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اين  پیرامونمعترب جهان  بین املللی، جرايد و روزنامه های هنظريات يکعده شخصیتهای برجست
 کتاب

 آن هو نويسند 
 

فراموشی سپرده  هآنه فرانک است، که ازمجع بیشمار قربانیان گمنام نازیزم که به بوت این فقط» 
شده اند، احساسات ما را جریحه دار میسازد. شاید مهین کافی باشد، چون اگرر مرا توانرایی آنررا     

 «منیتوانستیم زنده مبانیم.شخصًا  ،این قربانیان شریک شویم همه هگستردمیداشتیم که به غمهای 
 پریمو لیوی 

وبین آیلند" میخواندند و خوانردن ایرن   "رروز نوشت آنه فرانک" را در زندان " بسیاری از ما» 
 «کتاب در وجود ما شجاعت و قاطعیت را ببار می آورد.

 نلسن ماندیال

ثیرات آن سیر نامه های جنر  وتر   یک کتاب برجسته... یکی از ژرفناکترین و مؤثرترین تف»  
ایرن کتراب یرک دررب عررت گرانبرها و اثرگر ار       ه تا کنون خوانده ام... مطالعباالی بشریت که 

 «میباشد.
 الیانور روزولت مهسر روزولت رییس مجهور امریکا در دوران جن  دوم جهانی

پژواکها و آواهای بیشماریکه در زمان فجایع و بد خبتیهرای عیریم جهرانی خبراطر     از مههء »  
 «یچ صدایی گیراتر و رسا تر از ندای آنه فرانک نیست.شرافت بشری انعکارب یافته اند، ه

 سبق امریکا جان کنیدی رییس مجهورا

کماکان باما ارتباط مسرتقیم دارد،   و میراث آنه فرانک تا کنون مهچنان زنده و جاویدان بوده» 
حال دگرگونی بوده و در وجود انسراهنا احساسرات منفری    جهانی در هدوراهنایی که نقش بویژه در

 «وپلید تفوق مییابد.
 کِچ ول رییس مجهورواسالو ها
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نو جوان، بوده کره صررفنیر از    نوشت بیانگرعواطف و امیال روحی یک دختراین دفتر روز » 
رپرستی والدین رها گردیده، خرودرا  رردشواریها و مشکالت مربوط به زند گی خمفی، کوشیده از س

 «از مناید.مطرح و هویدا ساخته و جایی دراین دنیا برایش ب
 لورین نوسباوم

بایرد   را برانگیخت، حتمراً من مهیشه از خود میپرسم: آیا برای آنکه احترام وترحم مهه گانی » 
 «قربانی شد، قربانی ایکه پس از مرگ کتابش را چاپ کنند.

 آیرین فریش 

ضد بشری نسل کشی یهودیان )هولوکاست( و دلیرل ایرن    هدر این دفتر خاطرات ابعاد فاجع»  
ه برود،  ررر تراژیدی که مهانا عدم احتاد مبوقع خلقهای آزادیخواه بر ضد رژیم دیکتاتور و خرود کام 

 «انعکارب یافته است.
 ایهودا لیو

 « یکی از مهیج ترین تفسیرنامه هایی که در خصوص جن  دوم جهانی نوشته شده است.»  
 تایم ةجمل

 «و مؤثر از جن  بیرون آمده است.انگیز نییر این روزنوشت کتاب هیجان بر خیلی به ندرت» 
 آبزرور ه روز نام -انیومی لوتیز

 «هزاران هزار تن از افراد بشری مطالعه و بررسی گردد.انسانی باید بوسیله این سند »  
 پلمنتتایمز لیتراری سا

، لطف استعداد ادبی، قدرت و تسلط او در جتزیه وحتلیل روابط شخصی نفوذ وزیرکی عجیب»  
 « ح روان انسانی شگفت انگیز است.او بر تشری
 مانچستر گاردین ةروزنام

هیچ شکی نیست، که آنه فرانک یک نویسنده تولد شده بود و استعداد خارق العراده وی در  »  
 «میحط زندگی اش گسترش یافت.

 روز نامُه نیوز کرانیکال 
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جوانان برا خرر    هوحیاین کتاب را باید مهه بویژه پدران و مادران وکسانیکه میخواهند، ازر»  
تی را که آنه فرانک ربسیار نادری قادر اند، که بصیرت وفراس، برای مدت مدید خبوانند... عده شوند

در خود پرورش داده بود،کمایی کنند... تفسیر واقعی و بی پرده دوران جوانی و جن  که با هتیریج  
 «عمیق، روشنی تازه یی به فکر انسان میبخشد.

 تریبوننیو یارک هرالد 
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 يادداشت مترجم

براالی پولنرد آغراز     1با جتاوز آملان فاشیستی 0191سپتمر  0جن  دوم جها نی رمسًا بتاریخ 
از مدهتا پیش با اقدامات افراطی  شد. مگر در ماهیت امر آمادگی و مقدمات این جن  فاجعه آمیز

دولرت آملران    هبا عملیات سرکوبگرانسوسیالیست وی وبعد ها  - ناسیونال تلر وحزب باصطالحیه
فاشیستی دولت ایتالیا حترت   سیاستهایبا ، و دگر اندیشان نازی علیه ملل غیر آملانی، اقلیتهای ملی

(در شرق دور آغاز شده ملیتاریست) نیامیگرا جاپان رهری موسو لینی و فعالیتهای توسعه جویانه
 بود. 

مبالغ  یرساِو و باید مطابق معاهده بدر آمده بازنده 0101 -0101آملان از جن  اول جهانی 
وضرع اجتمراعی    کره هنایتراً  هنگفتی را مهچون غرامات جنگی به کشرورهای برنرده میپرداخرت،    

اقتصادی آملان بیشتر از پیش وخیمتر شده و انفالسیون وبیکاری به اوجش رسید. در چنین زمانی 
کرده، اعالم منود  وجود لر عرضتیه یک حزب کوچک عیمت طلبان افراطی حتت رهری آدولف

 اقتصادی را دارد. -که توانایی حل معضالت انبوه اجتماعی

ُگسترش  و واین امرباعث نیرومندیستخوش حبران فراگیر اقتصادی شده آملان د 0161در سال
حزب ناسریونال   0196در انتخابات سال شد. کستریمیست( )ا احزاب و گروههای افراطیالیت فع

به  0199آرای مردم را از آن خود کرد. وی در سال  93تلر % یآملان حتت رهری هت رسوسیالیس
تلرر سررکوب دگرر    یمقام صدر اعیمی آملان رسید. با بقدرت رسیدن حزب نازی حترت رهرری ه  

قرومی چرون یهرودان،     قی( و سیاست تبعیضی علیره گروههرای  بویژه احزاب چپ و متر) اندیشان
آغراز شرده    و غیرره  َجترها  مهچنران و (کهرا , ِچپولنردیها  ،ویهاشامل روسرها، یوگوسرال  ) سالوهاا

تصرویب  بویژه یهرودان  وبزودیدولت فاشیستی قوانینی سرکوبگرانه را علیه گروههرای فروق الر کر   

                                                 
جنبه مهره گرانی خبرود    اجتماعی افراطی حتت رهری بونیتو موسولینی اطالق میشد. مگر پساهنا این پدیده شوم  -فاشیزم واژه ایتالیایی االصل بوده و به جریان سیاسی - 1

فاشیسرتی حاکمیرت فرردی اسرارب بروده،       ضد دموکراتیک اطالق میشود. درایدیولوژیگرفته و از قرن بیست باینسو هبرنوع جنبش و حاکمیت مطلق العنان، ضد مردمی و 

ضرد دموکراسری و ضرد    جهانبینی توأم با نژادپرستی، دسپلین شدید و اطاعت بیچون و چرا از رهری از مشخصات آن اند. در ماهیت امر فاشیزم خصوصیات ضرد آزادی،  

و مساوات واژه های بیگانه بوده و برایشان منافع قومی، حملی و گروهی اولویت دارند. ضردیت برا افرراد دگرر انردیش،       بشری دارد. برای فاشیستها هومانیزم )بشر دوستی(

از منونره  ( و جنرال فرانکو)هسپانیا( مترقی، دموکرات، افراد دارای نژاد، م هب و ایدیولوژی دیگر از دیگر مشخصات منفی و پلشت فاشیزم اند.موسولینی )ایتالیا(، هیتلر)املان

. ولی پساهنا این ایدیولوژی های برجسته فاشیستها در سده بیستم اند. شکست آملان، ایتالیا و جاپان در جن  جهانی دوم باعث ضربه کاری به فاشیزم و هواخواهان آن شد

یکا فعال اند، که ویژه گی عمده آنان ضدیت با خارجیان؛ یهودان و بنام نیو فاشیزم سربلند کرد. اکنون گروههای باصطالح نیو فاشیستی عمدتًا در اروپای غربی، شرقی و امر

 (Fascisme)) مترجم(   مسلمانان است. در حال حاضر این واژه به هرنوع ایدیولوژی و حاکمیت نژاد پرستانه، مطلق العنان، ضد دموکراتیک و ضد ترقی اطالق میشود.
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انتری مسیتیرزم( و   یهرودی سرتیزی )   ضدیت برا اندیشره هرای چپری،    در آملان آنزمان وعملی منود. 
نفر قربانی تررور و  جه هزاران هزار ردر نتییل شده و به یک پدیده روزمره تبدنژادپرستی )راسیزم(
 شدند. اختناق نازیستها

من »تلر با آزاد گ اشنت دست جنایات فاشیستهای حتت امرش به آهنا دستور داده بود: یباری ه 
واهی يی که بنام وجدان ياد شده و ساخته و پرداخته ذهنن يهنودان اسنت، رهنايی      لمشا را از خیا

وجردانی و جنرون   جدان" و یا به عباره دیگر این بی هنایی این "رهایی از و نتریجه ولی .«میبخشم
گواه واضح این  زیرویرانی و نابودی ملیوهنا انسان. آمار پلشتی، چه بود؟ جن ، وحشت،قتل عام، 

 لب است:امط

اعم از افراد ملکی و  ملیون نفر 11تعداد جمموعی کشته شده گان جنگ دوم جهانی: در حدود 
وروی ملیون کشته ) بزرگترين رقم نظر به کنل نفنوس(، ادناد شن     1از مجله تلفات پولند  ظامی؛ن

باال ترين رقم در میان کشورها(، آملان سه ونیم ملیون نفر، جاپنان  ملیون کشته ) 12وقت بیش از 
ويا يک ملینون و هفتصند هنزار    چین دو ملیون و دو صد هزار نفر و يوگوسال دو ونیم ملیون نفر،

نفر در انگلستان  011.111نفر )در دمنارک( تا  2111کشورها متفاوت بوده و از هتلفات بقینفر. 
نفربنود. از اينن    33.111 ز کشور بلژينک نفر و ا 121.111نگ تلفات هالند در اين جمیرسد. 

ا از بنین بنرده شندند    نازيهن ملیون يهودی توسط  0از جنگ و در جريان آن  پیشمجله درساهلای 
نصف آن از پولند وينک ملینون   آدمسوزی در اردوگاههای مرگ(، که وسیله کورههای ب)عمدتًا 

 آن از اداد شوروی پیشین بود.

و آسیايی نیز در اين جنگ جهانگیر تلف شندند. اينن    هزاران نفر امريکايی، افريقايیوه عالبر 
حبر و در هوا وزمین بنا پیشنرفته   خشکه، وپا در جنگ وحشت افزا در قاره های آسیا، افريقا و ار

 مهراه بود.شونت، تبعیض، استبداد و قتل عام ترين ماشین جنگی جريان داشت که با خ

سوا ازين تلفات انسانی جنگ جهانی دوم ختريب مادی و معنوی را نیز در بر داشنت. هنزاران   
زيادی به ويرانه مبدل شدند.  جنگ تباه کن ختريب شده و کشورهای شهر و روستا در جريان اين
سنتالینگراد، اديسنه،   ابیشمار بود. شهر هنايی چنون وارسنا،    ی ويرانیها بويژه اروپای شرقی شاهد

نسک خباک يکسان شندند. ماناب    نینگراد و مسوِلل خارکوف، ستواستوپول، مینسک، برلین، کیف،
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خترينب   ًاکناًل و ينا قسنم   ملینون خاننه   نیم  و 2حدود جنگ دوم جهانی در جريان تاريخی اسناد 
 گرديدند.

نازيهنای  ، لنر یته استبداد، عظمت طلبی، زور گويی، تبعیض و جنگ افروزی اينها بودند نتايج
 . دت فرمان و مهدستانش

پردر،   -شامل اتو فرانک) فرانک هیداد میکرد، خانوادتلری در اروپا بیدر شرایطی که فاشیزم ِه
از تعقیب نازیها از آملران   0199مارگو و آنه( قادرشد، درسال مادر و دو دخترشان  -ادیت فرانک

 د. َربَ فرار کرده و به هالند پناه

 ست به ایجاد شرکت تولیدی زده،نواده دخادر هالند در شهر امستردام اقامت گزیدند. پدر  آهنا
خرو   دختران شان مارگو وآنه به درورب خویش در مکاتب هالندی آغاز کرده و زود با حمیط تازه

فرانک زیاد دوام نکرد. در  هنسبی برای مردم هالند و منجمله خانواد آرامشگرفتند. اما این خوشی 
ک سلسله عملیات سریع نیامی آملان فاشیستی به هالند اعالم جن  داده وپس از ی 0111ماه می 

 ن کشور را جمبور به تسلیم بدون قید و شرط ساخت.آ

لند نیز قواعد تبعیضی را برقرار منوده و هبمردم حملی ایدیولوژی نژاد پرستی شرانرا  هانازیها در 
حتمیل منودند. تصویب قوانین ضد یهودی زندگی هزاران هزار نفر را خمدوش ساخته و افراد زیادی 

 را از حقوق اولیه شان حمروم ساخت. 

آهنا را جمبور میساختند، جهرت  اشغالگران فاشیست یهودان را مورد سرکوب و حتقیر قرار داده، 
" را باالی لباسشان بدوزند. مهچنان آهنا )ع( "حضرت داوود زرِد شش ضلعی هستار متایز از دیگران

کودکان یهودی را جمبور میساختند، در مکاتب جداگانه حتصیل منایند. مطابق این قوانین یهودان حق 
و خدمات اجتماعی را کاًل از دسرت داده  شخصی  هایاستفاده از ترانسپورت عمومی، پارکها، موتر

 نازیها میدادند.  بهو حتی اموالی مانند رادیو و بایسکل های شانرا باید 

به سرکوب مهگانی در هالند آغاز کرده و گروههای زیرادی را مرورد    0110فاشیستها از سال 
هالنردی منجملره   اندیشران  تعداد زیرادی از یهرودان و دگر  . ، شکنجه و بازداشت قرار دادندتعقیب

 آزادیخواهان دستگیر شده وراهی زنداهنا و اردوگاههای مرگ شدند.
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گی گرفته و برای اختف  خانواده اش آماد 0110اتو فرانک از خزان  درک خطر قریب الوقوع با
جرون   06خمفی شدند. درست چند روز پیش از این بتاریخ  0116جوالی  2باآلخره آهنا بتاریخ 

ش دفتری برای خراطرات  زادروزبه نویسندگی عالقه داشت، مبناسبت  ًاشدید آنه فرانک که 0116
 کرد.  ه اش از سوی خانواده دریافتانروز

نوشرنت  رش برود بره   ه که مهانا خبش عقبی )جنبی( ساختمان مربوط به شرکت پدخمفیگاو در ا 
. دریرن  را در بر گرفته است 0111اگست  0الی  0116که دوره ای ازجون خاطراتش پرداخت، 

و  ، امیردها واز امیرال  از دشرواریهای ناشری از اختفر     روز نوشت آنه فرانک از درد ها و آالمش،
 دوشیزه یی که میخواهد زنده مانده حتصیل و کار کند، حکایت میکند. هءآرزوهایش به مثاب

مهه انتخاب کرده و یررتیگخیالی را بنام  مهرازخباطر اینکه خماطبی داشته باشد، برایش یک  آنه
 مینویسد. یادداشتهای خودرا خطاب به او

در امسرتردام   629 مشراره  خمفیگاه واقع درخیابران پرینسنرن خراخرت    0111اگست  1بتاریخ 
 هءو روانر  خمفی شدگان دستگیر هو مه گردیده افش  توسط پولیس فاشیستی موسوم به پولیس سبز
مکاهنای گوناگون نرابود   نای اتو فرانک( در زماهنا واردوگاههای جتمعی گردیدند. که بعدها )باستث

 . شدند

ر تلر و پیروانش را انعکارب داده پس از جن  توسط پرد یهکتاب حاضر که مشه یی از جنایات ن
از  پرس فرانک( که یگانه فرد زنده مانده از جمموع هشت ترن خمفری شرده برود،      -تواررسنده )نوی

)بقول بنیراد آنره فرانرک    کنون دراکثر کشورهای دنیرا و تابچاپ رسیده  0113ل در سا بازنویسی
  تنرها در هالنرد  مار به نشر رسیده است. این کتاب ی بیشهابا تیراژ زبان  52 بیشتر از به امستردام(

ملرانی، عربری، هنردی، اردو،    بار چاپ شده و بارها به زباهنای گوناگون چرون انگلیسری، آ   92 از
پرتگرالی، سرویدی، نرارویژی، فنلنردی، ایترالوی،       دمنراريی،  هسرپانوی،  ،چینی فرانسوی،روسی، 

، کوریایی، زباهنرای بالتیرک  اندونیزیایی، رومانیایی، اوکراینی، جماری، بلغاریایی، پولندی، جاپانی، 
 است.رسیده  ن بفروشآ هملیون نسخ 61و بیش از وغیره نشر شده یوگوسالوی 
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تبعیض نژادی، فاشیزم و جن  را  بوضاحت پلشتی یک دوشیزه مبثابه در کتاب حاضر نویسنده 
در جنگها و حاالت دشروار زنران و    کس داده و نشان داده کهاانع زندگی خودش در اختف  منونهدر

  با مشکالت عییمی مواجه میباشند. کودکان

مردان اند که  اینو ظاهرًا  عمدتًا دیده شود، بنیر میرسد که ا و عواقب ناشی از آنجنگهاگر به  
، کره ایرن   بنگرریم متوجره میشرویم    له با دیرده ژر  ولی اگر به این مس  میجنگند و تلف میشوند،

رسر قربرانی داده و  مرادر، خرواهر و مهر    هخانواده است که از هم میپاشد و این زن است که مبثابر 
منطقروی   للی،، بین املجاریجنگهای  درو چنین است اکنون  ازنای تاریخمیدهد. چنین بوده در در

در کشرورما   اسرت فشار اصلی جن  رامتحمل شده و قربانی بدهرد. چنرین    بایدو داخلی که زن 
 در مهه گوشه های دنیا.  بودهوچنین افغانستان 

...سربازان و قهرمانران مرورد   » این اثر حق دارد، که میگوید:  هپانزده سال هآنه فرانک نویسند 
جاودانه میشوند، اما انسراهنا   خمترعان ثبت تاریخ گردیده و شهدأ تقدیر و احترام قرار میگیرند، نام

ایرن   (. در ادامره 0111جرون   09مه مَورخ نا« ) تا کدام حدود ملتفت اند، که زنان نیز سرباز اند؟
و رنرج را متحمرل میشروند. آهنرا      نسل بررشر هرگونره درد   هزنان خباطر ادام» ه مینویسد: ننامه آ

 «ربازان و مبارزان ُپرگوی راه آزادی اند!شجاعتر و پایدارتر از س

زمان جن  دوم جهرانی،   یک نیر گ را به تاریخ نوین افغانستان گواه این واقعیت است، که در
ب، قوم و گروههای عیمت طلب، فاشیست م میهن ما نیز شاهد جنایات افراد  پس از آن و اکنون

قراطع   هولری اراد . 2میخرورد، اسرت  یگانگران آب  ب جروی  یاب شان ازرگرا و منطقه پرست که آس
کشور مانع این نیرات   گوناگوناقوام وقبایل  زنان ومردان مربوط به اکثریت مردم افغانستان اعم از

باید اذعان کرد کره   مگرشوم شده و گرنه حاال افغانستان واحد، یکپارچه و بالنده وجود منیداشت. 
 ظهور مییابد. امکان  دیگر هر آن هو شیوم از بین نرفته بلکه بشکل این خطر مهانند نیوفاشیز

دهره   سهنیز بیش از دیده شود، به نیر میرسد، که افغانستان  کشور مااگر به تاریخ ساهلای اخیر
درگیر یک جن  طوالنی داخلی ) البتره بکمرک، اشرتراک و پشرتیبانی مسرتقیم و غیرر مسرتقیم        

ه حنوی از احن  باعث یکی بدنبال دیگر آمده و ب گوناگونی( میباشد. درین مدت رژیمهای بیگانگان
                                                 

و کتراب   0113، جلد دوم نوشتة مؤرخ شهیر کشور شادروان میرغالم حممد غبار، طبع ویرجینیای امریکرا، سرال   «افغانستان در مسیر تاریخ» طور منونه رجوع شود به:  -2

 -خورشیدی. 0916نوشتة یوری کوِزنتررس، ترمجه پرویز آرزو، سال « چپاولگران از بازی خارج میشوند.»
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اذیت، سرکوبی و نابودی مردم عادی گردیده اند. درطول سالیان متمادی هزاران تن از افراد  فشار،
ویا بدالیل تعلق بره ایرن یراآن گرروه     انستان بنا برعقاید و ایدیولوژی بیگناه درمرناطق خمتلف افغ

خبتیها بنگرریم،  یرند. و اگر به علل و منش  ایرن برد  ه ومیگم هبی و قومی مورد سرکوب قرار گرفت
قرومی، عقایرد،     متوجه میشویم، که مقصر اصلی سیاستمداران افراطی و تند روی اند، که به منشر 

  خویش ر ا برتر از دیگران ن، قوم، زبان و فرهدیگران ارزشی قایل نبوده شه هایرم هب و اندی
 را کاری روا میپندارند.ان و دگراندیشو سرکوب دیگران  دانسته

آیا فکرر میکنری،   تی مبن گفت: "این روز نوشت آغازکردم، دوس است، زمانی بترمجه قابل ت کر
باشد؟" من  االصل در افغانستان جالبموسایی هالندی  -اروپایی خواندن یادداشتهای یک دوشیزه

بلی، چون موضوعات اصلی این کتاب چون جن ، فقرر، تررور و اختنراق، نرابودی و      پاسخ دادم،
مرا پدیرده    م هبی و زنان در جامعه ل کشی گروهی افراد، پایمال منودن حقوق اقلیتهای ملی،رسرن

این یرا  این روز نوشت سخن روی منش  و م هب از سروی دیگر در واقعیت در های روزمره اند. 
برگهای سیاهی از تاریخ بشریسرت و رسرالت روشرنفکران شرامل      دربارهآن شخص نیست، بلکه 

مهزبان خرود را از  دگان ست، که خواننن ایناشاعران، ژورنالیستها و مترمج نویسند گان،دانشمندان، 
اجنرام   را خرود در برابرر مرردم    هء، آشنا ساخته و وجیبنداکثرًا تلخ ا شورخبتانهحقایق تاریخی که 

 دهند. 

کشرور برا   خوانندگان افغانی بویژه نسرل جروان   ترمجان این کتاب مهم است، که  ابهبرای من مبث
نازیزم، نژادپرستی و جن ، شت ضد انسانی، زشت و پَل هبا چهراین روز نوشت یکبار دیگر  هطالعم

 فاشیزم آشنا شوند.

خانواده ، پدرها و مادرانمنجمله فرهنگیان، خوانندگان،  ر برای مههامیدوارم، که کتاب حاضمن 
هسرتند،  یی و تبعیض بروده و افغانستان که شاهد و قربانی جن ، زورگوزنان و جوانان  ها، مردان،

دی و های شان بوده و بقول مبارز نستوه ضد تبعیض نرژا ی بر زمخهای شان و تسکینی بر دردالتیام
پایداری و  هروحی هباعث تقوی» این روز نوشت سن ماندیال مطالعهنلراه آزادی و عدالت اجتماعی 

 «.آزادی، صلح و دموکراسی در افغانستان شودشان خباطر  هدر امر مبارز "شجاعت

**** 
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آنچه را که تا کنون نتوانسته ام، با کسی دیگرمطرح کنم، با تو در  هءکه با اعتماد مه آرزو مندم،
 ی برایم خواهی بود.خوبمیان بگ ارم و امیدوارم که تو پشتیبان 

 

  منوده است:اضافه  باالهبمنت را این مجالت  آنه 0116سپتامر  61بتاریخ 

 بنرايش بانور مننظم مینويسنم،     حناال یتی که گمهچنین  من تا کنون از پشتیبانی بزرگ تو و 
یتنوا  منتظنر   نگارش در دفتر روز نوشت را خیلی میپسندم و ديگر من هبرخوردار بوده ام. من شیو

 سم.ننننويفرصت مبا  و در تو 

 

 2491جون  29يکشنبه 

میخواهم از مهان حلیه ایکه ترا بدست آوردم، یعنی وقتیکه ترا در روی میز حتفه ها ی سالگره  
) گرچه ترا در حضور خودم خریدند ولری ایرن امرر قابرل درک بروده ودر مشرار منی یرد(        دیدم، ام

 آغازکنم.

تولدم  هبیدار شدم، چون آنروز سالگراز خواب بامداد جون من به ساعت شش  06 روز مجعه 
جمبور بودم به حنروی جلرو حرس     سنت از جایم را نداشتم،ابرخ هاز آجنا ییکه هنوز اجاز گرم بود.

در آن حلیرات ایرن انتیرار زیراد بطرول       مگرر بگیررم.   پانزده کم هفت کنجکاوی امرا الی ساعت
قررار   3همورتچن  ه پشک مرا بنرام  خوری، جاییکسالون غ ا که من به چون در حلیه یی  نیاجنامید،

 قرار گرفتم.آن مورد استقبال با مالش گربه بپاهایم داشت رفتم، 

به اتاق نشیمن رفتم، تا  سپسدرست حلیاتی چند پس از ساعت هفت من نزد پدر و مادرم و  
دیردم ترو    یی کره  دیگر هبترین هدیه هیم را بازکنم، اولین چیزیکه به نیرم رسید و یا به عبارهدایا
پدر و مادرم یک بلوز آبی، یک  ازبودند. آجنا با دو عدد گل سرخ نیز گل  هدستیکبرعالوه  .بودی
میزی، یک بوتل شربت انگور که به نیرم کمی مزه واین را داشت ) شراب کره نیرز از    رو هءبازیچ

                                                 
3 - Moortje 
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و یرک   4یک بانکنوت دونیم گولدنی ،روی قطی کریم انگور ساخته میشود(، یک جدول معما، یک
را نیرز   5اوبسنکورا  هکامر چک برای خرید دو جلد کتاب در یافت کردم. مهچنان یک جلد کتاب

کردم. زینت خبش میرز مرا    ادلهآنرا دارد، کتاب م کور را تب )خواهرم(مبن خبشیدند. اما چون مارگو
م(، مقدار زیاد میباشدر پخنت آن جمرب  مناکنون  کهچون خانگی )دسپخت خودم هیک پتنورب کلچ

از بی بی جرا    توت زمینی ) که توسط مادرم پخته شده بود( بودند. یک نامهو یک کیک  شیرینی
 . رسیدسر موقع ( )تصادفًانیز 

دنبامل آمده و ما به مکترب رفتریم. در موقرع تفرریح مرن بره معلمران و شراگردان          هانیلی ًابعد
 باره بسر دررب و کار ما رفتیم. دو  سپسروغنی تعار  کرده و  بیسکویتهای

من ساعت پنج عصر به خانه آمدم، چون دررب ورزش داشتم، ) گرچه من بعلت درد استخوان  
به مهصنفی هایم والیبال را تولدم بود،  روزکه  یین اشتراک کنم( و از آجناآاید در دستها و پاهایم نب

پیش از من  مانسرانه لیدریدم، دیدم که پیشنهاد کردم، که مورد قبول مهه واقع شد. وقتی خبانه رس
پس از را که مهصنفی هایم اند،  و ژاکلین فان مارسن رالوسخرسیده است. من، ایلزه واگنر، هانیلی 

 با خود آوردم. دررب ورزش 

م می دید،میگفت: هیکه ما را با سهرانیلی و سانه قباًل از خواهرخوانده های خومب بودند وهر ک
یهود ی آشرنا شردم و   هدرلیس د." با ژاکلین فان مارسن من بعدًاوهانه یکجا میرونسانه ببین! آنه، "

هانیلی است و سانه اکنون در یک مکتب  هدوستم است. ایلزه هبترین خواهر خواند او اکنون هبترین
 .خوانده های خود را دارد -درآجنا خواهر دیگر مشغول دررب بوده و

را برایم خبشیدند. امرا چرون   "وجیزه ها و افسانه های هالندی" آهنا یک کتاب عالی آملانی بنام 
ن تبادلره  من دو کتاب دیگرم را برا جلرد یکرم آ   ین کتاب را برایم حتفه دادند، ا جلد دوم آهنا سهوًا
ستیفانی یک سنجاق تزئینی و خاله لینی انیز برایم یک جدول معما خبشید و عمه  اهیلین عمه کردم.
من صبح زود در اتراق ارام نشسرته ومیاندیشریدم،      هدیه کرد.یزی" را کوهنوردی دجالب" تابک

 -تین" میداشتم، در آنصورت مرن هرم آن را ریرن    -تین -رینچقدر عالی میبود اگر سگی مانند "

                                                 
 -ل رایج در هالند قبل از یورو، )مترجم.( پو --4
5-Camera Obscura  هالند، ت لیف هیلدربراند) جعبه ایکه تصویر اشیای مقابل خویشرا بشکل کوچکتر انعکارب میدهد(. 61-01کتاب مشهور قرن 
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تین نام گ اشته، مهیشه آنرا با خود به مکتب برده، نزد دربران و یرا در صرورت موجودیرت      -تین
 گ اشتم.ب در هپلوی بایسکلها میهوای خو

 

 2499 جون 21دوشنبه 

هایم قرار گرفرت.   تین مورد پسند مهصنفی -تین -داشتم. رین را تولدم جشنظهر یکشنبه من 
  دریافتم. هدیهو دوجلد کتاب  نشانی الی کتاب، یک سینه ینیمن دو سنجاق تزئ

میکنم. بیتری  را در مورد صنف و مکتبم بنویسم واز شاگردان آغاز  در اینجا میخواهم چیزهایی
 دست و فقیر مینماید و فکر میکنم که چنین هم است. یکمی هت ًابلومندال ظاهر

واقع است، ر که هیچکس منیداند، در کجای آن سنسترات" درخبش غربی شهیان کاِل"هاو در جاد
هوش چنردانی نداشرته ولری    کند. مگر او در درورب مکتب خیلی مؤفق است. البته وی زندگی می

 هنفته است. او یک دختر آرام است.  پیروزی اشودر مهین پیگیری راز  ان میباشدباصطالح خرخو

 واقعی ندا شته ام. هتا کنون خواهر خواندمن  همبا این ، استژاکلین فان مارسن هبترین دوستم 
 ، ولی چنین نشد.خواهد بودمورد نیرم هبترین دوسترم ژاکلین( که ژاک ) من فکر میکردم

و  را فراموش کرده ت، که مهیشه چیزیاس عصبی( یک دختر خیلی مضطرب و  Q .D.) د.ک.
ز . نِخ با کارهای جزایی یکی بعد دیگر برایش اضافه میشود. این دختر خوش برخورد است بویژه

( .Z .G ) جور میباشد. 

شده است. اگر این  غیر قابل حتملکه اکنون بکلی  پرگو ( دختریست فوق العادهS .I).ای. ارب. 
انگشتانش به موهرا و یرا دکمره هایرت برازی میکننرد. دیگرران        خبواهد، حتمًا دختر چیزی ازات 

 این مهم نیست، چوم من او را نیز منی پسندم.مگر میگویند، که ای. ارب. مرا خوش ندارد، 
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 کوچره و اگرر در   است، ولی او با صدای بلند گپ زده مهربان بشاش و هینی ِمتس یک دختر 
بیپی دارد که باالی او  خورد بکلی کودکانه دارد. افسورب که او یک خواهر خوانده بنامبازی کند بر

 ت شده است.لشآلوده و پ وی گ اشته و در نتیجهسؤ ثیر ت  

، گرر  در مورد او میتوان قلم فرسایی کرد. یی. یک دختر بلنرد پررواز، غیبرت    ،(J. Rر. ).یی. ِا
ت سرف آور اسرت.   و این  است. او ژاک را زیر ت ثیر در آورده مرموزو  تشویش بر انگیز، کالنکار

حق بایرد   و مهیشه صحنه سازی میکند.بوده  خیلی نازپرودهرید، میگیی  مس لهیی. با کوچکترین 
های پر از لباسهای زیبا ولی از یاشد. او خیلی ثرومتند است واملاربمهه  استاِدیی.  مهیشه با دوشیزه

فکر میکند که بسیار زیباست در صورتیکه واقعیت عکرس آن میباشرد.    این بیچارهتاده دارد. د افم
 من و یی. حتمل دیدن یکدیگر را نداریم. 

و ر او خیلری حسرارب و خررده گیرر بروده      است. مگر  صمیمیایلزه واگنر یک دختر بشاش و 
رد. بصرورت عمروم او دخترر    ه داق بزند. علیرغم اینهمه او مبن عالقر میتواند، ساعتها ُپر بگوید و نِن

 لی تنبل است. باهوش و

، تااندازه یی متفراوت از دیگرران و   طوریکه در مکتب لیز خطابش میکنندهانیلی گوسالر و یا 
خجول بوده ولی درخانه اش خیلی گستاخ است. هر چیزی را که به او بگویی، بره  در بیرون اکثرًا 

  خوبی دارم. هلهجه بوده و در این اواخر من با او میانبا این هم او صریح ال مادرش بازگو میکند.

کوچک اندام است. بنیرم او دخترک مهربان شوخ طبع، هوشیار و ار دخترکیخنانی فان پراخ س
 است که ازاین بیشتر در باره اش منیتوان چیزی گفت.

متام عیرار  یک زن  . او تازه دوازده ساله شده ولی بهدختر خاص استک یِدیون   فیبه نیرم ِا
و هبمین خاطر من نیرز   کمک میباشد همیماند. او بامن مثل یک کودک برخورد منوده و مهیشه آماد

 .دوستش دارم

هرم  فو در درسرها ن  شرته مهربران دا  هترین دختر صنف ما میباشد. او چهرر زیبا( Z .Gز. ).خ. ن
 برایش خنواهم گفت.البته من اینرا  د. من فکر میکنم که او امسال ناکام خواهد ماند.مینمای
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 [ ]بعدًا اضافه شده

 .مناند با کمال شگفتی ام خ. ز. امسال ناکام 

در ایرن  مرن  شاگرد صنف که خودم باشم، باید بگویم کره   یندوازدمه در پایان قصه ام پیرامون
 ز. مینشینم.  .هپلوی خاواخر 

یکری   پسران چیزهای زیادی وجود دارد، اما منیشود مهه را ت کر داد. ماوریتس کوستر هدربار 
بینرهایت پسرت و   ست. سالی سپرینگر پسرر  از هواخواهان بیشمارم و یک نو جوان خیلی مزاحم ا

ز این او پسر جالبی میباشرد،  کثیف است. آوازه است که او با کسی مهخوابگی داشته، اما صرفنیر ا
 است.  شوخبسیار چون 

عالوه او آدم ترشروی ، مگر وی توجهی برایش منیکند. برتسایمیل بونیویت هوا خواه خ. ز. ا 
 و غمگین است. 

نیز عاشق من شده بود، اما من اکنون حتمل دیدن او را ندارم. او جوانکی دروغگو، روب کوِهن  
 . بیخود خبودش مینازد خیالپرداز بوده وبوده و ، مزاحم مسخره، هبانه گیرچاپلورب، دوروی، 

( او مرارگو ِبلیک است. به نیر خواهرم )میِدم  ماکس فان ِدِفلد یک جوانک روستایی از ناحیه 
 کاندید مناسبی برایم خواهد بود.

 و مهیشه به دنبال دختران.کثیف ِهرمان کوپمان مهانند یوپی ِد بیر پسریست 

 پستی او نیز آلوده شده است.از  بیر است، بنًا وم رفیق جان جانی یوپی ِدلیو بل

منروده   شم مونتیسوری آمده و یک صنف ارتق شسکیتا جوانیست که از مکتب مشاره مآلرت ِد ن
 باهوش است. یاست. او خیل

  او ذکی نیست. هده، اما به اندازر نیز از مهان مکتب آمیو سالِخل
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که تازه به مکتب ما  ست، از شهر املیلو عجیباخللقهو ستوپلمون یک جوانک کوچک اندام و یر
 است.  آمده 

 را اجنام میدهد.  ناجایز( کسیست که مهه چیزهای C .Nان.).ک. 

 در پشت میز ما مینشیند، که مهیشه باعث خندِه ما )من و خ.( میشود. با رب. ان. ژاک ُکوِکرنوت 

 است. صنف ما بوده ومهچنان پسر خوبی ترین شاگرد مؤدب هاری سخاپ  

 بنیر میرسد. خسته کن  نیز مهانند او بوده و از بسکه خاموش است،ِویرِنر یِوز   

او نیز یکی از هواخواهان نشین شهر نیز پسرکی بد جنس است )ساکن حملِه فقیر سام ساالمون  
 میباشد!(   من 

  .نازدانه استحمافیه کار م هبی ولی  پسر آپی نریم

 های بیشرتری خرواهم داشرت کره برایرت     داده و بار آینده چیزجا من به نوشته ام خامته در این
 !داشنت تو چیز خوبیست، تا دیدار. قصه کنمدیگر برایت  هو یا به عبار بنویسم

 

  2491جون  11شنبه 

برای کسی مانند من این واقعیت که میتوا  در یک دفتر خاطرامت را درج کرنم، از ارزش ویرژه   
اینکه من تا کنون هیچ ننوشته ام، بلکره فکرر میکرنم در آینرده     یی برخوردار است. نه فقط خباطر 

طوری خواهد شد که نه برای خودم و نه برای کسی دیگر انعکارب آرزوهای یرک دخترر سریزده    
برایم مهم نیست، من فقط میخرواهم بنویسرم و    مس له. بلی در واقعیت این باشدمکتبی جالب  هسال

 ور اساسی و صریح از آنچه که انباشته شده ختلیه کنم. بسیار هم بنویسم، تا باشد که دمل را ط

. این ضرب املثل در یکری از روزهرایی کره مرن سرخت      «کاغ  با حوصله تر از انسان است» 
ته و از رخوت زیاد منیدانستم که بیرون بروم و یا دستهایم گرف ر از اندوهم را باافسرده بوده و سر ُپ
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 مده و مرا عمیقًابیادم آل غوطه ور شده و در مهان حالت ماندم،در خانه مبا  و باآلخره در حبر خیا
مقروایی را کره نرام بلنرد "روز      جلرد  و من این دفتر شکیباستثیر قرار داد. بلی کاغ  واقعًا زیر ت 

زمانی یک دوست پسر و یا  مگر اینکه -جهت مطالعه خنواهم داد. نوشت" را دارد، برای هیچکسی
بروده   کار شخصی ام مس لهالبته این  -واقعی ام باشد هکه دوست و یا رفیقده پیدا کنم، خواهر خوان

 ندارد. ی بدیگرانو ربط

 در واقعیت نبود دوست باعث شد که من بفکر نوشنت خاطرامت بیافتم.  

اساسی رسیده ام، باید توضیح دهم، که این تصمیم که من باید دفتر خاطرامت  هحاال که باین نکت 
ندارم. من باید  وتاه است: من خواهر خوانده واقعیآغاز شد؟ پاسخ باین مساله ک را بنویسم از کجا

دوشیزه یی سیزده ساله  بوضوح دلیل نوشتنم را خاطر نشان سازم، چون هیچکس تصور منیکند، که
 در این دنیای هپناور بکلی تنها باشد. البته این واقعیت ندارد. 

و باصطالح  در حدود سی تن آشنا من ساله دارم. مجعًامن والدین مهربان و یک خواهر شانزده 
 خواهان پسر دارم، که به من چشم حمبت دوختره انرد و  خاطرخوانده دارم. من گروهی از  -خواهر

منیبینند، میکوشند، در میان وقفه های درورب برا آیینره شکسرته جیبری      عکس العملیوقتی از من 
هیچ  و خاله ها و عمه های دوست داشتنی دارم. نه ظاهرًا خانوادهء نیکوند. من یتوجهم را جلب منا

جبرز از   منیتروا  واقعی. من با هیچ یرک از دوسرتا     خوب ودوست چیزی کمبود ندارم، به جز از 
عردم   ءمسایل عادی که مرز معینی دارند، در موارد دیگر با صراحت گپ بز . شراید ایرن نقیصره   

ک واقعیت است ومت سفانه آنرا منیشود، اصالح کرد. و روز اعتماد در وجود خودم باشد، ولی این ی
 بدین منیور میباشد. کنونی نوشت 

مین مناسبات طوالنی با رفیقره یری را داشرته و آرزومنرد چنرین انیسری در       اکنون که نیت ت  
تصورامت میباشم، میخواهم نه مانند دیگران فقط واقعیتهای گوناگون را در این روزنوشت انعکرارب  

 .ینامممیتی گاین دفتر خاطرات را رفیقه ام انتخاب منوده و اورا  بلکه خوِددهم، 

 را ببین، آیا چنین چیزی راکسی فراموش میکند.( کودنمن )زندگینامه ام! 
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 هیتی امری تصادفی و بدون مؤجه ننمایرد، بایرد خلرص زندگینامر    گبرای اینکه مکاتبه هایم با 
 را بنویسم، گرچه این امر ناخواسته و خال  میلم میباشد.  خویش

که من تا کنون دیده ام، در سن سی و شش سالگی  پدر هاییمهه  هءپدرم مهربانترین کس ازمجل
سرال  با مادرم که درآنوقت بیست و پنج سال از عمرش میگ شت، ازدواج کرد. خواهرم مارگو در 

مرن زاده   0161جرون   06ان بدنیا آمده است. بتراریخ  ماین آمل در شهر فرانکفورت ناحیه 0162
 زندگی میکردم. رالگی در فرانکفورت ه ام. من تا سن چهار سشد

شررکت   به هالند کوچید. وی مدیر 0199که ما یهودی االصل هستیم، پدرم در سال  از آجنایی
مواد ترکیبی برای ُمربا ست، شد. مادرم ِادیت فرانک هولیندر  مای که تولید کننده -هالندی اوپکیتا

گی مرا در آجنرا زنرد    ن که مرادر کرالن  ِخدر ماه سپتامر نیز به هالند رفت و من و مارگو به شهر آ
مر ومن در ماه فروری به هالند انتقال گردیده و مانند حتفُه سالگره اداشت رفتیم. مارگو در ماه دس

 م.میز سبز شدپشت در 

 سرپس در آجنا تا شش سالگی مانده و امل شده، شودی به کودکستان مکتب مونتیسوری من بز
قررار  حتت تربیه و توجه خا  کوپیرورب مدیر مدرسه  به صنف اول شامل شدم. در صنف ششم من

دیگر وداع کرردیم،  درسی ما با حسرت وبا چشمان پر از اشرک از مهر   مهان ساِلپایان داشتم. در 
  6یهودی که مارگو نیز در آن مشغول آموزش بود، شامل شدم. هلیسچون من به 

ده های ما بنا برر قروانین   زندگی ما با تررب و اضطراب پیش میرفت، چون هنوز اعضای خانوا
دو مامرایم   0191سرال  سراسرری  در آملان گیر مانده بودند. پس از سرکوهبای  تلرهی یضد یهود

نزد ما  مادر کالن پیرم نیز مهچنان المتی به امریکای مشالی برسند.ستوانستند از آجنا فرار کرده وبه 
 آمد. او در آنوقت هفتادو سه ساله بود.

                                                 
روتستان، یهرودی، هنردی   در هالند خبشی از مکاتب ابتداییه و متوسطه در هپلوی مکاتب عامه از گ شته بر اسارب م هبی تقسیم بوده و باصطالح به مکاتب: کاتولیک، پ- 6

م هبی ویژه آن مکتب و یا لیسه تقریبًا برنامه واسالمی تقسیم شده اند. این تفاوت و جدایی در گ شته جدی بوده ولی اکنون حمسورب نیست و متام مکاتب باستثنای مضامین 

 یکسان داشته مهه گی مطابق پروگرام درسی وزارت تعلیم وتربیه فعالیت دارند. ) مترجم( 
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تسلیمی بی  دًازندگی ما به گ شته پیوست: خنست جن ، بع فصل خوش 0111بعد از ماه می  
آغاز آالم و تیره روزی ما یهودیان بود.  امر ها پیهم آمدند، که اینرورود آملانی قید و شرط )هالند( و

یهودان یکی پی دیگر ناف  شده و آزادی ما روز برروز حمردود ترر     های مربوط بهرازین ببعد قانونر
به لبارب خویش داشته باشند. آهنا دوخته یهودی زرد  شده می رفت: یهودان باید مهیشه یک ستاره

ندارند سوار تراموای شوند. آهنرا نبایرد سروار    باید بایسکل های خودرا حتویل دهند. یهودان حق 
بعد از ظهر خریرد   5 الی 9ان اجازه دارند فقط از ساعت موتر و منجمله موتر شخصی شوند. یهود

 شب الری  1دان حق ندارند از ساعت بروند. یهو کنند. یهودان میتوانند فقط به سلمانی های یهودان
سینما و جاهرای دیگرر جهرت تفرریح      ،دارند، به تیاترظاهر شوند. آهنا اجازه ن در مأل عامبامداد 

بروند. یهودان حق ندارند، به حوضهای شنا، میداهنای تینس، هاکی رفتره و در کلوهپرای ورزشری    
گروهی عضویت داشته باشند. یهودان حق ندارند، بعد از ساعت هشت شام در حویلی خرود ویرا   

به مکترب  کودکان یهودی باید فقط ان بروند. یحمسی بنشینند. آهنا حق ندارند به خانهدوستان شان 
 یهودی بروند و امثاهلم.

مهیشره   ژاک از اجنام یکایک کارها برح ر میشریدیم. زندگی ما بر مهین منوال پیش رفته و ما 
 "ممنوع باشد.ی بز ، چون میترسم : "من دیگر جرأت ندارم، دست به کارفتبرایم میگ

ی قررار میگرفرت،   ت بیمار شد. او باید حتت عمل جراحمادر کال  سخ 0110تابستان سال  از
تداوی وی نبرود،   نیز امکانات 0111تابستان سال  پیش از این درشد. فراموش  بنًا سالگره ام نیز

پردرود   0116چون در آنوقت تازه جن  در هالند پایان یافته بود. بی بری ام در جنروری سرال    
در خاطره ام زنده بوده و من ترا چره    تصور منیکند، که تا چه حدی یاد ویهیچکس  حیات گفت.
برگزار شد، تا جران  0116ت دارم. سالگره ام باآلخره در سال جاری راو را دوس هنوز اندازه یی

 هپلوی مشعهای دیگر روشن بود. در بی بی ام کمعرساهلای گ شته شده باشد و ش

ون ج 61 ینترتیب ما به امروز یعنیه انفری مهه چیز خبیر میگ رد، ب چهارخانواده  ماتا کنون با
 با شکوه ثبت خاطرامت میباشد، رسیدیم.گشایش که آغاز  0116
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 یتی عزیز!گ

اکنون من بسرعت به حکایتم میپردازم. پیرامو  مهه چیز آرام است. پدر و مادرم بیررون رفتره   
برای پین  پان  رفته است. من نیز  جوانش نزد خواهر خوانده اش ِتریساند و مارگو با دوستان 

میکنم، چنانکه ما پنج دختر یک کلوپ را سازماندهی کررده  بازی در این اواخر زیاد پین  پان  
درگمی . یک نام واقعًا مضحک که باعث سرنام گ اشته ایم 7منفی دو" دب اصغرایم. این کلوپ را "

 هعضو کلوپ خود را بیکی از جمموعیک نام ویژه را انتخاب کنیم، بنًا ما پنج میشود. ما میخواستیم 
ا دچرار اشرتباه   را در کهکشان سحابی انتخاب کردیم. ولی مر  دب اصغرستارگان مربوط دانسته و 

اره ساخته شده، در حالیکه این جمموعه مانند تفکر میکردیم این جمموعه از پنج س شده بودیم؛ زیرا
در اخیر آن منفی دو را اضرافه کرردیم.    است. بنًا ره ترکیب یافتهتاکهکشان از هفت سدر دب اکر 

ایلزه واگنر یک میز پین  پان  دارد و اتاق طعرام فامیرل واگنرر مهیشره در اختیرار ماسرت. از       
پین  پان  در تابستان هنگام بازی زیاد گرم شده و خیلی عرق میکنریم و   هآجناییکه ما پنج ستار

یم، اغلب ایرن بازیهرای مرا بره     شمیبا «آیس کریم»قرص شیر یخ عالقه مندان پر و پا  مهچنان از
ِدلفی" خامتره  " ویرا" نرور امیرد  های "یهودان بنام هءگردش و رفنت به نزدیکترین شیریخ فروشی ویژ

فروشی چنران   شیریخ فروشیخودرا نداریم، زیرا در این . از مدتی باینسو ما تشویش کیسه مییابد
هران  اخوخاطرت، که اکثرًا به حنوی از احن  کسانی از حلقهَ وسیع دوستان ما و یا یکی ازازدحام اس

ما پیدا میشوند و حبدی آیس کریم مبا تعار  میکنند که خود ما شخصًا در طول هفته به آن انردازه  
 منیتوانیم خبریم و خبوریم.

و  ی کرم از دوسرتداران  ، که تو تا حدی در مورد اینکه من با چنین سرن و سرال  من فکر میکنم
خوشبختانه منیتوان  خواهان پسر یاد میکنم، شاید دچار تعجب شوی. مت سفانه و تا حدی همخاطر

سد، آیا میتواند، برا  ریک پسر از من بپ کهآن حضدر مکتب ما جلوگیری کرد. مبمنفی  هاز این پدید
نه مورد از ده تا معتقرد باشرم، کره    کرده و با من گپ بزند؛ میتوا  در  ما بایسکل رانی همن تا خان

شرعله ور شرده و دیگرر    د دارد؛ که دفعتاً در وجودش آترش عشرق   نیتی عاشقانه جوانک م کور 
قعًا پایان مییابرد؛  منیتواند نگاهش را از من بکند. پس از گ شت حلیه یی کوتاه این عشق ورزی وا

اق به بایسکل رانی ادامه میدهم. تیثیر نگاههای آتشین کسی نرفته و مهانطور با اشچون من زیر ت 
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اگر بعضًا این امر برایم خسته کن شود، من کمی با بایسکلم به چرپ و راسرت میرروم، ترا بکسرم      
بیافتد؛ در آنصورت پسر جوان باید با در نیر داشت ادب و نزاکت از بایسکلش پیاده شرود. ترا او   

چنرین  اینالبتره خبشری از جوانکهرا    صحبت را تغییر میدهم.  بکسم را برایم پس بدهد؛ من موضوع
عاجز و بیگناه اند، در حالیکه یک گروه دیگر کسانی اند که با دستانشان بوسه میفرستند و یا زیرر  

االت از ر؛ چرون مرن در چنرین حر    ه در مورد من دچار اشتباه میشروند بازویت را میگیرند، که البت
یم، کره وی  ، به صراحت برایش میگوهنایتًاو  بایسکل پیاده شده و دیگر منیخواهم مهراه شان بروم

 باید به خانه اش برود.

دوستی میان من و تو گ اشته شرده اسرت. ترا فرردا صربح خردا        هباینترتیب میبینی که شالود 
 ت.نگهدار

 .آنه ات 

 

 2491جون  12يکشنبه 

 !جانیتی گ

 شغولمعلمان است. نصف صنف ما م ه. دلیلش هم البته جملس آیندمتام صنف ما از تررب میلرزد
. ز. و مرن براالی دو نفرر هپلرویی مرا      شرط بندی میباشد؛ که کی کامیاب و کی ناکرام میشرود. خِ  

را به قمرار   خویش برای تعطیالت کوکرنوت اند، که متام پول ذخیره و ژاکان.  .میخندیم. اینها .ِک
از عصرر رد و بردل   بلی" از صبح زود تا پاسری  "نه" و"تو کامیاب منیشوی! "، گ اشته اند. کلمات "
نگاه غضب آلود من منیتوانرد،   ز. که آهنا را به سکوت فرا میخواند و .ملتمس ِخ هشده و حتی چهر

راخاموش سازد. به نیر من یک چهارم صنف ما باید ناکام مباند، تنبلها در اینجا زیاد اند، ولی  آنان
ه تر از این شاگردان باشند. یا شاید نیر معلمان طرور  دو ِدل هم ممکن انساهنای متردد و استادان ما

معجزه وار در جهت مثبت تغییر یابد. اما من از جانب خود و خواهر خوانده هایم تشویش نردارم،  
اطمینان ندارم. خالصره  من در ریاضی چندان فقط  باصطالح ُجل خودرا از آب بکشیم. ما میتوانیم

 هما باید تا آن زمان یکدیگر خویش را دلرداری بردهیم. مرن برا مهر      باید انتیار کشید. هبر ترتیب
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له هفت تن ُنه تن میرسند، که از مج به مجعًا اگر اینها را بر مشرم،دارم.  ونیک میانیهءمرد وزن  معلمان
ای کیسین  استاد سابقه دار ریاضی مدت مدیدی باالیم قهر بود، چون من مرد و دو تن زن اند. آق

زیاد پر حرفی میکردم. پند و توصیه یکی پی دیگر صورت گرفت، تا اینکه من با یک کار اضرافی  
، در ایرن مرورد   "پرگویی..."" مینوشتم. باید یک مقاله حتت عنوان "مرض پرگوییجمازات شدم. من 

 هکتابچر سان میاندیشیدم. مرن در  یی بود که من در باره اش باید پر مس لهچه میتوان نوشت ؟ این 
ظیفه را مشخص کرده ودر حالیکه تالش مینمودم خود را آرام جلوه دهم، آنررا در  این و یادداشتم

 بکسم گ اشتم. 

د. ترا م افیادداشت هدفترچشده در  داده هخانگی ام متام شد، نیرم به وظیفشام وقتی متام کارهای 
 من درحالیکه انتهای قلمم را میجویدم، به تفکر پیرامون موضوع مقاله پرداختم. 

آن  د بیرون دهد وطرور گسرترده در براره   پرگویی چیزی از خور کسی میتواند ساده در باره ه
دریافت یک دلیل کامل برای پرگویی یک هرنر خواهد بود. من اندیشیدم، فکر کردم  مگربنویسد، 

ایی منوده و رحموله سه ورق قلم فرس و من در باره وظیفهدر خمیله ام خطور کرد دیشه انو دفعتًا یک 
زنان آورده بودم که گپ زیاد یک پدیده ویژه  کاملی بدست آمد. در مقاله ام من دلیل دیدم که مقاله

ت کرنم؛ امرا عرادمت را هیچگراهی     است و من متام تالشم را خواهم کرد، تا کمی تناسب را مراعرا 
عالوه بر این من اذعان مینمودم کره  ست. ت؛ زیرا مادرم نیز مهانند من پر گوسون خنواهم توانگدگر

 به مشکل تغییر پ یر اند. ات به ارث گرفته شده از والدین خصوصی

آقای کیسین  جمبور شد، به دالیلم خبندد، اما زمانیکه مرن بره پرگرویی ام در سراعت بعردی      
، که نام "پر نوی را به من حمول کرد بعدی را تغییر داده و وظیفه درسش ادامه دادم، او موضوع مقاله

اینرراهم اجنرام دادم و کیسرین  در درورب بعردی شرکایتی      را خبود گرفت. حرفی اصالح نا پ یر"
زایری را  نداشت. در دررب سومی اورا باز عصبانی ساختم و وی برایم گفت: آنه فرانک مقاله یی ج

 بنویس! «یک"یک، کِویک، کِومرغابی کِو  اخ» خباطر پر حرفی در مورد

خبندم، گر چه توشره ام در  دل افتاد. من هم جمبورشدم با آهنا  صنف ما یکباره به خندیدِن از تِه
حرفی ته کشیده بود، اما من باید چیز بی نییری را در موردی منحصرر بره فررد جسرتجو     مورد پر

 ن کمکش را در قسمت تصرنیف و قافیره  مخوبیست، به  هسانه که شاعر میکردم. خواهر خوانده ام
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متام مقاله ازآغاز تاپایان آن پیشنهاد کرد، من از فرط خوشری در لبرارب منری گنجیردم. کیسرین       
منیومم با مشکلی سه  هاورا با مقال ممیخواست، با این موضوع بی معنی مرا اذیت کند. من میخواست

 ذ برابر مواجه کنم. 

پدر و سه  قویضوع مقاله میان یک مرغابی مادر، زیبایی! مو ه، چه منیومشعرآماده شد و به به
. از برین رفتنرد  کردن زیاد توسط پردر شران نرول زده     د ُقدوچه مرغابی روی میداد، که بعلت َقچ

خوشبختانه طزنم مورد پسند کیسین  واقع شد. او شعر را با یک تبصره در صنف مرا و صرنفهای   
و دیگر هیچ کار جزایری دریافرت    نممزاح ک حق داشتم نبا صدای بلند خواند. پس از آن م دیگر

 نکردم. 

 .آنه ات

 2491جون  19چهارشنبه 

 یتی عزیز!گ

مرن   آه میکشرند و  گرما طاقت فرسا شده است. مهه مانند آنکه در تنور باشند، از شدت گرمی
مانند دیگران اینرا باید حتمل کنم. حاال من درک میکنم، که رفنت با تراموای چقدر ل ت خبرش   نیز

است؛ بویژه که آن هم سر باز باشد، اما این نعمت برای ما یهرودان دیگرر قابرل دسرتررب نیسرت.      
ترر  کین نرزد داک یان لوی خیابانما پاهای ماست. دیروز بعد از ظهر من باید در  یههبترین وسیله نقل
 تا آجنا فاصلُه زیادیست.  نستادستیمرتاوِن هاز مکتب ما واقع جاد دندان میرفتم، که

ساهنایی پیدا مری  رگی زیاد خوامب می مد. خوشبختانه مهواره انخست در مکتب بعلتبعد از ظهر 
 کره  باید گفرت  چنانچه کسی برایم نوشابه تعار  کرد. میشوند، که اظهار حمبت و مهدردی میکنند.

 دستیار( داکتر دندان واقعًا انسان شریف و صمیمی است. نررب )

انسان  انتقال هءکشتی ویژمیتوانیم استفاده کنیم، پونت ) یگانه چیزیکه ما از وسایل نقلیه هنوزهم
پونت حملرُه یوزیرف    مترجم( است. راننده و وسایل نقلیه از یک سوی رودخانه به طر  دیگر آن،

سراییلسکاده دیروز مبا واقعًا مهربانی کرده و در انتقال ما کمک کرد. البتره ایرن تقصریر هالنردیان     ِا
 نیست که ما چنین حال فالکتباری داریم. 



 

25 
 

و در جشرن عیرد پراک مسریحی دزدی شرده       م، چون بایسرکلم روبه مکتب ن میتوانستمکاش 
ه است. خوشبختانه تعطیالت برا  مادرم را پدرم جهت حفاظت به مهسایگان عیسوی ما داد بایسکل

 بعد دیگراین آالم من خامته مییابند.  و فقط یک هفتهسرعتی سرسام آور نزدیک میشود 

دیروز صبح چیز جالبی برایم پیش آمد. من از نزدیِک حمل نگهداری بایسکلها میگ شرتم، کره   
ب را دیردم کره   جر ا ن به اطرافم نگاه کرده و یرک جروان   دفعتًا متوجه شدم کسی مرا صدا زد. م

میباشد. من در اوایل ویلما را یکی از خویشاوندان ویلما آشنایم  نزد ویلما دیده بودم. او دیروزشام
ها بدگویی میکنرد؛  مگر او متام روز فقط از پسرهم چنین است، سانی حمبوب میدانستم که واقعًا انر

 که خیلی خرسته کن است.

رگ معرفی کرد. مرن کمری   سیلر ِب خودرا هیلو این پسر جوان و کمی حمجوب نزدیکتر آمده و
متعجب شده وخوب درک نکرردم کره او چره میخواهرد. چرون مهره چیرز بسررعت روی داد. او         

  میخواست از مو قعیت استفاده کرده ومرا تا مکتب مهراهی کند.

ن به م خطاب او -پس هبتر خواهد بود که باهم برویم."مهان مستی هستی که منم،  روانه اگر تو"
 گفت.

خوب  سیارهیلو شانزده ساله شده و میتواند بهم براه افتادیم. یکجا باو ما  ن پاسخ مثبت دادهم 
صحبت کند. امروز او دوباره منتیرم بود و در روزهای آینده شراید  در مورد موضوعات گوناگون 

 تکرار شود.امر این 

 آنه.

 2491جوالی  2چهارشنبه 

 یتی عزیز!گ 

که برایت بنویسم؛ روز پنجشرنبه مرن مترام روز نرزد آشرنایا        فرصت نیافتمتا امروز من واقعًا 
 وقت تابه امروز به حنوی سپری شد.  هنترتیب مهییم و باتبودم.روز مجعه ما مهمان داش
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هیلو و من توانستیم در عرض یک هفته یکدیگر را خوب بشناسیم. او در مورد زندگی خودش 
شن است و بدون والدینش نزد پدر کرالن و مرادر   یرا بیان کرد. او اصاًل از گیلزن کبسیار مطالب ر
آهنرا را نردارد.    سفانه او امکان رفنت پیشدر بلژیک اند و مت الً میکند. والدینش فع کالنش زندگی

از سسرتی و   منونره  آن دختر را میشناسم. کره  هیلو یک دوست دختر بنام اورسوال داشت. البته من
برا اورسروال    است. از روزیکه من هیلو را میشناسم، او اذعان میکند که از شردت رخوت دلگیری

بیدار نگهداشرنت بررایش بشرمار میرروم. انسران       گرفته است. بناً من یک نوع وسیلهاورا خواب می
 اه منیداند، بدرد چه چیزهایی که منی خورد!گهیچر

یلی رفت، که بعد از آن مهه چیز بررایم  پیش هان یکشنبه او ژاک شب شنبه نزد ما خوابید. ظهر
 دلگیر و خسته کن شد. هیلو باید شام نزدم می آمد؛ اما حدود ساعت شش وی زن  زد.

 من گوشی را گرفتم و او برایم گفت: 

 "من هیلموت سیلرِبرگ هستم. آیا میتوا  یکبار با آنه صحبت کنم؟" -
 ستم."ا" بلی، هیلو من آنه  -
 حال داری؟"" سالم آنه چه  -
 تشکر." ،" خوب -
" من با ت سف زیاد میخواستم برایت بگویم، شام امروز نزدت منیتوا  بیایم. اما با وجود ایرن   -

 میخواستم با تو صحبت کنم. آیا خوب خواهد بود که من پس از ده دقیقه به دم در خانه ات بیایم؟"
 " بلی، بسیار خوب، تا دیدار!" -
 " خدا حافظ، من مهین حلیه می یم!" - 

و به سرعت رفتم که لباسهایم را تعویض منوده و موهایم را شانه بز . پس از  گوشی را گ اشته
آمد. اما درایرن حلیره واقعره یری     آلخره او جره و از کلکین کله کشک کردم. باآن رفتم نزدیک پن

تا او به در زنر    ن نشده و آرام منتیر ماندمنییر رخ داد و آن اینکه من از زینه ها بسرعت پاییبی
 با باز شدن دروازه به خانه داخل شد.  و او دفعتًابزند. من پایین رفتم 

 ، مادر کال  ترا هنوز خردسال میپندارد، که بطور مداوم باهم دیدار کنیم. بشنو" آنه  - 
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بدانی که من دیگر با اورسوال بروم، اما شاید تو  ها لووینباخنزد من به هبتر است او میگوید که 
 رابطه ندارم." 

 " نه، چرا آیا مشا دعوا کرده اید؟" - 
 یاییم چون با هم منیخوانیم. بنًا" نه، برعکس، من به اورسوال گفتم که ما منیتوانیم با هم جور ب - 

باید دیدار با یکدیگر را قطع کنیم. مگر ت کید کردم، که در خانه ما بروی اورسوال مهیشه باز است 
و آرزومندم که من نیز بتوا  نزدش بروم. من اصاٌل فکر میکنم، که اورسوال با یک جوان دیگر گرم 

میگوید، که من بایرد از   گرفته، بنًا با او برخورد مهانند منودم. اما واقعیت چنین نبود و اکنون کاکایم
 با او گسستم. ایرن یکری از جمموعره    اورسوال مع رت خبواهم، البته من اینرا رد کرده و رابطه ام را

 دالیلم بود.
حاال مادرکال  میخواهد، که من نزد اورسوال بروم، نه پیش تو. مگر من چنین تصرمیمی و نره    

فرتوت دارند، که من منیتوا  خودرا با آهنا عیار  هیشچنین برنامه یی دارم. افراد مسن بعضًا واقعًا اند
به والدین بزرگم ) پدر کالن و مادر کال ( ضرورت دارم و برا اطمینران    بسازم. از سروی دیگرمن
چون بر اسارب به من ضرورت دارند. حالیا من عصرهای چهارشنبه آزادم،  میتوان گفت که آهنا نیز

درحالیکره مرن بره یرک کلروپ      چوب بروم، نر کندنکاری لدین بزرگم باید به دررب هخواست وا
میروم. گرچه این امر برایم ممنوع است، چون پدرکالن ومرادر کرال     8وابسته به حزب صیهونیستی

فاناتیک( نیستم و فقط عالقمند عادی این کار میباشم؛ اما ونیزم اند. البته من نیز متعصب )ضد صیه
ت در آن ومرج زیاد شده کره مرن تصرمیم دارم، از عضروی    در این اواخر در این کلوپ چنان هرج 

                                                 
هبودی میباشد. واژًه صیهون خنستین بار در جمله آملانی استقالل صیهونیزم به معنی عام آن مبارزه یهودان خباطر برگشت به به منطقه صیهون )فلسطین( و ایجاد دولت ملی  -8

 توسط ان. بیرنباوم مطرح شد. 0111در سال 
 دواصل عمدًه صیهونیزم عبارتند از:

 سال مهاجرت و تبعید؛  6111انعکارب خواسته های یهودان برای برگشت به سرزمین صیهون پس از  -
 که به شکست مواجه شد. 01قرن دفاع از جنبش آزادیخواهانه یهودان در  -

اولین کنگرهَ بین ملللری یهرودان در شرهر برازل      0113تیودور هزل با نوشنت کتابی حتت عنوان دولت یهودی اسارب صیهونیزم افراطی سازمان یافته را گ اشت. بعدًادر سال 

مجعٌا در حدود یک ونیم ملیون نفر یهود از اروپا به  0101 -0113ان ساهلای خنستین گروههای مهاجر یهودان به فلسطین رفتند. در می 0111سویس دایر شد.پس از سال 

 نفر به فلسطین برگشته بودند.  95111امریکا مهاجرت منودند در حالیکه فقط 
مرین   63در  0123دی دارد. در سرال  از شهرت صیهونیزم کاسته شد؛ ولی هنوز هم در میان یهودان بنیادگرای م هبی هواداران زیرا  0111با ایجاد دولت اسراییل در سال 

 کنگره صیهونیستان در شهر یوروشلیم)بیت املقدرب( برنامه یی تصویب شد که برمبنای ان زندگی دراسراییل برای صیهونیستها حتمی اعالم شد.

سراییل حمسوب میشود. اکثرر دول جهران، سیاسرتمداران و    نزد اکثر اعراب صیهونیزم پشتوانه معنوی و مادی سیاست ضد عربی و فعالیتهای سرکوبگرانه حمافل نیامی دولت ا

 شخصیتهای جهانی رمسٌا خمالف صیهونیزم میباشند.

 صیهونیزم را شکلی از نژادپرستی )راسیزم( دانسته و آنرا حمکوم منوده است.)مترجم(. 0135طعنامعًه سالقملل متحد نیز طیق  
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رشنبه آخرین روزیست که من به آجنرا میرروم. پرس از آن مرا     اعصر چهخودداری کنم. باینترتیب 
 مواعد با هم دیدار کنیم. شنبه و بقیهمیتوانیم، عصر چهارشنبه، شام شنبه و ظهر یک

اقردامی  دست بره چنرین   در پشت سر آهنا  اید" اگر والدین بزرگت اینرا منیخواهند، تو نیز نب -
 بزنی."
 "خوب، ولی عشق با جر که صورت منیگیرد." -

را دیدیم که برا دو پسرر    9کتابفروشی بالنکفورت رسیدیم، پتر سخیفه وقتی ما به نزدیک غرف
ومرن از   میداد، دیگر آجنا ایستاده بود. این خنستین باری در یک مدت مدید بود که او به من سالم

با پدر و مادرم آشنا شود.  ما آمده بود، تا هدم. شام روز دوشنبه هیلو به خانو  شعشاین امر قلبًا م
 ده بودم. خریمن کیک، چای، چاکلیت، کلچه و چیزهای زیاد 

 هیلو که هپلوی هم نشسته بودیم احسارب دلتنگی کردیم، بنًا به گردش رفتیم.  مگر من و

دقیقه به خانه آمدم. پدرم خیلی عصبانی بروده و میگفرت، دیرر    من درست ساعت ده و هشت 
 برگشنت من به خانه کار خوبی نیست و من باید قول بدهم، که پس از این ده کم هشرت در خانره  

 میباشم. شنبه آینده هیلو مرا نزد خودش دعوت کرده است.

تو از میان اورسال و  ویلما مبن گفت که شام روزی هیلو نزدش آمده و او از وی پرسیده بود: " 
امرا زمانیکره هیلرو    : "این مسًاله ربطی بتو نردارد. " او پاسخ داده بود آنه کی را ترجیح میدهی؟"، و

: " البتره آنره را، خرداحافظ و بره     ه بودوز دیگر باهم گپ نزدند(گفتآنر آهنا متام شامبیرون میشد، )
 هیچکس نباید اینرا گفت!" و پس ازآن از در خارج شد.

کنون میتوانی خبوبی درک کنی، که هیلو عاشقم است و من اینرا خبراطر سررگرمی و تنروع    تو ا
یرا   میپسندم. مارگو خواهد گفت، که هیلو یک جوان خیلی مناسب است و من هم چنین نیرری و 

یرک جروان   ر باره اش نیر خیلی مثبرت دارد: " حتی باالتر از آن را در مورد او دارم. مادرم نیز د
ما نیر نیکری در   من خرسندم که مهه اعضای خانواده مهربان و خوش برخورد." ب، یک پسرج ا

طفل میداند و البته حق هم دارد.  خوانده هایم، که آهنا را هنوز-مورد هیلو دارند، بر خال  خواهر
ژاک مهیشه مرا در مورد هیلو متسخر میکند؛ اگر چه من واقعًا عاشق او نیستم؛ امرا میتروا ، برا او    
                                                 

 9-Peter Schiff  . 
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یک دوست رابطه داشته باشم، اینکه کار بدی نیست. مادرم میخواهد، بداند، که پساهنا با کی  مانند
ازدواج خواهم کرد، اما او هیچ تصور منیکند که این پتر باشد؛ زیرا وقتیکه صحبت از او میشود، من 

 بدون آنکه به رویم بیاورم، موضوع را عادی جلوه داده، مانند خودشان صحبت میکنم. 

پتر را دوست دارم، چنانکه تا کنون هیچکس را دوست نداشته ام؛ ومن مهیشه باین نیرم که من 
 او خباطر آنکه احساساتش را پنهان نگهدارد، با دختران دیگر گرم میگیرد. شراید او حراال تصرور   

هستیم. اما این واقعیت ندارد. او فقط دوستم اسرت و یرا بقرول    کند، که من و هیلو عاشق مهدیگر 
 .10است )هواخواه من( رم او یک شوالیهماد

 آنه ات.  

                                                 
  /شوالیه Cavalier -کلمًه فرانسوی است، که به معنی سوارکار، افسر سواره و مرد شجاع و شیک پوش میباشد.)مترجم( -10
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منرامت  هکاماًل مطابق میلم بود. پارچبروز مجعه در تیاتر یهودی شهر امتحانات  مراسم اعالم نتایج
غیر قناعت خبش دارم و آهنم یک پنج در اجلر میباشد  هنیز بد نیست ومن فقط دریک مضمون منر

شش دارم. در خانه والدینم از  هدر بقیه مضامین پنج تا هفرت داشته و مهچنان دو تا هشت و دو منر
زیادی از پدر و مادرهای دیگر دنبال منرات و  همن راضی بودند، باید گفت که اولیایم بر عکس عد

و پرر رو  م راد: سالمتی ام، اینکه آیا رضایت شخصری  مس لهسه پارچه خوب نبوده و فقط متوجه 
ود هببود خواهند یافرت.  . به نیر آهنا اگر این مسایل درست باشند، بقیه امور خبودی خم، اندیباشمن

باشم. من طور مشروط به لیسه گرفته شردم،   شاگرد بدیخواهم منعکس آهنا فکر میکنم و اما من بر
هفتم مکتب مشاره ششم مونتیسوری میماندم؛ اما زمانیکه مهره اطفرال   چون من اصاًل باید درصنف 

را بعد از چند بار گفت وگو طور  وسالرخبه مکاتب یهودی میرفتند، آقای ایلته من و لیز  موسایی
مشروط به صنف هفتم شامل ساخت. لیز نیز پس از یک امتحان دشوار هندسه بره صرنف براالتر    

نه نرتواند، هیچگاهی درست دررب خبواند، زیرا خواهر کوچرک  ار خرارتق  کرد؛ بیچاره لیز شاید د
 کند.  دو ساله اش عادت دارد، مهه روزه در اتاق وی بازی

و اگر لیز به او توجه نکنرد،   خواهرش( نباشد، چیغ و فریاد میزندگابی ) اگر چیزی مطابق میل
مادرش( داد و فریاد براه میاندازد. باینترتیب لیز منیتواند، خوب دررب خبواند و حتی ) وسالرخ خا 

تنییم امرور خانره نیرز     وسالرخگمان میرود، که درورب اضافی نیز مُوثر خنواهند بود. برای فامیل 
در آپارمتان هپلرویی آنران زنردگی میکننرد، ولری       وسالرخامری استثنایی است. پدر و مادر خا  

کره   وسرالر خزن خدمتگار، یک کودک نفهم، آقرای  این اکثرًا یک شان یکجاست؛ بنابردن غ اخور
اسرت، در ایرن    ، خامنش که مهیشه عصبانی و آشفته بوده و بطور دورانری حاملره  اکثرًا غایب است

، واضح اسرت کره   11در چنین وضعی که باصطالح س  صاحبش را گم میکندخانه باهم میباشند. 
امتحانراتش را کره ماننرد مهیشره      (هپارچر اطالعنامره ) مارگو نیرز  . خواهرم به ناکامیستاوحمکوم 

 است. عالیست، گرفته 

                                                 
یره تشکیل شده اسرت.  در منت اصلی هالندی اصطالح یان ستین آمده و به کسی اطالق میشود که مهیشه خانه اش شلوغ بوده و از چهار کودک، پنجاه بقه، یک مار و غ -11

 ین اصطالح از نام نقاش مشهور قرن هفدهم هالند )یان ستین( که در نقاشهایش بینیمی خانه ها را انعکارب داده گرفته شده است. )مترجم(ا
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معمول میبود، او با ستایش و آفرین مستحق در مکتب ما  12«ممتاز» مکافاتو  تقدیر اگر شیوه
  ، آفرینش!پاداش میگردید

منیکند و من درک میکنم کره  پدرم در این اواخر زیاد در خانه است، او به کارها زیاد رسیدگی 
مدیریت شررکت اوپیکترا و آقرای     13او تا حدی خودرا اضافی احسارب میکند، چون آقای کلیمان

تعویضی میباشد، بعهده گرفته اند،  -نباتی مصاحل هرا که تولید کنند 14کوگلر اداره دفتر خیس و شرکًا
 تًاسیس شده اند. 0110که در سال 

زد. او حرفچند روز پیش وقتی در یک میدان مشغول گردش بودیم، پدرم در مورد خمفی شدن 
 داشته باشیم.از بقیه جهان  سواگفت که، برایما خیلی دشوار خواهد بود، که زندگی یی 

 من از او پرسیدم، چرا او از مهین اکنون در این مورد گپ میزند.

و میدانی که ما از بیشتراز یک سال بدینسرو پوشراک،   " ت-او گفته و اضافه کرد -آنه" بشنو،" -
آملانی هرا   داشته های ما رارا به کسانی دیگر انتقال میدهیم. ما منیخواهیم،  مواد مصرفی و موبل ما
این میخواهیم، به خواست خود کنار برویم و منتیر منی شرویم، ترا کنرار بررده     غصب کنند و بنا بر

 شویم."

 ودرست در حلیه ایکه پدرم پاسخ زیر را داد من از تررب به لرزه افتادم. اما پدر، چه وقت؟"" -

 ترا زمانیکره   گرک آرامرت   کن، اینرا ما تنییم میکنیم، از زنردگی م"تو در این باره تشویش  -
 !"هنایت ل ت را برمیتوانی 

 این کلمات غم انگیز برای زمانی دور باشد. اجرایو این بود مهه اش. آه، بگ ار 
 میبندم.را  من دفترمهیلوست، و من در اینجا  زن  دروازه بصدا درآمد. ایندفعتًا 
 

 آنه ات.

                                                 
12- Cun Laude 
13 - Kleiman 
14 - Gies & Co 
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سراهلای متمرادی مبیران     بای دراز تا کنون یک فاصلهاز یکشنبه صبح چنین می ید، که به نیرم 
اند، که فکر میکنی دنیا دفعتًا واژگرون شرده    آمده است. در این مدت چنان حوادثی بوقوع پیوسته

 است. 

یتی تو میبینی که من هنوز زنده ام و این امر به نیر پدرم مهمترین چیز است. بلری، واقعرًا   گاما 
منیتروانی   من هنوز زنده ام، ولی خواهشمندم از من مپررب چون و چرا، من متیقنم که امروز تو مررا 

 هیلرو سراعت سره )   بروز یکشنبه صبح روی داد، آغاز میکنم. درک کنی؛ بنا براین من از آنچه که
ما زنر  زد، مرن آنررا     هبرای حلیه یی بیرون رفته بود، تا پسانتر دوباره بیاید(کسی اینجا به درواز

ه و مشرغول خوانردن   دراز کشرید  )برالکن( نشنیدم چون با رخوت روی یک دراز چوکی در َبَرنده 
که  آشپزخانه ظاهر شد. او با صدایی ههیجان زده به درواز هچهرکتاب بودم. کمی پسانتر مارگو با 
 بیشتر به ُپس ُپس میماند، گفت: 

آمرده اسرت." او اضرافه     15ارب. ارب.ه " در اینجا برای پدر یک جلب نامه )احضاریه( از ادار-
مادرم خودش را زود به آقای فان دان رسانده است." )آقای فان دان یکی از مهکاران خوب کرد، "

 و آشنای نیک پدرم میباشد.(

من سخت به هرارب افتراده ام، هررکس درک میکنرد، کره یرک جلرب نامره چره معنری دارد؛          
آیرا مرا خرواهیم    کرردم. " ذهنم تصور حلیه در زنداهنای جمرد را من از مهان و عیجتم اردوگاههای
 را آجنا بفرستند؟" گ اشت، پدرم

                                                 
15- S.S حترت   0199ایجراد شرده و از سرال     0161سیاسی وابسته به سازمان سیاسی نازی آملان که در سرال   -ارب. ارب. به معنی گروپ حمافیتی، دفاعی شاخه نیامی

  رهری هیملر قرار گرفت.
ان جن  دوم جهانی این سرازمان از نفروذ وصرالحیت    این شبکه مسوولیت وظایف امنیتی و سیاسی را در نیروهای مسلح و مهچنان ارگاهنای ملکی عهده دار بود. در دور

 زیادی برخوردار شده ودر مهه سرزمینهای اشغالی بویژه در اردوگاههای جتمعی اسیران جهت سرکوب و نابودی زندانیان فعال بود. ) مترجم(
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را میکشریدیم،  در حالیکه هردو انتیار مادر  و مارگو گفته -"نه، البته او جایی خنواهد رفت" -
مادر نزد فان دان رفته تا بداند، آیا ما شخصًا میتوانیم به حمل اختف  برویم. در آجنا مرا  اضافه کرد: "

 " هفت نفر خواهیم بود. مجعًا

پدر که بدون کمترین ه سکوت و خاموشی. ما دیگر یارای گپ زدن را نداشتیم. تشویش در بار
 مشغول بازدید از یک معیوب یهود است؛ انتیار مادر را کشریدن؛ گرمری طاقرت فرسرا و    اطالعی 

 اضطراب مهه باهم مارا به سکوت وامیداشت. در مهین حلیه دفعتًا دروازه دوباره زن  زد. 

 من گفتم. -" این هیلوست." - 
 چون ما صردای مارگو گفته و دم رویم را گرفت، اما ضرورت به این کار نبود،  -نکن." " باز -
آهنا به درون آمده و در را از عقب خویش بستند. در  سپس آقای فان دان وهیلو را شنیدیم. مادرم،

من و یا مارگو به آهستگی پایین آمده و میدیدیم، که آیا پدر ما آمده یرا نره. افرراد    باید هر زن  
زیررا آقرای فران دان     مرن از اتراق اخرراج شردیم؛     دیگر را ما منیگ اشتیم درون بیایند. مرارگو و 

 با مادرم به تنهایی صحبت کند.  میخواست،
وقتی من و مارگو در اتاق خواب نشسته بودیم، او خاطر نشان کرد که، احضاریه نه بنام پردرم  

چنرین  گریستم. مارگو شرانزده سراله شرده،    بازهم تررب چیره شد و من  بلکه به نام اوست. به من
ی الدین شان کجا بفرستند؟ امرا جرای خوشیسرت کره او جرای     جوان را میخواهند، بدون و دختران

برا مرن از صرر     عالوه من دانستم که پدرم که قربالً مبن گفت، بر  شخصًاخنواهد رفت، اینرا مادرم 
در کجا مرا بایرد پنرهان     برای اختف  آماده میساخت. خمفی شدن؟ وشکیبایی حر  میزد، روحًا مرا

خانره، در یرک کلبره، َکری، چگونره و در کجرا...؟ اینرها        شویم؟ در شهر، دریک روستا، در یرک  
 پرسشهایی بودند، که من منیخواستم، مطرح کنم، ولی ذهنم را سخت خبود مشغول ساخته بودند.

 هچیزیک خنستین -من و مارگو به مجع آوری اجنارب الزمی در بکسهای مکتبی ما آغاز منودیم 
بیگودیهرا، دسرتماهلای جیبری،    سرپس   وه یری(  پوش کپرمن در بکسم گ اشتم، این دفتر مقوایی )

کتاهبای درسی، شانه ها و نامه های سابقه بود. از بس که فکرم مشغول خمفی شدن بود، من جبرای  
ها و کتابچه هارا گ اشتم، ولی از ایرن امرر مت سرف نیسرتم،     ر بکس بگ ارم، دفتراینکه لباسها را د

 چون:
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 رجحان دارند.پوشاکها خاطرامت بر 

خواهش کردیم، که اگر نزدیکیهرای  او نج پدرم آمد، ما به آقای کلیمان زن  زده واز ساعت پ 
خوب خواهد شد. فان دان بیرون رفته و میپ را با خود آورد. به جمرد ما بیاید،  هشام بتواند به خان

وجراب زنانه را در یک بکرس   زیر پوشیرسیدن میپ چند جوره بوت، یکمقدار لبارب دراز، مجپر،
آن سکوتی در خانه ما چیره شد. دوباره بیاید. پس از شبکرد، که گ اشته و با خود برد. او وعده 

کره دنیرا   هیچکس از ما چهار نفر منیخواست، غ ا خبورد، هوا هم خیلی گرم بود و چنران مینمرود   
 شده است. واژگون 

 اکنون درحدود وی .اده ایم)اجاره(د گولد مشیت کرایه اتاق بزرگ باالیی ما را قباًل به مردی بنام
 به او که امروز ظاهرٌا بیکار بود، تا ساعت ده نزد ما ماند، کهاز زنش جدا شده است.  سی سالست

 وجه منیشد اورا بیرون کرد.  هیچ

کارمنرد پردرم اسرت، کره اکنرون       0199ساعت یازده میپ و یان خیس آمدند. میپ از سرال  
به یک دوست شخصی پردرم تبردیل شرده اسرت. برازهم کفشرها،       یان مهانندشوهر تازه دامادش 

پوشاک، کتاهبا و لباسهای زیر در بکس بزرگ میپ و جیبهای عمیق یان جاجبا شده و آهنا دوباره 
 ناپدید گردیدند. 

م خواهرد برود،   فوق العاده خسته بودم، اگرچه میدانستم که این آخرین شرب در بسرترخود  من 
ترا  بساعت پنج ونیم توسط مادرم بیدارشدم. خوشبختانه گرمی زود صبح فردابزودی خبواب رفتم. 

 فروکش کرده بود. چون یک باران گرم، در متام روز میبارید.حدودی 

 باالی هم پوشیدیم، چنانکه تصور میشرد کره مرا در عصرر    را  ما چهار نفر تا حد توان لباسها 
یخبندان زنده گی میکنیم. هیچ یهودی دیگر جرأت منیکند، که مثل ما ریسک کرده و با یک بکس 

شلوار(، یک لبارب دراز و براالیش یرک   ن شود. من دو پیراهن، سه پتلون )ُپراز لبارب از خانه بیرو
و بسریاری  شرال  دامن، یک مجپر، یک باالپوش خزانی، دو جوره جراب، بوهتای زمستانی، کراله،  

هنوز ما از خانه بیرون نشده بودیم، که من دچار خفقان شردم،  یزهای دیگر را به تن کرده بودم. چ
 . فکر من نبودبه کسی اما در آحنالت 
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 ل بدنبال میپ بسوی مقصدی ظاهرًاسکمارگو بکس مکتبی اش را پر از کتاب کرده و سوار بای 
 منیدانستم، که هد  اسرار آمیز ما کجا خواهد بود؟  دور روان شد. من نیزهنوز

بساعت هفت ونیم ما نیز در را به دنبال خویش بستیم. با یگانه جانداری کره مرن خرداحافیی    
این موضوع طی  بود، که پس از این نزد مهسایه های ما خواهد ماند وکوچکم  هچه گربتکردم، مور

 نامه یی عنوانی گولدمشیت نیز مشخص شده است. 

خانه پزرختخواهبای مجع شده، غ ای صبحانه برروی میز، نیم کیلو گوشت برای پشک در آشر  
 به بار میی وردند، که گویا ما با سراسیمه گی خانه را ترک گفته ایم. مهه باهم چنین تصویری را 

نبودند، ما میخواستیم از اینجا بدر رویم؛ فقط بیرون شده و به مقصد تصورات برایما اکنون مهم 
 خویش بدون خطر برسیم. مهین وبس.

 ادامه خواهیم داد.بقیه را فردا  

 آنه ات.
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 مکتبری و یرا  پدر، مادر و من در زیر باران شدید، هرکدام با یک بکرس   -باینترتیب ما هریک
کارشان  روی هم انباشته براه افتادیم. کارگرانیکه صبح زود بسویمملو از اجنارب گوناگون  هخریط

منیتواننرد،   ًاابد هناآروان بودند، با دلسوزی بسوی ما میدیدند؛ در چهره های آنان میشد، خواند که 
مرا خبرودی خرود    روی لباسرهای   16زرد یهودی هنقلیه را مبا پیشکش کنند، چون ستار هیک وسیل

                                                 
ستارًه حضرت داود)ع( برن  زرد را بروی لبارب  -اره شش ضلعی یهودیآملانیهای فاشیست بر اسارب سیاست تبعیضی وسرکوبگرانه شان یهودان را جمبور میکردند، ست -16

 خویش جهت متایز از دیگران داشته باشند. ) مترجم(
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جسته و گریختره   این امر بود. پسانتر وقتی ما در خیاباهنا در حرکت بودیم، پدر و مادرم هبازدارند
م اجنارب و اموال خودرا از خانره  ه بودیتوانستتوضیح دادند: ما از ماهها پیش  اختف  هبرنام هدر بار

سریدن احضراریه   جوالی نوبت آن رسیده، که ما داوطلبانه خمفی شویم. بار 2خارج مناییم و اکنون 
 منیم بود. آپارمتاهنای ما ده روز پیش تر افتاد. بنابراین اکنون نباید منتیر  هبرنام

گانه به مشکل خواهند توانست، بیخود خمفیگاه ما در ساختمان دفتر پدرم خواهد بود. اشخاص 
کراری  پدرم پرسونل  به این مطلب پی برند و برای وضاحت بیشتر باین موضوع روشنی میاندازم.

پ فوسکویل تایپست بیست و سه ساله از بِ زیادی ندارد. فقط آقای کوگلر، کلیمان، میپ و مهچنین
پ با دو مستخدم دیگر مشغول کار بودند، کره  آمدن ما خر داشتند. در گدام آقای فوسکویل پدر ِب

 کسی برایشان چیزی در این مورد نگفته بود. 

جهرت   که مهزمان ،اول گدام بزرگ قرار دارد هم کور چنین ساختاری دارد: در طبق ساختمان 
 حمصوالت( استفاده میشود.ال)نگهداری کا

بیردن و آرد کرردن   خود به گوشه های دیگر چون اتاق آسیاب که درآجنرا کو  هاین حمل به نوب 
اق انبراری تقسریم   صورت میگیرد و اتر  ، میخک، سیر وغیرهچینی و انواع مرچمصاحلی چرون دار
 هاصلی سراختمان قررار دارد، کره از طریرق یرک درواز      ِبگدام در هءدرواز شده است. در هپلوی

شیشه یی تاریک قررار دارد؛ کره    هوسطی به یک زینه منتهی میشود؛ در باالی این زینه یک درواز
زمانی باالی آن لوحه یی با حرو  سیاه بنام " دفتر" نصب شده بود. در اینجا اتاق بزرگ کراری،  

 و پر از وسایل بوده وخیلی روشن است، قرار دارد.  که دفتری فراخ

ای گاو بپ، میپ و آقای کلیمان کار میکنند. از طریق یک اتاق دیگر که دار روزانه در این حمل
میشود، به اتاق تا حدی تاریک ومنناک در آخر  ؛، لباسدانی ویک املاری بزرگ استنسوز صندوق

فقط کروگلر در  رسید. در آجنا قباًل آقای کوگلر و آقای فان دان یکجا باهم کار میکردند، اما اکنون 
ورت باید از طریرق  دفتر آقای کوگررلر میشود از راه دهلیز نیز رسید، ولی در آنصآجنا میباشد. به 

حمرل   -کروگلر بره داالن باریرک    باز میشود. اگر از دفترر  رونشیشه یی رفت، که فقط ازد هدرواز
ما یعنی دفررتر اصرلی    هگنجیننگهداری ذغاهلای ) خباری( رد شده، چهار پله زینه را باال بروی به 

  مدیریت( میرسی. در اینجا مهه چیز عالیست:)
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موبلهای عصری، فرش پالستیکی و قالین بر کف اتاق، رادیو و یک چراغ شیک در داخل آن.  
آب گرم و دو عدد اجاق گازی و در مست  ذخیره بزرگ با بایلر هاتاق یک آشپزخاندر هپلوی این 

عرادی   است. از راهرو پرایین یرک زینره    17 دیگر آن یک تشناب واقع شده است. اینجا طبقه دوم
  میرود. در باال یک داالن کوچک است که میشود، دهلیز هم نامیدش. چوبی به باال

انررباری  در دو طر  این دهلیز دروازه ها قرار دارند، درب چپری بره قسرمت جلروی خانره،      
ش دیگرر آن یرک   و اتاق زیر شیروانی میرسد. از مهین قسمت جلوی خانه به خب(، باالخانه گدام)

 دم کوچه میرسد.  هبه دروازیافته و  متدید 18دار هالندیراست و شیب زینه

انسان تصور کرده منیتواند، که  دارد. اصاًل قرار «پس خانه»بطر  راست داالن خبش عقبی خانه 
 رن  اینقدر اتاق از انیار عامه پنهان مباند.  خاکستریعادی  هدر پس درواز

 را به خانه متصل میکند. ی در جلو دروازه یک زینه قرار دارد، که پیاده رو

شیبدار قرار داشته و به مست چپ یک راهروک ویک اتاق  هدر مقابل این درب دخولی یک زین
نشیمن و خواب فامیل فان دان خواهد بود و متصل به این یرک اتراق کروچکتر     واقع اند؛ این اتاق

زینه یک اتاق بدون  فرانک خواهد بود. بسوی راست قرار دارد، که اتاق خواب و کار دوشیزه گان
به اتاق من و مرارگو   دخولی هکلکین اما دارای دستشوی و تشناب ودر جنب آن بازهم یک درواز

برزرگ و   هنر آخری را باز کند، از هپنای این خای به زینه ها باال شده و دروازه قرار دارد. اگر کس
ا مردیون  ین را مر بزرگ )اش ویک دافتاد. در اینجا  هنر( به حیرت خواهد) روشن در هپلوی کانال

در اینجا البراتوارش بود( و یک ظرفشویی نیز وجود دارد. آشپز خانره   کوگلر هستیم، چونکه قباًل
د بود. یرک اتراق   هخوااتاق کار و طعام زوج فان دان  ی ومهزمان اتاق خواب، اتاق نشیمن مهگان

قسمت جلروی خانره، یرک     جا نیز مثلکوچک بعدی باید اتاق رهایش پتر فان دان باشد و در این
مرا را   )خمفیگاه( بی نییر هپس خان باال خانه" و یک اتاق زیر شیروانی وجود دارد. چنانکه میبینی"

 برایت معرفی کردم. 

                                                 
دوم  که هد  آن از طبقرهً در هالند واکثر کشورهای اروپای غربی طبقة مهسطح زمین را صفر وباالی آنرا طبقة یکم میگویند، چنانچه در منت اصلی نیز طبقًه یکم آمده  -17

 است. ) مترجم(

 زینه های مساکن و ساختماهنای هالند به علت شیب زیاد و راست بودن به "زینه های هالندی" شهرت دارند. )مترجم(  -18 
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امکان زیاد دارد، که من با آشنا منودن طوالنی مسکن ما ترا خسته منروده باشرم. هبرر حرال در     
مورد چند وچون این که به کجا رفته و چگونه رفته ام، در نامه های بعردی نیرز آگراهی حاصرل     
 19خواهی کرد. اما اکنون میخواهم به حکایت متام نشده ام ادامه دهم. ما به حمل پرینسنرن خراخرت  

چوبی راست و شیبدار،  هما را میپ بسرعت گرفته واز راه دهلیز دراز، زینآمدیم.  629 مشاره خانه
به باال به خبش عقبی) پس خانه( برد. او دروازه را از عقب ما بست و ما را تنها گ اشت. مارگو با 

 ما بود. همدهتا پیش رسیده و منتیر مهبایسکلش از ما 

 پر بودند، که قابل شرح نیست. مهره اتاق نشیمن و اتاقهای دیگر چنان از اموال درهم وبر هم  
که در طول ماههای گ شته به دفتر ارسال شده بودند، بروی اتاق و ختتها قررار داشرتند.    کارتنهایی

اتاق کوچک تا به سقف مملو از رخت خواب بود چون ما آرزومند خواب در بسترهای مناسب در 
شب بودیم، باید به سرعت به دهلیز رفته و اجنارب را مجع و جور میکردیم. مادر و مارگو از فرط 

و پوشرش   بروی بسترهای بدون شریت  در آمده مانده و از پاتوانایی حرکت را نداشته، خسته گی 
دوکسی که پاککاری خانه را اکثرًا به عهده دارند( میخواسرتیم  بودند. مگر من و پدرم )دراز کشیده 

کارتنها و گ اشنت اجنارب در املاریها بروده وبرا    ه. ما متام روز مصرو  ختلیشویمکار ب دست عماًل
پاککاری بودیم؛ تا اینکه شب توانستیم خسته و کوفتره بره   و سرگرم  چکش مشغول بسنت ختته ها
ررورده بودیم، اما این امر باعث تشویش در طول روز هیچ غ ای گرم خن بسترهای پاک خبوابیم. ما

غر ا خوردن را نداشتند و  ن خسته و عصبانی بودند، که حوصلههیپچکس نبود، مادر و مارگو چنا
 ن و پدرم نیز کارهای زیادی داشتیم. م

                                                 
 19 - Prinsengracht 
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را ادامه دادیم. بپ و میپ با کوپوهنای ارتزاقی مرا   پیشینغاز شده صبح روز سه شنبه ما کار آ
 به خرید رفتند. 

شسرتیم و   آشپز خانه را با آب و بررب مرئی مبانیم. ما کفم میکوشید، تا ما تا حد امکان ناپدر
یم. من تا روز چهارشرنبه فرصرت آنررا نیرافتم ترادر مرورد       بازهم از صبح تا شام مشغول کار بود

برار پرس   م. و فقرط در روز چهارشرنبه خنسرتین    بزرگ مبیان آمده در زندگی ام بیاندیش دگرگونی
دث روی داده حکایرت کرنم و مهزمران    احو به تو در بارهازآمدن به خمفیگاه من موقع آنرا یافتم تا 

 آینده چه واقع خواهد شد.ده و در بیاندیشم، که بامن چه رخ دا

 آنه ات. 
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رن تورن که در هرر ربرع   سِتساعت بزرگ ِوناقورب مارگو هنوز منیتوانند به صدای  مادر و ،پدر
صردا در   لبته برای من عادیست، زیرا عماًل اینساعت یکبار وقت را اعالم میکند، عادت بگیرند. ا

یک خمفری  ت جالب باشد، بدانی که به مثابه میکند. شاید برایب یک نوع حس اعتماد را مبن الق  ش
شده چه احساسی دارم. تا کنون من منیتوا ، چیزی برایت بگویم، چون خودم هنوز هیچ چیرزی را  

ه معنی منیدا . من فکر میکنم، که در این خانه هیچگاهی از آرامش برخوردار خنواهم بود. اما این ب
را اصاًل در یک سناتوریم بی نییر درهنگام  آن نیست که، اینجا هیچ نوع ج به یی ندارد. من خود
ه میتوان کرد، چیزی را کره  اختف ؛ اما چ از ناقصتعطیالت تصور میکنم. یک برداشت ساده لوحانه 

مرطروب و نرا   " ما خمفیگاه خیلی مناسب اسرت، گرچره   هعقبی یا "پس خان هتغییر داد. خان یتوانمن
منیم میباشد؛ اما کسی منیتواند در مهه امستردام و حتی شاید در سراسر هالند بررای خمفری شردن    

چ و خرالی  ارهای نزدیک هبم اش که تا کنون َلما با آن دیو چنین جای مناسبی را پیدا کند. اتاقک
ری کررده برودم،   که پوسترها و عکسهای ستاره گان سینما را که قرباًل مجعر و   -بود، به کمک پدرم

دارای منرای زیبرایی شرد.     -من که بوسیله یک بررب وسرش آهنا را به دیوارها چسپاندم آورده و
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در نیر داریم، اگر فامیل فران دان   و تر از گ شته شده بنابر این اکنون اتاق خیلی شادتر و دلنشین
سه ها و تاقچه های چروبی  به اینجا بیاید، از ختته های موجود در باال خانه و اتاق زیر شیروانی قف

 وغیره بسازیم. 

مادرم و مارگو دوباره کمی سر حال آمده اند. دیروز مادرم میخواست، بررای خنسرتین برار در    
اینجا سوپ فاسلیه را بپزد، اما وقتی او در پایین بود، سوپ را فراموش کرد در نتیجه دی  سوخت 

 دی  جدا منیشدند. هاز ت ه ها مانند ذغال شدند، که حتییسیلو فا

 دیروز شام هر چهار ما به دفتر مدیریت رفته و رادیو را روی موج انگلیسی عیار منودیم.  

مرن از پردرم    سیدم، صدای آنرا کسری بشرنود؛ بنراً   من سخت به هرارب افتاده بودم، چون میتر
خواهش کردم تا به باال برویم. مادرم مرا درک کرده وما بباال آمدیم. ما از چیزهای زیراد دیگرری   
نیز وحشت داریم، چون میترسیم، صدای مارا کسی بشنود و یا مارا ببیند. درسرت در روز اول مرا   

 هرچره هرای جداگانر   یک مقدار پا ود به آهنا پرده گفت. چون اصاًلپرده ها را دوختیم، گرچه منیش
دارای اشکال، کیفیت ورن  خمتلف اند، که من و پدرم با نا قابلی آهنا را کج و کور به هم پیونرد و  

زده ایم. این اشیای قیمتی را ما با میخهای برجنی به پنجره ها بستیم و مصمم ایم، که تا خرتم   کوک
 اختف  ما باید دیگربه آهنا نزدیک نشویم. 

یک شرکت از شهرَ زندام و در هپلوی چپ مرا   -20خازِکما یک منایندگی ه گی راست در مهسای
نباید در وقت غیر رمسی سر کارشان باشند، اما بازهم  سازی موقعیت دارند. اینها اصواًل یک موبل

 صداها ممکن از دیوار ها عبور کنند. 

سرما خورده و ما ما مهچنان مارگو را از سرفه های شبانه اش بر ح ر داشتیم، گرچه او شدیدًا 
 را جمبور میکنیم، مقدار بیشتر کودایین را استعمال کند. او

من با عالقمندی شدید منتیر آمدن فامیل فان دان که قرار است، روز سه شنبه بیاینرد، هسرتم،   
اکم در اینجا هبم خورده و شور و شعف مبیان خواهد آمد. سرکوت و  حچون در آنصورت سکوت 

را  ومن این امرام و شب مرا سخت ناراحت میسازد در ش مدتًاچیزیست که عخاموشی در حقیقت 

                                                 
20 - Keg 
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در اینجا چندان برد   که کسی از کمک کنندگان ما شب را با ما سپری کند، خیلی با ارزش میدانیم.
 هم نیست، چون ما میتوانیم خود آشپزی کرده و در پایین به رادیو گوش بدهیم. 

وسکویل مارا زیاد کمک کردند! ما تا کنرون رواش، تروت   آقای کلیمان و میپ و مهچنان بپ ف
خورده ایم ومن فکر میکنم که چنین حالتی هنوز برایما خسته کن نیست. ما برای و گیالرب زمینی 

بره بیررون را    پنجرره از  مطالعه کتاب داریم و مهچنان میتوانیم بازیچه خبریم. البته حق نگاه کرردن 
یم و صحبت کنیم، چون در پایین نباید کسی صدای مارا بشرنود.  نداریم. برعالوه باید آهسته بگرد

کریت( بزرگ آلوبالو را برای دفترر در  ا جمبور بودیم، هسته های دو سبد )دیروز کار ما زیاد بود. م
کترب   بیاوریم. اقای کوگلر میخواست از آهنا کنسرو بسازد. ازچوهبای کریتهای آلوبرالو مرا قفسره   

  .مرا کسی صدا زدمیسازیم. در مهین حلیه 

 آنه ات.

 سپتامرب )اضافه شده است( 13بتاريخ 

کسنی بگنويم،   ه از اين که آنرا ببیشتر  ،هیچگاهی خنواهیم داشتبیرون رفنت راح  که ما  ناي
. البتنه  ، وحشنت دارم و تیر باران شنويم کرده  که ما را گرفتار تصور اين از مرا ناراحت میکند و
  است.هولناک اين يک دورمنای
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؛ برود  روز سرالروز تولردم آنمهه در مقابلم خیلی مهربان بودند، زیرا یک ماه پیش  مروزدقیقًا ا 
اما من با گ شت هر روزمتیقن میشوم، که نسبت به مرادرم و مرارگو احسرارب بیگرانگی میکرنم.      

از پرنج دقیقره دوبراره     پرس ، ولی میردا ،  ندامروزمن زیاد کارکردم، مهه کس از من متجید میکرد
 .و نکوهشم میکنندمینشینند 
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انسان میتواند، بطور واضح تفاوت برخورد آهنا را نسبت به من و مارگو ببیند. طور منونه مارگو  
برین  آملانی میگفرت: "  جاروی برقی را شکستانده، که بعلت آن متام روز برق نداشتیم. مادرم بزبان 

از سراکت   سیم جارو را نباید اینطورکه ورنه میدانستی نداری  معلوم میشود که بکار عادت، مارگو
 یافت.  پایانبه مهینجا مس لهمارگو چیزی گن  گفت و کشید". 

نویسری کرنم،    -باز ها را از لست خریداری مادرممیخواستم، بعضی چیز چاشت از پسامروز 
مواجره گردیرده ودر    لفتشازش خواستار کمک شدم، ولی به خماچون او خرط خیلی خراب دارد، 

 خانواده مداخله منود. دیدم. البته در این کار مههء نتیجه بازهم مقصر شناخته شده اخطار 

چنران   درک میکنم. آهنرا مهره   امن با آهنا جور منی آیم و اینرا من در این اواخر بطور آشکار 
ا چهار تن مهیشره چقردر   من میخواهم تنها باشم. بعضًا آهنا میگویند، که ماحساساتی اند، که اکثرًا 

مسرور و مشعوفیم و اینکه گویا ما تفاهم و مه هنگی کامل داریم؛ در حالیکه من چنرین تصرور را   
 نداشته وآهنا نیز اینرا درک میکنند.

مارگو میشرود.  و  دست مادرم آله فقط پدرم گاهگاهی به احساسامت پی میرد. ولی او نیز اکثرًا 
و یرا  مرن گریسرتم   ، که آهنا نزد بیگانه ها قصه میکنند، که من چگونه منیتوا ، حتمل کنممن بویژه 

چه تبصرره میکننرد، در حالیکره ایرن موضروع خیلری       تپشکم مور در باره زیرک هستم؛ آهنا حتی
من در براره  آنرا بیاد می ورم؛ هیچکس منیداند، تا چه حدی شب یه و هر ارب است. من هر حلسح

چه بسیار عزیز و تاشکهایم جاری میشوند. مور باریکه من به گربه ام میاندیشم، اش فکر میکنم. هر
را در خمیله ام میسازم، کره چگونره    حمبوب بوده ومن بسیار دوستش دارم؛ من هرروز برنامه هایی

میکرنم، امرا   ن مهیشه با ل ت فرراوان خیالبرافی   بتوا  اورا دوباره بدست آورم. در این خصوص م
حق بیرون رفنت را خنواهیم  ، که ما تا ختم جن  باید، در مهینجا مبانیم. ما هیچگاهیواقعیت اینست

کروگلر،   قایو ما فقط مهمانانی چون میپ، شوهرش یان، بپ فوسکویل، آقای فوسکویل، آداشت 
که البته اخیرال کر هیچگاهی نزد ما منیماند، چون این امرر را کراری خطرنراک    آقا و خا  کلیمان )

 ( میتوانیم داشته باشیم.میداند؛

  اضافه شده است() 2491سپتامرب  
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پدرجا  مهیشه مهربان است. او مرا بکلی درک میکند ومن روزی بندون اينکنه مسنتقیمًا بنه     
به رشد سننی   گريه گريه آغاز کنم، با او بصراحت کامل صحبت خواهم کرد. اما میگويند که اين

ادامه خواهم داد، گرچه که کاری خسته کن خواهد  بدون وقفه ام نیز مربوط میباشد. من به نوشنِت
ان جالبی رده ام، ولی اين امر به يک داستک نظريات وتفکرات خومب را درير بود. تا کنون من فقط
منن در آتینه خنواهم کوشنید، از      نگارش درآيند، هننوز نیامامنننیده اسنت.     که در آينده برشته
 متوجه واقعیتها باشم.و بیشتر  رفته احساسنامت طفره

 

2491اگست 29مجعه   
 یتی عزیز!گ

فراموشی سپرده بودم؛ اما در واقعیرت چنردان دگرگونیهرایی بوقروع      ةیکماه متام من ترا به بوت
 جوالی نزد ما آمد.  09نپیوسته که هرروز برایت مینوشتم. فامیل فان دان بروز 

 02ترا   09کره آملانیهرا از   اما از آجنرا  جوالی خواهند آمد،  01ما فکر میکردیم، که آهنا بروز 
جوالی انبوه مردم را با فرستادن جلب نامه ها و احضاریه ها به ستوه آورده بودنرد، آهنرا تصرمیم    

 گرفتند، به دالیل امنیتی یک روز پیشتر بکوچند، تا یکروز پسانتر.

، که پتر فان دان که ظراهرَا یرک پسرر    )و ما هنوز صبحانه میخوردیم( ساعت نه ونیم صبح بود
ساله مینمود، ) واز حضورش انتیار چندانی منیتوان داشرت( آمرد.    02الغری، شرمندو که کمتر از 

بود، وقتی متوجه شردیم، خرا  در    خنده آورآقا و خا  فان دان نیم ساعت پستر آمدند. برای ما 
 کاشی )پات( را برای حاجت شبانه اش اورده است.  کارتن کالههایش یک ظر 

نیز مبثابره   خا  اینرا گفته و آن ظر  را -منیکنم." آرامیاحسارب من هیچگاهی بدون پات " -
ثابتی قرار گیرد، در زیر ختتش گ اشت. آقا پاتش را نی ورده بود، اما یک خنستین چیزیکه در جای 

پرس از سره   و روز اول مشترکًا غ ا خوردیم  . ما درچایخوری را در زیر بغل داشت شو میز قات
 هفت ما بدون تردید معتقد شدیم، که به یک خانواده بزرگ تعلق داریم. روز هر
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اعضای فامیل فان دان گفتنیهای زیادی داشتند، چون یکهفته پس از ما در دنیای عادی زیسرته  
 بودند. برایما از مجله مهم بود، بدانیم که با خانه ما و آقای گولدمشیت چه واقع شده است. 

صبح آقای گولدمشیت زن  زده واز مرن خرواهش    1آقای فان دان گفت:"روز دوشنبه ساعت  
براه افتاده و گولدمشیت را دیدم، که خیلی مضطرب بود. او یرک   نزدش بروم. من دفعتًاکرد، یکبار 

نامه را مبن نشان داد، که فامیل فرانک نوشته بود و نیر به آن پشک شان باید به مهسایه ها واگ ار 
میشد؛ که این مطلب به نیرم خیلی عالی آمد. او تررب داشت، که خانه مورد تالشی وتفتیش قررار  

قها را گشته، کمی آهنا را منیم کرده و میز را پاک کردیم. دفعترًا مرن در روی میرز    اتایرد، ما متام گ
یادداشت را دیدم، که در آن یک آدررب در شهر ماستریخت درج شده بود.گرچه  هحتریر یک کتابچ

ن کاغ  من میدانستم، که خا  این آدررب را عمدًا جا گ اشته، از آقای گولدمشیت خواهش کردم، ای
بدخبتی آور را بدون ت خیر آتش بزند. در متام این مدت من چنان وامنود میکردم، که از ناپدید شدن 
مشا هیچ چیزی منیدا . اما وقتی کاغ ک را دیدم، یک نیر به فکررم خطرور کررد ومرن بره آقرای       

، در گولدمشیت گفتم :"جالب است، این آدررب چه مفهومی را بیران میکنرد. مرن خروب بیراد دارم     
یک دوست آقای فرانک بوده  حدودنیم سال پیش یک افسر عالیرتبه به دفتر ما آمده بود، او ظاهرًا

ه کمک خواهد بود. و این شرخص واقعرًا   و برایش گفته بود، درحاالت حبرانی و خاص او حاضر ب
ه حنوی میباشد. من فکر میکنم، که این افسر قول داده بود، آقای فرانک را بساکن شهر ماستریخت 

از آن شهر به بلژیک واز آجنا به سویس انتقال دهد. مشا هم این مطلب را به دوستانی که به سرراغ  
از شهر ماستریخت الزم نیست، نام برید، گرچه اکثر دوستان اینرا  فامیل فرانک بیایند بگویید. البته

 ام." رق گوناگون شنیدهرا از َط میدانند؛ چون من نیز به نوبه خود این موضوع

 ختیرل ه دوستان گفت به قو هوقتی آقای فان دان در بار ما این افسانه را خیلی مضحک یافته و
هر چهار مارا سروار  میرویِد پالین  ةانسانی خندیدیم. بر عالوه او گفت که گویا یک فامیل از ناحی

بایسکل دیده و یک خا  طور جدی اذعان میکرد که شاهد سوار کردن ما به یک موتر نیامی بوده 
 است. 

 آنه ات.

2491 اگست 12مجعه    



 

45 
 

 ی حمبومب!گیت

قای کوگلر هبترر اسرت، ترا    اه واقعی مبدل شده است. به نیر آحمل اختف  ما اکنون به یک خمفیگ
جسرتجوی بایسرکلهای پنرهان     هچون اکنون به هباندد؛ )ورودی ماجاجبا گر هیک املاری در درواز

شده، خانه ها مورد تالشی و کنترول قرار میگیرند(. البته این املاری متحرک خواهد بود، که مهزمان 
 منیور اجنام داد، )ما آقای را جناری الزم بدیناز وبسته خواهد شد. آقای فوسکویل مانند دروازه ب

اکنون مددگار خروبی   یناو از مه در جریان قرار داده بودیم فوسکویل را در مورد هفت خمفی شده
 برای ما حمسوب میشود(.

از آن بایرد خیرز برزنیم،    اگر ما اکنون باید به پایین برویم، خنست باید خودرا خم منوده و پرس  
؛ چون خواهد بودبرداشته شده است. پس از گ شت سه روز پیشانی مهه ما آمارب کرده چون زینه 
. پتر پسانتر یک فکر خروب کررد و خبراطر    کرده ایم  به دیوار پست تصاد دن حتمًاهنگام خم ش

کرد؛ ببینیم آیرا اینکرار کمکری    نصب کمتر ساخنت خطر تکه یی را که داخل آن پنبه دارد، در آجنا 
 خواهد کرد!

پردرم   مر را مرن تعطریالت میپنردارم.   امن اکنون به آموزش چندان عالقه ندارم، تا اخیر سرپت 
 اهد، پس از آن ما را دررب بدهد، در آنصورت ما باید خنست کتب درسی راهتیه کنیم. میخو

در اینجا زندگی ما یکنواخت بوده و تغییرات چندانی در آن رخ منیدهد، امروز پتر موهایش را 
شست، اما اینکه کدام رویداد فوق العاده نیست. آقای فان دان و من کماکان باهم در جدال هسرتیم  

و این امر برایم قابل پر یرش نیسرت.    برخورد میکند کودکیک  انندمانند گ شته با من م و مادرم
 من نیست.  ةعالق بقیه امور تا حدی خوب پیش میروند.پتر هنوز مورد

گاهگراهی کمری جنراری     یومتام روز در بسترش خوابیده است.  دلگیر است، کهیک جوان او 
غم انگیز  هچه ابلهی! مادرم امروز بازهم یک موعی کرده و بعد به اصطالح به خواب پینکی میرود.

رار دارند. اما پدرم نازنین اسرت.  در مقابل یکدیگر ق نیر و بر داشتهای من و او دقیقًاقاط داشت. ن
 یکند.اگر حتَی باالیم قهر هم شود، عصبانیتش فقط پنج دقیقه دوام م
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در بیرون هواخیلی گرم است، ولی ما با وجود اینهمه معضالت میخواهیم از امکانات دستداشته  
 به اتاق زیر شیروانی رفته وروی ختت قاتکی خوابیدم.من چنانکه اعیمی بکنیم،  هءاستفاد

 آنه ات.

 ) اضافه شده است( 2491سپتامرب  12

و چاپلوسی میکنند، ولنی منن آرام بنوده هنی       آقای فان دان در اين اواخر خیلی از من متجید 
 عکس العملی از خود نشان منیدهم.

 

2491 سپتامرب 1چهارشنبه   
 یتی عزیز!گ

پدر  آقا وخا  فان دان دعوای شدیدی داشتند، من هیچگاهی شاهد چنین یک حالتی که مثاًل 
ارزش آنرا ندارد،  یک موضوع پیش پای افتاده که حتی جره کنند، نبوده ام. دلیل آهنماو مادرم مش

 رتیب هرکس را دلش و سلیقه اش!تتا یک صفحه را در مورد آن بنویسم، بود. هبر

البته این امر برای پتر که در بین آهنا قرار دارد غیر قابل حتمل است. امرا کسری بره او توجره      
منیکند؛ زیرا او بسیار نازدانه و تنبل است. دیروز او چنان ناراحت شده بود، که حتَی رن  زبرانش  

د، مهانگونه از سرخی به کبودی گراییده بود. اما این پدیده نادر مهانطوریکه باسرعت پدید آمده بو
بسرعت نیز ناپدید شد. امروز آقا با یک شال پیچیده بدور گردنش ظاهر شد. البته این شال ذبر و 

های ناگهرانی در پشرتش و   خوب است. برعالوه آقای ما از دردضخیم برای گردن ورم کرده اش 
 تکلیفهایی در قلب، گرده ها و ششهایش نیز شکایت دارد. 

مرادرم و   ةمیانر  ؟(نهباید اینگونه خطاب کرد،  که اینرا ! )انگاری د مصاب به خود بیماریک فر
 خا  فان دان نیز چندان خوب نیست. داللیل این روابط منفی بیشمار اند. 
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ت میتوا  بازگو کنم. خا  از املاری مشترک رختخواهبرای مرا مترام    یک منونه کوچک آنرا برای
اشت. البته او تصور میکند، که اجنارب مادرم برای رویجایی هایش را برداشته و فقط سه عدد را گ 

را با او کنرد،   خمفیگاه( قابل استفاده است. اما من تصور میکنم، اگر مادرم عین برخورد)فامیل  ةمه
خنواهد مورد پسندش واقع شود. عالوه بر اینها خا  در مرورد اسرتفاده از سررویس غ اخرروری     

ه تالش میکند، بداند، ما ظرفها و بشقاهبای خودرا در )ظرو ( اش توسط ما عصبانی است. اومهیش
در حالیکه حدرب منیزند، که آهنا در دو قدمی اش قرار دارند! چون مهه ظرو  در  کجا برداشته ایم.

دارند. تا وقتی ما خمفی مواد تبلیغاتی شرکت اوپکیتا قرارمیان انبوه در کارتنها در اتاق زیر شیروانی 
باشیم، آهنا غیر قابل دسترسی خواهند بود و این کاریست، جبا! من کماکان بد بیار هستم. چنانچره  

 دیروز من سه کاسه سوپخوری را انداختم، که شکسته و پارچه پارچه شدند. 

رایم این یگانه ظرفی برود، کره هنروز بر     ؟کجاستآه، آخر هوَشت "خا  با عصبانیت فریاد زد: 
 باقیمانده بود."

ندی بطور شرم آوری سخن میزنند. یتی، این مطلب را باید بدانی، که در اینجا دو خا  به هالگ 
ت منیکنم، چیزی بگویم، چون این کلمه سزاوار آنران خنواهرد برود.( اگرر     أدر مورد آقایان که جر)

چنردان تروجهی بره آنران      چرندیات آهنا را یکبار بشنوی، از خنده گرده درد خواهی شد. اما مرا 
مادرم و خرا  فران   منودن آهنا بیفایده است. بنابراین وقتی من برایت در باره  منیکنیم، چون اصالح

دان مینویسم، گفته های اصلی آهنا را برایت ننوشته بلکه بزبان واضح هالندی مطالب شانرا حتریرر  
 خواهم کرد.

داشتیم؛ که عامرل   ت و مسکوت خویشکی در زندگی یکنواخقبل در اینجا شکست کوچ هفته
بدانی، که مارگو و پتر کتاهبرایی   خوب زنان نزد پتر بود. تو باید ةدر بار این قضیه یک جلد کتاب

امور زنان را بزرگساالن ما  ةویژ را که آقای کلیمان برایما می آورد، میتوانند، خبوانند، اما این کتاِب
حرس کنجکاوی پتر شده، میخواست بداند، چه چیرزی   نزد خود نگهداشتند. این امر باعث حتریک

 ممنوع عامل پنهان نگهداشنت این کتاب میشود؟ 

در پایین مشغول پرگویی برود، زیرر زده و برا     ویاو خمفیانه این کتاب را از مادرش هنگامیکه 
 غنیمت بدست آمده به اتاق زیر شیروانی رفت. این کار دو روز به آرامی سپری شده و خرا  فران  
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دان در حالیکه خوب میدانست او مشغول چه کاریست، دست به اقدامی نزد؛ تا اینکه آقرای فران   
منود. او فکر کرد،  ضبطخیلی عصبانی شده و کتاب را  مس لهدان مو ضوع را کشف کرد. او از این 

که کار به مهینجا خامته یافته و جلو حس کنجکاوی پسرش با این عمرل هوشریارانه گرفتره شرده     
است. در حالیکه پتر در جستجوی فرصت بوده و اصاًل در خیالش که یکبار دیگرر ایرن کتراب را    

 خبواند، تغییری نیامده بود. 

را خواسته بود. مادرم این کتراب را بررای    رخداده نیرش ةضمنًا خا  از مادرم در مورد قضی 
 آن نیر بد نداشت. مادرم برایش گفت: ةمارگو کتاب خوبی منی پنداشت؛ اما بصورت کل در بار

" اینجا یک تفاوت بزرگ بین مارگو و پتر وجود دارد، خا  فان دان! خنسرت اینکره مرارگو    -
زیرادی را   مرارگو کتاهبرای جردی    یک دختر است و دخترها رسیده تر از پسران اند. دوم اینکره 

و در جستجوی چیزهایی نیست، که برایرش ممنوع باشند. سوم اینکه مارگو رشد یافته تر و  خوانده
 هوشیار تر است، چون چهار سال در لیسه دررب خوانده است."

بزرگسراالن توسرط    خا  فان دان موافقت کرد، اما بازهم فکر میکند، خواندن کتاهبرای ویرژه   
 مانعی ندارد.  اصواًل جوانان

کتراب   و وقتی که هریچکس متوجره او و   در این میان پتر از امکانات مبیان آمده استفاده کرده 
تر مدیریت به رادیو گروش  دف نبود، دست به عمل زد. ساعت هفت ونیم شام زمانیکه متام فامیل در

 و بازهم گنجینه اش را با خود گرفته به اتاق زیر شیروانی رفت. ا میدادند،

او بساعت هشت ونیم باید دوباره بزیر می مد، اما کتاب چنان مهیج بود، کره او اینررا فرامروش    
کرد، و زمانیکه از زینه ها پایین میشد، دید که پدرش در داخل اتاق میباشد. اینکه بعدًا چره واقرع   

کوتاه، یک سیلی، یک حرکت سریع وتند و باآلخره کتاب برروی میرز    شد، هویداست. یک ضربه
 افتاد و پتر دوباره به اتاق زیر شیروانی رفت. 

چنین بود وضع تا زمانیکه خا  و آقا خباطر صر  غ ا دور هرم آمدنرد. پترر در براال مانرد،       
هیچکس برایش نگران نبود، او بدون غ ا باید به بستر میرفت. ما با ل ت تام مشغول صر  غ ا و 
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 یصحبت بودیم، که دفعتًا صدایی اشپالق مانند را شنیدیم. ما مهه قاشقها را گ اشته و با چهره هرا 
 دیگر خیره شدیم. سویرن  پریده از تررب یکی ب

صرورت   ن که هبرم" دودرو خباری صدا میزد: از راهحلیه ما صدای پتر را شنیدیم، که در مهان 
ق آیم." آقای فان دان از جایش بلند شده خیز زد، چنانکه دستمال غ ایش بروی کف اتاپایین منی 
 افتید. 

 .چیغ زد: "دیگر من حوصله ندارم"افروخته  درحالیک چهره اش از خشم مثل آتشاو 

پدرم با هرارب از عواقب منفی از بازوی او گرفت و آهنا باهم به اتاق زیر شیروانی رفتند. پترر   
بعد از مقاومت زیاد وکوبیدن دستها وپاهایش باآلخره به اتاقش برده شده، دروازه اش بسته شد و 

 ما به خوردن ادامه دادیم. 

یرر  ش نگهدارد. اما موضع آقرا تغی پسرکخا  فان دان میخواست، یک تکه نان با غ ا را برای  
 "اید در اتاق زیر شیروانی خبوابد.مع رت خنواهد، باگر او واقعًا ناپ یر بود: "

کافی دانستیم. مهه اصرار داشرتند،  ای ک جز ما مهه اعتراض کرده و ندادن غ ا را ب ات خودی
 نصورت ما چگونه میتوانیم، به طبیب دسترسی پیدا کنیم.اال سرما خبورد، در آپتر در آن ب اگر

پتر مع رت خنواست، و بازهم در اتاق زیر شیروانی ماند. آقای فران دان دیگرر در ایرن کرار      
بره  ر مورد اسرتفاده قررار گرفتره برود.     خاطر نشان کرد، که بستر خواب پت مداخله نکرد؛ اما صبح

مواجه شرد،  پدرم  ةی میرفت، با کلمات دوستانبازهم به اتاق زیر شیروان ساعت هفت صبح که وی
را به پایین دعوت میکرد. ما سه روز چهره های خشم آلود و گرفته داشتیم، ولی مهره چیرز    که او

 خبیر گ شته و ضع حبالت عادی برگشت. 

 آنه ات.

  2491 سپتامرب 12دوشنبه 
 یتی جان!گ
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در باالی ختت دیروا  یرک چراغرک     خمفیگاه را برایت نقل میکنم:امروز من یک خر عمومی 
روشنش کنم. اما به این کار فعاًل نصب گردیده تا در صورت انداخت وشلیک با کشیدن یک رشته 

 باز است.  نیمه روز کلکین ما شب و ةضرورت نیست، چون پرد

برای نگهرداری  ( شده )الک داِر رن  چوبِی ن یک املاری بدرد خبوِرخبش مردانه فامیل فان دا
حمصوالت خوراکی را ترمیم و روی آنرا با جالی پوشاندند. این جنس عالی تا کنون در اتراق پترر   

است. جبای ایرن املراری    ردتربود، اما بعدًا به اتاقک زیر شیروانی انتقال یافت، چون درآجنا هوا س
ره دادم، که در آجنا یرک میرز را برا    ( مشوفسه نصب شده است. من به او ) پتردر اینجا یک ق فعاًل

یک سرمیزی قشن  گ اشته و در دیوار مقابل آن یک املاری گک را نصب کند، تا بدینوسیله یک 
 هبیچ قیمتی حاضر خنواهم بود، در آجنا خبوامب. جالب مبیان آید؛ گر چه من شخصًا هگوش

را از براالیی   خرود  ییهایگوپر پاسخ خا  فان دان خیلی زننده و خسته کن است. من کماکان  
و  شرده  زیها در یافت میکنم. ولی من به این االت توجه ندارم. خا  حمترم اکنون باز دچار چیر 

که دیگر دیگها را نشوید. اگر مقدار کمی از غ ا در دی  مباند، او آنرا در یرک   به سرش زده دفعتًا
 ظر  شیشه یی نگ اشته، میگ ارد، بگندد. و از آجناییکه در طول روز برای مارگو مقردار زیرادی  

 جان چقدر کارت زیاد است!" مارگو، جان مارگوآه باقی میماند، او برایش میگوید: " دی 

هوپ ِترر  ِدرا می ورد. من مشتاق سریال " دختران هجریان هفته چند کتاب ویژآقای کلیمان در 
" اش را من تا تابستان پر سروران مارکسِفلد را میپسندم. کتاب "من متام آثار سیسی ف هیول" هستم.

 ک آن میخندم. ُکمی صحنه هایکنون چهار بار خوانده ام و هنوز هم به 

پنج عضو فامیلش هستیم، که اسارب آنررا حکایرات او    هشجره نام همشغول هتی من و پدرم فعاًل
وی توجره  فرانسر  تشکیل میدهد. برعالوه ما مشغول دررب و آموزش هستیم. من زیادتر بره زبران  

باید با ت سف بگویم، که من آهسته  مگربیقاعده آنرا به حافیه میسپارم.  میکنم. وهر روز پنج کلمه
 م را فراموش میکنم. آهسته بسریاری آموخته های مکتب

زیاد آغاز کرده است. در این اواخرر مرا بعضری کتاهبرای      اکراهپتر مضمون انگلیسی اش را با 
برا خرود   از خانره  مرن  را  پاک کن و برچسپمقدار زیاد کتابچه، پنسل،  را بدست آوردیم،درسی 

 م.ورده اآ
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یر باز میخواستم، ولی از دست. من اینرا  پیم ) نام ناز نازی پدرم( خواستار دررب زبان هالندی
و مضامین دیگر کمک کند. اما افتضراحی کره او در    میخواهم که او مرا در قسمت فرانسوی متقاباًل

 زبان هالندی میگوید، غیر قابل تصور است. 

صحبت کرد.  ا شهزاده برناردصدای اورانیه" گوش میدهم، در مهین روزهمن گاهی به رادیوی "
ر اینجرا کسری درک منیکنرد، مرن     اما د او در ماه جنوری آهنا صاحب فرزندی خواهند شد. بگفته

 هستم. چقدر هوادار)خاندان سلطنتی اورانیه( 

فردایش سخت بکرار  بنًا  هستم،نشان گردید، که من هنوز هم بیسواد چند شب پیش مبن خاطر 
 چهارده ساله ویا پانزده ساله خترکآغاز منودم. چون واقعًا میخواهم نشان بدهم، که دیگر من یک د

سال اول مکتب متوسطه نیستم. برعالوه در گفت و گوهای ما موضوع اینکه من دیگر نباید کتراب  
را میخواند، البته مرن حرق    آقایان، خامنها و خدمتگاران"، مبیان آمد. مادرم اکنون کتاب "مطالعه کنم
نرا خبواند!(، من در قدم خنست بایرد ماننرد خرواهر    این کتاب را ندارم، )اما مارگو میتواند آ مطالعه
سرایکولوژی( و  قره گری ام بره فلسرفه، روانشناسری )     بیعال برعالوه ما در براره  شم رشد کنم.باهو

ام!( نیز حبث منرودیم؛ کره    )این کلمات مغلق را از فرهن  لغات هالندی کونین در یافته فیزیولوژی
ر سال آینده من کمی ذکی تر از حاال شوم! اکنون من به این من از آهنا چیزی منیدا ، شاید د واقعًا

درم برایم یراهن دراز و دو باال تنه دارم. پپواقعیت وحشتبار پی برده ام، که برای متام زمستان یک 
پشم گوسفند( یک جاکت برایم ببافم. اابته این پشم کیفیت خوب ندارد، اما اجازه داده، که از هون )

مهم جلوگیری از سرما میباشد. ما نزد اشخاص گوناگون مقدار زیاد پوشاک امانرت گ اشرته ایرم،    
نه آهنا را فقط پس از جن  میتوانیم، بدست آوریم. آهنم در صورتیکه هنوز موجرود  شورخبتا مگر

 باشند. 

ظاهر شرد،   او شخصًا، بنویسمن حلیه ایکه من در مورد خا  فان دان میخواستم ست در مهادر
 من بسرعت دفترم را بستم. بنًا

 م؟"یک نگاه کوتاه بیاندازدفترت به " ای، آنه، آیا من حق ندارم  -
 "" نه، خا . -
 را؟" شآخر " خوب فقط صفحه -
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 خا ."آخر را هم منیتوا  نشان دهم،  ةصفح، خیر " نه -
 یک فرد ةآخر دفترم را نشانش دهم، چون درست درمهین صفحه او مبثاب من میترسیدم، صحفه

 ، که مِنروی میدهدمنفی ترسیم شده است. و باالخره باید بگویم، که در اینجا هر روز یک چیزی 
 نوشنت آنرا ندارم. تنبل و خسته حوصله

 آنه ات.
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سال عمرر داشرته، از   و پنج یک دوست سابقه بنام آقای دریهر دارد، که در حدود هفتاد  پدرم 
که، بیسرت   ر میباشد، که در هپلوی خود زنی رابیماقدرت ضعیف شنوایی برخوردار بوده، علیل و 

ر از انگشرتر و  وی نیز بی بضاعت بوده ولی دستها و پاهرای پر   از او میباشد و وهفت سال جوانتر
دارد. این آقای دریهر باعث  پیوستجبا مانده از دوراهنای خوب گ شته( دارد، و بدل ) زیور اصلی

فرشته وار پردرم کره پرای تیلفرون بره       از حوصله برای پدرم شده است و من درد سرهای زیادی
خود بودیم، به پدرم  آنوقت که ما هنوز در خانه مادرماین مردک گوش میدهد، درحیرمت.  حرفهای

روشن کن، که در ظر  سره دقیقره"بلی    که هر زمانیکه این مرد زن  زد، گرامافون رامشوره داد، 
 مرد هبر صورت پاسخهای پدرم را منی فهمد.د، چون این پیربگوی نه، آقای دریهر"آقای دریهر" و "

امروز آقای دریهر به دفتر زن  زد، و از آقای کوگلر خواهش کرد، یکبار به او سر بزنرد.آقای  
عالقه نداشت برود ومیخواست میپ را بفرستد. میپ زن  زده از رفرنت معر رت خواسرت.    کوگلر 

خا  دریهر پس از آن سه بار زن  زد، اما چومنیپ گویا در متام بعد از ظهر حضور نداشت، جمبور 
در جریان بود و حراال  موجی از خنده، ( و هم در باال  دردفتر، صدای بپ را تقلید کند. پایین )بود
این خا  دریهر است." و در نتیجه از مهران آغراز   گوید، "تیلفون بصدا در آید، بپ می گر احیانًاکه ا

بلند با طر  مقابل گپ میزند. بلی، بلری، ایرن    هغیر مناسب و با خند همیپ خندیده و با یک شیو
چره   چنین پدیده فرحبخش مانند دفتر ما در متام دنیا بی نییر است. این مدیران و سکرترهایشران 

 ی شادی دارند!انزندگ
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ه فان دان میروم، تا با آهنرا کمری گرپ برز ، پرس از آن مرا کلچر        من نزد فامیل بعضی شبها 
از نفترالین  پرر که آهنی در املاری  هجعبطی این کلچه در یک قمیکنیم. )مربا دار را صر  "نفتالینی"
 چندی پیش صحبت از پتر مبیان آمد.  .(، بنًا بوی نفتالین را میدهد، قرار داشتبود

م دسرت زده و مرن آنررا منری     من برایت خاطر نشان کرده بودم، که پتر چندین بار به گونه های
قدیمی ازمن میپرسند، آیا من منیتوا  پتر را دوست داشته باشم؛ چرون او مررا    ههنا به شیوپسندم. آ

"آه، نه!" میتوانی تصرور کنری؟   " و گفتم: فکر کردم: " آی، آی، آی!با خود خیلی دوست دارد. من 
خشن اسرت. اینکره مرن تصرور میکرنم، او فرردی        من گفتم، که پتر کمی خشک برخورد و سپس

 اکثر پسرانیست، که زیاد با دختران معاشرت ندارند. هویژو این خجالتی است، 

آهنا فکری کرده مبتکر است. میدانی  خبش آقایان( بسیاراید بگویم، که کمیسیون خمفیگاه )من ب 
شرکت اوپتیکا مای، دوست ما و نگهبان غیر رمسی اموال ما یک خر در  هو به آقای بروکس منایند

تری غیر مستقیم اوپکیترا در  مورد ما فرستاده اند! آهنا یک نامه را عنوانی یک مغازه دار، یک مش
دوباره در  سر بسته را پاسخ داده و و از او خواسته اند، یک نامهِرن تایپ کرده فالِنِد ربزیو ناحیه

پاکت ضمیمه ارسال مناید. در این پاکت پدرم آدررب خود را خواهرد نوشرت. اگرر ایرن پاکرت از      
والیت زیالند دوباره برسد، پاکت ضمیمه بیرون آورده شده و یک خط دستنویس پدرم که داللرت  

 آنرا میتواند ظنبروکس بدون سؤ د. باینترتیب آقایبه زنده بودن وی کند، در آن گ اشته خواهد ش
زیالند را انتخاب کرده اند، چون آجنا به بلژیک نزدیک است و میشود، به سراده   خبواند. آهنا عمدًا

 سفر حتمی نیست.بر عالوه در آجنا ویزه  گی طور قاچاق از مرز عبور کرد.

دی دچار شده و در پدرم دیروز شام باز یک مضحکه بازی کرد. او به دلیل خوابیدن زیاد به دلب
بسترش خبود میپیچید،چون پاهایش خنک میخوردند. من برایش پاپوشهای خوامب را دادم، اما بعد 
از پنج دقیقه این پاپوشها در هپلوی بسترش قرار داشتند. درآحنالت ما فکر کردیم، چون سررش را  

ما زمانیکه این کار شد، چراغ را خاموش کردیم. ا رده، به روشنی ضرورت ندارد، بنًادر زیر حلا  ک
این واقعًا یک ُکمیدی بود. پرس از آن گرپ در مرورد     سیار آهسته گی از ختتش بیرون شد.او به ب

بستر بگوش ما رسید،  اینکه پتر مارگو را خاله صدا میزند، کشیده شد. یکباره صدای پدرم از عمق
 !"هم چه خاله ییخاله که میگفت: "
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 نتر میشود، ولی نه در مقابل من، به مهین علرت زمان مهربا پشک ما موسوم به موشی با گ شت
 میترسم.از آن من هنوز کمی 

 آنه ات.
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به گریه افتادم. من "مشاجره" داشتم؛ که خیلی بد بود ومن مستقیمًا  امروز من با مادرم باصطالح
مرا خبوبی درک میکند. آه، من در  مهربان است ودر مقابلم مهیشه هیچ چیزی منیتوانستم بکنم. پدرم
من برایش مهانند یک بیگانه ام، که تو خود شاهد آن هسرتی.   ،چنین حاالتی حتمل مادرم را ندارم

 او هنوز منیداند، که نیرم در مورد مسایل عادی چگونه است!

ر در امور خانه" دستیاگفتم، که باید اورا بنام" و من حر  در مورد دختر خدمتگار کشیده شده 
تغییر خواهد یافت. من اینرا جدی نگررفتم و درسرت در    مس لهیاد کرد و اینکه پس از جن  این 

آینده" میگویی و اینکه گویا من مانند زنان بزرگسال عمل و مهیشه از "مهان حلیه مادرم گفت، که ت
خیرالی بسرازم وایرن مطلرب     مینمایم. ولی این موضوع واقعیت ندارد. البته من حق دارم، کاخهای 

بردون   چندان مهمی نیست و نباید آنرا جدی تلقی کرد. پدرم یگانه کسیست که از من دفاع میکند؛
 را ندارم. مهوی من حتمل اینه

ما هیچگاهی مانند باالییها برخورد و  ام خوب منیباشد. گرچه در خانوادهمهچنان با مارگو میانه 
 این پدیده برای من خوشایند نیست.  الحدعوا بوقوع نه پیوسته، ولی هبر 

درک از مرادرم  را هبترر  دوسرتا   مزاج و طبیعت مارگو و مادرم خیلی با من فرق دارند. مرن  
 است.  و این ت سف آورمیکنم. 

و بروده  مرزاج  آدم هرردم خیرال و دمردمی    ست. او قهر کرده اخا  فان دان برای چندمین بار 
 «مفقودی». افسورب مادرم هر صندوق قفل دار پنهان میکندوسایل شخصی اش را در یک هرروز 

 پاسخ منیدهد. فرانک اموال فامیل  «پنهان منودن»اشیای خا  فان دان را با 
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کنند؛ که  هخودرا بلکه فرزندان دوستان شان را نیز تربی فرزندانبعضیها عادت دارند، که نه تنها  
خا  فان دان یکی از آهناست. مارگو ضرورت به پرورش ندارد. او طبیعتًا خوب و مهربان بروده و  

هنگرام غر ا    ره بیشماچنواقص بیش از حد او را میکشم.  خبودی خود هوشیار است. ولی من بار
بردون آهنرا   کلمات سختی که رد و بدل منیشود. پدر و مادرم مهیشه از من با حرارت دفاع میکنند. 

باز خونسردانه به معرکه داخل شوم. گرچه آهنا طور  من منیتوا ، از این مقابله ها بدر شده و باز و
باشم، ولی متواتر مرا به کم حرفی دعوت منوده از من میخواهند، در هرچیز مداخله ننموده و فروتن 

که خودرا مطابق خواست دم را )رم چنین صبور منیبود، امیفق نشده ام. اگر پدبه این امر تا کنون مؤ
 والدینم، که زیاد مشکل هم نیست، عیار بسازم( از دست میدادم. 

من از یک سبزی که هیچ خوشم منی ید، مقدار کم گرفته و جبرای آن کچرالو را   سر میز غ ا اگر 
 د:چیزی نگویواند، در برابر این "نازدانه گی"صر  کنم، فامیل فان دان و بویژه خا  حمترم منیت

 " آنه، کمی ازین سبزیها بگیر!"  - 
 من کچالو را میپسندم."من پاسخ داده و اضافه میکنم: "" نه، تشکر از مشا خا . " - 
 او  -ز میگوید، کمی دیگرهم بگیر."" سبزی اسارب سالمتی است، اینرا مادر خودت نی - 

 ند.ت کید میکند. تا اینکه پدرم مداخله کرده و خودداری مرا ت یید میک
 در آنصورت خا  به هیجان آمده و اضافه میکند:

ما می مدی، در آجنا حد اقل کودکان پررورش میبیننرد، اینکره     " در انصورت یکبار به خانه - 
پرورش نیست. آنه بسیار زیاد نازدانه است، من هیچگاهی اینکار را اجازه منیدادم، آنه اگر دختررم  

 میبود..."
چنرین  آنه اگر دخترم میبود" آغاز و ختم میکند. خوشبختانه که با "او مهیشه رگبار کلماتش را 

 نیست. 

و اما اگر به موضوع پرورش دوباره برگردیم، دیروز پس از پرگرویی خرا ، یرک سرکوت در     
 فضای خانه مستولی شد. سپس پدرم پاسخ داد:
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، کره در برابرر   " من فکر میکنم، آنه از تربیت خوب برخوردار بوده؛ حد اقل اینقدر آموخته - 
نصایح طوالنی مشا پاسخ ندهد. آنچه مربوط به سبزیها میشود، برعکس من میتوا  بگویم، چیزیکه 

 عیان است، چه حاجت به بیان است!"
چیزیکه عیان است، چره حاجرت بره بیران اسرت،      دیگر خا  خورد شد و شکست. این کلمه  

خودداری میکند، چون  ، کرم و دیگر غالتوبیامستقیمًا به خا  برخورد. زیرا او شبانه از خوردن ل
این کلمره   خوب، من هم فقط مهین حر  را میتوا  بگویم.موجود است. «رها شدن بادش»امکان 

 را که اجازه دارم بنویسم! اویک انسان کودن است. 

بگ ار دهنش را در برابرم ببندد. این خیلی مضحک است، که ببینی چگونره خرا  فران دان از    
 و این باعث درد درونی خا  میشود. میشود. من خوشبختانه چنین نیستم ضب قرمزشدت غ

 .آنه ات 
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عالقره  هنوز ختم نشده بود، ولی باید به نوشنت پایان میدادم. من منیتوا ، جلرو   دیروزی ام نامه
قبل از این در یک مورد دیگرر:  مگریک اختال  نیر برایت ننویسم.  مندی خودرا بگیرم ودر باره

من بسیار بدم می ید، که میبینم، افراد بالغ خیلی سریع و بسیار زیاد در خصوص مسایل ناچیز دعوا 
باال  هایو نزاع میکنند. تا کنون من فکر میکردم، که خرده گیری فقط عادت کودکان است و در سن

خو جناییکه، این خرده گیری ها مهه روزه در جریان اند، باید من هرم بره آهنرا   از میان میرود. از آ
دعروا ونرزاع    ةکه در اینجا جبای کلمر کان ندارد؛ چون من درهر مباحثه )بگیرم. اما این در عمل ام

اشتباهًا استعمال میشود؛ البته گناهشان نیست، چون آملانیها اینرا منیدانند!( به گفتگو کشانده شده و 
موضوع حبث راتشکیل میدهم. هیچ چیزم، نه فعالیتم، نه کرکترم، نه عملکردم باعث آن میشود، کره  

تا پایین واز پایین ترا براال مرورد    آهنا در مورد من نیر نیک داشته باشند. من نقطه به نقطه از باال 
کلمات خشن و داد  -تبصره و سرزنش قرار گرفته، و چیزیکه من هیچگاه منیتوا ، به آن خو بگیرم

وفریادها به آدرسم است، که به قول والدینم باید با پیشانی گشاده آهنرا را بپر یرم. نره مرن اینررا      
 منیتوا ! 
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رار داشته باشم؛ من میخواهم به آهنرا نشران دهرم، کره آنره      من منیتوا  زیر انبوه اینهمه حتقیر ق
دنیا آمده نیست، آهنا باالخره روزی که من برایشان واضح سازم، پرورش را ب فرانک انسان دیروز

 نه از من بلکه باید از خود آغاز کنند، متوجه گردیده و دهن شانرا خواهند بست. 

، فقط میتوان گفت، این یک عمل وحشریانه و مناسب برخورد با من است؟ نه ةآیا این یک شیو
اسفناک است. تا کنون من هر بار ُمقصر بی نزاکتی و عمردتًا ااقرت...) خرا  فران دان( شرناخته      
میشوم. مبحض اینکه بتوا  به آن عادت بگیرم واین شاید بزودی بوقوع بپیوندد، من گفته های آهنا 

خواهنرد زد! آیرا مرن    گپ ، آنان بطرز دیگری بامن را بطرز خشنی پاسخ خواهم داد، که در نتیجه
واقعًا بی نزاکت، خودرأی، کله شق، بیشرم، گستاخ، کودن، تنبل وغیره و غیره هستم؟ البته کره نره،   
من واقعًا میدا ، که من اشتباهات و نواقص زیاد دارم، اما آهنا در این خصوص زیاد مبالغه میکنند! 

بعضًا از این دشنام و دعواها بر افروخته میشوم. من آرزومندم که  یتی تو بیاد داری که چگونه منگ
من روزی به غلیان خواهد  واهند شد؛ در غیر آن خشم فرورفتهاینها زیاد طول نکشیده و متوقف خ

 آمد. 

هبر ترتیب در اینمورد کافیست، من مدت زیادیست که ترا با اینهمه مشاجرامت خسته ساخته ام؛  
 فوق العاده را تعقیب نکنم. ة  ناظر باشم و اینهمه حبث و مشاجراما بازهم منیتوا

) پدرم( کشانده شد. این  به تواضع بیش از حد پیم مس له باری هنگام صحبت روی موضوعی 
 نیز قابل تردید نیست.  کسترین  کودنیک واقعیت آشکار و زنده است؛ که حتی توسط  فروتنی

 کند، گفت:مداخله خا  فان دان که در هر گفتگویی عادت دارد،  مگر دفعتًا

 فروتن تر از شوهرم! " " من نیز فروتن هستم، حتی -
فروتنری  آیا تو در زندگی ات شاهد چنین چیزی بوده یی؟ این مجله اش گرواه واضحیسرت از   

 ایشان.
پاسخ صدای آرامی  ، بافروتن تر از شوهرم" را توضیح دهدکه الزم دید، کلمات " ای فان دانآق
 داد:
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گسرتاخ پیشررفت   " من منیخواهم فروتن باشم. من در زندگی مهیشه شاهد بوده ام، که افراد  -
بعد خطاب به من گفت: " آنره، خجرول نبراش، برا اینحالرت      فروتن! " و  دارند، تا انساهنای بیشتر

 هیچگاهی پیشرفت خنواهی کرد. "
 بیران کررد. ولری خرا  فران دان جمبرور برود، ماننرد        با این نیر مرادرم موافقرت کلری اش را    

 داده گفت:مرا نه بلکه، والدینم را خماطب قرار  حرفهای خودرا اضافه کند. اینبار او مستقیمًامهیشه،

را بگوییرد.   برداشت خودرا از زندگی دارید، کره بره آنره چنرین چیرزی      ة" مشا بیگمان شیو -
اوضاع طور جدی و کلی دگرگرون   . ولی اکنون نه، فعاًلدیگری بود من البته این امر طوردرجوانی 

 شده ولی خانواده مدرن مشا هنوز تغییر نیافته است! "

مادرم بود. خا  فان دان از شدت هیجان مثل  ةاین حر  آخری متوجه میتود بکثرت دفاع شد
شکسرت   در برابرجانرب مقابرل   بگو مگو زود هیجانی شود، اکثرراً  کسیکه در آتش قرمز شده بود.

 میخورد.

مادرخونسردم، که میخواست هرچه زودتر ابتکار را بدسرت گیررد، پریش از گرپ زدن ت مرل       
 کرده پاسخ داد: کوتاهی

در زندگی کمتر فروتن باید بود. شوهرم، مرارگو   ان، من نیز فکر میکنم، که واقعًاخا  فان د" -
من گستاخ هستیم وما منیخواهیم در هر  ، آنه، مشا والعاده فروتن اند. شوهرتان وپتر هر سه تا فوق

 موردی به حاشیه رانده شویم."
آه، خا  من مقصد تانرا منی فهمم! اما من در حقیقت خیلی فروتن و شکسته خا  فان دان: " -

 میگویید؟" گستاخهستم. مشا به چه دلیلی مرا 
  .منیتواند" متواضع نیستید؛ و هیچکسی هم مشا را فروتن خوانده مادرم: "مشا قطعًا -
خود ترالش   خا : "من میخواهم بدا ، چه چیزم دور از تواضع است؟ اگر در اینجا من برای -

 بنًاباید از گرسنگی مبیرم، من  نکنم، هیچکرس دیگر اینکار را برایم اجنام خنواهد داد؛ در آنصورت
 .این دلیل شده منیتواند، که من مهانند شوهرمشا فروتن نیستم"

خنندد. این باعث حتریرک خرا  فران دان     افعهدم مضحک منیتوانست، در برابر این شیوهمادرم  
 -هالندی و هالنردی  -شد، که بالنتیجه او به گ ارش مبسوطش با یک سریال کلمات زیبای آملانی
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یچید و سر در گم شد، که باآلخره آملانی ادامه داد، تا اینکه نطاق ما چنان در میان کلمات خودش پ
اینررا  از چوکی اش بلند شده و به اتاقش برود؛ که دفعتًا چشمش مبرن افتراد، آه اگرر ترو      خواست
خبتانه درست حلیه ایکه خا  پشتش را بطر  ما کرده بود، من طور غریزی با ترحم و بدمیدیدی! 

استهزأ سرم را میشوراندم، که باهجوم الفاظ خا  مواجه شدم. خا  رویش را بسویم چرخانده و به 
رخه بره  بان آملانی خشن، زشت، کثیف و دور از ادب مهانند زهنای بازاری بد کراره، چراق و ُسر   ز

 دشنام دادن آغاز کرد. 

اگر تومیتوانستی اینرا ببینی خیلی جالب بود. اگر من رسامی بلد برودم، اورا درسرت در مهرین    
 ! دحالت نقاشی میکردم، چون این زن کوچک، کودن و دیوانه خیلی مسخره مینمو

بشناسی،  میدا  و آن اینست که: تو انساهنا را وقتی خوبتر میتوانی یک مطلب را دقیقًا اما اکنون
 که یکبار با آهنا دعواکنی؛ و فقط پس از این میشود، کرکتر آهنا را ارزیابی کرد!

 آنه آت.
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چونکه فقرط   و ریمتصور کنی، چون ما دوش نداخمفی شدگان هم زندگی جالبی دارند! میتوانی 
هفت تن در آجنا از این نعمت ا چنین مینامم( آب گرم دارد، بنًا ما پایین ر ةمن مهیشه متام طبقدفتر )

ست و بر عالوه ا هفت نفر انسانی متفاوت از دیگراهریک از مخباطریکه بزرگ مستفید میشویم. اما 
ارام بررایش    ةدیگران است؛ هر عضو فامیل یک جای ویژبرای چند نفر مهمتر از  خجلت مس له

شیشه یری دارد. اگرر وی    وید، گرچه آجنا دروازهانتخاب کرده است. پتر در آشپزخانه خودرا میش
قصد داشته باشد، در آشپزخانه تن شویی کند، نزد هریکی آمده، اعالم میکند، کره در حردود نریم    

عملکرد را او برایش مناسب میبیند. آقا خودرا مهیشره   سی به آشپز خانه نیاید. این شیوهساعت ک
شرتر دارد.  در باال میشوید، برای او امنیت خودش بر مشکل انتقال آب گرم از زینه هرا امهیرت بی  

از شسنت تنش خودداری میکند؛ او منتیر است ببینرد، مناسربترین جرا کردام      فان دان( فعاًلخا  )
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درم در آشپزخانه در عقب دیوارک خباری خودرا میشویند، خواهد بود. پدرم در دفتر مدیریت و ما
مارگو و من دفتر جلوی را مهچون حمل شستشو انتخاب کرده ایم. روزهای شنبه در آجنا پرده زده 
میشود، بعدًا ما خودرا در تاریکی میشوییم، در حالیکه کسی که در نوبت ایستاده ازالی پرده ها به 

 میخندد. رهگ ران متسخر به ا کوچه نگاه کرده، ب

 مناسربتر  ی ید؛ من در جستجوی یک شیوهقبل به اینسو از این نوع جانشویی خوشم من از هفته
تشناب دار اجنرام  ، تا تن شویی ام را در دفتر بزرگ هستم. این پتر بود، که مرا به این نیر واداشت

و آب را بدون کمک کسری   در را ببندم چراغ را روشن کنم، دهم. در آجنا من میتوا  آرام بنشینم،
دیگر باالیم بیاندازم. این کار امن وراحت خواهد بود، خبصوص از چشمهای کنجکاو دیگران. روز 
یکشنبه خنستین بار من دوش خوب خودم را مورد استفاده قرار داده و معتقد شدم که اینجا هبتر از 

 هر حمل دیگر است. 

ا نلهای آب و لوله های بدرفت دفترر وتشرناب را   روز چهار شنبه نلدوان در پایین آمده بود، ت
ندی نلهاسرت. ایرن کنتررول    سرد و جلوگیری از یخب این اقدام خباطر زمستان احتمااًلوارسی کند. 
ما ناگوار بود، که من اکنون برایت با جزئیات آنرا خاطر نشان میسازم، که ما چه کرردیم،   برای مهه

آن ت روی این موضوع کمی بی ادبی مینماید، مگر مرن ترا   البته صحبتا مشکالت مارا رفع مناییم. 
چنین موضوعاتی سخن نگویم. من و پردرم از آغراز اختفر  یرک      ةحد عقبمانده نیستم، که در بار

شیشره   لگنپات شبانه یک که برای علت نبود  یب برای امور عاجل خریده ایم، بنًا ظر  جالب را
ع حاجرت  را در اتاق گ  اشته و در آهنرا رفر  لگن این  یی را فداکردیم. ما در وقت کنترول نلدوان

نبود، مشکلتر از مهه آن بود که ما متام روز باید خاموش بوده واز  سف آورمنودیم. اما این آنقدر ت 
ایرن   «ِکِویرک ِکِویرک  »حررا   کنی که برای خا  گپ زدن خودداری میکردیم. تو منیتوانی تصور 

چقدر دشوار بود. ما در روزهای عادی بایدپس ُپس میکردیم، ولی هیچ گپ نزدن وهریچ حرکرت   
پس از سه روز نشسنت متواتر بیخی بیحرکت شده، امرا  ه برابر دشوارتر است. نشیمنگاهم نکردن د

 کمکم کرد.ع این مشکل مجناستیک شامگاهی ام دررف

 آنه ات.
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ناگهرانی بره در زنر  زد.مرن فکرر کرردم،        1دیروز من سخت ترسیدم.کسی دیشب بسراعت  
تو خود میدانی کی را میگویم. مگر زمانیکه مهه اطمینران  را که منیخواهیم( آمده باشد، ) نشودکسی

دادند، زن  توسط بچه های کوچه و یا پوسته رسان بصدا در آمده، مرن کمری احسرارب آرامرش     
 کردم.

 یهرودی  ةسون یک دواسراز خرورد جثر  ینجا آرام و بی جوش و خروش اند. لیوینروز ها ااین 
ما را خوب بلد اسرت و مرا از ایرن بابرت      د. او متام خانهبرای آقای کوگلر در آشپزخانه کار میکن
بزند و به البراتوار سابقه اش ناگهانی بیایرد. مرا در اینجرا     خیلی نگرانیم، که نشود یکبار به سرش

پیش میتوانست تصور کنرد،   موش خیلی آرام و بی سر وصدا هستیم. کی سه ماه مثل چوچه های
 پر جوش و خروش ساعتهای متوالی چنین خاموش مباند؟ که آنه

نشد، او برا   تولدخا  فان دان بود. علیرغم آنکه این روز درست برگزار ام سالگره 61بتاریخ  
گل میخک ن معلوم میشود، که دریافت کوچک و خوراک خوب استقبال شد. چنی گلها، حترفه های

 خانوادگی آهناست.  جزء عررنعنهسرخ از "شهزاده شوهر" 

ناراحتی  ةاگر بازهم کمی باالی خا  فان دان مکث کنیم، میتوا  بگویم، که یکی از دالیل عمد 
و مروی او دسرت زده و   روی اسرت. او بر   درم(اطر جلب توجه پیم )پر خب مداومم عشوه های خا 

باال میرد؛ او حرفهای خیلی مسخره گفته ومیکوشرد، توجره پریم را جلرب کنرد.       را بکلی دامنش
خوشبختانه پیم اورا خوش ندارد و زیر ت  ثیر طرنازیهای او منی رود. من هنوز هم رشک میرم و 

که مهچنین برخوردی را با شرروهر وی  را نداشته باشم. مادرم طوریکه میبینی منیتوا ، این نگرانی 
 ارد. من این مطلب را مستقیمًا در برابرش گفتم.ند

فکر میکند. او یک سرگرمی جالب و خنده آوری در این مضحکی بعضی اوقات به کارهای  پتر
یک لبارب تن  مادرش را بنت کررد  او  است. مثاًل عبارت از پوشیدن پوشاکدارد وآن ر بامن اواخ

 و من هم یک کاله گ اشته بودم.  او یک شاپو بسرشومن یک دریشی اورا پوشیدم. 
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 هبمان اندازه خندیدیم.  بزرگان ما از شدت خنده گرده های شانرا گرفته وما نیز

یرک تکره    هم برای من خریده، که از ین کور  یک دامن برای مارگو و یکیبَ بپ از فروشگاه
 . است مناسبکچالو آن برای گونی حفظ ةپارچتات( ساخته شده، که خراب کنف )

گولدن قیمت  61و  3735اجنارب که مغازه ها سابق جرأت فروش آنرا نداشتند، به ترتیب  این
ی تنرد  آموزشر من در یکری از اجنمنرها مرواد     پتر و ،دارند. یک چیز جالب دیگر: بپ برای مارگو

خوبی خرواهیم   یسهاینویسی را سفارش داده است. تو خواهی دید، که ما از سال آینده چه تند نو
 اسرارآمیز حتریر را واقعٌا با ارزش میدا . وزش اینچنین شیوهآم بود. من

عجرب  ( خیلی درد دارد و من منیتوا ، اترو کراری کرنم،    انگشت سبابه )خوشبختانه دست چپم
 ! نسیشا

آقای فان دان میخواست، تا من در میز غ ا هپلوی وی بنشینم، چون مارگو به نیرر او در ایرن    
یک پشرک  را میپسندم. در حویلی ما دایمًا  میخورد. من این )تغییر جا(اواخر با بسیار بیمیلی غ ا 

 ... عزیزم میاندازد. تچهکه این امر مرا بریاد مور سیاه در گردش است،

این  مادرم مدتیست که بطور بی پرده و خبصوص در سر میز غ ا مرا مورد انتقاد قرار میدهد، بنًا
و یرا  ، سرزنش قرار بگیردباید خباطر غدا خنوردنش مورد تغییر موقعیت خوبست. اما اکنون مارگو 

  است. فرزند منونه! هبتر بگویم مورد سرزنش قرار نگیرد چونکه او

در وی این فرزند منونه را من مهیشه اذیت میکنم و او حتملش را ندارد. شاید این باعث تغییری 
 که زمان آن فرارسیده، شود.

 آقای فان دان:  هشوخی با مزدر اخیر اینهمه گفته های چرندیک 
 بار ِکلیک و یک بار کالک چیست؟ 111" 

 هزار پا با یک پای لن ."  هحشر
 تا دیدار،

 
 آنه ات.
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یده دراز کشر  در یک ختت خواب دان آقای فان هپلویمن  گویادند، دیروز آهنا مرا خیلی آزر 
شرم آور است." و مهینطور حرفهای پوچ دیگر. البته این دروغ حمض در چنین سن و سالی بودم. "

 است. من هیچگاهی با آقای فان دان در یک بستر) به مفهوم رایج کلمه( خنواهم خوابید.

هان و تقاصریرم  د، مادرم کنترولش را ازدست داده؛ متام گناشدعوا من و مادرم  میانباز دیروز  
به سردردی شردید دچرار    البته من نیز گریه کرده و بعدًا گریست. کرده و شدیدًا رورا به پدرم بازگ

مگراو مبن گفت، کره   او" را نسبت به مادرم بیشتر دوست دارم.من "شدم. من به پدر جا  گفتم که 
این احسارب زودگ ر است، ولی من به این باور ندارم. من دیگر حتمل مادرم را ندارم و مرن بایرد   

میخواهم  بعضًا و خاموش مبا . منتند در برابرش خودداری منوده،  پاسخاز  باالیم فشار بیاورم، که
ضدیتم با او از کجا منش  گرفته است. پدرم گفت، که اگرر  ش سیلی بز ؛ منیدا ، که این حس بروی

مادرت احسارب ناراحتی داشته و یا به سردردی شدید دچار باشد، من باید ابتکار را بدست گرفته 
خنواهم کرد؛ چون من اورا دوست نداشته و اصرراًل در برابررش    اینکار راو اورا کمک کنم. اما من 

  روزی را تصور کنم، که مادرم فروت کنرد، امرا اینکره پردرم      هیچگونه احساسی ندارم. من میتوا
گوید، برایم غیر قابل تصور است. البته این امر نوعی بد طینتری مینمایرد، امرا چره      زندگیپدرود 

نتواند، این نوشته و نوشرته هرای    هیچگاهیمیتوا ، احساسم چنین است. من آرزومندم، که مادرم 
 دیگرم راخبواند. 

خبروا . اکنرون مرن مشرغول     بزرگسراالن   ةکتاهبای بیشتری را در بارمن در این اواخرمیتوا ، 
 ةنو جوانی ایوا" اثر نیکو فان سوِخِتلن هسرتم. مرن تفراوت کمری میران روماهنرای ویرژ       خواندن "

روییده میبینم. ایوا فکر میکرد، که فرزندان مانند سیبها اند، که در درختها را نوجوانان و این کتاب 
ند. اما او شاهد زاییدن پشرک خرواهر   او به مادرها میرسلک لک آهنا را چیده ، میرسندزمانیکه  و

مثل  گربهبر عالوه او فکر میکرد، که  گونه نوزاد از بطن گربه پیدا شد.خوانده اش بود و دید که چ
ز چند روز پیشرتر از  هایی که کودک بدنیا می ورند، نیگ اشته و باالیش مینشیند و مادر ماکیان ختم

 ایی در باال رفته، ختم گ اشته و باالیش مینشیند. جبآن 
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 و اگر اطفال بدنیا بیایند، مادرانشان به دلیل اینکه مدتی روی پا نشسته اند، ضعیف میشوند. 

تا کرد،  ایوا نیز میخواست، صاحب فرزند شود، بنٌا یک شال پشمی را گرفته، روی زمین مهوار
ن بگ ارد. سپس او روی پا نشسته و خبود فشار آورد. او زور زد، ولری ختمری از   ختمش را روی آ

بدنش خارج نشد. آخراالمر پس از نشسنت طوالنی چیزی از جانش بیرون آمد، اما ختم نره بلکره   
 چون او فررکر میکرد، مریض است.  چیزی ساسچ مانند. ایوا خیلی شرمید،

ایوا"مهچنان چیزهایی در مورد تن فروشی زنران  خیلی مضحک است، ها! در کتاب "نو جوانی 
در کوچه ها در برابر مبالغ هنگفت نیز نوشته شده است. من از نوشته های این مررد میشررمم. برر    

وا دچار عادت ماهانه شده است. آه، من سخت عالقمند این پدیرده  ایآمده، که  عالوه در این کتاب
واهم کرد. پدرم ِنق میزند و هتدیرد میکنرد، کره    میباشم، چون در آنصورت خود را بالغ احسارب خ

 است!این هتدید چقدر وحشتناک  ،دفتر روز نوشتم را خواهد گرفت، وای

 من در آینده روزنوشتم را پنهان خواهم کرد.

 آنه ات

  2491 اکتوبر 2چهارشنبه 

 
با پدرم در یرک اتراق میخروامب،     به سویس رفته و، ن یک خیال پلو... من تصور میکنمو اکنو 

در اختیار من قرار گرفته و من در آجنا از مهمانا  پر یرایی   21درحالیکه اتاق کار ودرورب بچه ها
خریرداری شرده ومهرراه برا میرز       که یک سریت موبرل جدیرداً   میکنم.من با حیرت متوجه میشوم،

چایخوری، میز حتریر، چوکیهای بازودار و دیوان درآجنا گ شته شرده انرد، کره مهره خیلری زیبرا       
گولدن را مشرده و مبن میدهد. ) البته پول مر کور چیرز    051مینمایند. پس از چند روز پدرم مبلغ 

 چیرز هرایی راکره مرن شخصراً     ه دیگریست و من خود آنرا گولدن مینامم(. و او میخواهد، ترا مهر  
ضرورت دارم، خبرم. ) پساهنا من هفته وار یک گولدن بدست خرواهم آورد، کره برا آن پرول نیرز      

 )برنارد( براه افتاده و اجنارب زیر را میخریم: دمیتوا  برای خودم خرید کررنم.( من با ِبرن

                                                 
 هد  از دوتن عمو زادگان آنه برهنادر )برند( و استیفان الیارب )از منت هالندی(21 
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 گولدن 0751       جرمعٌا          سنت،  51تبستانی بقیمتا بلوزد عد 9     
 "0751"                               " 51 "             عدد پتلون 9
 "6765"                                " 35"          زمستانی لوزب 9
 " 6765                                     "                    پتلون 9
  "0711                               " 1751"             زیر دامنی 6
 "0711"      سنت 1751خیلی کوچک( بقیمت  باندازهسینه بند ) "6
 "5711"                                   گولدن0بقیمت لوارعدد ش 5    
  "6751"                 گولدن675چپن( تابستانی بقیمتروپوش ) "0    

 "9711"                                 "9"روپوش ) چپن( زمستانی"0
  "0751"                                    سنتی 35" کوت خواب" 6
  "0711"                              گولدن 0بالش کوچک خواب" 0
  "0711"        گولدن   0 بقیمت دمپایی(تابستانی جوره سر پایی )0
 "0711"   "         0                                "زمستانی  " " 0
 "075                    "0751"تابستانی ) برای مکتب(  کفش " 0
 "6,11     "                          6711مهمانی(" برای ") " " 0
 "6751                      6751 "برای مکتب( "بوت زمستانی )0
 "9711                  "9711   "(مهمانیبرای )      "     "   "0
 "0011                       " 1751              " پرریشبند  ددع 6

 "0765                          1715"         دسررتمال جریبی "65
 "9711                           1735    "جُرراب دراز زنانه جوره 1
 "6711                       " 1751 "   زنررانه کوتاه   "        " 1
  "6711              0711 "               "  ضخیم    ""         6
 "0751"          لوارو کاله(رای بافنت شعدد هون از پشم سفید )ب 9
  "0751"          ی بافنت جاکت و دامن(براآبی رن  )    "      " 9
  "0751"              برای یافنت کاله و شال(" رنگه پشمی )      " 9    

 "0765" خن )کالر( و دکمه هادستمال گردن، شال، کمربند، یمهچنان 
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ب بررای  مناس پیراهنعدد  6زمستانی(، مکتبی ) پیراهن 6تابستانی( ی )مکتب پیراهن 6برعالوه 
مناسرب   دامن 0زمستانی(،لبارب خوب برای روزهای تعطیل ) دست 6تابستانی(، روزهای تعطیل )

دامن خوب زمستانی برای رفرنت بره    0زمستانی( برای روزهای تعطیل،دامن مناسب ) 0تابستانی، 
 عدد کاله شاپو و دو کاله عادی )بافته 6باالپوش زمستانی،  0مجپر تابستانی،  0بارانی،  0مکتب، 
 (.گی

 گولدن 011مجع کل 

سررکی  ابررای  ) سکیتاجوره  0خمصوص سکی روی یخ، پاتیناژعدد لبارب 0دستکول،عدد  6
 ةبا پودر، واسلین، پودر مایع، کریم خمصوص پاک کردن جلرد، روغرن ویرژ   ، یک قطی )روی یخ( 

آفتاب، پنبه، قطی کوچک بنداژ، ُسرخی، لب سرین، قلم ابرو، منک معطر خمصوص جلد، پودر  ااِم
 خوشبو برای بدن، کلونیا، صابون و پر نازک قو(.

هرای  حتفره  گولدن و  0عدد باال تنه به قیمت  1گولدن،  0751جاکت به قیمت  9عالوه بر این 
 گولدن. 175ر مجعٌا گولدن و کتاب و حتفه های دیگ 01دیگر به قیمت مجعی 

  2491 اکتوبر 4مجعه 

 یتی حمبومب!گ

بسریاری از   امروز غیر از اخبار ناخوشایند و اسفناک چیز دیگری ندارم، که برایت نقرل کرنم.  
با خشونت با آهنا رفتار کرده، آنان را در  22ما گروه گروه دستگیر میشوند. گشتاپو موساییدوستان 

ی یهودان در جتمعبه نوِستر بورک بزرگترین کمپ  واگوهنای قطار خمصوص انتقال امرروال و مواشی
کسری کره از نوِسرتربورک فررار کررده حکایرت منرود.         یپ مبا در بارهشهر درینته انتقال میدهند. م

نره نوشریدنی    نردانیان در آجنرا نره خروردنی و    وستربورک باید جای بسیار وحشتناکی باشد. به ز
در آجنافقط یک ساعت آب تشناب و ظرفشویی در اختیار چندین هزار نفرر قررار    میدهند. روزانه

در میان هم و بطور آمیخته میخوابنرد. اکثرر    ل مردها، زهنا و کودکان اجبارًاداده میشود. در این حم

                                                 
دستگیری، قتل و نابودی ملیوهنا نفر بیگنراه ملکری    -توسط مهکار ِهیتلر گیورین  ایجاد شده و مسئولیت 0199خمفی دولت آملان نازیکه در سال پولیسی اداره گشتاپو  22

 ونیامی منجمله اقلیتهای قومی، روشنفکران دگراندیش و یهودان را در دوران جن  جهانی دوم بعهده داشت )مترجم(.
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اسرت، چرون زنردانیان     جنا بکلی غیر ممکنفرار از آ وهای سر شان را بتراشند.زهنا و اطفال باید م
 یهودی شان انگشت منا اند. ةخباطر چهر اکثرًا شان و ةبدلیل سر های تراشید

یهودان فرستاده میشوند، چه اگر وضع در هالند چنین است، خدا میداند، که در نواحی دوریکه  
انساهنا در کروره هرای آدمسروزی     حاکم باشد. رادیوی انگلستان از سوختاندن بر منشانهحالت بر

 انسان کشی باشد، که آملانیها استفاده میکنند. ةخر میدهد. شاید این آسانترین شیو

ه و خود نیرز  من خیلی تررب دارم، میپ این قصه های وحشت افزا را با ماللت خاطر بیان کرد 
ر برابرر خانره اش   او گفت، که چندی قبل یک خا  پیر و معلول یهرودی د  ثر شد. مثاًلسخت مت 

واورا باخود برند. پیرزن یهودی از شرلیکها و انداخترها براالی     منتیر گشتاپو بود، تا با موتر آمده
ت نکررد،  یده بود. علیرغم این میپ جرأسخت هراس هاطیارات انگلیسی و چراغهای روشنی انداز

انیها در قسمت جمازات اورا به خانه اش دعوت کند؛ اینکار را اکنون هیچکس خنواهد کرد. چون آمل
 خیلی سخاوت دارند.

براالی خانره    هواپیماهابپ خاموش است. دوست پسرش به آملان اعزام میشود. او هر باریکه  
به ملیوهنا کیلو  د، که آهنا مبهایشان را که بعضًاد، به تررب میافتد، چون فکر میکننما پرواز میکن های

مترام یرک ملیرون مب را کره     شوخیهایی ماننرد " من د. دوستش( بریزنرتورب )د، به سر ِبنگرام میرس
جه منیدا . بیرتورب البته یگانه کسی نیست، را مؤک مب هم کافیست"" و یا " باالیش خنواهند ریخت!

که به آملان فرستاده میشود. روزانه قطارهای پر از جوانان به آن مست در حرکت اند. در مسریر راه  
توقف کنند، بچه ها تالش میکنند، فرار منروده، خمفری شروند.    اگر در یک ایستگاه کوچک قطار ها 

 شاید کسانیکه قادر به این شوند، مشار اندکی باشند.

نرسیده است. آیا تو گاهی در براره گروگرانگیری شرنیده    گالیه آمیزم هنوز به پایان  البته ترانه
 وسل میشوند. ی؟آملانیها خباطر مقابله با خمالفان شان )سبوتاژ گران(به این عمل متا

این خموفترین چیزیست که انسان میتواند، تصورش را بکند. افراد بیگناه و حمترم زندانی شرده و  
منتیر میمانند، تا به قتل برسند. اگر کسی دست به سبوتاژ بزند و عامالن قضیه شناسرایی نگرردد،   



 

 68 

ها مررگ   بقول اکثر روزنامهتیر باران میسپارد.  نفر از این گروگاهنا را به جوخه گشتاپو چهار پنج
 " اعالم میشود. مرگبار این افراد "در اثر حادثه

 اند!  بینییریآهنا حمسوب میشوم؛ مردم  که من هم در واقعیت هنوز در مجلهاین آملانیها 

خیلیها پیش از حق شهروندی حمروم کرده است. برر عرالوه در دنیرا دمشنری     را  تلر مایامانه، ه
 آملانیها ویهودان وجود ندارد. بزرگتر از خصومت میان

 آنه ات. 

2491 اکتوبر 29چهار شنبه   
 یتی جان!گ

آغراز  « زیبای نیورنایز» تابککارهایم بسیار انباشته شده اند. دیروز من به برگردان یک فصل ن
سپس یک سوأل بغرنج ریاضی را حل منوده و سه صفحه  کرده و کلمات مربوطه را یادداشت منودم.

از اینکه هرروز باید قضیه های ریاضی را حل کنم، خیلی ناراحتم.  فرانسوی را ترمجه منودم.گرامر 
البته من مسایل را هبتر از او حل میکنم؛ اما در حقیقت هردویما از  پدرم نیز عین احسارب را دارد.

تند  من اکنون با جدیت مشغول آموزشاید از مارگو مهیشه کمک بگیریم. عاجزیم و بآهنا دانسنت 
 ومن آنرا خیلی هم میپسندم. من از میان ما سه نفر هبترین هستم. هستم؛ نویرسی 

یروپ  . این کتاب جالب است، ولری بره اثرر    را بپایان رساندم« ستورم ةخانواد»خواندن کتاب 
را خواندم. در این کتاب اکثررًا بره واژه هرای تکرراری      کتاب ستومرربمن ِترهیل منیرسد. راستی 

مواجه میشوی، البته این خبودی خود واضح است چون نویسنده آن مهان یکی است. سیسری فران   
 را خبوانند. مارکسنفلد خیلی عالی مینویسد. من حتم  برای فرزندا  توصیه خواهم کرد، تا آثار او

 ء اوچنردین منایشرنامه  مینویسد.  که این مرد خیلی خوبمن فکر میکنم،  را خوانده ام.کورنیر 
" و غیره قابل مربی"، "دومینوی سبزخا  ِرمن"،"بِ آثارش چون: "هیدوی "، "عموزاده از شهر ن ویژهب

عرالی.   بسریار  مادرم، مارگو ومن دوباره باهم صمیمی هستیم، که کاریسرت برعالوه اند.  یادآوری
ولی درسرت مهرین   بودیم. البته جای خیلی تن  بود،  خوابیده دیروز شام من ومارگو در بستر من

 ما میشد. او از من پرسید، آیا میتواند، بعضٌا دفتر روز نوشتم را خبواند.  ةامر باعث سرور و خند
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من پاسرخ داده، و از او خرواهش کرردم، دفترر      –"بعضی از قسمتهایش را میتوانی خبوانی."  -
را  دهد. او موافقت کرده و گفت مرن میتروا  دفترر خراطرات او    خودش را برای مطالعه برای من ب

 خبوا .

صحبت ما به حنوی به موضوع آینده کشانیده شد. من از او پرسیدم، که در آینده چه پیشه یری   
مگر او از دادن پاسخ طفره رفته و گفت، که این یک راز بزرگ سر بره ُمهررش   را بر خواهد گزید. 

 قمند است. معلمی وتدریس عال ةکه گویا به رشت میباشد. اما من شنیده ام

 منیدا ، بلکه حدرب میز ، که وی چنین مسلکی را انتخاب خواهد کرد.  البته اینرا من دقیقًا

راندم، در بسترش دراز کشیدم. اوخیلی باالیم قهرر  ار ختتش امروز صبح بعد از انکه من پتر را 
میتوانست با من با ادبتر و مهربانتر باشد، آخر من دیشرب  او برایم مهم نیست.  مس لهبود، ولی این 

، دختر بامنکماوگفت، که رش نازیبا هستم. به او سیب دادم.باری من از مارگو پرسیدم، آیا من به نی
 . بازهم پاسخ سردرگم، آیا مهینطور نیست؟ دارم ییولی چشمان زیبا

 برای امروز کافیست، تا بار دیگر!

 آنه فرانک

 061، مرادرم  23پونرد  061را با ترازو وزن کردیم. مرارگو   ما خود مههامروز بامداد یادآوری: 
پوند و آقای فان دان  012پوند، خا  فان دان  091پوند، پتر  13آنه  -پوند، من 010پوند، پدرم 

پوند به وز  اضافه شده است.  03پوند وزن دارند. در جریان سه ماهیکه ما در اینجا هستیم  051
 زیاد، ها!؟چقدر 
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 گرام . 511ت به هر پوند هالندی مساویس -23 



 

 01 

 یتی عزیز!گ

 دستهایم هنوز میلرزند، گرچه از وحشتی که ما شاهدش بودیم، دوساعت گ شته است.  

مینی ماکس" درخانه داریم. چون این پایینیهای " آتشضد  ی که ما پنج عدد وسیلهتو باید بدان
 اند، مارا قباًل در جریان موضوع نگ اشته بودند؛ که جنار ویا هر بالیی باهوشما که آدمهای خیلی 
ما بدون احتیاط و برا صردای بلنرد حرر      رد، مشغول پر کردن وسایل است؛ بناً که این نفر نام دا
چکرش را   درمقابل املاری متحرک( صردای ضرربه  نکه من در راهرو متصل به بیرون )میزدیم، تا ای

کردم که این جنار است و بپ را که مشغول خوردن غ ا بروده و پرایین رفتره     شنیدم. من دفعتًا فکر
مشغول نیارت بر دروازه بودیم، تا ببینیم، مررد کرارگر چره     منیتوانست، متوجه ساختم. من و پدرم

، او چکشش را بزمین گ اشتراعت کار در بیرون از اتاق از یک ربع سر پسبیرون میشود. وقت 
ضربه زد. رنگهرای   یک ما وازهو بدر)ماچنین تصور میکردیم!(   ا جاجبا کرداملاری م وسایل را در

را شنیده و اکنون میخواهد، بره  سفید شده بود. او با احتمال چیزی صورهتای ما از تررب مانند گچ 
 اسرار بنای ما پی برد؟ اما چنین مینمود که صدای ضربات، فشار دادن و کشیدن ادامه یافت.

متام وجودم را احتوا کرده بود و من هرارب داشتم، که خمفیگاه قشن  مرا   ضعف ناشی از تررب 
توسط این مرد بیگانه افش  شود. من مهچنان فکر میکردم، که زندگی ام به پایان رسیده، ترا اینکره   

 صدای آقای کلیمان را شنیدم، که میگفت: 

املاری متحررک   ةکه درواز البیق" دروازه را باز کن ! این منم."ما با عجله در را باز کردیم، اما 
باالیش قرار داشت شکسته بود، بنٌا هیچکس نتوانسته بود، از آمدن جنار ما را باخر سازد. زمانیکه 

ولی بازهم دروازه براز نشرد. مرن بره     مرد م کور پایین رفت، کلیمان خواست، بپ را با خودبرد، 
راحتی کشیدم. این مرد که به نیرم هر آن امکان خره من نفس نان برایت میتوا  بگویم، که باألطمیا

به یک  ر وبزرگتر شده و در آخرین حملهآمدنش به داخل خانه بود؛ در تصورم حلیه به حلیه بزرگت
 مهه چیز خبیر گ شت.  غول فاشیست خطرناک تبدیل شد. آه، خوشبختانه که این بار
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نزد پدر و مادرم خوابیردیم، ترا   من برای یکشب  روز دوشنبه مبا خیلی خوب گ شت. مارگو و
  در جای 24زوج خیس

 (شارت شدناتصال )وسط پدرم باعث تافت باشکوه بود. یک اشتباه کوچک ما خبوابند. این ضی
شده، و در یک حلیه ما دچار تاریکی شدیم. چه باید کرد؟ ما در خانه فیوز نرو داشرتیم، و    چراغ

دوباره نصب میکردیم. ولی اجنام این کرار در تراریکی کرار     باید آهنا را در تاریکی در عقب گدام
و پس از ده دقیقه ما توانستیم، مشعهرای روشرن    آن آقایان دست بکار شده علیرغمساده یی نبود. 

 و برداریم. شده را خاموش منوده

اعت هشرت ونریم   را پوشیده بود. او باید سر  امروز صبح من زودتر بیدار شدم. یان لباسهایش 
سر ساعت هشت به خوردن صبحانه اش شروع کرد. میپ هنروز مشرغول لبرارب     یشد. بنًابیرون م

پوشیدن بوده و فقط یک پیراهن نازک بنت داشت، که من وارد اتاق شدم. او درست مانند من یرک  
زودتر از  بنابراینپوشیدیم؛  را هایممن نیز رفته لباس شلوار پشمی برای بایسکل رانی دارد. مارگو و

ل ی  میپ به پایین رفت. باران شردیدی   ةباال حاضر شدیم. پس از یک صبحانادی در روزهای ع
در مهان حلیه جریان داشت؛ و او خوشحال بود، که ضرور نیست، با بایسکل به دفتر بیاید. مرن و  

فرانسروی را   ةبیقاعرد  ةن مرن پرنج واژ  ع و جور کنریم. پرس از آ  پدر جا  رفتیم، تا بستر هارا مج
 آموختم. اینرا میگویند، پشتکار! 

دیوان نشسته بود. من  -مارگو وپتر مشغول مطالعه بوده و موشی در هپلوی مارگو در روی ختت
را « جنگلنها  هسنرود جاودانن  » فرانسوی به آهنا پیوسته و کتراب  ههم پس از خواندن افعال بیقاعد

 گرفتم. این یک کتاب عالی و بی نییر است؛ من تقریبٌا آنرا متام کرده ام.  شخبوان

 د.پایبآینده نزد ما شب  هبپ در هفتقرار است  

 آنه ات.
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ش لکه هایی ماننرد  پوستمن بسیار ناراحتم، چون پدرم بیمار است. او تب شدید داشته و روی 
که به سرخکان میماند. تو که میتوانی تصور کنی، که ما منیتوانیم بره اینجرا داکترر را    ُبخار پیدا شده 

گفت، کره   آن تبش پایین بیاید. میپ امروز صبح ةبیاوریم. مادرم میکوشد، او عرق کند، تا در نتیج
زویَدر امستیالن" غارت شده است. ما این مطلب را هنوز به خرا  اطرالع   فان دان در " ةموبل خان

و ما منیخواهیم، بازهم گلره هرای او     استهنم او در این اواخر "عصبی مزاج" داده ایم، چون بی آن
سرویس غ اخوری و چوکیهای بینییرش را بشنویم. البته ماهم مهه چیزهای  خباطر از دست دادن

 خوب خودرا باید ترک میگفتیم؛ آیا اکنون گله و شکوه کمکی میتواند بکند؟

کنرون  . امن کتاهبایی از نویسنده گان آملانی ماننرد هیبرل و غیرره را خبروا     پدرم میخواهد، که 
هنا را خاموشانه خبوا ، به حنویی جبای اینکه آ خوانش آملانی ام نسبتًا هبتر شده است. فقط من اکثرًا

را از املاری بزرگ کترب   25ست. پدرم درامه هایی از گویته و شیلر س ُپس میکنم. ولی این گ راُپ
آغراز  کرارلورب   -. ما از کتراب دون به خوانش گیردبیرون آورده، تا هر شام کمی از آهنا را برایم 

گ اشرته  ایم. مادرم برای اینکه تقلید خوبی از پدرم کرده باشد، کتاب عبادتش را به دسترسم کرده 
ن آهنا را میپسندم، ولی نره چنردان   خباطر نزاکت بعضی دعا ها را بزبان آملانی خواندم. ماست. من 

 زیاد. چرا او مرا جمبور میسازد، مهه چیز را مطابق قواعد دینی اجنام دهم؟

لوده با دود خواهیم شرد؛ چرون   آ تین بار روشن میشوند. ما حمتماًلفردا خباریهای ما برای خنس 
 رست کار کند. دودکش مدت زیادیست، که پاک نشده است. امیدواریم، که دودکش خباری د لوله

 آنه ات.
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شب مجعه بپ نزد ما بود، که شبی عالی بود. اما او نتوانست، خوب خبوابد. چونکه واین نوشیده 
زودتر از معمول خوابیدم. در  روز من سردردی شدید داشتم و بنًابود. دیگر چیز جالبی رخ نداد. دی

  میکند.مرا عصبانی اینروزها مارگو 

 کارتوتیک( را تنییم کنم، چون پایین افتاده و درهرم و ) کارهتای دفتر هامروز من خواستم، جعب
ولی آهنا تنبلی نشران  برهم شده بود. من خیلی زود گیچ شده، از مارگو وپتر خواستم، کمکم کنند؛ 

هرا را بره تنرهایی    کار همن مهه چیز را دوباره در جایش گ اشتم. من که ااق نیستم، مه دادند. بنًا
 اجنام دهم.

 آنه فرانکت.

 

 یاد آوری: فراموش کردم، خر مهم را به اطالعت برسا ، که بزودی دچار قاعده گی خواهم 

 شد. 

کس از کروتِ ا ، منیترو  خیلی مهم است. دریغا کره مرن   همن اینرا درک میکنم... بنیرم این حادث
که مادرم استفاده میکند، برای زنان  و تامپونی نم، چون در اینجا غیر قابل دستررب است،کاستفاده 
 است. فرزند دار

 اضافه شده است. 0111جنوری  66بتاریخ 

حاال پس از يک ونیم سال که روزنوشتم را میبیننم،   !اکنون من چنین چیزی را منیتوا  بنويسم
من میدا  که آن ماالب را من ساده لوح بوده ام. کودک تا چه حدی من سخت تعجب میکنم، که 

و بندگويیها در منورد    توا  ماننند گششنته باشنم. داوريهنا    مگراکنون منی منیخواستم.دمل  ژرفایاز 
، ولنی اينکنه چیزهنايی را    د آنکه ديروز نوشته ام بیناد دارم پدرم را درست مانن و مارگو، مادرم

را کنه   صننفحاتی  ، وقتنی . منن کننم درک منیتنوا   بدون در نظر داشت اخالق ونزاکت نوشته ام، 
من آهننا   میخوا ، واقعٌا میشرمم.خواسته ام با نوشنت شان خودرا خیلی هبتر از واقعیت جلوه دهم، 

 کافیست. در اين مورد فعاًل الحهبر م. جه نوشته امؤرا نا
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پشنکم(  چنه ) تمورحساس دلتنگی برای خانه ويادآوری چیزيکه من خیلی خوب درک میکنم، ا
آگاهانه وبیشتر هم غینر آگاهاننه نیناز و     و هستم، اکثرًا من در متام مدتیکه اينجا بوده ام میباشد.

احتیاج شديد به اعتماد، حمبت و نوازش دارم. اين متايل که گاه نیرومند و گاه ضعیف است، مهیشه 
 وجود دارد.
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هنروز سرقوط    26فقیتها دست یازیرده و اسرتالینگراد  باآلخره در افریقا به یکسلسله مؤ انگلیسها
سر حال اند و صبح امروز برای ما قهوه و چای تعار  کردند. غیر از ایرن   آقایان ؛ بنًانکرده اسرت

 چیز جالبی نیست، که حکایه کنم.

، وشاید بدینوسریله بتروان   جاری زیاد کتاب خوانده ولی کم کار کردم. چنین باید باشده در هفت
از ولی هنوز  . در این اواخر روابط من و مادرم هبتر شده است.های پیشرفت در آینده را پیمودپله 

بره  که  مرئی دارد،چیزی نا ملمورب و ناپدرم در وجودش  اعتماد متقابل و صراحت خری نیست.
روز بره ایرن طرر      دو ولی او مثل مهیشه دوست داشتنی است. از یکری کسی آشکار منی سازد. 

 خباری ما را دود گرفته است. من خیلی آرزوی مرکزگرمی را دارم و اینرا اکثریت میخواهد. 

در مورد مارگو منیتوا  اضافه تر از اینکه او بد جنس است، چیزی بنویسم؛ چون او شب و روز 
 باعث اذیتم میشود.

 آنه فرانک.

                                                 
به افتخار یوسف استالین رهر آنزمان شوروی از ساریتسین )شهر ملکه( به استالینگراد تغییر نام یافرت. اینشرهر در    0165شهر والگا گراد امروزی در روسیه در سال  -26 

 0116میان اردوی آملان فاشیستی و ارتش سرخ شوروی بود. در ماه اکتوبر سرال   0119الی فروری  0116شدیدترین جنگها از اگست جریان جن  دوم جهانی صحنة 

ورب که متشکل از فیلد مارشال پاولیآملانیها توانستند، دو سوم شهر را تسخیر کنند، اما با مقاومت و ضد اله شدید شورویها مواجه گردیدند. لشکر ششم آملان نازی در رَارب 

ر قابرل حتمرل شکسرت    دهها واحد و تشکیل نیامی منجمله قول اردوها وفرقه ها ودارای صدها هزار پرسونل بود، پس از جنگهای دشوار خیابانی در سرمای شدید و غیر 

فی در طول جن  دوم جهرانی حمسروب میشروند.)    تسلیم ارتش سرخ شد. جن  استالینگراد و شکست لشکر فاشیستها در آجنا نقطة عط 0119خورده و در آغاز فروری 

 مترجم(
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 پتر بود. او شانزده ساله شده است. من بساعت هشت باال رفته و با پتر حتفه هرا  سالگرهدیروز 
بوررب، یک تیغ ریرش تراشری و یرک الیترر     رومیزی   ندم. او از مجله یک بازیچهرارا از نیر گ 

دریافت کرده است. البته او سگرت منیکشد و این الیتر فقط خباطر بیشتر زیبا جلوه دادن روز تولد 
آقای فان دان امروز ما را با اخبارش به شگفت واداشت؛ او بساعت یک ظهر مبا خر داد، که  است.

 انگلیسها نیرویهای خود را به تونس، اجلزایر، کازابالنکا و اوران وارد منوده اند.

ه این گفتچرِچل صدراعیم بریتانیا که ظاهراًا مهه میگفتند، اما  -این آغاز یک اجنام است"" -
مهچنان باید دانست که حتی  جن  نیست، پایاِن شروِع این»را شنیده بود، گفته:  انگلیسمردم 
آیا متوجه تفاوت  «یک آغاز است. یاناپمن میگویم، که این در حقیقت  ،تجن  نیسپایان  آغاِز

اینجا اساسی برای خوشبینی وجود دارد. شهر روسی استالینگراد اضافه از سه  در با آهنمشده ایی؟ 
و اینک برای آنکه حالت روانی خمفیگاه ما  ه است، که مشغول دفاع بوده وبه زانو در نیامده است.ما

 هتو میدانی که در طبقا بدانی )ه وسایل معیشتی و امکانات خوراکی برخورداریم، ره از چو اینک
 باالیی ما شکموهای زیادی وجود دارند!( برایت چنین مینویسم:

آنچره کره در    نسبتدد. البته ما مهربانی که دوست کلیمان است، هتیه میگرنان ما توسط نانوای 
از برازار  کوپون( را میشود، نان دریافت میکنیم. کارت ارزاق )ما معمول بود، فعاٌل مقدار کمتر  خانه
گولردن   99گولدن به  63خرید. قیمت آهنم بصورت سرسام آوری در حال صعود است و از  سیاه

 ه پول در برابر یک ورق چاپ شده!رسیده است. این مه

کیلرو(   091پوند )بیشرتر از   631م، داشته باشیدر خانه آماده ما برای آنکه صد ُقطی کنسرو  
دفتر نیز حماسبه شده است. این حبوبات داخرل گونیهرایی    حبوبات خریده ایم. البته در اینجا خرچ

بعضی از  درزهایدر هپلوی املاری متحرک در راهروی از قالهبا آویزان بودند. اما بدلیل وزن زیاد 
جاجبا کنریم.  درا در اتاق زیر شیروانی زمستان خو هاین جواهلا باز شده اند. ما تصمیم گرفتیم، آذوق

تر مشغول گونی ششم بود، پتر واگ ار کردیم. پنج جوال به باال برده شده و پاین کار ثقیل را به  بنًا
زیرین جوال باز شده و لوبیاهای سیاهرن  مثل باران، نه اگر دقیقتر بگویم مثرل   هایکوککه دفعتًا 
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کیلو( لوبیا بود. سرر   65)پوند  51 بًادر این گونی تقریآغاز کردند.  زینه ها به ریخنت ژاله در روی
آن بود، در پایین تصور مهگانی  .بلند بود، که فکر میکردی قیامت استوصدای ناشی از آن چنان 

 آن بسر شان ریخته است.  کهنه با متام دار وندار هکه خان

مرا در پایین دید، مانند یک جزیره گک در میران حبرر    هنگامی کهپتر در اول ترسیده بود، اما 
به مجع آوری پرداختیم، ولی قرار دارم، خبنده افتاد. ما بسرعت  -تا به جبلک پایم میرسید، لوبیا که
درز و سوراخ پراگنرده شرده    کنار و د، در متام کنج ولغزنده )َلشم( و کوچک بودنها که خیلی لوبیا

دان بودند. اکنون هر بار اگر کسی از زینه ها بگ رد، خم شده ویک مشت لوبیرا را بره خرا  فران     
 میدهد.

 نزدیک بود، فراموشم شود که بگویم، بیماری پدرم سپری شده و او اکنون صحتمند است.

 .  آنه ات 

مهین اکنون رادیو خر داد، که اجلزیره سقوط کرده، مرراکش، کازابالنکرا و اوران از    -هانییادد
 از تونس بود. خوش چند روز بدینسو بدست انگلیسها افتاده است. باید حاال منتیر خر
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باین نیرر  بلی، ما در واقعیت مهیشه  هشتم را جا بدهیم! هخر جالب، ما میخواهیم، خمفی شوند
بودیم، که در اینجا هنوز هم جای و خوراک برای نفر هشتم وجود دارد. ما فقط تشویش داشرتیم،  

در رابطه به سرکوب یهودان میرسد، ان شویم. حال که اخبار وحشتناکی باعث زات کوگلر و کلیم
خطرر  ها این برنامه را پسندیده انرد. " پدرم با دو نفر تصمیم گیرنده در این مورد صحبت کرد، و این

تند. وقتی کره ایرن   آهنا این را ُرک و راست گف -با خطر برای هشت نفر" برای هفت نفر برابر است
مرا   هآشنایان ما که به مجع خانواد ةبه تبادل نیر در مورد یک فرد جمرد در حلقما ه حل شد، مس ل

 بپیوندد، پرداختیم.
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 رعهکرد، ُق دفامیل فان دان را ر خویشاوندانامر دشواری نبود. پس از آن که پدرم متام  انتخاب
گی میکنرد، و  ن مسیحی زنرد افتاد. او با یک خا  خیلی جوا 27آلفرد دوسل ما به داکتر دندانی بنام

و خروش   ادبفرعی میباشد. او ماننرد یرک شرخص برا      مس لهاین ازدواج نکرده اند. البته  ظاهرًا
فان دان نیز قرار گرفته؛ مهچنان میپ هرم برا او آشرنا     ةمورد عالق برخورد شرهرت دارد، و ظاهرًا

ارگو که درختت شده که بکمکش به خمفیگاه آورده خواهد شد. اگر دوسل بیاید، در اتاق من جبای م
که وسایل طبابتش را برای تداوی  ما از او خواهیم خواست 28.میخوابد، خواهد خوابیدقات شونده 

  دنداهنای ما بی ورد.

 آنه ات.

2491 نوامرب 21پنجشنبه   
 یتی جان!گ

دوسل درست در مهران حلیره ایکره     کتر دوسل رفته بود.که او نزد دا میپ آمده بود و خرداد،
میپ نزدش آمده بود، از وی پرسیده بود آیا جایی برای خمفی شدن سراغ ندارد. وقتی میپ برایش 

از وی هر چه زودترر بره آجنرا نقرل مکران کنرد،       باید و او ت، که جایی را برایش در نیر دارد گف
 میخواسرت او  که مینمود سادهچنان خوشحالی در لبارب منیگنجید. البته این امر برای دوسل کاری 

سرازد.  و دخل وخرچش را نیز مرتب  کردهرا منیم منوده، دو تن مریض را معاجله  کارتوتیک خود
ما آمد. ما این مطلب را که بازهم مدتی باید انتیار بکشیم، قبرول  میپ با این خر امروز صبح نزد 

هبترر   مشوره کرد، وقت ضایع میشود، بنراً ا گیهاشد، با هرکسی در مورد این آمادنکردیم. اگر قرار ب
است، که آهنا اصاٌل از موضوع اگاهی نیابند. میپ امکان آمدن دوسل را بروز شرنبه مطررح کررده،    

 مگر خود دوسل نپ یرفته و بنٌا او به روز دوشنبه خواهد آمد. 

کوچه دستگیر  چنین پیشنهادی را نپ یرفته است. اگر او در رویبرایم عجیب است، که او دفعتًا 
شود، در آنصورت نه کارتوتیکی را تنییم منوده و نه بیمارانی را کمک خواهد کرد. پس چررا ایرن   

 افق پدرم را نیز اشتباه میدا . ت خیر را مطرح کرده؟ من تو

                                                 
27 - Alfred Dussl-  

 بعد از آمن دوسل به خمفیگاه مارگو در اتاق والدینش میخوابید. -28 
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 نوی ندارم، که برایت بگویم. خراضافه بر اینها  

 ت.آنه ا

 2491نوامرب  22سه شنبه 

 یتی جان!گ

کره در  پ بررایش گفتره برود،    گ شت. ساعت یازده قبل از ظهر میر  مهه چیز خبیر دوسل آمد،
آقرای کلیمران نرزد    تد، تا یک آقا اورا با خود بررد.  معینی باید بایس روبروی ُپسته خانه در جای

وی گفته بود، که مرد م کور نتوانسته بیاید و اگر او میخواهد، میتواند، به دفتر نزد ه دوسل رفته و ب
 رود. سپس کلیمان سوار تراموای شده و دوباره به دفتر آمد و دوسل عین راه را پیاده پیمود.میپ ب

میرپ دروازه را براز کررده و از او خواسرت     زد.  دردفتر رسریده و   به چهلیازده و او ساعت  
را با خود بره دفترر مردیریت     او )یهودی( اش منایان نباشد. وی بعدًا هباالپوشش را بکشد، تا ستار

 برد. 

به کارگر بیرون رفت. پس از آن میپ  -در آجنا کلیمان اورا سرررگرم نگهداشت، تا اینکه خا 
انه اینکه گویا دردفتر ازدحام است، با دوسل به باال رفته، املاری متحرک را باز منوده و در برابرر  هب

 وی بدرون رفت. هچشمان حیرت زد

میپ اورا خنسرت  جدید بودیم.  هقهوه منتیر باشندال در عقب میز با کنیاک و ما هفت تن در با 
 به فکرش خطور منیکرد، ما اق نشیمن رهنمایی کرد؛ او دفعتًا موبلهای ما را شناخت، ولی اصاًلبه ات

د. از هروش رو را در باال ببیند. وقتیکه میپ به او در این مورد گفت، اواز فرط تعجب نزدیک بود، 
ا جا پ نگ اشت چنین شود و اورا با خود به باال برد. دوسل بروی یک چوکی با سر و صدولی می

 ما مانند گنگه ها نیر انداخت.  گرفته و حلیه یی به سوی مهه

ه شکستمثل اینکه میخواست از چهره های ما به یک راز پی برد. پس از آن او با لکنت بزبان 
 آملانی گفت:
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هم برر تان  فرار هنی مد. و آن موتر ؟ آیا بر نام بلژیک نیستید؟ آیا آن افسر" اما... آیا مشا در  -
 خورد؟"

 افسر و مروتر نیرامی را مرا قصرداً     هما متام واقعیت را به او در میان گ اشته و گفتیم، که افسان 
 ند، گمراه سازیم. ی ما باشجستجوآملانیهایی را که هنایتًا در پخش کردیم، تا مردم و

ش نیرانداخته و خمفیگاه ما را بدقت نگاه ررزیرکی ما به حیرت افتاده، با تعجب به پیراموناو از 
نوشیده و اموالش را که میرپ  ما چای با کرد. ما یکجا غ ا خوردیم، او کمی خوابید. پس از آن او 

 خودش است؛ خبصوص هانتقال داده بود، منیم کرد.سپس او به حنوی احسارب کرد، که در خان قباًل
 هتیه شده توسط فان دان( را بدست آورد.اه )خمفیگ هتایپ شد هزمانیکه مقرر

 

  خمفیگاهنمای عمل مقرره و ره
 قت یهودان و امثاهلم.ه اقامت مؤویژ

در  خانه ییپر از درخت و سرسبز در قلب امستردام.  حملی قشن ، آرام، درمتام سال باز است.
و مهچنان با مروتر و یرا    03و  09تراموایهای مشاره  د. به حمل م کور بااش وجود ندار مهسایگی 

بایسکل میشود، آمد. در حاالتی که حکام آملانی استفاده از این وسایل را اجرازه ندهنرد، میشرود،    
با  ه(خوابگا) پای پیاده به حمل رفت. آپارمتاهنا و اتاقهای موبل دار و بدون موبل مهیشه با پانسیون

 ستررب است.سه وعده غ ا و بدون آن در د

 رایگان. .اجارهمبلغ 
 پرهیز از چربی. رژیم غ ایی.

جریران  دیوارهای بیرونری و درونری    )مت سفانه دوش وجود ندارد( و در آب در نلهای تشناب
 و گرم منودن خانه جاهای مناسبی در آن وجود دارد. خباری نصب کردن   دارد. برای 

وق گراو صرند   برای نگهداری هرنوع جنس وجود داشته و بر عالوه در اینجا دو جاهای فراخ
 نسوز( موجود اند.بزرگ )
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زیراد  ا لندن، نیویارک، ترل آبیرب و عرده    ب ، که طور مستقیمموجود است مرکز رادیوی خودی
شرام بردون ممنوعیرت کردام      2دستگاه رادیو از سراعت  ایستگاههای رادیویی دیگر ارتباط دارد. 

به موزیک کالسیک و امثاهلم آهنا نده باستثنای ایستگاههای آملانی )که فقط امکان گوش دادن فرست
 موجود است( فعال میباشد.
 ممنوع است. در نیر داشت حمل پخش آن( و اشاعه آهنا جدًابدون شنیدن اخبار آملانی )

 05و  10صبح و بروزهای یکشنبه الَی سراعت   3091الَی  بش 01از ساعت  ساعات تفریح.
 دقیقه.
 فعلی به تعویق میافتد. هخارج از این خانه و در حلی بهرخصتی و تعطیل. 

  همتمدن اجازجهان . از مهه خواهش میشود، مهیشه آرام صحبت کنند. فقط بزباهنای زبان مروج
 گفنت وجود دارد؛ زبان آملانی منع است.

 کالسیک جماز نیست، علمی و  ایهبا. خواندن کتب آملانی باستثنای کتیسرگرمقرائت کتب و 
 میباشد. تاهبا آزادک مطالعه سایر

 مهه روزه.ورزش و مجناستیک. 
 شام ممکن است.  2فقط پس از ساعت با صدای پست زمزمه  آوازخوانی.

 فقط پس از توافق مهگانی.فلم.
هر هفته یکبار بصورت حتریری. درورب انگلیسی، فرانسوی، ریاضی دررب تند نویسی،  درورب.
هالندی ممکن رب زبان دادن در قابل به صورت تدریس دوباره مثاًلوقت. پرداخت مت   و تاریخ مهه 

 است.
گداری باستثنای حیوانات مضر که برای هنای نگهداری حیوانات کوچک خانگی )بر ،ویژه خبش

 ویژه الزم است( وجود دارد.  هاجاز آهنا
و  صربح  1صبحانه، مهه روزه باستثنای یکشنبه و روزهای تعطیل به ساعت  اوقات صر  غ ا.

 ونیم. 00در روزهای تعطیل و یکشنبه حوالی ساعت 
 پانزده تا یک و چهل وپنج دقیقه. است. از ساعت یک و قسمًا مفصل غ ای چاشت.
 ه آخرین خر ها بوده و موعد معین ندارد.. سرد و )یا( گرم وابسته بغ ای شام

گی برای کمک در گی مهیشآمادباشندگان باید  ت مینات لوژستیکی. مسئولیت در رابطه به دسته
 .داشته باشند امور دفتر داری
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صبح تشت در اختیار هرر یرک از باشرندگان قررار دارد.      1. روز یکشنبه از ساعت حرماماست
خانه، دفتر مدیریت، دفتر جلوی و هر جای دیگری مطابق میلش هرکس میتواند، در تشناب، آشپز

 جان شویی کند. 
 ممکن است.برای مقاصد طبی فقط  مصر  آن .مشروبات قوی

 
 .پایان

 آنه ات.
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یک انسان مهربان است. البته او موافقت کرده، که با من  وریکه انتیار میرفت، دوسل واقعًامهانط
کند؛ راستش را بگویم، من چندان خوش ندارم، که یک فرد بیگانه متام اشیای گی در یک اتاق زند

وچک را میپ یرم. پدرم گفت، که: اتاقم را مورد استفاده قرار دهد. اما برای امرخیر من این قربانی ک
هم حق با  واقعًا -ها مهم نیستند."این چیز کسی را بتوانیم جنات بدهیم،اگر ما از آشنایان خویش "

 اوست. 

دوسل در روز خنستی که آمد، از من در مورد مسایل گوناگون چرون وقرت آمردن کرارگر بره      
شرکت، اوقات استفاده از اام و تشناب پرسید. ترا شاید خنده بگیرد، اما اینها در شررایط اختفر    

ستند. ما در طول روز باید از ازدحام جلوگیری کنیم، تا در پایین صدای ما را مشکالت ساده یی نی
کارگر حاضر باشد، ما باید نیز توجره و احتیراط فروق     -نشنوند و اگر یک فرد اضافی مانند خا 

العاده مناییم. من به دوسل مهه این مطالب را توضیح دادم. ولی یک چیز مرا به حیررت واداشرت و   
در درک مسایل کند ذهن است. او هر چیرز را دوبراره میپرسرد، مگرر برازهم آنررا       آن اینکه وی 
 فراموش میکند.

امور  هشاید این پدیده یی گ را بوده و او بدلیل غیر منتیره بودن وقایع کمی گیچ شده باشد.بقی
 یدن آن حمروممیم، حکایهخبوبی پیش میروند. دوسل در مورد دنیای بیرون که مدت زیادیست، از د
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که او میدانست، غم انگیز بودند. دوستان و آشنایان زیاد مرا ناپدیرد شرده و     چیزهایی را کرد. مهه
های سبز و خاکستری رن  نیامی در حرال  سرنوشت شان میباشند. هر شام موترمنتیر پایان تلخ 

 تردد اند. آهنا به دروازه ها زن  زده و فقط سراغ یهودان را میگیرند. 

خرانواده بازداشرت    ی مسکن گزین باشرد، در آنصرورت مهره   یک یهودنامرده اگر در حمالت 
میشوند؛ در غیر آن آهنا به جستجوی خویش ادامه میدهند. هیچکس منیتواند، از سرنوشت خویش 

کره میداننرد،    فرار کند، مگر اینکه جایی خمفی شود. آهنا اغلب با لستی در دست فقط به آجناهایی
پول پرداختره میشرود. ایرن     میروند. برای آزادی هر نفر اکثرًاخواهد آمد، شان غنیمتی پر مایه گیر

بیشتر به شکار بردگان در زمان باستان میماند. امرا ایرن شروخی نیسرت، بلکره واقعیتری تلرخ و        
 صفو  مردم خوب و بیگناه را میبینم، کره برا کودکرانِ    تاریکی اکثرًا دراماتیک است. من شبها در

گردش اند و توسط چند زورگوی طوری لت وکوب و شکنجه  حال تکاپو وناالن طور الینقطع در
میشوند، که درجا از پا در می یند. هیچکس مورد حرمرت قررار منیگیررد، سراخلوردگان، کودکران،      

 مهه باید در این راهپیمایی بسوی مرگ سهم بگیرند.  حامله، بیماران، مهه و نوزادان، زناِن

ان( در اینجا خوب میگ رد. چقدر خوب و آرام. ما البته میتوانیم، به تناسب آن) به ماتا چه حد  
و مرا    آنانی که برای ما عزیز انرد  هاز این مهه وحشت چشمپوشی کنیم، اگر تررب از سرنوشت مه

در بستر میخوامب، در حالیکه خرواهر خوانرده   میشرمم، که من آهنا را کمک کنیم منریبود. منیتوانیم، 
 در جایی در بیرون از پا درآمده و یا بر روی زمین افتاده اند. های دوست داشتنی ام، 

بدسرت  بط میردا  و اکنرون   یشه خود را با آنان از نزدیک مرتکسانیکه من مه اگر در باره مهه
فقرط   مه شرکنجه فکر کنم؛ تررب و وحشت بر من مستولی میشود. و اینهدژخیمان جبار افتاده اند، 

 د.ان موساییخباطر آنکه آنان 

 .آنه ات

  2491 نوامرب 11مجعه 
 تی عزیز!گی
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ن باعث آرامرش  هیچکدام منیدانیم، چه کنیم. تا کنون هیچوقت اخبار یهودان مبا منیرسید و ایما 
اگر میپ در خصوص سر نوشت غم انگیز یکی از آشنایان ما میگفت، مادرم و  خاطر ما بود. بعضًا

یرن  خا  فان دان مهیشه گریه سر میدادند، که در نتیجه میپ تصمیم گرفت، دیگر هیچ چیرزی در ا 
و قصه هرایی کره او گفرت، چنران      دوسل دفعتًا با موجی از پرسشها مواجه شد مگرموارد نگوید. 

بودند، که منیشود، آهنا را با یک گوش شنید و با گوش دیگر به فراموشری  نفرتبار و وحشت انگیز 
سپرد. علیرغم آن ما خواهیم کوشید، در صورتیکه این خر ها کمی فروکش کنند، شوخی کررده و  

چنان که هستیم، غمگین باشیم، نه به ما ونه بره کسرانیکه در    البته این امر که ما باالی هم خبندیم.
 به یک مامتسرا تبدیل کنیم؟  ک خواهد کرد. پس چرا ما خمفیگاه خودرابیرون هستند، کم

چیزی خبواهم، خبنردم،  هبر کاریکه دست بز ، بیاد کسانیکه با ما نیستند، می افتم. و اگر به  من
کاری شررم آور اسرت.   باشم،  جلوم را بگیرم، چون فکر میکنم، اینکه من چنین سرحالباید دفعتًا 
باآلخره این غم وغصه نیرز   توان چنین چیزی را ندارم.نه، من  ام روز را بگریم؟اید متولی آیا من ب

 پایانی خواهد داشت!

کوچرک   فروق الر کر   هپنراور ای غمهر  در اینجا در مورد یک مشکل شخصی ام، که در برابرر  
ی تنرها  ولی با وجود این من منیتوا ، برایت نگویم، کره مرن در ایرن اواخرر خرودرا خیلر      مینماید. 

مرا یرک خرأل برزرگ احاطره کررده اسرت. در گ شرته مرن در ایرن          احسارب منوده وفکر میکنم، 
مواردچندان اندیشه نداشتم و خوشحالی و متارب با خواهر خوانده هایم مشغولیت مهیشگی فکررم  

یاندیشم. آخراالمر من یک چیز را کشف کرردم و آن  ببودند. اکنون من یا به حوادث بد و یا خبودم 
مارگو از  گ شته را پر کند. از سویی مادرم و  مهربان باشد، بازهم منیتواند، خألکه پدرم هر قدر این

چررا تررا برا ایرن      ،یتری گاما  مدت زیادی باینسو جایی در میان احساسات و عواطف من ندارند.
سپارب هستم، من اینرا میدا ؛ ولری اگرر انبروه مشرکالت     جزئی خسته بسازم، من بسیار نامسایل 

یکباره به سرم بریزند و مهزمان به دردها وع اهبای بسیاری بیاندیشم، من نیز دچار سر گیچه شده 
 و راهم را گم میکنم.

 آنه ات. 

 2491نوامرب 13شنبه 
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 ایرد فروق العراده صررفه جرو و      معین گ شته ایم. بنرًا:  هما برق زیاد مصر  کرده و از حمدود 
. چهارده روز بدون برق کاریست، عرالی  داشتخواهد  یما پرچاورق باقتصادی بوده، و در آینده 
 !این مشکل حل شودها؟ اما کی میداند، شاید 

پس از ساعت چهار و یا چهارونیم دیگر برای مطالعه تاریک میباشد. ما برای گ شتاندن وقت 
دن، به چه شیوه های مضحکی که متوسل منیشویم: چیسرتان گفتنرها، در تراریکی مجناسرتیک کرر     

 مهه چیز در نیر ما خسته کن میشود. وی سخن گفنت، نقد کتب و باآلخره انگلیسی و فرانس

از دیروز شام باینسو من یک سرگرمی نو پیدا کرده ام و آن اینکه برا یرک دوربرین قروی بره      
اتاقهای روشن مهسایه های عقبی ما کنجکاوانه نیر میاندازم. در طرول روز پررده هرای مرا بایرد      

 یک سانتی هم باز نشوند، اما اگر هوا تاریک باشد، عیبی ندارد. ه بانداز

من در گ شته فکر منیکردم، که مهسایه ها بویژه مهسایه های ما چنین انساهنای جالبی باشرند.  
بعضیها را هنگام صر  غ ا دیدم. یک فامیل مشغول فلم برداری بود؛ داکترر دنردان روبرروی مرا     

 د. مشغول تداوی یک پیرزن ترسو بو

 میتواند، خبوبی رفتار کند و مهره  با کودکان؛ ندفتنآقای دوسل، مردیکه در باره اش مهیشه میگ 
های خوب و  ن اندیش و ناصحی که در مورد شیوهآهنا را دوست داشته باشد، حبیث یک مربی که

که خبت خیلی کم برا مرن    از آجناییعرض اندام کرد.  -ی طوالنی میکندنادرست زندگی قضاوهتا
جروان قابرل   نو سره  عمومی بی تربیه ترین نفرر از مجلره  یاری میکند! و خباطر آن که من در انیار 

پرورش میباشم، برای آنکه از شرر کنایه ها و نیریات فرتوت و کهن رهایی یامب، خودرا بره کرری   
و  مادرم شرنونده  هالوتًا در چهراو سخن چینی نکرده و ع ، اگر. اینها البته قابل اندیشه نبودندمیز 

شکوه هایش منییافت! من هنوز از یک تنبیه او رهایی منیامب، که از مادرم مانند آنکه  گیرنده را برای
اگر باز هم خبت با من یاری کند، پرنج  و جمازات کافی نشده باشم، یک کیفر اضافی دریافت میکنم 

 آتش دوباره هیزم ریخته میشود. باالی نتیجه و در مرا به پاسخدهی میطلبد فان دان دقیقه بعد خا  
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باید درک کنی، که بی تربیه و کالنکار یک فامیل خمفی شده حمسوب شدن، کرار سراده    تو واقعًا
 یی نیست.

خود بیاندیشم، چنان از انبوه حوادث  هشبانه در بستر خواب اگر من بگناهان و اشتباهات عدید
روحی ام، یا باید خبندم و یا باید بگریم. در خواب با یک حس میشوم؛ که متکی به حالت  سردرگم

عجیب فکر میکنم، که هبتر بود، اینطور که هستم، منیبودم و یا آنطور که میخواهم نباید باشرم و یرا   
دیگری برخورد میکردم، نه آنگونه که میخواهم و یرا عمرل میکرنم. آه، خردایا،      شیوههبتر میبود، ب

ز دچار سر گیچی ساختم، مرا ببخش، من از خط کشیدن بروی نوشته هرایم  اکنون من ترا با ،یتیگ
مرن برایرت    خیلی کمیاب انرد، جمراز نیسرت. بنراً     بدم می ید و دور انداخنت کاغ  در زمانیکه اینها

؛ چون هبر حال آنرا تعبیر نکنیمررشوره میدهم، مجله فوق را بازخوانی نکرده و یا به حنوی بکوش 
 د.ش خنواهی قادربه آن 

 آنه ات. 
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 یتی جان! گ

بوده و فقط یک روز فرق میکننرد.   مهزماندر این سال  30و نیکوالی مقدرب 29عیدهای خانوکا
را  ما برای عید خانوکا زیاد نه تپیدیم، فقط بعضی حتایف کوچک را تبادلره منروده و بعرد مشرع هرا     

روشن منودیم )البته فقط ده دقیقه چون مشع نیز اکنون چیرزی نایراب اسرت(، ولری ترانره خوانرده       
این مهم نیست. آقای فان دان یک مشعدانی چوبی ساخت و طوریکه میبینی از ایرن   مگرنتوانستیم، 

 ناحیه نیز مشکلی نداشتیم.

که بپ و میپ هنگرام غر ا در    ،شنبه روز نیکوالی مقدرب جالبتر بود. ما کنجکاو بودیم، بدانیم
چه چیزی اینهمه ُپس ُپس میکنند؛ ما احسارب کردیم، که به یقین چیزی درحال آمراده شردن    باره

                                                 
29-Chanoeka  - .عید م هبی مهم ساالنه یهودان  

30 -Sint Nicolas 
ه منجملره کودکران   روز پنجم و ششم دسامر، روز نیکوالی مقدرب در میان ترساییان از ارزش زیاد برخوردار بوده  و در این روز تبادلة حترایف صرورت گرفتره و مهر     - 

 ( دسامر میباشد.62-65س بتاریخ هدایایی دریافت میکنند.جشن نیکوالی قدیس ویا سنتر کالرب) سانتا کالز( در میان عیسویان قبل از جشن میالد مسیح )کرِسِم
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ق میباشد و این حدرب ما درست بود. ساعت هشت ما مهه از دهلیز تاریک عبرور کررده واز طریر   
هرچره زودترر ببراال     من در آن حالت میترسیدم و آرزو میکرردم، زینه های چوبی به پایین رفته )

وسطی رفتیم. درآجنا ما توانستیم، مشع هرا را روشرن کنریم،     م، تا احسارب امنیت کنم.( به اتاقبیای
 ر دادیم، پدرم املاری را باز کرد.چونکه آجنا فاقد کلکین و پنجره است. زمانیکه مشعها را َد

 مهگی بیک صدا گفتند. دفعتًا -" به، به، چقدر جالب!" - 

املاری یک سبد بزرگ پوشیده از کاغ  حتفه قرار داشت و در باالی آن ماسک پیرت   در گوشه 
جالرب و   هجاجبا شده بود. ما با عجله سبد را گرفته و به باال رفتیم. برای هر یک مرا حتفر   31سیاه

قشن  با پارچه شعری مناسب آماده شده بود. تو شاید پیت های روز سنت نیکوالی را بشناسی و 
دی، پردرم یرک کتابردانی و    بینم دوباره آنرا برایت بنویسم. من یک کلچه بشرکل ُگر  من الزم منی 

 دیگران هم مهچنین چیزهایی هدیه گرفتند. 

بصورت عموم مهه چیز خبوبی تنییم شده بود. و از آجناییکه هر هشت تن ما تا کنون هیچگاهی 
 ا بود. عید نیکوالی قدیس را جشن نگرفته بودیم؛ این خنستین جشن با شکوه م

 آنه ات.

البته برای میپ  آوری: ما برای "پایینی ها" نیز چیز هایی از زماهنای خوب گ شته داشتیم و دیا
وِبپ پول مهیشه چیز الزمی است. امروز ما شنیدیم، که خاکستردانی آقای فان دان، چوکات عکس 

هتیه کرده است. برایم یک معما ست، که چگونه  بدانی پدرم را آقای فوسکویل شخصًادوسل و کتا
 د!هنر آفرینی کنکسی میتواند، با دستش چنین 

2491دسامرب  21پنجشنبه   
 یتی عزیز!گ

 ساسچ و مصاحل غ ایی بوده است.  -مشغول فروش حمصوالت گوشتی آقای فان دان قباًل 

                                                 
 -پیت )پیتر( سیاه ، دستیار نیکوالی قدیس است. )مترجم( 31  
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ت کار دعوت کردند را حبیث کسی که متخصص امور مصاحل غ ایی است به شرکت جه زمانی او
 "ساسچی" خودرا هویدا میسازد؛ چیزیکه ما از مدت طوالنی در انتیارش هستیم. هو اکنون او جنب

ما مقدار زیاد گوشت )البته از طریق بازار سیاه( سفارش داده ایم، تا برای حاالت خیلی دشوار 
عادی هتیه  هو کلباس 32معرو  به خیلدررب کنسرو بسازیم. او میخواست، ساسچ سرخ شده، کلباسه

وفته با مصاحل عبور میکنرد،  کند. این کاری بسیار جالب است، که ببینی چگونه گوشت از ماشین ک
ک قیرف در  یر  هگوشتهای کوفته شده با مصاحل مربوط خملوط گردیده و پس از آن بوسریل  همه بعدًا

صرر  کرردیم، ولری    م َررشی َکر گام غ ای چاشت ساسچ سرخ شده با تهنروده ها ُپر میشوند. ما 
اند، باید اول خوب خشک کلباسه های خیلدررب و عادی که برای کنسرو شدن در نیر گرفته شده 

دو طناب در اتاق زیر شیروانی آویزان کردیم. هرکسری کره   ه آهنا را از یک چوب بوسیل شوند، بنًا
جالب و خنده  هصحن عًاتاد. واقبه این اتاق داخل میشد، با دیدن این کلباسه های متاشایی خبنده میاف

 آوری بود.

در اتاق بی نیمی عجیب حکمفرما بود. آقای فان دان با پیشبند خامنش به تن و با بدن چاقش  
سررخ رنر  و    هخون، چهرر  از )او فربه تر از گ شته مینمود( با گوشتها مصرو  بود. دستهای ُپر
 ان چند کار را اجنام میداد: پیشبند آلوده گواهی از یک قصاب حرفوی میدادند. خا  وی مهزم

آموزش زبان هالندی از یک کتاب، خملوط کردن سوپ، وارسی از گوشرت، آه کشریدن و گلره    
مترینرات مجناسرتیکی بررای     هباالیی سینه اش. اینست، نتیجر  هگ اری از کمبود یک قرغه در قفس

 خامنهای پیر)!( که میخواهند، بدینوسیله چربی ُسرین چاق شانرا بزدایند!

او در نزدیک خباری نشسته و با تکره یری از حملرول گرل بابونره       چشم دوسل عفونت کرده و
چشمهایش را میشست. پیم روی یک چوکی زیر شعاع آفتاب که از البالی یک کلکینچه بردرون  

شاید او دوبراره بره درد    رد.افتاده بود، نشسته و ازشدت درد از یک جا به جای دیگر حرکت میک
ن آقرای  روماتیزم دچار شده، چون به حنوی خودرا خم منوده و با چهره یی مضطرب بسوی انگشتا

پترر در اتراق    سسرات خیریره میمانرد.   شرامل مؤ  هبه به یک مرد ساخلورد فان دان میدید. او دقیقًا

                                                 
 32 -Gilderse 
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برودیم. امرا    جوشیدهی موشی بود. و مارگو و من سرگرم پوست کردن کچالومشغول بازی با گربه 
 ما نبودیم، چون مهه به آقای فان دان نیر میکردیم. کارهایشغول م حقیقت ما مهه دقیقًادر 

دندانسازی اش را فعال ساخته است. من میخواهم جهت خرسرندی   ه )مطب(دوسل معاینه خان
کسری کره    )فران دان(  مادرم مشغول اتو کرردن برود و خرا     ات از روز خنست معاینه حکایه کنم.

میخواست، اول باشد، رفت و بر روی چوکی در وسط اتاق نشست. دوسل صندوق سنگینش را باز 
 پرارافین ضد عفونی و مهچنان واسلین را جبرای  ه و پرسید، آیا کلونیا داریم، تا مهچون وسیل منوده

در حرالی  استفاده کند. او به دهن خا  نیر افگنده و بدنداهنای جلوی و بیره اش دست زد و ایرن  
صرداهای   ی از درد دارد نرابود میشرود، بنراً   را چنان پیچ و تاب میداد، که گروی  بود، که خا  خود

دقیقره   دوالبته برای خا ، چون اصراًل  طوالنی ) هیداد. پس از یک معاینناهنجاری از خود بیرون م
تصورش را منیتروان   داهنا کرد. اما نه، اصراًلبیشتر طول نکشید( دوسل به پاک کردن سوراخهای دن

قالب را رها کررد... کره    معین دوسل هزدن آغاز کرد؛ چنانکه در یک حلیکرد؛ خا  به دست و پا 
ت! خا  ماند. اکنون چنان مینمود، که تیاتر گدی آغاز شده اسن هم در میان دنداهنای خا  باقی آ

میکوشید، قالب را برزور از  تا آجنا که با یک آله در دهن ممکن است( و خبود میپیچید، میگریست )
م کور عمیقتر میرفت. آقای دوسل در برابررش ایسرتاده و    ش بیرون بیاورد، در حالیکه وسیلهدهن
عرین زمران متاشراچیان دیگرر از فررط خنرده خرود را گرفتره         رام این صحنه را متاشا میکرد. درآ

شاید صد برابرر بلنرد ترر چیرغ      منیتوانستند. البته این کار شایسته یی نبود، اگر من جبای او میبودم،
زدن، چیغ زدن و فریراد کشریدن براآلخره خرا  قرالب را از      یزدم. پس از پیچ و تاب زیاد، لگدم

دهنش بیرون آورده و آقای دوسل مثل اینکه هیچ چیزی واقع نشده بکارش ادامه داد. او این کرار  
زی را پرتاب کند؛ البته او در را خیلی بسرعت اجنام میداد، طوریکه خا  فرصت نیافت، دوباره چی

بود. داشنت دو دستیار ندگی اش سابقه نداشت، برخوردار اینجا از پشتیبانی و کمک بزرگی که در ز
 ا به یک تابلوی نقاشی قرون ُوسطٰیفان دان( ومن خوب عمل میکردیم. متام اینه) که کم نیست: آقا

)بره   یمار که دیگر حوصله اش سر رفتره برود،  با عنوان "شارلتان هنگام کار" میماند. در این میان ب
اینها یک چیز ثابرت   همه رش" و "غ ایش" باید رسیدگی میکرد. ازسوپتداوی پایان داد( چون به "

 ان جهت معاجله مراجعه خنواهد کرد.شد: خا  به این زودیها به داکتر دند

 آنه ات.
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2491 دسامرب 28يکشنبه   
 یتی جان!گ

دفتر جلوی نشسته و از البالی پرده های ضخیم به بیرون نگاه میکنم. من در جایی مناسب در 
اکنون هوا گرگ و میش است، ولی هنوز روشنی کافی وجود دارد، که بتوا  برایت بنویسم. بسریار  
که  جالب است، که ببینی مردم در جاده ها در تردد اند؛ این بدان میماند، که مهه عجله دارند، چنان

 پایشان به چیزی بند شده و بزمین خواهند، خورد.فکر میکنی حاال 

با نگاه تعقیب کرد. من حتَی منیتوا ، ببیرنم   را بعلت سرعت زیاد منیشود، اصاًل بایسکل سواران
که چه کسانی باالی این قراضه ها نشسته اند. مردم این ناحیه چندان جالب نیستند. بویژه کودکران  

 منیتوان با آهنا متارب گرفت. اطفال اینجا بچه های کوچه بههم ر چنان کثیف اند، که حتَی با یک انبو
کره حترَی مرن    ند؛ بیک زبان عجیرب صرحبت میکننرد،    لم ار از ِخمعنی واقعی کلمه با بینی های پ

 بدرستی آنرا منیفهمم.

 من گفتم:  مشغول تن شویی بودیم، که دفعتًا دیروز من و مارگو در اینجا چاشت

که در اینجا گشت وگ ار میکنند، میتوانستیم، یک بیک ماننرد مراهی برا    گر ما بچه هایی را ا"-
چنگک گرفته، در اام گ اشته، خوب شستشوی شان داده، لباسهای شانرا نیز شسته و میردوختیم  

  ...و سپس آهنا را میگ اشتیم، بروند، درآنصورت

 مارگو با حاضر جوابی گفت:

 ژولیده مثل گ شته خواهند بود."" آهنا فردایش دوباره مهانطور کثیف و -

ها و براران. مرن   یدنی هم است، مانند موترها، کشتیدر اینجا چیزهای د مگر من چرند میگویم،
 صدای تراموای و کودکان را میشنوم و از آهنا ل ت میرم.

تفکرات و اندیشه های ما نیز مانند خود ما یکنواخت و تغییر ناپ یر اند. ایرن بره یرک چررخ     
میرود. بین خود ما باشد، در ماند، که ازموضوع یهودها به خوراک واز خوراک به سیاست گردان می
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گفتیم، دیروز من از الی پرده دو تا یهودی را دیدم. این یک احسارب عجیرب برود،    موساییها باره
 چنانکه فکر کردم، من این افراد را به گیر داده ام و اکنون شاهد بدخبتی شان هستم. 

ن با خرا   ر روی آب قرار دارد، که یک ملواما یک کشتی مسکونی د وی خانهدرست در روبر
 او یک س  کوچک ستیزه جو دارد.  و کودکانش در آن زندگی میکنند.

نراودان( کشرتی   آبرو)در  کره  این سگک را ما فقط از صدای عوعو و از ُدمک زدنش هنگرامی 
 رفت و آمد میکند، میشناسیم. 

هان کردند. من جبز از بارانیها کرد و اکثر مردم خود را بزیر چتریها پنآغاز وای، باران به باریدن 
سرهای پوشیده با کاله چیزی دیگر منی بینم. دیگر ضرور هم نیست، که از این بیشتر چیزی  و بعضًا

کچرالو   از خروردن زیرادِ   کهبیرون تشخیص بدهم،  را ببینم. آهسته آهسته من توانستم، زهنا را در
پاشنه شکسته بپا داشته و مطابق به حالرت مزاجری    کفشهاییا سبز بنت،  های سرخ ومجپر ،ُپندیده

 شوهرانشان چهرههای عبورب و یا بشاش دارند.

 آنه ات.

  2491دسامرب  11سه شنبه 
 یتی عزیز! گ

س )عید میالد حضرت یسِمی نو مبنی بر اینکه در روزهای ِکرما با مسرت از خرخمفیگاه اهالی 
نامره  . در روزندخواهد کرد، استقبال منودگرام مسکه طور فوق العاده دریافت  065مسیح( هرکس 

گرام( مسکه بدست خواهد آورد. ولی ایرن بررای آن    651ند )پو نیمها درج شده بود، که هرکس 
میگیرند، نه برای یهرودان  ( از دولت که کوپون ارزاق شانرا )مستقیمًاخوشبختان در حال نزع است، 

خمفی شده که بعلت گرانی چهار تا کارت ارزاقی را به قیمت هشت تا از برازار سریاه میخرنرد. مرا     
هشت تن هرکدام میخواهیم، چیزی با مسکه بپزیم. امروز صبح من دو دانه کیک و یکمقدار کلچره  

ن و مطالعه منع کرده میگوید، پختم. در اینجا در باال خیلی ازدحام است، مادرم مرا از دررب خواند
شکسته اش در بستر افتاده، متام روز ناله منوده و ه دان با قرغ -خانه اولویت دارد. خا  فان که کاِر
را جمبور میسازد، که بنداژهایش را جتدید کنیم. اما علیرغم آن بازهم ناراض است. مرن بسریار    ما
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کند، خباطریکه  جورو خودش کارهایش را مجع و  مسرور خواهم بود، اگر او دوباره سر پا ایستاده
 تا وقتیکره روحرًا وجسرماً   و  و پاکیزه است؛ یک چیز باید اذعان گردد وآن اینکه او خیلی ساعی

 خوب است، بشاش نیز میباشد. 

"ُچپ، کلماِت زیاد" سر وصدا میکنم، کمتر طول روز خباطریکه "چنین معلوم میشود، که من در 
"هریس، هریس" صردا     این نتیجه رسیده، و شبانه مکررراً آقای هم اتاقی ام به  بنًاُچپ" را میشنوم، 

میکند. بنیر او من حتَی حق ندارم، به هپلو دور خبورم. من دیگر باین انتقاد بیتوجه خنرواهم برود و   
بار آینده در پاسخش دوباره "هیس" خواهم گفت. با گ شت هر روز او خسته کن تر و خود خواه 

  تر میشود.

اول هنوزهم خری نیست. او بویژه صبح  هآقا در هفت کلچه های با سخاوت وعده داده شدهاز 
روزهای یکشنبه که چراغ را روشن منوده و ده دقیقه مجناستیک میکند، باعث عصربانیت جردی ام   

 میشود. 

این کار برای من بیچاره به ساعات متوالی میماند، چونکه چوکیهایی که خترتم بره کمرک شران     
 طوالنی تر شده اند، بدون وقفه زیر سر ُپر ازخوامب به اینسو و آنسو حبرکت درمی یند. 

 یرک  آقا پس از چند مترین َبیتک با دستهای در حال حرکت به آرایشش میپردازد. نیکرش در
او باید خنست آنرا گرفته و بعد دوباره بیاید. نکتایی او در روی میرز اسرت،    ن است، بنًاآویزا گیره
 بیاید. براین او باید با زدن و فشار دادن از میان چوکیها رد شده و باز سر جایشبنا

بد کافی باشد، چون بدون آن هم وضع هبترر نشرده و مترام     فکر میکنم، شکایت از مردان پیر و
شیوه های انتقامم چون کشیدن سیم چراغ، بسنت قفل در و پنهان کردن لباسها را بایرد خبراطر امرر    

 آینده متوقف سازم.صلح در 

دراینجا باید مهه چیز را با تعقل اجنام داد، آموخنت، شنیدن، دهن دم هوشیاری میشوم! آه، من آ 
بسنت، کمک کردن، مهربان بودن، قبول مسئولیت وغیره وغیره را! من میترسم، که عقلم که چنردان  

 مناند. بزرگ هم نیست، زودتر فرسوده شده و برای زمان بعد از جن  چیزی باقی
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2498 جنوری 28چهارشنبه   

 یتی عزیز!گ

مرا یرک    را اجنرام دهرم.   آغراز کررده   نتوانسرتم کرار   بح مبن بسیار مزاات کردند، بنًاامروز ص
مواد گوشتی پرودری   مصروفیت جدید پیدا کرده ایم و آن عبارت از ُپر کردن پاکتکهای کوچک با

مربوط بره شررکت"خیس وشررک " اسرت. آقرای      )سورب( است. این حمصول گوشتی سرخ شونده، 
ما آنرا اجنام دهریم، بسریار ارزان مترام     کوگلر برای امور ُپرکاری اش به کمک ضرورت دارد و اگر

میدهند، بسیار خسته کن بوده، انسان را گیچ منوده  میشود. این کار شاقه که عین آنرا زندانیان اجنام
 و مضحک است.

اجرازه  فقط ست، شب و روز مردم را به بازداشتگاهها کشانده ودر بیرون وضع بسیار اسفناک ا
میدهند، یک کوله پشتی و یکمقدار پول را با خود بگیرند. این داشته هایشان رانیرز در راه غصرب   

پراگنده مینمایند. کودکانیکه  و زنان و اطفال را تقسیم و میکنند. آنان خانواده ها را از هم جدا منوده
مصرو  خریرد بروده انرد، هنگرام      پدران شان را منیبینند. زنانی که ی یند، دیگراز مکتب به خانه م

یسوی م هب میشوند. خانواده های ع ناپدید شده مواجه همهر والک شده و خانواد همراجعه با خان
بیگاری به آملان میفرستند. مهه وحشت دارنرد،   چون فرزندان شان را جهتهالندی نیز تررب دارند،

های آملان پرواز میکننرد. در  عبور کرده و جبانب شهر از باالی هالند هواپیماوند هر شب صدها فر
ها نفرر  افریقا صدها و حتَی هزاریا آهنا مبهایشان را بزمین میریزند. در هر ساعت در روسیه و آجنا 

در حرال جنر  میباشرد؛     زمین ، ازاین مهلکه بدر رود. متام کرِههبالکت میرسند. هیچکس منیتواند
 یان اینهمه فالکت هنوز ناپیداست. پا مگراگرچه وضع متحدین هبتر مینماید، 

بدون احسارب خطرنشسته ایم  هبتر از ملیوهنا انسان دیگر میگ رد. ما آرام و و مبا، مبا خوشتر و
در  پس از جنر "، ود خواه هستیم، که حتَی در مرورد" و از توشه های خود میخوریم، ما چنان خ

نو، کفشهای جدید و خوشگ رانی حر  میزنیم؛ در حالیکه ما هر سنت را باید صرفه  پوشاک هبار
که میتوانیم جنات دهیم، یاری را جویی کنیم، تا بعد از جن  انساهنای دیگر را کمک منوده و آنانی 

 کنیم.
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راب بره  ُجر بی بدون کاله وکودکان اینجا الی یک پیراهن نازک با کفشهای چوبی، بدون کرتی،  
آنسو میگردند، و هیچکس نیست، که به آهنا کمک کند. معده های اینها خالی بوده و فقط  و اینسو

وند، آهنا از خانه های سردشان به خیاباهنای سردتر میرایند و از آجنا بره صرنفهای   زردک را میَج
ن ا عرابرا کودکان در جاده هفوق العاده سرد میروند. بلی حتَی هالند نیز به چنین حالتی رسیده، که 

نان را میگیرند. من میتوا  ساعتها در خصوص مصایب ناشی از ه پارچرا حمکم گرفته و سراغ یک 
جن  برایت بگویم، ولی من خود از آن بیشتر مت مل میشوم. ما چاره یی جز اینکه حترَی االمکران   

 خاموشانه منتیر پایان این مصیبت باشیم، نداریم. 

 بسیاریها در انتیار مرگ میباشند. ه خاکی منتیر اند وکره م عیسویان و هم مههم یهودان، ه

 آنه ات.

   2498جنوری 81شنبه 

 یتی حمبومب!گ

من از فرط خشم به فغان آمده ام، ولی منیتوا ، اینرا بیرون جلوه دهم. من میخواهم، پاهرایم را  
و منیدا  به چه چیزهرایی متوسرل شروم،     بزمین کوبیده، فریاد بز ، مادرم را تکان داده، گریه کنم

های زننده و اهتاماتی که مانند تیر از کمانی سخت کشیده هر روز بسویم هتاجلو کلمات ناگوار، نگا
ده وبه سختی از تنم بیرون میشوند، را بگیرم. من میخواهم، براالی مرارگو، فران دان،    گردیپرتاب 

حد اقل یک شب مرا بگ ارید، تا بدون بالش تر شده دوسل و پدرم فریاد بز : "مرا آرام بگ ارید، 
 چشمهای پر از سوزش و سر پر از درد خبوامب. بدون از اشک، 

مرا بگ ارید، من میخواهم، از مهه چیز دست برداشته، حتَی دنیا را نیز ترک بگویم!" مگرر مرن   
من منیتوا ، به آهنا زمخهایی را زم، ارا هویدا س حرما اینرا منیتوا  اجنام دهم، چون منیتوا ، به آهنا 

های نیک آهنرا را نداشرته   خرکه ناشی از اعمال ایشان است، نشان دهم، من حتمل مهدردیها و متس
 ودر مقابل شان فریاد خواهم زد.

خطاب میکنند؛ اگر خاموش باشم، مسخره ام؛ اگرر  ُپرگوی  عشوه گر من اگر گپ بز ، مهه مرا
و تنربلم؛ اگرر خسرته باشرم،      نیر خوب ارائه منرایم، حیلره گرر    پاسخی بدهم، گستاخم و اگر یک
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حسرابگر(  خودخواهم،  خالصه کودن، ترسرو، خررده گیر)   خودخواهم، اگر یک لقمه بیشتر خبورم،
 وغیره وغیره هستم. 

غیرر قابرل حتمرل ام، را     همن در طول روز چیز دیگری غیر از اینکه من یک دختررک نازدانر  
ها میخندم و یا میکوشم مسایل را جدی نگیرم، بازهم منیتروا ، بیتفراوت   منیشنوم، اگرچه من به این

مرردم برا مرن خمرالف      هباشم. آیا من باید از خدا خبواهم، که مرا به انسانی دیگر تغییر بدهد، تا مه
 نباشند؟

آیا این امر ممکن است؛ من چنین بدنیا آمده ام و منیتوا  بد باشم. من اینرا احسارب میکنم. مرن  
ام تالشم را میکنم، تا مهه را بیشتر از آنچه که فکر میکنند، راضی نگهدارم؛ من میکوشرم براالی   مت

 آنان خبندم، زیرا منیخواهم، به آهنا درد و حرمان خویشرا برمأل سازم.

صورت چیزیکره  وراست به او گفتم: "در هر درم رکجه مان چند بار پس از انتقادات غیر مؤم
ح الاصر تو برایم بگویی بی معنیست، لطفًا دست از سرم برردار، در هرر حرال مرن یرک موجرود       

مبرن امهیرت    گستاخ میباشرم. یکری دوروز اصرالً    گویا البته من بعد از آن شنیدم، کههستم." ناپدیر
 شد.ران برخورد دیگ مانندمنیدادند و پس از آن دفعتًا مهه چیز فراموش شده و با من 

و در روز دیگرر   بر روی مهه تبسرم کرنم  دوستداشتنی  ین غیر ممکن است، که در یک روز مِنا
طالیی" را انتخاب کنم، گر چره در واقعیرت،    همیانرخ شان بکشم. هبتر است، من یک " تنفرم را به
طالیی وجود ندارد ومن باید متام اندیشه هایم را نزد خودم نگهداشته و تالش خرواهم   هچنین میان

توانایی ایرن کرار را   برخورد منایم. کاریکه، آهنا با من میکنند. کاش من نفرین د، باری با آهنا با کر
 !داشته باشم

 آنه ات.

  2498 فربوری 1مجعه 
 یتی جان!گ
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رخداده ام ننوشته ام، امرا در عمرل چیرزی دگرگرون      هگرچه مدت زیادیست، در مورد مشاجر
فراموش شونده را جدی و تراژیرک   خمالفتهای کوتاه وسریعًال این ایونشده است. آقای دوسل در ا

 نشود.  دخیلمیکوشد، دیگر در آهنا  تلقی میکرد، ولی اکنون با این تصادمات عادی شده و

اند. من در مقایسه به د، زیرا هردو بسیار غمزده و خاموش نامی "جوان"مارگو و پتر را منیتوان  
 یک چیز را میشنوم:  میز  و به این علت مدام فقطآهنا متحرکم و حر  دمل را مهیشه 

"چقدر ازین حرفها بدم ری را منیکنند. یکبار بسوی خواهرجانت ببین!چنین کا مارگو و پتر که"
 میی ید! 

اینکه من هیچگاهی منیخرواهم، مثرل مرارگو شروم.      اعترا  میکنم و آن به یک چیز برایت من
غم باش( و گپ َرو بوده و مهیشه برای هرر کرررس موقرع    بنیرم او آدمی سست بنیاد، بیتفاوت )بی

قوی باشم! اما این تیوریها را نزد خود نگهمیدارم،  من میخواهم، دارای شخصیتی با روحیهمیدهد. 
 متسخر خواهند کرد. ازین باخر شوند، مرا جدًاچون اگر 

توسرط سروپخورها    بختانه از این رویارویی ها بعضراً فضا متشنج است. خوش اکثرًاسر میز غ ا 
 جلوگیری میشود. سوپخورها کسانی اند، که خباطر دریافت یک کاسه سوپ از پایین می یند.

شاید یار کم خوراک است. "امروز چاشت آقای فان دان دوباره خاطر نشان کرد، که مارگو بس 
 او با یک حلن طعنه آمیز اضافه کرد." -میخواهد، نگهدارد. کمر باریک خودرا

من دیگر منیخواهم، دارد، با صدای بلند پاسخ داد: " مادرم که مهیشه در پشتیبانی از مارگو قرار 
 مشا را بشنوم."ه این متسخر ااقان

ار کررد. مرا را   خا  مثل آتش تنور سرخ شده و آقا به جلو خویش نگریسته و سکوت اختیر  
 ا  حر  پوچی را مبیان کشید. خباطر این یا آن موضوع خنده هم میگیرد. چندی پیش خ اکثرًا

مناسبات نیکو داشته و چقدر مغازله گرر   او از گ شته یادآوری کرده گفت، که چگونه با پدرش
اگر یک آقا خبواهد، کمی با دستهایش برا ترو شروخی    " میدانید!" گفته و اضافه کرد: "بوده است.او
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او مطلرب تررا درک    ام! و بانوباید در آنصورت برایش بگویی: آقا من یک  -پدرم میگفت، -کند،
 میکند."

خاموش است، نیرز   ه به یک فکاهی گوش میدهیم، از ته دل خندیدیم. پتر که اکثرًاما مانند آنک
که وی اشتباه کردن واژه هایی است  میشود. او یک بدخبتی دارد و آن ما هبعضًا باعث سرور و خند

اشغال بودن دفتر منیتوانستیم، به تشناب بررویم،   ها که ما بدلیلی شانرا منیداند. ظهر یکی از روزمعن
او از تشناب استفاده کرده، آب انرا جاری نساخت. برای  عاجل باید رفع حاجت میکرد، بنًااو طور 

نصرب   33بفرمایید گراز( ته یی را با عنوان )آنکه او از بوی بد مارا باخر سازد، باالی تشناب نوشر
 م کور را جالب یافت. هگاز" را بنویسد، ولی کلماحتیاط کرد. البته او میخواست "

 هم منیکرد.  به فکرش خطور ، اصاًل"لطفٌا( است) بفرماییدمعنی این حرو  "اینکه 

 آنه ات.
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و به ذات الریه دچار شده است. ل سرما خورده یمتحدین( است. چرچ) هپیم هر روز منتیر ال
 گاندی مبارز آزادیخواه هند برای چندمین بار دست به اعتصاب غ ایی زده است. 

وشلیک اسرلحه   است. ولی کی از مهه بیشتر هنگام انداخت 34تالیستخا  ادعا میکند، که او ف
 هیچکس دیگر بغیر از خا  پترونیال فان دان!  میترسد؟

ی مردم را که در کلیساها پخش میکنند، برایما آورده است. پیغامهرا  ابریان پیامهای روحانیون 
 حتریک کننده بوده و در سطح عالی نوشته شده اند.

                                                 
 33--SVP –  Vouz plait. S’il )کلمة فرانسوی خمتصر شده که به معنی لطفًا و یا بفرمایید است، که در اکتر زباهنای اروپایی مروج میباشد. ) مترجم 

34- Fatalist .عقیده به قضا و قدر داشنت 
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االشه ننشیند. بگ ار، هرکس با سالحش برای آزادی کشور، مردم و ایمان  "هالندیان! دست زیر
از میران کلیسرا بیران     مسرتقیماً آهنا این را زل نشوید!" دهید و دچار تزل صدقه برزمد. کمک کنید،

 د.ددی خنواهد کربه مهکیشان ما بدون تردید، ممگر میکنند. آیا اینکار کمکی خواهد کرد؟ البته 

میدانی ما باز هم دچار یک بدخبتی شده ایم! مالک خانه بدون خر به کروگلر و کلیمران آنررا     
زدید، خانه آمرده برود.   ای بابفروش رسانده است. صبح روزی مالک جدید خانه با یک مهندرب بر

خمفیگراه مرا(   عقبری )  هخانر  ده و متام خانه را به استثنایدر آن حلیه کلیمان حاضر بوخوشبختانه 
است. صاحب نو خانه  داخلی را فراموش کرده هنشانش داده بود. او گفته بود، که گویا کلید درواز

را بازدید کند. این امر بررای مرا    قبیع هانخ کند، که او دوباره نیاید، تا زیاد اصرار نکرده بود. خدا
 خطرناک خواهد بود. 

پدرم برای مارگو ومن کارتوتیک را خالی منوده و در آن کارهتای جدید را که یک طر  شان  
 سفید است، گ اشته است. ما از آن برای کارتوتیک و ثبت کتاهبایمان استفاده خواهیم کرد. 

 کتاهبایی را که خوانده ایم، با ذکر نام نویسنده وتاریخ نشرر  باید بدانی که هردوی ما نامهای تو
را در کتاهبا دیده و جه تسمیه های  36ت"و "ُکوِک 35لبورِدجدید " هجستر میکنیم. من دو واژآهنا را

 آهنا را یافتم.

جدید تقسیم مسکه و روغن نباتی داریم. بررای هرکسری اسرتحقاقش را روی     هاکنون ما شیو 
بشقابش میگ ارند. این تقسیم غیر عادالنه است. فان دان ها که مهیشه غ ای صبح را آماده میکنند، 

هیزنرد، چیرزی   ین پیررم کره از برخرورد و دعروا میپر    یک ونیم برابر بیشتر از ما بر میدارند. والرد 
 خودشان باید برخورد کرد. فکر میکنم، باچنین افراد با شیوهمن  منیگویند. افسورب.

 ت.آنه ا 
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35 - Bordeel 

 36- Cocote عشوه گر، مغازله گر 
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نامیده ایرم. البتره ترو معنری آنررا       37خا  یک نام نو پیدا کرده است. ما او را میس بیور بروک
میستر بیوربروک از را میگویم: در رادیوی انگیس اغلب یک آقا بنام  منیدانی و من برایت مفهومش

ضد مهگان است، حتَی برر   مبباردماهنای بسیار ضعیف آملان سخن میگوید. خا  فان دان نیز مهیشه
ما  د مهنواست؛ بنًال و سرویسهای خررسانی جهان. اما وی با آقای بیوبروک صد درصعلیه ِچرِچ

خر راضی بنیر میرسد، مرا  مناسب دیدیم، که او با آقای بیوربروک ازدواج کند، چون او از این متس
 اورا از این ببعد خا  بیوربروک مینامیم.

باید به آملان برود. این خیلی تَاسف آور  پیشینما یک کارگر نو در گدام استخدام کرده ایم، نفر 
مرا از  شناسد. ما را درست منی نهاست، اما در عین حال برایما خر خوشی است، چون کارگر نو خا

 کارگران گدام کماکان در هراسیم. 

گاندی دوباره به غ ا خوردن آغاز کرده است. جتارت در بازار سیاه گرم است. اگر ما پول کافی 
میداشتیم، تا قیمتهای سرسام آور را بپردازیم، تا حد چاقی میخوردیم. ترکاری فروش ما کچالو را 

 اند، که ما خمفی شده ایم، و بنًادفتر می ورد. او میدخریده و آهنا را در خریطه ها به  38از "ورماخت
 مهیشه با ادب و نزاکت هنگام صر  غ ا می ید، زمانیکه هیچکس در گدام منیباشد.

کره مقردار زیراد    ست در حالیو این ما منیتوانیم تنفس عمیق کنیم، عطسه بزنیم و یا سرفه کنیم؛ 
با یک عطسره سرالم    باال نزد ما می ید، ما را میشوند. هرکس که آردُمرچ توسط آسیاهبا کوبیده و 

 خواهد شد. بیمارکید مینماید، که پایین منیرود، چون اگر مرچ به بینی اش برسد، میدهد. خا  ت 

 کار. اگر کسی در است تندژالتین و مرچ با ش فقط سر وکار. نداردجالبی  شرکتبه نیرم پدرم 
 جتارت خوراکیها اشتغال داشته باشد، باید چیزهایی از شیرینیها نیز عرضه کند! 

امروز صبح دوباره رگباری از کلمات زشت بسرم بارید. این سخنان بد و دشرنام آمیرز ماننرد     
 39لعنتی!" لعنتی،است"،"فان داهنا خوب اند" و " جنسآنه بدات "ملکرعد بودند، که در گوشهایم با 

 طنین افگن میباشند.هنوز هم 

                                                 
37- Mrs. Beverbrook 

 38-Wehrmacht -  اردو، لشکر و ارتش بزبان آملانی )مترجم (  –ورماخت 

 در منت اصلی لعنت بر شیطان بزبان آملانی آمده است. )مترجم( -39 
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 آنه ات. 
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صدای رگبار و آتش نیز شام دیروز در خمفیگاه ما برق شارتی کرده بود. و این تنها نبود، چون 
هرر شرب در   نترسم، وتقریبًا  هواپیماهاشلیک و  من هنوز نی موخته ام، که از صدای متوقف منیشد.

بنماید، اما اگر تو یکبرار   م. این شاید اکنون بسیار کودکانهآرامش داشته باشختت پدرم میخوامب، تا 
ی خود شاهد اینها میبودی، چه میکردی! توهپا چنان به ُغررش درمی یند، کره انسران حترَی صردا    

ی ُپرر از  صردای الیست به گریه آغاز کرده و برا  وربروک فتمیسیس( بَیخودرا منیتواند، بشنود. خا  )
آه، این چقدر ناگوار است، وای آهنا با چه شدتی شلیک میکنند!" و این بره معنری   " حزن میگوید:
 میترسم!"سخت آنست، که "من 

در موجودیت مشعهای روشن وضع هنوز آنقدر بد نبود، اما با تراریکی وضرع بردتر شرد. مرن      
ت کرده، و میلرزیدم، گویی تب داشتم، و از پدرم خواهش کردم، مشع را دوباره روشن کند. او مساج

بصدا در آمدنرد. غررش آهنرا ده     ی ثقیلهامشعها دوباره روشن شوند. دفعتٌا ماشیندار اجازه منیداد،
در داد. و مشرع را  ار پریم از خترت خیرز زده    از توپخانه است. مادرم بر خال  انتی وحشتناکتربرابر

 ت! " و متام!سرباز نیسکهنه که او به انتقاد پدرم عبارت بود از:" آخر، آنه پاسخ قطعی 

بطه برای اینکه در رافکر میکنم، نه.  حکایه کرده ام؟آیا من در مورد ترسهای دیگر خا  برایت 
حوادث باشی، باید این را نیز بدانی. خا  شربی صردای دزدان را در    هبه خمفیگاه ما در جریان مه

 میافتد، که شوهرش را بیدار میکند. شنیده و چنان به وحشت  اتاق زیرشیروانی

ضربان قلرب   -اما درست در مهان حلیه دزدان ناپدید میشوند و سر وصدایی که بگوش میرسد
 بوده است.)تقدیر گرا( فتالیست 

مرا را   هحبوبات کنسرو را شد هو مهها ساسچ  " آه، پوتی )نام کوچک شوهرش( آهنا حتمًا - 
 دزدیده اند. و پتر! آه، آیا او هنوز در بسترش خوابیده است؟"
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  ندزدیده اند. نتررب و بگ ار خبوامب!"" با اطمینان میگویم پتر را  -

 اما اینها سودی نداشته و خا  از تررب نتوانست خبوابد. 

یدند. پتر با پس از یکی دو شب متام فامیل باالیی به علت سر و صدای اسرار آمیز از خواب پر 
چیزی فرار کرد؟ یک دسرته از کورموشرهای    -! رررت چراغ دستی به اتاق زیر شیروانی رفت و

 بزرگ!

گربه( را به اتاق زیر شیروانی انتقرال دادیرم، و   میدیم، که دزدها کی بودند، موشی )ووقتی ما فه
 ناخوانده ، حد اقل... شبانه ناپدید شدند. -پس از آن این مهماهنای

در آن حلیه ساعت هفت ونیم بوده و هنوز هوا پتر به اتاقک زیر شیروانی رفت ) روز پیشچند 
روشن بود(، تا یک مقدار روزنامه های کهنه را بی ورد. او میخواست، از زینه ها پایین بیاید و باید 

 از دستگیره حمکم میگرفت. او بدون اینکه درست ببیند، دست خود را گ اشت... 

ز شدت درد وتررب از زینه ها پایین بیافتد. او ندانسرته دسرتش را براالی یرک     و نزدیک بود ا
راهن کورموش بزرگ گ اشته بود، که آن هم از بند دستش دندان گرفته برود. خرون از آسرتین پیر    

ان نزد ما آمد. این تعجبری نردارد، چرون    و او با رن  پریده و با پاهای لرزخواب پتر جاری بوده 
، َچرک بزنرد   ات در پاسرخ گ ب ات خود خوش آیند نیست، برویژه کره   کورموش بزریک نوازش 

 وحشتناکتر است. 

 آنه ات.
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با اجازه ات میخواهم خودرا برایت معرفی کنم: ننه فرانرک، مبرارز حقروق کودکران! خواهران      
این مادر خباطر جوانان رزمیده و مهیشه  -اضافی و خواستار حل پرابلمهای جوانان امروزی همسک

 پس از چند مشاجره به خواسته هایش نایل میشود.
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  40.موشی و موفیناهار جملل برای گربه ها  -یک قطی گوشت زبان کنسرو شده گندیده است 

، در شررکت مرا   قبل از اینکه مرا خمفری شرویم    نام موفی هنوز برایت آشنا نیست، اما این گربه
اش جلوگیری از موشهاست. مهچنان نام  هو وظیف شت. این پشک برای گدام و دفتر بودهحضور دا

توضیح داد. زمانی شرکت خیس و شرکًا دو تا پشک داشرت،   سیاسی اش را نیز میتوان به سادگی
ا این دو گربه برا هرم مالقری میشردند،     یکی برای گدام و یکی برای اتاق زیر شیروانی. اگر از قض

بزرگ بود. پشک گدام جناح مهاجم بود، در حالیکه پشک زیر شیروانی  آن یک زد وخورد هنتیج
  بنراً  ند آنچره در سیاسرت رخ میدهرد.   آرام بوده ولی مهیشه پیروز از معرکه بدر میشد. درست مان

زیر شیروانی لقب مرد انگلیسی و یا ترومی   و گربهگدام لقب آملانی و یا موفی را کسب منوده ه گرب
 رفرنت بره   و موفی اکنون یگانه سرگرمی ما هنگرام از شر تومی راحت شدیم ساهنا پ را کسب کرد.
 پایین است.

ما آنقدر لوبیای سیاه وسفید صر  کرده ایم، که دیگر یارای دیدن آهنا را ندارم وحتَی اگر فقط  
 یافتم، دچار هتوع میشوم. بیادشان ب

لغو شده است. پدرم مهین حلیه گفت، که خیلی دلتن  نیز توزیع نان خشک شامگاهی مهچنان 
 است. او بازهم نگاه غمگین دارد. بیچاره پدرکم.  و افسرده

جداناشدنی ام. این رومان  41من در این روز ها از کتاب " تک تک دروازه" اثر اینا بودیر باکر 
مسایل مربوط به جن ، نویسنده گران و   ةخانواده گی به سطح بلندی نوشته شده، ولی اگر از زاوی

یرز ایرن مسرایل    آزادی زنان دیده شود، کتاب جالبی نیست. اما اگر راستش را بگویم، برای مرن ن 
 . آملان زیر مبباردماهنای شدید هواییقرار دارد.چندان دلچسپ نیستند

 فان دان در این روزها غمگین است، دلیلش: کمبود سگرت میباشد.آقای 

حبث پیرامون صر  قطیهای کنسرو به نفع ما متام شد. اکنون هیچ بروتی جبرز از کفشرهای بلنرد     
اسکی که گشنت در خانه با آهنا حمال است، به پاهایم جورمنی یرد. یرک جروره چپلری بافتره گری       

                                                 
 -زبان هالندی میباشد؛ که معنی حتت الفیی آن آدم سر سخت و یا کله شق ) کلهء شخ( است. )مترجم(.لقب منفی و توهین آمیز برای آملانیها در  -40

41  -Ina Boüdier- Bakker  
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. شاید میرپ  ک هفته به پایم تاب آورده، بعدًا بیکاره شدولدن فقط یبوریایی به قیمت شش و نیم گ
 برایم گیر بیاورد. چیزی از بازار سیاه

او نرزد   من باید موهای پدرم را اصالح میکردم. پیم )پدرم( میگوید، کره پرس از جنر  نیرز     
قیچری زدن  این کار خبوبی بدر می یم. کاش که من هنگرام  ه خنواهد رفت، چون من از عهدسلمانی 

 موهایش، گوشهایش را زمخی منیکردم!

 آنه ات.

  2498 مارچ 23پنجشنبه 
 یتی جان!گ

 ترکیه وارد جن  شد، این یک حترک بزرگیست. ما با هیجان منتیر اخبار رادیویی هستیم. 

 

  2498مارچ24مجعه 
 یتی جان!گ

نر  شرامل   ج ثر گرفت. ترکیه هنوز بره گ شته بود، که جای مسرت ما را ت یک ساعت نفقط 
آهنا فقط در خصوص لغو بیطرفی کشرورش اظهراراتی منروده اسرت. در      مربوطه نشده است. وزیر

در نتیجره روز نامره   " ترکیه جانب انگلسرتان را گرفرت."  روزنامه فروشی فریاد میزد:  42میدان دام
 مبا نیز رسید.  طریقهایش در یک چشم هبم زدن بفروش رسیدند. این خر جالب با مهین 

گرانفروشان بزرگ برای مهه بسیار دند. این ضربه نکنوهتای صد هزار گولدنی ناچل اعالم شبا 
و امثاهلم بوده، و بیشتر متوجه کسانیست، که با بازار سیاه و عواید غیر قانونی سروکار دارند. اگرر  

طرور  کسی خبواهد، یک بانکنوت صدهزار گولدنی را تبدیل کند، باید ثابت سازد، که این پول را چ

                                                 
 -میدان مرکزی امستردام  42
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ا پرداخرت، کره آخررین    بدست آورده است. اما باقیات مالیاتی را تا کنون میشود، با این بانکنوهتر 
 یباشد. آینده م موعد آن هفته

خیس و شرک " نیز بانکنوهتای غیرر  شرکت"ند. یز از گردش افتاده اپنجصدگولدنی نبانکنوهتای 
پرداخت کررد؛ در  طوالنی پیش گولدنی داشت، که با آهنا مالیات را به مدت  ده هزار هراجستر شد

 اکنون مهه چیز پاک وشفا  میباشد. نتیجه

دندان پایدلی بدست آورده است. عنقریب نوبت کنترول دنداهنای مرن  دوسل یک ماشین برمه  
 میرسد. 

تنها به خرامنش نامره    دوسل در رابطه به مراعات اصول اختف  انسانی حر  ناشنو است. او نه 
مینویسد، بلکه با افراد خمتلف دیگر نیز با عالقه مکاتبه میکند. او از مارگو خواهش میکند، ماننرد  

اورا از این کار منرع کررده اسرت.     جمدًا ن نامه ها را اصالح کند. پدرمعلمین زبان هالندی پنهانی ای
قریرب مکاتبره اش را از سرر خواهرد     اصالح منودن مارگو متوقف شده، اما من فکر میکرنم، او عن 

 گرفت. 

گوی غرم  . البته این یک گفت و پیشوای متام آملانیها در برابر سربازان زمخی صحبت کرده است
 چنین صورت گرفتند: بوده است. پرسش و پاسخ تقریبًا انگیز

 " من هنریش شیپل هستم." -
 " در کجا زمخی شده یی؟" -
 " در استالینگراد." -
 کدام قسمت بدن زمخی شده ایی؟"" از  -
 ناشی از سرما و یک مفصل شکسته در بازوی چپ دارم." ه" دوپای فلج شد -

تراژیک را مثلیکه توسط گردیها برازی شرود، انعکرارب داد.      هدرست مهینگونه رادیو این صحن
از هر چه بیشتر هبتر! یکی  چنین معلوم میشود،که زمخی شدگان به جراحات شان مباهات میکنند.

آنان بدلیل اینکه به پیشوا توانسته، دست بدهد )گر آنرا داشته باشد!(، چنان هیجانی شده بود، کره  
 گپ زده منیتوانست.
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من صابون ُمشک دوسل را بزمین انداخته وبراالیش پرای گ اشرتم و اکنرون یرک قسرمت آن       
ن دوسل در هر ماه شکسته است. من از مهین اکنون از پدرم تقاضای جران خساره را منوده ام، چو

 فقط یک دانه صابون دریافت میکند.

 آنه ات.

  2498 مارچ 11پنجشنبه 
 یتی جان!گ

من، مادرم، پدرم، و مارگو دیروز شام صمیمانه دور هم نشسته بودیم، که ناگهان پتر داخل شده 
 در گدام یک بشکه غلتیرد" و " کسری  من چیزی مانند "گوش پدرم چیزی را ُپس ُپس کرد: "و به 

 دستگیر دروازه را میکشد" را شنیدم.

هم این موضوع را فهمید، ولی کوشید مرا آرام سازد. چون رن  صورمت مثل گچ سرفید   مارگو 
شده بوده خیلی مشوش بودم. ما سه نفر منتیر ماندیم. پدرم مهران حلیره پرایین رفرت. دو دقیقره      

گفت که پیم به وی گفته، رادیرو را   او پس از شنیدن رادیو بباال آمد. نگ شته بود، که خا  فان دان
 هخاموش منوده و به آهسته گی بباال برود. مگر برعکس وقتی میخواهی آهسته بروی، پله های کهن

ست بعد از پنج دقیقه پتر و پیم که رن  صرورت شران ترا    لندتر صدا میدهند. درزینه ها دوبرابر ب
 را بازگو کردند. شان  نوک بینی ها سفید شده بود، آمده و دیده گیهای

، بلی به دفعتًا . مگرمعطل شدندموضع گرفته و بروی زینه ها در پایین آهنا بدون کدام نتیجه یی 
یکباره گی آهنا دو صدای بلند را شنیدند؛ مانند آنکه در این خانه مهزمان دو دروازه بسته شردند.  

ی ت خیر و با کم که اونیز پس ازداد، پیم جستی زد و به باال رفت، پتر دوسرل را از موضوع آگاهی 
فقط جراهبای نازکی بپا داشتیم، نیز یک طبقه بباال  در آحنالت ما کهسروصدا باآلخره به باال رسید. 

ما بدور بالین او  در بستر بیماری افتاده بود. بنًاسرما خورده و  امیل فان دان رفتیم.آقا شدیدًانزد ف
 پرداختیم. هر باریکره آقرا اجبراراً   آهسته به تبلدل نیر  در مورد حادثه با صدای خیلی و مجع شده

د، تا وقتیکه بفکرر یکری از حضرار    دوام کرسرفه میکرد، برمن و خا  تررب چیره میشد. این عمل 
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او بردون   داد. پرس از آن سررفه   43کرودایین د و آن اینکه او را باید تابلیت نیر عالی یی خطور کر
 معطلی متوقف شد. 

ت منتیر ماندیم، ولی هیچ چیزی شنیده منیشد و در آحنال ما مهه چنین برداشبازهم  ما بازهم و
آرام شنیده و پا بفرار گ اشته انرد. حرال یرک     کردیم، که دزدان صدای پاها را در چنین یک خانه

لریس قررار   مصیبت دیگر هنوز ناحل باقیمانده بود و آن اینکه رادیو در پایین هنوز باالی موج انگ
اگر در چنین حالتی کسی دروازه را برزور براز   ها منیمًا بدورش چیده شده بودند. داشته و چوکی 
خطرنراکی برایمرا   هوایی متوجه چنین چیزی شده و پولیس را با خر سازد، عواقب  هکرده، مدافع

آقای فان دان برخاست، پتلون و کرتی اش را بنت کرده، کالهی را بسر گ اشته و  خواهد داشت. بنًا
م آهسته آهسته از زینه ها پایین رفت؛ در حالیکه پتر جمهز با یک چکش سنگین آهنا را بدنبال پدر

 تعقیب میکرد. 

دیگر با هیجان و اضطراب منتیرر آهنرا مانرده و     ه)بشمول مارگو ومن( پنج دقیق ما زهنا درباال
صرله  دیدیم، که آقایان آمده و گفتند، که در پایین خاموشری مطلرق حکمفرماسرت. در آحنالرت فی    

چون پس از چنین آشفته گری یری مهره    گردید، که کسی نه از آب و نه از تشناب استفاده کند؛ اما 
معده ضرورت داشتند، میتوان تصور کرد، وقتی که ما هرکدام یکی بردنبال   هختلی باشندگان خانه به

چندین  اکثرًا البته دیگر رفع حاجت کرده و آب را هم استفاده نکردیم، چه تعفنی در آجنا مبیان آمد.
 بدخبتی مهزمان بسراغ انسان می یند. در آحنالت نیز مهینطور بود. 

مهیشره باعرث    غیر فعال بود، در حالیکه این امر در قدم خنست اینکه ساعت برج "نوِسترتورن"
تسکین خاطرم بود. در قدم دوم آقای فوسکویل شام گ شته زودتر ازآنچه معمرول اسرت، بیررون    

 م، که آیا بپ کلید را گرفته و یا شاید آنرا در دروازه فراموش کرده باشد. رفت و ما منیدانی

چندان مهم نبود؛ هنوز شام بوده و ما تا حدی آرام شده بودیم، اما مهچنان  مس لهحاال این  مگر
هشرت و پرانزده، زمانیکره دزد    از ساعت  ردید قرار داشتیم، چونکه تقریبًادر حالت سردرگمی و ت

مل بیشتر در یافتیم، عالوه ما با ت نشنیده بودیم. برما آمد، تا ساعت ده ونیم شب هیچ چیزی  خبانه
که یک دزد در آغاز شام که هنوز مردم در جاده ها رفت و آمد دارند، دست بره شکسرنت دروازه   

                                                 
43 - Codiëne 



 

 016 

منیزند. مهچنان نزد یکی از ماها چنین فکری خطور کرد، که ممکن است، کره اسرتادکار در شررکت    
 ن و در موجودیت دیوارهایهنوز مشغول کار بوده آست؛ زیرا در حالت هیجا 44لویی ما بنام ِکخهپ

در چنرین   تصرورات و اوهرام   اشتباه شود، بررعالوه  دچار صداها باریک انسان میتواند، در شنیدن
 حاالت نیز نقش بنیادی میداشته باشند. 

. پردر، مرادر و آقرای    نتوانستند خبوابند یکعده مگربنابر این ما با تصمیم خواب به بستر رفتیم؛ 
و من بدون مبالغه میتوا  اذعان میکنم، که چشمم را نتوانستم ببندم. امرروز   بیدار بوده دوسل اکثرًا

ورودی بسته است، خوشبختانه مهه چیز خوب  هصبح آقایان به پایین رفتند، تا ببینند، که آیا درواز
 و امن بود.

در مورد چنرین حروادث   شدند، زیرا  گ شته با آب و تاب به مهه بازگو هثر کنندبته وقایع مت ال
 را جدی گرفت. مس لهخندید، ولی این بپ بود، که  میشود، بعدًا

 آنه ات

مترام   دراز دسرتی خاطره: امروز صبح تشناب بکلی بند شده بود و پدرم جمبور شد، با یک چوب
اد وجبای کاغ  تشناب کار میگیریم( و مر  که حالیا از آننسخه های مربای توت زمینی )کاغ های 

 آتش زده شد.  از کمود دور کند. چوب م کور سپسم مدفوع را به وزن چندین کیلوگرا

 

  2498چمار 12شنبه 
 یتی عزیز!گ

چنین مینمایرد  میتوانیم با سرعت بنویسیم. به پایان رسید، اکنون ما عماًل  کوررب تند نویسی ما
ه دررب" برایرت  کشرند "روزهرای   شویم! خباطر اینکه برازهم در براره  تر و ذکی تر میکه ما هوشیار
اینرا بدین حلاظ چنین مینامم، که ما تالش میکنیم، به این شیوه روزهای دراز تا حد ممکن بنویسم، )

                                                 
44-Keg 
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بصورت  45میتولوژی همن دیوان سریع سپری گردند، تا اینکه ما زودتر به ختم دوران اختف  برسیم.(
که این یک احسارب میکنند، جا فکر نعاشق اهله های یونانی و رومی هستم. در ایکل بوده و بویژه 

اهله ها نشنیده اند. باینترتیب در  گ ر است؛ آهنا هنوز چیزی در باره دخترک نوجوان پرستندهزود 
ما خورده، ویا اگر دقیقتر بگویم: کمی خترریش  خنستین کس هستم! آقای فان دان سراین مورد من 
 ولی او از مگس فیل میسازد. گلو دارد، 

به قسمت باالیی دهن، مالش مررهم  شستشوی با حملول گل بابونه، مالیدن مرکب موم دارویی، 
حملول نباتی( به سینه ها، بینی، دنداهنا و زبان بدون وقفه جریان دارد، اما با وجود این مهه حالش )

 خوب نیست!

یکم مری   تایهودیان از یکم اپریل  مههدر بیانیه اش خاطر نشان کرده: " 46راوتر یکی از موفها 
ترا اول جرون   مری   یکرم مثل اینکه مادر کیکهرا هسرتند(. از   ت اوتریخت باید رانده شوند )از والی

 والیات هالند مشالی و جنوبی باید تصفیه شوند."

بره   درمانرده این انسراهنای بیگنراه و بیچراره ماننرد گلره هرای حیوانرات، نراتوان، بیمرار و           
کشتارگاههای کثیف رانده میشوند. اما هبتر است، من در اینمورد سکوت کنم، چون هنگامیکره بره   

 این میاندیشم، تررب بر من چیره میشود! 

یرک   فروش اسرهام( در نتیجره  )حمل  و آن اینکه خبش آملانی بوررب کاردیگر  یک خرک تازه
نفورب نیز مورد اله  ت. چند روز پس ازاین واقعه اداره ثبت احوالسبوتاژ به آتش کشیده شده اس

و اسناد مهمی را بیرون کشیده را بسته  آملان نگهبانانقرار گرفت. مردانی ملبس به یونیفورم پولیس 
 .اند

 آنه ات.

                                                 
ملل جهان وعلم یپدایش و موجودیت این یا آن قوم، م هب و میتولوژی از واژة میته )میت( گرفته شده و به معنی اسطوره شناسی شفاهی، نوشتاری و تاریخی اقوام و  -45 

ان مربوط میشود. میتها اکثرَا به خدایان شان است. میتولوژی در هر ملتی سابقة طوالنی داشته قبل از تاریخ نگاری ملل مبیان آمده و به دورههای خیلی دور اقوام و ملل جه

رَا تردید وجود دارد، گرچه جَز میراث فرهنگی اکثر ملل و تاریخ و فرهن  آنان حمسوب میشود. بعضی از میتها )ساطیر( شکل افسانه وجود داشته و در مورد درستی آهنا اکث

 ملل خمتلف بعدٌا توسط شعرَا و نویسندگان به شکل اشعار و یا افسانه به نگارش در آمده اند. ) مترجم(.
 کنایه به آملانیهاست -46
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  2498 پنجشنبه يکم اپريل
 !یتی جانگ 

برعکس برای امروز ضرب ، 47ا ندارم ) بتاریخ امروز نگاه کن(شوخی ر ةحقیقتًا حال و حوصل
 بدخبتی که چون آید، از چند طرفی بارد" بسیار جباست.املثل : "

خنست اینکه: آقای کلیمان که مهیشه ما را مسرور و خوشحال میسازد، دیرروز بره خرونریزی    
ستر بیماری مباند. تو بایرد بردانی، او از دیرر براز بره      در بل سه هفته معده دچار شده و باید حد اق
ی گیاهی منیتواند، استفاده شرود.  هیچ دارو، که در برابر این مریضی ظاهرًا خونریزی معده مبتالست

آینرده در شرفاخانه بسرتری     هفتره سوم اینکه: آقای فوسکویل  دوم اینکه: بپ سرما خورده است.
 باشد، که برای آن باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد.میشود. ممکن او زخم معده داشته 

چهارم اینکه: مدیران شرکت "پوموزین" از فرانکفورت آمده اند، تا در مورد مواد عرضه شونده 
توسط شرکت اوپکیتاگفت وگو کنند. متام مواد مورد حبث را پدرم با کلیمان صحبت کررده، امرا در   

 ر از موضوع آگاهی یابد.این مدت کوتاه ممکن نشد، تا آقای کوگل

 از نتایج آن به لرزه افتاده بود. آقایان فرانکفورتی آمدند و پدرم هنوز پیش از م اکرات

 او فریاد میزد. -" آه، اگر ممکن میبود، پایین رفته ودر م اکرات سهم میگرفتم!" - 
 " در اینصورت برو بروی اتاق دراز کشیده، گوشهایت را به کف آن بچسپان. آقایان  - 

 به او گفتیم. -که بدفتر مدیریت می یند و تو میتوانی مهه چیز را بشنوی."

اضع شرانرا برکرف   روشن شده و ساعت ده ونیم صبح دیروز مارگو و پیم مو پدرم دفعتَا ةچهر 
چون دوگوش بیشتر از یک گوش میشنود(. گفت و گوها قبل از ظهرر بره پایران    اتاق اخ  کردند )

 و استراق را پیش برد.  شنیدنرسیدند، اما بعد از ظهر پدرم قادر نبود، کمپاین 

او از حالت غیر عادی و دشوار خسته شده بود. من جرای اورا بره سراعت دو ونریم، وقتیکره      
چنان خسته کن بود، که مرا مهراهی میکرد، م اکره بعضًا  صداها را در دهلیز شنیدم، گرفتم. مارگو

                                                 
 یکم اپریل روز شوخی، فکاهی، ب له گویی ست. )مترجم(در اروپای شرقی و غربی روز  -47
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لینولیوم اتاق خبواب رفتم. مرارگو  پوشش من بطور غیر مترقبه بروی کف سخت و سرد پوشانده با 
 میترسید، مر ابیدار کند، چون فکر میکرد، سر وصدایمرا در پایین بشنوند. 

خبشهای مهم م اکره  و بنًا بیدار شده از خوابوحشت زده  حدود نیم ساعت خوابیده ، بعدًا من
 بود. تررا فراموش کردم. خوشبختانه مارگو در این کار دقیق

 آنه ات. 

  

2498اپريل 1مجعه   
 یتی حمبومب!گ

آه، طومار گناها  باز هم با چیزی اسفناک طوالنی تر شد. دیشب من در بستر دراز کشریده و  
منتیر پدرم بودم، تا با من دعا خوانده، شب خبیر گوید، که دیدم مادرم آمده به بالینم نشست و برا  

 از من پرسید:بسیار فروتنی 

 پدرجانت هنوز نیامده، میتوانیم ما یکجا دعا خبوانیم؟" ،" آنه- 
 من پاسخ دادم. -48مانسا،"" نه،  - 
او بایرک   سرپس به آهستگی بطرر  در رفرت.    لند شده هپلوی بسترم ایستاد و سپسمادرم ب 

 ته گفت:گرف و با چهره بسیارریع دور خورده حرکت س

ی کره او بیررون   قتر وو کررد!"   منیتوان ایجراد من منیخواهم باالیت قهر شوم. حمبت را بزور " - 
 شد. از صورتش سرازیر ، چند قطره اشک میرفت
م، که چنین برا خشرونت   چه برخورد زشتی را اجنام دادمتوجه شدم،  من خاموش بوده و دفعتًا 

 پاسخ دهم. م، ستدیگری منیتوان اندم. اما من میدانستم، که بگونهاورا از خود ر

                                                 
 48-Mansa - )نام کوچک مادر آنه ) مترجم  
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منیتوانستم، با  ،سازی کرده و بر خال  خواستم با او یکجا دعا خبوا ! خالصهمن منیتوا ، ظاهر
نداشته باشم. چون بررای خنسرتین برار در زنردگی ام      مادرم احسارب ترحم و دلسوزی فوق العاده

درک کردم، که موقف سردم منیتواند، برای او بیتفاوت باشد. وقتیکه او گفت، حمبت را منیشود، بزور 
میشد، در چهره اش حسرت را خواند. بیان حقیقت تلخ است، اما این هم واقعیت است، ایجاد کرد، 

 مبثابره ها و متسخرهایی کره هیچگراهی بررایم    انده و با انتقادات بیجا، استهزأکه او مرا از خویش ر
شوخی قابل پ یرش نیستند، مرا در برابر هرنوع متایل دوستی با وی بی احسرارب سراخته اسرت.    

من از کلمات خشن اش خرد و شکسته شده ام، اینبار قلب او درهم شکست؛ چون  چون هر باری
 فهمید، که حمبت از میان ما رخت بربسته است.

شب گریسته و متام شب را بد خوابید. پدرم جبانبم نگاه منیکند و اگر باری هم بسویم  او تا نیمه 
یکنی، مرادرت را چنرین غمگرین    تو چگونه جرأت مچشمانش کلمات آتی را میخوا : " ببیند، در
 بسازی!"

مهه منتطراند، تا من از او مع رت خبواهم، اما اکنون حالتیست، که من منیتوا ، پروزش خبرواهم،   
آنرا میدانست. چنرین مینمایرد و   ه مادرم دیر یا زود باید حتمًا چون من واقعیتی را بیان کرده ام، ک

را  نگاههای پدرم بیتفراوت ام زیررا مرن چیرزی     چنین هم است، که من در برابر اشکهای مادرم و
اظهار کرده ام که مهه روزه حس میکنم و حاال هردویشان خنستین بار باوضاحت درک میکنند، که 
من با مادرم که خود باید در مورد تغییر موقفش تصمیم بگیرد، فقط میتوا  مهدردی داشته باشرم.  

ونسرد باقی مانرده و در آینرده نیرز از حقیقرت     من برای خودم سکوت اختیار کرده، بیتفاوت و خ
را پنهان کنی، هبمان اندازه به مشکل به آن بیشتر حقیقت چشرم پوشی خنواهم کرد، چونکه هرقدر 

 گوش خواهند داد!

 آنه ات.

2498 اپريل 12سه شنبه   
 یتی جان! گ
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پدرم، مرادرم   متام خانه به علت دعوا و مشاجره به جنبش درآمده است. مادر و من، فان دان و
ها؟ فهرست گناهان آنه چنانکره معمرول    وخا  مهه باالی یکدیگر عصبانی اند، فضای جالبیست،

 است، بطور مؤجز بررسی شد.

مهره   شنبه گ شته بازهم آقایان خارجی به مالقات آمدند. آهنا تا ساعت شش باقی ماندند. مرا 
کرار  کسی در خانه ویا در مهسایه گی ما مشغول ور خبوریم. اگر م، شیدر باال بوده و جرأت منیکرد

تر مدیریت بطور واضح شنیده میشود. من از نشسنت زیاد دوباره نباشد، هر حرکت و صدایی در دف
شرود، کره آقرای فوسرکویل در     دچار تب شده ام، چون توان نشسنت طوالنی را نردارم. مردتی می  

سر کار حاضر شده و خرونریزی معرده   بینن خاستهاورب بستریست. آقای کلیمان دوباره  شفاخانه
ه اش زودتر ازآنچه تصور میشد، متوقف شده است. اوگفت، که دفترر ثبرت احروال نفرورب بواسرط     

به مهه جا پاشیده اند اطفاییه بشدت صدمه دیده، چون آهنا جبای آنکه آتش را خاموش منایند، آبرا 
انگلیسی برا مقردار زیراد مب آتشرزا      هو طیارخرسندیست! هوتل کارلتون ختریب شده، د و این مایه

سینگل سوخته اسرت.   -سترات فاِیزلآملانی اله منوده اند. متام منطقه جاده به کلوپ افسران  دقیقًا
ت االت هوایی به شهرهای آملانی روزبروز شدت میگیرد. ما دیگر هیچ شبی آرامی نداریم و بعلر 

 ست.کبودی پدید آمده اهای  حلقه  کمخوابی دورچشمان ما

ما عبارت از نان خشک و قهوه ترکیبی است. خوراک  وراک ما افتضاح است. غ ای صبحانهخ
ت سرانتی  بیسر  و یا سالد است. کچالوها که بعضًاچاشت ما از چهارده روز باینطر  سبزی پالک 

شیرین پیدا کرده اند. هرکس میخواهد، الغر شود، میتواند جهت اقامرت   طول دارند، پوسیده و مزه
نیکره در  متام مردا فیگاه ما بیاید! باالیی ها مهه شکایت دارند، اما ما اینرا زیاد ناگوار منیدانیم.به خم
ویا به خدمت سربازی جلب شده بودنرد، دوبراره احضرار میشرروند، ترا در      جنگیده  0111سال 

لوگیری پیشگیرانه برای ج اقدامات ظاهرًا یشوا خدمت کنند. اینهااردوگاههای اسیران جنگی برای پ
 متحدین است. از اله 

 آنه ات.

  2498شنبه يکم می 
 یتی جان!گ

 مگرر نردارد،  چنین وامنود میکرد، که گویا از موضوع خر  پیشتولد دوسل بود. او از  ةسالگر 
بزرگ سودا که پاکتها در آن بسختی جا گرفته بودند، آمد، وی مثل کودکان وقتیکه میپ با خریطه 
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ختم مرغ، مسکه، کلچه، نوشابه، نان، کنیاک، گل، مالته،  شارلوت )رفیقه اش(ف و شور افتاد. به شع
چاکلیت، چند جلد کتاب و کاغ  مکاتبه فرستاده است. او میز سالگردش را تزئین کرد، که سه روز 

 !ااق متام به منایش گ اشته شده بود، پیرکی

یافتیم. این فوق  مرغ ، مربا و ختمفکر نکن او از گرسنگی رنج میرد، ما در املاری اش نان، پنیر
در عقرب مرا    -اویی را با که ما حمبت و خباطر جنات از مرگ پ یرفته ایم ت؛ کهسالعاده شرم آور ا

 چیزرا با دیگران تقسیم منیکند.  هنانی شکمش را ُپر کرده و هیچ

لیمان، فوسکویل و ما که مهه چیز ما را با او تقسیم منوده ایم! از مهه زشتر این که او در مقابل ک
لته هایی را که کلیمان برای بپ نیز خیلی خسیس است و آهنا هیچ چیزی از او دریافت منیکنند. ما

 بیمارش نیاز دارد، برای شکم او ضروری تر اند. معده

وردند. امروز یک بکرس برا   آآهنا خیلی صدا در مگر ام را بستم.  امشب من چهار بار بار وبنه
 به کجا میخواهی فرار کنی؟"ده ام. اما مادرم راست میگوید: "آماده کر وسایل الزمی فرار را

حالت اضطراری اعالم شرده و   زیاد کارگران جمازات میشود. بنًامتام هالند بدلیل اعتصاب تعداد 
 اند. سرکش شدههم  بچه هااز این به بعد به هرکس یک کوپون مسکه کمتر داده میشود. این 

مادرم را شستم، که حالیا کار آسانی نیست. ما جمبوریم از صرابون سربز   شام امروز من موهای 
، موهایش را شانه بزند، چسپناک استفاده کنیم، خباطریکه شامپو متام شده و بر عالوه مانس منیتواند

 گی ما بیشررتر از ده تا دندانه ندارد. نوادخا چون شانه

 آنه ات.

2498می  1يکشنبه   
زنده گی ما در اینجا فکر کنیم، به این نتیجه میرسیم، که ما در اینجا در  بعضًا اگر در مورد حنوه

حبیررت   مگررا بعرداً  گی میکنیم. د، خمفی شوند، گویا در هبشت زندمقایسه با یهودان دیگرکه منیتوانن
البته سقوط بردلیل  ، چگونه باصطالح سقوط کرده ایم. که سابق خیلی منیم بودیم میافتیم، که مایی
روی میز طعام است، که از طور منونه، از زمانیکه ما در اینجا هستیم، یک سرمیزی بطرز زیست ما. 

ا پاک میکرنم، امرا برا یرک     زیاد بکلی ژولیده وچرکین شده است. گرچه من گاهگاهی آنر استفاده
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اش بره پریش از اختفر     سابقه که منیتوان آنرا صافی نامید سوراخهایش بیشمار بوده، که صافی ای 
 توان کاری را اجنام داد. میرسد و هربار با مقداری لوبیا و حبوبات دیگر ژولیده تر میشود؛ منی

بردلیل نبرود   آن در اینجرا ) فان دان متام زمستان را در زیر یک کمپل پشمی که شسنت  خانواده
ند. پتلون میباشد، گ را پودر لباسشویی که خیلی نایاب و مهچنان بسیار بی کیفیت است( غیر ممکن

ت مادرم بعلت کهنه گی پاره شده ِسُکرگی میدهد. پدرم شاریده و نکتایی اش نیز گواهی از فرسود
و دیگر امکان ترمیم آن موجود نیست؛ و مارگو ُکِرستی را که دو منره کوچکتر است، برنت میکنرد.   

که پیراهنهای من چنان کوچک انرد  مادرم و مارگو متام زمستان را با سه پیراهن گ راندند، در حالی
 که حتی از کمرم عبور منیکنند. 

نم: ما چگونه خواهیم توانست، براألخره  من با وحشت فکر میکها زیاد مهم نیستند، اما بعضًا این
در آینرده   -ر پوش من تا ُبررب ریش تراشی پردرم ما، از زی بعد از استفاده مدید از وسایل فرسوده

 .ست یازیمبه موقیعت پیش از جن  د

2498 می 1يکشنبه   
 جنگ.  نیگاه در بارهنظريات خمف 

 از مهه بیشتر از سیاست آگاهی دارد.  این آقای حمترم به نیر ماآقای فان دان:

در مهینجا خرواهیم مانرد. مگرر کری تضرمین       19تا آخر سال  کند، که ما اجبارًااو پیشبینی می
ضرمانت میدهرد، کره مبرا و     میکند، که این جن  تباه کن و مصیبت آور روزی پایان یابد؟ کی مبرا  

هیچکسی چنرین تضرمینی رامنیتوانرد،     در اینجا چیزی واقع نشود؟ اصاًل یکجا با ما گاِنمبخفی شد
ی میشود. در اضطراب ناشی از انتیار و امید و مهزمران در  بدهد! بنا براین هرروزما در تشنج سپر

ها را در درون و بیرون خانه میشنود، یا اگر صدای شلیک ج ناشی از تررب زمانیکه انسان صداتشن
نشر شود. چون خارج از امکران نیسرت، کره    تازه آگهی"بگوش برسد و یا در روز نامه ها "مهیبی 

 وند. جمبور به اختف  ش گان ما روزی شخصًاکمک کنند

 انساهنا که اکنون خمفی نیستند؟  معمولی تبدیل شده است. چقدر خمفی شدن امروز به یک پدیده
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بره حیررت   ما باوجود آن پسراهنا مرا مطمئنرًا    البته این رقم به تناسب کل نفورب ناچیز است، ا
عیسویان فراری را چنان که یهودان و مه تا چه حد افراد خوبی -خواهیم افتاد، زمانیکه معلوم شود

درهالند زیاد اند. برعالوه کسانی که کارهتای تقلبی هویت  -در برابر پول ویا بدون آن پناه داده اند
 دارند، نیز بیشمار است. 

البته فقط به نیر خودش( شنید، که حراال مثرل سرابق    : زمانیکه این خا  پاکیزه )خا  فان دان
را بدست آورد بیدرن  پیشنهاد کرد، برای هریک ما یرک  مشکل نیست، یک کارت تقلبی هویت 

و پول در جیبهای پدرم و آقای فان دان  کار ساده بوده کارت جعلی ساخته شود. فقط که این یک
آقرا( از خرود بیخرود    زاین نوع چرندیات میگویرد، بنرًا پوتی)  میروید. چون خا  فان دان مهیشه ا

در آینرده مرن   نکه ِکرلی)خا ( یکروز میگویرد: " کرد، چنا میشود. اینرا البته میشود به آسانی درک
بیرت  کرد." و روز دیگر اذعان میکند: "من مهیشره میخواسرتم، بره یورشرلیم )    غسل تعمید خواهم 

 بروم، چون در آجنا من خود را در میان یهودان امنتر احسارب خواهم کرد!" املقدرب(

 اما مهیشه برای خوشبینی دلیلی دارد. یک اوپتیمیست )خوشبین به آینده( بزرگ ماست، پیم: 

حضررت واال   را در ختیلش مطرح میکند و اگر کسی در مقابرل  مهیشه هر چیزی آقای دوسل:
متقابل روبرو میشود. من فکر میکنم، آقای الفرد دوسل یک اصل زرین دارد و قرار بگیرد، با اله 

 نک به این اصل پابندی ندارد. آن اینکه: چیزیکه او میگوید، حر  هنایی است؛ اما آنه فرا

چیزیکه اعضای دیگر خمفیگاه در مورد جن  میگویند، مهم نیست. فقط ایرن چهرار نفرر و یرا     
مشخصتر دونفر از سیاست بوی میرند، ولی خا  فران دان و دوسرل هرم خرودرا بره ایرن مجرع        

 میچسپانند.

  2498می 23سه شنبه 
 یتی جان!گ

من شاهد یک نرد شدید هوایی میان طیارات انگلیس و آملان بودم. مت سفانه چندتن از پیلوتان 
شان خودرا پرتاب کنند. شیرفروش ما که در خیابران   جمبور شدند، از طیارات آتش گرفتهمتحدین 

 که در هپلوی جاده نشسته بودند، کره یرک ترن   کانادایی را دیده بود هالفویخ زندگی میکند، چهار 
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نرد. وی  شان به هالندی روان صحبت میکرد. او از وی گوگرد خواسته بود، تا سگرتش را آتش بز
طیاره متشکل از شش نفر بود، که پیلوت طیاره سوخته و نفر پنجمی در  مهچنان گفته بود، که عمله

داشرت  بازجایی خود را پنهان کرده بود. پولیس سبز آمده و هر چهار نفر را که زنده وسامل بودنرد،  
عالی برخروردار بودنرد، غیرر     ةروحی از متهورانه هنوز هم آهنا پس از چنین یک پرشکرد. اینکه 

 قابل تصور است!

و گرم است، ولی ما جمبوریم، در طول روز خباری روشرن کنریم، ترا کثافرات     گرچه هوا ظاهرًا 
را بیانردازیم، چرون    مواد خوراکی را آتش بزنیم. ما به سطلهای کثافات منیتوانیم، چیرزی  باقیمانده

و لو کوچک هم باشد،  مهواره حضور کارگر گدام را باید در نیر داشته باشیم. هر حرکت ناسنجیده
 ممکن است، ما را بدام بیاندازد!

آملانیها و  عالقمندی به مههله "حکومتی امض  منوده و بدینوسین باید در یک لست دانشجویامتام 
وفاداری به حکومت جدید" را ت یید کنند. هشتاد درصد آنان به نردای وجردان و ایمران خرویش     
گوش داده و از آن طفره رفتند، اما واکنش دربرابر شان خیلی سریع بود. مترام دانشرجویانی کره از    

 هان گسیل شدند. اگر قرارباشرد مهر  آملدر  امض  خودداری کرده بودند، به یک اردوگاه کار اجباری
 جوانان هالندی در آملان کار کنند، کی باقی خواهد ماند؟ 

را بسته بود؛ من در بسرتر پریم )پردرم(     هابدلیل سروصدا و شلیک شدید مادرم امشب کلکین 
، گرفته باشدما دندان  را "موشی" گربه خا  از باالی سر ما از ختتش خیز زد، گویی او بودم. دفعتًا

مهیبی بگوش رسید. چنین مینمود، که یک مب آتشزا در هپلوی بسترم افتراده   که به تعقیب آن ضربه
 باشد. من چیغ زدم: "چراغ، چراغ!"

دقیقه صورت خواهرد   پیم چراغ را روشن کرد. من میدانستم، که روشن کردن چراغ ظر  یک
گرفت. هیچ چیز واقع نشده بود، مامهه بسوی باال شتافتیم، تا ببینیم که در آجنا چه واقع شده است. 
آقا و خا  از ورای پنجره باز یک شعله قرمز رن  را دیده بودند، که آقا فکر میکررد، کوچره مرا    

 میسوزد و خا  فکر میکرد، خانه ما آتش گرفته است. 

 ام در حالیکه خا  با پاهای لرزان ایستاده بود، صدای مهیبی بگوش رسید. در این هنگ
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دوسل در باال ماند، تا یک سیگار بکشد، ماها دوباره به بسترهایما خوابیدیم. هنوز یرک ربرع   
نگ شته بود، که انداختها دوباره آغاز شد. خا  دفعتَا از بسرترش برخاسته، در جستجوی آرامشی 

کرده منیتوانست شده و از طریق زینه ها به اتاق دوسرل رفرت. دوسرل هرم برا      که شوهرش ت مین 
 کلمات آتی از وی پ یرایی کرد: : "چوچه گکم، بیا به ختتم!"

قهقه افتادیم و دیگر صدای آتش توپخانه ما را بره ترررب    همهه به خند از آنچه که میگ شت ما
 وامنیداشت. 

 آنه ات.

  2498جون 28يکشنبه 
 یتی عزیزم!گ

شعری که پدرجا  مبناسبت روز تولدم آماده کرده بود، بسیار زیبا بود، بنا براین منیتوا ، در این  
 باره برایت ننویسم:

 کند. بود، مارگو وظیفه گرفت، تا آنرا برگردان چون پدرم شعر را بزبان آملانی سروده 

س از یرک مررور   خودت قضاوت کن آیا مارگو وجیبه اشرا خیلی عالی اجنام نرداده اسرت. پر   
 چنین ادامه مییابند: بیتهامعمول حوادث سال گ شته 

 ،يی کوچکتر از مهه مگر ،کودک نهتو 
 .نزديک است بگريی هاو از دشواري

 شود:باعث آزارت و ده بوچون هرکس میخواهد آموزگارت 
 ازما بیآموز!"" -"ما جتربه داريم!"
 جتربه کرده ايم، بسیار"ما چنین چیزها را 

 است؛"رو ناو چه چیزی  نیکوو خوب میدانیم، چه چیزی 
 بلی، بلی چنین است از سالیان و روزهای متمادی بدينسو،

 را میبیند؟ش آيا کسی نواقص خود
 کور خود بینای مردم"،چون مثل معروفست: "
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 برمهین اساس اشتباهات ديگران سنگینتر حماسبه میشوند.
 ،والد بودن کار آسان نیست

 .دالنه قضاوت کردناعمهآهنگی منودن وو مهچنان 
 ،چگونه میتوانی از انتقادات ما طفره روی

 يکجا میزينی؟گان که با ساخلورددر حالی
 همه را بنام آشتی و صفا بايد متقبل شد.اين

 .درست مثل صرف نوشداروی تلخ
 اما ماههای گششته در اينجا بیهوده هم نبوده اند،

 به اينجا آمده يی. گرچه تو جربًا
 ،تو حمله يی هم دلتنگ نشدیآموزش در موقع مگر 

 ا به خوانش گرفتی.تو خوب آموختی و کتب زيادی ر
 اما پرسش دشوارت اينست:

 پوشاکهايم بسر رسیده، هزمان استفاد
 را که به تن کنم کوتاه است.چه "هر 
 شده،و ژولیده م مهه فرسوده لباس

 کمرم منیرسد،ده و به بوپیراهنم کوتاه 
 ومن ديگر شلوار ندارم.

 ."و کفشهايم قابل پوشیدن نیستند
 ،اندت اينها اند، مصايبی که دامنگیر

 بلی تو از زمستان تا تابستان ده سانتی رشد کردی.
 اينرا هرکس میداند. وبیشتر از اين امکان ندارد،

 
آنررا   بنًاکند، و قافیه بندی بود، طور مناسب ترمجه قسمت مربوط به خوراک را مارگو نتوانسته 

 ح   کردم.

 ؟زیبا نیست واقعًاشعر آیا این 
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 های خوبی دریافت کردم.  هدیهو  ه من خیلی مورد نوازش قرار گرفتهبر عالو 

)اسرطوره شناسری(   موضوع مورد عالقره ام، میتولروژی   مجله یک جلد کتاب قطور در مورد از
خیرره اش را مبرن خبشرید. مرن حبیرث      چون هررکس ذ یونان و روم، مهچنان مقدار زیاد چاکلیت، 

 گان بیشتر از آنکه سزاوار باشم، مورد تفقد قرار گرفتم.خمفی شد ةخردسالترین فرد خانواد

 آنه ات.

2498جون 21سه شنبه   
 یتی جان!گ

اینهمه پرگوییهای خسرته   با فکر میکنم، که بسیاری روی داده است. من اکثرًا دراینجا چیزهای
 ری. تو خوش میشوی که کمتر ازمن نامه بگی ترا دخلور ساخته ساخته ام، بنًانده ام کن

 ها را بصورت خالصه بازگو کنم.خوب، من هم خواهم کوشید، خر

براز روی میرز    . زمانیکه دوکتوران اورا با معرده آقای فوسکویل مورد عمل قرار نگرفت معده 
ل آهنا از اجنام عم پیشرفته و خطرناک شده، بنًارطان عملیات خواباندند، دیدند، که او دچار یک س

نگهداشته، غ ای خوب داده و بستر  اورا دوباره خبیه زدند. اورا سه هفته در خودداری کرده و معده
ناپ یر را مرتکب شدند و آن اینکره براین مررد     به خانه فرستادند. اما آنان یک ااقت اصالح بعدًا

دیگر توانرایی کرار را نداشرته و در    انتیارش را میکشد. او  دادند، چه بیچاره بطور مفصل توضیح
 قریب الوقوع خود را میکشد.  خانه اش با هشت فرزند، نشسته و انتیار مرگ

عیرادت کررده و    چه بررایم و گرنره از او حتمراً   دمل برایش میسوزد ولی دریغا که منیتوا  به کو
 میکوشیدم به حنوی سرگرمش کنم. 

فاجعه است، که مرد خوبی چون فوسکویل ما را دیگر منیتواند، از آنچره در  این امر برایما یک 
گدام میگ رد و شنیده میشود، در جریان قرار دهد. اوهبترین دستیار و اتک  ما بررای هوشریاری و   

 دقت بود؛ مت سفانه ما اورا از دست میدهیم.
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ارد، که چک دست دوم دماه آینده نوبت ماست تا به رادیو گوش دهیم. کلیمان یک رادیوی کو
زیاد باید رادیوی صندوق منای  شورخبتیبکار خواهیم گرفت. ما با خویش لپس ما جبای رادیوی ِف

شده باشد، نباید خشم ُحکام را برانگیزد. فیگاه تبدیل که به خمقشن  خود را بدهیم، چون خانه یی 
پرول غیرر قرانونی     یر قرانونی، برا  البته ما رادیوی کوچک را در باال قرار خواهیم داد. به یهودان غ

 بازار سیاه نیز جور می ید. ی)سیاه( رادیو

منبرع  ا حتویل داده و دسرتگاههای موجود" مردم در جستجوی رادیوهای کهنه اند، تا آهنا ر مهه 
اایت معنوی" را حفظ کنند. اما این واقعیت هم دارد، اگر خرهای بیرونی بسیار کم برسند، رادیو 

 انگیزش ت کید میکند:با صدای شگفت 

 باشید. باآلخره دوران دیگری فرا میرسد!"با روحیه سرهارا بلند بگیرید، "

 آنه ات.

  2498جوالی  22يکشنبه 
 یتی عزیز!گ

 

برای اینکه برای چندمین بار به موضوع تربیت برگردیم، میخواهم، برایت بگویم، که من خیلری  
داشته و مهه چیز را طوری اجنرام دهرم، کره براران         میکوشم، که برخورد دوستانه و مهربانانه 

این بسیار دشوار است، که برای کسرانی کره از ایشران نفررت      انتقاد شدت نگرفته و سنگین نشود.
داری برخال  میَلت تیاهر به خوبی و منونه بودن کنی. مگرر مرن درعمرل میبیرنم، کره برا کمری        

ابق عادت گ شته ام، مهه چیز را ُرگ وراست بگرویم  چاپلوسی خوبتر به نیامت میرسم، تا اینکه مط
کنترومل  یل نشده است(. البته من اکثرًایابه آن ارزش قا وده نداهیچگاهی کسی به گپم گوش  )گرچه

متام مهه  ا بروز ندهم؛ در نتیجه چهار هفتهرا از دست داده و منیتوا ، در برابر بیعدالتی نفرت خود ر
فکر منیکنی، که من هم گاهگاهی قابل ترحم هستم؟ وی زمین مینامند. دختر رگی مرا گستاخ ترین 

را حفرظ کررده   و خلق نیکرویم   یدهاین خوبست، که من آدم گله گ ارنیستم، وگرنه از ِنق زدن ُترش
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این بررایم سراده اسرت، کره      منیتوانستم. عمومًا من در این گومشالیها به جنبه فکاهت آن میبینم. بنًا
 تقصیر را به گردن دیگران بیاندازم، تا اینکه خود قربانی شوم.

. را تررک کرنم  پس از تفکر طوالنی( که دیگرر تندنویسری   م )عالوه بر اینها من تصمیم گرفته ا
م خباطر چشما ، زیرا مرن  خنست به این دلیل که وقت بیشتر به مصروفیتهای دیگرم پیدا کنم. و دو

وای، من شبیه بومها خواهم شد!( ید از مدهتا پیش عینک میگ اشتم )نزدیک بین شده ام و با دًاشدی
 در خمفیگاه هتیه عینک کار دشواری ست.هبر ترتیب تو میدانی، که 

دیروز اهل خانه فقط یک قصه داشتند و آن چشمهای آنه بود، چون مادرم میخواسرت مررا برا   
تد. با شنیدن این پیشنهاد پاهایم به لرزه افتادند، چرون ایرن   خا  کلیمان نزد متخصص چشم بفرس

 در تفکر منیگنجد. در وهله اصاًلیک کار ساده یی نیست. در خیابان! تصور کن در روی جاده! این 
گی هرم نبرود، زیررا    خوشحال شدم. اما موضروع براین سراد   خنست من خیلی ترسیدم. اما پسانتر 
دشواریها و ریسک هرا   مهگی موافق نبودند. باید ما مههبگیرند، مقاماتیکه در اینمورد باید تصمیم 

گی اش را برای رفنت با من اعالم کرد. من مهان حلیه مجپرر  را بر میشمردیم، گرچه میپ دفعتًا آماد
مجپر خیلی کوچک بود، که باصرطالح بره مجپرر خرواهر      مگرخاکستری خود را از املاری گرفتم، 

 ره به تنم آمد، اما بسنت دکمه هایش حمال بود. کوچکم میماند. شانه اش باآلخ

ن که درین رابطه چه روی خواهد داد، اما فکر میکنم، که ایرن پرال   بدا  من خیلی عالقه دارم، 
دوبراره از "پایران سرریع جنر "      سیلی پیاده شده انرد و پردرم  عملی نشود، چون انگلیسها به سی

 میگوید.

م، از وامیگ ارد. ما هردو این را بدیده قردر مینگرری  مقدار زیاد امور دفتر را من و مارگو  بپ به
کسی میتواند، اما دریافت و مطالعه مکاتیب و ثبت فروشات را هر جانبی کارهای او سبکتر میشود.

 دهیم.بدقت باید اجنام  ما اینها را با خیلی

روز از هر ش میکشد. او تقریبًاشومهه چیز را بد ک بارکش میماند. ویبه یک َمرکَب میپ دقیقًا
جایی سربزی )ترکاری( بدست آورده و در خریطه های بزرگ سودا با بایسکلش باینجا میرساند. 

جلد کتاب از کتاخبانه می ورد. ما مهیشه با اشتیاق در انتیار شنبه  این مهوست، که هرروز شنبه پنج
کودکان که منتیر دریافت حتفه میباشند. مرردم  میباشیم، زیرا در اینروز کتاهبا میرسند، درست مانند 
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کترب و شرنیدن رادیرو     ن چقدر باارزش است. مطالعره عادی درک منیکنند، کتاب برای خمفی شدگا
 یگانه مصروفیت ما میباشد.

 آنه ات.

  2498جوالی 28سه شنبه 
  هبترين میزک

ببین!( به مرن  پدرم من از دوسل خواهش کردم، که لطف کرده )ادب را  هدیروز با موافقچاشت 
 الَی پنج ونیم عصر از میز ما استفاده کنم. چهار  دوبار از ساعت اجازه دهد، تا هفته

شد، در آجنا میباشم. ولری در  دوسل خوابیده باز ساعت سه ونیم تا چهار زمانیکه من هر روز ا
 ممنوع الورود تبدیل میشود.  به یک ساحه کشاوقات آن اتاق با میَز بقیه

بیرو بار( است و کسی در آجنا منیتواند کار کند؛ برر عرالوه   تاق سالون ما روزانه خیلی شلوغ )ا 
 پدرم ظهر ها نیز گاهی پشت میز حتریر نشسته و مشغول کار میباشد.

هبر ترتیب دالیلم مؤجه و خواهشم نیز با هنایت مهربانی مهراه بود. خروب چره فکرر میکنری،     
من سخت هیجانی شده، ولی به  گفت "نه!". صریحًادانشمند بزرگ دوسل چه پاسخی داد؟ "نه!" و 

گی تسلیم نشده و دلیل "نه" اش را پرسیدم. در حالیکه خیلی آزرده شده بودم، برا رگبراری از   ساد
 ای آتی مواجه شدم:حرفه

 هها نتوا  کار کنم، برایم فرصتی باقی منیماند. مرن بایرد رسرال   "من نیز باید کار کنم؛ اگرظهر - 
نداری و این  میرود. تو که چندان کار جدی علمی ام را متام کنم، در غیر آن کار شروع شده ام هبدر

ه کار حمسوب منیشوند. این میزک از منیدا  چیست و بافت و مطالعه نیز ک اسطوره شناسی، که اصاًل
 من است و من آنرا برایت منیدهم!"

 من پاسخ دادم:
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خیلی جدی میباشد. من منیتوا ، در داخل خانره ظهرر هرا کرار کرنم و صرمیمانه       "کار من  - 
 خواهش میکنم، یکبار دیگر در مورد پیشنهادم بیاندیشید!"

ه و چنان وامنود کرد، که گویا گفته های داکترر  آزرده خاطر تغییر موقیعت داد با این کلمات آنه 
وسل را انسانی فوق العاده بی جوش آمده و دهوا اند. من از شدت عصبانیت به  مثل باد و دانشمند
را انسانی با نزاکت یافتم. شب من یک حلیه پدرم را  در واقعیت نیز وی چنین است( و خودمادب )

ع از چه قرار است. ما باهم مشوره منودیم، که چگونره برا   دیده و قادر شدم، به او بگویم، که موضو
حل کرنم.   نی نبوده میخواستم مشکل را شخصًابرخورد مناییم؛ چون من حاضر به عقب نشی مس له

پدرم برایم گفت، که طور تقریبی چگونه باید با او صحبت کنم. اما خواهش کرد، به علت عصبانیت 
زیادم تا روز آینده صر کنم. من به آخرین قسمت این توصیه توجه نکررده و پرس از ظرفشرویی    

ر باعرث  شبانه منتیر دوسل ماندم. پدرم در آن حلیه در اتاق هپلویی ما نشسته برود، کره ایرن امر    
 اطمینان بیشترم میشد.

 م:من گفت

را با من بررسی کنید، اما بازهم  مس له" آقای دوسل، من میدا ، که مشا عالقه یی ندارید، که  - 
 خواهشمندم به این موضوع بیاندیشید."

 او با پوزخندی خاطر نشان ساخت:

 ده گپ بز !"این موضوع از قبل فیصله ش مهیشه و در هر حال حاضرم در بارهمن " - 

 ادامه دادم: گپممن در حالیکه دوسل بطور متواتر حرفم را قطع میکرد، به  

" زمانیکه مشا خنستین بار به اینجا آمدید، قرار بر این شد، که این اتاق متعلق هبردوی مرا و   - 
 .باشدشریکی 

مرن مری    از آن مشا و بعد از آن مربوط بره  اگر شراکت اتاق درست است، پس صبحها الی ظهر
من این را منیخواهم، بلکه فقط خواستار دوبار بعد از ظهر درهفته میباشم، که کاریسرت   مگرباشد! 

 عادالنه." 
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 در این حلیه مانند آنکه چیزی ناگهانی او را گزیده باشد، وی از جایش پرید.

" در مورد حق داشنت، نباید چیزی بگویی. و از طرفی من در کجا باید باشم؟ آیرا از آقرای    - 
فان دان خواهرش کنم، که اتاق زیر شیروانی را برایم ختلیه کند، تا در آجنا بتروا  نشریمن اختیرار    

رد. اگرر  روز یکری دعروا دا  کار کنم. با تو که هرر  ، براحتیکنم. من در اینجا در هیچ جایی منیتوا 
خواهرت مارگو با چنین یک خواهشی به من مراجعه میکرد، بدون هیچ ت ملی پاسخ مثبت میدادم، 

 مگر برای تو..."

بره   من اصرالً  مگرباعث حتقیر آنه شد. وپس از آن او دوباره از میتولوژی و بافت یاد کرد، که  
 این کنایه ها امهیت نداده و گ اشتم او گپش را متام کند:

تو مهه " بلی، با تو که منیشود، گپ زد، تو یک فرد خودخواه وستیزه جو هستی. فقط باید به - 
آلخره من باید به نفرع  دی را من تا کنون ندیده ام. و باهیچ. چنین فرزنچیز داده شود و به دیگران 

آقرای   تو عقب نشینی کنم، در غیر آن خواهم شنید، که آنه فرانک در امتحان ناکرام مانرده، چرون   
 دوسل میزک را در اختیارش نگ اشته بود!"

یک سیلی حمکم به رویش برز ،  کردم: " گپهای او بدرازا کشید و در یک حلیه من با خود فکر
خونسرد باش، این مرردک ارزش  پوچش به دیوار بپرد." ولی بعدًا باخود اندیشیدم: "تا با حرفهای 

 آنرا ندارد، که باالیش عصبانی شوی!"

آقای دوسل پس از ابراز انزجرارش برا صردایی کره مهزمران حراکی از پیرروزی و         االمرآخر
 عصربانیت بود و با باالپوشی که جیبهایش مملو از خوراک بودند، اتاق را ترک گفت.

من بسرعت خودرا نزد پدرم رسانده و از اینکه او متام بگومگوی مارا نه شرنیده برود، ویررا در    
میم گرفت، مهانروز با دوسرل صرحبت کنرد و چنرین هرم شرد و       جریان قضیه قرار دادم. پیم تص

 آهنا حدود نیم ساعت به درازا کشید.تگوی گف

نیرز   کند، یا نه. پدرم گفت، کره قربالً   اول گفتگوی آهنا این بود، که آیا آنه از میز استفاده مس له
نکه مسنتر از من پیرامون این موضوع آهنا گفت و گو کرده بودند. مگر آنوقت او با دوسل خباطر ای
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این امر را غیر عادالنره میپنداشرت، بره نیرر      موافقت کرده بود، ولی پدرم شخصًااست، باصطالح 
علیه اش طوری صحبت میکردم، که او گویا یک غاصب بروده و   نباید متقاباًلدوسل من در آنروز 

او خود شاهد بود، کره  مهه چیز را قاپیده است. اما برای پدرم این ادعا غیر قابل پ یرش بود، زیرا 
 من در برخورد با آقا از عجله و بیحوصله گی کار نگرفته بودم. 

خرابکراری" مرن دفراع میکررد،     رازا کشید؛ پدرم از خودخرواهی و " مهین طور بد صحبت آهنا
 دوسل هم در مقابلش ِنق میزد.

 دوظهر دریافت کردم.  ءآزاد از میز را در هفته استفادهآخراالمر دوسل تسلیم شد ومن حق 

روز با من گپ منیزد و هر روز از ساعت پنج تا پنج ونریم   دوسل با خشم بسویم نگاه کرده، دو
 عصر پشت میزک مینشست... درست مانند کودکان.

خصائل پر از فرومایه گی و ناز پررورده  کسی که به پنجاه وچهارسالگی رسیده و دارای چنین 
 .نشودهم اصالح چنین بدنیا آمده و هیچگاهی گی باشد، شاید 

  2498جوالی  20مجعه 
 یتی عزیز!گ

یخواسرت  باز هم یک تالش برای دزدی و اینبار بصورت واقعی! امروز صبح طبق معمرول پترم 
موضوع به گدام برود. اما دفعتًا متوجه شد، هم دروازه گدام و هم دروازه کوچه باز است. او سریعًا 

رادیو را باالی امواج آملان عیار کرده و رفته هم به عجله در دفتر مدیریت  داد، که اورا به پیم خر 
 قفل در را بست. سپس آن دو باهم به باال رفتند. 

خودداری از شستشو، خاموش برودن و سرر سراعت    ) قومانده( معمول در چنین موارد"فرمان 
 بیخر ومسررور  " میباشد. ما هشت نفررفنت به تشناب وغیره خامته دادن هشت به متام امور مهچون

پگاهی متوجه هیچ صدایی نشدیم. مگر ما بدلیل اینکه آنروز  خوابیده بودیم، که اصاًل سودهان آچن
هیچکسی به باال نزد ما نیامد و آقای کلیمان ما را تا ساعت یازده ونیم منتیر ماند، دچار تشویش 

بیرونی را شکسته و درب گردام را   بزرگ دروازه یم. او گفت، که دزدان با یک میله آهنیشده بود
تالش کردند، غنیمت شرانرا   یه یی دسرت نیافتند، بنًاباز کرده اند. در گدام آهنا به چیز قابل مالح
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فاتر حواله و چکهای گولدن، د 11نقد به مبلغ  پوِلاالتر جستجو کنند. آهنا دوجعبه در یک طبقه ب
برای ما خیلی کیلو را دزدیدند.  051ا به ارزش کوپوهنای شکر مو بدتر از مهه : متام  سفید بانکی

 دشوار خواهد بود، که دوباره کوپوهنای شکر را بدست آوریم.

ا ترالش  آقای کوگلر فکر میکند، که این دزدی کار مهان باند است، که شش هفته قبل در اینجر 
ه داخرل خانره شرود، ولری بره      خانه( را باز کرد درب گدام و دو دروازهکرده بود، هر سه دروازه )
 هدفش نایل نشده بود.

قابل درک است، چونکه خانره هرای   ما شد، ولی این  در خانهاین حادثه دوباره باعث نگرانی 
قرار میگیرند. البته ما هنوز هم مسرروریم، چرون تایرپ و     چپاولعقبی )پس خانه ها( اکثرًا مورد 

 در املاری لبارب سامل مانده اند. هکَس ماشین

 آنه ات.

 خاطره: 

  (!پیروزی)بسوی... می گاسیلی کوماندو پیاده شده است. بازهم در سی

 2498 جوالی 24دوشنبه 

 یتی عزیز!گ

ریبات باید مشال امستردام مورد مبباردمان شدید قرار گرفت. از قرار معلوم خت روز یکشنبه ناحیه
جاده ها به ویرانه مبدل شده و زمان زیادی الزم است، ترا مرردم از زیرر     خیلی سنگین باشد. مهه

دوصد نفر کشته وتعداد زیرادی زمخری شرده انرد؛     ون کشیده شوند. تا امروز مجعًا آوار( بیر) خاک
شفاخانه ها مملو از زمخیها اند. بقول شاهدان عینی کودکان زیادی هنوز مصرو  کند وکاو در خرابه 

ویش اند. هنرگامیکه به صداهای مهیب و کرر کننرده در آن   خ الدین از دست رفتها برای یافنت وه
دور ها میاندیشم، از تررب موهای بد  سیخ میشود. چون اینها از نزدیک شدن خطر نابودی خرر  

 میدهند.
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  2498جوالی 18مجعه 
 حسابداری مورد اسرتفاده  روزنامچه هایبویژه کتاهبا و  ،بعضی دفاتر هبپ اکنون میتواند، دوبار

 ترها اکنون نوشته آتی درج است: خواهر حماسبم! را بدست آورد. در دف

گر" بدون کوپرون" ایرن نیرز از    بدون کوپون نیز قابل خرید است!" البته مانند مهه چیز های دی"
صفحه یی از کاغ  خاکسرتری رنر  نرازک     06اجنارب تقلبی )بدل( است. این دفترچه های  مجله
خوشنویسری را آغراز کنرد؛ مرن     شده وبه ساده گی از هم میپاشند. مارگو میخواهد، دررب  ساخته
این موضوع را به او توصیه کردم. بدلیل چشم دردی ام، مادرم هبیچوجه موافق نیست، کره   شخصًا

من نیز در این دررب اشتراک کنم، ولی من این را مؤجه منیدا . اگر به این کار بی غازم و یا به کرار  
 بینایی ام تغییری رخ منیدهد. ةگری بپردازم، هبر صورت در قودی

 رغم نامه هایم هنوز از اختف  چیزیتی از آجناییکه تو تا کنون شاهد هیچ جنگی نبوده یی و علیگ
 زیادی منیدانی، خباطر سرگرمی میخواهم در مورد آرزوهای پس از آزادی ما برایت بگویم.

ام گرم با تپ لبالب ُپر از آب داشته و در آن بیشرتر از نریم   مارگو و فان دان میخواهند، یک ا
 است. دوسل کسی دیگر جبز از شارلوت اش دان که بیشتر عالقمند شیرینیساعت مبانند. خا  فان 
ترجیح منیدهند. پدرم نزد آقای فوسکویل و پتر  قهوه اش چیز دیگری را پیالهومادرم نیز باستثنای 

 گی منیدا  از چه آغازخواهم کرد.خواهند رفت و من از سراسیمه  به شهر وسینما

و  شخصی ما که انسان در آن از آزادی عمل بیشرتر برخروردار بروده   انه من بیشتر عالقمند خ 
 دیگر دوباره میخواهم، به مکتب بروم! ر از پشتیبانی دیگران برخوردار باشد، هستم. بعبارههنگام کا

گولردن،   5بپ برای ما میوه آورده است. قیمت این میوه هاچندان بلند نیست: انگور یک کیلرو 
پنجراه   و گولردن  0یک کیلرو خربروزه    سنت، 31سنت، یکدانه شفتالو  31نیم کیلو  جنگلیتوت 
 درشت نوشته میشود: یست که هر عصر در روزنامه ها با خطو این در حال سنت

 " گرانفروشی جرم است!"

  2498 جوالی 10به دوشن
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 یتی عزیز!گ

دیروز ازدحام و سراسیمه گی بود و ما تا هنوز نا راحت هستیم. تو شاید از ما بپرسی آیرا مرا   
 کدام روزی را بدون تشویش و هیجان سپری کرده ایم!

ایرن   مگرر آژیر( را شنیدیم، ولی این مربوط مرا منیشرود،   )خطر وز هنگام ناشتا آالرم صبح امر
هوشدار گواه آنست که طیارات به ساحل دسترسی پیدا کرده اند. بعد از صربحانه مرن بعلرت درد    
شدید سر مبدت یکساعت به دفتر رفتم، تا استراحت کنم. ساعت نزدیک به دو بود. مارگو بساعت 

دوباره م خطر دونیم کار دفترداری اش را متام کرد. او هنوز کاغ  هایش را مجع نکرده بود، که آالر
من بطر  باال رفتم. و این خیلی مبوقع بود، چون هنوز پنج دقیقه در باال نگ شرته  بصدا درآمد، بنًا 

دم مبهرا  ن امهاجنا ایسرتادم. در مهر   ،این من بدهلیز رفته برد، که شلیک سالحها شدت گرفت، بنابو
 ما بلرزه درآمد.  ریخته شده و یکباره خانه

با خود باید بگیرم، بطور غریرزی خبرودم فشرردم، چرون مرا      من بکسی را که در صورت فرار 
هبرصورت بیرون رفته منیتوانیم، زیرا در آجنا نیز مهانند مبباردماهنا برایما خطرناک اسرت. پروازهرا   

 ر شد. پتر از پست دیرده برانی اش  پس از نیم ساعت متوقف شدند، اما در خانه سراسیمه گی بیشت
 دوسل در دفتر جلوی بود.  آمد. پایین اتاق زیر شیروانیدر

ناظر  آقای فان دان از باالخانه وما از داالن جلویخا  در دفتر مدیریت موضع امنی یافته بود. 
را بوی آترش فرا گرفرت و چنرین مینمرود، کره      بودیم. بزودیهمه جا 49ستوهنای دود باالی " َای"

مشغول کارهای  مههشت و حاال ت. ولی مهه چیز خبیر گ شهر را غبار غلیظ احتوأ کرده اس سراسر
 مگرر درآمد. ما غر ای خرومشزه یری داشرتیم.      . سر غ ای شام دوباره آالرم بصداخود اندروزمره 

یت دوباره اشتهایما با یک صدا نابود شد. ولی کدام ساحنه یی روی نداد و چهل وپنج دقیقه بعد امن
خطرهوایی، انداختها، پرواز تعرداد کثیرر    ژیرظرفها را بشویم، که دوباره: آ برقرارشد. من میخواستم

تصور کردیم:" آه، خدایا دوبار دریک روز این که  زش مبها شروع شد. ما مهه دفعتًاریو  مهواپیماها
 بسیار زیاد است." اما این در حل مشکل کمکی منیکرد، باز ریزش مبها آغاز شد. 

                                                 
49 IJ-آی نام خلیج در روتردام 
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طیارات  50میدان هوایی سکیپهول یاینبار در جای دیگر و طوریکه انگلیسها تلفظ میکنند، باال
پیکه کرده و بعد دوباره ارتفاع میگرفتند، که با این حرکات صدای سوت مانندی در آمسران پدیرد   

فکر میکردم: اکنرون ایرن    می وردند، که دیدن این صحنه ها وحشتناک بود. من در هر حلیه با خود
 باالیت فرود آمده و به زندگی ات خامته میدهد. هواپیما

رفتم، منیتوانسرتم   بستربه  1در آنروز که به ساعت  من به اطمینان برایت میتوا  بگویم، که من 
 شب من دوباره بیدارشدم: طیارات!  06زانوهایم را راست کنم. سر ساعت 

امهیت نداشرت، مرن برا     مس لهدوسل مصرو  کشیدن لباسهایش بود، برای من در آن حمله این 
من در اتاق پدرم بوده، به سراعت  و از جایم پریدم. تا ساعت یک شب خنستین شلیک بیدار شده 

بردون وقفره در    مگر هواپیماهایک ونیم به بسترم درآمده وسر ساعت دو دوباره پیش پدرم رفتم. 
خانه" بروم. سر ساعت " نشد و من میتوانستم دوباره بهودند. پس از آن دیگر صدایی شنیده پرواز ب
فران  رم نشستم. بیدار شده و روی بست . من بساعت هفت ترسیده، دفعتًاوامبستم خبونیم من توان دو

"مهه چیز" را شنیده و فکرر  هدان نزد پدرم رفته بود. اولین برداشتم دزدان بودند. من از فان دان کلم
کردم، مهه چیز دزدی شده است. اما نه این یک خر خیلی خوش بود، چنان خر خوشی که ما در 

 ام ساهلای جن  نشنیده بودیم: که در مت متام ماهها چه

اعیم ایتالیا موسولینی استعف  داده و شاه ایتالیا وظایف حکومت را بعهده گرفته است.ما به صدر
روزنه یی از امیرد.   حشت دیروز بازهم یک چیز خوب...وجد و شور آمده بودیم. پس از اینهمه و

 امید به پایان جن  و امید به صلح!

مببراران   فت، که فابریکه طیاره سازی فوکر شردیداً کوتاه مبا سر زده و گ حلیه کوگلر برای یک
شرنیدیم.   هواپیماهابا صدای  شده است. و در این میان ما صبح امروز دوباره آالرم خطر هوایی را

دوباره آژیر مقدماتی خطر بصدا درآمد. من بعلت صداهای آالرم و بیخوابی هریچ عالقره یری     بعدًا
به استراحت ترغیب میکند و امید آن میرود، که  بکار نداشتم. ولی حوادث مبیان آمده در ایتالیا ما را

 )جن  پایان یابد(.تا پایان امسال...

 آنه ات.
                                                 

50 - (Schiphool) )سخیپهول میدان هوایی بین املللی امستردام میباشد. )مترجم 



 

129 
 

  2498 جوالی 14پنجشنبه 

 یتی جان!گ

دیم. من خاموش بودم، که معمرواًل بسریار کرم    فان دان، دوسل ومن مشغول ظرفشویی بوخا  
ه رفتره  این سکوت توجه آنانرا جلب کرده بود. من برای آنکه از پرسشها طفر واقع میشود و حتمًا

آنسروی کوچره"    از خانره  ساده بوده و فکر کردم؛ که کتاب "هانری باشم، در جستجوی یک هبانه
ن خمرالف نباشرد،   اگر خا  فان دان با م رده بودم. چون معمواًلت. اما من اشتباه کسبیسموضوع منا

افرت: آقرای   سر نامه هنگی با من را باال میکند. اما موضوع اینچنین انکشرا  ی  آقای دوسل حتمًا
برود. مگرر   ما طور جدی توصیه کرده  مطالعه مهچون یک اثر بینییر برای دوسل این کتاب را قباًل

خوب تصویر شرده، امرا در مرورد     جالب نیافتیم. آن جوانک واقعا و این کتاب را چندانمن ومارگ
خاموش مبا . من هنگام ظرفشویی حرفی زدم،که مشکل بزرگی را بررایم  بقیه موارد... هبتر است، 

 چنانچه دوسل برایم گفت:ببار آورد. 

سرت! ترو   ده ااکاری سدرک کنی! درک روان یک طفل " تو چطور میتوانی روان یک مرد را -
هنوز بسیار کوچک هستی، حتَی یک مرد بیست ساله آنرا درک کرده منیتوانرد."  برای چنین کتاهبا 

 این کتاب را توصیه کرده بود؟( و مارگو مطالعه )چرا او بطور ویژه به من

سرتند،  از چیزهای زیادی که برایرت مناسرب نی  اقدام مشترک دوسل و خا  بود: "  اکنون نوبت
از هیچ چیرزی   طور غلط پرورش یافته یی. پساهنا اگر بزرگ شروی آگاهی داری، تو اصاًل خوب

در آن وقت خواهی گفت: من اینها را بیست سرال قبرل در کتاهبرا خوانرده ام.      ل ت خنواهی برد و
هریچکس مطرابق میلرت     باشی، باید عجله کنی؛ احتمراالً  داشته و یا عاشق شوهرتواگر میخواهی 
ار چیزها را آموخته یی، اما در عمل )پراتیک( هنوز هریچ چیرزی را   یتو در تیوری بس خنواهد بود.
 منیدانی!"

مشا شاید دم خاموشانه توانستم پاسخ دهم: "حالت مرا درک کند؟ من با تعجب زیا ،کی منیتواند 
 مهه گی با این نیر تان موافق نیستند! " فکر کنید، که من درست تربیه نشده ام، مگر
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خوبیست و این که آقایان در مقابل دختری به  لیه والدینم حتریک میکنند، تربیهآهنا مرا عاینکه 
سال من از گفنت یکسلسله موضوعات خودداری میکنند، کاریست عرالی! و نترایج ایچنرین     سن و

 اثبات رسیده است.ه پرورش در عمل ب

از شدت غضب بیخود شده و من میخواستم بروی این دونفریکه مرا حتقیر میکردند، سیلی بز . 
 امب.ییمکه بدا ، چه وقت( از شر اینان خالصی جدًا حلیه مشاری میکردم )

 بگیرند.  دررب و عرتاین خا  فان دان هم آدم شده است! دیگران باید از او 

! خا  فان دان به بیتواضعی، خود خواهی، حیله گری، سودجویی و اومنونه های بد از فقط  البته
 ضافه کرد. او واضرحاً ی را اعشوه گرو  خودپسندیمنفی بافی شهرت دارد. به این صفاتش میتوان 

حتریر  ن میتوا  یک کتاب بزرگ را برشتهخا  فان دا تغییر ناپ یر است. در باره یک شخص پسِت
ی کند، شاید من روزی به یک چنرین اقردامی دسرت یرازم. هررکس      درآورم. کی میتواند پیشگوی

اصلی اش را پنهان دارد. خا  در مقابل بیگانه هرا و   یک نقاب را برویش بکشد، تا چهره میتواند،
 را میخورند. نیرن بویژه مردان بسیار دوستانه برخورد میکند و بسیاریها فریب این 

ورا انسانی سبک وپدرم منیداند؛ مارگو ایسته گفت وگو را انسانی کودن پنداشته و شامادرم او  
 چون من هیچگاهی دفعتًاق زیاد )( میداند ومن پس از حتقیآن اصلی و جمازی فهومبه ماورا زشت )

این سه ویژه گی با مجعی از پلیدیهای دیگر  هءمنیکنم( باین نتیجه کلی رسیده ام، که اومه داوریپیش
 منفی بیشماری دارد، که منیدانی از کدامیک آغاز کنی. ویژهگیهایرا داراست. او 

، آترش  هحتریر در می مرد  هه این حکایت برشتزمانیککند، که آنیادآوری: خواننده میتواند، درک 
 غضب نگارنده هنوز فروکش نکرده بود.
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امور سیاسی به حنو شایسته یی پیش میروند. فعالیت حزب فاشیسرت در ایتالیرا ممنروع اعرالم     
ایرن   بره شدهاست. در مناطق زیادی مردم بر ضد فاشیستها میرزمند، حتَی بعضی از نیامیران نیرز   

 ه اند. آیا چنین کشوری میتواند، به جن  علیه انگلستان ادامه دهد؟پیوستمبارزه 

گ شته بردند. دوسل بسیار غمگین شد، که کروگلر رادیرو را در    را در هفتهرادیوی قشن  ما  
. با گ شت هرروز از احترامم به دوسل کاسته شده و اکنرون از صرفر   حتویل دادروز موعود دوباره 

میگوید، چرند حمض ت، تاریخ، جغرافیه و مضامین دیگر سیاس هم گ شته است. آنچه که او درباره
از تاریخ زدوده خواهد شد. بندر ساحلی روترر دام   تلرهیار آهنا را ندارم: است، که من جرأت تکر

انرد، چرون در مهرین حلیره ایتالیرا را یکری و خلرص         زرگتر از هامبورگ است. انگلیسها کودنب
 مبباردمان منیکنند؛ وغیره وغیره.

متررین  برای سومین بار مبباردمان صورت گرفت. من دنداهنایم را هبم فشررده و برا ایرن عمرل     
هبتر است مهه چیز پایران  بگ ارآهنا بیایند" و "خا  فان دان، که مهیشه میگفت، "شجاعت میکردم. 

مانند برگ خزانری   یابد، تا به امید ختم نا پیدا بنشینیم." اکنون ترسوترین مهه است. صبح امروز او
دوباره با او آشرتی  میلرزید و سیل اشکهایش جاری بود. شوهرش که خا  پس از یک هفته دعوا 

 کرده، او را تسلی میداد؛ من با دیدن این صحنه به رقت آمده بودم.

ما از  باثبات رساند. متام خانه ا حیواناتی مضر اند، موشی عماًلاین حر  را که میگویند، پشکه
و کنه پر شده و عمل ختریبی آهنا با گ شت هرروز شدت میگیرد. آقای کلیمان در متام گوشه  کیک
ی خانه پودر زردرنگی را ریخته، ولی این امر مانع حشرات منیشود. ما از دست اینها دیوانه شده ها

ایم. آدم فکر میکند، حاال در بازویش، پایش و یا جاهای دیگر بدنش حشره یی در گردش است. 
د پشت سر، ه اند، تا بتواننرو آوردما به مترینات مجناستیکین تعداد زیادی از اعضای خانواده بنابر ای

چیز ما تا کنون گرواه برر آننرد، کره     نند. نتایج مترینات مجناستیکی ناپاها ویا گردنشان را کنترول ک
عضالت ما هنوز آنقدر سپورتی ونرم نیستند، که بتوانیم به سادگی گردن خودرا دوربدهیم. مرا ترا   

 مجناستیک واقعی هنوز خیلی فاصله داریم.

 آنه ات.
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مرن منیتروا     مگرتو چیزهایی از زندگی ما میدانی، پس از تقریبًا یک سال اختفای ما تا کنون 
عادی متفاوت و پیچیده تر  زماهنایحوادث جاری خال   مگرمفصلتر ازاین برایت معلومات دهم. 

هرایی در  کوشید، گاهگاهی چیزاند. برای آنکه برایت یک تصویر واضح از زندگی ما بدهم خواهم 
 یک روز عادی برایت بنویسم.باره 

 شام وشب مینویسم:  امروز من در باره

یک امر هرروزه اسرت.   به بستر آغاز میشود و این عماًل ازدحام پیش از رفنت شرب. 1ساعت 
چوکی ها پس و پیش شده، بستر ها و روجاییها مهوار گردیده و هیچ چیرز در جرای روزانره اش    

کوچک که فقط یک ونریم مترر طرول دارد، میخروامب و بررای       دیوان -منیماند. من روی یک ختت
از  گری را مه لهابالشها و کمپ ،حلا  پرقو، رویجاییهابزرگتر شدن آن از چوکیها استفاده میکنم. من 

 روی ختت دوسل میگیرم، چون روزانه آجنا جایشان است. 

مرارگو بگروش میرسرد. برازهم بایرد      قراتکی(  هپلویی صدای خشن ختت مجع شونده )از اتاق 
، تا که کلفتی ختته های چوبی احسارب دختتی، رویجاییها و پوشهای بالش را درست و مهوار کنسر

از باال صدایی شبیه رعد و برق بگوش میرسد، اما در واقعیت این صدای ختت خرا  اسرت،    نشود.
جناب آنرا به پنجره نزدیک کرده، برا لبرارب خرواب گالبری رنگرش میخواهرد، از طریرق        علیاکه 

 سوراخهای تن  بینی اش هوای تازه را تنفس کند.

ل میشوم و این خیلری کرم   . پس از پتر من به اتاق اام جهت شستشوی اساسی داخهساعت ن
فقط درماهها، هفته ها و یا روزهای گرم( که در روی آب کیکری نباشرد. سرپس    ) صورت میگیرد

خباطر منوده و بعدًا پنبه و حملول هایدروجن را ) را منیم دنداهنا را شسته، موهایم را پیچانده، ناخنها
 .تر از نیم ساعت بوقوع میپیوندندکم بیرن  کردن موهای ریز زیر لبم( بکار میرم. اینها در ظر 

باید به سرعت کوت اامم را به تن کنم. درحالیکه در یک دستم صابون و در  ه ونیم.ساعت ن 
ازاام بیررون میشروم. ولری    دست دیگرم پات، گیرای مو، شلوار، بیگودی و پنبه میباشد، بسرعت 

 ما که قابل پ یرش ارام کننرده   بایخباطر پاک نکردن موهای جباگ اشته بروی دستشویی زی اکثرًا
 بعدی ما منیباشد، دوباره احضار میشوم.
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تاریکی بر مهه جا چیره میشود. شب تان خبیر. در درون خانه بازهم در حدود یرک  ساعت ده.
آهنا بگوش رسیده وپس از آن اگر باالیی ها  ی ترق ترق ختتها و فنر های شکستهربع ساعت صدا

 وت حکمفرما میشود.در بسترشان دعوا نکنند، سرک

. درب اام بصدا درمی ید. یک خط روشن نور چراغ بردرون اتراق میافترد.    ساعت یازده ونیم
ظراهر   مبراتب بزرگتر از کسیکه آنرا بنت کررده کفشها بگوش رسیده، یک چپن  صدای خرش خش

  میشود...این دوسل است که از کارشبانه اش در دفتر کوگلر برمیگردد.

از در آهنا او خوراک را وی اتاق و بصدا درآوردن کاغ ها )ش خش کردن براز ده دقیقه خ پس
د. پرس از آن هیکرل مر کور ناپدیرد     ( باآلخره او بسترش را آماده میسازدیگران پنهان میکندنیر 

 بگوش میرسد. مشکوکط گاهگاهی از تشناب صداهای میشود و فق

من خباطر یک حاجت کوچک باید برخیزم. باین منیور من یک ظر  فلزی  حدود ساعت سه.
در زیر ختتم دارم، که خباطر جلوگیری از ترشدن کف اتاق روی یک فرشک رابری گ اشرته شرده   

 آبشرار مانند ، نفسم را میبندم، چون ظر  حلبی است. هر باری که این حاجت راباید مرفوع سازم
که لبارب سفید خواب برنت  ی در جایش قرار میگیرد وهیکل های کوهی صدا میدهد. سپس ظرفک

بره بسرترش    -خرواب"  زشرت اوه باز این پیراهن مورد متسخر مارگو قرار میگیرد: "دارد و هرروز 
داخل میشود. من باز هم حدود پانزده دقیقه به آواهای شبانه گوش میردهم. خنسرت از مهره فکرر     

سترهای گوناگون در باال، در اتاق هپلرویی و در  رن به بمیکنم، آیا دزدی در پایین نیامده، پس از آ
تصور کرد، که باشندگان این مکان چگونره   شم، که بدینوسیله میتوان اکثرًاداخل اتاق خودم میاندی

بویژه در رابطه به یکی از اعضرای   میخوابند و یا نیمه بیدار شب را سپری میکنند. این خام خوابی
خنسرت ک صردای کوتراه را ماننرد     چنانچه من . عادیسل امریست موسوم به دوکتور دوما فامیل 

در حدود ده بار تکرار میشود. سرپس او برا   سپس از هوا ببلعد، میشنوم؛ که اینکه ماهی چیزی را 
خودش را به اینسو و آنسو در بسترش میچرخاند.  کردن لبهایش را تر کرده و بعدًافشار و مزه مزه 

ارشده و پسانتر این پروسه حداقل سه بار تکرار میشود، تا اینکره  پنج دقیقه بعد سکوت مطلق برقر
 .دوکتور دوباره چند حلیه خبواب رود
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چنین واقع میشود، که بطور متفاوت بین ساعت یک و چهرار شرلیک سرالحها بگروش      بعضًا 
میرسد. البته من اینرا وقتی درک میکنم، که بطور غریزی از جایم پریده و هپلوی بسرترم میایسرتم.   

فرانسوی را آموخته و یا به دعواهرای   بیقاعده واژههایرویا غرق میشوم، که گاهگاه من چنان در 
 شرلیکها یی گوش میدهم. اگر اینهمه صداها به خاموشی بگرایند، متوجره میشروم، کره    اتاقهای باال

ر شدم. درچنین طوریست، که در باال مت ک در اتاقم نشسته ام. ولی اکثرًا آغاز شده و من هنوز آرام
سررپایی بپرا،   )روبدوشرامر( برنت و   با یک بالش و دستمال بینی دردست، چپن حاالتی من عمومًا

 پدرم میرسا . درست مهانگونه که مارگو در شعر روز تولدم نوشته بود:سرعت نزد ه خودم را ب

 ،هاشب هنگام پس از خنستین شلیک
 ،از الی آندروازه بصدا درآمده و 

 سفیدپوش ترک...ننيک دخ
 د!هويدا میشو بالننشيک يک دستمال و با 

 صدای انفجارهاوالدینم( میرسم، ترسم را فراموش میکنم، مگر اینکه ) هنگامیکه به بستر بزرگ
 کماکان ادامه داشته و شدید باشند.

بدون آنکه کس خبواهد، هر ساعتی ) عت زنگدار که روزانه سرِترر... ساساعت پانزده کم هفت.
ک صردا...  َتَرن  وساعت توسط خا  خاموش میشود. باز ی -، طنین میافگند. ولی َتَرقواهد(یا خن

 و بعد بسرعت به اتاق اام داخل میشود. تا گرم شود را میگ ارد این آقاست که برخاسته، آب

ازدحام زیادتر میشود. دوسل میتواند، به اتاق اام برود، وقتی تنها میما ،  ساعت هفت وپانزده.
 پرده ها را میکشم و... درخمفیگاه روز نو آغاز میشود.

 آنه ات. 

2498اگست  1پنجشنبه   
 یتی حمبومب! گ

 مارا به بررسی میگیریم.چاشت ما امروز وقت تفریح 
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 مردی با گ شته) 51نتوقف میشود. اکنون حداقل فان مِاریکبارگی مه کار ب ساعت دوازده ونیم.
 اهرًاروب برقی بگروش میرسرد، کره ظر    خانه رفته اند. از باال صدای جا بره 52و ِد کوک (مشکوک

 خا  َفرَشک یگانه و قشن  اش را پاک میکند.

کره دوسرل یکری از    ته و به تدریس "کودکان عقبمانده" مارگو یکی دوتا کتاب را بزیر بغل گرف
راحت بیابرد.   کمیحمبوبش دیکزن به یک گوشه میرود تا  زد. پیم با کتاب نویسرندهآهناست میپردا

سررشته را کمک کند و من به اتاق اام میروم، تا خودرا با ا عجله بباال میرود، تا کدبانوی مادرم ب
 کنم. نییفکمی پاک و

برا   پس کلیمان و یا کروگلر، بعضراً  آقای خیس، س با آمدنازدحام زیاد میشود.  پانزده کم یک.
 میشود.پُر  ُپِرخمفیگاه میپ با ِبپ وگاهی هم آمدن 

نرادر   مهگی با هیجان به رادیوی بی بی سی گوش میدهند. فقط در چنین حلیاِت ساعت یک. 
کننرد، زیررا در    را قطعاعضای خمفیگاه که دور رادیوی کوچک مجع شده اند، منیتوانند گپ یکدیگر 

و آن  اینجا یک نفر است، که حر  میزند و هیچکس حتَی آقای فان دان منیتواند، جلوش را بگیرد
 ست.  رادیو هگویند

. توزیع بزرگ. هریک از پایینیها یک کاسه سوپ ودر صورت امکان یرک  ساعت یک وپانزده 
ویا به میز حتریر تکیه میزند؛  (دیوان - ورند. آقای خیس با رضایت به کوچ )ختتِدسرت بدست می
نارضایتی پشک در هپلویش میباشند.اگر یکی از اینها کم باشد، او از ابراز پیاله و اکثرًا که روزنامه، 

اخبرار   شهر را بازگو میکند. او واقعرًا منبرع عمرده    اش خودداری منیتواند. کلیمان آخرین خرهای
کوتراه و نیرومنرد در حالیکره    بسرعت پایین آمده و با یک ضرربه   از زینه ها بشمار میرود. کوگلر
 می ید.  رونبد ویا غمگین نیر به حالت مزاجی اش میمالد، خوشحال دستهایش را هبم

یتها و یا دنبرال  کسانیکه غ ا خورده اند، برخاسته و هرکدام بطر  مصروف.کم دو ساعت پانزده
دیروان،   -یی پرداخته، آقا و خا  بسوی ختتو مادر به ظرفشو مارگوشان میروند. گیعادات مهیش

                                                 
 51 - Van Maare 

 52 - De Kook 
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ل به سوی بسترش و آنره هرم بطرر     ، پدرم به سوی ختت قاتکی و دوساتاق زیر شیروانیپتر به 
 میرود. -کار

م دیگری منیشود. آرامش واقعی آغاز میشود؛ اگر مهه خبواب روند، دیگر کسی مزاح حاال حلیه
من زیاد بسرویش  ، مگرو این از چهره اش هویداست مزه در خوابش ل ت میرددوسل از غ ای با

 با ساعتی در دستش ایستاده خرده گیرمنی نگرم، زیرا فرصت کم است و به ساعت چهار این داکتر 
 است چون من در دادن میز باو چند دقیقه ت خیر کرده ام.

 .آنه ات

  2498 اگست 2شنبه 
 یتی عزیز! گ

نون من خیلری راضری   . اکختیلی ام آغاز کرده اماز یکی دوهفته پیش من به نوشنت یک داستان 
 مل تبدیل میشود.کابه یک کتاب ام " ام، چون "قلم زاده

 آنه ات.

  2498اگست  4دوشنبه 
 حمبومب! یتیگ

ناهار دسترخوان )سفره(  نوبِتدفتر  چاشِتپس از تفریح  بازهم در مورد تقسیم اوقات خمفیگاه.
 . ما میرسد

ار زیرادی را  هایی که با مرزه باشرد، مقرد   رار دارد، از مهه چیز: که در سرصف قآقای فان دان 
میکنرد و اگرر    پیشرکش مهه  هبتریِن و نیرش را مبثابهدر گفتگوها اشتراک کرده  اکثرًا برمیدارد. او

کسی جرأت کند، نیر وی را رد منایرد، برا    اگر احیانًاز دگرگون منیشود و یکبار چنین شد، هیچ چی
کنرد... بلری خردا     گربه برویت ِپخچنان چیز غیر عادی روبرو میشود، آخ... او میتواند، مانند ی  

 ، خدا دوباره تکرارش نکند. اودچار چنین چیزی شدیروزی  ًارا نشان ندهد... و اگر تصادف کسی
 هنایی رسیده است. وخودخواهی در وجود این آقا بدرجههرچیز بیشتر از هرکس میداند  درباره
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چهرره اش   خوبست بهدر هنگام تنشها خاموش مبا . بعضی روزها بویژه  هبتر است، من خا :
نه، هریچکس جررأت   آه، است.  مشاجرات نگاه کنی، میبینی، که او مقصر متام . اگر دقیقًاینگاه نکن

ندارد، نامش را برد، اما اورا میشود، ُمفنت اصلی نامید. تفتین یگانه مصروفیت جالب خرا  اسرت.   
حتریک دیگران علیه خا  فرانک و آنه. اما برضد مارگو و آقرای فران دان ایرن کرار بسراده گری       

 صورت منیگیرد.

چره او  چنان، که برای او مهیشه غ ا کم میرسرد خا  فکر میکند هبر حال اکنون درمورد ُسفره:  
شعار خرا  اسرت. بره    لقمه های خومشزه و  ل ی کچالوهای  بعضًا چنین عقیده یی را دارد. دریافت

 عین نیرر را او در براره  و هبترین چیزها را گرفته باشد. )نیر وی بدیگران وقتی نوبت میرسد، که ا
دومین ویژگی او پر گویی است. فقط کسی باشد، که به حررفش گروش بدهرد،     .آنه فرانک دارد.(

اینکه موضوع برایش جالب است یا نه، برای خا  ارزش ندارد. خا  فان دان فکر میکند، چیزیکه 
 و تیاهر به دانرایی میکنرد؛ بنراً    او میگوید، برای هرکس جالب است. او با عشوه گری تبسم کرده

طرر  مقابرل را زیرر تر ثیر      تاکره انه کرده و خود را دلسوز جلوه میدهد.هرکسی را نصیحت مادر
زاتکش، دوم خوشگ ران، سروم   بیاورد. اما اگر بیشتر دقیق شوی خوبی اش دوامدار نیست. یکم

 ؛ اینست پترونیال فان دان.چاپلوربعشوه گر و گاهگاهی هم انسانی 

وجرودش  خراموش بروده و    اکثرًا جواِنیست آرام. آقای پتر فان دان آدمما:  شریک سوم ُسفره
هیچگراهی   ویمیماند.  53داناییدها مربوط به اشتهاست: او به بشکهزیاد حمسورب نیست. اما آنچه 
میدهد، که هنوز معصومانه نشان ت صر  غ ای مفصل نیز با یک چهره سیر نشده و حتَی در صور
 .را دارد هم اشتهای غ ای دوباره

وشها غ ا خورده وهیچگاهی هم گپ منیزند. به چیزیکه ازخوردنیها مثل م مشاره چهارم، مارگو: 
 یند. ناز دانه" میگومیوه ها اند. فان دان ها او را "زیاد عالقه دارد، سبزیها و 

 از هوای آزاد کم استفاده کرده و حبد کافی ورزش منیکند."ولی ما فکر میکنیم، که او "

                                                 
پنجاه دختر شاه دانائورب گفته میشد که شاه لیبیا متام دخترها را جرًا به حبالره نکراح پنجراه ترن پسررانش درآورد، دانرائورب برا        دانایید درمیتولوژی یونان باستان به  -53 

م شناخته شده ، بنًا مهگی جمردخترانش فرار کرد، اما باآلخره تسلیم گردیده و آیگپتورب به این کار موافقت کرد در شب عروسی دخترانش آهنا شوهران خودرا بقتل رساندند

 مثر میباشد. )مترجم( و بطور ابدی بشکه های سوراخ را باید ُپراز آب نگهمیداشتند. در زبان هالندی "بشکه دانایید را ُپر کردن" متراد  کار بدون نتیجه و بی
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طوریکه در مورد خا  معمرول   -او اشتهای ثابت، پرگویی بدون وقفه. کسی در باره :و مادرم 
کجاست؟ خا  میپزد و مادر  . اما تفاوت میان این دو درست کدبانواو یک منیگوید، چیزی  -است

 ظرو  را شسته و پاک میکند. 

روتن تررین فررد   پدرم ف پدرم و خودم منیخواهم زیاد تفصیل دهم. در بارههفتم:  مشاره ششم و
بره هریچ چیرزی     ویدور دسترخوان میباشد. او مهیشه بعد از دیگران برای خرود غر ا میگیررد.    

برای فرزندانش میخواهد. او منونه یرک انسران شایسرته    ضرورت نداشته و مهه چیزهای خوب را 
 خمفیگاه میباشد.ترین فرد عصبی است. در هپلوی او

در مرورد   باید گپ زده شود او فقط گپ منیزند. اگر احیانًامنیکند،  میگیرد، نگاهغ ا را  دوسل: 
بلکه فقط حتسین میشود. او لقمه میزند، چون در آن حالت با وجود حرافی دعوا نه، خوراک حر  

برر   "نره" هنگام تعار  چه با خوراک خوب و چه با غ ای بد های بزرگی را قورت داده، هیچگاه 
 زبانش منی ید.

پتلون وی تا سینه اش کشیده شده، کرتی سرخرن  بنت، سرپایی های براق سریاه بپرا و یرک     
در عقب میز سرگرم وثابت دیرد، کره   مهیشه عینک استخوانی به چشم دارد. اورا میتوان این چنین 

فقط با خواب ظهر، غ ا و رفنت جبای مورد عالقه اش ... تشناب قطع میشود. روزانه هررکس سره،   
تشناب گاه روی یک پرا و گراه روی پرای دیگرر     ار با بیحوصله گی در عقب دروازه ج بچهار، پن

 . ریز نشودا، تا چیزی از بدنش سرمیگیرد )نیشگون( ایستاده و یا از جایی در بدنش ُچندی

نه، بویژه ساعت هفت وپانزده تا هفت ونیم، از دوازده ونیم  او مهم است؟ نه، قطعًا این برایآیا 
و پانزده، از سراعت شرش    تا چهارپانزده و از ساعت چهار  و تا دو وک، از ساعت دالَی ساعت ی

چرون اینرها مواعرد    نسان باید اینها را یادداشت کند، تا شش و پانزده و از یازده ونیم الَی دوازده. ا
" اند. او از این تقسیم اوقات هیچگاهی عدول منیکند و به زاریهای بیرون تشناب کره  نشست" ثابت
 میدهند، وقعی منیگ ارد.هوشدار قریب الوقوع  بدخبتیاز 

ست. بپ دارای اشتهای خروب  ا گان نیست، اما یک مهُسفرهعضو خانواده خمفی شدمشاره هنم: 
غ ا را در روی بشقاب منیگ ارد. و مشکل پسند نیست. او با هر چیزی خرسند میشود،  است. هیچ
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رخرورد خروش و   نرده دلری، شرادی، مهربرانی، ب    که این امر باعث مسرت زیاد ماها نیز میشود. ز
 او اند. نیکخویی صفات برجسته

 

2498اگست  21سه شنبه   
 یتی جان!گ

خروبی دارد.   فره بیشتر با خودم گپ میز ، تا با دیگران. که این امرر دو ُس یک نیر نو: من سر
دیگرران  منیکنم؛ دوم اینکه من به خرده گیریهرای   گوییخنست اینکه آهنا راضی میباشند، که من پر

مرن   گر دیگران بر خرال  مرن انرد، بنراً    نیریامت را واهی منی پندارم. م وقعی منیگ ارم. من شخصًا
بایرد   میدهم، که غ ا میخورم، چرون بعضراً  دیدگاه هایم را نزد خودم نگهمیدارم. من طوری نشان 

بشقاب را در پیشم گ اشته، تصرور میکنم، که غ ای  چیزی را خبورم، که خوش منیداشته باشم. من
 ل ی ی ست و میکوشم کمتر به آن دقیق شوم و پیش از آنکه احسارب کنم، متامش میکنم.

با  جهیدهاز بسترم  -کار خوشایندی نیست ، که واضحًاسحرگاهان وقتی از خواب بیدار میشوم
 خود فکر میکنم:

رفتره پررده را میکشرم و ترا حدیکره میتروا ، از        نجرهپبعد نزدیک "،تو اکنون دوباره میخوابی
طریق هوای آزاد را تنفس کرده و در آحنالت درست و حسابی بیدار میشوم. بسرترم بسریار زود   آن

میدانی مادرم به این چه میگوید؟ هنر زندگی. آیا این به  "و هبانه یی برای تنبلی منیماند. مجع میشود
 نیرت خنده آور منی مناید.

 داشرتنی  دوسرت  یک هفته بدینسو کمی درسر گمی بسر میریم. چونکه ساعت حمبوب و ما از
روز و شرب را  ا زمران دقیرق   و مر یک کارخانه برداشته شده  ستفادهبرای ا ِوسِترتورن ظاهرًابرج 

جبرایش پیردا    -ز فلز دیگرر را ا منیدانیم. من هنوز هم امیدوارم، که آهنا چیزی ُچدنی، یا مسی و یا
 آن ساعت را نزد مردم حمل زنده نگهدارد. هد، که تا حدی خاطرخواهند کر
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ز یرک  اه ی که باشم، مهه گی با حیرت به پاهرایم، کر  در باال، پایین و یا هرجای دیگر من اگر
بره   ، مینگرنرد. میرپ آهنرا را تصرادفاً    برای زمان ما!( پوشیده شده انرد جوره بوت کمیاب و زیبا )

داشته، از چرم عادی جیر سراخته شرده و    جگریور رن  گولدن خریده است. کفش م ک 63751
پاشنه های بلند دارد. با این بوهتا من خود را بزرگتر ازآنچه که هستم، احسارب کرده و فکر میکنم، 

 روی یک ستون نازک چوب راه میروم.

 دیروز روز بدبیاری ام بود. انتهای یک سوزن بزرگ به شست دست راستم فرورفت. 

در نتیجه من شد(. ما با خبیزد، که خبیردر نتیجه مارگو باید جبایم کچالو را پوست میکرد )شری 
. پس از آن سررم به املاری خورده و از شدت ضربه نزدیک بود، به پشرت  نتوانستم خوب بنویسم

ما بیافتم. در آن حلیه من به چیزی تصادفی دست انداختم، در نتیجه سروصدای زیادی مبیان آمد؛ ا
)ورم من حق نداشتم نل آب را باز کنم. که پیشانی ام راَ تر کنم، بنابرآن اکنرون یرک ُپندیرده گری     

ها انگشت کوچک پای راستم اینهمه بدچانسی  در زیر چشم راستم دارم. در ادامهبرجسته کردگی( 
 پایم خون می مد و درد داشت.  به لوله جاروب برقی بند شد. از پنجه

برزرگ  بسرریار  اشتباه این و این درد را حس منیکردم.  شغله داشت، که اصاًلکرم آنقدر ممگر ف
با یک انگشت عفونت کرده، مرهم مالیده، بنداژ گرفته و پالستر شده باید راه بروم واز  که، چونودب

 پوشیدن کفشهای جدیدم خودداری کنم.

تراب  بررایش یرک ک  دوسل برای چندمین بار زندگی مارا خبطر مواجه کرد. میپ لطف کرده و  
صدر اعیم ایتالیرا( نوشرته شرده، آورده اسرت. در راه او برا یرک       ممنوع را که بر ضد موسولینی )

ا از دسرت داده و فریراد زده   پولیس ِارب. ِارب. تصرادم کررد. او کنتررول اعصرابش ر     موترسایکل
روی داده و سپس براهش ادامه داده بود. من منیخواهم، بیشرتر در مرورد آنچره کره      -تها!"سپبود،"

 امنیتی میردند، چه میشد؟ را به حوزهاست، بیاندیشم، و لی اگر او

 آنه ات.

 : پوست کردن کچالو!امروز اجتماع ما هوظیف
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یکی روزنامه را، دومی کاردها را )البته هبترین را برای خودش برمیدارد(، سرومی کچرالو را و   
ا کلفرت  او پوسرت کچرالو ر   .کرردن چهارمی آب را می ورد. آقای دوسل شروع میکند، به پوسرت  

ادامه میدهد، یکبار به چپ و یکبار هم به راسرت مینگررد، کره مطمرئن     بدون وقفه د؛ مگر او میَکن
 شود، دیگران هم مهینطور پوست میکنند، یا نه!

 آمیخته با آملانی میگوید:  او با هلجه

نره،  اید، از طر  باال به پایین کند! " آنه، ببین، من اینطور کارد را بدست میگیرم، پوست را ب -
 نه، اینطور...!" ،اینطور

 پاسخ میدهم.  لطافتمن با  -دیگر آسانتراست، آقای دوسل!" ه" برای من بشیو -
" اما این شیوه هبترین مهه است. تو میتوانی اینرا از من یاد بگیری. البته بررای مرن بیتفراوت    -

 ."است، مگر تو خود هبتر میدانی که چه کنی
شاید کنم. او با اندیشه )ما به پوست کردن ادامه میدهیم. من زیرچشمی به نفر هپلویی ام نگاه می

خباطر من( سرش را میجنباند، اما سکوت را ترجیح میدهد. من به پوست کردن ادامره میردهم، بره    
آنسوترک که پدرم نشسته نگاه میکنم، برای او پوست کردن کچرالو کرار سرنگین نره بلکره یرک       

صروفیت دقت طلب است. هنگامیکه او مصرو  آماده کردن کچالو، لوبیا وغیره خوراکیها باشرد،  م
  است. چنین معلوم میشود، که او از چهارطرفش بیخر

کچالویی" خبود گرفته و یک کچالوی درست پوست نشرده را  در چنین حاالت او واقعًا چهره "
 اشتباهی ناممکن است.ره کچالو مانند چنین  چههیچگاه در آب منیگ ارد. البته در صورت داشنت

ًا مهه چیرز را درک میکرنم.   من بازهم به کارم ادامه میدهم، باز هم به پیرامو  نگاه کرده و دفعت
خنست بسویش نگاه میکند، ولی دوسل  او خا  تالش دارد، که توجه دوسل را خبودش جلب کند.

چشمک میزند، مگر دوسل به کارش ادامه میدهرد.   وامنود میکند، که اورا ندیده است. پس از آن او
پس از آن او لبخند میزند، دوسل بسویش نیر منیکند. بعد از آن مادرم خبنده میافتد. دوسرل هریچ   

دیگر متوسل شود. بررای حلیره یری     باید به شیوه خا  به چیزی دست نیافته، بنًا برویش منی ورد.
 سکوت برقرار شده و سپس:
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 باید من لکه های دریشی ات را پاک کنم!" پیشبند بگیر، فردا بازپوتی یک " -
 من لباسم را کثیف منیکنم."" -

 بازهم یک حلیه سکوت وسپس:
 "پوتی چرا منیخواهی بنشینی؟" - 
 ایستاده برایم خوبست. من ایستادن را ترجیح میدهم!"" - 

 وقفه.

 لباست را لکه کردی !") بزبان آملانی( اکنونمهین  پوتی، ببین از" - 
 بلی ، مامی، من چاره اش را خواهم کرد!" " - 

 چرا اکنون انگلیسها مبباردمان منیکنند؟" ،بگو پوتیاست: " دیگر خا  بدنبال هبانه

 خباطریکه هوامناسب نیست، ِکرلی."" - 
 اما دیروز که هوا خوب بود، نیز آهنا پرواز نکردند."" - 
 از این موضوع بگ ریم."بیا " - 
 چرا، ما که میتوانیم درینمورد صحبت کرده و یا نیریات خودرا ابراز کنیم؟"" - 
 " نه! " - 
 "چرا، نه؟" - 
 ُچپ باش مامیخین!"" -
 آقای فرانک که مهیشه به خامنش پاسخ میدهد! -

حسارب و ضعیف او میباشرد و او منیتوانرد،    خت در جمادله است، زیرا این نقطهآقا با خودش س
 کاری از پیش برد و مهواره خا  دوباره آغاز میکند:

 متحدین هم هیچگاهی بوقوع خنواهد پیوست!" "این اله-
خرودش قرمرز   قتی خامنش متوجه او میشرود، چهرره   و رن  صورت آقا به سفیدی میگرایید و

 میشود، مگر خا  ادامه میدهد:
 انگلیسها هم منیتوانند به چیزی نایل شوند!"این " - 

 آقا سر میرود. حوصله
 بزبان آملانی( ا ببند! بازهم لعنت بر شیطان!" )و حاال دهنت ر" -
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 تقریبًا یک امرم. چنین چیزی به مادرم منیتواند، جلو خنده اش را بگیرد ومن به پیشرویم مینگر
چون درآنصورت هرم آقرا وهرم     وا نکرده باشند.روزمره تبدیل شده است. مگر اینکه آهنا تازه دع

 خا  دهنشان را میبندند.

من باید بازهم کچالو بیاورم. به اتاق زیر شیروانی میروم، در آجنا پتر مشغول پاک کردن پشک 
از وجود حشرات مضره است. تا اوبسویم مینگرد، گربه از فرصت استفاده منوده و هوپ ... در یک 

 آبَرو فرار میکند. به نجرهچشم هبم زدن از راه پ

 پتر دشنام میدهد ومن خندیده و از او دور میشوم. 

 وقت آزاد در خمفیگاه.

بپ می ید، تا مبا آزادی عصرانه را اعطا کند. کار در شررکت بشردت جریران     ساعت پنج ونیم:
 دارد. من خنست با بپ به باال میروم، جاییکه او عصریه اش را طور پیشکی بدست می ورد. 

آه، بپ من یک آرزوی دیگر رمشردن آرزوهایش چنین می غازد: "بپ هنوز ننشسته که خا  به ب
دارم..." بپ بسویم چشمک میزند، خا  هیچ فرصت را از دست منیدهد، تا به هرکسیکه بباال می ید، 

دداری یکی از دالیل آنست، که مهه از آمدن بباال خرو  را ابراز نکند. ابن امر مطمئنًاخواسته هایش 
 میکنند.

دفتر  بپ بیرون میشود. من دوطبقه پایین میروم. خنست به آشپزخانه و سپس به پانزده کم شش:
 را باز کنم.  دریچه اش"موشی"  ما دانی میروم تا برای گربهبه ذغال مدیریت سر میز . بعدًا

قفسه ها و دوسیه ها نگاه  به مهه تر کوگلر میرسم. فان دانپس از یک تفتیش طوالنی من بدف 
را  کرده و میکوشد ُپست امروزی را ببیند. پتر کلید گدام و موفی را می ورد. پدرم ماشینهای تایرپ 

 آرام را جستجو میکند، تا کارهای دفترش را متام کند.  بباال میرد و مارگو یک گوشه

و از زینه هرا پرایین     کچالخا  یک چایجوش را باالی اجاق گاز میگ ارد؛ مادرم با یک دی
 هرکس مشغول کارش است. میرود.
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نران اسرت: او دوبراره آنررا     د. خنستین سوأل از وی مربروط بره   بزودی پتر از گدام بر میگرد 
از  بسررعت منروده و   خمدفتر جلوی او تا حد توان خودرا  موش کردهاست. در نزدیکی دروازهفرا

میخواهد ترا از  یکند ویا بعباره دیگر وی شخصًا ی خزیده، نان را گرفته، خودرا گم مفلز هزیر قفس
 از باالی سررش خیرززده و مسرتقیماً    انیار مهه ناپدید شود؛ اما پیش از آنکه متوجه شود، موشی

 خود را بزیر میز حتریر پنهان میکند. 

اره بدفتر داخل شده و از دم پشک َکرش  میکند، آها، گربه آجناست، او دوب پتر به هر سو نگاه 
 او چه را بدست آورد؟    پتر هم بسرخی میگراید. باآلخرهُغر میزند، رن گربهمیکند.

هیچ چیز را؛ موشی از دست پتر فرارکرده و با رضایت خاطر در نزدیک پنجره نشسته و خرود  
 را میلیسد. حال پتر یک توته نان را خباطر فریب گربه بدست میگیرد.

ته میشود. من مترام ایرن صرحنه را از الی در    موشی اورا تعقیب میکند و پس از آن دروازه بس
دیگر مهر  دان که عصبانی است، در را بشدت میزند. من و مارگو بره  -دیدم. آقای فان بچشم خود

و باز هم بدلیل سهل انگاری کوگلر عصبانیست و اکنون بره  نگاه میکنیم و به یک چیز میاندیشیم: ا
 موجودیت( شرکت ِکخ فکر منیکند.)

در آجنا از دهلیز یک صدای پا بگوش میرسد. دوسل داخل می ید. او با یرک حرکرت منایشری    
بطر  پنجره رفته... سرفه میکند، عطسه میزند و براز هرم یرک سررفه     مثلیکه صاحب خانه است، 

او برراهش ادامره    حساسریت دارد.  است، که او در برابرش خشک میکند. این سرفه ناشی از ُمرچ
 چهره ست. وی باناممکن ا گرفنت کاغ  برای نوشنت نامهند و این مبعنی آنست: باز امیدهد. پرده ها 

فرردا او بره حمبوبره اش یرک     بازهم به یکدیگر نگاه میکنیم. " من یی عبورب دور میشود. مارگو و
 مارگو میگوید. من با شور دادن سرم، گفته اش را تائید میکنم.  -صفحه کمتر خواهد نوشت"

صدایی که به گامهای فیل میماند، بگروش میرسرد، ایرن دوسرل اسرت، کره در        از زینه ها باز
 جستجوی خلوتگاه مورد عالقه اش یباشد.

گرواه  ما بکارما ادامه میدهیم. مگر صدای تیک، تیک، تیک... سه بار پیهم بگوش میرسرد، کره   
 ست. ع صر  غ اقرسیدن مو
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2498اگست  18دوشنبه   
 54میزندنیم را  زن  هشت و وقتی که ساعت

... ، پیم هیس! ساعت هشت ونیم هیس ...پدر، ُچپ...اتو خاموش،مارگو و مادرم عصبانی اند. "
اینها توقعراتی از پردرم در اتراق ارام     را باز نکن. با احتیاط راه برو! "است. بیا اینطر  و دیگر آب

آب جلروگیری  باید از ریخنت حتَی یک قطرره  اتاق باشد. میباشند. باید او بساعت هشت ونیم در 
ده، در داخل خانره نبایرد گشرته و سرکوت مطلرق را بایرد       ده، از رفنت به تشناب خودداری کرمنو

تر بسر کار حاضر نشوند، امکان شرنیدن هرصدایی در گدام مراعات کرد. تا زمانی که کارمندان دف
 .وجود دارد

ضربه بکف اتاق  بیست دقیقه در باال در باز میشود و درست درمهان حلیه سه بساعت هشت و
 زده میشود...

و کاسره هرای لعنتری را میر ورم.     ه آنه آماده است. من با بی میلی به زینه ها باال شدشیر برنج 
خالی ایم را شانه میز ، پات شبانه را وقتی به پایین میرسم، مهه چیز را بسرعت اجنام میدهم: موه

 میکنم و ختت خواب را در جایش میگ ارم.

بصدا درمی ید! خا  کفشهایش را تعویض کرده و با سرپایی برروی کرف    سکوت! زن  ساعت
و سپس سرکوت برر   شبیه است، نیز دمپایی بپا داشته اتاق حرکت میکند، آقا که به چارلی چاپلین 

 مهه جا مستولی میشود.

ایدیال به شکل عالی آن. من بایرد یرا مطالعره کرنم و یرا چیرزی        اینست، تصویر یک خانواده
و واژه نامره   55مارگو، پدر و مادرم نیز باید دست بکاری بزنند. پدرم )البته با کتاب دیکزن بیاموزم.

برالش   در دستش( در انتهای ختت کهنه ایکه حتی فاقد دوشک مناسبیست، نشسته اسرت. امرا دو  
مهرم   اما اگر نداشته باشرم نیرز چنردان   چنین حاالت خوب بدرد میخورند. " رویهم قرار گرفته در

 نیست! "

                                                 
54- Wenn die Uhr halb neune schägt…- .در منت اصلی بزبان آملانی نوشته شده است 

است. دیکزن در آثارش به مسایل مهم اجتماعی که خودش  -م. رومان نویس نامدار انگلیسی ست. مشهورترین رومان او دیوید کاپرفیلد 0131 -0106چارلز دیکزن -55 

 اغلب شاهد آهنا بوده ، پرداخته و موضوعاتی چون شجاعت، راستی و حمبت را در کتبش تبلیغ کرده است. )مترجم(
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او غرق مطالعه گردیده، به اطرافش نه نگریسته، گاهگاهی خندیده و مادرم را جمبور میسازد، به 
 قسمتهایی از داستان گوش دهد.

 حاال من وقت ندارم!"" -
قسمتهای  طالعه ادامه داده و هنگام مطالعهاو حلیه یی با نا راحتی به سویش نگریسته و بعد به م

 اینجا را باید تو مطالعه کنی، مادر!" د: "لب کتاب باز توقف کرده میگویجا
نوبت باشرد   مادرم روی ختت قاتکی نشسته، مطالعه، بافت و یا دوخت کرده و چیزی را که در

 چیزی به فکرش خطور کرده و به تندی میگوید:اجنام میدهد. دفعتًا
 " آنه، آیا بیادت هست...مارگو تو نوشته ات را بکن..."- 
درم دوباره برقرار میشود. مارگو با یک ضربه کتابش را میبنردد؛ پر   پس از چند حلیه سکوت 

 ناشی از مطالعه اشدرمی ورد و پس از آن چین پیشانی خنده آوری ابروهایش را بشکل نیم دایره 
 آغراز میکننرد، مرن    گودامه میدهد؛ مادر و مارگو به گفتعمیقش ا وباره مبیان آمده و او به مطالعهد

و موعد غ ا  بودهُنه کشانده میشود...مگر ساعت  یم نیز به قضیهپ گوش میدهم.کنجکاو شده به آهنا 
 فرا رسیده است!
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 ی عزیز!گیت

وقایع بیشتر ناگوار اند تا  چیزی روی میدهد. اما این من برایت مینویسم، اینجا حتمًا هر باریکه
 اینبار چیز جالبی رخ داده است. . مگرخوشایند

زبان چهارشنبه هشتم سپتامر ما مهه از ساعت هفت ببعد مصرو  شنیدن رادیو بودیم و آنچه ب
کنون نوبت به هبترین خر در طول دوران جن  میرسد: ایتالیا تسرلیم  اانگلیسی شنیدیم این بود: " 

ای اورانیره چنرین   ایتالیا بدون قید وشرط تسلیم شد! بساعت هشت و پانزده نطاق صرد  56گردید."
خواندن وقایع روز بودم، خرنروی   ن، یکساعت و ربع پیش که من آمادهشنوندگااطر نشان کرد:"خ

                                                 
56 -“Here follows the best news from whole the war: Italy has capitulated.”  



 

147 
 

امروز با    بگویم، که من هیچگاهی باندازهاطمینان میتوا در مورد تسلیمی ایتالیا مبا رسید. بشما با
 چنین اشتیاق کاغ هایم را به باطله دانی نیانداخته ام!"

ناسیونال سرود ملی امریکا و انتر ،57ت نگهدارا پادشاه را در اماندایا سپس سرود انگلیسی "خ
گان رسیدند. مثل مهیشه خر رادیوی "اورانیه" از صمیم قلرب برخاسرته   بزبان روسی بسمع شنوند

 ولی دارای خوشبینی چندانی نبود.

تامر درست اشغال آملانیهاست. بروز مجعه سوم سپ انگلیسها ناپل را گرفته اند و مشال ایتالیا در 
در مهان روزیکه انگلیسها به ایتالیا لشکر پیاده کردند، سند متارکه امضر  شرد. آملانیهرا باخشرم و     

 ایتالیا خر میدهند.شاه و  58دشنام در جراید شان از خیانت بادولیو

ما خر بد هم داریم و آن مربوط به آقای کلیمان است. تومیدانی، که مرا مهره اورا بسریار     مگر
ریم، گرچه او مهیشه بیمار بوده، از شدت درد منیتواند؛ درست غ ا خبورد و یا راه بررود،  دوست دا

مرا ماننرد طلروع     آمدن آقای کلیمان به خانره است. "لیکن او مهیشه زنده دل و فوق العاده شجاع 
اوست. حراال بایرد او بررای     حق هم با چنین است نیر مادرم در مورد وی و البته -آفتاب است"

خیلی مشکل روده در شفاخانه بستری شده و در آجنا حداقل چهار هفتره مبانرد. اگرر ترو      عملیات
 ببینی، که او چگونه با ما وداع کرد؛ خیلی عادی گویا برای خرید میرود. میتوانستی

 

  

2498سپتامرب  20پنجشنبه   

 یتی حمبومب!گ

دهان باز منیکند )مگر اینکه  روابط متقابل ما با گ شت زمان بدتر میشود. در سر میز غ ا کسی
لقمه اش را بدهنش بگ ارد(. چون اگر چیزی بگویی یا به کسی برمیخورد و یا انتبراه نادرسرت از   
                                                 
 57 -“God save the King”-  
58 - Badoglio 
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نه وضرع صرحی او خیلری اسرفناک     شورخبتامبا سر میزند.  رفته میشود. آقای فوسکویل بعضًاآن گ
ر آتری را در خمیلره اش   است. باین دلیل حالت خانواده اش نیز خوب نیست. چون او مهیشه تصو

من حالت روانری  دارد: اکنون برایم مهه چیز بیتفاوت است، من که بزودی از این دنیا خواهم رفت! 
 گی چه رجنی را متحمل میشوند، خوب درک میکنم.و اینکه مهفوسکویل  خانواده

ولری ایرن   من هرروز از تابلیتهای والریان که بر ضد تررب و کسالت روحی اند، استفاده میکنم؛ 
قهقِه برخاسته از ترِه دل   حالت مزاجی ام در روزبعدی شود. یک خنده بدتر شدن کار منیتواند مانع

وش کررده ایرم.   را بکلی فرامر خندیدن  مامگر والریان است، از ده دانه تابلیت  م مبراتب هبتربه نیر
ز این بردخبتی درامران   را خبود بگیرم. دیگران نیز اچهره دهن کج میترسم، که از جدیت زیاد بعضًا 

 ، مینگرند.(میماند قلهکه به یک )گی با یک نوع احسارب تررب به زمستان آمدنی نیستند، مه

 بنرام فران مرِاِرن    امبه تشویش انداخته اینست، که کرارگر گرد   یک واقعیت دیگر که مارا جدًا 
میرود، بپ بگوید، که به  عقبی پی برده است. زمانیکه میپ ادعا کند، که او به البراتوار بوجود خانه

 اعالم کند، که خانه برود و کوگلر آرشیف میرود، کلیمان اذعان کند، که به گدام شرکت اوپکیتا باید
ست، هرکسی که کمری عقرل داشرته    عقبی شامل این ساختمان نه بلکه مربوط به عمارت مهسایه ا

  را حدرب بزند. مس له، میتواند، باشد

غیرر قابرل اعتمراد و بری هنایرت       یفرد گر آقای فان مارن مهچونودیم، االبته ما مشوش منیب 
 رش منیتوان رهایی یافت شهرت منیداشت. گستاخ که بسادگی از َش

الپوشرش  روزی کوگلر که میخواست فوق العاده حمتاط باشد، بساعت دوازده و بیست دقیقه با 
واقع سر کوچه میشود. هنوز پنج دقیقه سپری نشده بود، کره او دوبراره    را پوشیده و راهی دواخانه

پانزده وقتی که  از طریق زینه ها بطر  ما بباال آمد. بساعت یک و مانند دزدها داخل خانه شده و
برایش هوشدار داد، فران مرارن در دفترر     او میخواست بیرون برود، در داالن با بپ مواجه شد، که

هترایش را کشریده و برا    برگشته و نزد ما تا ساعت یک ونیم ماند. سپس او بونشسته است. کوگلر 
اتاقک زیر شیروانی رفته، از طریق زینه ها  نکه سرما خورده بود( بطر  دروازهبا وجود آا )جراهب

با قدمهای بسیار آهسته پایین شده و پس از یک ربع ساعت حرکت قدم بقدم برروی زینره هرا و    
 کوچه دوباره داخل دفتر شد.  ز راه دروازهخودداری از سروصدا ا
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کروگلر مردتی    مگربپ که در این میان شاهد رفنت فان مارن بود، آمد که آقای کوگلر را برد، 
بپاهایش از زینه ها پایین میرفت. خدا میدانرد، کره عرابرین در    جراب ها بود، که بیرون شده و با 

رادیدند، که بوهتایش را درسر خیابان بپا میکند؟ صاحب  کوچه چه فکر کرده باشند، وقتی که مدیر
 وای، مدیر جراب بپای بدون کفش!

 .آنه ات

2498سپتامرب  14چهارشنبه   

 یتی عزیز!گ
پنیر، گوشت و نان فقط یک ُقطی مربا برایش حتفره   کوپون الگرد تولد خا  است. ما برعالوهس

بعضی مواد خوراکی داده شد. بلی، در  دادیم. از جانب شوهرش، دوسل و دفتر نیز به او فقط گل و
گ شته اعصاب خود را بکلی از دست داده  نونی چنین معمول است! بپ در هفتهاوضاع و احوال ک

بود، چون پیهم باید بیرون فرستاده میشد. چنین واقع میشود، که گاه به او روزانه ده بار وظیفه داده 
 میشود و یا جمبورش میسازند، بدنبال چیزی رفته و یا بعلت خریداری نادرست دوباره بیرون برود. 

نی: در پایین باید کارش را متام کنرد، کلیمران مرریض    موقعیت او تصور ک اگر یکبار خود را در
است، میپ بعلت سرماخوردگی در خانه نشسته، پای خود بپ ُمچ خورده و عاشق نومید است؛ در 
خانه یک پدر خرده گیر دارد؛ میتوانی از دلش بیایی. ما اورا آرامش خاطر داده و بررایش خراطر   

دش از رفنت خودداری کند، این لستهای خریرداری هرم   نشان کردیم، اگر او چند بار بدلیل کار زیا
 خبودی خود کوتاه تر خواهند شد.

تا کنون سابقه نداشرت.  انگیز روی داد، که نیر بشدتش -ت سف وزشنبه در اینجا یک حادثهر 
گانی اجنامید. دوسل نزد آغاز شده و به مشاجره و ت ثر مهفان مارن  صحبت در باره ازاین رخداد 

حتقیر نگریسته و در برابرش موضع خصمانه دارند؛ در حالیکه  رده که، مهه به او بدیدهرم گله کماد
او هیچ بدی در حق ما نکردهاست. او هبمین گونه به چاپلوسی و شیرین زبرانی در برابرر مرادرم    

درم برایش گفت، کره او  اش را خنورد. مانه اینبار مادرم فریب چرب زبانی ادامه داد، اما خوشبختا
دوسل مانند مهیشه به او وعده های چرب  .چندین بار باعث آزردگی ما شده است   انتیاربرخال

 میان هتی اش جامه عمل نپوشاند.  ونرم داده ولی تا امروزه روز باین وعده
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وضع فامیل فان دان نیز قابل تشویش است و من اینرا احسارب میکنم! پدرم باالی آهنا عصبانی 
 ب داده و گوشت وغیره خوراکیها را پنهان میکنند. است، زیرا آهنا مارا فری

سرما آمدنیست؟ کاش میتوانستیم این مهه دعوا و جردال را جردی    آه، پروردگارا، چه بالیی بر
 نگیریم، یا کاش میتوانستیم از اینجا فرار کنیم! از دست اینها ما دیوانه خواهیم شد!

 آنه ات.

   2498اکتوبر  22يکشنبه 

 یتی جان!گ

خوشبختانه کلیمان دوباره برگشته است. او هنوز کمی صورت پریده رن  دارد، اما با اشرتیاق  
 در اجرای امور سهم میگیرد، چنانچه میخواهد، برای فان دان لبارب خبرد.

درا فان دان بکلی متام شده و آخرین صد گولدن خو این اکنون یک واقعیت ناگوار است، که پول
مارا مت ثر ساخت. چطور میتواند، در سر صبح روز دوشنبه صد گولدن  مههگم کرد، که  نیز در گدام

در گدام مفقود شود. اکنون هبانه برای سؤظن مبیان آمده و صد گولدن دریرن میران دزدیرده شرده     
 است. 

 ولی دزد کیست؟
بوهترا  از تعداد کثیر باالپوش، دامن و خا  منیخواهد،  -کمبود پول بگویمالبته من میخواستم، از 

چشم بپوشد و آقا منیخواهد، ازدریشی اش صر  نیر کند و بایسکل پتر که بفروش گ اشرته شرده   
ش بود، بدون نتیجه دوباره برگشتانده شد. پایان این داستان هنوز ناپیداست. خا  شاید برا براالپو  

ا دعروای  دراینمورد آهنر شرکت است.  پوستش وداع کند. او فکر میکند، اعاشه و اباته آنان وظیفه
ِکرلی کلماتی چون " آه، پوتی جان" و " آشتی با رهشدیدی را در باال پشت سرگ شتانده و اکنون دو

 نازنین" فرارسیده است.
بردل میشرود، بردرد     حمترم رد و نهکه در طول یک ماه اخیر در این خا سرم از دشنام دادهنایی

رود. اگر کسی وی را صدا بزنرد، او برا   آمده است. پدرم با دنداهنای هبم فشرده به اینسو وآنسو می
فرط عصبانیت  جنجالی را باید حل کند. مادرم از مس لهتررب بطرفش مینگرد، مانند آنکه باز یک 
دارد؛ دوسل منیتوانرد   مارگو نیز از شدت سردردی شکوه لکه های سرخی برویش پیدا کرده است.
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ه ام. اگرر  اصطالح سر کالوه را گم کررد ب روز مشغول گله گ اریست و من شخصًا خبوابد، خا  متام
 فراموش میکنم، که کی با کی دعوا کرده و کی با کی آشتی منوده است. صادقانه بگویم، بعضًا

 هستم.یگانه چیزی که مرا سرگرم نگهمیدارد، آموزش است ومن سخت مشغول آن 
 

0119 اکتوبر 14مجعه   
 یتی حمبومب!گ

معرده اش  آقای کلیمان بعلت درد شکم دوباره غیر حاضر است. او حتَی منیداند، آیا خونریزی 
زمانیکه او میخواست از ما رخصت گرفته و خانه برود، خنستین بار ما احسرارب  متوقف شده یا نه. 

 درهم شکسته است. و واقعَاکردیم، که ا

 شدیدی میان خا  و آقا در گرفت. قضیه چنین روی داد:  در اینجا دوباره نزاع

پول آنان متام شده است. آهنا میخواستند، یک مجپر زمستانی و یک دریشی آقا را بفروشند. ولی 
 او قیمتهای بلندی گ اشته بود. 

یک آشنای پوستین دوزش چیزی گفت. از آجنا آقا به این فکر  هاز روزها کلیمان در بارروزی  
افتاد، که پوستین خامنش را بفروش برساند. باالپوش م کور از پوسرت خرگروش سراخته شرده و     

گولردن دریافرت کررد. او     965خا  آنرا هفده سال بنت کرده است. خا  در برابرر ایرن پوسرتین    
ن  لبارب جدید خبرد ولی آقا به مشکل توانست ویررا  میخواست این پول را نگهدارد، تا پس از ج

 ضروریست. خرچ خانه جدًا پول م کور برای معتقد سازد، که

بدشواری تصور خواهی کرد. ایرن وحشرتناک برود.     تو این مهه چیغ، شیون، فریاد و دشنام را 
در صورت ضرورت فامیل ما در پایین بر سر زینه ها با نفسهایی در سینه قید کرده ایستاده بود، تا 

اویال و عصبانیت چنان اثر گ ار اند، که شب طرفین درگیر را ازهم جدا سازد. اینهمه جنون، شور، و
من با چشمان گریان به بستر میروم و خدا را شکر گ ارم، که حد اقل نیم ساعتی را میتوا  باخودم 

 تنها باشم. 
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اوه تو چقردر  بار میشنوم: " بارمن  دارم.ن به غ ا موارد با من خوب میگ رد. فقط اشتها بقیه در
تالش شان را میکنند، تا حداقل سالمتی ام حفظ  ی!" باید اذعان کنم، که آهنا مههکسل معلوم میشو

گردد. گلوکوز، روغن ماهی، مخیر مایه و کلسیم به حنوی از احنر  بکرار گرفتره میشروند. اعصرامب      
هرای یکشرنبه خرودرا فروق العراده غمگرین       مدتیست که از کنترول خارج شده است. بویژه بروز

احسارب میکنم. در چنین حاالت فضای خانه متشنج، سکر آور و سنگین میشرود، چنانچره حترَی    
صدای پرنده ها از بیرون بگوش نیامده و یک سکوت مرگبار و خفقان آور مستولی شده و ماننرد  

. در چنین دقایقی من در برابرر  بزرگ در دنیای دیگر میکشاند میباشد، که مرا بدنبال یک ُحفره آن
زینه ها باال و پایین شده ک اتاق به اتاق دیگر رفته و یا بپدرم، مادرم و مارگو بیتفاوت شده و از ی

آوری کنرده انرد و در یرک     و احساسی مانند بلبالن شوریده پیدا میکنم، که باهلایش را بطررز درد 
ایرن   -آزادی! هوای آزاد و تبسرم!" ." قفس تن  میخواهد پرواز کند حشتناک و در یکتاریکی و

( دیروان )کروچ   کلمات در درون وجودم فریاد میزنند. من حتَی دیگر بکسی پاسخ نداده، روی یک
بکلری  خبشم، چونکه آهنرا را منیتروان   دراز میکشم، تا گ شت زمان، سکوت وحتی تررب را تسریع 

 نابود کرد.

 آنه ات.

  2498 براکتو 81شنبه 
 یتی جان!گ

مرن مقصرر مهیشره     . چونمیباشدمن خیلی هرارب آور  مادرم بسیار مضطرب است و این برای
قاد کننرد؟ دیرروز   گی شناخته میشوم، آیا چنین خواهد شد، که روزی پدر و مادرم از مارگو نیز انت

یرک کتراب مصرور برود؛ او از جرایش برخاسرته و کتراب را         شام مثاًل: مارگو مصررو  مطالعره  
درهپلویش گ اشت، تا آنرا دوباره خبواند. من که در مهان حلیره بیکرار برودم، کتراب را گرفتره و      

با عصبانیت آنرا دوبراره  تصاویر آن شدم. مارگو برگشته، "کتابش" را در دستم دیده،  مشغول دیدن
بیشرتر   یره مرارگو  بازهم ببینم. در حالیکه با گ شت هر حلاز من خواست. ولی من میخواستم آنرا 

 ما پیوست:  د، مادرم با کلمات ذیل به مناقشهمیشآزرده 

 بده."پس " این کتاب را مارگو میخواند، آنرا برایش -
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دید که مارگو رجنیده است،  پدرم درآن حلیه به اتاق آمده، بدون آنکه در جریان موضوع باشد، 
 با حلنی خشن برایم گفت: بنًا

 را ورق میزد، چه میکردی!" تن میبودی و مارگو کتاب"اگر تو مصرو  خواند -

هنا مرن "رجنیرده"   موافقت کرده، کتاب را بزمین گ اشته واز اتاق خارج شدم. به نیر آمن دفعتًا 
 خاطر آزرده داشته و نه عصبانی بودم، اما اندوهگین شده بودم. بودم، اما من نه

اگر پردر   از پدرم که بدون آگاهی از موضوع جهتگیری کرده بود، چنین انتیاری را نداشتم. من
به مارگو میدادم. این برخورد آهنا بدان  دوباره را زودتر کتابو مادرم مداخله منیکردند، من خودم 

 میماند، که گویا ایشان متوجه حق تلفی بزرگی شده و باید از مارگو دفاع کنند.

 درم از مارگو پشتیبانی میکند، واضح و مرهن است، چون آهنا مهیشه مدافع یکردیگر اینکه ما 
کنایه های مرارگو قایرل   و اند. من در اینموارد چنان عادی شده ام، که تفاوتی میان نیریات مادرم 

منیشوم. من آهنا را دوست دارم، فقط خباطریکه آهنا مادر و خواهرم اند. اما حبیث انسان پشیزی هم 
ر او مارگو را تررجیح داده،  از قرار دیگریست. اگ مس لهرایم ارزش ندارند. مگر درخصوص پدرم ب

اعمال او مهر تائید گ ارده، او را ناز داده و برایش ارزش قایرل شرود، درآنصرورت مرن از      برمهه
درون وجودم ع اب میکشم، چون پدرم مثال بزرگی برایم میباشد، من اورا براالتر از هرکسری در   

درک منیکند، که با مارگو به حنو دیگری نسبت مبن برخورد میکند: مارگو  دنیا دوست دارم. او خود
جدی را دارم. در فامیل  است. ولی من که نیز حق یک رابطه عزیزترین، زیباترین و هبترین مهه که

ما من که مهیشه ُمهر فرزند مسخره و گپ ناشنو را میخورم، باید دوچند جمازات شوم: یکبار بدلیل 
گفتگوهای موضعم و بار دوم خباطر نا امیدی درونی ام. اما اکنون از این حمبتهای ظاهری و مهچنان 

باصطالح جدی راضی منیشوم. من از پدرم توقع چیزی را دارم که او برایم داده منیتواند. من نسربت  
به مارگو رشک نرده و منیرم، من زیبایی، ج به و فراست اورا منیخواهم، بلکره فقرط آرزومنردم،    

در واقعیرت هسرتم،    آنه چنانکه مرن  نکه من فرزندش هستم، بلکه مبثابهپدرم مرا بطور واقعی، نه ای
 دوست داشته باشد.
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من به پدرم سخت چسپیده ام، خباطریکه با گ شت هر روز نسبت به مادرم بیتوجه تر میشوم. و 
گپ بزنرد و   ده نگهداشته است. او منیخواهداو یگانه کسیست، که بقایای حمبت خانواده را در دمل زن
 ه رود.میکوشد از هرچیزیکه اشتباه مادرم را برمأل سازد طفر

نگرانی ام میباشد. من منیدا  چطورعمل کنم، چون من منیتوا ،  مادرم با آهنمه کاستیهایش مایه 
ر مهره  آزرده گی ام را نسبت به بیتوجهی مادرم، کنایه ها و موقف خشنش و اینکه من مهیشه مقص

 بیان کنم. چیز شناخته میشوم، واضحًا

ما میشود. مرن منیتروا  در   رویارویی من در مهه چیز جانب خمالف مادرم را دارم، و این باعث 
مورد کرکتر مادرم ابراز نیر کنم. به نیرم مادرم یک مادر شایسته و دخلواهم نیست. مرن جمبرورم،   

بکجا خواهد خودم مادرم باشم. من از آهنا بریده و به تنهایی براهم ادامه میدهم، تا ببینم، سرنوشتم 
را یک مثال بزرگ دیده و در وجودم یک تصویر دخلواه  کشید. این مهه بدلیل آنست، که من خودم

یک مادر و یک زن کشیده ام، ولی در وجود کسی که من اورا مادر خطاب میکنم، با این تصویر  از
 هیچ شباهتی منیبینم. 

و در وجودش نکات مثبت را دریامب  های بد مادرم توجه نکرده من مهیشه میکوشم، تا به منونه 
و آنچه راکه در کرکتر او نیامب، در وجود خود جستجو کنم. مگر به این امر مؤفق منیشوم و بدتر از 

 برن را برایم داده منیتوانند و بنرا آن اینست، که نه پدرم و نه مادرم درک میکنند، که آهنا حمبت والدی
نی پیدا خواهند شد، که باعث رضایت کلری فرزنردان شران    این من آهنا را حمکوم میکنم. آیا والدی

 شوند؟

گاهی من فکر میکنم، که خدا میخواهد، مرا مهین حاال و در آینده مورد آزمایش قرار دهد. من 
 خوب شوم، درآنصورت در آینده خیلی توانا خواهم بود. د بدون مثاهلا و توصیه ها شخصًابای

تیه تسکین ر آینده خواهد خواند؟ کی جبز از خودم مرا در آکی بغیر از خودم این مهه نامه را د
ضرورت دارم، اما اغلب آن توانایی الزم را در وجودم منیبینم. مرن  د داد؟ من اکثرًا به آرامش خواه

 را اصالح کنم. از نو خود این را بار بار درک میکنم و میکوشم، مهیشه و هر روز
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با من طور مناسب برخورد منیگردد. یک روز آنه خیلی هوشیار است و میتوانرد مهره چیرز را     
هریچ چیرزی را بلرد     بداند، ولی روز بعد میشنوم، که آنه به یک گوسفند کودن کوچک میماند، کره 

نیست و تصور میکند، از کتاهبا چیزهایی را آموخته است! من دیگر خردسال و نازدانه نیستم، کره  
کارش خبندند. من امیال، نیریات و برنامه های خود را دارم، که تا کنون منیتوا  آهنرا را بیران   هبر 
 کنم.

آه، شامگاهان که تنها میباشم، مرا تشویش زیادی فرا میگیرد، این امر مهچنان در جریران روز   
این  رخ میدهد. بنابر را ببینم، نیز -که مرا درک منیکنند بویژه اگر از کسانیکه نفرت دارم، ویا آهنایی

یتی مهیشره  گآغاز و پایا  میباشد. چون  وشتم مراجعه میکنم، چون این نقطهمن آخراالمر به روزن
شکیباست، من باو قول میدهم، که علیرغم نامالیمات براهم ادامه داده و اشکهایم را پنهان منایم. من 

 از حمبت روزی مرا تشویق کند.یا اینکه یک دست ُپر  میخواهم فقط نتایج کارم را ببینم و

 منا!ا حبیث کسیکه طاقتش طاق شده درک مرا نکوهش مکن، بلکه مر

 آنه ات.

  2498 نوامرب 8چهارشنبه 

 یتی عزیز!گ

به دانش خویش بیافزاییم، پدرم یکتعداد کتاهبای رهنما  نکه مصروفیتی پیدا کرده و ضمنًابرای آ
برار ورق زد، امرا    است. مارگو کتاب قطروری را سره  ن خواسته را از مؤسسات حتصیلی شهر الیِد

امکانات مالی اش باشد، نیافت. پدرم عجله داشت، چیز جالبی ب برابر مورد عالقه ویی راکه  رشته
 را پیدا کند، او میخواست به انستیتوهتا نامه فرستاده و از آهنا خبواهد، یک دررب آزمیشری "الترین  

م کور رسید. مارگو  آورده شده و کتاب درسی ارسال شدهبروی  ساده" را برایش بفرستند. خواسته
این کوررب خیلی دشروار   با وجود هبای بلند آن( دارد. برای منیاق آموزش کوررب م کور را )اشت
 زبان التین دارم.ید، گرچه عالقه زیادی به آموخنت مینما

خواهش کررد،   کلیمانچیزی جدید داده شود، پدرم از  که برای من نیز امکان آموزشخباطر این
 اطفال را برایم بیابد، تا من از منت اجنیل عهد جدید چیزی را یاد بگیرم. که یک جلد اجنیل
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" تو میخواهی، برای آنه در جشن خانوکا )عیرد مر هبی یهرودان( یرک جلرد اجنیرل حتفره         -
 مارگو پرسید. بدون مقدمه -بدهی؟"

 پدرم پاسخ داد.-موعد هبتریست"" بلی ...ها، اما فکر میکنم عید نیکالی قدیس  -

 عیسَی و خانوکا هبم جور منی آیند. 

برررب کهنره    را با یرک  فرش ما از آجناییکه جاروب برقی ما شکسته است، من جمبورم، هرشام
کلکینها بسته، چراغ و خباری روشن و درچنین حالتی باید من با یک بررب کف اتراق را  پاک کنم. 

و  -شکایت مهه باال خواهد شد مطمئنًا -ر کردم،من باخودم فک، جاروب کنم. این کاریست دشوار
و خاک زیادی که اتاق را فرا گرفته بود، به سر دردی دچار شد.  چنین هم شد؛ مادرم به سبب گرد

در مهره   هنوزهمو خاک  کثیف آلوده شد و پدرم ُغر میزد، که گرد التین مارگو با گرِد نو هواژه نام
 به این فقط میشود، ناسپاسی حمض گفت.. جا مانده و هیچ چیزی دگر گون نشده است

بسراعت   بامدادفیصله نو خمفیگاه اینست، که ُبخاری را بروزهای یکشنبه جبای ساعت پنج ونیم 
 هفت ونیم صبح روشن کنیم. به نیرما این یک تصمیم خطرناک است. 

 ما چه فکر خواهند کرد؟ خانهرو خارج شونده از دودمورد دود ذغال آیا مهسایه ها در 

ا بسته اند. امر  پرده ها نیز مبیان می ید، که از شروع اختفای ما تا کنون مهیشه این سوال در باره 
میخواهد، از پنجره ببیرون نگاه کند، در  کی از خامنها و یا آقایان دفعتًاچنین واقع میشود، که یبعضَا

پاسخ آن: "اینرا کسی منیبیند، اینرا کسی منیشنود ویا بره   اد حواله اش میشود. ونتیجه: بارانی از انتق
بسادگی گفت، ولی آیا واقعیت نیز مهینگونه اسرت؟ اکنرون از   سی توجه منیکند." اینرا میتوان این ک

او در مورد خا  فان دان میگوید مشاجرات شدید خری نیست. فقط دوسل با فان دان نزاع دارد. 
پیر دختر پیر" و یا " آقای دانا و فرهیخته را "دوشیزه و برعکس خا  پیر" هگوسالاق" و یا ""گاو ا
 " و غیره خطاب میکند. آزرده خاطرمهیشه 

 ر!چلنی به چلو صا  میگوید، سوراخهایت بگو

 آنه ات.
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2498 نوامرب 3شام دوشنبه   
 یتی عزیز!گ

ین مکاتیب در یک خواهی دید، که هریک از ا های مرا بترتیب خبوانی، واضحًااگر تو متام نامه  
نوشته شده اند. من خودم نیز از این رنج میرم، که در ایرن خمفیگراه خیلری بره      روانی حالت ویژه

گر من یک  اتنهایی چنین روحیه یی ندارم. مهگی چنین اند.من به  حالت مزاجی وابسته ام. گرچه
ر آنصورت میکوشم، قبرل از آنکره برا مرردم مترارب      کتاب را خوانده و زیر ت ثیر آن قرار بگیرم، د

بگیرم، خودرا کنترول منایم در غیر آن دیگران فکر خواهند کرد، که من دیوانه شده ام. در این حلیه 
سپری میکنم. من صادقانه میتوا   پر از رنج را ه خودت احسارب میکنی، من یک مرحلهمهانطور ک

چنین حالتی را دارم، ولری فکرر میکرنم، کره ایرن بردلیل       برایت بگویم، که خودم هم منیدا ، چرا 
 ترسیست، که هردم بر من مستولی میشود.

امروز زمانیکه بپ هنوز در اینجا بود، کسی بسیار بشدت و بطور طوالنی زن  زد. در آن حلیه 
افتاده و ضربان قلبم شدید شد، که علت مهه ترررب بود.شربانه در   د رنگم سفید پریده، شکمم به در

 نم. اب من خودرا یکه و تنها بدون پدر و مادر در یک تاریکی میبیخو

من در جاده ها آواره میباشم و یا اینکه تصور میکنم، خمفیگاه مارا آتش گرفته و یا اینکه  بعضًا
من در بسترم خبواب توأم با نومیدی  از اینجا میرند. با چنین احسارب آهنا شب هنگام آمده و ما را

اینها را به وضوح مهانند چشمدیدم میبینم. و این احسارب که اینها ممکرن انرد، هرر     میروم. من مهه
 حلیه اتفاق بیافتند، از من دور شدنی نیست!

میگوید، که او نسبت به ما رشک میرد، چون ما در ینجا فوق العراده آرام هسرتیم.    میپ اکثرًا 
 یکند. شاید این درست هم باشد. اما او تررب ما را بدون شک احسارب من

 مهانطوری که قباًل بود، شود.  نروزی برایما در تصورم هیچ منی گنجد، که دنیا

از زمان "پس از جن " میگویم، ولی این بدان میماند، که من درمورد یرک کراخ    من البته بعضًا
 رویایی و چیزیکه هیچگاه به واقعیت خنواهد اجنامید، سخن میگویم.
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با ابرهای سیاه  آبی آمسان میماند، میبینم، که  را با خمفیگاه ما که به یک گوشه من ما هشت نفر 
دم قرار داریم، هنوز امن است، ولی ابرهرا   در آن که ما کوچکی و تیره احاطه شده است. این دایره

نزدیکتر شده و حلقه ایکه مارا از خطر قریب الوقوع دور نگهداشرته باگ شرت هرر     نزدیکتر و بدم
ما چنان توسط تاریکی و خطر حماصره شده ایم، که از شردت  نگتر میشود. در چنین حالتی ت حلیه

مهه به پایین جاییکه انساهنا در مقابل هم  ی رب و در جستجوی جنات با یکدیگر تصادم میکنیم. ما
م و دراین میان مرا توسرط   جاییکه زیبا و آرام است میبینی نگند، نگاه می کنیم و سپس به باال،میج

نره   و تاریک ابر از هم جدا میشویم، که مانند یک دیوار غیر قابل عبور ما را نه به پرایین  این توده
تروا ،  به باال گ اشته و درصدد نابودی ماست، ولی هنوز به این امر قادر نشده است. و من فقط می

 تر شو و برایما راه باز کن!"فراخای حلقه، ای حلقه، ز  و زاری کنم: "فریاد ب

 نه ات.آ

  2498نوامرب  22پنجشنبه 
 تی عزیز!گی

 من یک عنوان خوب برای فصل حاضر انتخاب کرده ام: 

 مرثیه يی برای قلم خودرنگم

 59" خدا برریامرزدش" 

برویژه   قلم خودرنگم از امهیت زیادی برایم برخوردار بود، من به او ارزش بیحرد قایرل برودم.   
 تردارنرد، میتروا ، خروب    برزرگ  خودرنگهایی که نروک خباطر نوک ضخیمی که داشت. زیرا من با 

طوالنی و جالب را پشت سر گ اشته بود، که میخواهم طور خالصه  بنویسم. خودرنگم یک زندگی
 آنرا بیان کنم.

ل یک جعرربه  که با پنبه پیچانده شده بود( در داخم کور ) ُنه ساله بودم، خودرن زمانیکه من  
رایگان" نوشته شده بود، از شهر آِخن آملان حمل سونت مادر کرال ، کره اهردأ     که بروی آن " منونه

                                                 
59-In memoriam - )در منت اصلی کتاب چنین نوشته شده، که معنی آن بزبان التین خدامغفرتش کند ویا خدا بیامرزدش است. ) مترجم 



 

159 
 

ده برودم، در حالیکره   کننده سخاومتندی بود، رسید. من بعلرت سررما خروردگی در بسرترم خوابیر     
وش چرمی سرخرن  داشرت و مرن   خودرن  نامدارم یک پ ما باد سردی میوزید. دراطرا  خانه

اهر خوانده هایم نشان دادم: این منم آنه فرانک، مالک پرر افتخرار   آنرا در روز خنست به خو عماًل
 خودرن !

م، آیا میتروانی تصرور کنری،    وقتی من ده ساله شدم، اجازه داشتم، قلمم را با خود به مکتب بر
باید ثرومت را پنهان میکردم، چون  ا داد. در سن یازده سالگی عماًلنوشنت با آنر معلمه ما مبن اجازه

نوشنت میداد. وقتی دوازده ساله شرده و   هقلمها و دوات خود مکتب اجاز ف ششم فقط باصن همعلم
کسب کرد، که صاحب یک پوش جدید که بررای یرک    یهودی رفتم، خودرنگم افتخار آنرا هبه لیس

شرد. زمانیکره    -بسته میشد(، میماند زیپپنسل هم جا داشته و به یک قلمدانی اصلی ) که با یک 
نامره   من سیزده ساله شدم، خودرنگم با من به خمفیگاه آمد، که در اینجا او با من بره روزنوشرتها و  

سرالی برود، کره    گی رسریدم، آخررین   ده سرال رسن چها های زیادی سیر وسفر کرد. هنگامیکه به
 خودرنگم با من توانست بسر برد و اکنون...

بیرون شده و میخواستم در  داد. من از اتاقممجعه پس از ساعت پنج روی چاشتدر  حادثهاین  
پشت میز نشسته و به نوشنت آغاز کنم، که ناگهان با فشار بیک طر  توسرط مرارگو و پردرم کره     
مشغول آموزش زبان التین بوده ومیخواستند، برایشان جای باز کنند، پرتراب شردم. در آن حلیره    

کوچک میز قرار  ب آن با کشیدن آه در یک گوشهروی میز مانده و صاحخودرن  بدون استفاده ب
نصواری رن   یا های گندیدهگرفت، تا لوبیا را بچیند. "چیدن لوبیا" در اینجا به معنی پاک کردن لوب

بساعت پنج وچهل و پنج دقیقه جباروب کردن اتاقها آغراز کررده و کثافرات حاصرله را     است. من 
درخشران در   هدر یک روزنامه پیچانده و به خباری انداختم. یرک شررعل   یکجا با لوبیاهای خراب

 .اعث تعجب من گردیدباال شد، که ب ه بسیار به کندی میسوخت، دفعتًاخباری ایک
آرامش دوباره برقرار شده، التین خواهنا گم شده و من خواستم، عقب میز نشسته و به نوشرنت  

پالیرد، پردرم   افتم. من باز هم جستجو کردم؛ مارگو نیرز  بپردازم، ولی هرچه پالیدم، خودرنگم را نی
 ی کرد، مگر این قلم بدون هیچ اثری گم شده بود. جستجو کرد، دوسل پیگیر

 نیرداد. مارگو -" شاید این قلم مهراه با لوبیا ها در خباری افتیده باشد." - 
 من پاسخ دادم.  -" اوه، نه بیچاره گک!"  -
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اما وقتی که شام هم اثری از قلم خودرنگم نیافتم، مهره براور کرردیم، چیرزی کره در خبراری        
درخشران میسروزند.    هبا شعل 60بوده است، زیرا اشیای ساخته شده از سیلولوید سوخته، مهان قلم

قلمرم را در میران    هت یید شد، که پدرم فرردای آنرروز گیرر    بلی، این نتیجه گیری غم انگیز زمانی
 تر خباری یافت. دیگر اثری از قلم طالیی ام نبود. خاکرس
پدرم خاطر نشان کرد. من اکنون فقفط به یک چیز  -شاید در میان ذغال سن  سوخته باشد.""

خودرنگم از طریق سوختاندن مدفون شد و ایرن   هاندک میتوا  دمل را تسلی دهم و آن اینکه: جناز
 شیوه ایست، که من با اشتیاق در آینده آرزومند آن میباشم.

 
 آنه ات.

2498نوامرب  22چهارشنبه    
 یتی جان!گ

بپ دیفتری شیوع کررده اسرت. او جمبرور     گوناگونی در جریان اند. در خانه در اینجا حوادث 
و هرم در   خروراک است، بیش از شش هفته از متارب با ما خودداری مناید. بنابراین هم در قسرمت  

رابطه به خرید ما سخت به مشکل مواجه هستیم، در حالیکه عدم حضورش خبرودی خرود باعرث    
 ت ثر ماست.

رقیق است، که فقط میتواند، شیر برنج  هم در بستر بیماریست و بیشتر از سه هفته کلیمان هنوز
 )آبگین( خبورد. کوگلر در این روزها فوق العاده مصرو  است.

معلم زبان التین مترینات نوشته شده توسط مارگو را اصالح کرده و دوباره بررایش میفرسرتد.    
داناسرت. او   العراده  مارگو این نوشته ها را بنام بپ اجنام میدهد. استاد م کور بسیار مهربان و فوق

 گرد هومشند خیلی راضیست.ااز وجود چنین ش نیز مطمئنًا

دوسل به دیوانه ها میماند و هیچکس هم دلیلش را منیداند. این مشکل از آجنا آغاز شد، کره او  
نه با آقای فان دان و نه با خا  فان دان گپ میزند، که مهه گی در باال دهنش را بسته وبا هیچکس 

                                                 
60 - Celluloid -  
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گ شته بود، که باآلخره مادرم اورا هوشردار   مس لهی شده اند. چند روز از این متوجه این دگرگون
داد، که با این روشش خا  بالی زیادی بسرش خواهد آورد. دوسل گفت، که این آقرای فران دان   

اکنون تو باید بدانی،  را خنواهد شکست. خاموشی ، که خنست دست به سکوت زد، بنًا اوشخصًابود
گی آمدن او به خمفیگاه بود. مادرم از او به این مناسبت یک گل شانزدهم نوامر یک سالکه دیروز 

دریافت کرد، اما خا  فان دان که در هفته های گ شته چندین بار از این روز طور مستقیم و غیرر  
 یچ چیزی هم بدست نی ورد. مستقیم یاد کرده، میگفت، که دوسل باید دعوت بدهد؛ ه

امکان اختف  برایش سپاسگ اری کند، حترَی یرک    جبای اینکه از دادن صادقانهوسل( داو ) مگر
کلمه هم نگفت. وقتی صبح شانزدهم نوامر من از او پرسیدم، برایش تریک و یا تسلیت بگویم، او 

صلح را داشت، به چیرزی دسرت نیافتره و     مادرم که آرزوی متثیل نقش فرشته گفت، هردویش را.
 متشنج باقی ماند.باآلخره وضع مهچنان 

اینکره او   بابدر خف  در  ل ناقص العقل میباشد. ما اکثرًااغراق خنواهد بود، اگر بگویم، که دوس
شنیده  خبار جدیدًااندیم، که چگونه او حافیه، نیر و موقف ندارد، شوخی میکنیم و بارها به او میخ

هرنوع انتقاد و نکروهش وعرده   ابل کند. عالوه بر اینها او در مقرا بکلی واژگونه و نادرست نقل می
آملرانی دقیقرًا    هوجیرز  ایرن  های چرب ونرم میدهد، که در عمل یکی هم به واقعیت منیپیوندد. به او

 میکند:صدق 

 ، مردچه بزرگ است روان " 

 61"!شاست عمل کوچکچه  لیو 

  آنه ات.

  2498نوامرب 12شنبه
 یتی جان!گ

 در خیامل هانیلی را دیدم.  شام قبل از آنکه خبوامب، دفعتًادیروز 

                                                 
61- Der Mann hat einen grossen Geist. Und ist so klein von Taten!  
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. چشمانش خیلری  نده و با چهره یی الغر و کسل ظاهر شددر برابر چشما  در یک لبارب ژ او
آه، آنه، چرا تو کرد، که در نگاهش میشد، خواند: "بزرگ بوده و او بطرفم با غم و حسرت نگاه می

 جنات بده!"دوزخ مرا تنها گ اشتی، کمکم کن، مرا از این 

منیتوا  اورا کمک کنم، فقط میتوا  نیاره کنم، که چگونه انسراهنای دیگرر درد کشریده و    من  و
من جمبورم، دستهایم را روی هم گ اشته و فقط از دربار خداوند متنرا کرنم، او را    میمیرند، بنابر این

برل درک  هانیلی را دیدم، نه کسری دیگرر را و ایرن بررایم قا     نزد ما بفرستد. بلی، من دقیقًادوباره 
ز کرودک برودم. او بره    میباشد. من در مورد او نیر مثبت نداشتم. من برای درک معضالت او هنرو 

ایم. آن بیچاره خود خیلی وابسته بود و من گویا تالش داشتم، او را از رفیقه اش برب خواهر خوانده
فقط دقایقی  ! من گاهی واین امر را خوب درک میکنم من این را میدا  و شخصًا !چه حالی داشته

 گی او را دیده ولی با خودخواهی بسوی خوشیها و مشکالت خودم مراجعه میکردم.از زند

چشمان پر از این برخورد من نسبت به او خیلی زشت بود واکنون او با چهره یی پریده رن  و 
ا آه خردایا، مرن در اینجر    . کاش میتوانسرتم، او را کمرک کرنم!   بسویم نگاه میکردمتنا با بیچارگی 

هرچیزی را که میخواهم دارم، ولی او حمکوم به چنین یک سرنوشت دشوار است. او که نیز ماننرد  
. چرا چنین باید باشد، که من بایستی زنده مبا  ه و مهچنان خیرخواه میباشدمن به خدا عقیده داشت

 دور افتاده ایم؟و او احتمااًل مبیرد؟ چه تفاوتی میان ما دوتا موجود است؟ چرا ما اکنون چنین ازهم 

فراموشری سرپرده    بوتره  به بلکه یک سال میشد، کهنه بگویم، من اورا نه چندین ماه اگر صادقا
 بودم. گرچه بکلی فراموش نکرده ام، ولی آرزوی دیدن اورا در چنین حالت رقت بار نداشتم. 

حداقل آهنمه بدی را هانیلی امیدوارم، که تو از جن  سامل بدرآیی، تا ترا پ یرایی کرده و آخ،  
 ام، جران کنم. که در برابرت کرده

اما اگر توانایی آنرا در آنوقت داشته باشم، که اورا یاری کنم، وی به کمکرم چنران کره اکنرون     
ضرورت دارد، لزومی خنواهد داشت. آیا وی مرا یکبار دیگر بیاد خواهد آورد و برعالوه او چگونه 

ز او دستگیری کن، چنان که اودرد تنهایی را احسرارب نکند. پروردگارا، ا احساسی خواهد داشت؟
آه، خدایا اگر میشد برایش خر میدادی، که من با حمبت و مهدردی در موردش میاندیشرم، شراید   

 این امر به پشتوانه یی در امر توامنندی و شجاعتش تبدیل شود. 
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 رایش منی یامب. صورت پایانی را باینهمه تفکر در اینمورد بیهوده است، چون هبر 

هانیلی ایمان واقعی دارد ویا مبن دوخته شده اند، میبینم. آیا  را که من کماکان چشمان بزرگ او
در اینمورد چیزی منیدا  و هیچگاهی هم خبود  به او الق  شده است! من شخصًا این عقیده از بیرون

 زات نداده ام، که از وی در اینباره بپرسم.

که اکنون هستی بیرون کنم، ایکراش میتوانسرتم،    کاش میتوانستم، ترا از آجنایی ،هانیلی، هانیلی
کنم. این شاید دیر باشد، مرن منیتروا ، اکنرون تررا      تقسیمدر اختیار دارم؛ با تو  هرچیزی را که من

هیچگراهی فرامروش نکررده و    تررا   اما مرن توا ، اشتباهامت را اصالح کنم. کمک کنم و مهچنان منی
 ایت دعا خواهم کرد!مهیشه بر

 آنه ات.

2498 دسامرب 0دوشنبه   
 یتی حمبومب!گ

 

ال ما ناخود آگاه بیاد سبد تزئین شرده در سر   ز نیکالی مقدرب نزدیکتر میشد، مههزمانیکه رو 
خنواهیم داشرت. مرن    یبسیار درد آور بود، که فکر کنم، امسال جشنافتادیم، ولی برای من  گ شته

مشروره داده شرد، کره    پیم )پردرم(  به خنده آور به فکرم خطور کرد.  خیلی اندیشیدم، تا که چیزی
 برای هریک از هشت نفر شعر بسراید.

ها و فیته  ما با سبد بزرگ لبارب که با گدیگکدقیقه مهه شام یکشنبه به ساعت هشت وپانزده  
 های گالبی و آبی رن  ساخته شده از کاغ  تایپ )کاربن پیپر( مزین بود، به باال رفتیم. 

در روی سبد یک ورق کاغ  بزرگ حتفه قرار داشته و در روی آن یک پاکرت خرط چسرپانده    
 از حجم بزرگ حتفه در حیرت افتادند. من پاکت را از روی کاغ  شده بود. در باال مهه بدون استثن 

 کردم:آغاز حتفه برداشته و به خواندن 
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 ديباچه:  

 ل باز نیُکالی مقدس آمد، اامس
 نزد ما آمد، خمفیگاه حتَی به او

 دريغ و افسنوس که ما منیتوانیم، چنانکه،
 .ن داشتیم، امسال نیز قدومش را گرامی بداريمپارسال جش

 در آنزمان ما هنوز سرشار از امیدواری بوده، 
 فکر میکرديم، روانسال پیروزی در و با خوشبینی به  
 نه تقدير چنین است،شورخبتاما ا
 گشار کنیم.کالی مقدس را باز هم در اينجا برکه بايد جشن نی 
 اما علیرغم اينها ما اين روز را خجسته و گرامی میداريم. 

 ها خربی نیست، هديهاز آمايیکه از 
 ، دفه بدهیم...ما بايد چیزی ديگر 

 نگاه کنند! انکفشهايشدرون  مهه يکباره به به اين منظور،و  
 

. در هر بوت یک ندقهقه مهه بلند شده و هریک کفش خودرا از سبد دوباره گرفت و دفعتًاخنده 
درج  پراپوش پاکتک خورد پیچانده شده در کاغ  حتفه قرار داشرته و در روی آن آدررب صراحب   

 شده بود.

 آنه ات.

2498 دسامرب 11چهارشنبه   

 یتی جان! گ

یک گریپ شدید مانع آن شد، تا پیشتر از امروز برایت بنویسم. این بسیار دشوار است، کره در  
اید بسرعت بزیر حلا  درآمده و با متام قروت از  شود، اگر میخواستم سرفه کنم، ب بیماراینجا کسی 
باید از شیر، شهد، شکر ویا  بنًا این کار بی نتیجه بود و ویم جلوگیری میکردم. ولی اکثرًاخارش گل

تابلیت کار میگرفتم. اگر من جریان تداوی یی که توسط آهنا صورت گرفت: عرق شدید، تکه های 



 

165 
 

تر بروی سینه، تکه های خشک بروی سینه، نوشیدن مایعات داغ، غرغره کردن دوا در گلو، مالیدن 
دو  آب داغ، نوشیدن شربت لیمرو و هرر   استفاده از بالشهای گرم و مشکولهمرهم، استراحت آرام، 

چنین را بیاد بی ورم، تنم به لرزه میافتد. آیا با استفاده از  -ترمامیتر(ساعت گ اشنت میزان احلراره )
بدتر از مهه آن بود، که آقای دوسل ادای داکتر را در آورده و سرر  روشهایی انسان صحت مییابد؟ 

ششهایم گوش دهد. مشکل تنها در ایرن نبرود، کره     را بروی سینه ام گ اشت، که به صدای چربش
موهایش مرا به ارتعاش وامیداشتند، بلکه من از او میشرمیدم. صر  نیر از اینکه او سی سال پیش 
حتصیل کرده و لقب داکتر را کمایی کرده، بر کدام اسارب این مردکه سرش را بسینه ام گ اشرت؟ او  

سینه ام سامل ویا غیر سامل است، او که چیرزی راشرنیده   که حمبومب نیست! صر  نیر از اینکه داخل 
به کرری شرباهت دارد، کره     شسته شوند، چون او دقیقًات خوب منیتواند، چنین گوشهایی باید خنس

 میترسد، صدایش بیش از حد معمول بلند باشد. هبر ترتیب در مورد بیماری زیاد گفتم. 

لند تر شده، یک کیلرو وزن گرفتره، هنروز    اکنون من دارای صحت کامل بوده، یک سانتی متر ب
 آموزش هستم. دارای رن  پریده بوده و سخت تشنه

 وفق منیکنرد( اسرت، کره اکنرون میانره مهره      دیگری در اینجرا  هواژ) 62غیر معمولیحالت این  
باشندگان خوب است و کسی دعوا منیکند، اما فکر میکنم، که این حالت مدت زیادی دوام خنواهرد  

 ن صلحی را اضافه از شش ماه ندیده بودیم.کرد؛ ما مهچنی

 بپ هنوز ازما جداست. مگر خواهرک او بزودی شفا خواهد یافت.  

)جیلری( بدسرت خرواهیم     شیره قندما برای روزهای کریسمس مقدار بیشتر روغن، چاکلیت و 
داد. میپ  خبششآورد. مبناسبت عید خانوکا آقای دوسل به خا  فان دان و مادرم یک کیک بینییر 
باید میکرد! مارگو و  بنا به خواهش دوسل آنرا پخته بود. میپ علیرغم کارهای زیادش این کار را
سنتی سراخته شرده    من هرکدام یک دانه سنجاق تزئینی زیبا را که از سکه های درخشان دو ونیم
 خیلی قشن  اند.اند، حتفه گرفتیم. من منیتوا ، با کلمات احساسم را بیان کنم، خالصه سنجاقهای 

                                                 
 62- Ausnahmsweise  )در گرامر زبان آملانی حبالت بیقاعده و یا استثنایی اطالق میشود. ) مترجم 
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ه سرهمی یک ماه مترام مرن    درازنایبپ دارم. در  برای کریسمس هم من چیزهایی برای میپ و 
برجنم استفاده میشد، ذخیره کرده ام. به پیشواز کریسمس کلیمان از این ََشکری را که باید برای شیر

 .میسازد مانند( جلبیشکالت خمصوص )َشکر 

بوی میدهد، غ ا مبعده های ما سرنگینی کررده و باعرث    هنوز بسیار مرطوب است، خباری هوا 
 بلند از هر سو میشود. صداهای

 خاموشی درجن  باعث حالت بد مزاجی ماست.

 آنه ات.

2498 دسامرب 19مجعه   

 یتی عزیز!گ

ما بد است و من فکر میکنم، که این نقیصه در  همه من برایت بارها نوشته ام، که حالت مزاجی 
 63"ا سرحد مرگتهی و غم الیتناتا شاعر"سرور  هءاین اواخر در وجودم گسترش یافته است. بگفت

"الیتناهی" خوشحال میشروم، زمانیکره امکانرات اینجرا را     طور مطابقت میکند. من  در اینجا واقعا
م، یشرو تاسرحد مرگ غمگین" می" یهودی مقایسه میکنم،دیگر کودکان خودرا با  زمانیمیبینم. ولی 

بویژه زمانیکه خا  کلیمان به اینجا آمده و در مورد کلوپ هاکی یوپی، مسابقات قایقرانی، منایشات 
 و دعوهتای چای با دوستان حکایت میکند. تیاتر

سرحد تا و البته من به یوپی حسادت منیورزم، مگرخیلی آرزو دارم، تا روزی خوشرحالی کرده
خبندم. بویژه اکنون در زمستان، در روزهای تعطیالت کریسمس و سال نو، ما در اینجا ُگرده دردی 

مثل آدمهای در حال نابودی هستیم. گرچه من حق نردارم، ایرن کلمرات را بنویسرم، چرون عرین       
بازهم بیاد گفته های آغازینم میرافتم: " کاغر     یتوا ، گپ دمل را نز  و بنًاناسپاسی است، اما من من

 فراخ دارد." هحوصل

                                                 
 63-GoetheJohan Wolfgang) “ Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrüpt”(   شعر از گویته شاعر و دانشمند شهیر آملانی که معنی حتت اللفیری آن

 وشحالی تابه افالک و غمگینی تا مرز مرگ )مترجم( . اینست: خ
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اگر کسی از بیرون با هوای تازه، لبارب به تن و صورت سرد شده از سرما می ید، میخواهم سرم 
چه وقت امکان آنرا پیدا خواهیم کرد، تا هوای تازه را استنشاق یر حلا  کنم، تابه فکر نیافتم: "را بز

جمبرورم، خرودرا اسرتوار     اییکه من منیتوا ، سرم را بزیر حلا  بگ ارم و بررعکس و از آجن کنیم؟ "
 گرفته وراست بنشینم، این نگرانیها باربار به خمیله ام خطور میکنند. 

تو میتوانی درک کنی، اگر یک ونیم سال در یک خانه مثل زنردانیها باشری، در بعضری روزهرا     
ب من غیر معمولی و ناسپاسانه بنماید، اما جلو عواطف حوصله ات سرمیرود. شاید این امر از جان

و احساسات را منیتوان بزور گرفت. بایسکل رانی، رقصیدن، اشپالق زدن، دنیرا را دیردن، خرودرا    
امیرامل را برروز دهرم.     جوان و آزاد احسارب کردن، اینها اند آرزوهای من، ولی بازهم منیتوا ، ایرن 

چه حاصل ما خواهرد شرد؟ مرن     شکَوه بزنیم، در آنصورت گیریم که ما هشت تن دست به گله و
مهچنان به منشر  یهرودی ام نگراه     ویا کسی بدون آنکه به ناسپاسی ام گاهی فکر میکنم: آ  شخصًا

عف و شور کند، مرا در این مورد درک خواهد کرد، که در وجودم نوجوانی را که احتیاج شدید به ش
توا  در این مورد با کسی صحبت کرنم، چرون میردا ، کره در     منیدا  و منی صًادارد، ببیند؟ من شخ

یی. برا وجرود   آنصورت خواهم گریست. گریه آرامش آور است، بویژه که بتوانی در نزد کسی بگر
را کره درکرم کنرد،     یا من هرروز و هر حلیره کمبرود مرادر   تیوریها و تالشه اینهمه و علیرغم مهه

دهم و یا هر چیرزی را کره مینویسرم،     چیزی را که اجناماحسرارب میکنم و هبمین دلیل مهیشه هر 
مادرکی که به باشم، که خودم آرزومند آ .  دریفکر میکنم، که در آینده من برای فرزندا  چنان ما

بگیرد. فکر میکنم، که من توانایی بیان آنرا  هرگفته یی هیجانی نشده ولی خواسته های دمل را جدی
هر چیزیست. میدانی من چه فکر کرده ام،  خبودی خود بیانگر درجان()ما "مامس" م، ولی کلمهندار

س مشرتق  ررمان ند "مامس"بگویم؟ من اورا اکثرًا مانسا مینامم، که از آن کلمهتا به مادرم چیزی مان
کره در  مادرجان( نیست، که من بسیار عالقه مند آن بودم،گردد. که البته این برابربه کلمه مامس )می

( میشرد. خوشربختانه مرانس اینررا درک     mِصر  یک پای دیگر میداشت، تا) (nحر  )آنصرت 
 منیکند، درغیر آن او خود را بدخبت احسارب میکرد.

 اکنون دیگر کافیست و من از"غمگینی تا سرحد مرگم" با نوشنت آهنا کمی کاستم.

 آنه ات.
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او در سال گ شرته  اکنون که از کریسمس یک روز گ شته، میخواهم، به پیم ) پدرم( و آنچه که 
مبن گفته بود، فکر کنم. درسال گ شته چنان که من اکنون مفهوم حرفهای اورا درک میکرنم، گفتره   

حالی میکردم،  یش را تکرارمیکرد، شاید من برایشهای اورا منی فهمیدم. اگر وی یکبار دیگر گپها
 که گفته هایش را درک میکنم!

اسرارقلبی" دیگران زود به " آن گپ زد، که او شخصًارد خباطر من فکر میکنم، که پیم در اینمو 
قلبری اش را برازگو    پی برده، ولی در مورد خودش هیچ چیزی منیگوید و او نیز باری باید اسررار 

مارگو حتی تصور هم منیکند، که به سر پیم چه گ شه است. این پیم بیچاره منیتواند، چیزی د؛ بنًا کن
 ، چون اشتباهات مادرم را میبیند. پ یر شدهرا فراموش کند. او اکنون انعطا  

من امیدوارم، که )در آینده( به او شباهت پیدا خواهم کرد، ولی هیچگاهی منیخواهم، شاهد آنچه 
 که سرنوشت با او کرده، باشم!

 آنه ات.

2498دسامرب  12دوشنبه   

 
 مجه من خنستین بار در زندگی ام حتفه یی مبناسبت کریسمس بدست آوردم.  شام روز 

غیر قابل تصور آماده کرده بودند. میرپ یرک کیرک ل یر       هدخترها، کلیمان و کوگلر یک هدی
روغنی دارای  هصلح " به نیر میرسد، پخته بود. بپ پنجصد گرام کلچ -0111جشنی که برویش" 

 ود.کیفیت پیش از جن  آماده کرده ب

و به هریک از بزرگساالن یک شده داده هدیه برای پتر، مارگو و من یک بوتل ماست شیرین  
اجنارب بسیار قشن  بسته بندی شده و بروی پاکتهای حتفره تصراویر زیبرایی     هبوتل بیر رسید. مه

 ما بسیار به سرعت سپری شدند.انده شده بود. روزهای کریسمس چسپ

 .ات آنه
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  2498دسامرب 14چهارشنبه 

 
 دوباره مادرکال  و هانیلی بیادم آمدند. شام بار دیگر بسیار دلگیر بودم. من دیروز 

بی بی ام، آه، این بی بی مهربان، ما که خیلی کم از سرگ شت او با خر بودیم؛ چقدر در برابرر  
آن او کماکان یرک راز   علیرغم زندگی ما عالقه داشت. و مس لهما مشفق بود، تا چه حد او به هر 

 64اسفناک را مهیشه با خود نگهمیداشت.

هریچکس از ماهرا را هیچگراهی درغمهرا تنرها      خوب بود. وی فردی قابل اعتماد و  او دایمًا 
من شوخ هم برودم، مهیشره مررا     منیگ اشت. هرچه که واقع میشد، هرقدر که من شوخی میکردم و

یا چنین بوده که گاهی مررا درک منیکرردی؟ مرن     آیا مرا دوست داشتی و -میبخشید. بی بی جان
خودم منیدا . مادر کال  چقدر تنها بود، با وجود ما چقدر وی احسارب تنهایی میکرد. یک انسران  

 مهه باشد.  "حمبوب"واند،نها باشد. چون منیتگفت وگوی زیاد بازهم ت علیرغممیتواند 

خدایا او را در پناهت نگهداشرته و وی را   او چه میکند؟ آه، و هانیلی؟ آیا او هنوز زنده است؟
من به تو می اندیشم، بتردریج خرودم را در جایرت تصرورمنوده، حرس       مبا برگردان. هانیلی، وقتی

میکنم، که سرنوشت من نیز مهانسان میتوانست باشد. چرا من مهیشه از آنچه در اینجا میگ رد رنج 
سرنوشتش فکر  خت باشم، بدون آنکه به او ومیرم؟ آیا منیتوا ، مهیشه خوشحال، راضی و خوشب

کنم؟ من خودخواه و ترسو هستم. چرا من مهیشه در خواب و در ختیلم بدترین چیزها را که حترَی  
از تررب آهنا میخواهم ، فریاد بز ، میبینم؟ خباطریکه من هنوز هم علیرغم اینهمه طرور الزمری از   

ا که حتَی سزاوار آن نبوده ام، اعطا فرموده، ولری  خداوند سپاسگ اری نکرده ام. او مبن هر چیزی ر
 بازهم هرروزه اشتباهات زیادتری را مرتکب میشوم!

. ولری فقرط   ، انسان میتواند، مترام روز گریره کنرد   گریدمیتواند، با یاد آوری نزدیکانش ب انسان
 میتواند، دعا کند که خدا یک معجزه را ببار آورد، تا یکعده ازآهنا را در امانش نگهدارد. 

 کافی خواهد بود! بدینمنیور و من آرزومندم، که نیایشم

 آنه ات.

                                                 
 مادرکالن آنه از یک بیماری مهلک رنج میرد. )از منت هالندی( -64
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2498دسامرب 81پنجشنبه   
 تی عزیزم!گی

مهچنران برین آقرا و    در اینجا بعد از آهنمه مشاجرات شدید هم میان ماها، دوسل و باالییهرا و  
آهسرته   خروراک  خمالفت آهنم در مرورد  اما اکنون ابرهای تیرهری میشود. خا  مهه چیز خبوبی سپ

به این نیر عالی رسیده، که باید صبحانه کمتر کچالوی سرخ خا   ..میگیرند. در افق پدیدارآهسته 
در اینمورد برا او موافرق   م مادردوسل و ما بشمول  کرده مصر  منوده و جبای آن آنرا ذخیره کنیم.

. حاال مشکل ما بر سر روغن جامرد بوجرود آمرده و    ون کچالوها را نیز تقسیم کرده ایمنبوده و اکن
خرواهم   نکشرررا  کننرد، برایرت حتمراً    مادرم جمبور است، مداخله کند. اگر حوادث بطور جالب ا

ن( مرا بردون روغرن آمراده     آهنا با روغ: گوشت را )نوشت. در این اواخر ما بازهم انشعاب کردیم
برا پوسرت آن مصرر      مرا  آهنا پوست کرده(یخورند، ما منیخوریم؛ کچالو را )میکنیم، آهنا سوپ م

 ه است.تمیکنیم. خریداریهای فوق العاده زیاد شده و اکنون باز کچالوی سرخ کرده رواج یاف

 جدا و منقسم میبودیم!از آهنا بکلی یکباره و کاش ما  

 آنه ات.

منحیث ملکره   65لطنتی را هتیه کرده است. یولیاناکارهتای متام خاندان سبپ برایم ُپست یادآوری:
در این عکس خیلی جوان مینماید. سه دخترش خیلی ج اب اند. این کار بپ قابل حتسین اسرت.  

 نه؟

 

  2499جنوری  1يکشنبه  

 تی عزیز! گی

 برار در مکراتیبم بره کلمره     م، چندینامروز صبح وقتی بیکار نشسته و روزنوشتم را ورق میزد
ستولی شده و من از خود بطرز شدیداحلنی نوشته شده برخوردم، چنان که تررب برمن م "مادرم" که

                                                 
بیراتریکس از   6109درسرال   -در هالنرد وفرات کررد.    6119ملکه آنزمان هالند، مادر ملکًه بیاتریکس و مادر بزرگ شاه فعلی هالند ویلیم الکساندر بود که در سال  -65

 . Julianaسلطنت هالند دست کشیده و زمام دولت را به پسرش ویلیم الکساندر سپرد ) مترجم(. 



 

171 
 

تو چطور جرأت کرده یی اینرا  ،آنه، آیا این تو هستی، که از نفرت حر  زده یی؟ آه، آنهپرسیدم: "
 بنویسی؟"

سرشرار از کینره و   فکر میکردم، از کجا من اینچنرین   من با روز نوشت باز در دستم نشسته و 
یکسال پریش را   ر میان گ اشته ام. من کوشیدم آنهمملواز نفرت شده و مهه چیز را با اعتماد با تو د

درک منوده و او را ببخشم، زیرا وجدا  پاک منیشود، ترا مرن اینهمره اهتامرات را برا ترو در میران        
ندهم، چگونه من به این نیریات وصول پیردا کرردم. مرن از     نگ اشته و پرس از درج آهنا توضیح

گروش   حالت مزاجی ام رنج برده و رنج میرم، چون جبای آنکه به آرامی به سخنان شخص مقابل
بعد خود را در در موقف کسیکه با کلمات آتشرینم اورا   تفکر و تعمق منوده عمیقًاداده، در مورد آن 
و آن(  جمرازی بفهوم آب برده )ده ام، قرار دهم، سرم را بزیر ده گی خاطرش شررجنانده و باعث آز

 شده ام. هاباعث انعکارب ذهنیگرایانه مهه چیز

سرخر و غصره   مسرت، مت ا خبود متوجه بوده و مههمن خودرا در وجود خویش پنهان کرده، تنه 
ارزش است، چون اکنون به یک کتاب هایم را در دفتر روز نوشتم حتریر کرده ام. این دفتر برایم با 

 "گ شته" را بنویسم.ه ر هپلوی اکثر صفحات میتوا  کلمخاطرات تبدیل شده، گرچه د

مرن   مگرن ام(. او مرا درک منیکرد، این راست است، و کماکان چنیی مادرم قهر بودم )من باال 
بوده، از دست من بره اکثرر   هم اورا درک کرده منیتوانستم. چون او مرا دوست داشته، با من مهربان 
جود، عصبی و حسارب بوده و این مصایب دچارشده، هبمین علت و به خاطر وضعیت غم انگیز مو

 باالیم داد و فریاد میزند.طبعًا 

من اینها را خیلی جدی میگرفتم، ازش میرجنیدم و در برابرش گستاخ و بی پروا بروده ام، کره    
 جرای خرود   درما هردو  برخورد منوده است. بصورت عمومدرنتیجه او نیز بنوبه خود با عصبانیت 

مرؤقتی  ها مهه اینهردوی ما نبوده ولی  رضایت ر یکدیگر میشدیم. این البته مایهباعث رجنش و ت ث
و گ را اند. و اینرا که من میخواستم، از اینهمه چشم پوشی کرده و بیشتر با خود مهردردی داشرته   

 باشم، نیز میتوان درک منود.
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گی روزمره ساده عصبانیت اند، که من در زند نوشته شده اند، فقط انعکاربمجالتیکه طور شدید 
 با َلَگدک زدن در یک اتاق بسته و یا با دشنام دادن در پشت سر مادرم گفته ام.

مقطع زمانی ایکه من با چشمان ُپر ازاشک مرادرم را نکروهش میکرردم، گ شرته اسرت، مرن       
افسررده ام،   زمانیکره  حدی فروکش کرده است. من اکثرراً  مادرم نیز تاهوشیارتر شده و عصبانیت 

فعلری بسریار خروب     در حلیهان مینماید و بنا براین میانه ما مهسدهنم را میبندم، و او هم برخورد 
 دوست داشته باشم، حمال است. شاست. ولی اینکه مادرم را مانند فرزندی ُپر از مهر

نیر آرامش میدهم، که کلمات توهین آمیرز بایرد فقرط در روی     باینترتیب من وجدا  را با این
 کاغ  باقی مبانند، تا اینکه مادرم در قلبش آهنا را ال کند.

 آنه ات.

2499 جنوری 0پنجشنبه   
 یتی جان!گ

 باید آهنا را با مگرامروز من باید به دو چیزاعترا  کنم، که البته زمان زیادی را در بر میگیرد. 
میدا ، که تو مهیشره و  ًا است با تو بگویم، چون من دقیقکسی درمیان بگ ارم، و بدین منیور هبتر 

 در هر حالتی خاموش خواهی بود. 

مادرم شکوه داشته ام، ولری  از میشود. تو میدانی که من اکثرًا  خنستین موضوع مربوط به مادرم
برایم هویدا شد، که او چه کمبودهایی دارد.  عتًامهربان باشم. مگر دفمقابلش کوشیده ام، که در ًا  بعد

هر خوانده هایش را میبیند، تا دخترانش را. البتره  اما خو مادرم خودش برایم گفت، که او دروجود
رفیقه( هیچگاهی جای مادر را منیتواند بگیرد. من ی عالیست، اما یک خواهر خوانده )این نیر خیل

من باید آنرا حمترم مشرده برایش ارزش  اشد، دارم، منونه ایکهورت به یک مادری که برایم منونه بضر
قایل شوم، البته مادرم در موارد زیادی برایم منونه است، مگر فقط آن منونه هایی که من باید از آهنا 
بپرهیزم. من احسارب میکنم، که مارگو در این موارد به حنو دیگری میاندیشد و آنچه را که من ترا  

کردم، او هیچگاهی درک خنواهد کرد. و پدرم از هر گفتگویی درخصوص مرادرم   کنون برایت بیان
 طفره میرود.
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ل دقیق و باریک اندیش به نیرم یک مادر باید بویژه در رابطه به فرزندانش در چنین سن و سا
شراید   مانسا زمانیکه من از درد جسمی نه بلکه از دردهای دیگر میگریم، به من میخندد.باشد، اما 

 واقعه من او را هیچوقت منیبخشم. ساده لوحانه بنماید، مگر در رابطه به یک  این

 گفتنرد، ، با مرن میرفتنرد  که و آن روزی بود، که من باید نزد داکتر دندان میرفتم. مادر و مارگو 
هبتر است بایسکلم را با خود بگیرم. زمانیکه کار ما نزد داکتر دندان متام شده و ما در عقب دروازه 

دیدن کررده و شراید   ایستاده بودیم، مارگو و مادرم گفتند، که آهنا به شهر رفته، از مرکز خرید اش 
برا آهنرا   ندارم. البته من نیز میخواستم بیاد ز این قرار، که اکنون من دقیقًاو مجالتی اچیزهایی خبرند 

 بایسکلم را با خود آورده بودم.  من اجازه نداشتم، چون مگر بروم،

قهقره   ولی مارگو و مرادرم شرروع بره خنرده    شدت ت ثر از چشما  سرازیر شدند، اشکهایم از 
 کردند. 

در آنوقت من چنان عصبانی بودم، که زبا  را از دها  بیرون کشیده برایشان نشران دادم و در  
کوچک اندام از هپلوی ما رد شده و با حیرت بسویم نگاه کرد. من با بایسرکل   مهاحنالت یک خا 

جراحاتی که مادرم به من وارد آورده  عجب است، که از مهه رفته و مدت طوالنی گریستم.به خانه 
 مهین یکی خیلی درد آور است. من هنوز بیاد می ورم، که چقدر من در آن حلیه عصبانی بودم. 

 شخص خودملی دشوار است؛ چون این مربوط به اظهار موضوع دومی که میخواهم بگویم، خی
ایه میکنند، کی در تشناب میبینم، آهنا در اینجا حک که عقبمانده نیستم، اما زمانیمن  ،یتیگمیشود. 
 چی میکند، با متام وجودم در برابرشان مقابله میکنم.دقیقًا 

 خواندم. کومه ها( ) اگونه ه شدن سرخه را در بار 66هیستردیروز من یک مقاله از سیس 

 مگرر متوجه من باشد. گرچه مرن زود سررخ منیشروم،     ی بدان میماند، که فقط مستقیمًاوه مقال
 های دیگری که او مینویسد، در مورد من وفق میکنند.زچی

                                                 
 66 - Sis Heyster 
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گوشه به سنین نوجوانی میرسد، خاموش و  او بطور تقریبی چنین مینویسد، که یک دختر وقتی
چنرین واقرع    ند، فکر میکند. با من هرم دقیقراً  گیر شده و به دگرگونیهایی که در بدنش بوجود می ی

 میشود. 

میکرنم، امرا    شررم و از اینجاست، که من در این اواخر در مقابل مارگو، پدر و مادرم احسارب 
 من خجول نیست.ه مارگو بانداز

میشود، خیلی جالب است، نه فقط به دلیل تغییرات بیرونی بد ، بلکه بیشرتر   آنچه با من واقع 
 خودم با هیچکسی صحبت منیکنم.  هبعلت آنچه در درو  میگ رد. چون من در بار

آهنمره درد،   علیرغم( عادت ماهانه میشوم )و این تاحبال سه بار رخ دادهمن دچار  از آجناییکه
گی من یک احسارب لطیف نامرئی را با خود ال میکنم و بنا برراین زمانیکره مرن    ناراحتی و آلود

 م.آنرا باز در وجودم حس میکنم، مهیشه به حنوی ار آن ل ت میر

براالی خرود اطمینران کامرل     هیستر مینویسد،که دختر جوان در این سن وسال  سبرعالوه سی
 وی یک شخصیت جداگانه با اندیشه ها وعادات خودش میباشد. یابد، که یلی در منداشته و

م زودتر به تفکر در مورد خود پا گ اشته بودم، بنًا گیسال وقتی من به اینجا آمدم، تازه به سیزده
. بعضی شبها من دستم را بروی سینه میباشمانسان در وجودخودم" پرداخته و دریافتم، که من یک "

 ام گ اشته میخواهم احسارب کنم چگونه قلبم آرام و منیم میتپد.

بعلرت   ه اینجا بیایم داشرتم. مرن بعضراً   خودخبودی را من حتَی قبل از اینکه ب چنین احساربنای
طرور جردی    68اب " تاریخ هنر" اثر سرپرینگر در کتبرهنه  67ونوربخواندن ناشی از احسا سرات 
 چنان حتریک میشوم که جلو اشکهایم را منیتوا  بگیرم.گاه از زیبایی ونورب مت ثر شده و 

 آه، کاش من یک رفیقه میداشتم!

2499 جنوری 0پنجشنبه   

                                                 
 افرودیت یاد شده است. -یاره منیومه مشسی، که در میتولوژی روم باستان اهله عشق و زیبایی بوده و دراساطیر یونان باستان بنام س -ونورب -67
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 حمبومب! یتیگ

مفرط به سخن گفنت با کسی چنان در وجودم قوت گرفته، که بره حنروی از احنر  فکرر      عالقه 
گاهگاهی به اتاقرک او میررفتم و روشرنی      این منیور انتخاب کنم. من قباًلمیکنم، که پتر را برای 

اسرت و  جناییکه پتر خیلری خراموش وخجرالتی    چراغ آجنا برایم خیلی خوشایند مینمود. مگراز آ
ا که برایش مزاات کند، از اتاقش بیرون منیکند، من هم جرأت منیکرردم، کره در   هیچگاهی کسی ر

 اتاقش زیاد مبا ، تا او فکر نکند، من شخص مزاای هستم. 

من در جستجوی فرصت بودم، تا بدون آنکه وی متوجه شرود، در اتراقکش مبرا  و ایرن      مگر
و مفرط به حل جدوهلای معما پیدا کررده،  ناگهانی  میسر شد. پتر در این اواخر عالقهامکان دیروز 

کشرید، کره   که روزهای متام مصرو  حل آهنا میباشد. من او را در این کار کمک کرده و طرولی ن 
 -روی خترت در و مرن  کوچکش نشستیم. او برروی چروکی اش  میز  هردوی ما روبروی هم دور

 دیوان. 

تا چه حدی وی از این آمدن غیر  به چشمان آبی پررنگش نگاه کردم و دیدم، کهحلیه ایکه من 
مترقبه ام متهیج شده؛ در وجودم احسارب عجیبی پدید آمد. من بوضاحت میتوانستم در چهرره اش  

انرد، چگونره   دحالت ناتوانی را میدیدم، کره منی افکار درونی وی را احسارب کنم. من در صورتش 
دم، که چگونه او با کربرخورد مناید؛ مهزمان من میدیدم، او درک میکند، که یک مرد است. من نگاه 

واستم از او بپرسرم:  من میخشفقت درونی ام نسربت به او میشد.  حی  و خجول است و این موجب
شردم، کره   نگاه کن. امرا مرن معتقرد     خودت بگو. به چشمان من بدخبت و پر گوی چیزی در باره
 آماده منود، ولی مطرح کردن آهنا کار خیلی دشوار است. گی الت را میتوان به سادأاینگونه سو

هیستر در مورد سرخ شدن گونه به او نگفرتم.   میرسید و من چیزی را جبز از مقاله شام به پایان
نفرس در وجرودش   نوشته ام بلکه به او فهماندم، که با گ شت زمان اعتمراد بره    البته نه، اینطور که
 زیادتر خواهد شد.

شب در بسترم من بازهم گریستم و گریستم، در حالیکه باید میکوشیدم، صدایم را کسی نشنود. 
من فکر میکردم، اینکه من آرزومند لطف و توجه پتر هستم، کارخوبی نیسرت. انسران بره وسرایل     
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اینرا در وجرود مرن میبینری،     زیادی روی می ورد، تا امیال و خواسته هایش را بر آورده سازد. تو
چون من مصمم شده ام، بیشتر با پتر نشست و برخاست کنم و به حنوی از احن  اورا بره گرپ زدن   

 وادارم. 

ینجا یرک  ااینطور نیست. اگر فامیل فان دان در  ی، که من عاشق او هستم. نه اصاَلاما فکر نکن
 طرح رفاقت بریزم. دختر جبای پسر شان میداشتند، بازهم سعی میکردم، با او

من صبح امروز بساعت پنج کم هفت بیدار شده و درست بیادم آوردم، چه خوابی دیده ام. مرن  
 نشسته است.  69خواب دیدم، که بروی یک چوکی نشسته ام و در مقابلم پتر...سخیف

را ورق میزنیم. خوامب بقدری واضح بود، که من هنوز قسمتی  70ما یک کتاب مصور ِمری بورب
تصورات را بیاد دارم. اما این پایان کار نبود، خوامب طوالنی شده و ناگهان نگاه پتر با چشما  ازآن 

 مالقی شده و من مدت طوالنی به این چشمان قهوه یی رن  زیبا نگریستم. 

 سپس پتر خیلی آرام گفت: 

مرل ایرن   من به عجله خودرا عقب کشیدم، چون حت" میدانستم، زودتر نزدت می مدم!" اگر قباًل  
من یک صورت نرم، سررد و مالیرم را بررویم    اضطراب خارج از توا  بود. سپس  احساساسات و

 حس منودم، که خیلی ل ت خبش و عالی بود...

ه به اینجا که رسیدم، بیدار شدم، در حالیکه هنوز گونه اش را بصورمت حس منوده و چشمان قهو
ژر  در آجنا میخواند، تا چه انردازه   رده و به گونهیی رن  او طوری بود، که عمیقًا به قلبم نفوذ ک

به چشما  حلقه زد، چون او را دوباره گم کردم، اما مهزمان من او را دوست دارم. اشک دفعتًا یی 
 خوشحال بودم، چون مطمئن شدم، پتر مانند گ شته شخص حمبومب است.

برار  را میبینم. خنسرتین   یا های واضحست، که من اغلب چنین خواهبا و روخیلی عجیب ااین  
جلدش را  چروکبرجسته بود، که من چین و بقدری را در خواب دیدم و اینمن بی بی )پدری( ام 

بی بی )مادری( ام را مهانند فرشته اایت دیرده و  که به خممل ضخیم میماند، تشخیص دادم. سپس 

                                                 
69 - Peter Schiff 
70  -Mary Bos 
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مسبول( درد و امل متام دوستا  و متام یهودان میباشد. وقتیکره  ) میهر هانیلی را دیدم، که به نیرم بعدًا
 ستان دنیا دعا میکنم.فرودبرای اوبه نیایش مینشینم، مهاندم برای متام یهودان و مهه 

را ، او را با این وضاحت در خمیلره ام ندیرده برودم    ر، پتر حمبومب، که هیچگاهی قباَلو اکنون پت 
سش ندارم؛ چون اورا در پیش چشما  میبینم و چقدر خوب هم ضرورتی به عک دیگر . منمیبینم
 میبینم!

 آنه ات. 

2499 جنوری 2مجعه   
 یتی جان!گ

 فراموش کرده بودم، که از سرنوشت عشقم برایت حکایت کنم. چه ااقی هستم، کاماًل من

او دوست شرده برودم.    71زمانیکه کاماًل کوچک بوده و هنوز در کودکستان بودم، با سالی کیمل
 یکی از خاله هایش زندگی میکرد.  از دست داده و با مادرش در خانه پدرش را

اندام، خوش قیافه و سیاه چرده بود، با  خوشیکی از خاله زاده های سالی بنام آپی که پسری 
گ شت زمان مانند قهرمانان فلمهای سینمایی بیشتر از سالی چاق و ب له گو شده، مورد پسند مهره  

عشق و حمبت خری نبود، تا اینکه  قرار گرفت. من و سالی مدت زیادی یکجا بودیم، ولی هنوز از
انه مبتال شدم. پتر نیز مرا خیلی کودک هشق سه گانمن به یک ع رتیبپتر برسر راهم پیدا شد. و باینت

 یکجا بودیم. من هنروز بیراد دارم، چگونره در خیابران     . در یکی از تابستاهنا ما متامًادوست داشت
من پوشش کوتراه تابسرتانی    او لبارب سفید کتانی و دست بدست هم میگشرتیم؛72امستیالن زاویِدر

انی او به صنف اول مکتب متوسطه و من به صنف ششم بنت داشتم. در پایان تعطیالت بزرگ تابست
ابتدایی شامل گردیدم. پس از درورب وی بدنبامل به مکتب می مرد و گراهی هرم مرن بره سرراغ او       

باریرک انردام، برا صرورتی جردی، آرام و      جر اب،  میرفتم. پتر پسر خیلی خوش قیافه، بلند قد، 

                                                 
 71 - Sally Kimmel  
 72 - Zuider Amstellaan  
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)قلمری(   یی، گونه های سرخ و بینری نرازک  روشنفکرانه بود. او موهای سیاه، چشمان زیبای قهوه 
 دیل میشد.و مرموز تب پسران شوخ به حنالتلبخند او بودم، چون او در آ داشت. من کشته

در تعطیالت بعدی من خبارج شهر رفته و در هنگام مراجعت دانستم، که پتر آدرسش را عوض 
 گی میکرد. زندگی منیکند؛ او با پسر ُمسنتری یکجا زند و در جای قبلی کرده

شاید آن پسر نیر پتر را تغییر داده باشد، که او دیگر به من که به نیرش یرک دخترر کوچرک    
 معلوم میشدم، دیگر توجهی نکرده و مرا رها کرد.

من حبدی او را دوست داشتم، که منیخواستم، حقیقت را بپ یرم و تالش میکردم، او را رها نکنم، 
 یشتر به دنبالش باشم، روزی بنام جمنون پسرها ُشهره خواهم شد.تا اینکه باین نتیجه رسیدم، اگر ب

شت، که مبرن  ساهلا سپری شد. پتر با دختران مهسالش رابطه داشت و حتَی به فکرش هم منیگ 
 یهودی شامل شدم و جوانان بسیاری از صنف ما عاشثم شدند. من نیز سالم بدهد. من بعدًا به لیسه

 قی نیافتاد. خرسندی ام میدانستم، ولی بیشتر از این اتفا اینرا پسندیده و مایه

 من شد، مگر چنانکه قباًل خاطر نشان کردم، من هرگز دوباره عاشق نشدم. پساهنا هیلو دلباخته

با من نیز چنین واقع شد. مرن   ت زمان زمخها را التیام میبخشد."گ شضرب املثلی وجود دارد: "
 کرده ام و دیگر به او عالقه یی نشان منیدادم. گمان میردم، که پتر را فراموش 

مگر خاطرات او در وجودم چنان عمیق بودند، که باری من با خود اعترا  کردم، که نسبت بره  
درک کرردم، کره در    حسادت میورزم و بنا بر آن از او خوشم منی آمد. امروز صربح  دختران دیگر

میرود و بالغ تر میشوم، عشقم نیز نسبت به او وجودم چیزی تغییر یافته و برعکس هرقدر سنم باال 
هم وقتی  بزرگ میشود. من اکنون خوب میدا ، که پتر در آن وقت مرا کودک میپنداشت، ولی هنوز

اورا در برابرم میبیرنم چنانچره در    رده، رنج میرم. من به وضوح چهرهمیبینم، که او مرا فراموش ک
 نسپرده ام. زندگی ام هیچکس دیگری را اینچنین خباطر
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میخواستم فریاد امروز من باز هم دچار پریشانی و افسرده گی ام. وقتی صبح پدرم مرا بوسید، 
باخود تکررار میکرنم: " آه،    تو پتر میبودی! "من متام وقت بفکر او هستم و متام روز آه، کاشبز : "

 پترم، پترک عزیزم..."

ه مرن بره زنردگی ادامره داده و از خداونرد،      چه کسی میتواند، اکنون مرا درک کند؟ جبز از اینک
استدعا منایم، قبل از اینکه از اینجا بیرون شوم، پتر را مبن برساند و در حالیکه او در چشما  امیال، 

یدانستم، خیلی زود نزدت م اگر من اینرا قباًل عواطف و احساسامت را خبواند، برایم بگوید: " آه، آنه،
روابط جنسی زن و مرد صحبت میکردیم، او مبن گفت، کره ترو    بارهمی مدم."روزی من و پدرم در 

من حتَی در آنزمان اینرا میدانستم و اکنون هرم   مگرهنوز از متایل جنسی زن و مرد چیزی منیدانی. 
هبتر از گ شته آنرا میفهمم. پترجان، تو برایم گرانبهاترین چیز در دنیا هستی! من در آیینه به صورمت 
نگاه کردم و دیدم، که من بکلی تغییر کرده ام. چشررما  درخشران و نافر  انرد، گونره هرایم کره       

 مینمایم. اما درشادمان ی دارند؛ لبهایم لطیف بوده و من خیلی رن  گالب -مدهتاست اینطور نبودند
عین حال در چهره ام، چیزی حمزون وجود دارد، که هرحلیه میتواند، تبسمم را نرا برود کنرد. مرن     

فکر منیکند، ولی بازهم علیرغم اینهمه  من در واقعیت میدا ، که پتر دربارهخوشبخت نیستم، چون 
 حس میکرنم. آه، پترر  و صورت سرد و نررم او را بررویم...  دوخته شده، چشمان زیبایش را که مبن 

را در ت رها سازم؟ چون هیچکس دیگرر جرای تر   ا شبحجان، پتر جان! چگونه میتوا ، خودرا از ن
چنین هم باشد، در حقیقت یک جانشین تقلبی خواهد بود. من ترا دوست ًا نزدم نگرفته واگر احیان

عت عشق با قوت و وس ور است، که قلبم برایش تنگی میکند و ایندارم و عشقم چنان بزرگ وهپنا
 دروجودم هویدا شده است. ًازیاد، دفعت

ازدوسرتانت کری را بیشرتر بره     تا دیروز اگر کسی از من میپرسرید: "  حتَیویک هفته پیش تا  
 مهسری مناسب مییابی؟"

 :"سالی را، چون او انسان خوب، آرام و مطمرئن اسرت."ولی اکنرون میخرواهم،      من پاسخ دادم 
دوسرت   تارو پود قلبم، باهپنای روا  و با وفا داری تام  هچیغ بز : " پتر جان را، چون او را با مه

  متارب به صورمت را میدهم، نه بیشتر. هدارم!" اما من به او فقط اجاز
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مشرر  بره    پنجرره اتاقک زیر شریروانی نزدیرک   امروز صبح خیال میکردم، که من با پتر در  
ما گریه را سرمیدهیم. پس از آن من متارب لب و روی  ، نشسته و پس از گفت وگو هردویحویلی

 زیبایش را احسارب کردم! آه، پتر جان، نزدم بیا مبن بیاندیش، پترخومب، پتر نازنینم!
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 یتی حمبومب! گ

آینده به مکتب میرود.  ا میباشد، گرچه خواهر کوچکش هفتهدوهفته است، که بپ نزد مبیش از 
 خودش بعلت سرما خوردگی شدید، دو روز در بستر بیماری افتاده بود. 

به درد معده دچرار   روز منیتوانستند، سر کار حاضر شوند، چون آهنا مهچنان میپ و یان نیز دو
فعلی من عالقه مند رقص ومنجمله بالت شده ام و هر شام برا پیگیرری متررین     هحلیشده بودند. در

مادرم( یک لبارب ُمد روز رقص ساخته ام. یرک  ) قدم را اجنام میدهم. من از زیر دامنی تن  مانسا
تکمیل منوده است. من فیته از باالی سینه عبور کرده و یک نوار خطی گالبی رن  دوخت لبارب را 

 بیهوده سعی کردم، از کرمچهای ورزشی ام یک پاپوش بالت بسازم. 

 نرم میشوند. پاها و دستهای درشتم نیز مانند گ شته 

 بعدو عبارت از اینست که بروی کف اتاق نشسته هردو پاشنه ام را بدست گرفته  هبترین مترینم
غیرر آن  ش را مهچون اتکر  اسرتفاده کرنم، در   یک بال کنم. من باید در چنین حالتی پاهایم را بلند

 را درد جانکاهی میگیرد.  سرینم

نییرر  بیی این کتابکتاب "صبح بدون ابر" اند. مادرم عقیده دارد، که ه در اینجا مهه مشغول مطالع
طعنه آمیزی پیش خرود فکرر    جوانان مطرح میکند. من بطور هاست، چون مسایل زیادی را در بار

 میکردی!خود فکر  هر بود، بیشتر به جوانان در خانهبتکردم: "

در زندگی فرزندانش مداخله کنرد. شراید مرارگو    ندارد، حق مهچنان جبز از خودش هیچکس 
بیشتر مورد توجه مادر باشد، تا من، چون من به نیرم وی هیچگاهی چنین آرزوهرا و پرابلمهرا را   
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منیداند که با یکی از فرزندانش وضع برخال  آنچره  ندارد.، که من دارم. من مطمئنم که مادرم قطعًا 
او تصور میکند، میباشد. او شاید از این امر متعجب شود، مگر بازهم منیتواند برخروردش را تغییرر   

حالیکه من معتقردم، کره هریچ چیرز      دهد؛ وقتی چنین است، چرا باید من به اندوه اش بیافزایم، در
ن را بداند که مارگو او را بیشتر از مرن دوسرت دارد، ولری    دگرگون خنواهد شد. شاید مادرم نیز ای

 حالت گ را ست.که این  معتقد است بازهم

مارگو در ن ما داریم و خیلی عالی با والدیه من معتقدم، که مادرم فکر میکند، من و مارگو رابط
 و اکنرون بیرک رفیرق    این اواخر خیلی شیرین شده، او نسبت به حالت گ شته اش دگرگون شرده 

 که به نیرش منی آید، برخورد منیکند.  کودکی هشده است. وی دیگر با من مبثاب واقعی ام مبدل

عجیبی مواجه میشوم و آن اینکه خود را از دیدگاه شخصی دیگر میبینم.  همن گاهگاهی با پدید
گوییرا از   کره  گی ام رااخته و دفترر زنرد  من با حوصله مندی به امور یک آنه فرانک دیگر نیر اند

 فردی بیگانه باشد ورق میز . 

ما که هنوز فکرم اینچنین زیاد مشغول نبود، هر از چند گاهی فکر میکردم،  هدر گ شته در خان
 خانواده ما بوده و از مانسا، پیم و مارگو متفاوت خواهم بود.  که من فرزند اصلی

درا مورد جمازات قرار داده گاهی حتَی طی شش ماه من رول یتیم را بازی کرده، پس از آن خو
و خویش را گنهکار و مقصر میدانستم، در حالیکه در واقعیت من خیلی خوشبخت برودم. پرس از   
آن مدتی پیش آمد، که من خودم را جمبور میساختم، مهربان باشم. هر روز صبح اگر کسی از زینره  

 خود هو من هم بنوبیر گفته" "صبح خبهای باالیی پایین میشد، آرزو میکردم، مادرم باشد، که آمده 
 حمیوظ میشدم.  طف او واقعَابا حمبت باو سالم بگویم؛ چون از نگاه ُپر ل

 ومن با دل شکسته به مکتب میرفتم. ن تنقیدم او بزشتی برخورد منوده در پاسخ به این یا آسپس 

یش زیاد دارد؛ او کار و تشو در راه برگشت به خانه من اورا برائت داده با خود فکر میکردم، که
میکردم، تا اینکه آنچره صربح    گوییان به خانه آمده و بدون توقف ُپربا چهره یی بشاش و خند بنًا

گی از اتراق خرارج   کس مکتبی ام را گرفته و با افسردگ شته بود، تکرار میشد؛ در آنصورت من ب
، انبوه خرها می مدمیشه از مکتب با میشدم. گاهی من تصمیم میگرفتم اورا نبخشم، ولی من که مه
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تصمیمم را فراموش میکردم؛ چون من ضرورت داشتم هبر قیمتی که شده مادرم به گپرهایم گروش   
بصدای پرای در زینره هرا     بدهد. اما پس از اینکه بازهم چنین وضع تکرار میشد، من صبحگاهان

 . احسارب کرده و شبانگاه بالشم بازهم از اشک تر میشدگوش نداده، خودرا تک وتنها 

وخیم شده، البته تو مهیشه در جریان قضایا هستی. ولری خداونرد    وضع خیلی در اینجا بازهم 
آنرا بوسریده و فکرر    مبن یار و یاوری فرستاده، که مهانا پتر میباشد. من به گردن بندم متارب گرفته،

دارد و وی راز میکنم : "من به آهنمه چیزهاییکه در اینجا میگ رد، کاری ندارم! پترک به من تعلرق  
نا بسامانیها فایق خواهم آمد!"چه کسی در اینجا خواهرد   همیباشد."از این راه من به مه سر مُبهر من

 میگ رد.جوان چه یک دختر  اندیشهدانست، که در 
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 یتی حمبومب! گ

 

 نزاعها و مشاجرات ما بنویسم. پیرامون به نیرم این بی معنیست، که من با جزئیات 

مرا از خررچ مجعری خرویش بسریاری       من فکر میکنم، که برایت کافی خواهد بود، اگر بگویم،
ها چون روغن و گوشت را کم کرده و اکنون از روغن فقط هنگام سرخ کردن کچرالو اسرتفاده   چیز

بره بعرد    1 اعتمیکنیم. از مدتی بدینسو ما مقدار بیشتر نان سریاه مصرر  میکنریم، چرون از سر     
 گی و انتیار فریاد میزنند.شکمهایما از فرط گرسن

روز تولد مادرم باسرعت باد نزدیک میشود. او از کوگلر مقداری شکر اضافی دریافته که باعث 
 بود. حسودی فامیل فان دان شده، چون در روز تولد خا  فان دان چنین حتفه یی داده نشده

افی ات شوم، هبر حال با تکرار اینهمه دعوا و مشاجره، غصه و اشک منیخواهم باعث اذیت اض 
 ما از آهنا بیشتر از پیش بیزار شده ایم.اما فقط میگویم، که 

و آن اینکره میخواهرد   تا کنون غیر عملی مینماید، کرده  مادرم مبناسبت روز تولدش آرزویی که
 ا نبیند.مبدت دو هفته روی آقای فان دان ر
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گی میکننرد،  مدت زیادی در یک خانه براهم زنرد   کسانیکهه از خود میپرسم، آیا مه من بعضًا 
ر سرر میرز   تیم؟ وقتی میبینم، دوسل دبدخبباآلخره کارشان به جن  و دعوا میکشد؟ و یا اینکه ما 

را ازدسرت   را آرام و بدون اینکه بدیگران توجه کند، میردارد، اشرتهایم  غ ا یکچهارم لعاب قورمه
داده و میخواهم از جایم جهیده و اورا از اتاق بیرون کنم. آیرا اکثرر انسراهنای روی زمرین چنرین      
خسیس و حریص اند؟ من البته از اینکه در اینجا با انساهنا آشنا شده ام خرسندم، ولی بره نیررم،   

 دیگر برایم کافیست. پتر نیز با من مهنیر است.

تر هب ایالت ما به آزادی نداشته و بنًای به نزاعهای ما و مهچنان متجن  کماکان دوام یافته و کار
 گی هبتر تالش ورزیم.است ما در اینجا برای یک زند

البته وعظ و نصیحت کار ساده ایست، ولی اگر در واقعیت من مدت زیادی در اینجا مبرا ، بره   
 هیرک دوشریز   هرم، به مثابو بد قیافه تبدیل خواهم شد. در حالیکه من آرزودا یدهیک پیرزن خشک
 شاداب باقی مبا .

 آنه ات.
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 یتی نازنینم!گ

مرا ببخش، بازهم اشتباه کرده و از خود آغاز کردم( منیدا ، که مرا چه شده، ولی احسرارب  من )
او با نگاه  میکنم، بعد از آن خواب من دگرگون شده ام. باید گفت که امروز باز پتر را خبواب دیدم،
 ناف ش به چشما  نیر افگند، ولی این خواب مانند رویای گ شته ام واضح و زیبا نبود.

مهیشه به عالیق مارگو وپدرم غبطه میخوردم. اکنون اینطور نیست، مگر  تو میدانی که من قباًل 
رده و در آن رفتار میکند، رنج ب نسبت مبن بیتوجهی که پدرم در حالت عصبانیت بامن کماکان از این

حالت با خودم میگویم: من منیتوا  مشا را مقصر بدا ، که مشا چنین هستید، مشا در خصوص امیرال  
فرزندان و نوجوانان زیاد گپ میزنید، مگر در عمل ذره یی از این مشرکالت را منیدانیرد! مرن بره     

نیست، که من مهیشه با  حمبتی بیشتر از بوسه ها و نازدادهنای پدرم ضرورت دارم. آیا این بسیار بد
خودم مشغومل؟ من میخواهم مهربان و خوب باشم و شاید خنست باید بی موزم، که آهنا را ببخشرم.  
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من مادرم را نیز میبخشم، ولی به مشکل به این امر نایل میشوم، زیرا وی هنوز هم کنایه گفته و مرا 
 مورد سرزنش قرار میدهد. 

 د؟رسیباید باشم، نیستم؛ آیا روزی باین امر خواهم من میدا ، من هنوز هم آنطوریکه  

  آنه فرانک.

کیک چیزی برایت نوشته ام. موضوع از این قررار   هپدرم از من پرسید، آیا من در بار یادآوری:
 که موکا هکیک عالی، دارای قهویک  از طر  کارمندان شرکت بود، که مادرم در روز جشن تولدش

 کنرونی  هدریافت کرد. این کیک خیلی خومشزه بود، اما در حلیر  را داشت، واقعی قبل از جن  همز
 به این چیزها عالقه ندارم.

2499جنوری 11سه شنبه   
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مردم با دقت و ترررب زیراد دنیرای درونری خرودرا پنرهان        هآیا میتوانی برایم بگویی چرا مه 
نگهمیدارند؟ چرا من در مجع مردم طور دیگری هستم، که نباید، باشم؟ چرا یک انسران بره انسران    

مرن اینررا یرک     ینجا دلیلی وجود دارد، ولی بعضًادیگر کمتر اعتماد دارد؟ من فکر میکنم، که در ا
 لویی خویش منیتوان باور و اعتماد داشت.عمل زشت میدا ، که حتَی به انسان هپ

احسرارب   به نیرم میرسد، که پس از آن شبی که من شاهد آن رویا بودم، اکنون خودرا ُمسرنتر 
منوده و تا حد زیادی به شخصیت مستقل تبدیل شده ام. تو شاید تعجب کنی، اگر من برایت بگویم، 

این جداهلا  هه است. من بطور ناگهانی به مهکه حتَی نسبت به خا  فان دان نیز برخوردم تغییر کرد
و مشاجرات نه از دیدگاه قبلی فامیل ما بلکه از موضعی دیگر نگاه کردم. تو شراید بپرسری، چره    

در خمیله ام خطور کرد، اگر مرادرم   بلی، میبینی دفعتًا ون شده ام؟باعث شده که من این چنین دگرگ
بود، روابط من و او نیز طور دیگری میبودند. البته این  منوده و به یک مادر واقعی تبدیل شده تغییر

یک واقعیت است، که خا  فان دان آدم چندان خروبی نیسرت. ولری اگرر مرادرم نیرز اینطرور در        
دعواها جلوگیری میشد. اما خا  فان دان یک برتری دارد و  یممشاجرات کله شق منیبود، شاید از ن

گی بره  دَمکرش او به سار  نیر از خودخواهی، حرص و آن اینکه با او میشود، صرحبت کرد. ص
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نسازی. این شریوه مهیشره    سخنان طر  مقابل موافقه مینماید، بشرط آنکه او را آزرده و عصبانی
 اثر گ ار نیست، ولی اگر حوصله داشته باشی و دوباره سعی کنی، میبینی که مؤفق خواهی شد.

ایل دیگر شاید طوری دیگر انکشا  مییافتند، اگر ما، خوراک و مس همتام مباحثات پیرامون تربی
ما آهنا را به حنو دیگری با صراحت و طور دوستانه مطرح کرده و از دیدن فقرط نقراط ضرعف در    

 وجود یکدیگر خودداری میکردیم.

از ترویی  آنه آیا این کلمات از تو میباشرند؟  یدا ، که تو اکنون خواهی گفت: "م یتی، من دقیقَاگ
 های آنان را کشیده ایی!"رنج بیعدالتی که اینهمه 

ز خودم اند. من میخواهم، متام مسایل را از آغرا گفته های بلی میدا ، ولی بازهم میگویم، اینها  
زوزه( ایند، فرزندانشران مهرانطور قولره )   بسرر  پیرران هرطوریکره  بررسی کرده و از ضرب املثل : "

ما را بررسی کرده و دریرامب،   همربوط به خانوادمیکشند." پیروی نکنم. من میخواهم خودم مسایل 
که در کجا تقصیر والدینم بوده و در کجا نیست. اگر چنین باشد، بازهم با والردینم مهگرام خرواهم    

بره دفراع از   آنصرورت  شد، ورنه، خواهم کوشید، نیرشان را تغییر دهم، و اگر بازهم نتوانسرتم، در 
موقعیت مناسب استفاده میکنم، تا با خا  فران دان مسرایل   موقفم ادامه خواهم داد. البته من از هر 

خودرا  هکالنکار" موقف بیطرفانرح منوده و بدون هرارب از برچسپ "گوناگون مورد مشاجره را مط
. من غیبت و بدگویی فامیرل فران دان را از   منیتوا ، چنین باشم بیان کنم. اما در برابر فامیل خودم
رعنی دفاع از آهنا نیست، چون مهه گی در مورد آنان نیرر  راین به م این ببعد متوقف میکنم، گرچه

 منفی دارند.

 ، اکنون میدا مگرتا کنون من نیر مطلق داشتم، که در دعواهای موجوده مقصر اصلی آنان اند،  
بوده است. آنچه مربوط به حمتوای این مشاجرات است، حق برا  ها خبش اعیم گناهان مربوط به ما

از مردم دانا ) که ما خودرا از آن مجله حمسوب میکنیم!( بصیرت بیشتر و برخورد نیکتر  مابوده، اما
 با دیگران توقع میرود.

ر خنستین فرصرت ممکرن آنررا    راست را کسب کرده و دمیدوارم، که من قدری از این اصول فا 
 م.بکار ببند



 

 086 

 آنه ات.
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به نیرم  آن ابراز نیر کنم( که شخصَا هارگرچه مشکل است، در بافتاده )برایم یک حادثه اتفاق 
 خیلی عجیب و غریب مینماید.

در گ شته هرچه در خانه و یا مکتب رخ میداد و یرا چیرزی درمرورد موضروعات جنسری و       
 زناشویی مطرح میشد، یا پنهانی گفته میشد و یا از بیان آن خودداری میگردید. کلماتیکره حرداقل  

کسیکه در جریان قضیه منیبود، مورد   گفته شده و اکثرًاس ُپسک با ُپ پیوندی به این مطالب داشتند
به نیرم عجیب آمده و من فکر میکردم: چرا مردم وقتری در ایرن    مس لهمتسخر قرار میگرفت. این 

تم موارد صحبت میکنند، مرموز و خسته کن هستند؟ اما از آجناییکه معتقرد برودم، چیرزی از دسر    
 برمنی ید، تا حد ممکن دها  را بسته و یا از خواهر خوانده هایم خواستار توضیحات بیشتر میشدم.

مرن یرک   ت آگاهی داشتم، مرادرم مبرن گفرت: "   روزی از روزها که من دیگر از بسیاری موضوعا
 صحبت نکن و اگر آهنا شروع کردند، پاسخ با پسران توصیه خوب برایت دارم، دراینموارد هیچگاه

 مده."

نباید تصورش  "نه، البته که نه، اصاًل من خوب خباطر دارم، که چنین جوابی به مادرم داده بودم:
 را کرد!" و سخن به مهینجا خامته یافت.

ن چیزی صحبت میکرد، که من این یا آ هدر بار تین اختف  در اینجا، پدرم اکثرَادر روزهای خنس 
هرا  از کتاهبا و یرا از البرالی گفتگو   دانستنیهایم هترجیح میدادم، از زبان مادرم بشنوم، اما بقی واقعَا

 حاصل شده اند.

بچه های مکتب مزاحم نبود، گرچره در اوایرل   ه پتر فان دان هیچگاه در این خصوص به انداز 
ه آهنا هیچوقرت  دوبار کوشید، ولی هرگز سعی نکرد مرا به صحبت وادارد. خا  روزی مبا گفت، ک

ایرن  قت پی نرده که پتر تا چه حرد از  او هیچو د با پتر صحبت نکرده اند. ظاهرًادر این گونه موار
 موضوعات آگاهی دارد. 
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بره حنروی از احنر      کره  مشغول پوست کردن کچالو برودیم، و من  مارگو، پتر -ا سه نفردیروز م
وز منیدانیم، که جنسریت مروفی چیسرت،    صحبت ما به موفی ) گربه( کشیده شد. من پرسیدم: ما هن

 ها؟"

 پتر پاسخ داده و اضافه کرد:" موفی نر است!" -البته که میدانیم!"" -

 چه پشک نری، آهنم حامله!"من به خندیدن آغاز کردم: "

پتر و مارگو نیز با من خندیدند. پتر دوماه پیش گفته بود، که عنقریب موفی چوچه دار خواهرد  
است. اما در حقیقت چاقی پشک ناشی از استخواهنای  شکار بزرگ شدهشد، چون شکمش طور آ

 دزدیده توسط او بود. و چوچه ها نه تنها بدنیا نی مدند، که حتَی در بطنش نیز رشد نکردند.

برویم یکجا با هم پشک را معاینه ر این اهتام دفاع کند. او گفت: "براب پتر جمبور شد، از خود در
گرم بازی با گربه بودم، متوجه شدم، که نر است." من دیگرر منیتوانسرتم،   کنیم. من یک روز که سر

پر یرش مرا نبرود و مرا      هبا او به گدام رفتم. اما موفی آمراد  لو حس کنجکاوی ام را بگیرم. بنًاج
زینره هرا ببراال     راهدوبراره از   تیر شدیم، اما هوا سرد بود، بنًانتوانستیم، اورا پیدا کنیم. ما کمی من

 رفتیم.

را نه ها پایین برود. من متام عزمم پسانتر برای بار دوم صدای پتر را شنیدم، که میخواست از زی 
جزم کرده وبه تنهایی با قدمهای بیصدا و آهسته به گدام رفرتم. مروفی در روی میرز بسرته بنردی      

شرغول  ترازو برای وزن کردن بگ ارد م هایستاده و با پتر که میخواست در مهان حلیه اورا روی کف
 بود. 

عریض یرا   هپتر به حمض دید  گفت: "سالم میخواهی این حیوان را ببینی؟" و سپس بدون مقدم
م کور را از جایش بلند کرده، سرچپه اش منود؛ بعد بطرز ماهرانه یی سرو پنجه هایش  هطویل گرب
موی اند واین هم چند تارک ذکر آن میباشد، این هاین آلست گرفته و شروع به تدریس کرد: "را در د

 هم خمرجش است."

 پشک یک نیم دایره چرخیده و دوباره روی پاهایش ایستاد. 
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 یش نگاه منیکردم. گربه را برایم نشان میداد، هرگز بسو "ت کیر ههر پسر دیگری اگر" آل 

مقصد سؤ داشته باشد،  موضوع سخن میگفت، بی آنکه اصاًل با حالتی عادی از این اما پتر کاماَل
عادی شدم. مرا برا مروفی برازی کررده،       هم باآلخره کاماًلن امر مرا به آرامش واداشته و من که ای

خودرا سرگرم و مسرور نگهداشته و باهم گپ زدیم، که آخراالمرر از گردام خرارج شرده و برراه      
 افتادیم.

 من از او پرسیدم: 

 " آیا زمانیکه موشی را َخصی میکردند، تو حاضر بودی؟ -
 خمصوص بیحس منودند." هط یک دقیقه بود. البته که حمل عملیات را با ترزیق ماد" بلی، کار فق-
 " آیا چیزی را از جسمش بیرون کردند؟"-
  اسپرم را برید. که از بیرون هیچ چیز دیده منیشد." ه" نه، داکتر فقط لول- 
جرأت از او با  ور خنواهد صورت گرفته باشد، بنًااین طور ساده" که عمل م کمن فکر کردم، "-

 پرسیدم:
 " پتر آالت تناسلی نر و ماده که نامهای گوناگون دارند؟"-
 " بلی، من این را میدا ."-
 ت نیث دارند، ولی ازحیوانات م کر را منیدا ." هءماده آل " حیواناِت-
 "" بلی-
مرا   نست، در حالیکره آهنرا را  چطور میتوان این کلمات را دا" بلی من گفته و اضافه کردم: "- 
 طور تصادفی میبینیم." بعضًا
 هنرد و جتربر  ن" نه، چرا من آهنا را مهیشه از والدینم در باال میپرسم. آهنا که بیشتر از من میدا -

 شان نیز بیشتر است."
 من دها  را بستم. ر به زینه ها رسیده بودیم و بنًاما دیگ

اینگونره مطالرب صرحبت    بلی، در حقیقت من اینطور ساده هیچگاهی حتَی با یک دخترر روی  
اشت، چنین صحبتی را مردنیر داشرت.   منیکنم. البته وقتی مادرم مرا از گفتگو با پسران بر ح ر مید

هبرترتیب من متام روز دیگر حبال خود نبودم؛ با به یادآوردن آنچه که امروز گ شته بود، مرن فکرر   
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فت شده بودم: چنین مینماید، کردم، که این صحبتها غیر عادی بودند. من حداقل به یک موضوع ملت
هستند جوانانی از جنسهای خمتلف که بدون الزام و شوخی میتوانند، درخصوص ایرن موضروعات   

 سخن بگویند.

دیروز با که آیا، براستی پتر در اکثر موارد از والدینش میپرسد؟ آیا، او در واقعیت مهیشه چنان 
  است؟ من بود،

 آه، کاش چیزی میدانستم؟!!!

 آنه ات.
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دودمان سلطنتی پیدا کررده و بره ایرن نتیجره      هشجره نام هوافری به مطالع هدر این اواخر عالق
درایرن   رسیده ام، که اگرانسان یکبار به پژوهش آغاز کرد، هرچره بیشرتر وارد گ شرته میشرود و    

 پروسه به یافته های تازه یی بر میخورد.

فراوان دارم، چنانچه در انگلیسری نترایج خروبی بدسرت آورده و بره       هگرچه به آموزش عالق
هنوز هم اغلرب   مگرمهه اش را میفهمم(، لی" رادیوی بریتانیا گوش میدهم )و تقریبًا "سرویس داخ

یکشنبه ها را صر  مجع آوری و جستجوی عکسهای ستارگان سینما مینمایم، که تا کنون به یرک  
"سرینما   هآقرای کروگلر هرر دوشرنبه مررا برا خبشریدن جملر         کلکسیون بزرگ تبدیل شرده اسرت.  

 هپول بره دیرد   هوتیاتر"مسرور میسازد. گرچه اعضای خمفیگاه به این نازدانه گی ام و مصر  یبهود
یکسال از تاریخ منایش یک فلم،  توجه میشوند، پس از گ شت تقریبَامنفی مینگرند، ولی از اینکه م
متعجب میشوند. من بررای برپ کره     آن بازی کرده اند، بارها انی درمیتوا ، به دقت بگویم چه کس

به آینده قررار اسرت ببینرد،    روزهای تعطیلی اش را با دوستش به سینما میرود، نام فلمی را که شن
با نامهای بازیگران اصلی و نقد صاحبنیران سینما در مورد آن بیران میکرنم. چنردی پریش      دفعتًا
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مانسا برایم گفت، که در آینده تو احتیاجی به رفنت به سینما نداری، چون متام وقایع فلم را برا نرام   
 آهنا در حافیه ات داری.ه ستاره گان و نقد مربوط

 ، ظن نگریسته و من میتواکنم، آهنا مهه مبن به سؤ اگر من موهایم را به شکل تازه یی آرایش 
سرینما بره ایرن شرکل      هکسی از من خواهد پرسید، کره کردام سرتار     کاماَل مطمئن باشم، که دفعتًا
ذهن خودم است، آهنرا   هاست. و اگر من پاسخ دهم، که این اختراع ساخت موهایش را آرایش کرده

د موهایم اضافه از نیم ساعت گ اره کنم، چون هرکسی مبن باور منیکنند. من منیتوا ، با آرایش جدی
استهزأ منوده و از این امر چنان خسته میشوم، که با شتاب بسوی دستشوی رفتره و موهرایم را بره    

 شکل اصلی جمعدش درمی ورم.

 آنه ات.

  2499ی جنور 13مجعه 

 یتی جان!گ

گاویکره خرهرای کهنره را برار برار      امروز صبح از خود سوال کردم، نشود، تو خود را ماننرد  
دل آرزو منایی، آنره یرک    هنشخوار کرده و دهنش از خوراک یکنواخت ُپر شده، تصور کنی و از ت

 خر تازه را به اطالعت برساند.

مت سفانه، من میدا ، که چیزهای کهنه برایت خسته کن اند، اما کوشش کن خودت را در جایم  
من از دست این گاوهای پیر که به مشکل میتوانند، ُجرل شرانرا از    قرار داده و ببینی، تا چه حدی

آب بکشند، خسته میشوم. اگر در سر میز غ ا گفتگو روی سیاست و یا یک خوراک ل ی  بچرخد، 
دوران جوانی شان آغراز منروده و یرا     هیا خا  فان دان دوباره از قصه های کهن در آنوقت مادرم و

لبارب خامنش، اسپهای بسیار زیبای مسابقه یی، قایقهرای پرارویی و    املاریهای بزرگ هدوسل دربار
مریضانیکه درد عضالت داشته و یا به امراض عصبی دچار بودند، ُپر گویی میکند. جالبتر از مهره  
اینست، که اگر یکی از ما هشت نفر دهانش را برای قصه یی باز کند، هفت نفر دیگر داسرتان اورا  

سی یک لطیفه را خبواهد، بگوید، از آغاز تا پایانش را ما میدانیم، در نتیجره  بپایان میرسانند. اگر ک
شیرفروشها، بقاهلا و  هدر بار ندد. این دو کدبانو آنقدر فکاهیخودش میخ هگوینده به تنهایی به لطیف
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ور ا ریش انبوه شان تصگی آهنا را بد، که در هر حلیه میتوانیم بسادقصاهبا را به مغز ما فرو برده ان
 شنیدن چیزی تازه و نو در این خمفیگاه ناممکن است. کنیم؛ بنًا

اینها مهه قابل حتمل میبودند، اگر این افراد بزرگسال اخبار نوی را که از کلیمان، یان و یا میرپ  
کردند. چنان که من هر  خودی شاخ و برگ نداده و ده بار تکرار منی هاند، با تفصیل و حتشی شنیده

حر  و رهنمایی اش برراه  ُپره میشوم، با ُچندی گرفنت دستم در زیر میز از اصالح گویندبار جمبور 
آنه هبیچوجه و در هیچ حرالتی حرق ندارنرد،     چونصرواب خودداری ورزم. فررزندان خوردسال 

 افراد بزرگسال را ولو که چیزهای نادرست، غیر واقعی و ختیلی را هم بگویند، اصالح کنند.

افرادیست، که از تعقیب نازیها خمفی شده  هکلیمان و یا یان میگویند، در بار  موضوعاتیکه اکثرًا 
شردید مرا    هالقر گان دیگر میشود، مرورد ع د، هر آنچه که مربوط به خمفی شداند. آهنا خبوبی میدانن
سرور آنرانی   مشقات و دشواریهای آنانی را که در اختف  بسر میرند و یا شعف و میباشد و ما قلبَا

 که تازه از نعمت آزادی برخوردار شده اند، را درک میکنیم.

کره در   پردرم  غیر قانونی( برایما مهانند سرپایی های) خمفی شده گان و پنهان شده گان مس له 
وی خباری باید قرار میداشت، بره یرک موضروع عرادی تبردیل شرده اسرت.        در هپل گ شته حتمَا

گان داده، جا یه کرده، پول امانت به خمفی شدهویت جعلی هت که اسنادسازماهنایی چون"هالند آزاد" 
کرار بررای دیگرران را     هخمفی شده که زمینر  برای پنهان شدن آماده منوده و جوانان عیسوی م هب

گی خرویش  برا مبررخاطره انرداخنت زنرد    فراهم می ورند، چه انساهنای شرافتمند و صادقی اند، که 
 میدهند! دیگران را کمک منوده و جنات

ری آنان ما تا کنون با هرنوع مشقت دست دستگیگان ما اند، برکت آهنا کمک کنند ههبترین منون
این دشواریها خبیر بگ ریم، در غیرآن آهنا بسرنوشرت مرا    هءوپنجه نرم کرده و امیدواریم، که از مه

ی را در رابطره بره   دچار خواهند شد. ما تا کنون هیچگاهی از زبان آهنا نه شکوه یی و نه کنایه یر 
نشنیده ایم. هرروز هریک آنان به باال  -که در حقیقت شده ایم -اینکه ما باعث زات آهنا شده ایم

بار و سیاست و با خامنهرا در خصروص خررچ و خروراک در دوران      کار و هآمده، با مردان در بار
 هیکوشرند، چهرر  در مورد کتب و جراید صحبت میکنند. آنان ترا حرد ممکرن م    فزرندانجن  و با 

گل و حتفه برای روزهای جشن و سالگره هرا می ورنرد و بررای    خندان و شاد از خود نشان داده، 
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خدمت مبا مهیشه و در هر کجایی آماده اند. این چیزیست که ما باید هرگرز فرامروش نکنریم! هرر     
دلیرری   جن  ویا در مبارزه برضد آملانیها از خرود شرهامت و   هچند، ممکن است، دیگران درعرص

گان ما شجاعت و شهامت خویش را با ابراز مهر و حمبت نسبت به مرا  نشان دهند، ولی کمک کنند
 بیان میکنند.

میپیونردد.   هایی را که منیشنویم، که خبش اعیم آهنا حتَی به واقعیرت هرم  هما چه خرها و آواز
میان تیم افراد خمفی شده و پرولیس  ی فوتبال همسابق 73در خیلِدرالندچنانچه کلیمان حکایه کرد که 

 برگ ار شده بود. مرزی 

زیادی از مردم در دید توزیع گردیده است، چون عدهَ کوپوهنای ارتزاقی ج 74شهر هیِلورسومدر 
اکی فقرط در برابرر   رمرواد خرو  تار در یافت کوپوهنای تازه اند )بسر میرند و آهنا نیز خواس  اختف

گان خرر داده  خمفی شرد  همهمتصدیان امور به  ابل دریافت اند.(،گولدن ق 21کوپون و یا در برابر 
ریافرت  وده و آهنا را از میرز جداگانره د  اند، جهت دریافت مواد ارتزاقی در اوقات معینه مراجعه من

 منایند.

 هبر ترتیب باید مواظب بود، که اینگونه نیرنگها بگوش موفها ) آملانیها( نرسد.

 آنه ات.

 

2499جنوری 81يکشنبه   
 یت حمبومب!گ

 

ما دوباره به روز یکشنبه رسیدیم. گرچه اکنون من این روز را مانند گ شته چندان خسته کرن   
 منی یامب، ولی علیرغم آن از این روز چندان خوشم منی ید.

                                                 
 73 - Gelderland 

 74 - Hilversum 
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من هنوز به گدام نرفته ام، شاید بزودی به این امر قادر شوم. دیروز پس از آنکه چند بار با پدر 
زینره ایسرتاده و    هرفتم، به تنهایی در تاریکی به پایین رفتم. من دیروز در براالترین پلر  م به گدام 

شاهد پروازهای طیارات آملانی در آمسان بودم. اکنون من احسارب میکنم، اعتماد به نفسرم قوتنمرد   
شده و دیرروز بره   شده و من میتوا ، در چنین مواردی از دیگران کمک نگیرم. ترسم دیگر ناپدید 

 شکر خداوند را جبا آوردم. ان نگاه کرده آمس

میخواهم، تنها باشم. پدرم احسارب مینماید، که من دگرگون شده ام، امرا مرن منیتروا      ًامن جد 
 چیزی به او بگویم. فقط کلمات آتی ورد زبا  میباشند:

 مرا آرام بگ ارید، مرا تنها بگ ارید!""

  ی ناگ یر تنها مبا !ول اند، شاید روزی برعکس من خنواهم،کی مید 

 آنه فرانک.

 

2499فربوری  8پنجشنبه  
 ! میتی عزیزگ

و  میشرود؛ متحدین و شکست آملانیها افرزوده   هبا گ شت هر روز برهیجان مردم نسبت به ال 
این آماده گیها مت ثر میشدی، ولری از   هاگر تو در اینجا میبودی، شاید از یک جهت مانند من از مه

 بیهوده مینمایند. یاد و شور و شعف ما میخندیدی، که سوی دیگر شاید به این مهه داد و فر

 ُپر بوده و با مقاالت شان چون: متحدین( ) هامه ها از اخبار هتاجم و الروزن همه 

به هالند وارد شوند، حکام آملانی حد اکثر تالش را خواهند منرود، ترا از    اگر انگلیسها احتمااَل"
را مرردم   -سیل را در اینجا جراری خواهنرد کررد."    این کشور دفاع منایند و اگر الزم باشد، حتَی

آهنرا منراطقی کره    پیوست این اخبار نقشه هایی از هالند چاپ شده اند، کره در  دیوانه ساخته اند. 
خواهند شد، نشانی گردیده اند. از آجنایی که مطابق این نقشه سیل م کور خبشهای  زیر آب احتمااَل
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پرسش مبیان می ید، اگر خیاباهنا به ارتفاع یک متر  دام را دربر خواهد گرفت، دفعتًازیادی از امستر
زیر آب شوند، در آحنالت ما چکار باید بکنیم. به این پرسش مشکل هرکس از هرسرو پاسرخهای   

 دادند، چنانچه: گوناگون

ت، باید مرا از داخرل   ساز آجناییکه پیاده رفنت و یا با بایسکل رفنت در آحنالت غیر ممکن ا"  - 
 آهبای ایستاده و راکد برویم."

کره   " نه، باید سعی کرده و شنا بکنیم. مامهه کاله و لبارب غواصان رابه تن کرده، تا آجنرایی  - 
کنیم، در چنین حالتی هیچکس خنواهد، دید که ما یهرودی  برایمان مقدور است، در زیر آب شنا می

 هستیم.

موشرها  " آه، چه مزخرفاتی! من اکنون تصورش را میکنم و خامنها را در حال شنا میبینم، که - 
یکی از مردان بود!( و در آحنالت میبینم، که کی بلنردتر   ه) البته این گفتپاهایشان را دندان میگیرند 

 چیغ میزند!" 

پرایین   هیم، زیرا گدام طبقر گر سیلی بیاید، ما هبیچوجه قادر خنواهیم شد از مزنل فرار کن" ا - 
 زیر فشار آب فرو خواهد ریخت." حتمًا

مهرارت عرالی   در اینکار پا"های بلند راه خواهم رفت. من در جوانی ام  -من بر روی "چوب"
 75داشتم.

 میرپ  زنش را به پشتش خواهد گرفت؛ بنًا رد، او مطمئنًا" یان خیس احتیاجی به این کار ندا -
 پا تشویشی ندارد. -چوب از نگاه

یتی تو حاال دانستی، وضع از چه قرار است، بلی؟ این یاوه سرا ییهای ما به شوخی گهبر حال، 
دوم متحدین  همیمانند؛ ولی واقعیت طور دیگری خواهد بود. مهچنان پرسش دوم که مربوط به ال

شهر امستردام از وجود باشندگان آن توسط آملانیهرا چره بایرد     هدرصورت ختلیبود، نیز مبیان آمد. 
 کرد؟

                                                 
75 -Primissima- 
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 تغییر شکل یافته ترک خواهیم کرد." هماهم شهر را با هبترین قیاف"- 

" هبر حال به کوچه نباید، برآمد. تنها کاری که میتوانیم بکنیم، آنسرت، کره مهینجرا مبرانیم!      - 
 مردم را به آملان بفرستند، تا در آجنا مبیرند." هآملانیها قادر اند، که مه

" بلی، البته، ما درمهینجا خواهیم ماند. اینجا امنترین جاست. ما خواهیم کوشرید، کلیمران و    - 
وشید، یک گونی از َپَرخچه های خانواده اش را به اینجا بی وریم، تا با ما زندگی کنند. ما خواهیم ک

بتوانیم در روی کف اتاق خبوابیم. بگ ار میپ و کلیمان از مهین حاال  پوشال( را پیدا کنیم، تاچوب )
کیلو( لوبیرای موجرود مقردار     91) یاورند. ما عالوه بر شصت پوندخودرا به اینجا ب هکمپل و مالف

کیلرو   91 دیگر هتیه کند. حاال ما تقریبراً  بیشتری سفارش خواهیم داد. بگ ار یان مقداری حبوبات
 "قطی کنسرو سبزی ذخیره کرده ایم. ما پنجاهکیلو خنود داریم. عالوتًا  5دود لوبیا و در ح

 "مادر، بشمار که دیگر چه چیزهایی در ذخیره خویش داریم." - 

قطی روغن مرایع،   9پودری، خشک کیلو شیر  01، قطی شیر 11قطی کنسرو ماهی،  01"  - 
 بوتل کنسرو َتِمشک  6مرتبان کنسرو توت زمینی،  6قطی کنسرو گوشت،  1قطی کنسرو مسکه،  1

 کیلو برنج و بس." 1(، بلغور جوکیلو َجوَدر) 5بوتل کنسرو بادجنان رومی،  61 و شاه توت،

هر هفته از ذخایر  یم ونیست، اگردر اینجا مهمان داشته باشهم  بدآنقدرها موجود ما  ه" ذخیر -
ما بقدر  هخویش استفاده کنیم، کار ما بدشواری خواهد کشید. البته ذغال، هیزم و مشع اکنون در خان

 کافی موجود اند."

 مارا با خود بگیریم." " بگ ار، مهه جیبهای کوچکی بدوزیم، تا در صورت ضرورت پوهلای-

بایرد   اجنام دهیم، ترتیب کنیم و از مهین حاال" ما یک فهرست از اقداماتیکه باید هنگام فرار  -
 پشتیها(ی خودرا آماده داشته باشیم."  -کوله) بکسها

دیده بانی را در جلو وعقب اتاق زیر شریروانی ایجراد خرواهیم     ه" اگر الزم باشد، ما دو نقط-
 کرد."
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 " داشته باشیم؟" راستی، ما با اینهمه ذخایر خوراکی چه کنیم، اگر ما دسترسی به گاز و برق ن -

جبوشرانیم. مرا بایرد     ه و بعرداً بپزیم. آب را فلتر کرد " در آنصورت ما باید باالی خباری غ ا -
یم. برعالوه میشود، آبرا در ظررو   ی را شسته و آب را در آهنا ذخیره کنی مرتباهنای بزرگ شیشه

 مایعات و تشتهای بزرگ ذخیره مناییم."ه تصفی

کچالوی زمستانی را در اتاق مصاحل غ ایی ذخیرره کررده    76نیم موند" عالوه بر این ما یک و -
 ایم." 

چنین داستاهنا را من روزهای متوالی میشنوم، مهه گری فقرط از هتراجم متحردین دم میزننرد.       
ما عبارتند از: رنج گرسنه گی، مرگ، مبباردمران، اطفرای آترش،     هموضوعات اصلی مورد مشاجر

هیچیرک از  کره  گازهای کشنده وغیره وغیره.  ه نابودی بوسیل کیسه های خواب، مدارک یهودیت،
 این گفتگوها خوشایند منیباشند.

که با گفته هایشان وحشت مری آفریننرد،   را " یک منونه خوب از صحبتهای این آقایان با یان -
 اینست: 

 "د.نربباشندگان را با خود  ه" ما درهراسیم، که اگر آملانیها عقب نشینی کنند، مه خمفیگاه: -

 اختیار ندارند."ا به این اندازه قطار در " این غیر ممکن است، آهن یان: -

کوپه دار خواهند، کرد؟ نه، های کنید، که آهنا مردم را سوار قطار: " قطار، مشا فکر میخمفیگاه -
   بدًا . ا

مثل ) -77"ما جمبور خواهیم بود، با پاهای خود حرکت کنیم. "با قدمهایی مانند گامهای حواریون
 اضافه میکند(. مهیشه دوسل

به این باور ندارم، مشا نسبت به مهه چیز بدبین هستید. آهنا چه نفعری از ایرن    من اصاًل یان: - 
 ساکنان شهر را با خود برند؟" همیرند، که مه

                                                 
 بیش از صد کیلو -76

 77 -Per pedes apostolorum. 
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 هرچه بگویید، مگر من به آهنا باور ندارم.": "مشا دوسل -

د، خطرر را درک کنرد؛ ترا کره     میشود، انسان تا وقتی منیخواهه: " تاریخ مهیشه تکرار خمفیگا -
 با آن مواجه نشود."شخصَا 

 " مشا منیخواهید، جوانب مثبت واقعیت را درک منایید. اینها مهه فرضیه های مشا اند." یان: - 

ه در اینجا و ببینیم در روسی ها بودیم، خنست در آملان و بعدًا" ما که شاهد مهه چیز  خمفیگاه: - 
 چه واقع خواهد شد؟"

یهودیان را کنار بگ ارید، من باین باورم، کره هریچکس منیدانرد، در داخرل      له " مشا مس یان: -
 همهانند آملانیها برای تبلیغات خودشان مطالب رابگون یگ رد. انگلیسها و روسها مطمئنًاروسیه چه م

 اغراق آمیز بیان میکنند."

 " نه، غیر ممکن است. رادیوی انگلیس مهیشه حقیقت قضایا را بیان میکند. خمفیگاه: -

 صد مبالغه باشند، هبر صورت واقیتها خیلی ناگوار اند. دراخبار پخش شده ده  اگر احیانًاحتَی 

در پولند و روسیه بدون حماکمره ملیوهنرا نفرر غیرر      مشا که منیتوانید، این حقیقت را رد کنید، که
 گاز وغیره بقتل میرسانند." هیلنیامی را بوس

اضافه از این اعصابت را با قصه های ما خسته منیسازم. من خیلی آرامم و امهیتی به اینهمه شور 
 زمرین  هوغوغا منیدهم. من اکنون به حالتی رسیده ام، که مردن و زنده ماندن برایم تفاوتی ندارد. کر

یتوا  در برابر حوادث مقاومت کنم. هرچه بادا ادامه خواهد داد و من من که بدون من نیز به حرکتش
چیز به نیکرویی پایران خواهرد     من اینست، که خوب بیاموزم و آرزو منایم، که مهه هوظیف مگرباد! 
 . یافت

 آنه ات.
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اینکه حامل چطور است، منیتوا ، برایت بیان کنم. یک حلیه من به آرامش متایل پیدا کرده و در  
 دل خنندیده ایم. همیشوم. در اینجا مدت زیادیست، که از ت ادمانیدیگر آرزومند سرور و ش دمیک 

ده ایرن را شراید در مکترب دیر    بدون دلیل" دچار شده بودم. البته تو  هامروز صبح من به "خند
 من و مارگو مانند دخترکان خوردسال قهقه میزدیم. باشی.

میخواست، خبوابد، که  و دیروز شام بازهم با مادرم دعوا کردم. مارگو کمپل را بدورش پیچانده 
از جایش پریده و به دقت به دیدن کمپل شروع کرد؛ باآلخره او یک سوزن را پیدا کرد! این  دفعتًا

کار مادرم بود، چون وی کمپل را پینه زده بود. پدرم از عدم دقت مادرم عصبانی شده و سررش را  
 به آملانی( گفتم:شوخی )به کرات شور میداد. مادرم از تشناب بیرون شده و من برایش به 

 "78یک مادر ظامل هستی! واقعًا " تو- 

مغرورانه خبود گرفته  هچهر اما وی دفعتًاا و من از سوزن برایش قصه کردم. البته او پرسید، چر 
 و خطاب مبن گفت:

زی را میدوزی تو باید خنست خباطر بی نیمی و عدم دقت از خودت شروع کنی. وقتی تو چی"-
صالح ناخن را ببین، بازهم تو فراموش کرده ای آنرا سوزن میگیرد. این بکسک ا روی اتاق را متامًا

 سر جایش بگ اری!"

مارگو داخل صحبت ما شد، چون این تقصیر بکسک استفاده نکرده ام. و دفعتَا من گفتم که از  
 او بود.

و عردم دقرتم ادامره داد، ترا اینکره      بی نیمری   هدیگر نیز به سخنانش در بار همادرم چند حلی 
 گفته هایش را چنین رد کردم:بنًا صله ام سر رفت، حو

                                                 
78- Rabenmutter )مادر مستبد بزبان آملانی.) مترجم 
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در واقعیت درمورد بیتوجهی خودت من آغاز نکردم! و برعالوه مهیشه هر اشتباهی که از هر "-
 کس سر زند، مقصر من شناخته میشوم"!

 مادرم سکوت کرده و من جمبور بودم، پس از چند دقیقه او را با آرزوی شب خبیر ببوسم. 

 این حادثه شاید زیاد با امهیت نباشد، ولی من خیلی از آن عصبانی ام. 

تفکررامت   مشوش میباشم سپری میکرنم، چرون  ه من اکنون دورانی را که اکثرًا چنین مینماید، ک 
خبودی خود، از هر موضوعی مت ثر شده و حتَی به ازدواج پدر و مادرم کشانیده شدند. مبن مهیشره  

دخلواه( است، که با دعواها و چهره های برر افروختره   ن یک ازدواج ایدیال )ردند، که ایاذعان میک
 فاصله داشته و از مه هنگی کامل برخوردار است، وغیره وغیره. 

دازی میکنم. من فکر میکنم، پدرم چیزهایی را میدا  و آنچه را که منیدا ، خیالپر همن از گ شت
مهسری مناسربش میدانسرت. مرن مرادرم را حتسرین       با مادرم خباطری ازدواج کرده، که اوراپدرم 

ت هرم حسرادت   میکنم، که در این موقفش، بدرستی عمل منوده، هیچگاهی دعوا نکرده و هیچوقر 
بداند، در قلرب شروهرش   که میورزد، کارساده یی نیست،  نورزیده است. چون برای زنی که عشق

کرکترر اورا و برخروردش را   و ر منروده  جای خنستین را ندارد. پدرم مادرم را از این نگاه نیز تقردی 
نسبت به خود پسندیده بود. پس چرا او بایرد در جسرتجوی زنری دیگرر میبرود؟ از طرفری دوره       

 برود؟  این ازدواج چره  هایدیاهلایش سپری شده و جوانی اش به گ شته پیوسته بود. هبر حال نتیج
 وجود ندارد. پردرم  ایدیال اصاًلشان کرد، که ازدواج اما باید خاطرنعدم خصومت و اختال  نیر. 

مادرم را احترام منوده و اور ا دوست میدارد؛ اما نه به شکلی که من تصورش را در یک زناشرویی  
حسارب بوده ولری میکوشرد، سرکوت     ، اکثرًارا مهانگونه که است، قبول داشته میکنم. پدرم مادرم

 میباشد. اختیار مناید، چون میداند، که مادرم قربانی سرنوشت دشواری

کارها، در مورد مسایل خمتلف، افراد دیگر و غیرره مطالرب نیرر     هپدرم خیلی به ندرت در بار 
 جانبدار است.  ه گر، انتقادجو و اکثرًامادرم را میپرسد، چون میداند، اومبالغ

پدرم عاشق او نیست، او ویرا مهانند ما میبوسد، ولی هیچگاه اورا مهچون منونه و مثال بدیگران 
عاجز است. او به مادرم با حمبت نره، بلکره برا اسرتهزأ و متسرخر       کار نشان منیدهد، چون او از این
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دشوار( اورا وخیمتر کرده و برخوردش را نسربت بره   ) مینگرد. شاید قربانی بودن مادرم سرنوشت
 واضح است و آن اینکه این قربرانی دادن مرادرم را بیشرتر از    مس لهحمیط خشنتر ساخته، اما یک 

اهرد دانسرت، کره    حمبت دور ساخته، قابلیت حتسین او را زائل ساخته و باآلخره روزی پردرم خو 
هسته آهسرته  آهیچگاهی از وی تقاضای حمبت کامل را نه منوده، مگر از درون  مادرم گرچه ظاهرًا

هرکسی در دنیا دوست دارد، ولری مشرکل درایرن     بسوی نابودی پیش میرود. مادرم اورا بیشتر از
 که این حمبت مهیشه بی پاسخ میماند. است،

 نباید، با مادرم مهدردی داشته باشم؟ اورا نباید کمک کنم؟ وپدرم را؟ آیا من حقیقتًا 

نه، من منیتوا ، من هر بار یک مادر دیگر را در پیشم تصور میکنم. مرن ایرن را منیتروا  اجنرام     
خودش برایم  هچگاهی چیزی در باردهم. پس چطور او را دوست داشته باشم؟ چون او)مادرم( هی

نگفته و من هیچگاهی در این مورد از او چیزی نپرسیده ام. ما چه چیزی را از خیراالت یکردیگر   
میدانیم؟ من منیتوا  با او گپ زده و با حمبت به چشمان سردش نگاه کنم، من منیتوا ، منیتوا ! کاش 

حوصله و یرا چیرزی دیگرر    با احسارب چون مهربانی، دوستی،  او یک چیز حداقل را از یک مادر
میکوشیدم با وی مهیشه و مدام نزدیک باشم. مگر دوست داشنت چنرین   میداشت، در آنصورت من

هر روز بیشتر از پیش دشوار با گ شت  به متسخر میگیرد، کسی که دیگران را سارب، موجود بی اح
 میشود.

 آنه ات.
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با صفا میوزد و من مشتاقم، مشرتاق   هوا آفتابیست، آمسان رن  الجوردی دارد و یک باد سرِد
... گریسنت دارم! من حس و به تنها بودن. من میل زیادی بهبه هر چیز... به سخن زدن، به دوستان 

ه اشرکم  میکنم، که قلبم از شدت درد منفجر میشود و اگر من بگریم، احسارب آرامش میکنم، گرچ
جاری منیشود. من بیقرار بوده و در یک جا آرام منیگیرم، از یک اتاق به اتاق دیگر رفتره، نزدیرک   
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کلکین بسته میروم و از الی پنجره ها هوای تازه را تنفس میکنم، در حالیکه صدای ضربان قلبم را 
 باآلخره به من آنچه را که میخواهم بده!" " میشنوم، که گوییا اذعان میکند:

ر و بیداری طبیعت را با تن و روا  حس میکنم. من باید خودرا استوار نگهردارم،  من آمدن هبا
میباشم. منیدا  چره میخرواهم، منیتروا  چیرزی      تا مانند مهیشه و عادی بنمایم، ولی من بکلی گیج

 بنویسم و فقط میدا ، که آرزو دارم، آرزوهای بیشمار...

 آنه ات.

  2499فربوری  29دوشنبه
  

 ها در زندگی ام دگرگون شده است. از مجله اینکه: از روز شنبه تا کنون بسیاری چیز

فقط در یرک   کنون نیز کماکان مایل و آرزومندم(، مگر، من...و ا بودم )چیزی شتاق م من آنگاه
 کمک شدم. چیزقسمت جزئی و بسیار نا

وشعف زیاد(، که پتر متام وقت واگر صادقانه بگویم با شور روز یکشنبه، من متوجه شدم )بامداد 
مرا زیر نیر دارد. البته نه بطور معمولی، منیدا  چطور برایت توضیح دهم، ولی من ناگهان احسارب 
کردم، که چنان که من فکر میکردم، او عاشق مارگو نیست. در طول روز کوشیدم، که بره او نگراه   

بلی درآن حلیه مبرن یرک    -ر آن حلیهی نیز نگاه میکرد و دا اگر من بطرفش میدیدم، ورنکنم، زی
 .یار ندرت برایم پیش می یدحس دلپ یری دست میداد، که به بس

"موزیکهای جاویردان  هء یم بدور رادیو نشسته و به برناممن و پباستثنای مهه شام روز یکشنبه 
د. موج رادیو را تغییرر دا  گوش میدادند. دوسل بدون در نیر داشت حاضرین آهنگرسازان آملانی" 

پتر سر رفته، از او خرواهش   هنیم ساعت حوصل خیلی ناراحت شدند. پس از تقریبًاپتر و دیگران 
بلری،  زبران آملرانی بکنایره پاسرخ داد: "    پر از خنروت ب  هکرد، دست از رادیو بردارد. دوسل با چهر

مهانطور خواهم کرد !" پتر عصبانی شده و حرفی گستاخانه برایش گفت؛ آقرای فران دان جانرب    
 .رویداد هءپسرش را گرفت و در نتیجه دوسل جمبور شد، عقب نشینی کند. این بود مه
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قضیه را جدی تلقی منوده است.  چندان مهم نبود، اما پتر ظاهرًا البته که این برخورد در واقعیت
چونکه امروز صبح وقتی من در باالخانه مشغول پالیدن کتاهبای کهنه ام بودم، او این را برایم خاطر 

دقیرق  ه اطالع نداشتم و پتر که متوجه شده برود، مرن یرک شرنوند     نشان کرد. من از این مشاجره
 وخوب هستم، با حرارت این واقعه را برایم بازگو کرد.

خواسته هرایم را   خاموشم، چرا که از قبل میدا ،من  عمومًااو گفته و ادامه داد: " -ببین." " - 
منیتروا  خبراطر    سرخ میشود و آن کلماتی را کره بایرد بگرویم،    ما  بیان کنم. من میلرزم. رنگمنیتو

کره شرروع    غیرر ازآن چیرزی  د، من میخواستم چیزی دیگر بگویم، ینطور شبیاورم. دیروز هم مهر
ته یک عادت گ ش داشت. من دربدی  هکردم، خاطر نشان سازم، ولی سراسیمه شدم و این کار خامت

میشدم، با او نه برا   باید مت سفانه از آن باید خودداری کنم: اگر باالی کسری قهر فعاًل بد داشتم، که
فرق برود،   ؤه با این شیوه منیتوان مهیرشه مزبان بلکه با مشتهایم برخورد مینمودم. البته من میدا ، ک

بره  هبمین دلیل من ترا حتسین میکنم. تو حداقل میتوانی خواسته هایت را با کلمات بیان کنری، ترو   
 مردم چیزی را که باید بگویی، میگویی و از بیان گفته هایت شرمسار منیشوی."

من در اکثر موارد، به او پاسخ داده و اضافه کردم: "من  -" نه، در اینمورد تو اشتباه میکنی!" - 
ن میکرنم و برر عرالوه مرن بسریار      ز آنکه در اصل میخواستم، بیاادیگری؛ غیر  هکلمات را به گون

 دراز گپ میز ، که این کار خوبی نیست." دور و و کرده حرفیُپر

تو تا هنگام گپ زدن سرخ  داری کسی متوجه منیشود، عالوتًا شرم " شاید، مگر این را که تو- 
 نشده و مهیشه منیم هستی."

او متوجره خوشرحالی    سخنانش نشده، کوشیدم،آخرش خبندم، اما مانع  هبه مجل من میخواستم، 
باالی بالشها بکف اتاق نشسته، زانوهایم را با دستهایم احاطه منوده و با دقت منتیر  من نگردد؛ بنًا

 پایان گفته هایش شدم.

گی مانند من دچرار افسررد   ما کس دیگری نیز هست، که دقیقًا هخیلی مسرورم، که در خانمن 
هرارب از انتقراد دیگرران، دوسرل را برا کلمرات تنرد        میشود. البته پتر از اینکه توانسته بود، بدون

 چیزیکه -مهنیر بوده و وجه مشترک دارم با فرد دیگرراضی بود. و من از اینکه  سرجایش نشاند،
 نیز خرسند بودم. -خواهر خوانده هایم داشتمقباًل فقط با 
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 آنه ات.
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برخورد لفیی با دوسل عواقب جدی را در بر داشت و در این مورد فقط تقصیر از خودش بود. 
روز دوشنبه شام دوسل نزد مادرم آمده و با افتخار به او گفت، که پتر مهان روز صبح از او پرسیده 
 بود، که آیا شب خوب خوابیده و مهچنان نسبت به آنچه که روز یکشنبه روی داده، پوزش خواسته

حرل شرده و دنیرا     مسر له و گفته که برخوردش عمدی نبوده است. دوسل به او اطمینان داد، کره  
باصطالح گل و گلزار است. مادرم این قصه را مبن گفت و من سخت متعجب شدم، که چگونه پترر  

 تن دهد. که خیلی باالی دوسل قهر بود، توانسته به چنین خفتی

تار معلومات شدم، ولی واضح شرد، کره دوسرل دروغ    من از پتر در این مورد، بیدرن  خواس 
پتر نگاه کررده و یرک عکرس جالرب از وی      همیگوید. کاش امکانش بود و تو میتوانستی به چهر

بگیری. احساسات پتر در رابطه به این دروغ، عصبانیتش در مورد اینکه چه باید کند، برافروختره  
 گی و غیره وغیره بصورت واضح و عمیق در قیافه اش منایان بود.

آنچنران  شام آقای فان دان و پتر با دوسل برخورد شدیدی منودند. ولی از قرار معلروم قضریه    
 ود.رارگرفته بدوسل ق خباطر دنداهنایش حتت تداویجدی نبوده، چون پتر امروز 

  2499فربوری  20چهارشنبه 
 

عادی ما متام روز با مهدیگر گپ نزدیم. بعلت سرردی هروا بره اتراق زیرر       هباستثنای چند کلم
مارگو بود. ساعت دوازده ونیم پتر آمد، کره حتفره هرای     هاز سوی دیگر سالگر شیروانی نیز نرفتم،

نس شرا بعد از ظهرر   مگرمارگو راببیند، ولی به گپ زدن آغاز منوده و بیشتر از معمول با من ماند. 
که من سال یکبار میخواهم به مارگو خدمت کنم، رفتم قهوه را آماده کنم. پس  یاری کرد. از آجنایی

کاغ هایش را از سر زینه برداشت، من از  به اتاقک پتر رفتم، او دفعتًامن از آن دنبال کچالو رفتم. 
 او پرسیدم، آیا دریچه را از عقبم ببندم.



 

 214 

هر وقت دوباره میرفتی، تک تک بزن تا من برایت آنرا برایرت  اوگفته و اضافه کرد:" -"" بلی-
 باز کنم."

جستجوی کچالوهرای کوچرک از   من از او سپاسگ اری منوده، به باال رفته و مدت ده دقیقه در 
بزرگ بودم. سپس من کمی احسارب سرما کردم، چنانچه پشتم را درد گرفت. البته من ترک   هبشک

 تک نزده و دریچه را خودم باز کردم. مگر او با مهربانی آمده و دی  را از دستم گرفت. 

 " پالیدم و پالیدم ولی فقط مهینقدر کچالوی خورد پیدا کردم."- 
 بزرگ را جستجو کردی؟" هآن بشک ه" آیا، تو مه- 
 " بلی، من مهه را با دستم پالیدم."- 

در سر زینه ها ایستاده بودم و او مهچنان دی  را بدسرتش داشرته    وبه پایین رسیده  من دیگر
 وداخل آن را میدید.

 آفرین!"" و اضافه کرد: -" کچالوهای بدی نیستند."- 
رم بسویم نگریست، که من نیز احسارب گرمی و نررمش منرودم.   نگاه گدر مهان حلیه او با یک 

من با دقت می توانستم، ببینم، آنچه را او منیتواند، بزبانش آورد، توسط نگاهش بیان میکند. من او 
را خبوبی درک میکردم، و از او سخت سپاسگ ار بودم. حتَی حاال نیز که من کلمات و نگاههرایش  

 خرسندی میکنم!" را بیاد می ورم، احسارب

 را باید وقتی من به پایین آمدم، مادرم گفت، که برای غ ای شب مقدار بیشتری از این کچالوها
گی منودم، تا دوباره باال بروم. به حمض رسیدن نرزد پترر، مرن از     ورم. من با کمال میل ابراز آمادبی

دیوار و زینه ایستاده برود، از  اینکه باعث ناراحتی او شده ام، مع رت خواستم. او در حالیکه میان 
 دستم گرفت و با متام قوت مرا بلند کرد، تا بزینه باال شوم.

 او گفت. -" من نیز می یم، من باید بباال بروم."- 
 مگر من گفتم، الزم نیست، چون اینبار حتمی نیست که فقط کچالوهای کوچک را بی ورم. 

هنگام بر گشتم او دوباره دریچه را باز کرده و پس از این او موافقت کرده و دستم را رها کرد. 
 دی  را از دستم گرفت. در نزدیک دروازه من از او پرسیدم:

 تو حاال مشغول چه کاری هستی؟""  - 
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 " فرانسوی میخوا ." - 
دستهایم را شسته و در مقابلش بسر  ًابه کتاهبایش نیری بیافگنم، بن من از او اجازه خواستم، تا 
 نشستم. دیوان -ختت 

پس از آنکه من کمی فرانسوی را برایش توضیح دادم، صحبت ما بره سررعت بره موضروعات     
خواهد رفت و در آجنا در مناطق سرسبز و  79دیگر کشانده شد. او گفت که پساهنا وی به اندونیزیا

بازار سیاه و  هشاداب طبیعت زندگی خواهد کرد. او در خصوص زندگی دشوارش در خانه، در بار
حقارت داشته است.  هاینکه او آدم بیکاره یی بوده، حکایه کرد. من به او گفتم، که در وجودش عقد

 ا و انگلیسها حتمًا بعدًا در برابررهم خواهنرد  هفت، که روساو سخن را به موضع جن  کشانیده و گ
میبود، هرم اکنرون در زمران     ترساییدرمورد یهودها حر  زد. وی گفت، اگر او  جنگید. سپس او

 هم پساهنا برایش مهه چیز هبتر میبود. من از او پرسریدم، آیا این مبعنی آنست که، بعدها او جن  و
خواهد شد، اما وی پاسخ منفی داد. او گفت، که پس از جن  هیچکس خنواهد دانست، که  عیسایی

چون دانستم، در گفتره هرایش    کی عیسوی و کی موسویست. از این گفته ها قلبم جریحه دار شد،
 مانند گ شته هنوز آثاری از عدم صداقت دیده میشود. پتر گفت:

 " یهودان مهیشه خلق برگزیده بوده و خواهند بود."-
 من پاسخ دادم:

 " هبتر بود، که آهنا حداقل یکبار و برای یک موضوع خوب برگزیده میشدند."-
اینجا ما شناخت بیشرتر   پدرم و اینکه در هربارموضوعات خمتلف، منجمله د هما مهچنان دربار 

 کردیم و مطالب دیگر که اکنون بیادم نیست، گپ زدیم.  از انساهنا پیدا
 من بساعت پنج و چهل و پنج رفتم، چون بپ نزد ما آمد. 

                                                 
 79-Nederlandse Indië         اندونیزیا قباًل مستعمرة هالند بوده و بنام هند شرقی و یا هند هالندی یاد میشد.. انردونیزیاحتت قیرادت شخصریت برجسرتة ان کشرور اارد

 درست دوروز پس از تسلیمی جاپان ملیتاریست، اعالم استقالل کرد.  0115اگست سال  03سوکارنو بتاریخ 

 0115اگسرت  03هالند رمسَا  6115اگست  09این استقالل را قبول کرد. نیم قرن بعد بتاریخ  0111پس از چها رسال دردسامر  هالند که آزادی اندونیزیا را منی پ یرفت،

  اران جنبش عدم انسالکرا بنام روز استقالل اندونیزیا برمسیت شناخت. اندونیزیا نیر به تعداد نفوسش بزرگترین کشور اسالمی روی زمین بوده و از مجله بنیانگ 

 میباشد.)مترجم( 0155افریقا( در باندون  در سال  -) کنفرانس مهبستگی کشورهای آسیا
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گان سینما کره زمرانی مرن    عکسهای ستار هشام مهانروز بازهم پتر حر  خوبی زد. ما در بار 
اینک بیش از یک ونیم سال در اتاقش آویزان اند، صرحبت کرردیم. او از    بودم وبرایش حتفه داده 

 این عکسها توصیف زیاد کرد و من برایش عکسهای ستارگان دیگر را پیشنهاد کردم.
من فکر میکنم، مهینقدر کافی باشد، من هر روز به این عکسها کرد: "او گفته و اضافه  -" نه!"- 

موشی" ما " هاو اینقدر گرباکنون برفقایم تبدیل شده اند. "اینکه چرا  یگونه ینیرمی افگنم و اینها به 
را مهیشه در بغلش فشار میدهد، اکنون من درک میکنم، او مانند من به مهربانی و نوازش ضرورت 

 دارد.
 من بیاد دارم، که او مهچنان گفت: 

 از حرد حمتراط میباشرم، مگرر     که حامل خوب منیباشد، بیش " نه، من ترسی ندارم، ولی بعضًا  -
 اکنون من توانسته ام تا حدودی این نقیصه را رفع منایم."

و  کرودن او مهیشره فکر میکنرد، کره وی    ت. مثاَلحقارت پتر فوق العاده جدیس هولی این عقد 
 اری گماها مهه عاقل هستیم. اگر من در درورب فرانسوی او را کمرک کرنم، او هرزار برار سپاسر     

بس است، تو برعکس در انگلیسی و جغرافیه بسیار روزی برایش خواهم گفت: " حتمًا میکند. من
 خوب هستی!"

 آنه فرانک.

2499فربوری  22پنجشنبه   
 یتی عزیز!گ

ا برایش خبوا . من در باال بودم؛ من به خا  وعده داده بودم، که بعضی داسرتاهنا ر امروز صبح 
که فوق العراده خوشرش آمرد. سرپس مرن چنرد صرفحه از        ای ایوا" آغاز کردم، یمن از کتاب "رو

 قهقه وی شد.  ةندم، که باعث خندیادداشتهای خمفیگاه را خوا

میتوا ،  نیز گوش داد )مقصدم ازآخرین قسمت آن میباشد( واز من خواهش کرد، اگر پتر قسمًا
 کرنم، بنراً   را آزمرایش  فتم چانس خودنزدش رفته و بازهم برایش چیزی را خبوا . من تصمیم گر

خدواند خبواند. من درسرت بیراد    هروزنوشتم را گرفته و اجازه دادم حبث کیدی و هانس را در بار
جنبه هرای مثبرت و یرا منفری      هندارم، آیا این نوشته باالیش تَاثیر منود یا نه، ولی اوچیزی در بار
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فراموش کرده ام. مرن   نوشته چیزی نگفته، فقط در مورد حمتوای آن ابراز نیر کرد، که کلمات او را
نوشرته هرای طزنگونره،     هبه او توضیح دادم، که هدفم از این کار آن بود، که نشران دهرم، بررعالو   

نیز بنویسم. او سرش را شرور داده و از اتراق خرارج شرد.      موضوعات دیگر همهچنان بلدم در بار
 در آینده چه خواهد گفت.ببینم، که او 

 آنه فرانکت. 

2499 فربوری 23مجعه   

 تی حمبومب!گی

هرباریکه من به باال میروم، هدفم یک چیز است "او" را ببینم. حالیا زندم گی ام هبتر از گ شته  
 شده است، چون من اکنون هدفی در زندگی دارم، که از آن حظ میرم.

موضوع )شخص( مورد عالقه ام نیز مهیشه در خانه با من است و من نباید از رقیبان )جبرز از   
مارگرو( بترسم. تو نباید فکر کنی من عاشقم، نه این حقیقت ندارد، اما من این احررسارب را دارم، 

ود قت و هم اعتمراد را در خر  در حال تکوین است، که هم رفامیان من و پتر چیزی فوق العاده  که
من از هر فرصتی استفاده میکنم، تا نزدش برروم؛ در گ شرته او منیدانسرت، برا مرن چگونره       دارد. 

 همیزند، حتَی تا وقتیکه من پایم را از درواز برخورد مناید، ولی اکنون برعکس او بدون وقفه سخن
یشره  اتاقش بیرون میگ ارم، گپش متام منیشرود. مادرم خوش نردارد، کره مرن بره براالبروم. او مه     

 میگوید، که من مزاحم پتر میشوم و باید اورا آرام بگ ارم. آیا او منیداند، که من مهه چیرز را حرس  
 میکنم؟ 

که من به اتاقک پتر میروم، او با سؤظن مبن نگاه میکند. اگر من از باال به پایین بیرایم،   هرباری
 زیادتر شده میرود. او میپرسد، کجا بودم. من فکر میکنم، بتدریج تنفرم نسبت به مادرم

 .ام. فرانکت آنه

  2499فربوری  24شنبه 
 یتی حمبومب!گ
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بره آرامری گ شرت. مرن      صبح مطالب است. هباز روز شنبه رسید و این خبودی خود بیانگر مه
 یک ساعت در باال بودم، ولی با "او" فقط چند کلمه رد وبدل کردم. تقربیًا

بساعت دو ونیم که مهه گی در باال مشغول خواندن ویا خوابیدن بودند، من یک کمپل را گرفته 
پایین آمدم، تا در عقب میز به خواندن ویا نوشنت بپردازم. هنوز مدتی سپری نشده بود، که من سرم 
درا را باالی دستهایم گ اشته و به گریسنت آغاز کردم. اشکهایم مانند سیل جاری بوده و مرن خرو  

 بدخبت احسارب میکردم. آه، کاش "او" می مد و مرا تسلی میداد. 

بره   -بساعت چهار من دوباره به باال رفتم. بساعت پنج عصر میخواستم، بدنبال کچالو برروم   
امید اینکه او را مالقات منایم. مگرهنوز در اام مشغول شانه زدن به موهایم بودم، که او رفت تا با 

 موفی بازی کند.

دفعترًا   مگرر باال رفرتم،  کتامب را گرفته  تم به خا  کمک کنم، به اینمنیورسمیخوا از آن من پس
جیبی ام را با خود  هسرعت به طر  تشناب رفته و در راه توانستم، آیینباشکهایم جاری شدند، بنًا 

متیزمنوده و  نچه که الزم بود نشستم، چون باید لباسهایم راآبگیرم. در آجنا من بروی کمود بیشتر از 
 میکردم.لکه های اشکم را از روی پیشبندم پاک 

من در آحنالت چنین فکر میکردم: اینگونه من هیچگاهی به قلب پتر راه منی یامب. خردا میداند،  
ید او انشین ندارد. شرضرورتی به یک دوست ومه می ید، یا نه و یا شاید او اصاًلکه از من خوشش 

ست من باید این کوره راه را به تنهایی و بدون دو کند.میی مبن فکر گاهگاهی آهنم طور سطحفقط 
تنرهایی وحشرتزایم را   ه اش گ اشرته و  میتوانستم، سرم را به شران ادامه دهم. آه، کاش  و بدون پتر

فراموش کنم! شاید او به مهه کس مهینطور به مهربانی نیر میکنرد و مرن تصرور میکرنم، کره مررا       
 میپسندد. 

اکنون تو مرا میدیدی و یا به حر  دمل گوش میدادی... اما هبرحال شنیدن حقیقت آه پتر، کاش 
 تو از توان من باالتر خواهد بود. هتلخ دربار

را  مگر پسانتر با وجود آنکه اشکهایم جاری بودنرد، مرن دوبراره امیرد وانتیرار از دسرت ام       
 بازیافتم.
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 ِام. فرانکت. آنه

  2499فربوری  11يکشنبه 

 
اه ما برروز یکشرنبه اجنرام    در خانه های دیگر در طول هفته صورت میگیرد، در خمفیگچیزیکه 

به سیرو گردش ر آفتاب درخشان لباسهای خوب بنت داشته و در زیمیشود. در حالیکه مردم عادی 
 مشغول اند، ما در اینجا مشغول روبیدن، جاروب کردن و شسنت هستیم.

ن خواب بیشتر در این روز انرد، دوسرل بسراعت    کسانیکه خواها هعلیرغم عالق ساعت هشت.
به پایین سر زده، پس از آن باز به براال آمرده و    اوخنست به اتاق اام رفته، بعدًاهشت برمیخیزد. 

 سپس دوباره به اام رفته و یک ساعت متام به شسنت تنش میپردازد.

ق ارام میررود. یکری از    روشن، پرده ها کشیده شده و فان دان به اتاُبخاریها . ساعت نه و نیم
جتارب دشوار روزهای یکشنبه برایم آنست، که من هنگام دعا و نیایش دوسل باید در بسترم مانده 
و فقط به پشتش نگاه کنم. شاید این امر برای دیگران عجیب بنماید، اگر مرا با چشمانی از حدقره  

رید، ولری  اسات نشده و منیگ، او دستخوش احسنهد، که شاهد دعاهای دوسل میباشم. برآمده ببینن
متام ! او گاهی باالی پاشنه هایش و گاهی باالی پنجه هایش ایستاده ه پانزده دقیقه، بلی پانزده دقیق

و میجنبد. وی بدون وقفه به اینسو و آنسو حرکت مینماید و اگر من بطرفش ببینم، سرم به چرخش 
 میافتد.

واین به معنی آنست، که در اتاق اام کسی نیسرت.  فان داهنا اشپالق میزنند  ساعت ده وپانزده.
فامیل ما با چهره های خواب آلود سر از بالش باال میکند. سپس مهه چیز بسرعت و تندی صورت 

مادرم را در لباسشویی کمک میکنیم. در پایین هوا بسیار سرد است،  میگیرد. من و مارگو به نوبت
 کنیم. بسر  شالچنان که ما باید پتلون پوشیده و 

یرا  اره توسرط مارگو) داخل میشود. ولی آجنا بساعت یازده دوبر  پدرم به اتاق اام در این میان
 من( اشغال شده و به اینترتیب مهه گی پاک ومتیز میشویم.
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غ ای صبحانه. در اینمورد من منیتوا  چیزی ابراز کنم، چون بری آهنرم در    ساعت یازده ونیم. 
 این باره خیلی زیاد میگویم.

حالیکه لبرارب   بکارهای خود مشغول میشوند. پدرم درمهه هل خانه ا ساعت دوازده و پانزده. 
کار بنت دارد زانو زده وبا یک بررب زبر و سخت مشغول پاک کردن کف اتاق میباشرد، چنران کره    
اتاق پر از گرد و خاک شده است. دوسل در حالیکره ماننرد مهیشره یکری از آهنگهرای ویلرونی       

البتره نره آنطوریکره الزم    مجع وری و تنییم رختهای خوابست )را زمزمه میکند، مشغول  80نبتهوِف
صدای خش خش پاهای مرادرم در حالیکره سررگرم آویرزان کرردن       اتاق زیر شیروانیاست(. از 

 لباسهاست، بگوش میرسد. 

سروی  هبمراهی پتر و موشری( ب  شاپویش را به سر میگ ارد )اکثرًاآقای فان دان درحالیکه کاله 
 پایین براه میافتد، در اینحال خا  فان دان که پیشبندی را باالی جاکت سیاه پشمی بنت کرده، هطبق

با شال سرخرن  پشمی ضخیم سرش را بسته لباسهای چرکین را در  در حالیکه کلوش بپا داشته و
میافتد. مرن و  زیر بغل زده و با شوراندن کله اش مهانند دوبیهای اصیل به عزم شسنت پوشاکها براه 

  مارگو به شسنت ظرو  آغاز کرده و اتاقها را مجع میکنیم.

2499 فربوری 18چهارشنبه   
 یتی بسیار عزیزم!گ

 

حامل. کار نوشرنت از مهره چیرز    ب شده و من احسارب میکنم بسیار سراز دیروز هوا بسیار خو 
هرصبح به اتاقک زیر شیروانی  من تقریبًابرایم بیشتر ارزش داشته و بطور شایسته هم پیش میرود. 

میروم تا هوای تازه را استنشاق کنم. پگاه امروز که من راهی آجنا برودم، پترر مشرغول مجعر وری     
اتاقش بود؛ اوبزودی کارش را متام کرده و در حالیکه من در جرای دوستداشرتنی ام برکرف اتراق     

ره شده، به بلوطهای برهنه که از زدم آمد. ما هردو به آمسان الجوردی رن  خین نشسته بودم او نیز

                                                 
80-Beethoven, Ludwig   م. کمپوزیتور مشهور موسیقی کالسیک آملان است، که ساخته های هنری اش چرون   0163متوفَی  0331بتهوفن) بتهوِون( لیودوی  متولد

م و هنم تا کنون از مقام بلندی در جهان موزیک برخوردار اند. بتهوفن در آهنگهایش توجه بیشتر به رومانتیرک مبر ول داشرته    مسفونی های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشت

 است. ) مترجم(
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پرندگان دیگری که در حرال پررواز    ایشان قطرات آب میریخت، به مرغهای حبری وه نوک شاخه
ثیر قرارگرفته بودیم، که دیگر یرارای  ی میماند، نگریسته و چنان حتت ت بوده و رن  شان به نقره ی

ده، ایستاده بود و من نشسته بودم. سخن گفنت را نداشتیم. پتر سرش را به یک ستون ضخیم تکیه دا
ما هوای آزاد را تنفرس کرده به بیرون نیر افگنده و احسارب میکردیم که سکوت ما در این حالت 
ارزش بیشتر از حر  زدن ما دارد. ما مدت زیادی به بیرون نگریستیم، ولی زمانیکه او باید بررای  

اتراق   هن شایسرته اسرت. او بره زینر    هیزم میرفت، من درک کردم، که او براسرتی یرک جروا    ههتی
ومن بدنبالش رفتم. در متام مدت یک ربع ساعتی که او مشغول شکسنت هیزم  زیرشیروانی باال شده

میکوشید، نشان نیرو بود، ما بازهم گپ نزدیم. من در هپلویش ایستاده و به او مینگریستم. او با متام 
را بشکند. اما من مهزمان از کلکین به بیررون   دهد، که نیرومند است و میتواند، بسیار خوب چوهبا

بامهای زیاد بوده و افق طوالنی آبی رنر    شاملکه  -تردامنیر افگنده و از آجنا خبش اعیم امسر
 را میدیدم.  -ود،نبکه انتهای آن پیدا 

" که زندگی مقدورم بوده، آفتاب درخشیده و آمسان  -تا زمانیکه چنین باشد" من فکر میکردم"
 بدون ابر باشد، من نباید غمگین باشم." صا  و

تنها و بدخبت است، باید به بیرون از شهر که جبز از خودش، آمسران،   و کسیکه میترسدبگ ار هر
انسان  در آنصورت و در آجنا دیگر موجود نیست، برود. چون فقط طبیعت و خداوند کسی و چیزی

د در این طبیعت ساده و زیبا خوشبختی درک میکند، که مهه چیز طوریست، که باید باشد و خداون
 انساهنا را میخواهد.

مهیشه خواهد بود، من مطمئنم، که در هرصورت هرر غرم و    همتا زمانیکه چنین است و چنین 
سخ دارم، کره در هرر مصریبتی طبیعرت از مرا      راهَ و تسکینی خواهد بود. من عقید بدخبتی را پایان

 دستگیری خواهد کرد. 

که مهانند من  یکی میداند، شاید بزودی من قادر شوم، این احسارب ژر  پر از ُمسرمت را با کس 
 فکر میکند، در میان بگ ارم.

 آنه ات.
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ما، من و تو از مدت مدیردی بدینسرو در اینجرا از چیزهرای زیرادی       نیرامت برای پتر: ه.اطرخ
ما دراینجا هر چیز داریم. نه، مقصدم ًا ا ظاهر مسائل نیست، چون ظاهردر اینج حمرومیم. البته هدفم

م، که جران هوای تازه ضرورت دارم، مگر فکر میکنبه آزادی و  ست. من مهانند تو ماهیت قضایا
نچه که الزم است، مبا اعطا شده است. البته هدفم جران معنوی و درونیسرت.  این کمبود بیشتر از آ

با خداونرد و طبیعرت مترارب     در حقیقت مستقیمًا نگاه میکردم ووقتی صبح من از پنجره به بیرون 
، پتر، ترا وقتری ایرن خوشربختی درونری      نه چیزی دیگر. ،داشتم، خوشبخت بودم؛ بلی خوشبخت

خوشبختی ناشی از طبیعت و سالمتی وغیره وغیره موجود بوده و انسان بتواند، آنررا در وجرودش   
 داشته باشد؛ خوشبخت است. 

نی و ظاهری میتوانند، مفقود شوند، ولی خوشربختی در قلبرت   ثروت، جاه وغیره چیزهای بیرو
، مهرایرت بروده وباعرث    یری دیده، برای مهیشه تا کره زنرده   ولی ناپدید نگرزدوده شده  قتافقط مؤ

 خوشبختی دوباره ات میگردد.

شسته یی، بگونره یری بره    ربکوش، هنگامیکه تنها، غمگین و ناراحت در اتاقک زیر شیروانی ن
بره   خبانه ها و بامها نیر میفگن، به آمسان بنگر، تا وقتی که ترو بردون هررارب    ،ی. نهبیرون نگاه کن

پاک بوده و دوبراره سرعادمتند خرواهی     که باوجود رنج و درد روحًاآمسان نگاه کنی، مطمئن باش، 
 شد.

2499 فربوری 12يکشنبه   
 کیتی حمبومب!

بیگاه فقط به پتر میاندیشم. من چهره اش را در نزدم تصور کرده میخوامب، اورا در  تامن از پگاه 
قدم، که مرن وپترر آنطوریکره    معتبیدارشوم، نگاه میکند. من جدًا  خواب میبینم و او مبن تا زمانیکه

معلوم میشود، زیاد ازهم متفاوت نیستیم و دلیل آنرا من برایت چنین مینویسرم: مرن و پترر    ظاهرًا
 اشنت یک مادر خوب حمرومیم. هردو از د

پیش پای بین( بوده، خروش دارد عشروه گرری کررده و بره      ) وی آدم بسیار سطحی نگرما در 
فرزندش پتر وقعی نگ ارد. مادر من برعکس در هر کار مداخله میکند، اما برخرورد   خواسته های

 سامل نداشته،فاقد احسارب خوب و عطوفت مادریست.
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ته و برای اینکه از نردیم، ما هردو هنوز خبود اعتماد نداشا تضاد درونی ما درمن و پتر هردو ب 
 یلی با نرمش و حسارب هستیم. خم وپیچ اینجا بگ ریم، خکوره راه ُپر

احساسم را  اما منیتوا ، بنًا از اتاق بیرون شده و فریاد بز .چنا ن میشود، که من میخواهم  بعضًا
در درو  سرکوب میکنم. مهچنان من به ُپرگویی آغاز کرده و سرو صدا را براه میانردازم، چنانکره   
هرکسی فقط یک آرزو میداشته باشد: من خودرا تا حد ممکن دورتر گم کنم. اما پتر به خرود فررو   

رسرش  گرر پ م دسرتخوش خیرال میگرردد. م   ُهترو برا ترررب و َ   میرود، گپ منیزند، خاموش بوده و
 چه وقت و در کجا به یکدیگر خواهیم رسید؟اینجاست، که ما باآلخره 

 داشته باشم. دردست را یتوا  با تعقل کنترول این احسارب درونی اممن منیدا ، که چه زمانی م 

 م. فرانکت.اِ آنه

2499 فربوری 13دوشنبه  
 یتی حمبومب! گ

منیتوا  با او مبا ؛ من در هر ساعت اورا میبینم، رهستم. اکنون من به یک کابورب شباروزی دچا
ام را برمأل سازم، بلکه باید بکوشم، خرودرا خوشرحال   وه من نباید عواطف و غمهای درونی برعال

 جلوه دهم. 

داشرتنی و خروب   دوست فان دان مهنوا گردیده و در وجود یک پتر که خیلری پتر سخیف و پتر 
 آمده اند.  هواخواهش میباشم، در بوده و من سخت

و روش برخورد خوب نداشت  مادرم برخورد خیلی بد میکند، پدرم بدلیل حمبت زیادش مبن نیز
مارگو بدتر از مهه است، چون مهیشه میخواهد با خوشرویی مرا حبرر  بیر ورد، در حالیکره مرن     

و  رفته ی باالاتاق باالخانه نزدم نیامد، بلکه به اتاقک زیرشیروانی در بااله پتر ب آرزومند آرامشم.
چوهبا قلبم و جرأمت  در آجنا مشغول جناری شد. چنان مینمود، که با هر ضربه و برخورد چکشش با

نردای ناقوسری مررا    میشوم، درحالیکره از آن دورهرا    جریحه دار گردیده و من حمزونتر از گ شته
 باش!" استوار خماطب قرار میدهد: "روحًا و جسمًا
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 هم میدا . . من ناامید و نادا  و اینرا اینرا میدامن خیلی احساساتی ام، من 

 آه، بدادم بررب!

 م. فرانکت.اِ آنه

  2499 مارچ 2چهارشنبه 

 کیتی عزیز و حمبومب!

دزدی شراید   هدربرار  من با این قصه هرایم  را به حاشیه برد. ماحادثه دزدی... مسایل شخصی 
خریس و  که میخواهند، با رضایت ترام شررکت   باعث اذیت ات شده باشم، آیا من جلو دزدانی را 

اسرت.   0119جوالی  هاز حادثرویداده مبراتب بغرجنتر  هشرک  را غارت کنند، گرفته میتوا ؟ واقع
دفتر کوگلر رفت، دیرد کره    بهمول دیروز شام به ساعت هفت ونیم وقتی که آقای فان دان طبق مع

. این امر بررایش عجیرب مینمرود. او پیشرتر     ورودی باز اند هشیشه یی درون اتاق و درواز دروازه
کار نیز باز بوده و در دفتر جلوی  های اتاِقپیش به تعجبش افزوده شد. دروازه رفت، مگر بیش از

به مغزش خطور کرد. آقای فران دان برازهم    دفعتًا -آثار بینیمی هویدا بود. "اینجا دزد آمده بود."
دروازه بسرته   ه شد، که قفلی را وارسی منوده و متوججهت اطمینان از زینه ها پایین شده، در اصل

آقا فکر کرده، حمله یی در دفتر  -درآنصورت بپ و یا پتر شام امروز سهل انگاری کرده اند."است. "
دفراتر و برازبودن    کوگلر نشسته، چراغ را خاموش منود. سپس او به باال آمده، خبراطر بری نیمری   

 دروازه ها تشویشش را ابراز کرد. 

اتاق  هینکه دروازمبنی برا ریند دیگاما تک تک زده و یک خر ناخوش هصبح زود پتر به درواز
از املاری دستگاه پروجکتور سینما و بکس کاری نو کروگلر مفقرود شرده     و باز بوده کاماًلجلوی 
فان دان از دیده گیهایش قصه کرد، که اینها باعث نگرانی بیحرد مرا    . مهچنان آقایرا آورد -است
 شدند.

چرون  اصلی را طور تقلبی ساخته اسرت،   هکلید درواز ما این بود، که دزد ظاهرًا هولیبرداشت ا
درها بصورت کل شکسته و ریخته نبودند. دزد شاید حوالی ساعت هفت شام داخل خانه شده، در 

خودرا در جرایی خمفری    سپس او احتمااًل حم کارش شده؛را از عقبش بسته ولی آقای فان دان مزا
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فرار کرده و بعلت سراسیمه گری در را از   با غنایم دستداشته اومنوده تا وی بیرون رود. پس از آن 
 پشتش نبسته است. 

کارمنردان  دام نرفت؟ ممکن دزد م کور یکی از کی کلید ما را خواهد داشته باشد؟ چرا دزد به گ
فان دان را نیز دیده، مبا خیانت خنواهد کرد؟ اینها مهه  آیا در اینصورت، وی که احتمااًلگدام باشد، 

ما را کند؛ و یا  هخیلی وحشتناک اند، چون بیم آن میرود، که دزد م کور بار دیگر هوای غارت خان
شاید او از کسیکه در آنشب در اینجا دیده، ترسیده و دیگر جرأت نکند، دست به تکرار این عمرل  

 بزند!

 آنه ات.

میتوانی یک پولیس خمفی ماهر را برای ما پیدا کنی، خیلی سپاسگ ار خواهیم بود. یاآوری: اگر 
 ر اینجا طور خمفی زندگی میکنیم!البته مشروط به اینکه او قابل اعتماد باشد، چون ما د

 

  2499مارچ 1پنجشنبه 
 یتی عزیز!گ

دیگرر(   کسییا  و) انی رفتیم، ولی کاش جبای او پترمارگو و من امروز یکجا به اتاق زیر شیرو 
اری موارد در بسیکه او میبود، چون بودن با خواهرم چند خوشایند نیست. اما یک مطلب را میدا  

 مهانند خودم فکر میکند. 

 حکایه کرد. خا  فان دان از غمها و غصه هایش هنگام شسنت ظرو  بپ برای مادرم و  

سنجیده و نادرستش جبای کمرک  رخورد نابویژه مادرم که با ب ت اینهاکاری بر می ید؟سآیا از د
 انسان را به بدخبتی میکشاند.

غرم   مردمان دیگر که در این دنیا در حبر گویا به مهه چه مشوره داده بود؟  میدانی مادرم به او 
رجنهای دیگران غصره ات   غمگین باشی، با بیاد آوردن غوطه ور اند، باید فکر کند! آیا اگر شخصًا
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گفتم. البته پاسخی را که دریافتم این بود، که مرن بررای ابرراز     این را صریحًا متر خواهد شد؟ منک
 نیر در اینگونه موارد هنوز کوچکم. 

ن اپتر، مارگو و برپ یکسر  اند! زیرا مشکالت من،  کودن و نفهماین بزرگساالن ما تا چه حدی 
انره و عطوفرت دوسرتان    کند، حمبرت مادر  میتواند یاری مس لهیگانه چیزی که ما را در این  و بوده

منیکنند. شاید  اربحسااین دو مادر ما در اینجا ذره یی از معضالت ما را  مگربسیار نزدیک ماست. 
خا  فان دان کمی بیشتر از مادرم ما را درک کند. آه، چقدر دمل میخواست به این بپ بیچاره چیزی 

آرامش خاطرش شود. مگرر در ایرن   را که از جتارمب دریافته ام، در میان بگ ارم، که تاحدی باعث 
 میان پدرم آمده و مرا با خشونت بسوی دیگر راند. اینها مهه چقدر کودن اند!

من امروز برخورد پدر و مادرم را با مارگو در میان گ اشتم، ما به این نتیجه رسیدیم، کره اگرر   
نستیم، شب نشینیهایی ت. ما میتواپدر و مادرم اینطور نفهم نبودند، در اینجا مبا خیلی خوش میگ ش

سازماندهی کنیم، که در آن هرکسی فرصت مییافت، در مورد یک موضوع معین صحبت کند. ولری  
ی صرحبت کرنم!   منیتوا  در چنین وضرعیت  اواًل من شخصًا نی این امر غیر ممکن است.در حالت کنو

ُپرگرویی   بیهروده از دیگران انتقاد میکند؛ مادرم مدام هیجانی شده و در مروارد   آقای فان دان دایمًا
مهیشره  ایرن مسرایل نردارد؛ و خرا  فران دان      میکند؛ پدرم مهانند آقای دوسل هیچ عالقه یی به 

سرزنش میشود، چنان که از شدت هیجان رویش قرمز شده و به مشکل میتواند ازخود دفاع کند. و 
 یریات خویش را نداریم! ما؟ ما حق بیان ن

حق  بلی ما والدین فوق العاده مدرن داریم! ما منیتوانیم ابراز نیر کنیم! بلی، شرراید انسان را از
 گفنت حمروم ساخت، ولی حق تفکر ونیر داشنت را حتَی از خوردساالن منیتوان گرفت. 

مت سرفانه در  ، که ما، هر یک بپ، مارگو، پتر و من به یک عشق واقعی و بزرگ ضرورت داریم
هیچکس بویژه این دانشمندان کودن اینجایی منیتوانند، ما را درک کنند، چونکه اینجا وجود ندارد. و

 دنیای احسارب و تفکر ما خیلی غنی تر از آنست، که کسی از این میان بتواند، تصورش را بکند!

عنری درک انسران   عشق، عشق چیست؟ به نیرم عشق را منیتوان با کلمات بیان کررد. عشرق ی   
 پسرانتر ینرها  دیگر شریک بودن. بره ا غم و خوشی با انسان  دیگر، دوست داشنت انسان دیگر و در

بدنیا  کودکازدواج کرده باشی ویا  و درعین حال مهم نیست، که حتمًا یشودعشق جسمی اضافه م
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 مسر له . درچنرین حرالتی   ، اصل اینست که هبمدیگر چیزی داده و چیزی هم دریافت کنری بی وری
گی کسی را در هپلروی خرویش   که مطمئن باشی، که تا پایان زندگرامنایه گی مهم نیست، بشرط آن

 داری، که ترا به خوبی درک منوده وفقط به خودت تعلق دارد.

 آنه ِام. فرانکت.

میکرنم،  او از اینکه مرن برا خرا  فران دان صرحبت       یه باز مادرم ِنق میزند. ظاهرًادر مهین حل
 د، ولی این برایم مهم نیست!حسادت میکن

. پترر بره   و ما در حدود چهل وپنج دقیقه گپ زدیرم  جلو پتر را گرفتمظهر امروز من باآلخره  
 آمد.  گپخودش چیزی بگوید، ولی آهسته آهسته او سر  مشکل میتوانست درباره

 ، اورا واقعراً . مگر من میخواسرتم یا پایین بروم من در آن حالت منیدانستم، چه کنم، با او مبا  و
کمک کنم. من با او از بپ و اینکه مادرهای ما نزاکتها رامنیدانند، گفتم. او گفت، که پدر و مرادرش  

در کشرمکش انرد.   مهواره در موارد گوناگون چون سیاست و اینکه پدرم سرگرت میکشد، مهواره 
 دو سرال مترام   نوشته ام، پتر خجالت میکشرید، ولری برا وجرود آن گفرت کره او       مهانطوریکه قباًل

 نبیند. میخواسرت والدین خویش را قطعًا

 "در مورد -پتر گفته و اضافه کرد -آنگونه که در ظاهرش معلوم میشود نیست." پدرم اصاًل" - 
 سگرت کشیدن پدرم، البته حق با مادرم میباشد."

"مرد بی نییرر  ن م پدرم دفاع کرد. او گفت، که پدرمادرم به او گفتم. ولی او از  من نیز درباره 
 ست.دنیا" 

زمانیکه من پیشبندم را در طناب آویزان میکردم، وی فریاد زده و خواهش کرد، در پایین شام  
نگویم، که باز والدینش باهم دعوا کرده و باهم گپ منیزنند. من به او وعده دادم، در این مرورد بره   

من معتقردم، کره مرارگو در ایرن     کسی چیزی نگویم، گرچه پیشتر ازاین به مارگو گفته بودم. مگر 
 چیزی خنواهد گفت. خصوص به کسی



 

 208 

من نتررب، من دیگر عادت ندارم، گپ یکی را بره   "تو از -" نه، پتر!" من گفته و اضافه کردم- 
 خنواهم کرد." دیگری برسا . من آنچه را که تو برایم گفته یی به هیچکسی بازگو

هرای  گویی . من برعالوه برایش از پشت سربستپس از آن او راضی شده و گفت، که این خو 
 دایمی فامیل ما گفته و اضافه کردم:

مارگو راست میگوید، که من گپ را دردمل نگهداشته منیتوا ، چون وعده کرده بودم، که دیگر " -
 دوسل سخن میزنند، خودم را گرفته منیتوا ." نکنم، ولی وقتی میبینم، در باره غیبت

 او پاسخ داد. -" کار خوبی میکنی"-

مت ثر شدم. پس از آن مرا در   و در اینحال چهره اش به سرخی گراییده و من نیز از صداقتش 
اینکه ما والدینش را دوست نداریم،  روابط خانواده های باال و پایین گفتگو کردیم. البته پتر از باره

 کمی متعجب شده بود.

چرا مهه چیز را  صادق و پاکدمل. بنًانی، که من تو میدا" -من اورا خماطب قرار داده گفتم" پتر، - 
 ُرگ و راست برایم نگویم؟ ما هردو که خطاهای والدین ما را میبینیم."

 سپس من اضافه کردم:

تو باصطالح میان دو آسیا سن  قرار داری،  پتر، من میخواهم بتو کمک کنم، آیا تو موافقی؟"- 
 مت ثر میشوی." اینها تو قلبًا که از مهه، ا گرچه تو هنوز چیزی منیگویی اما من مید

 " بلی، تو میتوانی مهیشه مرا کمک کنی."-

و ترو   حرفت را به هیچکس دیگر خنواهد گفرت  " شاید هبتر باشد، نزد پدرم بروی، چون او -
 میتوانی مهه چیز را با او با اطمینان درمیان بگ اری!"

 " بلی، پدرت یک رفیق واقعیست." - 

 " تو اورا خیلی دوست میداری، ها؟" - 
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 او نیز ترا دوست دارد!"تائید جنباند و من اضافه کردم: "پتر سرش را بعالمت 

م، که این چند کلمه چگونه بدلش ه های سرخش دریافتنگواز او بسرعت بسویم نگاه کرد ومن 
 نشستند. او پرسید:

 تو چنین فکر میکنی؟" آیا راست میگویی،" -

 درک کرد.  الی گفته هایش بعضًابلی، این را میتوان از الب" -من گفته و ادامه دادم -"" بلی -

نییرر  مررد بی أل کند. پتر نیز مانند پدرم یک "در آن حلیه آقای فان دان آمد، که با پتر مترین ام 
 دنیا" ست!

 آنه ِام. فرانکت.

2499مارچ 8مجعه   
 یتی جبان برابرم!گ

یوندی احسارب رضایت و آرامش برایم دست داد. من در هر مشعی پوقتی شام به مشع نگریستم، 
د، میبخشر چون اوست که مرا مراقبت و پشتیبانی منوده و بررایم خرسرندی   را با مادر کال  میبینم. 

مزاجی ام وابسته بره اوسرت و ایرن    و حالت روانی دیگر نیز وجود دارد، که  جا کسیولی ...در این
میباشد. وقتی امروز من دنبال کچالو رفته و با دی  ُپر در سرزینه ها ایستاده بودم، او  پتر ...شخص

 از من پرسید:

 از صبح تا چاشت مشغول چه بودی؟" تو امروز" -

 پسیکساعت پانزده ) ن آغازکردم. بساعت پنج ومن در سر زینه ها نشسته و با او به گپ زد 
چیزی نگفت، ولری مرا در   ه شدند. پتر دیگر درباره والدینش تاق آورداز موعد معینه( کچالوها به ا

مورد کتاهبا و گ شته ها حر  زدیم. آه، این جوان چه نگاه گرمی دارد! فکر میکرنم، مرن آهسرته    
 آهسته عاشقش میشوم. 
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او شام خودش سخن گفت. من پس از پوست کردن کچالوها به نزدش آمرده   در اینباره تصادفًا
: "با دیدن من و مارگو میشود متوجه درجه هوا شد، چونکه سارب گرمی میکنمواذعان کردم، که اح
  ما کاماًل سفید و زمانیکه هوا گرم باشد، بکلی سرخ هستیم." شد،وقتی هوا سرد با

 او پرسید. -عاشق شده یی ؟" " آیا -

خیلری سراده لوحانره    او(  یا در حقیقت پرسش و)من ا من باید عشق شده باشم؟" پاسخ چر -
 بود.

این پرسش  رفتیم. آیا او با طرحباید به پایین  ا"چرا نه؟" او گفت و آنگاه ما برای صر  غ  -
هرایم او را   قادر شدم از وی بپرسم، آیرا برا ایرن ُپرگرویی     خره امروزهد  معینی داشت؟ من باآل

 خسته نساخته ام. او فقط پاسخ داد:

 ا چه حد صادقانه است، من منیدا . " نه، از اینکار خوشم می ید!" اینکه این پاسخ ت-

 اقعراً تی، من به یک عاشق میما  که در مورد حمبروبش فقرط میتوانرد، حرر  بزنرد. پترر و      گی 
 دوستداشتنی ست. چه وقت من امکان آنرا خواهم یافت، تا با او این را درمیان بگر ارم؟ البتره در  

گی دنیستم، که بسا هدیهمانند ا ، که من نیز دوست بدارد. چون من مید مرا صورتیکه او نیز متقاباًل
این  تردید دارم، که او مرا بپسندد. گ شته از امش را بیشتر ترجیح میدهد، بنًاچون او آربدست آیم. 

که ما بتوانیم  ما تاحدی یکدیگر را از نزدیک شناخته ایم، ولی من خواهان آ ، که چنین امکاناتی
کنیم، زیادتر اتفاق بیافتد. خوب کی میداند، شراید ایرن فرصرت    به یکدیگر بیشتر مسایل را مطرح 

از آنکه من تصورش را کنم مبیان آید! روزانه من و او باهم نیریات یکدیگر را برا چشرمک    پیشتر
زدن و یا بسنت چشمان ما ت یید میکنیم، که این امر باعث رضایت خاطر ماسرت. شراید در مرورد    

 مورد اینکه او مهانند من میاندیشد، تردیدی ندارم. رضایت وی گزافه گویی کنم، ولی در

 آنه ِام. فرانکت.

2499مارچ سال  9شنبه   
 یتی عزیز!گ
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مانند گ شرته، انردوهگین،    را این خنستین روز شنبه در جریان ماههای متوالیست، که من خود
زیر شیروانی احسارب میکنم. البته این ناشی از پتر است. امروز صبح من به اتاقک کسل افسرده و 

رفتم، تا پیشبندم را در آجنا آویزان کنم، که پدرم را دیدم، او از من خواهش کرد، در مهاجنا مبا  و 
با او و پتر فرانسوی حر  بز . من با عالقه مندی پ یرفتم. خنست ما به فرانسوی حماوره کرردیم،  

رم از کتاب دیکزن چیرزی را  ی خواندیم. پدسما انگلی پسانتر مگربرایش توضیحات دادم،  من کمی
بودم خیال میکردم، تر نشسته خبواندن گرفت و در آن حلیه من در حالیکه در چوکی پدرم هپلوی پ

 پرواز میکنم.به آمساهنا 

ساعت پانزده کم یازده من به پایین رفتم. وقتی که من بساعت یازده ونیم دوباره به باال آمردم،  
اهم گفتگو کرردیم. اگرر مرن    اعت دوازده و چهل و پنج دقیقه باو نزدیک زینه منتیرم بود. ما تا س

گر حاضر نباشرد، او میگویرد:   باید خباطر غ ا و یا کاری دیگر بیرون شوم و درآجنا کسی دی احیانًا
 بعد!" دیدارچند حلیهتا "

آه، من چقدر خوشبختم! آیا او براستی مرا دوست دارد؟ هبر ترتیب او پسر خوبیست و کسری   
 تا چه حد من اشتیاق صحبت با او را دارم. منیداند،

 گپ نیشدار زده و پرسید: خا  فان دان خوشست، که من با پتر گفتگو میکنم، ولی امروز

 " آیا وقتی مشا در باال هستید، من میتوا  باالیتان اعتماد داشته باشم؟"- 
 ید!"مشا مارا آزرده میساز"-با عصبانیت گفته و عالوه کردم من -" البته"- 

 شامگاهان با دیدن پتر احسارب مسرت و خوشحالی میکنم. تا سپیده ها من هرروز از
 

 آنه فرانکت.
شرده  اکنرون آب  مگریادآوری: نزدیک بود فراموش کنم، صبح امروز بر  سنگینی باریده بود، 

 است.
 

2499مارچ  0دوشنبه   
 یتی جان!گ
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مبن از والدینش قصه کرد، من ترا حردی در   شاید این ساده لوحانه بنماید، اما پس از آنکه پتر 
مادرش مررا نیرز ماننرد وی    رب مسئولیت میکنم. من فکر میکنم، که نزاعهای پدر و ابرابرش احسر

مت ثر میسازند. اما علیرغم آن من جرأت منیکنم در این خصوص برا او صرحبت کرنم، چرون      قلبًا
جه وقیمتی منیخواهم بی نزاکرت بنمرایم.   میترسم او را بیشتر آزرده منایم. در حالت کنونی به هیچ و

پتر احسارب میکنم، که اعصابش مهانند من ُپر از تشویش و هیجران اسرت و دیرروز     چهرهمن از 
متفکر ما!" پتر خجالت کشیده وسرخ شرد،  مغز دان اورا خماطب قرار داده گفت: "زمانیکه خا  فان 

 در حالیکه من از فرط عصبانیت نزدیک بود منفجر شوم.

 یم که گویی باالی خودم میگ رد.ش اینها دهانشان را ببندند! من این را طوری احسارب مینماکا
 نا امید شده است. بیچاره پتر، او چقدر به حمبت کمبودهای عاطفیو  چه حدی از این دعواها او تا

ضرورت دارد! من تا چه حد ناراحت شدم، وقتی او با ُحزن مبن گفرت، کره او بره هریچ      و نوازش
ستی ضرورت ندارد. آه، پتر کاش من میتوانستم و اجازه میداشتم، که ترا کمک کنم! در آنصورت دو

 ما هردو به تنهایی ما فایق میشدیم!

من زیاد میاندیشم ولی کم میگویم. من از دیدن او خیلی مسرور میشوم، بویژه در آن حلیه کره  
آفتاب هم بدرخشد. دیروز من سرم را شسته و فوق العاده سرو صدا میکردم، چون میدانستم، که او 

ی جرد  در دمل آرام و در اتاق هپلویی نشسته است. من منیتوانستم، خودرا کنترول کنم؛ من هر قردر 
 هیاهو و نا آرام میداشته باشم! باشم، هبمان اندازه ظاهر ُپر

 خنستین شخص چه کسی خواهد بود، تا این پوشش ِزره ام راکشف منوده و از آن عبور کند؟

این خوبست که فامیل فان دان پسر دارند، نه دختر. در غیر آن مبارزه ام خباطر جرنس مقابرل    
 چنین دشوار، زیبا و ظریف منیبود!

 فرانکت.م. ِانه آ

 

باید بگرویم، کره مرن از     را صادقانه برایت مینویسم، بنًایادآوری: چنانکه میدانی، من مهه چیز 
مرن منتیرر   د میشوم، که او نیرز ماننرد   دیگر زنده ام. من مهیشهامیدوارم و معتق یک دیدار تا دیدار
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مرن دیردار کنرد،     میکوشد، برا علیرغم احسارب خجلت  مالقاهتای ما میباشد واگر ببینم، که او نیز
ترا ماننرد مرن نیریراتش را      . من فکر میکنم، که او تالش میورزد، یاد بگیرد،خیلی مسرور میشوم

 .هستممهین بیچاره گی اش من عاشق بیان کند، ولی وی درک منیکند، که در حقیقت  یقًادق

 آنه فرانکت.

 

  2499مارچ 2سه شنبه 
 یتی جمبومب!گ

نیر بیافگنم، در مییامب، آنچه که تا کنرون روی داده غیرر    0116در سال  آرامم گیاگر به زند 
گی هبشت وار ل ت برده و در آن میزیسته و بامن کره در  ک از یک زندواقعی مینماید. آن آنه فران

من زنردگی هبشرت گونره     ه ام، کاماًل فرق دارد. بلی، آنوقت واقعًااینجا فهمیده تر و هوشیارتر شد
من در حدود بیسرت خرواهر خوانرده و     و انتیارم را کشیده دلباخته شه تا به پنجداشتم. درهر گو

مادر بوده و مهیشه شیرینی زیاد  پدر و نازپرورده آشنا داشتم. من شاگر دوستداشتنی اکثر معلمان و
 دیگر من چه باید میخواستم؟ -و پول کافی داشتم

 همه انسان را بدست بیاورم. میتوانستم، دل اینید تو بپرسی، من در آنوقت چگونه شا

جروابی ام، کنایره هرای     این حقیقت ندارد. استادا  حاضر مگرپتر میگوید، که من "ج اب" ام. 
 خندا ، نیر انتقادی ام و توانایی ام در اصالح نواقص را متجید میکردند.  هخنده آورم، چهر

ش ازحرد بره طنرازی،    بری بیشتر از اینها چیزی دیگر در وجودم نبود، فقط شوخی وعالقمندی 
 میپسندیدند: . مگر من برتریهایی هم داشتم، که استادان و شاگردانسرگرمی و تفریح

َنقرل در  ستگو و سخاومتند برودم. مرن هیچگراهی بره هیچکسری از دادن      منیم، رامن تاحدی 
د خودداری نکرده، شیرینیهایم را با سخاوت به مهه تقسیم منوده و هیچگاهی هم خودپسرن  امتحاهنا
 نبودم.
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ثل است، کره میگوینرد، اگرر    ضرب املمن نباید غره میشدم؟ اما یک گانی آیا با این ستایش مه
خوشبختی وجود نداشته باشد، بدخبتی در ایجاد آن کمک میکند! در گرما گرم این سرور و شادی 

آن  بدرازا کشید، ترا مرن بره   ی به حقیقت بردم، ولی این یکسال معین من ناگهان پ هو در یک حلی
 گانی واقعی نیست.این متجید مه عادت گرفته و دانستم که

ب له گرو و گرل سرسربد     به نیر استادان و شاگردان مکتب من چگونه فردی بودم؟ من شوخ، 
میدیدم، هرکسی میخواهد نبودم. برایم خیلی جالب بود، که شاگردان بوده و هرگز بدُخلق و گریانو 

 حنوی از احن  توجه ام را جلب مناید.با من بایسکل رانی کرده و یا به 

من حاال آن آنه فرانک را یک دختر خوب، شوخ ولی سطحی نگر میپندارم، که هیچ ربطری برا   
یا بیشتر  دو و اریکه من ترا میدیدم، تو در حلقههرب" من ندارد. پتر روزی در اینمورد مبن گفته بود:

 رسیده و سرخیل آنان بودی!"و یک دسته دختران بوده، مهیشه خندان به نیر  پسران

از آن آنه فرانک اکنون چه باقیمانده است؟ آه، من هنوز فراموش نکرده ام، که چطور خبنردم و  
اگرر دمل   چطور حاضر جواب باشم، من هنوز در قسمت انتقاد از دیگران مهرارت دارم و مهچنران  

 میتوا  عشوه گری و خوشگ رانی منایم...  خبواهد،

واهد"، اینست ماهیت قضیه. اگر بتوا ، چرا چند شبانه روز، یرا یرک هفتره را    "اگر دمل خب بلی، 
، بدون تشویش و با سرور سپری نکنم. گرچه در آخر آن هفته خسرته و مانرده بروده و از    یخبوش
 ،بود. من خواستار هواخواهان پسر نه سپاسگ ار خواهم جدًابا من طور جدی صحبت کند،  کسیکه

 م. بسمت، که به من و شخصیت و کردارم افتخار کنند، نه فقط به بلکه دوست و رفیق ام

دوستا  مبراتب کوچکتر خواهد برود، ولری بررای مرن      همن خبوبی میدا ، که در آنصورت حلق
 است! چیزهرشنت چند دوست صمیمی مهمتر از دا

مرزنوی  را مترروک و   خرود  کاماًل خوشبخت نبوده، اکثرًا 0116اینها، من درسال  هعلیرغم مه 
را نداشته، ترا میتوانسرتم، خرودرا     اندیشهپگاه تا بیگاه مصرو  کار بوده، وقت  سارب منوده، ازحا

غریرزی برا شروخیها و    نا آگاهانره و  شته و میکوشیدم، آگاهانه ویا طور مشغول و سررگرم نگهدا
 موجود را ُپر کنم. لطایف خأل
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میبینم، که قسمتی از آن بدون برگشت بره  که من به زندگی خویش دوباره نیر میافگنم، اکنون  
: دوران خوش و بی غل وغش مکتب دیگر برگشتنی نیست. من حترَی غصره   است گ شته پیوسته

یشرم، چرون   منیخورم. من از آن دوران گ شته ام، و دیگر منیتوا ، فقط به چرندیات بیاندنیز اش را 
 جدیت خویش را حفظ میکند.یک گوشهَ وجودم مهواره 

یک  که بهاز طریق یک ذره بین قوی مشاهده میکنم،  0111جشن سال نو  تای ام را گمن زند
، بگو مگوها و اهتامات کشمکشهابه اینجا:  و فرار ناگهانی 0116سال  جشن متام عیار میماند، بعدًا

گستاخی از موقفم دفاع  راهمتقابل؛ من که هیچ چیز را منیدانستم، سرکوفته شده و فقط میتوانستم از 
 کنم.

تدریج به بسیل اشکهایم جاری شده و تنهایی را احسارب منودم؛ من  0119خنست سال  هدر نیم
مرن در  شتر از آنند، که من فکرر میکرردم.   کاستیهای خود پی برده و دریافتم، که نواقصم دوچند بی

موضوعات گوناگون صحبت کرده، میکوشیدم، توجه پدرم را به مشکالمت جلرب   هطول روز در بار
قرار داشت و آن اینکره مرن بایرد    دشروار  هم. در برابر من یک وظیفایم، ولی به این نایل نگردیدمن

دیگران علیه من که مرا حتقیر و توهین مینمودنرد،   هطوری عمل میکردم، که دیگر به اهتامات ظاملان
 گوش نداده و فرصت را برایشان مساعد نسازم.

یافت، من دیگر نوجوان بوده و دیگران کم کم به من به ود بدوم مهانسال وضع کمی هب هدر نیم 
نویسی پرداختره و بره   فکر و تعمق آغاز کرده، به داستان نیر یک جوان برخورد مینمودند. من به ت
مرا مانند توپ به چرپ و  حق ندارند،  ناسباتی نداشته و دیگراین نتیجه رسیدم، که دیگران با من م
خودرا مطابق میل خودم دگرگون سازم. من میدانستم که مادرم راست پرتاب کنند. من میخواستم، 

دیگرر خرانوادگی    مسر له را بطور دایمی از دست داده ام و این باعث درد و ناراحتی بود؛ اما یک 
من فقط به خود  اشد و بنًامهراز و مهدمل ب داندردناکتر بود و آن اینکه من دریافتم، که پدرم نیز منیتو

 مینمودم. باید اعتماد و اتک 

 عییمی در زندگی ام رخ داد، که مهانا... خواب مشهورم بود.  آغازسال نو تغییر پس از
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من از البالی آن خواب به متایالمت به یک پسر...پی بردم. متایل نه به یک خواهر خوانده؛ بلکره  
، به یک پسر جوان. گ شته از آن من خوشی درونی ام را که با یک پوشش قوی ُمرکرب از سررور  
سطحی نگری و حمافیه کاری حفظ میشد، کشف کردم. اما من مبرور زمان و بتدریج بره خاموشری   

 من تا حدی منوط به اوست! هءگراییدم. اکنون من فقط خباطر پتر زنده ام، چون آیند

خداونردا! از  "نی باکلمات آتی به پایان میرم:قبل از آنکه خبواب روم، دعایم را بزبان آملاشبها  
و درآحنالت مرن احسرارب    81، عزیز و زیبا اند!"نیکوتو سپاسگ ارم، زیرا هرچه که مبا خبشیده یی، 

ما میباشند، اندیشیده و در رابطه به ما که عبارت از خمفیگاه و سالمتی به "خوبیهای"  سرور منوده و
ت منیکنریم  ما تا کنون جرأ نو پاست و هردویو  ظریفوز بتم با پتر فکر میکنم، که هن"عزیز" به حم

آینده بگوییم. و با نام "زیبا" من دنیا، متام جهران، طبیعرت و زیبرایی را    به آن "عشق" وخوشبختی 
 بصورت کل که جاویدانی و پایدار است، در نیر دارم.

خبتیها نه بلکه به زیبایی که مهیشره برا مرا مانردگار اسرت،      این دقایق من به نارساییها و بد در 
میاندیشم. در اینجاست که تفاوت میان من و مادرم هویدا میگردد. او به کسانیکه حالرت غمگرین   

 دارند، چنین توصیه میکند:

 " تو به مهه بدخبتیهای دنیا فکر کن و خوش باش، که شامل حالت منیشوند." 

ت به هواخوری برو، به طبیعت روی آور، از نور آفتراب لر   من چیز دیگریست: " هولی مشور 
زیرربایی   مهره به   .ختی را در وجود خودت دریابیبر. به خارج از شهر برو و کوشش کن، خوشب

 و سرور کن!"خوشبختی احسارب  بیاندیش ودرونی وعشق   ها

ازغم و اندوه دارد، این  گی ُپرصًا زنداست، آیا، برای انسانی که شخمادرم پوچ  به نیرم مشوره 
کسی به اندرز مادرم گوش دهد، نابود میشود. مگر من معتقدم،  توصیه بدرد میخورد؟ نه، اگر چنین

سعادت را نابود کند و هرقدر انسان به این زیبایی خیره  هکه غم هرقدر بزرگ هم باشد، منیتواند، مه
گرر  و در وجودش احسارب مه هنگی و توازن مینمایرد. و ا شود، شاهد آغاز یک خوشبختی بوده 

                                                 
81  -Ich dankedirfür all das Gute und LiebeSchöne.  
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تی هبره مندسرازد و کسریکه بره    واند، دیگران را نیز از خوشبخخوشبرخت باشد، میت فردی شخصًا
 د.ی سرافراز و کامیاب بدر خواهد ششکستباشد، از هر  گی اعتماد داشته و شجاعزند

 آنه فرانکت.

  2499مارچ 3چهارشنبه 
 من و مارگو به شوخی برای یکدیگر نامه نوشته ایم.

 سان به یادم می ید. اکنرون مرثاًل دفعتراَ   بسیار پآنه: عجیب است، آنچه را من در خواب میبینم، 
)مهین حلیه ظهر چهارشنبه و ساعت دو و چهرل   بیادم آمد، که آقای دوسل دیشب زیاد ُخر میزد،

وپنج دقیقه است که آقای دوسل خوابیده و دوباره ُخر و پف میکند، از آجناست، که من دوباره بیاد 
سرو صدا کردم تا او بیدار شرده و   اجت میکردم، قصدًاشب باید رفع حدیشب افتادم(. وقتی من دی

 جلو ُخر وپف کردنش را بگیرد.

  مارگو: کدام حالتش هبتر است، وقتی که او هوا را میبلعد ویا اینکه آنرا پف میکند.

از  آنه: ُپف کردنش هبتر است، چون اگر من صدایم را بکشم. نامرده بدون آنکه بیردار شرود،   
 برمیدارد.ت ُخر زدن دس

 کنم، اینست که من مکررراً واظهار یتی عزیز، آنچه که من به مارگو ننوشته ام، میخواهم برای تگ
از یخ پوشیده شرده   اتاق نشیمن ما در اینجا متامًا پتر را در خواب میبینم. پریشب خواب دیدم، که

رن  به ترن  اک آبی ومن با کفش خمصوص با یک پسر کوچک و خواهرش که پاهای الغر و پوش
گی خودرا معرفی منوده و از آهنرا  دمن به سا آهنا را در جایی دیده ام، یخمالک میز . دارند و قباًل

نامهای شانرا پرسیدم. نام او پتر بود. من در آحنالت در خوامب پرسیدم، من تا به حال چند تا پتر را 
 میشناسم!

ایسرتاده   ک زینه در مقابرل مهردیگر  سپس در خواب دیدم، که من در اتاق پتر هستم و ما نزدی
 نباید با او وست ندارد و بنًامرا د به او گفتم و او یک بوسه به من داد، ولی گفت، که ایم. من چیزی

من برا مغازلره   " ر به خواهش میماند، به او گفتم:امیدی زیاد با صدایی که بیشتمغازله کنم. من با نا
 بیگانه ام، پتر!"

 بودم، چون در واقعیت پتر هنوز این حر  را مبن نزده است. وقتی بیدار شدم، خوشحال
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امشب در خواب ما باز مهدیگر را بوسیدیم، ولی روی پتر آنطوریکه باید نرم میبود، نبود؛ بلکه 
 ، شباهت داشت.به کسانیکه ریش میتراشندش به روی پدرم یعنی گونه ا
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  2499مارچ 21مجعه 

 یتی حمبومب!گ

ت کر داد. مرن  نیز "سن  در پای لن  است." بیادم آمد. مهین حلیه پتر آنرا معرو  امروز َمَثل 
هتدیرد   وچه خطرری مرا را   مواجه هستیم دشواریهاییبرایت توضیح میدهم، که ما در اینجا به چه 

دچرار   83در کلیسرای غربری   82عروسری ِهنرک و آخری   خنست اینکه میپ در جریان  خواهد کرد.
 سرماخوردگی شده است.

حاضر بوده و فقط برپ بره تنرهایی در دفترر کرار      هنوز هم به علت خونریزی معده غیرکلیمان 
توسرط پرولیس   خلص ِام. مینمراممش،  به شکل و میکند. سوم، آقای ) که منیخواهم ازش نام برم( 

اسرت. چرون    نگرانیما قابل  ا برای مرد م کور، بلکه برای مههگرفتار شده است. این قضیه نه تنه
ه کننده کچالو، مسکه و مربای ما بود. برعالوه او دارای پنج فرزنِد زیِر سِن سیزده بوده آقای ِام. هتی

 و یکی دیگر هم "در راه" دارد.

اتاق ما کسی به کوبیدن آغاز کرد. در آن  دیروز شام بازهم به تررب افتادیم، چون ناگهان بدیوار
به "زهر و ی رب" تبدیل شده و  ماحلیه ما مشرغول غ ا خوردن بودیم. از مهان دم خوراک و وقت 

 گی دچار تررب و تشویش شدیم.مه

من بیشتر به مسرایل خصوصری و   ادی به نوشنت حوادث اینجا دارم. زی من عالقهدر این اواخر 
ِام. بعلرت سرنوشرت    قلبی ام رجحان میدهم. البته تو باید مرا درست درک کنی، چون من با آقای

 که در دفتر روزنوشتم جای کافی برای او ندارم. دشوارش مهدردی دارم، ولی مت سفانه

روز سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه من از سراعت چهار ونیم الَی پنج و پانزده دقیقه نرزد پترر   
موضوعات گوناگون گپ زدیم. من خباطر این مالقاهتای  ما دررب فرانسوی خوانده و در بارهبودم. 

 م، پتر نیز از حضور من خرسند و شادمان است.کوتاه روزمره خوشحامل، بویژه که درک میکن

 آنه فرانکت.

                                                 
82 -Agie - 
83 -Westerkerk- 
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در این اواخر منیتوا  در یکجا بنشینم. من گاهی به باال و گاهی به پایین می یم و از اینکه با پتر 
 براره  . او به من تا انردازه یری در  گفت و گو میکنم، خیلی مسرورم، ولی میترسم که مزااش شوم

ن اطالعات برایم کافی نبوده و من میکوشم به حنروی از وی در  والدینش قصه کرد. البته ای هگ شت
بدست آورم. در گ شته هردوی ما در مقابل هرم بیحوصرله برودیم، ولری      اینموارد معلومات بیشتر

ت؟ من فکرر  اکنون نقاط نیر من دگرگون شده اند، ولی آیا برخورد او نیز در برابرم تغییر یافته اس
میکنم، بلی، مگر معتقدم، که هنوز ما منیتوانیم، به دوستان بسیار هبم نزدیک تبدیل شویم، گرچه این 
امر در تسهیل دشواریهای اختف  میتوانست مددگاری مبن باشد. هبر ترتیب، من نباید دیوانه گی کنم، 

سست  و نا پایدار بی ورم. من تا چه حدچرا سر ترا نیز بدرد  بقدر کافی با او مشغومل، بنًا من خودم
 هستم.عنصر 
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وضع با گ شت زمان بدتر میشود. از دیروز به اینسو حتَی پتر به من نگاه منیکند. مثل اینکره او  
باالیم قهر باشد.من اکنون نیز با قوت متام میکوشم، با او مالقی نشده و حتی االمکان از صحبت با 

از مرن   ه چیزی باعث میشرود، کره او بعضراً   او خودداری کنم، ولی این کار خیلی دشوار است! چ
شاید من چنین تصور میکنم و  نزدیک میسازد؟ فاصله گرفته و گاهی هم برعکس خودش را خیلی

 ممکن او نیز چنین حالت مزاجی داشته و از فردا وضع دوباره هببود بیابد! 

د برا  بایر حفظ کنم. من باید عادی خودرا  غم و اندوه درونی ظاهرمشکلم اینست، که باوجود  
مهه صحبت منوده، آهنا را کمک کرده، یکجا با دیگران نشسرته و بکوشرم خوشرحال بنمرایم. مرن      

میکرنم  یتری مرن فکرر    گدوچیز را کم دارم: طبیعت و جاییکه من بتوا  تا حد امکان تنرها باشرم!   
 برهم میکنم. بلی، براستی من حواسم را از دست داده ام: چرندیات نوشته و مهه چیز را درهم و
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خودرا کنترول منوده و فقط  مگرگی میشوم، دت عالقه نسبت به او دچار دیواناز یکسو من از ش
ا به او مشغول در اتاق به او نگاه میکنم و از سوی دیگر خبود دشنام میدهم، که چرا اینقدر فکرم ر

 س این پتر!میگویم بال به پ میدارم، بنًا

از آنچره   آیا من بیشو بیکار باشم، از خود میپرسم: " من شب وروز مهیشه وقتیکه بیدار بوده 
مسایل جدی ایکره او هنروز آمرادگی     هآیا تو بیش از حد در باال در بار الزمست، در باال نیستم؟
باشرد؟ آیرا   هیچ عالقه یی به تو نداشته  ا را ندارد، صحبت منیکنی؟ شاید ویگفنت درخصوص آهن
، پس چرا وی اینقدر زیراد  ستند؟ اگر چنین استرتصورات هبم ریخته ام نی اینها مهه فقط پرداخته

 شاید او اکنون از گفته هایش پشیمان باشد؟" و غیره و غیره.  خودش برایم قصه کرد؟ در باره

از شدت من به علت یک سلسله اخبارغم انگیز از بیرون چنان افسرده بودم، که چاشت دیروز 
 تادیوا  دراز کشیدم. البته برای آنکه زیاد تشویش نکنم، خواستم خبوامب. من  -کسالت بروی ختت
م پاسخ به مشکل به پرسشهای مادردر آجنا  به اتاق والدینم رفتم. من ده و سپسساعت چهار خوابی

سرردردی شردید را هبانره    کرده و پررویی به خوامب هبانه یی تراشیدم. من داده و به پدرم در رابطه 
 آوردم، گرچه راسرت میگفتم و سردردی شدید... درونی داشتم!

گان عادی مانند خودم مرا به دلیل نارضایتی ام شاید دیوانه تلقی کننرد؛ آهنرا   و دوشیز انساهنا 
بیرون میریزم، کره   حقیقت را میگویند، چون یکروز باآلخره مهه چیزهایی را که دردمل است، برایت

 کار مبن امکان میدهد، در روز بعدی بازهم گستاختر، سرحال و تاحدی هوشیار تر باشم، تا ازاین 
 مهه پرسشها طفره رفته و خودم را باصطالح از درون خنورم. 

مارگو بسیار مهربان است و میتواند، شخص مورد اعتمادم باشد، ولی من که منیتوا  متام اسررار  
ر دیوانره اش  خرواه  ی تلقی کرده و بسریار زیراد دربراره   چیز را جددمل را به او بازگو کنم. او هر 

این بازهم شوخیسرت و یرا او   با یک نگاه متردد دیده و از خود میپرسد: آیا میاندیشد؛ وی بسویم 
 جدی میگوید؟ واقعًا

ان گ اشته ام، میاسرار قلبی ام را در هکسیکه مه من با ازاین ما مهواره با هم هستیم، بنًاگ شته  
 یکجا باشم. دایمًا منیتوا 
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چه وقت من از این اندیشه ها و اوهام رهایی یافته و َکی مرن آرامرش و صرفای درونری ام را     
 دوباره خواهم یافت؟
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شاید برایت )برخال  من( جالب و خنده آور باشد، که بدانی غ ای امروز ما چه خواهد برود.   
چی( در پایین مشغول پاک کاریست، من در پشت میز فامیل فان دان نیافت) خا  کارگر ز آجناییکها

 عطر دوران باستان را در، نشسته و یک دستمال جیبی دارای که برویش یک سرمیزی مهوار است
ل آغراز  بازهم از "او در کجاست، بنًا مس لهاصل که  برابر دهن و بینی ام گرفته ام. شاید تو منیدانی

ما گرفتار شده اند، ما جبز از پنج کوپون غ ایی دیگر نره   هگان اصلی آذوقمیکنم". چونکه هتیه کنند
د بیرون برای خریرداری  لوبیا ونه روغن داریم. گ شته از این میپ و کلیمان مریض اند، بپ منیتوان

مایع، نه وغن زفردا دیگر ما نه ربوده وخوراک هم قحط میباشد. ا فضای عمومی غم انگیز رود؛ بنًا
لوی سرخ کرده منیتوانیم خبوریم )و مرا  جامد( و نه مسکه داریم. ما دیگر صبحانه کچاروغن نباتی )

میکردیم(، بلکه شیربرنج خواهیم خورد و از آجناییکه خا  فکر  نانرا خباطر صرفه جویی  راین کا
ایرم. خروراک امرروز     میکند، از فرط گرسنه گی خواهیم مرد، ما مقدار زیاد شیر خریداری کررده 

 هاست.  کوبیده( با َکَرم )کلم( اخته شده در بشکه )پورِهشت ما کچالوی جوشانده چا

برای جلوگیری از بوی َکَرم دستمال بینی را آماده منروده ام. آه، خردایا    به این دلیل من احتیاطًا
این کنسرو کَرم چه بوی گندی دارد، شاید چندین سال اسرت، کره در ایرن بشرکه هرا نگهرداری       

، کره  همیشوند! اتاق را سراسر تعفنی که به آلوی گندیده و ختم مرغ فاسد میماند، فرا گرفته است. آ
کرروب  ضافه کنم، که کچالوهای مرا دچرار می  کثیف حامل برهم میخورد. باید ااز خوردن این غ ای 

عجیبی شده اند، که از هر دو سطل یکی به خباری سوزانده میشود. ما یک سررگرمی جدیرد پیردا    
البراتواری منوده وبه این نتیجه رسریده ایرم، کره آهنرا      معاینه اینکه کچالوها را دقیقًا کرده ایم و آن

امراض سرطان، چیچک، سرخکان و غیره را به نوبت سپری میکنند. بلی، زندگی در اختف  و آهنم 
 در سال چهارم جن  کار ساده یی نیست. 
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 کاش اینهمه کثافت و بدخبتی هرچه زودتر پایان مییافت!

مطرح نیست، ولی ایکاش از جهات دیگر در اینجا وضع  خوراک مس لهصادقانه میگویم، برایم  
گی یکنواخت و کسل کننرده طاقرت مرا را طراق     یبود. مشکل اصلی اینست: این زندما مناسربتر م

ورم گان بالغ را در مورد وضرع کنرونی میر    ا من نیریات پنج نفر از خمفی شدساخته است. در اینج
 نیز از این اصل پیروی میکنم(: حق بیان را ندارند، این بارمن کودکانچونکه )

  خا  فان دان:

ه آشپزخانه ندارم. اما دسرتها زیرر االشر    یگر عالقه یی بکار به عنوان ملکه" مدهتاسات که د- 
من به پخنت ادامه میدهم، ولی منیتوا  از گله خودداری ورزم، بدون  نشررسنت هم نا ممکن است. بنًا

 ده به ضعف دچار میشوم؛ روغن طبخ غ ا حمال است، من از این بویهای زنن

و مقصرر   زشت دریافرت نکررده   ی و سخنانسپاسیدر حالیکه جبای اینهمه زات چیزی جز نا
انکشافات مثبرت رخ منیدهرد و بره    گی و نادان حمسوب میشوم. از سوی دیگر در جن  هم مهیش

گی خواهیم مرد و اگر من . من سخت میترسم، که ما از گرسننیرم عاقبت آملانیها پیروز خواهند شد
 "اشم، با مهه کس اوقات تلخی میکنمدر حالت بد مزاجی قرار داشته ب

 :آقای فان دان

من باید سگرت بکشم، سگرت بکشم و سگرت بکشم؛ سپس نوبرت خروراک و سیاسرت    " - 
 میرسد و اینکه نکرلی بد ُخلق است، به پشیزی منی ارزد. ِکرلی یک خا  دوست داشتنی ست. 

میشوم و در آحنالت باید گوشت خبورم، که ممکرن نیسرت و    بیماراگر من سگرت نداشته باشم، 
رلی به ِک آحنالته و به برخورد خواهد اجنامید. در زندگی ما تلخ شد درنتیجه مهه چیز برهم خورده،

 مینماید. نیرم یک انسان ااق

 خا  فرانک: 
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یاه را خبورم. من از غ ا خیلی مهم نیست، ولی مهین حلیه بسیار میخواهم، یک پارچه نان س" -
گی میمیرم. اگر من جبای خا  فان دان میبرودم، بسریار پریش از سرگرت کشریدن شروهرم       گرسن

اعصاب خرراب خرواهم    شم، در غیرآنحاالخودم نیزمیخواهم سگرت بک مگرجلوگیری میکردم. 
ادی را مرتکرب  سها درجنر  اشرتباهات زیر   رداشت. فامیل فان دان خانواده خوبی نیست. انگلیر 

ش میرود، من باید با کسی گپ دمل را بز  و شکر گ ارم که در پولند فقانه پیمیشوند، ولی جن  مؤ
 نیستم."

 آقای فرانک:

به هیچ چیز ضرورت ندارم. آرام باشید، ما هنروز فرصرت   من مهه چیز بسیار خوب است. " -
بسررعت قسرمتی از اسرتحقاقم را بررای برپ       هید ومن دهنم را میبندم. مرن داریم. برایم کچالو بد

 ضعیت سیاسی بسیار امیدوار کننده است ومن بینهایت خوش بین هستم!"نگهمیدارم. و

  با لکنت زبان و هالندی شکسته(:) آقای دوسل 

سیاسرت   همن باید هرچه زودتر بکارم آغاز کرده و آنرا در سر موعد مترام کرنم. در عرصر   " - 
 اوضاع بسیار عالی انکشا  کرده و اینکه ما گرفتار شویم، ناممکن است. من، من، من...!

 

 آنه ات.
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رهرایی   آهنرا  ، من برای یک حلیه از نیریات و پیشگویی های منفی وغم انگیز  -  -او  
مشرکالت زیراد   ما بره  امروز من فقط یک چیز را میشنیدم: "اگراین یا آن چیز اتفاق بیافتد،  !یافتم
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دچار خواهیم شد، اگر این یا آن کس بیمار شود، ما بی سرنوشت، مترروک و واِهشرته شرده و یرا     
 اگر..."

ه خمفیگرا م که تو در این مهه مدت باشندگان هبر حال، بقیه اش را خودت میدانی، من فکر میکن
 .یرا شناخته یی و میتوانی گفته هایشان را درک کن

دلیل اینهمه "اگر، اگر،" آنست که آقای کوگلر را جلب کرده انرد، ترا مبردت شرش روز جهرت      
گی شدید دچارشده و شاید فردا در خانه مباند؛ میرپ  مین کنی بیاید؛.بپ به سرماخوردز -بیگاری 

بروده کره حتری دچرار ضرعف و       یزی معده دچارهنوز هم گریپ دارد و کلیمان هم چنان به خونر
گانی ما اینست، که ی را از سر میگ رانیم. عقیده مهبیهوشی شده است. ما چه سرگ شت غم انگیز

مریضی عنوانی بیماری یک تصدیق  او کوگلر به یک طبیب حاذق و قابل اعتماد مراجعه منوده واز
 ارگران گدام فردا رخصت اند. بدست آورد. ک شهرداری هیِلِورسوم

مرا نیرز    هدر دفتر میماند. اگر) بازهم یک اگر( نبپ در خانه مباند، در آنصورت دروازبپ تنها بنًا
ما باید مثل موشها ساکت و ُچپ باشیم، تا صدای ما را در شرکت هپلویی ما موسرروم   قفل بوده و

که اینست یان عیادت خواهد کرد. واقعیت  ،عت یک بعد از ظهر ما واِهشته ها راانشنوند. بس به ِکخ
 او در نقش کارمند باغ وحررش "آرتیس" ظاهر خواهد شد.

یان امروز ظهر خنستین بار پس از مدت طوالنی بار دیگر از دنیای هپناور بره مرا قصره کررد.      
یان میدیدی که درست به تصرویرهای نقاشری بنرام "مرادر      اگر ما هشت نفر را در ِگرِد وب بود،خ
 النی که مصرو  قصه گویی است." میماند. ک

درمورد غ ا سخن راند. یکی  گان با اشتیاق حرافی کرده و بیشتر از مههاو در برابر چنین شنوند
رایش زردک و خنود سبز پختره  یکند. پریروز او ب برای او آشپزیم  .ِااز دوستان میپ بنام خا  ِپ

  براقلی میپرزد و فرردا    .اخوراک پریروزش را خرورد و امرروز خرا  پِ    هاو دیروز باقیماندبود، 
 زردک را قورمه خواهد کرد.  هباقیماند

 چیزی حاصل میشود؟ پزشکها آیا از این  که او در مورد داکتر معاجل میپ پرسیدم ما از 
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امروز به داکتر زن  زدم، تا از او گویرا در   بامداد منیان پرسیده و اضافه کرد: " -تر؟""داک - 
ها باید  رش پاسخ داده گفت، که خباطر نسخهمورد گریپ خامنم مشوره خبواهم، مگر جبای او دستیا

لفون را گرفته و یشرفته داشته باشید، شخص داکتر تمراجعه کنم. اگر مشا گریپ پ 1الَی  1از ساعت 
ه گلروی تران بسریار سررخ     گویید. من خروب میشرنوم، کر   میگوید: "زبانتان را یکبار کشیده، ها ب

تران بدسرت    که میتوانیرد دارو را از دواخانره مربوطره    من برایتان یک نسخه مینویسم،شدهاست. 
و معاینره و ترداوی را از    آورید. خدا حافظ! و بس. این داکترها هم کار شان را آسان ساخته انرد 

دسرت نردارد و در    نیست، هر انسان که بیشتر از دوفون اجنام میدهند. خوب گناه آهنا هم طریق تل
 چیز است."اد شده و برعکس تعداد دکتوران نااین روزها تعداد بیماران هم زی

ما از خنده گرده درد شده برودیم.  لفونی اش را بازگو میکرد، صحبت ت ههبر حال وقتی یان قص
ها بریش از ایرن   چه میگ رد. داکتر انه های طبیبانمیتوا  تصور کنم که در این روزها در معاینه خ

د و با کسانیکه بیمراری عرادی دارنرد،    داخت معاجله را ندارند، منیدهنامهیتی به مریضانیکه توان پر
 میگویند: "ها، مشا در اینجا چه میکنید، بفرمایید به آخر صف، موارد عاجل اولویت دارند!"

 آنه ات.

2499مارچ 20پنجشنبه   
 یتی جان! گ

کوچک  قخوبست، چنانکه قلم از وصف آن عاجز میباشد؛ پس من مهین حاال به اتاهوا بسیار 
 زیر شیروانی خواهم رفت.

تر از پتر هسرتم. او اتراق خرود را دارد، کره در آجنرا میتوانرد       مراآاکنون میدا ، که چرا من نا 
 دیگر میرانند.کارکرده، دست به ختیل زده، تفکر منوده و خبوابد. در صورتیکه مرا از یک سو بسوی 

صرورتیکه سرخت   تنها باشم، درکار میگیرم، هیچگاهی منیتوا ،   من در اتاقی که با دوسل مشترکًا
بطر  اتاق زیر شیروانی میروم. فقط در آجنا و فرصتی آرزومند آ ! هبمین دلیل است، که من در هر

خرودم   هبرحال منیخواهم در براره م. مهچنان در نامه هایم با تو میتوا  برای حلیه یی با خودم باش
 ناله کنم، برعکس میخواهم، شجاع باشم!
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اینکه برا گ شرت هررروز     خوشبختانه در پایین منیتوانند، به احساسات درونی ام پی برند، جبز
نسبت به مادرم خونسردتر و بی توجه تر شده و نسبت به پدرم هم چندان با حمبت نبوده، به مارگو 

در هر حالتی باید من اطمینان ظاهری ام را حفظ منوده، بکوشم م چیزی نگفته و دهنم را میبندم. ه
هیچکس پی نرد، که در درون سینه ام نردی شدید در جریان است. نرد میان عقل و آرزو؛ که تا 

 مرن  عواطف مبیان خواهد آمرد؟ و امیال بر است، ولی آیا امکان تسلط کنون پیروزی فقط با تعقل 
 آرزومندم، که چنین شود! گاهی از این میترسم، مگر غالبًا

آه، برایم سخت و دشوار است، که در برابر پتر چیزی نگویم، ولی ایرن را میردا ، کره او بایرد     
جریان دردرخوامب دیده ام،  آغازگر باشد، این خیلی سنگین است، که من به متام صحبتها و آنچه که

کره مرن در    کنونیو زمان نادان است، ولی حمیط  یتی، آنه یک کودکگبطالن بکشم! بلی خط روز 
 گی مینمایم، نیز پر از جنون میباشد.آن زند

آن بکلری  درغیرر  بنویسرم،  دارم، اینست، که حداقل میتوا   به هبترین چیزیکه هنوز دسترسی 
که روزی برا او  این موضوعات فکر میکند؟ من امیدوارم  وخفه میشوم. آیا پتر نیز درباره سرکوفته
منیتواند، که نه حمرققًا من چیزی حدرب زده باشد و گر . شاید اوهم در بارهورد صحبت کنمدر این م
 " بیرونی و ظاهری را که میشناسد، دوست داشته باشد! آنهآن " 

خوشرش  ونسردیست، از هیجان و سرو صردایم  چگونه میتواند، کسی که دوستدار آرامش و خ
و یگانه کسی در دنیا خواهد بود، که بره احساسرات و امیرال درونری ام در      بیاید؟ آیا وی خنستین

تسرخیر  داخل پوشش آهنین پی برده است؟ آیا این به درازا خواهد کشید، ترا او بره آن سررزمین    
د میاید و یرا  بوجو قدیمی جبا نیست، که: عشق از عطوفت دست یازد؟ و آیا این ضرب املثل ناشده

دست بدست هم میروند؟ شاید درست مهین امر با من نیز واقع شده باشد؟ گی اینکه عشق و بیچار
 با خودم دارم!  چون من نیز به او خیلی ترحم دارم، مهانطوریکه

منیدا ، خنستین کلمات را چگونه بزبان برا ، آیا وی این کلمات را درک خواهد کرد،  من واقعًا
نیست؟ کاش میتوانستم، به او فقط بنویسرم، در   آیا برای او مهانند من سخن زدن نیز کاری دشوار

چون بزبان آوردن این واژه ها ه من چه را به او میخواهم بگویم، میدانست، ک آنصورت حداقل وی
 کاریست سخت دشوار!
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 آنه ِام. فرانکت.

2499 مارچ 22مجعه   
 یتی جبان برابرم!گ

ارش بره گریرپ   ، کر برود  خورده، چون بپ فقط سرما سر اجنام مهه چیز حبالت عادی برگشت 
صحتمند است. آقای کوگلر تصدیق داکترر را بدسرت آورده و از کرار شراقه      شدید نکشیده و فعاًل

 و برر وفرق   چیز عالیجنات یافت. متام خمفریگاه اکنون نفس راحت میکشند. تا کنون در اینجا مهه 
 .از والدین ما بیزار شده ایم مراد است. فقط من و مارگو چیزی بیشتر

دوست  راو مارگو پدر و مادرم من برداشت کژ نکنی، چون من کماکان پدرم را  تو باید از گفته
ی ات خرودت تصرمیم   ، اگر تو به سن وسال من میبودی خبود حق میدادی، در موارد شخصر داریم

اجنرام  من میپرسند، که برای ل کنی. وقتی من به باال بروم، ازمستقالانه از والدینت عم گرفته و بعضًا
ندارم. هرشب بساعت هشرت و پرانزده   در غ ایم ام؛ من حتَی حق پاشیدن منک را  دهچه کاری آم

مادرم از من میپرسد، که آیا من لباسم را تبدیل کرده ام و گ شته از آن هر کتابی را کره مرن بایرد    
جردی  زیراد  گر بگویم، این بازرسی ها و ت ییردها  خبوا ، خنست باید مادرم اجازه بدهد. صدقانه ا

من و مرارگو  ولی از اینکه روزانه بار بار خبواهم، خبوا ؛ هرچیزی را که  ومن میتوا  تقریبًا نیستند
 میکنند، خسته شده ایم.  بازرسیرا توهین و حتقیر کرده، هرچیزی را 

آهناست، اینست، که من دیگر میل ندارم، هر دقیقه یی برای  یک چیز دیگر که باعث نا رضایتی
و بوسه بدهم و از اینهمه نامها و لقبهای مضحک خسته شده ام. بویژه از عالقه منردی   نم ماچوالدی

 رد، بیزارم. خالصه من میخرواهم  رها منودن باد و آنچه که در تشناب میگ هپدرم به صحبت در بار
مارگو لو برای مدت کوتاهی هم باشد، از شر آهنا آزاد باشم، ولی آهنا این را درک منیکنند. من و و

 البته چیزی منیگوییم، چه سودی دارد، هبر حال آهنا این را منی فهمند.

 مارگو دیشب گفت:
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دوبرار نفرس   باالی سرت گرفته و دستهایت را  ن وضع خسته شده ایم، اگر اتفاقًاچقدر از ای"-
 وکت خوبست؟ برای ما دونفر ایرن شر  تمیپرسند، آیا سردردی نداری، و یا صح دفعتًای، کنعمیق 
ما چیزی بسیار کم  هرگی بود، وقتی که ناگهان دریافتیم، ازاعتماد، مه هنگی و دوستی در خانوادبز

ماست. مقصدم اینست، که برسر چیزهرای بسریار    است. و دلیل اصلی آن موقف دوگانهباقی مانده 
ن و سال مهساز دختران  ار میکنند، در صورتیکه ما باطنًا و روحًاجزئی آهنا با ما مانند کودکان رفت

خویش پیشرفته و رسیده تر هستیم. گرچه من فقط چهارده سال دارم، ولی خبوبی میدا ، کره چره   
م، درک خودم از حوادث و پرنسریپها )اصرول( خرودم را دارا    خواهم و حق با کیست؛ من عقایدمی

کره  یک دخترک نوجوان نامعقول به نیر میرسد، ولی من مایلم، بگرویم   هءچند این گفتمیباشم. هر
را بکلری مسرتقل میپنردارم،     خودم را بیشتر انسان بالغ احسارب مینمایم، تا یک کودک. من خرود 

مستقل از هر کس. میدا ، که من بیشتر از مادرم میتوا  مباحثه منوده و از نیریامت دفاع کنم، میدا  
نیریامت واقعبینانه تر از او بوده، در بیان حقایق مبالغه نکرده، دقیق، سرنجیده وزرنگتررم و هبمرین    

ری مسایل خودرا برتر از او احسارب میکنم. اگر باالیم خبندی( در رابطه به بسیااست جهت )ممکن 
کامل باشد، چنان که من اورا حتسرین منروده و حمتررم     دوست بدارم، باید او برایم منونه کسی رامن 

 مادرم ندارم! بشمارم. مت سفانه این دوحس را در برابر

پسر نرازنین و  ، بلی، او میپسندم، چون من اورا واقعًا روبراه میشداگر پتر با من میبود، مهه چیز 
 هوشیار است.

 آنه ِام. فرانکت.
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خودم و احساسامت بره هریچکس    اعتماد نداشته و در باره دنیا به هیچکس به اندازه تو رمن د 
 چنین ننوشته ام؛ پس چرا در مورد مسایل مربوط به زنان و مردان برایت ننویسم؟
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والدین و بزرگساالن در این رابطه خیلی عجیب برخورد مینمایند. جبای آنکره در سرن دوازده    
سراله گی به دختران و پسران خویش مهه چیز را درمیان بگ ارند، وقتی سخن از مسایل جنسی و 
زناشویی مبیان میاید، فرزندان خود رااز اتراق بیررون رانرده و بدینوسریله آهنرا را میگ ارنرد، کره        

معلومات و اطالعات الزمی در این زمینه را هبر حنوی که ممکرن اسرت، بدسرت آورنرد.      شانودخ
ا والدین دریابند، که علیرغم اینها فرزندان شان در موارد نامرده به معلوماتی دست یازیده پساهناگر

د. چررا  شان یا بسیار زیاد و یا برعکس خیلی کم در این مورد میداننر  کودکاناند، فکر میکنند، که 
بپرسرند، واقعیرت   ا اصرالح منوده و از فرزندان شران  اشتباهات خودر موردآهنا منیخواهند، در این 

 چیست؟

اسی برای والدین وجود دارد، گرچه بره نیررم ایرن زیراد عمرده      سالبته و دریغا، که یک مانع ا
 نیست، و آن اینکه: 

مقردرب، دسرت    ازدواج یرک پدیرده  نیر فرزندان شران  درایشان فکر میکنند، که در آنصورت 
کثر موارد فقط حرر     خنورده و سامل خنواهد بود؛ کاش آهنا بدانند، که این تقدرب و سامل بودن درا
ات داشته و آنررا بتواننرد   میان هتی میباشد. به نیرم بد نیست، که انساهنا قبل از ازدواج کمی معلوم

بره   ست و ربطری ِسواب ات خود چیزی  دواجاز مس لهگی زناشویی استفاده کنند. از جانبی در زند
 ندارد.جتارب 

مات دادند، وقتی من تازه یازده ساله شده بودم، آهنا در مورد قاعدگی، منشر  و امهیت آن معلو
ظنی نداشته و آنرا خیلی عادی پنداشتم. در سن دوازده ونیم ساله گی من در صورتیکه من هیچ سؤ
من هنوز پیش مانند من ساده لوح نبود. ژاک میشد،  که معلوم چنان زیرابسیاری چیزها را دانستم، 

م عجیب مینمرود،  روابط زن و مرد را درک میکردم، که در اوایل برایاز اینها با احسارب درونی ام، 
 آهنا را ت یید کرد، من در وجودم خباطر قدرت درکم احسارب غرور کردم. ولی وقتی ژاک مهه

گی برایم گفرت:  ، نیز از ژاک فهمیدم، که به ساداز شکم بوجود منی آییند اینرا که اطفال مستقیمًا
یاری جزئیات "در جاییکه کار اجنام شود، از مهاجنا حمصول کار بیرون میاید." درمورد بکارت و بس

شدیم. گ شته از این من دانسرتم،  سی آگاه و ژاک از بروشور مربوط به امور جنو فروعات نیز من 
 ماجنرا امر در داخل اورگانیزم به چره حنروی    اینمنود، ولی اینکه ل باید جلوگیری که چگونه از ا
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زها ، برایم هنوز معما بود. زمانیکه ما به اینجا آمدیم، پدرم در مورد َپَلشتی فحش  و غیره چیمیشود
دارم، که بی پاسرخ مانرده    بارهاینها هنوز من سوأالت زیادی در این همعلومات داد، ولی علیرغم مه

 اند.

 در مرورد چیزها را نگویرد، در آنصرورت آهنرا جسرته و گریختره       هاگر مادر به فرزندانش مه
 بسیار ناقص خواهد بود. اسخ مییابند، که این امر مطمئنًاپرسشهای شان پ

گرچه امروز روز شنبه است، اما من سرحال میباشم! خباطر آنکه مرن برا پترر در اتاقرک زیرر      
 !نشسته و با چشمان بسته در حبر خیال غوطه ور بودم و این خیلی ل ت آور بود روانیشی

 آنه ِام. فرانکت.
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 حمبومب! یتیگ

کارها طبق معمول در جریان بود. من بساعت  همهمی بود. پس از غ ای چاشت مه دیروز روز
پنج رفتم، که دی  کچالو را باالی اجاق بگ ارم، ولی مادرم یک توته ساسرچ )کالباسره( را بررایم    
داد، تا به پتر بدهم. در اول مایل نبودم، بروم، ولی پسانتر رفتم. او از گرفنت ساسچ خودداری کررد  

 عدم اعتماد متقابل اسرت. دفعتراً  مورد ت دعوای قبلی ما دره این کار بعلو من با ت ثر فکر کردم، ک
چشما  حلقه زده بود، بگیرم. من اصرار نکرده ن نتوانستم جلو اشکهایم را که در ترکیده و م بغضم

 سازم. بعدًابو ظر  را دوباره به مادرم برده وسرراست به تشناب رفتم، که غم دمل را با گریه خالی 
من  فکر کردم، که باید حساب را با پتر روشن کنم. پیش از غ ای شام ما چهار نفره با مهنشسته و

به او در حل جدول معما کمک میکردم. البته در آنوقت امکان آنرا نیافتم، که چیزی برایش بگویم، 
 مگر پیش از آنکه ما بدورمیز غ ا بنشینیم، آهسته من برایش گفتم:

 ررب تندنویسی را اجنام خواهی داد؟"" پتر آیا امشب د-
 پاسخ او بود. -" نه"-
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 " پس در اینصورت من میخواهم پسانتر با تو صحبت کنم."-
 او موافقت کرد.

بره علرت   ازش پرسیدم، که آیرا نگررفنت ساسرچ    پس از شسنت ظرو  من به اتاق وی رفته و 
 نزاکتی مینمود، اگرکه بی  کرد،دعوای قبلی ما بود. اماخوشبختانه علت چیزی دیگر بود. او فکر می

هوای اتاق خیلی گرم بود و صورمت مانند خرچن  حبری و ساسچ را میگرفت.  موافقت کرده دفعتًا
رم و سپس دوباره به تا به مارگو آب را جهت نوشیدن ببود، هبمین دلیل من پایین رفتم  سرخ شده
 اتاق فان داهنا )والدینش( هنزدیک پنجر برای آنکه نزاکت را مراعات کرده باشم، خنرستباال آمدم. 

باز و من به مست  پنجرهبسرعت به اتاق پتر رفتم. او در طر  چپ سپس فته کمی ایسرتادم، ولی ر
تاریک آسانتر از گفتگو  ادم. البته صحبت در نزدیکی پنجره باز و در یک هوای نسبتًاراستش ایست

حر   د زیادیررا داشت. ما با یکدیگر در موا تر نیز مهین احساربمن معتقدم، پ در روشنی بود و
را منیتوا  حاال تکرار کنم، ولی باید اذعان کنم، که این شرب هبتررین حلیره در مترام      زدیم، که مهه
برایت در خصوص موضوعات مطرح شده میخواهم  در این خانه بود. اینک خمتصرًامدت اختف  ما 

 میان ما حکایه کنم:

کردیم و من خاطر نشان ساختم، که اکنون نیر بکلی دیگری داشته و  خنست ما از دعواها قصه 
 از اینکه ما خودرا بیگانه از والدین ما احسارب میکنیم، یادآوری منودم.

من مهچنان به پتر در مورد مادرم، پدرم، مارگو و خودم معلومرات دادم و در مهران حلیره او     
 ناگهان از من پرسید:

 ل از خواب به یکدیگر شب خبیر گفته و یکبار مهدیگر را میبوسید؟"" مشا با احتمال زیاد قب -
 " نه یکبار، که چندین بار، آیا میان مشا این معمول نیست؟" -
 " نه، من هیچگاهی به کسی بوسه نداده ام."-
 تولدت؟" ه" حتَی در سالگر-
 ام." ه" بلی، حتَی در سالگر-
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اعتماد بدیگران و اینکه والدین ما حمرم راز ما نیستند، صحبت کردیم. او گفت،  سپس ما در باره
نزدیرک باشرند،    صمیمی و دارند و میخواهند با وی نیز و مادرش خیلی یکدیگر را دوست که پدر

 مگر او به آنان اعتماد ندارد.

و او گفت، کره   و من گفتم، که وقتی دچار اندوه میشوم، میگریم و درروی بالشم اشک میریزم؛ 
تم، که من و مارگو من گف چنیندر چنین حاالتی وی به اتاق زیر شیروانی رفته و دشنام میدهد. مه

گو نداریم، و  هم زیاد باهم گفت در این اواخر یکدیگر را بطور واقعی درک میکنیم، ولی هنوز فقط
  زیادی نداریم، که هبم قصه کنیم. چون ما مهیشه با مهیم و چیز

خودمرا   هچیزهای زیادی در این دنیا ازمجله اعتماد، احساسات و عواطرف و دربرار   بارهدر ما 
 گپ زدیم و من پتر را آنگونه که تصور میکردم، یافتم.

کشید و ما گفتیم، که در آنزمان ما انساهنای دیگری برودیم.   0116پس از آن سخن ما به سال 
آوردیم، که در شروع اختف  مرا حتمرل    و بیاد ما هردو ت کیرد منودیم، که زمان برگشت ناپ یر است

او فکر میکرد، که من خیلی مزاحم و گستاخم ومن هم فکرر میکرردم، کره او    یم، یکدیگر را نداشت
جوان چندان جالبی نیست و درعجب بودم، که چرا او قصه و شوخی منیکند ولی اکنون من خیلری  

سروصردا و حتررک مرن و    کره میران    ست ومن گفتم،مسرورم. او گفت، که سخت خواهان تنهاییر
از دفتر  سکوت و آرامش او چندان تفاوتی نیست و من نیز خاموشی را میپسندم و هیچ چیزی جبز

روز نوشتم را نداشته ودر آرزوی جایی که بتوا  تنها باشم، هستم و مهه برویژه آقرای دوسرل، از    
ه من منیتوا  مهیشه در پایین پریش  نبود  مسرور میباشند، تا اینکه در اتاق حاضر باشم؛ درحالیک

والدینم باشم. او گفت، که خیلی خوشحال است، از اینکه والدین من دوتا فرزند دارند و من برایش 
خاطر نشان کردم، که از موجودیت وی در اینجا خیلی مسرورم و عالوه کردم، که من اکنون خبوبی 

ا درک منروده، حاضررم بره او در حرل     جترید و گوشه نشینی او ومناسباتش برا پردر و مرادرش ر   
 منازعات کمک کنم.

 او مبن گفت: 
 " تو که بدون این هم مرا مهواره کمک میکنی!" -
 من پرسیدم. -"چطور؟" -
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 " با شادمانی و سرورت!" -
این زیباترین مجله یی بود، که او مبن گفت. مهچنان او عالوه کرد، کره اگرر مرن ماننرد گ شرته      

این لقبهای ُپر از ناز مادر و پدرم فاقد  رسند خواهد بود. من گفتم، که مههر خنزدش بیایم، او بسیا
 ست. بوسه چیزی دیگر واعتماد متقابل چیز دیگری ارزش اند، چون ماچ و

دفتر روز نوشرتم، تنرهایی و اینکره     هبه نفس و اراده و در بارما پس از آن در خصوص اعتماد 
خودرا طور دیگر غیر از آنچه که در اصل هستند، نشان میدهند و در مرورد پوشرش    ًاانساهنا بعض

 زرهی ام وغیره وغیره حر  زدیم.

او آهسته آهسته مرا مهانند یرک رفیرق درک میکنرد و در     ظاهرًا ند؛اینها مهه خیلی عالی بود 
منیدا ، چگونه از  در بیان سرور و سپاسم عاجزم و من اصاًلیتی، گکنونی این برایم کافیست.  هحلی

حتریرر   یزی را که احسارب منوده ام، برشتهامروزی برخوردم مع رت خبواهم. من چ تو خباطر شیوه
 درآورده ام!

هرباریکه پتر مبن نگاه کرده، لبخند زده و یا چشمک میزند، بدان معنیسرت، کره مرارا یرک راز     
چنین حاالتی آتش درونی ام شعله ور میگردد. ایکراش چنرین    مشترک درونی متحد میسازد و در

 مباند و ایکاش که بتوانیم، حلیات بیشتر و بیشتری را با هم یکجا سپری کنیم!

 و سپاسگ ارت.شادمان  هآن

 

2499مارچ  11دوشنبه   
 یتی حمبویم!گ

نیررش مرن   امروز صبح پتر از من خواست، اگر بتوا ، شام یکبار دیگر پیشش بیایم، چون به 
هیچگاه مزاحم او نبوده و برعالوه در اتاقش جای برای دونفر نیز است. من گفرتم، کره هرر شرام     
منیتوا  بیایم، چون در پایین از این کار خوششان منی ید، اما او گفت، که به دیگرران توجره نکرنم.    

یدم، اگر مراه  پرس صوصًاسپس گفتم، که من خیلی مایلم، که شامهای شنبه نزدش بیایم و از وی خم
 در آمسان قابل دید باشد، از پیش مرا در جریان بگ ارد.
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 او گفته وادامه داد:" و از آجنا به مهتاب نگاه خواهیم کرد."  -"در آحنالت ما به پایین رفته" - 
 من این پیشنهاد را خیلی پسندیدم، چون اکنون دیگر من از دزدان منیترسم.

زه یی به ی رب مبدل شد؛ من از قبل حدرب میزدم، که مرارگو  در این میان خوشی ام تا اندا مگر
سخت باعث  مس لهتا چه حدی ویرا میپسندد، من منیدا . ولی این ر را میپسندد. اینرا که او )پتر( پت

 رنرج وی  وی سربب درد و ناراحتی ام شده است. حال هرباریکه من با پتر مالقات میکنم، بره حنر  
این عملش قابل حتسین است. من اگر جبای مارگو برودم، سرخت    او برویش منی ورد ومیشوم، ولی 

 حسادت میورزیدم، مگر او میگویید، که نباید برایش مهدردی کنم.

 من به او گفتم. -برایم خیلی ت سف آورست، که تو شخص اضافی و ثالث شدی."" -
 او با تلخی پاسخ داد. -ام." "من به این چیزها عادت کرده -

ست باید مرا  رخنبه پتر بگویم، شاید پسراهنا، ولی جرأت منیکنم، اکنون این موضوع را  البته من
 متقابل ما باهم صحبت کنیم. در موارد بیشماری منجمله روابط

من مستحق آ . من نباید در برخوردم نسبت  اد کوچکی از من منود، که حقیقتًامادرم دیشب انتق
مهه آنچره   یرغمرعلمیم گرفته ام، که رباشم. هبر ترتیب، تصبه مادرم بیش ازحد بیعالقه و بیتفاوت 

 برخورد بوده و انتقادات و مالحیامت را پیش خودم نگهدارم. که رخ داده مهربان و خوش

برخرورد   کرودک مهر نیست. او میکوشد، که دیگر با من ماننرد  گ شته از این پدرم نیز زیاد پر 
نکند و این امر او را بیشتر از پیش نسبت مبن سردتر میسازد. هبر حال، ببینریم کره براآلخره چره     

آینده از دادن درورب اضافی ، که اگردررب اجلر را خنوا ، در مرا هتدید کرد خواهد شد،! وی حتَی
ر خرواهم  دیگر برایم خودداری خواهد کرد. او مرا میترساند! ولی من بشررطی بره آمروزش اجلر    

 پرداخت، که کتاب نو داشته باشم.

 هگرنم نردارم و کاسر   مهین کافیست، من کاری دیگر جبز از اینکه به پتر نگاه  خوب، برای فعاًل
 لریز شده است! احسارب و امیامل

 آنه ِام. فرانکت.
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 دریافت کردم: 0111مارچ سال  61 را امروز بتاریخمارگو  مهربانیصداقت و  سند

وقتی من به تو گفتم، که نسبت به تو حسادت ندارم، فقط پنجاه درصد آن صحت آنه، دیروز » 
و نه نسبت به پتر هیچکدام حسادتی نردارم.   داشت. موضوع از اینقرار است، که من نه نسبت به تو

من فقط کمی اندوهگین هستم، که تا کنون نتوانسته ام و در آینده نزدیک هم خنواهم توانست، کسی 
آن منیشود، که  ازبتوا  با او تفکرات و احسراسامت را درمیان بگ ارم. ولی این امر مانع  را بیامب، که

از بسیاری چیزهرایی   باید نسبت به روابط پر از اعتماد مشا رشک برم. هبر ترتیب انسان در اینجا
 گی و خبودی خود بدست می ورند، حمروم باشد. ساد که دیگران به

رار دا ، که با پتر هرگز آنقدر در مناسبامت پیش منی رفتم. زیرا، اگر قمی گر من دقیقًااز سوی دی
موارد و یا حداکثر موارد صحبت کنم، در گام خنست به تفراهم ونزدیکری    باشد، من باکسی در مهه

خص ضرورت دارم و حتَی اگر من نتوا  زیاد حر  هم بز ، او باید کماکان مرا درک کند. باید ش
باالتر از من باشد. درحالیکه پتر در برخورد نسبت مبن چنین فردی نیسرت.   حرًامورد عالقه ام رو

تشویشی در این رابطه  پتر چنین موضع را ندارد. تو نباید هیچ ولی من مطمئنم، که در مورد خودت
، چنین نیسرت. ایرن تقصریر ترو     ی را از دستم ربوده یی. نه اصاًلخبود راه دهی، که چیزی با ارزش

متقابل به آرزوهایتان  من در چنین موقفی قرارگرفته ام. تو و پتر فقط با متارب مشترک ونیست، که 
 «دست خواهید یافت.

 پاسخ من: 

 مارگوی عزیز! » 

نامه گک پر از حمبتت را گرفتم، اما باید بگویم، که این نامه باعث تسکین کلی ام نشرد و مرن    
 منیتوا ، در آینده نیز آرامش خاطر داشته باشم.

البته تا کنون اعتمادیکه تو از آن یاد کرده یی، هنوز در میان من و پتر بوجود نیامده، مگرر مرا   
معتقیم، که در نزدیکی پنجره و در تاریکی شامگاهی بیشتر از روز روشن آفتابی میتروان صرحبت   

آوای بلنرد  کرد. گ شته از این انسان میتواند، احساسات خود را باصدای خیلی آرام بیان کند، تا با 
جار بزند. من عقیده دارم، که تو برای پتر حیثیت یک خواهر را داشته و میخواهی بره او صرادقانه   
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تو در  کمک کنی، چنان که من میخواهم کمکش کنم. شاید تو در آینده حتَی بدون اعتمادیکه من و
باشرد و هبمرین دلیرل     نامه هایمان مدنیر داریم، قادر به این کار شوی. به نیرم اعتماد باید متقابل

پدرم وجود ندارد. هبر حال دراین مورد دیگر بس است و نباید بریش از   چنین اعتمادی بین من و
ر بنویس. مرن نیرز طرو   اهی چیزی اضافه کنی، لطف منوده و این در این باره سخن گفت، اگر میخو

ه من تا چه حدی بره ترو   مرطرح منایم، تا شفاهی، تو تصور منیکنی، ککتبی میتوا ، افکارم را هبتر 
پدرم را بتوا  در آینرده داشرته    مینمایم، که مقداری از خوبیهای تو و افتخار میکنم. من فقط آرزو

 باشم، چون در این مورد مشا هردو خیلی هبم شباهت دارید.

 «آنه ات.

  2499 مارچ 11شنبه رچها
 یتی جان! گ

 شام دیروز من این نامه را از مارگو بدست آوردم: 

 عزیز! آنه» 

و یا گپ وقتی نزد پتر خباطر دررب خواندن  دیروزی ات من احسارب کردم، که تو پس از نامه 
تشویشرت   برایت مینویسم، که ایرن احسراربِ   زدن میروی، احسارب ناراحتی میکنی، ولی صادقانه

نیرم  بیمورد است. من در درون وجودم انسانی را تصور میکنم، که حق اعتماد متقابل را دارد و به
 پتر هنوز منیتواند، این موقف را دارا باشد.

تو راست میگویی، وقتی مینویسی که پتر برای من مثل برادر است، بلی، اما برادر کهترر و ایرن   
و یا میریم، تا مهدیگر را در آینده )بدان میماند، که برای شناخت یکدیگر ما حوارب خویشرا بکار 

 این امر خیلی فاصله داریم. بنراَ  در درک کنیم، ولی هنوز ازشاید هم هیچگاهی( حبیث خواهر و برا
 نباید نسبت به من دلسوزی کنی، ازمهنشینی وامکان صحبت با پتر تا میتوانی ل ت برر و مسررور  

  «باش.
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ه کر خمفیگراه   یتی، من فکر میکنم، که ما در اینجا درگاکنون در اینجا اوضاع روبه هببودیست.  
و پترر  که اگر ما در اینجا مبانیم، من  خواهیم یازید. اینهمه شوخیها یک حمبت و عشق بزرگ دست

 ازدواج خواهیم کرد، حرفهای میان هتی هم نبودند. البته من در مورد عروسی فکر منیکنم و مهچنان
منیدا ، که او در آینده پس از آنکه بزرگتر شود، چه خواهد کرد و منیدا ، کره در آحنالرت هرم برا     

 حاال عالقمند خواهیم بود، که خبواهیم ازدواج کنیم، یا نه. مهچون مهدیگر

اکنون من به این نکته معتقد شده ام، که پتر نیز مرا میخواهد، اما اینکه این امر نروعی از حمبرت   
اینکه او به من به نیر یک رفیق، یک دختر ویا یک خواهر مینگرد، هنوز مهچنان است من منیدا . 

فقط وقتی که او گفت، که من در مشکلش در رابطه به دعواهرای والردینش   برایم قابل فهم نیست. 
بیشتر به او نزدیک شرده ام. دیرروز   ی مم، من خرسند شده و احسارب کردم، که گاویرا کمک میکن

د، من از او پرسیدم، اگر در اینجا نه یک آنه، بلکه یک درجن آنه میبود، که هرکدام به نزدت می مدن
  اگر مهه شبیه تو میبودند، مانعی نداشت."اسخ داد: "تو چه میکردی. او پ

تقبال میکند. برعالوه او سخت مصررو  آمروزش   ساز من ا صمیمانه وقتی من نزدش میروم، او
 شب در بسترش فرانسوی میخواند. ربع زبان فرانسویست. حتَی بعضی شبها تا ساعت ده و

ا فکر کنم، برای خنستین بار احسرارب  گ شته و به سخنان و صداهای م آه، اگر من به شام شنبه
از گفته هرایم پرس از گ شرت     میدهد؛ مقصدم اینست، که معمواًل رضایت و خرسندی برایم دست

زمان احسارب پشیمانی میکنم، در حالیکه اینبار چنین نیست و من مهان حرفها و گفته ها را اکنون 
آرام تی که خبندد و مهچنان زمانی که او نیز میتوا ، اظهار کنم. او خیلی خوش قیافه است، بویژه وق

 حمبوب و شایسته است.  به جلوش نگاه میکند؛ خیلی

 این بود، که وی دریافت؛ مرن اصرالً  به نیرم آنچه بیشتر او را در مورد من متعجب ساخته بود، 
از رویا و ختیل بروده و برا مهران     یک دخترک ساده و سطحی نگر نه، بلکه مانند خودش منونه یی

 چالشهایی روبرو ام، که او مواجه است.

شام دیروز پس از شسنت ظرفها من منتیر بودم، که او از من خواهد خواست، تا در آجنا نزدش 
مبا ، اما اوهیچ چیزی نگفت ومن از اتاقش بیرون شدم و او نیز پرایین آمرد، ترا دوسرل را بررای      
 شنیدن رادیو صدا بزند، مگر وقتی دوسل مدت زیادی در اتاق اام مانده و از آجنا خارج نشد، او
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ت معمرول  قر از و پریش به باال رفت. وی در اتاقش به اینسو و آنسو رفته و باآلخره برا نراراحتی   
 خبواب رفت.

من خیلی مشوش شده گاهی به سوی تشناب دویده رویم را با آب سرد میشستم، گاهی کتاب  
نتیرار  ا را برای مطالعه میگرفتم ولی منیتوانستم خبوا  وغرق رویا میشدم. من به سراعت نگریسرته  

بسرترم   آخراالمر دربدا ، که در اتاق او چه میگر رد. انتیار کشیده و گوش دادم، تا  کشیده، بازهم
 گی خبواب رفتم. دراز کشیده و از فرط خست

 امروز شام نوبت اام من است، آیا فردا چه خواهد شد؟ 
 !مینماید دورو این خیلی  

 آنه ِام. فرانکت.
  

 پاسخ من به مارگو:
  عزبز! مارگوی »
فکر میکنم، هبترین کاری که ما بتوانیم، بکنیم، آنست، که شکیبایی داشته و ببینریم چره پریش     

خواهد آمد. فکر میکنم زیاد طول خنواهد کشید، که من و پتر به یک تصمیم قطعی دست یابیم، کره  
 آیا مانند گ شته به روابط میان ما ادامه دهیم و یا آهنا را دگرگون کنیم. 

 ختیلم قاصر میباشد. ر خواهد شد، من منیدا ، چون قوهچطواینکه 

کاری خواهم کرد و اگر پتر و من تصمیم به رفاقرت بگیرریم، درآنوقرت بره او       اما من مطمئنًا 
و مایلی، که اگر احتیاجی باشد به او کمک کنی. ایرن  فت، که تو هم اورا خیلی میپسندی خواهم گ

خرودت چره    ت ندارد؛ من منیدا  پتر در بارهولی حاال این امهینباشد،  گفته ام شاید کمال مطلوبت
 از او در اینباره خواهم پرسید. مگرفکر میکند، 

م که این کار بد نه بلکه خوب هم خواهد بود! تو هر وقت کره خواسرتی میتروانی بردون     مطمئن
مزاحم ما خنواهی بود؛ زیرا ما یک تعهد صامت  اقک زیر شیروانی بیایی، تو ابدًامشکل به باال به ات

 کرده ایم و آن اینکه در صورت امکان در موارد جدی شامگاهان و در هوای تاریک گفتگو کنیم.
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شراید زمران   گرچه این امر مهیشه آسران نیسرت،    ! من نیز چنین هستم،امیدت را ازدست مده 
  «ر از آنچه که فکر میکنی فرارسد.تو زودتوصال 

 .اتآنه 

2499مارچ  18ه بپنجشن  
 یتی عزیز!گ

اوضاع دوباره به حالت عادی برگشته است. خدارا شکر، کسانی که کوپون ارزاقی مرا را هتیره   
 میکردند، از زندان آزاد شده اند. 

اسرت. او   از دیروز میپ نیز به سر کارش در اینجا حاضر شده، ولی امروز شوهرش بیمار شده
گریپ. بپ هبتر شده، گرچره هنروز سررفه میکنرد، مگرر       هدوعالمت اولیسرفه میکند و تب دارد. 

 کلیمان مدت زیادی در خانه اش خواهد ماند. 

آن توانست به موقع با پراشوت فرود  سقوط کرد، که عمله هواپیمای ما یک دیروز در نزدیکیها
ن شد، علیرغم بود، سرنگوکتب که در آنوقت خالی از شاگردان م کور باالی یک م هواپیمایآید. 

سرنگون  هآن حریق کوچکی مشتعل شده و باعث مرگ دونفر شد. آملانیها بطرز خموفی باالی طیار
شده آتش گشودند، که شاهدان امستردامی نسبت به این وضعیت ناجوامنردانه خشم و نفرت شرانرا  

 ابراز منودند.

 نفرت انگیزهیچ چیز آه، زنان خمفیگاه است، تا سرحد مرگ ترسیده بودیم.  مقصدم از خبش -ما
 .تر از صدای تیزانداری نیستو َپَلشت  تر

 هبر ترتیب حاال در مورد خودم. 

جنسی کشیده شد.  وقتی من به اتاق پتر رفتم، منیدا ، چگونه یکباره موضوع به مسایل دیشب 
 او گفتم، کهگی داشتم، چیزهایی از او بپرسم. وی مهه چیزها را میداند، وقتی من به من از قبل آماد

نادان حمض هستیم، او سخت به تعجب افناد. برعالوه من از خودم،  من و مارگو در اینموارد تقریبًا
چیرزی  جرأت منیتروانیم دیگرر از آهنرا    کرده، گفتم، که در این اواخر ما  مارگو، مادرم و پدرم قصه
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من هم با سپاسرگ اری از  گی کرد، تا در اینموارد مبن آگاهی دهد، که بپرسیم. سپس او اظهار آماد
و مرن جررأت منروده از او    وسایل ضد حامله گی معلومرات داده  این امراستقبال کردم: او درمورد 

پرسیدم، چه زمانی پسرها درک میکنند، که بالغ شده اند. او گفت، که باید فکر کند و شام در اینباره 
کردم، که بقول نرامرده دخترران    منجمله به او در مورد ژاک گفته و اضافه من داد. توضیح خواهد
 بترسی"، او گفت. اشته باشند. "اما تو نباید از منید مند یارای مقاومتنیرو دربرابر پسرراِن

شام او برایم در مورد پسرها حر  زد. گرچه این گفتگو برای ما مشکل بود، اما علیررغم آن   
را کرده میتوانستیم، که یک دختر و نه من تصور آن سخن زدن در اینمورد بسیار جالب بود. نه او و

وسرایل   هپسر بتوانند، چنین به وضاحت در خصوص روابط جنسی صحبت کنند. او بیشتر در برار 
  ضد ال معلومات داد.

صبح زود  ( حر  زدیم.Treesو تریس ) (Bram) برام هدربار من و مارگو در اتاق اام شب
 باال بروم.پس از غ ای صبح پتر مبن اشاره کرد، که به  بشکل بدی غافلگیر شدم:

مارگو را در اتاق  من دیروز حرفهای تو واو گفته و اضافه کرد: " -نداختی."" تو مرا به دام ا- 
پسراهنا  در در این مسایل واردم، که اام شنیدم و حاال میدا ، که تو فقط میخواستی بدانی من چق

 ار دهید!"با مارگو مرا مورد متسخر قر

آیا به نیرت من چنین آدم پستی هستم، مرن برایرت   من گفته و ادامه دادم: " -ر، نه"اوه، پت " - 
قول داده بودم، به کسی از این موضوع چیزی نگویم و برسر قومل استوار میباشم. نه، پتر، من خمالف 

ی نگفتره ام،  چنین منایشات مضحک و فریبکاری بوده و آنرا عملی نادرست میشرمارم. مرن چیرز   
صادقانه میگویم حرفم را باور کن!" اومبن گفت،که مبن باور دارد، ولی ما باید یکبار دیگر در اینباره 

هوش و گوشم به مهین حادثه مشغول است. خوشبختانه که  متام روز طور جدی صبت کنیم و اینک
را نرزد خرودش    گری صور کرده میتوانی، اگر این آزردراست بیان کرد، ت و کوی حر  دلش را ر

 نگهمیداشت، چه میشد؟

 آه، پتر نازنین!

 اکنون من باید مهه چیز را برایش از نو توضیح بدهم! 
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. در یرک  به باال به اتاق پتر میروم. تا هوای آزاد تنفس کرنم  من در این اواخر شامگاهان اکثرًا 
برویت بتابد. من وقتیکره در  پ می ید، تا اینکه آفتاب مستقیما! گزودتر سر اتاق تاریک انسان اکثرًا

 فراوانی میرم.  ل تبه بیرون نگاه میکنم، وی او نشسته و ازالی پنجره چوکی هپل

و سربکی بره زبران آملرانی      اگر خبواهم نزدش بروم، آقایان فان دان و دوسل کنایه های نیشدار
عات تاریک اآیا این مناسب حال آقایان است که در این سو یا " 84دوم آنه" مزنلمیگویند، مانند: "

شام از دختران پ یرایی کنند؟" پتر در برابر چنین کنایره هرای باصرطالح شروخی آمیرز از عرزت       
منانده و برا عالقمنردی    پسرس بزرگی برخوردار میباشد. البته مادرم نیز از دیگران در این امر رنف

د، ولی میترسد، به پاسخ منفی من مواجه شود. پتر میگوید، میخواهد، از موضوع صحبتهای ما بپرس
های شران توجره منیکنریم، عصربانی     گپر که بزرگساالن به جوانی ما رشرک برده و از اینکه ما بره  

 میشوند.

رویرش سررخ شرده و بره      لیرغم متام احتیاط کاریها دفعتراً گاه او خودش دنبامل می ید، ولی ع 
ایرن پدیرده بایرد از     ، ظراهراً شکر، که صورت من قرمز منیشرود  سرختی میتواند، گپ بزند. خدارا

 احسارب ناگواری باشد.

ارب میباشم، ولی مارگو به تنرهایی در پرایین مینشریند، احسر    در باال سرگرم  من از اینکه اکثرًا
ناآرامی میکنم. هبرحال من چه کرده میتوا ، من جدًا خوشحال میشدم، اگر او با من یکجا به براال  

 کند.آجنا تنها و یا آدم اضافی احسارب  گرچه ممکن بود، خودرا در می مد،

گراه موضروع    ا من از هرکس سخنانی در خصوص دوستی ناگهانی ما میشنوم؛ در سرر میزغر  
عروسری را در   ن  پنج سرال دیگرر دوام کنرد، حتمراً    ، میگویند، که گویا اگر جازدواج مبیان آمده

                                                 
84 -“Annes zweite Heimat”-  
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آموخت؟ هبر صورت این  خواهیمپرگویی و خیال پردازیها چه خمفیگاه اجنام خواهند داد. ما از این 
را فرامروش کررده انرد.     خرویش  جروانی من لوحانه مینماید. آیا این والدین عمل آهنا بسیار ساده 

جدی گپ ما را جدی میگیرند و اگر ما ا مهینطور است، جالب است اگر ما شوخی کنیم، آهن ظاهرًا
ده چه خواهد شد، من منیدا ، چنان که منیدا ، آیا در آینده نیز من باشیم، مبا میخندند. اینکه در آین

و پتر موضوعاتی خواهیم داشت تا با هم روی آهنا صحبت کنیم؟ اگرمالقاهتای مرا در آینرده هرم    
معینی گفتگو کنیم، براهم باشریم.    مس لهروی یک آنصورت ما میتوانیم، بدون آنکه  ادامه یابند، در

باالیی برخورد ااقانه نداشتند. شاید به این دلیل از رفنت من به باال نزد وی کاش این پیرکی های 
خوششان منی آید، که من و پتر هیچکدام از صحبتهای ما چیزی برایشان منی گوییم، ولی اگر آهنرا  

 از حمتوای گفتگوهای ما آگاه شوند، شاید وضع بدتر از این شود.

دارد. ساختاری او میداند، اورگانیزم یک دختر چگونه  من میخواهم روزی از پتر بپرسم، که آیا
و عکسهای مردان نیمه  تصاویربه نیرم پسرها ساختار بدنی ساده تری نسبت به دختران دارند. از 

یا تصویر زنران چیرزی فهمیرده     وتومی شان چگونه است، ولی از عکس برهنه دیده میشود، که انا
تاحبال یک دختر را  ر لبارب پنهان میباشد. اواحتمااًلدر زی ن شان اکثرًامنیشود. چون خبش اعیم بد

 بگویم، من نیز چنینم. از نزدیک ندیده و اگر صادقانه 

ساختمان بدنی و جنسی پسرها ساده تر است. عقلم یاری منیکند، که با او چطور در  ولی یقینًا 
نادرست  بارهصحبتهایش فهمیدم، که تصوراتش در این اینمورد گفتگو کنم. چون روزی از البالی 

که با احتمال زیاد منیدانرد، کره   رحم مادر صحبت کرد، در حالی ست.]...[ چنانچه او روزی در بارها
م در داخل بدن زنان بوده و قابل رَویت منیباشد. باید اذعان کنم، که بدن ما زنان بسریار دقیرق   رح

 گی پی بردم.ازده سرال، دوبه این مسایل در سن یازدهمن هم  تنییم گردیده است.]...[.

ت نیث با  یتوا  با قبول ریسک در باره آلهچگونه من م ]...[هبر ترتیب به اصل موضوع برگردیم.
 85او گپ بز ؟ .]...[

 آنه فرانکت.

                                                 
 -تلخیص گردیده اند.این مجالت توسط مترجم  -85 
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میرد. من متوجه نشده و در پایان این پروسه به آن پی  ر انسان دگرگون شود؛ خودش اکثرًااگ 
دگرگون بطور کامل و از هرجهت. نیریامت، برداشتهایم، انتقادامت، حالت بیرونری و  دگرگون شده ام، 

هرت مثبرت   مهه چیز ترغییر خورده اند. من اکنون به یقین میتوا  بگویم، کره مرن در ج   -درونی ام
سبد مهساال  برودم،  گ شته که من گل سرگ ار از زندگی  هت در باردگرگون شده ام. من قباًل برای

بزرگساالن است، حکایت کرده ام. امرا   به این حالت تلخ فعلی که ناشی از موضعگیریها و انتقادات
 با عالقه مندی زمینره خود ما نیز آهنا  انه. در خبه نیرم مقصر اصلی در این رابطه پدر و مادرم اند

گانی قرار داشته باشم، که در مهان مقطع زمرانی خروب   ، تا من در حمور توجه مهدآنرا مهیا میکردن
میکوشند، مرا در نزاعهایشان نیز وابط منفی شان با فامیل فان دان بود، اما در اینجا آهنا گ شته از ر

م، در بر گرفت، تا دانستیادی را کشانده و فقط فکر میکنند، مهیشه حق با آهناست. این البته زمان ز
منازعه فقط نیم حقیقت را بیان میکنند. اکنون مرن میردا ، کره در اینجرا پیرران و       که هردو طر 

جوانان تا چه حدی مرتکب اشتباه شده اند. بزرگترین اشتباه والدینم در رابطه به فامیرل فران دان   
ه ایرن  ه کر ولرو کر  با آهنا صریح، راست و دوسرتانه )  نه مادرم کوشیده اند، که اینست که نه پدرم و

 ( صحبت کنند. دوستی از صدق دل هم نباشد

گی کرده و با کسی دعوا نه منوده و از کسی غیبت نکنم. یخواهم با مهه در صلح و صفا زندمن م
منی ید، ولی خوشربختانه  با پدرم و مارگو مشکلی ندارم، مگر با مادرم این مطلب به سادگی بدست 

او در اینگونه موارد خود ابتکار را بدست میگیرد. با آقای فان دان میشود، انسان عرادت   که بعضًا
یراد حرر  نرزده، برویژه از     بگیرد، در صورتیکه با او خمالفت ننموده، آرام به حرفش گوش داده، ز

شوخیهایش متجید منوده و با شوخی پاسخش را بدهی. اگر کسی با خا  خبواهد نزدیک گردد، باید 
به اشتباهاتش اعترا  کند. وی نیز بطور صریح به اشرتباهات عدیرده   او صادقانه گفتگو کرده و با

 اش اعترا  مینماید. 

قبلی اش را در برابرم ندارد. چون من صادق و راسرتگو   هاکنون میدا ، که او آن موضع خصمان
ادق باشرم، مرن فکرر    بوده و هیچگاهی چاپلوسی دیگران را منیکنم. من میخواهم در آینده نیز صر 

 احسارب آرامش کرد. ه هد  نایل شده و برعالوه شخصًامیکنم، که با این شیوه میتوان هبتر ب
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 دیروز خا  از اینکه ما به کلیمان برنج میدهیم، برایم چنین گفت: 

لیمان میتواند با کمری  ما مهیشه به او برنج میدهیم. ولی حاال فکر میکنم، بس است. آقای ک"- 
گی در اینجا مه ذخایر خویش برایش بدهیم؟ ما نیز برنج بدست آورد. چرا ما باید از صًازات شخ

 نیز به آن ضرورت داریم."

م. آقای کلیمان شاید بتواند، تمن با مشا موافق نیسمن پاسخ داده و اضافه کردم: " -"نه خا ،" - 
ا کسانی را کره کمرک کننرده    برنج بدست آورد، ولی از دستش برمنی ید، به این کار متوسل شود. م

های ما اند، نباید مورد نکوهش قراردهیم. ما باید هرچیزی را که آهنرا ضررورت دارنرد و مرا در     
دستررب خویش داریم، در اختیار شان قرار دهیم. با یک بشقاب برنج در هفته چیرزی از مرا کرم    

 منیشود، ما میتوانیم جبایش با عالقه لوبیا را صر  کنیم."

من بوده، گفت که گرچه با من موافق نیست، مگر حبرث خنواهرد    باارای نیر متفاوت اما خا  د
 کرد. 

چنیرین   بعضًا زندگی( یافته ام، ولی درکر میکنم، که جای و مقام خودرا )من ف هبر ترتیب بعضًا
تصرور میکنم، که نه، هنوز به آن قادر نشده ام، ولی مطمئنم، که مرن جرای و مروقفم را براآلخره     

پشتیبان دارم، چونکره پترر مبرن در شکسرت موانرع      م کرد! بلی، بویژه اکنون چون من احراز خواه
 گی کمک میکند!زنددشوار و رفع تلخیهای 

 ت دارد و آیا این مناسبات ما باآلخره بره یرک  من تا هنوز منیدا ، که او تا چه حدی مرا دوس
 بوسه کشانیده خواهد شد، یا خیر؛ گرچه مطمئنم، که من پیشگام این امر خنواهم بود. 

من به پدرم از اینکه من نزد پتر میروم، خر داده و از وی نیرش را خواستم. البتره او موافقرت   
 خودرا ابراز کرد! 

میان بگر ارم  ات خمتلف که با هرکس منیتوا  دررد موضوعبرای من اکنون آسان است، که درمو
لو اگر نویسنده دهم ومن برایش گفتم، که من در آینده نیز به نوشنت ادامه می حبت کنم؛ مثاًلبا پتر ص

 هم نشوم، من در هپلوی شغل و مصروفیتهای بعدی ام نویسندگی را ترک خنواهم گفت.
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ه و خرواهم  دنیوی ندارم؛ من زیبا و ذکی نبوده ولی خوشبخت برود  همن ثرومنند نبوده و سرمای
 مهه اعتماد داشته و میخواهم مهه داشته، انساندوست میباشم؛ من به نیکوبود. من طرربع و روحیه 

 بخت و سعادمتند باشیم.خوشما باهم 

 دوست با وفایت آنه فرانک.

 که ديگر  یباز روز 
 از بیهودگی و تیرگی، 

 میماند،به شب سیاه 
  ان رسید.بپاي

و مبن صردق منیکنرد   اکنون اوضاع تغییر یافته  گرچه)این بیت را یکی دوهفته قبل نوشته بودم، 
 .(م، خواستم در اینجا آنرا درج کنمکه من خیلی کم شعر میگوی ولی از آجنایی

2499 مارچ 12دوشنبه   
 یتی جان!گ

مگر از آجنا باشد.  سیاست خمفیگاه در بارهزرگ تاریخ ما در بدون شک باید یکی از فصلهای ب 
ولی اکنون بررای  م، عالقه ندارم، خواسته ام مهیشه از آن طفره رو مس لهزیاد به این  که من شخصًا
 امروزم را به سیاست اختصاص خواهم داد. نامهخنستین مرتبه 

این منطقیسرت، کره    دارد و گ شته از البته باید گفت، که عقاید بسیار متفاوتی در اینباره وجود 
جنگی( یک موضوع جالب برای گفتگو وجود داشرته باشرد، ولری...    ) باید در چنین مواقع حبرانی
به دعوا ونزاع میکشد، ااقت است! بگر ار آهنرا شررط ببندنرد،      کار مس لهاینکه خباطر این یا آن 

یش فراتر هناده و کار پا از گلیم خو نباید خبندند، دشنام دهند و هرچه دلشان میخواهد بکنند، ولی
آورد. کسرانیکه از بیررون   غیر آن نتایج منفی را ببار خواهد که در جره و دعوا بکشانند، ابه مشرا 

 می یند، اخبار زیادی را با خود می ورند، که مهه اش صحت ندارد. 

برین   ست. یان، میپ، برپ و کروگلر ظراهراً   پخش نکرده ای دروغ رادیوی ما تاکنون خر مگر
 خوشبینی و بدبینی متردد اند، مگر یان از این میان کمتر بدبین مینماید. 
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برسرر   کره  اریوحبثهای بیشرم  ثابت خود را دارد. در جر در اینجا در خمفیگاه هرکس نیریات
متحدین، مبباردماهنای هوایی، مواضع رهران خمتلف سیاسی وغیرره وغیرره    اله موضوعاتی چون

ن نرا ممکرن اسرت!"    ایفریاد میزند: "یکی )هبالندی و آملانی شکسته و خملوط(  مبیان میاید مهیشرره
ه خواهرد شرد!"، سرومی چیرغ     ن دست حبمله بزنند، چآهنا اکنو خبواهد و خدااگردیگری میگوید: "

 د، مهه چیز خوب و عالیست! " اوضاع به خوبی انکشا  مییابنمیزند: "

پسیمیستها( و ازمهه باالتر واقعبینرها )ریالیسرتها( برا انررژی     خوشبینها )اوپتیمیستها(، بدبینها ) 
خستگی ناپ یری از نیریات شان دفاع کرده، بدون درنیرداشت عقاید دیگران فکر میکنند، که فقط 

آنکه شوهرش موضع طرفردار انگلریس دارد، رنرج میررد و      آهنا بیانگر حقیقت اند. خامنی خباطر
 توهین به ملت حمبوبش آزرده است. آقایی نیز برعکس از خامنش خباطر

از صبح زود تا شام تاریک آهنا در مباحثه و دعوا مشغول اند، جالب اینکه از اینکار خسته نیز 
منیشوند. من چیزی را کشف کرده ام، که ت ثیرش حیرت انگیز میباشد و درست مانند اینکه به ترن  

من چنین عمل  ثر میباشد. این وسیلهمؤکسی سوزن فرورفته و اورا از شدت درد به جهش وادارد، 
ه و یا یک مجله را ادا منایم، مترام خمفیگراه بره    واژسیاست یک سوأل، یک  در بارهمن میکند: وقتی 

 حرکت درآمده و به آن کشیده میشوند!

 ی بی سی کافی نیست، چونکه برنامهب رادیوی ورماخت" و" نچنین مینماید که، اخبار رادیویِی 
کراری خیلری   شا ت االت هوایی" نیز به شنوندگان عرضه میشود. این ی بنام "گ ارفوق الرعاده ی

غ کره آملانیهرا تبلیر   یلی رقت آور است. با مهان شریوه یری   عالی میباشد، ولی طر  دیگر قضیه خ
 دمشن اجنام میدهند، گزافه گویی میکنند.. ضدکه برمیکنند، انگلیسها نیز، در باره االت هوایی ای

طور متواتر به اخبار  روشن شده وگاهی هم زودتر( رادیوی ما بساعت هشت صبح ) ترتیبباین 
له گری  . اینسرت، عالمرت ُپرر حوصر    گروش داده میشرود   ده ویازده شرب  تا ساعت ُنه و بعضًا آن

به چند نفر البته این حمدود بزرگساالن و مهزمان نشانه اینکه تاچه حد قوه درک شان حمدود است )
برای ما جوانان البته فقط شان سازم(.  یف قرار داده آزردهمهه را دریک ردمیشود و من منیخواهم، 

لی پخش یکی دوبار اخبار در روز کافی خواهد بود، تا در جریان حوادث روز قرار داشته باشیم. و
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، ، "اورانیره" 86کرارگر"  امهرنبکافی منیباشرد." گفتم، مهانطوریکه قباًل زن  این پیرکی های مرد و برای
ط چیزی باشد، کره  علیاحضرت ویلهیلمینا هرچه که باشد، فرق منیکند، فق پس و یا بیانیهفرانک فیِل

رادیرو  اب و یا خوراک نباشند، پس حتمرًا در هپلروی   شود؛ اگر آهنا مشغول خوبه آن گوش داده 
این چقدر خسته کن است. مرن بایرد    نشسته و در مورد غ ا، خواب و یا سیاست حبث میکنند. آه،

مساعی زیاد خبرچ دهم تا خود به شخص پیر و ناشنو تبدیل نشوم! مگر پیران ما از این نارسراییها  
 هراسی ندارند!

سر وینستون ِچرچیل ء ما یت مثال روشنی داده باشم، بیانیه شخصیت حمبوب مههای آنکه برابر 
 را برایت بازگو میکنم.

کشنبه. چاینک چای با پوشش تکه ایی برویش در روی میز قرار داشته ه شب روز یساعت ن 
و مهمانان یکی پیهم وارد اتاق نشیمن میشوند. دوسل در کنار چپ رادیو جای میگیرد، آقای فران  
دان در پیشروی آن، پتر در هپلوی رادیو، مادرم درهپلوی فان دان و خرامنش در پشرت سرر آهنرا     

ه میشروم، کره   متوجر رنیم و پدرم عقب میز مینشریند. مرن   مهه مینش مینشیند. من و مارگو در آخر
امرر تغییرری وارد منیکنرد. آقایران      ماهیرت  جای هریک را بنویسم، مگر این در نتوانسته ام، دقیقًا

سگرت میکشند، چشمان پتر از فرط فشار خباطر دقیق شنیدن اخبار از حدقه برآمده است، مادرم 
که بدون در نیر داشرت  هواپیماهاارد( و خا  فان دان، بعلت پرواز )که لبارب سیاه درازی به تن د

میگیررد،  از تررب میلرزند. پدرم چرایش را ن پرواز کرده اند؛ وقت خرها، برای مبباردمان شهر ایسن
زانوهایمرا  ه ایم، چون پشک ما "موشی" بروی من و مارگو با احسارب واقعی خواهری هبم چسپید

تن  و کوچک بره ترن دارم.    به موهایش بیگودی زده ومن لبارب خوابخبواب رفته است. مارگو 
اینجا فضای خودمانی، دوستانه و برخال  معمول صلح آمیز بوده ولی من برزودی منتیرر عکرس    
العمل هایی در برابر بیانیه میباشم. شنوندگان با بیحوصله گی منتیر ختم بیانیه ِچرچیل اند. ایکاش 

مهانطوریکه موشرها از پیردا شردن پشرک احسرارب خطرر کررده و        د! نی یکه نزاع میان اینها مبیان 
 .ار را به دعوا و مشاجره میکشانندمیکوشند، فرار کنند، اینها نیز اعصاب یکدیگر را ُخرد کرده و ک

 آنه ات.

                                                 
 برنامه رادیویی کارگر ) بزبان آملانی(   -86 
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چیزهرای دیگرری    دربراره ویسم، مگر امرروز میخرواهم،   من میتوا  درمورد سیاست بسیار بن 
خنست مادرم مرا از رفنت به باال منع کرده، چرون میگویرد، خرا  فران دان     در گام  معلومات دهم.

دوم پتر از مارگو نیز دعوت کرده که به باال نزدش بیایرد، اینکره اینررا او    گام حسادت میکند. در 
من از پدرم پرسیدم، کره آیرا    سوم ربانی و یا بدلیل دیگری اجنام داده، من منیدا . در قدمهخباطر م

 چنین حسادتی قابل تشویش است، گفت نه. 

چه باید کرد؟ مادرم عصبانیست، مرا به باال نگ اشرته و جمبرورم میکنرد، در اتراق برا       اکنونو  
پتر میتروانیم گراهی    دوسل مبا ، که این ب ات خود شاید ناشی از حسد باشد. پدرم از اینکه من و

مارگو نیز پتر را خوش داشته و عقیده دارد، که منیتوان در  کجا باشیم، خرسند است.باهم ببینیم و ی
 حضور سه نفر آزادانه و صریح گپ زد.

 واقعیت داشته باشد.  مس لهشده، کاش این  معاشقن مادرم معتقد است، که پترگ شته از ای

کررده میتروانیم.    احسارب متوازن داشته و به آسانی یکدیگر خودرا درک در آنصورت ما هردو
خیره میشود، راستش را بگویم، ما مهیشه به مهردیگر نگراه   ن مادرم میگوید، که او مبن زیاد مهچنا

مرن چره    فرورفتگی گونه هایم نگاه میکند، به او وقتی میبینم، که میزنیم؛ ولی میکنیم و چررشمک
 کرده میتوا ! بلی، آیا راست منیگویم؟ 

م. یقرار دارم. مادرم برضد من و من بر علیره مرادرم میباشر    من در یک موقعیت خیلی دشوار 
پدرم طوری وامنور میکند، که گویا جن  خمفی ما را احسارب منیکند. مادرم به علت آنکه هنوز مرا 

 دیگر او وجود ندارد. من هیچ احسارب تشویش منیکنم، زیرا برای منرد، ولی دوست دارد، رنج می

را ستوده و معتقردم، کره مرا     من او و در مورد پتر... من از پتر منیگ رم، او خیلی نازنین بوده، 
هرر کراری مداخلره میکننرد؟      گان مرا در خواهیم داشرت. چررا، ایرن سراخلورد     خوشبختی آینده

میتروا ، بره حنرو شایسرته      خوشبختانه من عادت گرفته ام، احسارب درونی ام را پنهان کنم ومرن 
بتم را در رابطه به وی پنهان کنم. آیا باآلخره او چیزی در این رابطه خواهد گفت؟ آیرا  احسارب حم
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خواهم توانست روزی دستم را به صورتش بکشم، چنان که روی پتر سرخیف را درخرواب ملرس    
ما مارا درک منیتوانند؛  ساخلوردگاِنیک چهره اند!  منودم؟ برایم پتر فان دان و پتر سخیف دوفرد در

 ننرد، بره آن  یدانند، که برایما فقط خاموشانه در هپلوی هم نشسنت نیز کافی میباشد. آهنا منیتواآهنا من
موانرع   ما قادر خواهیم شد، که مهه زمانیه چرا هبم پیوند میدهد، پی برند! نیروی مرموزی که ما 

د. وقتری او  عالی خواهد برو ر ما به این امر نایل شویم، چقدر را از سر راه خویش دور سازیم و اگ
بره کودکران میمانرد. هنگامیکره او برا پشرک مرا         ا بزیر سرش میگ ارد، عینًاخوابیده و دستش ر

ابرراز حمبرت کنرد.     خوب میتواند،رب میشود، که او خیلی ااحسگپ زده و یا بازی میکند، "موشی"
اسرت.  وقتی او چیزهای سنگینی مانند کچالو را انتقال میدهد، معلوم میشود، کره خیلری نیرومنرد    
ضرح  زمانیکه به شلیکها و انداختها نیر کرده و یا در تاریکی میدود، ترا جلرو دزدان را بگیررد، وا   

زند، او بیشتر از بسردستش کمکی برنیاید ویا اشتباهی  زمانیکه ازاست، که وی شجاع میباشد، ولی 
من برایش چیزی ه پیش نازنین میشود. من بیشتر از مهه از توضیحات او برایم ل ت میرم، تا اینک

 یزی هبتر از من باشد.چهر آرزومندم، که او دررا یاد بدهم. من 

آه، فقط او حرفی را که من سخت در انتیارش مادران و نیریاتشان کاری ندارم! من به این مهه 
 هستم بگوید. 

پدرم مهیشه میگوید، که من یک دختر از خودراضی هستم، ولی این حقیقت نردارد، مرن فقرط    
ک. ِان. کره   ثنایتر جوانی دارم و بس! مبن بسیار کم کسی گفته که من زیبا میباشم، به اسکمی غرو

متجید عالی یی از من منرود، کره   م، خیلی ج اب مینمایم. دیروز پتر روزی برایم گفت، وقتی میخند
 برای وضاحت بیشتر در اینجا میخواهم جریان گفتگو را انعکارب دهم.

 پرسیدم.کمی خبند!" من از این گفته متعجب شده، دیروز از او تر مهیشه مبن میگوید: "پ 

 مهیشه میخواهی تا من خبندم؟""چرا تو  -
چونکه این خیلی جالب است. وقتی تو میخندی، یک فرورفته گری در گونره هایرت پیردا     " -

 فرورفتگی چطور مبیان می ید؟" میشود؛ راستی این
یک چنین فرورفتگی را دارم، که بره نیررم یگانره    است. من در زیر زخنم نیز از تولدم چنین "-

 چیز زیبایی ست، که من دارم."
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 نه، این حقیقت ندارد." " -
 بلی، میدا ، که من دختر زیبایی نیستم، هیچگاهی نبوده و هیچوقت هم خنواهم شد!" "-
 "ستی . فق نیستم، به نیرم تو زیبانه، من با تو موا"-
 نه، این واقعیت ندارد.""-
 اگر من این را میگویم باید به حرفم باور کنی!""-

 باید از جانب من نیز بپ یرد. او  من در آن حلیه البته گفته و اضافه کردم، عین مطلب را 

 آنه نام. فرانکت.

  2499مارچ  14چهارشنبه 
 یتی حمبومب! گ

صردای  از طریرق رادیو"  87از حکومت مَوقت هالند. متررجم( بنرام بولکشرتین   دیروز وزیری ) 
اورانیه" بیانیه داده و خاطر نشان ساخت، که آهنا پس از جن  اسناد و مدارک مربوط بره جنر    

یادداشرتها، روزنوشتها وغیره را مجع وری خواهند کرد. چقدرعالی خواهد بود، اگرر   شامل ،جاری
 به نشر برسا . خمفیگاه  من قادر شوم یک رومان را در باره

 کافی خواهد بود، که خواننده را بیاد داستاهنای پولیسی بیاندازد.فقط عنوان واضح این کتاب 

ما یهرودان در  اینکه  س از جن ، خواندن داستانی دربارهدهسال بعد پ ولی اگر جدی بگویم، 
 گی یی داشتیم، چه میگفتیم و چه میخوردیم، خیلی جالب خواهد بود. گرچره دوران جن  چه زند

اندکی از زندگی ما را  هف کرده ام، ولی هنوز تو فقط گوشما تعری که من بسیار زیاد برایت در باره
براالی شرهر   انگلیسری  هواپیمرای  فرونرد   951ه میدانی. میتوانی تصور کنی، وقتی برروز یکشرنب  

. خدا میداند، که ددنانلرزن مب پرتاب کرده، خانه ها را مثل کاه به آمسان پرانده و ت 551 88آیماوِدن
 د.شیوع یابنچه بیماریهای ساری 

                                                 
 87 - Bolkstein - 

 88 - Ijmuiden 



 

 262 

جزئیرات را   و برای آنکره مرن مهره    طالعی نداریاین حوادث تو هنوز کمترین ا در باره مهه 
برای بدست آوردن سبزی )ترکاری( شب باید طور متواتر بنویسم.  تابرایت انعکارب دهم، از صبح 

ان منیباشند، اربیم هپزشکان قادر به معاجلممکن مردم باید در صفهای طوالنی بیایستند.  و غیره مواِد
حبدی میدزدند؛ سرقت و چپاول  را فورًا وترهایشان نباشند، آهناچون اگر برای یک حلیه متوجه م

مهه دزد شرده انرد.   دامنگیر هالندیها شده که ناگهان زیاد شده که انسان متعجب میشود، چه بالیی 
را کره  هرچره   شیشه های پنجره های منرازل را شکسرته و  بچه های کوچک هشت تا یازده ساله 

ها و خرالی  را تن خانه اشهیچکس جرأت منیکند ولو برای پنج دقیقه بدست شان بیافتد، میدزدند. 
خانه اش نیز بیرون کشیده میشود. هرر روز  بیرون رود، اموال  اش از خانه اگر کسیبگ ارد، چون 

ماشرینهای تایرپ، قالینرهای ایرانری،     اجنارب گم شده مانند  نامه ها در بارهوزاعالنات زیادی در ر
زنگهای برقی، تکه، منسوجات و غیره به نیر میرسد. ساعتهای برقی جاده ها و تیلفوهنای عامه تا 

 آخرین پیچ و سیم تاراج میشوند. 

روحیه واخالق عمومی مردم خوب نیست، هرکس احسارب گرسنه گری میکنرد،چون خروراک    
هنوز از الره متحردین   میتواند برای دو روز کفایت کند.  طخملو وپوهنای هفتگی به استثنای قهوهک

تغ ی دچار انرد  به آملان اعزام میشوند، کودکان یا بیمار بوده و یا به سؤ خری نیست، مردها جرًا
گی لبارب و پاپوش کهنه دارند. برای تبدیل کردن پاشنه )ُکری( بوت باید در بازار سریاه هفرت   ومه

کفاش( بوت را جهت تررمیم منیگیررد و   ) ز مهه اینست، که هیچ موچیونیم گولدن پرداخت. بدتر ا
بوهتایرت ناپدیرد    و بشرط آنکه در ایرن فاصرله  ، باید مدت چهار ماه انتیار بکشی اگر هم بپ یرد

 نشوند.

در این میان یک چیز خوب هم وجود دارد و آن اینکه هرچه خوراک مردم بدتر و اعمال فشار 
َحردت کسرب میکنرد.    قاومت نیز در برابر ُحکرام و دولرت   وتاژ و مباالی شان شدت میگیرد، سب

کارمندان ادارات لوژستیک و ارزاق، پولیس، م موران دولتری، مهره یرا برا مهشرهریهای خرویش       
 درصرد مهکاری کرده و یا برعکس به آنان خیانت منوده و آهنا را بزنردان میافگننرد. خوشربختانه    

 را انتخاب کرده اند. بسیار ناچیز اهالی هالند راه نادرست 

 آنه ات.
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2499مارچ  82مجعه   
 یتی حمبومب! گ

بردون  بویژه در بیرون( سرد است، ولی نزدیک به یک ماه است، که اکثریرت مرردم   هنوز ) هوا 
 !آهاین یک مصیبت است،  -زغال اند

ا تقویت شده و این عالیست! هه روسبت به پیشروی در جبهاحسارب خوشبینی عمومی مردم نس
سیاست منیخواهم بنویسم، ولی این را میخواهم خاطر نشان سازم، که نیروهای  زیاد درباره البتهمن 

 پروت و رومانیا مستقر شده اند. مهچنان آهنرا بره   ت در مرز پولند و نزدیکی رودخانهروسها درس
نتیرار  اینجا هرشرب مهره ا   دررنوُپل را به حماصره کشیده اند؛ نزدیکی شهر ادیسه رسیده و ناحیه ِت

 رمسی تازه یی از استالین را دارند. یک بیانه

شلیک توهپا ادامه دارد، اینکره بدینوسریله ابرراز شرعف و شرور       ش بازی بوسیلهتآ در مسکو 
 مینمایند، یا اینکه جن  در نزدیکی آن شهر جریان دارد معلوم نیست!

شانرا  میکنند، که مههیون یهود زندگی یک مل هنگری هنوز در دست آملانیهاست. در آجنا هنوز 
 خطر نابودی هتدید میکند.

طری  مانند گ شته است. امروز سرالگره آقرای فران دان اسرت. او یرک ق     هنوز وضع در اینجا  
ر، لیمونراد( از آقرای کروگل   برایش نگهداشته بود و نوشرابه )  سگرت، یک گیالرب قهوه، که خامنش

 یامسن و الله ازما هدیه گرفت.  ُادکلن( با چند شاخه گلماهی ساردین از میپ و کلونیا )

ماننرد چکره دانره(     بدون هستهء میوهشک )م، که ما کیک میوه دار از متنزدیک بود فراموش کن
 داشتیم، که البته به دلیل آرد خراب و نبود روغن کمی سخت شده بود، ولی بامزه بود.

می یرد، آیرا ایرن    مهچنان تبصره ها در مورد من و پتر کمی فروکش کرده، امروزشرام او بدنبامل 
ا پتر رفیق صمیمی شده ایرم؛ مر   گرچه خودش از اینکار خرسند نیست. من وکارش عالی نیست؟ 

گوناگون حبث میکنیم. این کار که من جمبور نیستم حرر  دمل  وده و درمورد موضوعات باهم ب اکثرًا
است. چنانکه من در این باره با جوانان دیگرر   هنگام صحبت با او پنهان کنم، خیلی خوش آیندرا 
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زهنا صحبت کرردیم و در  خون ناشی از عادت ماهانه  یچوجه گفتگو خنواهم کرد. مثاًل ما در بارههب
ا، هرا،  مقاوم هستیم. بلی، او مرا نیز مقاوم میشرمارد، هر  ما زنان با صالبت و این رابطه به نیر وی 

 چرا؟

 گی من بیش از حد هبتر شده است. خداوند مرا تنها نگ اشته و تنها خنواهد گ اشت.زند 

 ِام. فرانکت. آنه

 

  2499اپريل  2شنبه 
 یتی عزیز و مهربا !گ

با وجود اینهمه من هنوز مشکل دارم، تو شاید حدرب بزنی کره مقصردم چیسرت؟ بلری، مرن       
 و دارم، ولی این هنوز حمال است. آیا او کماکان به من مبثابره اشتیاق زیادی به یک بوسه از جانب ا

 مینگرد؟ آیا من بیشتر از این ارزش ندارم؟ دوستیک 

نرهایی  انسانی نیرومنرد هسرتم، کره میتروا  بره ت     تو هم میدانی و من خودم نیز میدا ، که من  
گی ام را عادت نداشته ام که مشکالت زند گزگی را بدوشم بکشم. من هربیشترین مسئولیتهای زند

گی نداشته ام، ولری  بانی مادرم را در دشواریهای زندبا کرسی در میان بگ ارم. من هیچگاهی پشتی
 .احسارب آرامش کنم)پتر( گ اشته و حلیه یی  یلم، که یکبار سرم را به شانهما اکنون

من منیتوا ، هیچگاهی خنواهم قادر شد، خواب خوب و بینییر مربوط بره گونره هرای پترر را      
دارد! آیا او آنقردر خجرول اسرت، کره منیتوانرد بره عشرق        ز چنین اشتیاقی نیش کنم! آیا او فرامو

اوه، چررا او چیرزی    کش باشرم؟ خویررش اعترا  کند؟ چرا وی میخواهد مرن مهیشره در نرزدی   
 منیگوید؟

 ر استوار باشرم؛ برا کمری حوصرله مهره     بازهم مهانطوباید آرام بوده،  من هبتر است، صر کنم،
بدتر ازمهه اینست که تا کنون طوری مینماید، کره مرن    د شد؛ اما...نکارهای دیگر نیز روبراه خواه

نزدم به پایین بیاید. البته این خباطر  او ، نه اینکهبه باال بروم من مهواره بدنبال او میروم. مهیشه باید



 

265 
 

او نیز این مطلرب را میدانرد، آه، کراش اوچیزهرای بیشرتری را درک       مئنًاموقعیت اتاقهاست و مط
 میکرد.

 آنه ِام. فرانکت.

  2499اپريل  8دوشنبه 
 یتی جبان برابرم!گ

برایت خواهم نوشرت، زیررا کره     یکبار دیگر بطور کاملتر در مورد خوراک برخال  معمول من
خیلی مهمی برای خمفیگاه، متام هالند، ُکل اروپا وحتَی فراتر از آن تبدیل شده  مس لهاینموضروع به 

 است. 

من در مدت بیست و یک ماهی کره در اینجرا خمفری هسرتیم، "دوره هرای گونراگون        مارگو و
ت که برای انسران مقردور نیسرت    خوراکی" مدتیسپری کرده ایم. مقصودم از "دوره خوراکی" را س

یادی چیزی جبز از یک نوع َکَرم )کلم( کاسنی بیش از یک نوع غ ا مانند سربزی خبورد. ما مدت ز
 کچالو با َکرَرم، سرالدِ   ه، قورمر و بی شکرکشب َکَرم، با شر دن نداشتیم. روز َکَرم،مانند برای خور

رسید و بدنبالش بادرنر  شرور و براآلخره    پالک سبزی َکَرم، َکَرم روغن داغ وغیره؛ سپس نوبت 
 بادجنان رومی، ترشی َکَرم و امثاهلم.

رسرنه  گ اگرری، گرچه َکَرم ُترشی شده خبو البته این کار آسانی نیست، که هرروز چاشت وشام
ز سربزی ترازه   ا اصرالً خوبی را سپری میکنیم، چرون   دورانخواهی خورد. واکنون ما  باشی یقینًا

 خری نیست.

سوپ خنود، سپس کچالوی  ما چاشتها عبارت است از: یکروز لوبیا، بعد ی هفته وارغ ای مینو
شلغم و یرا زردک و سرپس دوبراره لوبیرا      ه( و اگر خداوند لطف کند، بعضًاوَرَکمانند َپسرخ کرده )

مرا  وعده غ ا اسرتفاده میکنریم. البتره    نصیب ما میشود. ما از کچالو خباطر نبود نان خشک در هر 
سیاه و سرفید، پاکترهای سربزی خشرک،      یکچالو را سرخ میکنیم. برای سوپ ما از لوبیا صبحانه

در متام خوراکه های  ریاه تقریبًالوبیای س استفاده میکنیم. همرغ و فاسلی هپاکتهای یخنی خشک شد
قورمره )خرورش(    را با پودر هتیه شده از لعاِب ما بشمول نان خشک شامل است. شبانه ما کچالو
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میخوریم. من باید در مورد  ه و بدنبال آن سالد لبلبو را که خوشبختانه بقدر کافی داریم،صر  کرد
ت ما آنرا از آرد کوپونی غربرال شرده برا آب و مخیرر تررش بدسر      سوخاری برایت بگویم،  کوفته

شرکل در معرده   ند( خیلی چسپناک و سخت بوده و مبسوخاری مانکوفته ) هاکوتِلت می وریم. این 
 .هضم میشوند

 این مهم نیست! مگر

ما هنوز جگر و ُمربا بر روی نان خشک میباشد. هبرحال  ساسچیکبار هبترین خوراک ما هفته 
 .خویش ل ت هم میریم ب اوقات هم از خوردنیهای فقیرانهزنده ایم و اغل

 آنه ِام. فرانکت.

2499اپريل  1چهار شنبه   
 یتی عزیز و مهربا !گ

چرا مشغول دررب و آموزشم، چون پایان جن  خیلی دور  اصاًلت زیادیست، که من منیدا  مد
بپایان نرسد، من دیگرر  اگر جن  تا سپتامر سال جاری  .وبیشتر به افسانه ها میماند و ناپیدا بوده

 دوسال دیگر در مکتب مبا . منیخواهم به مکتب خنواهم رفت، چون

فقط متوجه او بودند، تا اینکره   شه هایماندیمن متام روزهایم را وقف پتر کرده ام، مهه خیاهلا و 
اشرکهایم را   سرتم جلرو  روز شنبه حامل طور جدی هبم خورد. من نزد پتر نشسته و به سختی میتوان

با فان دان چای لیمودار نوشیده و با صدای بلند خندیدم، ولی هنگامیکره تنرها شردم،     بگیرم. بعدًا
پیراهن خرواب بره ترنم برود،     حالیکه در وده ت بگریم. من از بسترم بیرون شباز به شد میخواستم

بروی کف اتاق دراز کشیدم. خنست درحالیکه زانوا  را بروی کف خالی اتاق خم منوده و سررم را  
 م بطور مفصل دعا کردم. باالی دستا  گ اشته بود

بیشتر شد، متوجه شده و از آن جلوگیری کردم، ترا کسری در اتراق     هق هق گریه امهنگامیکه 
د، مرن  من باید، من بایر خبود جرأت داده خواستم بگویم: " صدایم را نشنود. پس از آن من هپلویی

من از شدت ضعف به کنج بسترم افتادم ولی به مقاومت ادامه  غیر عادی باید..." ولی در مهان حلیه
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 بود، که مرن  وفقط در آحنالتشب قادر شدم به بسترم داخل شوم. دادم، تا اینکه به ساعت ده ونیم 
 آرام گرفتم.

دهم، چرون میخرواهم   امم. من باید به آموزشررم ادامه اکنون این مهه سپری شده ومن بکلی آر
 میتنوا   خواستار اینم! من میدا ، که ژورنالیست شوم، چون من جدًا ده، حتمًارشد منوکودن نبوده، 

زن نگاشرته ام و اکثرر   بنویسم. چند داستان را تا کنون من نوشته ام، حکایات خمفیگاه را به شکل ط
صفحات روزنوشرتم واضح و قابل درک اند... اما، اینکه من واقعًا دارای استعدادم، هنوز یک مس له 

 است.

توانستم، اینهمره  جالب من بود، مگر هنوز منیدا ، که چگونه و از کجا  ه"داستان ایوا" یک افسان
 نیز خوب اند، ولی بصورت عموم به نیرم مهمل مینماید. را بنویسم. خبشهایی از"زندگی ِکدی 

ترین منتقد در کارخودم میباشم، خودم میدا ، که چه چیزی خوب و چره   من هبترین و جدی 
خود نویسنده منیداند، که تا چه حدی این کار زیبا و  شده است. هیچکس به اندازه چیزی بد نوشته

دم، ولری  خیلی رنج میرر َی منیتوانستم نقاشی کنم، نکه حتاعجاز آفرین میباشد. در گ شته من از ای
ندارم، که مقاله یی برای یک روزنامه و  میتوا  بنویسم. و اگر استعداد آنرا اکنون خوشحامل، که اقاًل

، مرن  مبدسرت یرا  یا کتابی بنویسم، اقاًل میتوا  برای خودم بنویسم. من میخواهم به امرور بزرگری   
مور خانگی شان مشغول بوده و بعدًا و یا زنان دیگری که به اا خا  فان دان اهم مثل مادرم، یمنیخو

شوهر و فرزند باید من چیزی داشرته   وند، باشم. گ شته از این برعالوهمهه فراموش میش از خاطره
زندگی ام را صر  آن کنم. بلی، من میخواهم برای مردمی که درپیرامو  اند ومن آهنرا را   باشم که
ز ا پرس از مررگم! بنراً    نده مبا ، حتیخوشی و خوبی را به ارمغان آورم. من میخواهم ز منیشناسم،

داده و  رشرد من استعداد فطری داده که میتروا ، عقرل و روا  را   خداوند متعال سپاسگ ارم که به 
 آنچه را که در درو  میگ رد، بنویسم.

وقتی من مینویسم، مهه چیز را فراموش میکنم و جای غرم و انردوهم را جررأت و شرجاعت      
یزخارق العراده  میگیرد! ولی باید اذعان کنم، که این هنوز به معنی آن نیست، که من زمانی بتوا  چ

 ویا ژورنالیست و نویسنده شوم.یی را اجنام داده 
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یالت ، اندیشره هرا، آرماهنرا، ختر    میتروا   ولی من امیدوارم که چنین شود، چون در آن حالرت 
 حتریر درآورم. )فانتیزی( هایم را به رشته

گی ِکدی" کار منیکنم، ولری در ذهرنم میردا ، کره چگونره در آجنرا       زندمدت مدیدیست روی "
باید انکشا  یابند، اما به حنوی قلمم منیتواند با فکرم مهگام باشد. شاید من هرگرز نتروا     حوادث

ه دانی و یا خبراری انداختره شرود.    رسا ، یا ممکن که این نوشته به سطل باطلبرا بپایان این نوشته 
سن چهارده سرالگی  باخود میگویم: در وقتی به این میاندیشم، تررب بر من مسررتولی میشود. ولی 

 اثر فلسفی بنویسی.یک که هنوز هیچ چیز را ندیده یی چگونه میتوانی 

 بنویسم!  مصمم که من باید پیروز شوم، چون من جدًا زه به پیش.هبر ترتیب با نیرو و جرأت تا

 آنه ِام. فرانکت.

2499اپريل  0پنجشنبه   
 یتی جان! گ

سرگرمیها و تفریحهایم پرسیده یی، من اکنون به پرسشرت پاسرخ خرواهم داد؛     در باره تو ازمن
 ولی از مهین حاال هوشدارت میدهم، که نترسی، زیرا سرگرمیهایم زیاد اند. 

 خنست از مهه: نوشنت، ولی این سرگرمی نیست.

، کتاب و مقاله من در جسرتجوی اطالعرات در مرورد    نویسی. در هر روزنامه شجره نامهدوم: 
فرانسوی، آملانی، هسپانوی، انگلیسی، اتریشی، روسری، نرارویژی و هالنردی     -انداهنای سلطنتیخ

از متام زندگینامه ها  پیشمدهتا  ازهستم. در بسریاری موارد من به مؤفقیتهایی هم نایل شده ام. من 
نقل  تاریخی را کاًلبسیاری از مدارک و اسناد تاریخی که خوانده ام، یادداشتهایی برداشته ام. حتَی 

 میکنم.

سرگرمی سومم: تاریخ است، که پدرم فعاًل کتب زیاد تاریخی خریده است. مرن آرزوی جردی   
تراریخ اسراطیر   می مشاره چهارمم: سرگرعامه به مطالعه بپردازم.  ارم، تا روزی بتوا  در کتاخبانهد
 یونان و روم باستان میباشد. ی( میتولوژ)
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، مهسرر  89زیرورب  عشروقه ای متعددی دارم. نامهای ُنه اهله و یا هفرت م در اینمورد نیز من کتاهب
 ضبط کرده ام. در حافیه ام هراکلیس وغیره وغیره را 

گی میباشرد. مرن   ادخرانو  گان سرینما وفوتوهرای  عکسهای ستار سرگرمیهای دیگرم مجع وری 
مطالعه و کتاب خوانی ام. برعالوه من به تاریخ هنر بویژه زنردگی نویسرندگان، شراعران و     شیدای

موزیکدانان نیز بپردازم، من بیحد از  هفراوان دارم. شاید در آینده به زندگی و کارنام ةنقاشان عالق
 را!مهه تاریخ  از مضامین دیگر را دوست دارم، مگر بیشتر هاجلر، هندسه و ریاضی متنفرم. مه

 آنه ِام. فرانکت.

  2499اپريل  22سه شنبه 
 ینم!نیتی نازگ

 سرم گیچ میرود و منیدا  از کجا آغاز کنم. 

 روز چاشرت ز اعرادی گ شرت.   برایت بنویسرم( بطور  آخرین روزیکه توانستمروز پنجشنبه ) 
هرردو   بازی بوررب بودیم. ولری ما تا روز شنبه مشغول  یاد میشود، مهه 90نیکو بعدی که بنام مجعه

یران از  آقا به گفته ود ساعت دوی ظهر شلیک و انداختهاروز بسرعت سپری شدند. روز شنبه حد
 شدیدی داشت آغاز شد. پس از آن وضع آرام شد.ثقیل که آتش  اسلحه

پتر بنا به دعوت خودم به ساعت چهارونیم نزدم آمده و به ساعت پرنج و پرانزده    روز یکشنبه 
ت هف تار شیروانی رفته و تا ساعت شش مهاجنا ماندیم. از ساعت شش دقیقه ما باهم به اتاقک زی

 سیقیآهن  "مو پخش میشد، که خصوصًا 91دل نشینی از موزارتوپانزده از طریق رادیو موزیک 

                                                 
بوده و گویا در کوههای اوملپ )  در میتولوژی یونان باستان رب النوع مهگانی، پدرمهه رب النوعهای دیگر وانساهنای متام دنیاست. او مهانند ژوپیتر در میان رومیان قدیم-89

 اولیمپورب( زندگی میکرد.) مترجم(
 "مجعه نیکو یا آدینه  خوب" مجعه ایکه مصاد  بروز مصلوب شدن حضرت مسیح است. ) مترجم(- -90
 -آهنگساز نامدار اتریشی.)مترجم( 0310 -0352موزارت فولفگانک آدامورب -91
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کوچک شبانه" خیلی ل ت آفرین بود. من در اتاقم منیتوا  به موزیک دلپ یری گوش دهم. زیرا من 
 میکنم. احسارب راگی درو  نوعی آشفتشده و مهیشه در خیلی هیجانی 

در م کند، چون بیرل آب مملو از لباسهای تر بوده و جانشویی شام روز یکشنبه پتر منیتوانست  
 آشپزخانه قرار داشت. 

ساعت هشت ما دونفر به اتاقک زیر شیروانی رفتریم و بررای آنکره راحتترر بنشرینیم، یگانره        
االی برروی هرم بر   ن گررفتیم. مرا رو  دیروا  -ز روی ختتبالشتک )پشتی گک( موجوددر اتاقم را ا

و بکلی تنها بودیم. بساعت پانزده ردما "موشی" نیز در آجنا بود ه کوچک نشستیم؛ گربه قچهصندو
 کم ُنه آقای فان دان اشپالق زده پرسید، که آیا پشتی گک آقای دوسل نزد مرا نیسرت. مرا هرردو    

برپا  جنجال بزرگ بالشتکگک، پشک و آقای فان دان به پایین رفتیم. از این  -بسرعت با پشتی 
برایش مقام برالش را دارد،   شد، زیرا دوسل سخت عصربانی بود، که من یگانه پشتی گک اورا که

ک کیک وارد بالشش شده باشد. بنا براین او خباطر ی وی هرارب داشت، که مبادازیرا ام،  چرا گرفته
من و پتر خبراطر گررفنت انتقرام نسربت بره      جنجال بزرگی را براه انداخت.  زکوچک و ناچی بالش

خنرده  باعرث  رش گ اشتیم که بعدًا افشًا شرده  برخورد زشتش دودانه بررب ذبر و سخت را در بست
 گردید! مهگانی

خرواهش  پتر بدروازه تک تک زده و از پدرم  اما خوشی ما زیاد طول نکشید. ساعت ُنه ونیم 
 مشکل انگلیسی کمک کند.  آمده و او را در آموزش یک مجلهکرد، بباال

ست، آهنرا راسرت نگفتره و    نم، اینجا زیر کاسه نیم کاسه یی من دفعتًا به مارگو گفتم: "فکر میک
 در اینجا دزدی رخ داده باشد!" ا حلنی صحبت میکنند، که احتمااًلهبانه میکنند؛ مردهاب

م، زیرا دزدانی داخل گدام شده بودند. پدرم فان دان و پتر به سرعت من درست حدرب زده بود 
 پایین رفتند. مارگو، مادرم، خا  فان دان و من منتیر ماندیم.

آغاز شد، ولری   کنیم، ولی به حنوی گفتگو میان ماوحشت زده منیتوانستیم، صحبت ما چهار زن 
وباره خاموشی حکمفرما شرد. سراعت ُنره    ناگهان صدایی از پایین شنیدم، مگر این دوام نکرده و د

دقیقه را نشان میداد. رن  از صورهتایما پریده بود، ولی هنوز آرامش خرودرا حفرظ    وچهل و پنج
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آهنا با دزدان درگیرر شرده باشرند؟    کجا هستند؟ این صدا چه بود؟ شاید کرده بودیم. این مردان ما 
 ماندیم. هنوز هم منتیرپی برد. ما  منیتوانست به چیزی هیچکس

رن  پریرده و بردنبالش    ه ها بگوش ما رسید. پدرم با چهرهصدای پا ها بروی زینساعت ده  
 آقای فان دان وارد شده و گفتند:

 چراغها خاموش، آهسته و حمتاط بباال بروید، ما در اینجا منتیر پولیس هستیم!"" -
 بباال رفتیم.نبود؛ چراغها خاموش شده و من بسرعت یک جاکت را پوشیده و مهه  جای تردید 
 " چه اتفاقی روی داده، فورًا مبا بگویید!"-
مردان دوباره پایین رفته بودند. هر چهار شان درست چکس خنواست چیزی مبا بگوید. چون هی 

بیرون را نیراره میکردنرد،    اتاق پتر ه ظاهر شدند. دونفر شان از پنجرهبساعت ده و ده دقیقه دوبار
دیم، یاصلی خانه و املاری متحرک نیز بسته بودند. ما چراغ خواب را با یک پیراهن پوشران  دروازه

 تا از نور آن کاسته شود. سپس آهنا چنین قصه کردند:

 متوجه میشود، پتر دوصدای خیلی بلند را در دهلیز شنیده و بسرعت بطر  پایین میرود و دفعتًا
گدام شکسته است. او به عجله بباال آمده به خبش رزمی خمفیگراه )مرردان(    که قسمت چپ دروازه

را رسانده و هر چهار نفربه پایین میروند. وقتی آهنا به گدام میرسند، میبیننرد، کره دزدان    این خر
 "پولیس!" هنوز مشغول غارت هستند، در این موقع فان دان بدون ت مل و دقت فریاد میزند:

گی دروازه اینکره شکسرت  بعد از آن آقایان از زینه ها باال رفته و دزدان نیز فرار میکنند. برای  
کردند، اما این ختته با یک ضربه  مورد توجه پولیس قرار نگیرد، اهنا یک ختته را بر روی آن نصب

بانی شرده و  دزدان عصبروی زمین افتید. آقایان از این گستاخی از بیرون از جایش پریده و کاری 
تر را بزمین آنکه فان دان با متام قوت  یا ها را بکشند. پس ازو پتر حراضر بودند، این بیحن دان فا

زد، سکوت برقرار شد. آهنا خواسرتند، ختته را دوباره به جایش نصب کنند، ولی صر  نیر کردند، 
نور چراغ شران   میگ شتند، کهجنا روشن از آری با چراغ دستدر مهان حلیه  زیرا یک زن و شوهر
، س کررده ُپر  -کرده بود. یکی از مردها ُپرس  ه و آجنا را روشنادگدام افت بداخل از سوراخ دروازه

با فراموش منودن ُرل پولیس آهنا خود به دزد تبردیل شردند.   لعنت بر شیطان!" و باینترتیب گفت: "
دروازه ها و کلکرین  را گرفته، پتر  ردهنامهار نفری بباال دویدند، دوسل و فان دان کتاهبای آهنا چ
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های آشپزخانه و دفتر مدیریت را باز کرده، تلفون را برکف اتاق پرتاب منوده و پس از آن به پشت 
 پنهان شدند. حترک رفته املاریم

 )پایان خبش یکم(. 

پولیس را در جریان گ اشته اند.  ابریکه چراغ دستی داشتند، حتمًاع شوهر بگمان اغلب زن و 
مسیحی میباشد، که روز  (ِفصحپاک )واقعه م کور در شب یکشنبه روی داده و مصاد  به شام عید 

هیچیک از ما خمفی شرده گران   ی در دفتر حاضر بکار منیشود. بنًا دوم این عید هم تعطیل بوده کس
 آیا میتوانی تصور کنی، کره مرا را   بزند و یا تکان خبورد. گپروز سه شررنبه  حق نداشت تا صبح

چه تررب و وامهه یی فراگرفته بود؟ ما هیچ چیز را دیده منیتوانستیم و در تراریکی مطلرق نشسرته    
 بودیم؛ چون خا  چراغ را بکلی کشیده بود.

یازده شد. سکوت مطلق حاکم بوده و پدرم و فران دان بنوبرت    ساعت ده ونیم شده و باآلخره
ساعت یازده و پانزده شد و صدای پاهایی از خانره، آشرپزخانه، مردیریت و    نزدم می مدند. سپس 

هم بگوش منیرسید.  سپس... و باآلخره از زینه ها بگوش رسید.در آن حمله حتی صدای تنفس کسی
 املاری متحرک برآمد.  ما نزدیکتر شده و سروصردای گامها به زینه

مرا   باخود گفته و تصور کردم، کره مهره   مناین حلیه غیر قابل توصیف است. "ما نابود شدیم" 
 گان( را مهانشب ِگشتاپو چگونه بازداشت میکند. مک کنندبشمول ک) پانزده نفر

به شنیده شده بازهم یک صدا از نزدیکی املاری متحرک بگوش رسید. یکی، دوبار صدای ضر 
 ما جنرات یرافتیم!  ین رفتند و یک ُقطی بگوش رسید. بعدًا صدای گامها از بو سپس صدای افتیدن 

ما را لرزه گرفته بود، من حتَی صدای هبم خوردن دنداهنا را میشنیدم، هیچکس جرأت منیکرد  مهه
 چیزی بگوید. ما تا ساعت یازده ونیم به مهین حالت ماندیم.

پرایین در مقابرل    درخانه بعد از این هیچ صدای دیگری بگوش منیرسید، ولی چراغی از داالن 
میکرد. آیا این به معنی آن بود، که املاری ما اسرار آمیز مینمرود؟ شراید پرولیس     شانیاملاری نوراف

 ءچراغ را خاموش کند. زباهنای مهره  چراغش را فراموش کرده باشد. آیا کسی خواهد آمد، تا این
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دی خانه هپرره دار گماشرته   ورو انه شنیده منیشد، گویا در دروازهبوده و هیچ صدایی از خ گن ما 
 آحنالت فکر ما به سه چیز مشغول بود:  درباشند. 

رویداده، تسلط به لرزش ناشی از تررب و ضرورت عاجل  فرضیات ما در رابطه به حادثه طرح
به رفع حاجت. سطلها در اتاق زیر شیروانی قرار داشرتند و مرا فقرط میتوانسرتیم از باطلره دانری       

ی مادرم خیلی میشرمید. پس از آن پدرم پتراستفاده کنیم. فان دان اول کارش را کرد، بعدًا پدرم ول
سطلک باطله دانی را به اتاق ما آورد، تا من، مارگو و خا  با آرامی از آن اسرتفاده کنیم.براآلخره   
مادرم نیز رفع حاجت کرد. هرکس تقاضای کاغ  تشناب میکرد. خوشبختانه من چند تا در جیربم  

 داشتم.

 م. ساعت نزدیک دوازده بود.سطلک بوی گندی داده و ما خیلی خسته بودی 

آهنا بود. من و مرارگو هرکردام یرک     مشوره -ین دراز کشیده وخبوابید!"" بروید، برروی زم- 
بالش و یک کمپل بدست آوردیم. مارگو در هپلوی املاری مواد خوراکی دراز کشیده و من درمیان 

ی علیررغم  شام منیرسید، ولبرروی کف اتاق زیاد بوی گندیده مب پایه های میز خوابیدم. خوشبختانه
گی کلورین را آورده وبه سطل ریخت، برعالوه وی روی آنررا نیرز برا دسرتمال     آن خا  به آهست
 اضافی پوشاند.

مهزمان با ُپس ُپسکها، تررب، تعفن و درد معده و اینکه یکی بعرد دیگرری بررروی    کی میتواند، 
نیم من آنقدر خسته بودم، کره ترا   و سطلک جهت رفع حاجت مینشیند، خبوابد! هبرحال بساعت دو

فران دان برر روی    هیچ صدایی را نشنیدم! من وقتی بیدار شدم، دیدم، که سر خا  ساعت سه ونیم
 د.پاهایم قرار دار

من التمارب کردم. هرچه بدست هرکس آمد بررایم   -کنم!" لطفًا چیزی برایم بدهید که به تن" -
دادند: من بر روی شلوار خوامب، پتلون پشمی پوشیده، یک پیراهن قرمز ویک دامن سیاه برا یرک   

 تن کردم.یک زیر پیرهنی سوراخ شده رابه جوراب دراز زنانه و 

را گ اشت.  سپس خا  فان دان برروی چوکی نشسته و شوهرش جبای او باالی پاهایم سرش
من تا ساعت سه ونیم متامًا در تشویش بوده و کماکان میلرزیدم و این باعث شرد، آقرای فران دان    



 

 204 

نتواند خبوابد. من خودرا برای آمدن پولیس آماده کرده و فکر میکردم، کره در آنصرورت مرا بایرد     
یافت، ولی اگرر از  اعترا  کنیم که خمفی شده ایم. اگر آهنا هالندیان خوب باشند، ما جنات خواهیم 

 سوسیالیست باشند، ما باید رشوه بدهیم!  -افراد مربوط به حزب حملی ناسیونال

 خا  فان دان گفته و اضافه کرد: -این رادیو را بدارید!"" -
 " بلی در خباری بیاندازیدش." شوهرش پاسخ داده گفت: -
 " اگر آهنا مارا پیدا کنند، رادیو را نیز پیدا خواهند کرد!"-
 پدرم گفت. -" پس در آنصورت آهنا یادداشتهای آنه را نیز خواهند یافت."-
 یشنهاد ترسوترین مهه )خا  فان دان( بود. -" اینرا نیز باید آتش زد." - 
مرا   متحررک این پیشنهاد برایم وحشتناک بود، درست مانند مهان حلیه ایکه پولیس با املراری   

وجه منیدهم، مگر اینکه خودم را  یچه من دفتر خاطرامت را به نه، این ناممکن است. شغول بود؛ گفتم،
 نیز با روز نوشتم بسوزانید! ولی خوشبختانه پدرم جوابی نداد.

رم، ولی هبر ترتیب حاال ارزشی ندارد، که متام گفتگوها را که هنوز در خاطره ام اند، دوباره برمش
فررار،   دلرداری میردادم. مرا دربراره     ده برود یک چیز بیادم هست، که من خا  را که خیلی ترسری 
لفرون زنر    کرده، پیشنهاد منودیم، از طریق تگرفتارشدن، حتقیق توسط ِگشتاپو و پایداری صحبت 

 بزنیم.

" اکنون باید، ما خودرا مانند سربازان احسارب کنیم، خا . اگر قرار باشد، ما از برین بررویم،   -
خباطر ملکه و میهن ما هالند، خباطرآزادی، حقیقت و راسرتی مهانطوریکره رادیرو صردای اورانیره      

 خیلی ناگوار خواهرد برود، کره    مس لهمهیشه ت کید میکند، حاضرر به این قربانی هستیم. فقط یک 
 نابودی میکشانیم!" افراد دیگر را نیز به این ورطه

برای یکساعت جایش را با خامنش تعویض کرده و پدرم هپلروی مرن جرای     آقای فان دان باز
و تنفس عمیق مینمودند؛ که  سگرت کشیده گاهگاهی با صدای بلندآه کشیدهته گرفت. آقایان پیوس

 اینها را تکرار میشد. پس مههو سرفع حاجت از سرطلک کار میگرفتند  برای بعدًا

 همپنج ونیم شد. من رفتم و هپلوی پتر نشستم، ما چنان نزدیک  ت چهار، پنج و باآلخرهساع 
کری دو  قرار داشتیم، که صدای لرزش بدهنای مهدیگر را احسارب مینمودیم. ما نشسته، گاهگراه ی 
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و گوش بزن  بودیم. آهنا از داخل اتاق پرده ها را باالکررشیده و   منتیر کلمه ردوبدل منوده و مهه
 لفون میگفتند، یادداشت کردند.نکاتی را که به کلیمان از طریق ت

اینجرا کسری را    به بساعت هفت آهنا تصمیم گرفتند، به کلیمان زن  بزنند و خواهش کنند، که 
ه و او صدای زن  تیلفون را شنیده باشد، گدام هپره دار گمارد رستد. امکان خطر اینکه در دروازهبف

 بزرگ بود. ولی خطر بزرگتر امکان برگشت پولیس بود.

 گرچه من در اینجا آن سند را ضمیمه منوده ام، ولی برای وضاحت بیشتر آنرا چنین نقل میکنم:  

 پیشرتر نیامرده اسرت. دزدان    املاری متحرکولی از  ؛پولیس خبانه آمده بود ،رخ داده "" دزدی 
عقبی فرار کرده انرد.   گدام را شکستانده و از حویلی زهظاهرًا درحین عمل ترسیده اند، چون دروا

 دوم بیرون شده باشد. از راه دروازه بايد اصلی بسته است. کوگلر دروازه

 سیاه در دفتر مدیریت قرار دارند. ست خنورده و سامل بوده و در جعبهماشین تایپ و حساب د

 در آشپزخانه است. تشتردهَ  میپ و یا بپ در داخل گ شته از این لباسهای َتر ک 

نزد ِبپ ویا کوگلر است و شاید قفل آجنا نیز شکسته باشد. بکوشرید بره    دوم فقط کلید دروازه 
یان بگویید، دنبال کلید رفته، سپس اینجا بیاید و ببیند در دفتر چه میگ رد، بگ ار پشک را نیز غ ا 

 ."بدهد

دفترر را در جرایش    رفت. به کلیمان زن  زدند. اثاثیره پیش طبق برنامه بعدًا مهه چیز خبوبی  
نشسته منتیر ماندند، کری   گ اشته و ماشین تایپ را در جعبه اش جاجبا کردند. سپس مهه دور میز

 اول می ید، یان یا پولیس.

پاهرایی   م، که دفعترًا صردای  پتر خبواب رفت. من و آقای فان دان بروی اتاق درازکشیده بودی 
 گی گفتم:بگوش ما رسید. فورا مهه ایستادیم و من به آهست

 " این یان است!"-
 بیکصدا گفتند. دیگران -نه، نه، این پولیس میباشد!" " -
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و کسی به املاری ما کوبید. میپ اشپالق زد. دیدن اینهمه برای خا  فان دان خیلی گران برود. ا  
دیگرر دوام   دقیقره بروی چوکی خودش فرورفته بود. اگرر اینکرار یک   پریده مانند مرده ها با رن 

 ا  حتمًا بیهوش میشد. میکرد، خ

آمد. فقط میز ما بره تنرهایی    جالب بوجود ومیپ به اتاق ما داخل شدند، صحنههنگامیکه یان  
که با  هرقاصمصوری از دختران  تیاتر" با صفحه -سینماه ارزش عکاسی را داشت: یک مشاره "جمل

نران خشرک، گروگرد،     د، دوبوتل ُمربای بازشده، دو پارچهآلوده شده بومربا و داروی ضد اسهال 
خاکستر، سگرت، تنباکو، خاکستردانی، کتاهبا، یک دانه نیکر، چراغ دستی، بررب موی خا ، کاغر   

 تشناب وغیره در روی صحنه قرار داشتند.

شکسته را ترمیم  خ دروازهبال شدند. یان سورااستق میپ البته با خوشی، هیجان و اشک یان و 
گدام یک  دروازهاقعه خر دهد. میپ در زیر به سرعت با میپ بیرون رفت تا به پولیس از و وکرده 
پیدا کرد، که در آن از وقوع حادثره و آگراهی    را 92بنام سلیِخررب شبانه (چوکیدارنگهبان )نامه از 

 پولیس از قضیه خر میداد. 

باینترتیب ما فقط نیم ساعت وقت داشتیم، تا خودرا منیم و مرتب سازیم. من هیچگاهی ندیده  
سرعت صورت گیررد. مرن و مرارگو در پرایین      ابودم، که در عرض نیم ساعت اینهمه دگرگونی ب

رختخواهبا را تنییم منوده، به تشناب رفته دنداهنا و دست وروی ما را شسرته و موهایمرا را شرانه    
 وجور کرده و دوباره بباال رفتم.  پس از آن من بازهم اتاق را مجع زدیم.

ای گ اشرنت قهروه و چرای گرفتره، شریر      مرا آب را برر   شده بود. بنراً  میز آجنا قباًل متیز و پاک
 جوشاندیم و میز را برای صر  غ ای صبح آماده ساختیم.

حملرول کلرور    برا  و وشرانده پدرم و پتر سطلک ادرار و مواد غایطه را پاک کرده، آنرا با آب ج
 کثافرت سوراخ بود، که ازش  برعالوهُپراز کثافت خیلی سنگین بوده و  رستند. ولی ظرفک لبالبش

 در میان یک سطل دیگر گ اشته بعدًا انتقالش دادند.  آنرا خنست میچکید، بنًا

                                                 
 92-  Sleegers-   
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م کرم حبالرت   یان که در آن موقع برگشته بود، گرد میز نشستیم. اوضاع کر بساعت یازده ما با  
 یان چنین بود: هقصعادی برمیگشت. 

ود، بنًا خامنش چنین حکایه کرد، شوهرش که طبق معمرول جهرت   " آقای سلیِخررب خوابیده ب 
حادثه را مارا دیده و با یک پولیس حملی  کانال( برآمده بود، شکستگی دروازه) هنر گزمه به منطقه

ا  ست و شبانه با دو تا سگش اطرر خصوصیه اند. آقای سلیخررب چوکیداکرد کنترول و بازرسی
سه شنبه نزد کوگلر آمده، در باره این قضریه گفتگرو   قرار است، روزکانال را میگردد. آقای م کور 

پولیس هنوز از این حادثه خر نداشتند، ولی قضیه را ثبت کرده گفتند، روز سه شنبه  کند. در حوزه
 برای بازرسی به اینجا خواهند آمد.

ایش از حادثه رخرداده  رگشت یان با سبزی فروش ما آقای فان هِوفن مالقی شده و بردر راه ب
رده با خونسرردی ترام گفتره    گفته بود، که دیشب دزدان وارد مزنل ما شده بودند. نامحکایه کرده 

 زه را شکسته یافتیم. خرامنم فروراً  از آجنا میگ شتیم و آن دروا اتفاقًابود: "من میدا ، دیشب با ز  
نیری برداخل انرداختم و در مهران حلیره      میخواست از آجنا رد شود، ولی من با چراغ دسررتی ام
فکر منیکنم با  به پولیس خودداری کردم. چون حمتماًل دزدان فرار کردند. برای احتیاط من از اطالع

 د میرم."این کار عاقالنه یی باشد، البته من چیزی منیدا ، ولی گمان زیا ی که مشا دارید،وضعیت

حدرب میزند، که ما در اینجا هسرتیم،   اری کرده و رفت. فان هِوفن حتمًااو سپاسگ  بعدًا یان از
 زیرا وی مهیشه برایما بعد از ساعت یک ونیم کچالو می ورد. چه مرد برازنده یی!

در آحنال هر هشت تن مرا  رفها را شستیم، ساعت یک ظهر شد. پس از آنکه یان رفت و ما ظ 
و خوابیدیم. بساعت دو وچهل و پنج دقیقه من بیدار شده و متوجه شدم، که آقای دوسل در رفتیم 

خواب آلود در نزدیکی تشناب پتر را مالقات کردم، که تازه از  تصرادفًا با چهره جایش نیست. من
و  باال آمده بود. ما قرار گ اشتیم مهدیگر را در پایین مالقات کنیم. من سرو صورمت را مرتب کرده

 به پایین رفتم.

 او از من پرسید: 

 " آیاجرأت میکنی که باز هم به اتاق زیر شیروانی در باال بیایی؟" - 
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حرکت سر پیشنهادش را ت یید کرده، بالشم را گرفته و به باال رفتم. هروای فرحبخشری   من با  
بودیم، ماندیم. پتر که  صدا درآمد. ولی ما در مهاجناییب( خطر آالرم، زن ) بود. حلیه یی بعد آژیر
او گ اشرتم و هبمران وضرع مردتی براقی       ام گ اشت و من هم دستم را بشانه دستش را روی شانه

 عت چهار عصر دعوت کرد. اس نکه مارگو آمده ما را خباطر قهوهماندیم، تا ای

لیموناد( نوشیده و به شوخی آغاز کردیم؛ ایرن بره معنری    ما ناهنای خویش را خورده، نوشابه )
 قرار گرفت.  خباطر شجاعتش مورد حتسینمشام مهانروز پتر یر قضایا بود. ن خبپایا

نراهش حفرظ کررد.    تا کنون هیچیک از ما با چنین خطری مواجه نشده بود. خداوند ما را در پ
نزدیکی املاری اسرار آمیز ما که حتَی چراغش آنرا روشن هم سراخته برود،    فکر کن که پولیس تا
شدت تررب با خود برا آرامری گفرتم:    متوجه چیزی نشد! من در آن حلیه از  آمده بود، ولی باز هم

متحدین آغاز شرود، هرر کسری مسرئوولیت جنرات       همانابود شدیم." مگر ما جنات یافتیم. اگر ال"
خوب قربرانی  م هبان  -خودرا دارد. ولی در اینحالت ما میترسیدیم، که انساهنای بیگناه و عیسوی

 شوند.

عا کنیم: پروردگارا ما جنات یافتیم و در آینده نیز ما را در امان دما فقط میتوانیم بگوییم و است 
 و پناهت نگهدار!"

عوض منوده است. دوسرل دیگر شبانه مدت طوالنی در  گان ما را جدًاخداده خمفی شدر هحادث
او دیگر ما را کنترول میکند.  اتاق اام منینشیند؛ پتر بساعت هشت ونیم و ُنه ونیم پایین رفته مزنل

اتاقش را باز بگ ارد. چون از شرکت ِکخ کسی کلکین باز را دیده اسرت.   اجازه ندارد، شبها پنجره
هیچکس حق ندارد، بعد از ساعت ُنه ونیم شب زجنیر آبدان تشناب را بکشد. آقرای سرلیخررب را   

کار خصوصی میکند( می یرد، ترا از   که ) حبیث نگهبان شبانه ما استخدام کرده اند. امشب یک َنجار
مشاجرات و حبثهرا   ختته های زیبای موبل فرانکفورتی ما دروازه های گدام را مستحکم تر بسازد.

 یکی پی دیگر درخمفیگاه ما ادامه دارد. 

کوگلر ما را خباطر بی احتیاطی مورد سرزنش قرارداده و گفت در هر حالتی ما نباید به پرایین  
اعتمادی برودن سرلیخررب،   مانند  عاتیوگفت. اکنون موض را یان نیز برای ما می مدیم. عین مطلب

اجنام داد، مورد  قابلیت و توانایی سگهایش در برابر دزدان و اینکه استحکام بیشتر گدام را چگونه
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م که در یک نقطه واضح گردید، که ما یهودیان بسته بزجنیری هستی ث اند. به ما یکبار دیگر دقیقًاحب
هزاران مسوولیت میباشریم. مرا   ی ترین آهنا حمروم بوده و دارای حقوق حتَی ابتدای و از مهه مقیدیم

 گلره تقبرل شرده، از   قوی بوده ، مترام نارسراییها را م   یهودها نباید احساساتی شویم. ما باید دلیر و
وزی این جن  وحشتزا ررا به پروردگار مناییم. آیا باآلخره مهیشه توکل خویش  خودداری کرده و
 یافت، که ما با اطمینان دوباره جزو انساهنا باشیم و نه فقط یهودی!پایان خواهد 

بوده، ولی خداونرد  آورده است؟ البته این خواست خدا چه کسی اینهمه بال و مصیبت را بسر ما 
گر شویم و ا اگر ما از اینهمه دشواریها پیروزمندانه بدر را نیز از این بدخبتی جنات خواهد داد. و ما

یهودان نابود نشوند، در آنصورت آنان از ملتی نفرین و سرکوب شرده بره    بازهم پس از جن  مهه
 تبدیل خواهند شد.  الگو و منونه ای برای دیگران

نیکویی را تبلیغ کند و شاید خبراطر ایرن   ب ما باشد، که به انساهنای دیگر شاید روزی این م ه
 است، که ما باید رنج بکشیم. مرام

در سی و یا وابسته به این یا آن ملرت باشریم، مرا    منیتوانیم هیچگاهی، فقط هالندی، یا انگلیما 
 اینها مهیشه یهود بوده، باید یهود مبانیم و ما اینرا میخواهیم. هپلوی مهه

دلیر باشید! بگ ارید، ما از رسالت خویش با خر بوده و گله نکنیم و شاکی نباشریم؛ براآلخره   
در درازنرای   یهودان نی میباشد. خداوند هیچگاه ملتها را درمصایب رها نکرده وهرمصیبتی را پایا

 تاریخ توانسته اند، با گ شت از کوره راههای دشوار قرون زنده مانده و آبدیده شروند. ُضرعف  مری   
 افتند و از بین میروند، مگر نیرومندان پایدار و ماندگار میباشند!

د مبیرم. من منتیر پولیس بوده، آماده بودم، آمراده ماننرد   حس کردم، که بای درآنشب من حقیقتًا
سربازان در میدان نرد. من آماده ام با اشتریاق خباطر میهن ما خودرا فدا سازم؛ ولی اکنون که مرا  

 جنات یافته ایم، آرزوی خنستینم اینست، که پس از جن  تابعیت هالند را کسب کنم!

دارم و آرزو منردم، در اینجرا   و ایرن زبران را دوسرت    ، این کشور من هالندیان را دوست دارم
بپردازم. و اگر طوری باشد که حتَی برای خود ملکه هالند نامه بنویسم، نا امید نشده  و کار گیبزند

 به تالشم ادامه خواهم داد! مراممو تا رسیدن به 

اعتمراد   مرن از من روز بروز نسبت به والدینم به استقالل بیشتری نایل میشوم. با وجود جوانی 
زل ناپر یر  عردالت، اسرتوار و تزلر    احساسم درباره ،مادرم برخوردار بوده و به مقایسه نفسمبیشتر 
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چه میخواهم، من یک هد ، یرک نیرر، یرک عقیرده و یرک عشرق دارم.       میباشد. من میدا ، که 
هستم، یک بگ ارید، که من خودم باشم، در آنصورت من راضی خواهم بود. میدا ، که من یک زن 

 زن با استقامت باطنی و جرأت زیاد!

زنده مبا ، بیشتر از مادرم مؤفق به اجنام کارها خواهم شد، من هیچگاه گمنام  اگر خدا خبواهد و
 خنواهم ماند وخودرا وقف جهان و بشریت خواهم کرد!

 دارد. و سعادت شجاعتش ازهر چیز احتیاج به واکنون من میدا ، که انسان بی

 . فرانکت.آنه ِام

  2499 اپريل 29مجعه 
 یتی عزیز!گ

به دلیرل سررماخورد    وضع ما در اینجا هنوزهم متشنج است. پدرم تب شدیدی داشته و خا  
میشود،  ترگی در بستر بیماری افتاده و ه یان میگوید. آقا بدون دلیلی روز بروز رن  پریده و زرد

ما راضی میباشد وغیره وغیره. تشناب دوسل که امتیازات زیادی را ازدست داده، از وضع موجود نا
دوستان و روابط ما این مشرکالت دیرر یرا زود     ونل آبش را بکلی بسته اند. بکمک چکک میکند

 رفع خواهند شد.

 احساسات میشوم، بلی من اینرا میدا ، مگر...  طوریکه میدانی من بعضی اوقات دچار 

در اینجا زمینه ها برای احساساتی بودن مهیا اند. وقتی من و پتر درجرایی درمیران کثافرات و    
 هیکدیگر گ اشته، هبرم چسرپیده وحلقر    انهخاک بروی صندوق چوبی نشسته، دستها را بش و گرد

ند و گان آزادانه پرواز میکنآسرمان پرند و درحالیکه در موهای جمعد من دریکی از دستهایش است
؛ وقتیکه میبینی خورشید ترا به گردش و هواخوری فرا میخوانرد  تو شاهد سبزشدن درختان هستی

 احساساتی میشوم! ؛ درچنین حالتی من واقعًاو زمانیکه آمسان رن  الجوردی دارد

میبیند، که فقط آه میکشند، کره  انسان فقط چهره های ناراض و عبورب را  در اینجا در خمفیگاه 
سراخته تصرور و ذهرن مرا میباشرد.       بینی اکثرراً بد ه است. درحالیکهگویی ناگهان مهه چیز بد شد
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با یک مثال نیکو پیشگام منیشرود، هررکس در اینجرا میکوشرد، از      هیچکسی در اینجا در خمفیگاه
 موضع و حالت روانی و مزاجی خودش برخورد کند!

 د!یابنزودتر پایان  بگوش میرسد، ایکاش متام این بدخبتیها از هرسوفقط یک صدا 

 م!و کارنامه هاي جنسارت ، عشن ،امید 
 مشايید منبع نیرومندی، استواری و نیکويی ام.

 

تی جان، میدانی، امروز من خودرا کمی دیوانه احسارب میکنم، ولی منیدا  چرا. در نوشرته  گنه  
ام مرورد  ینده نوشرته  آهایم مهه چیز باهم خملوط شده و یا ازهم گسیخته اند و من میترسم، که در 

 " عنوان این چرندیات خواهد بود. زشت افشای اسرار قلبی مرغابی گکپسند کسی واقع نشود. "

 را خنواهند پسندید.روزنوشتم مطمئنٌا دفترهای  93آقای بولکشتین و یا ِگربراندیته الب 

 آنه ِام. فرانکت.

2449 اپريل 21شنبه   
 یتی جان!گ

هنوز خبود نیامده بودیم، که بدخبتی دیگری رویداد! آیا روزی این مهه وحشت بپایان خواهرد  " 
مارا بیان کرد؛ میتوانی تصرور کنری چره روی     ن کلمات میشود، حالت موجودهرسید؟" فقط با چنی

داده: پتر فراموش کرده بود، که قفل در ورودی را که از درون نیز بسته میشود، باز کند، در نتیجره  
ما "ِکخ" رفتره و از آجنرا    ند، بنًا او نزد شرکت مهسایه، بداخل بی ینددیگر منیتوانست انآقایکوگلر با 

شرکت دیدنرد. کارمنردان    اینها را درآن های ما باز بوده و مهه ست. پنجرهکلکین آشپزخانه را شک
 ده باشد؟ کوگلر از ایرن بابرت جرداً   اگر فان مِارن چیزی را دی چه فکر خواهند کرد. وشرکت ِکخ 

را جتدید و حتکیم نکررده، ولری خودمرا     مهه سرزنش میکردند، که دروازه جلوی عصبانیست. اورا
 یرش را مرتکب شده ایم! پتر خیلی آشرفته اسرت. یرک روز    چنین یک سهل انگاری غیر قابل پ

                                                 
 -اعضای حکومت مًوقت ) درتبعید( هالند در زمان جن  دوم جهانی در انگلستان. -93 
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موقع غ ا مادرم گفت، که دلش بیشتر ازمهه به پتر میسوزد و میدانی پتر بیچاره نزدیک بود بگرید. 
ما میباشد، زیرا ما و آقای فان دان هرروز از پتر میپرسیم، که آیا وی قفل  گناه مههدر حقیقت این 
 کمک کنم! ری بدهم، من میخواهم اورا حتمًااو را دلدا تصمیم دارم بعدًا بسته است.من دروازه ها را

 ذکر مینمایم: در اینجا من بعضی وقایع داخلی خمفیگاه را در هفته های اخیر 

ز کشریده و آب  رابیمار شرد. پشرک نرامرده آرام د    موفی" دفعتًایک هفته قبل بروز دوشنبه " 
یک مالفه پیچانده و در داخل یک خریطره بره کلینیرک    میپ با عجله اورا در  دهنش جاری بود.

هایش جتویز کرد. پتر چنرد  ت( یرای موفی یک شربت خباطر رودهوِترنر )داکتر حیوانا حیوانی برد.
مراده یری    وان نامرده ناپدید شد، کره حتمرًا برا گربره    بار دوا را به موفی داد، ولی پس از این حی

نی اش آمارب کرده و اگر آنرا بدست بگیری صدایی اشپالق دوباره بی میگشت. اکرنون که پیدا شده
دیگر ما موشی  مانند میدهد. شاید این گربه را در جایی خباطر دزدی بینی کوب کرده باشند. پشک

صدایش را از دست داده بود، ما میخواستیم اورا نیز نزد وترنر بفرستیم، ولری  چند روز پیش بکلی 
 بزودی صحت یافت.

ره تررمیم میشرود. مهچنران نرل     یک ِسِرش پالستیک و رن  روغنی دوبرا  لهتشناب ما بوسی 
 ما نیز تبدیل شده است.  شکسته

صحت آقای کلیمان نیز خوشبختانه هبتر است. او بزودی نزد یک متخصص خواهد رفرت. مرا    
 مهه آرزومندیم، که معده اش مورد عمل جراحی دوباره قرار نگیرد.

ُبلغور هفته اول جبای جو  ما در این ماه هشت تا کوپون ارتزاقی بدست آوردیم. بدخبتانه در دو 
است. ولی بعضری اوقرات خبرت مرا      94لیو خومشزه ما پیکالی نورای ما فقط لوبیا دادند. خوردنی ب

شد. از یاری نکرده و درُ قطی کنسرو فقط چند دانه بادرن  با مقدار بسیار ناچیز مصاحل و ُرب میبا
 ترکاری و سبزی در اینجا خری نیست. 

صرورت عمروم از   ست که پیش از غ ا و پس از غ ا پیشکش میشود. خوراک مرا ب  فقط کاهو
 پودری( تشکیل شده است.کچالو و یخنی خشک )

                                                 
 پیکالی لی یا پیکولی بادرن  شور) اخته شده( با مقدار زیاد بادجنان رومی و مصاحل دیگر است. مترجم. -94
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نکرده انرد.   پیشروی 95کازینو هروسها اضافه از نیم کریمیا را تسخیر کرده اند. انگلیسها از ناحی
ادامه داشته و  وبی بکوبند. مبباردماهنا کماکانکه انگلیسها حداقل بتوانند خط جبهه را خبآرزومندیم، 

نفورب مب اصرابت کررده    هاگ )الهه( به اداره مرکزی ثبت واحصائیه خیلی سنگین اند. در ِدن اکثرًا
 خواهند شد. حب یک کارت جدید هویت ایها صاست. هالند

 برای امروز مهین کافیست. 

 رانکت.آنه ِام. ف

 

  2499اپريل  20يکشنبه 

 گیتی عزیز! 

 گی ام میباشد. نداین یک روز بسرریار مهم در ز تاریخ دیروز را بیاد داشته باش، زیرا 

 بربنا میکند؟ بلی، وت روز برای یکدختر روزی نیست، که خنستین بوسه را در یافآیا بزرگترین 
 راسرتم و مراچ   هبره گونر   96بررام  رویداد حمسوب میشود. البته بوسه این برای من نیز این مهمترین

در دست راستم قابل مشار نیستند. اینکه من چگونه به این بوسه دست یازیردم، از ایرن    97واودسترا
 قرار است:

دیوان( نشسته بودیم. طولی نکشید، که  -ختت شام دیروز من با پتر بروی کوچ ) ساعت هشت 
 را بنت نداشت(. ش روز شنبه بود، او هنوز لبارب کار)چون  دستش بدور من حلقه زد

 من گفتم. -آنسوترک برویم، وگرنه سرم به املاری گک خواهد خورد.""کمی  - 

                                                 
95- Cassino 
96 - Bram - 
97- Woudstra  
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رفت، من دستم را به پشتش بردم، و او طوری مرا به آغوش گرفته بود، کره   او بکلی به گوشه 
ولری  بار به مهین حالت نشسته بودیم،  چندین نیز ه ام حلقه زده بودند. ما قباًلبازوهایش بدور شان

 هیچگاهی مثل دیروز چنین هبم نزدیک نبودیم.

زمران  هرتنردتر از  قلنبم  به سرینه اش چسرپید.  مرا سخت خبودش فشرد، چنانکه شانه چپم او  
میتپید، ولی این هنوز آغاز کار بود. تا زمانیکه من سرم را به شانه اش نگ اشرتم و سرر او براالی    

قرار نگرفت، وی احسارب آرامی منیکرد. حدود پنج دقیقه بعد که میخواسرتم دوبراره راسرت    سرم 
که چقدر این ل ت آور بود. من  گرفته و مرا بطر  خود کشید. آه، بنشینم، او سرم را با دو دستش

دیگر توانایی گپ زدن را نداشتم و خوشحالیم بیش از حد بود، او با کمی سرعت روی و بازویم را 
 زش کرده و در حالیکه سرهای ما به مهدیگر متارب داشتند، دستش را به موهای جمعدم برد.نوا

مرن   برایرت برازگو کرنم،    برا کلمرات   یتی، احساسی را که من در آن حلیات داشتم، منیتروا ، گ
 .مآن بودی به معنی واقعخوشبختترین انسان 

تا به آرامی و بدون سرو کرمچهایش را به پا کرد، و نیم ما از جا بلند شدیم. پتر  بساعت هشت 
دوم خودرا در خانه اجنام دهد و من مهان حلیه در هپلویش ایستاده بودم. منیدا  چطور  صدا گزمه

انکه ما به و در آن حمله پیش از حالتی مناسب خودم را قرار دادم  به خمیله ام خطور کرد، که من در
ررم و البالی موهایم را بوسید. مرن بردون آنکره براطرافم بنگررم      چپم، گوش پایین برویم، او گونه

 بسوی پایین دویدم و امروز با اشرتیاق منتیرم که چه واقع خواهد شد.

 .اين بروز يکشنبه، حدود ساعت يازده بود و

 ِام. فرانکت  آنه

2499 اپريل 22دوشنبه   
 یتی حمبومب! گ

شران   ًا پرانزده سراله  تو چه فکر میکنی، آیا پدر و مادرم خواهند پ یرفت، که من دختر تقریبر  
ده ونیم ساله را ببوسم؟ من فکر میکنم، که آهنا خنواهنرد پر یرفت.   فدیوان یک پسر ه -بروی ختت

هبرترتیب من باید خبود متکی باشم. چقدر راحت خبش و دلپ یر است که در میان بازوان او خرود  
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م؛ و احسرارب منرای  ایند است که رویش را به گونه ام را تصور کرده و به رویا فروروم؛ چقدر خوش
وجرود دارد،   امایک  ، در اینجا واقعًایارت است. مگرشخصی در انتتاچه حد گواراست، که بدانی 
 ه خواهد کرد؟ و آن اینکه آیا پتر به مهین بسند

 یک پسر است! باآلخره . ولی... او کهاو را فراموش نکرده ام من هنوز قول و وعده

ت، کره هنروز سرن پرانزده     واین واقعیت اسکرده ام؛  آغازه نیر به سنم زود من خودم میدا ، ک
قابل پ یرش میباشرد. مرن    گی ام تکمیل نشده و من چنان مستقل هستم، که برای بسیاریها غیرسل

اینکه موضروع نرامزدی و عروسری در     میدا  که مارگو هرگز پسری را خنواهد بوسید، مگر تقریبًا
 میان باشد. ولی چنین برنامه هایی را نه پتر و نه من دارم. 

است. خواهر خوانده هایم از پیش از پدرم هیچکسی را نبوسیده  من مهچنان معتقدم، که مادرم
سررم بره   او متارب منروده،   هژاک، اگر میدانستند، که من در بازوان پتر قرار گرفته، قلبم به سین مجله
 میگفتند:  هنا حتمًاودند؛ چه میگفتند! در چنین حالتی آوی و سراو به شانه ام گ اشته شده ب هشان

 اوه، آنه، چقدر شرم آور است!"" -

مگر من فکر میکنم، که این شرم آور نیست؛ ما در اینجا در یک قفس زندانی بوده، از دنیرای   
بیرون سوا گردیده و بویژه در این اواخر در تررب و دهلره بسر میریم، پرس چررا مرا یکردیگر را     

چررا مرا ترا    دوسرت نداشته و دور از مهدیگر باشیم؟ چرا ما در چنین حالتی یکدیگر را نبوسیم؟ 
 ی میرسیم، منتیر مبانیم؟ و چرا باید ما مهیشه اجازه خبواهیم؟انیکه که به سن باالترزم

با من چیزی واقع نشود، پتر هیچگراهی باعرث رنرج و     را دارم، که مسئولیت خویش خودم من
دردی برایم خنواهد شد، پس چرا من به ندای قلبم گوش نداده و کاری را که باعث شادی هردویما 

 میشود، نکنم؟

حدودی تردید مرا احسارب میکنی؛ مرن فکرر میکرنم کره ایرن      تا یتی توگهمه فکر میکنم، این با
من قررار   پنهانکاری تشویشرم ناشی از احسارب راستکاری و علنیت من است که برعلیه عیاری و
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من است، آنچه را اجنام میدهم با پدرم در میان بگ ارم؟ آیا  ته است. آیا فکر میکنی، که وظیفهگرف
 بگ اریم؟ تو موافقی که ما باید اسرار خویش را با شخص سومی درمیان 

آرام  ط از میان بروند، ولی مرن روحراً  گی ها و زیباییهای زیاد این روابشاید با این کار شایست
 گپ خواهم زد.او خواهم شد. من در این مورد با

س و آه، بلی من در بسیاری موارد دیگر نیز با او صحبت خواهم کرد، زیرا یکدیگر را فقط ملر  
ده است. برای اینکه نیریات مارا تبادله کنیم، مرا بایرد دارای اعتمراد برزرگ و     نوازش کردن بیهو

 .بل ما هردو نیرومندتر خواهیم بودمتقابل باشیم. بلی، با اعتماد متقا

 آنه ِام. فرانکت.

صرداهایی   ی و گوش بزن  بودیم، چون متامًاما سر دوپا اعت شش صبح مههطره:دیروز سخا
از مهسایه های ما مورد  را که شبیه دزدی و تاراج خانه بود، میشنیدیم. من فکر میکنم، اینبار یکی

قرار گرفته است. وقتی به ساعت هفت ما دروازه های خودرا کنترول کرردیم، خوشربختانه    چپاول
  و بسته بودند.مهه سامل

 2499اپريل 23يکشنبه 

یتی حمبومب.گ  
در اینجا مهه چیز خبوبی در جریان میباشد. دیشب باز جنار آمده و بره دروازه هرا ختتره هرای     

پدرم اطمینان قوی دارد، که قبل از بیست می عملیات گسترده یی هرم در روسریه،    آهنی را بست.
خواهند پیوست. مگر بررای مرن طروالنی ترشردن ایرن      غربی بوقوع ه هم در ایتالیا و هم در جبه

 ؛ غیرقابل تصور میباشد.گی به آن دارد عمرلیات که رهایی ما از این حالت بسته

پرداختیم. من متام  دیروز من و پتر باآلخره به صحبت ما که حداقل ده روز به ت خیر افتاده بود،
صری برا صرراحت    وموضوعات خیلری خص را برای او شرح داده ، در باره دختران  مطالب درباره

کی لبها بپایان رسرید،  گفتگو کرده وبه سوأالتش پاسخ دادم. شام ما به رد ودل کردن بوسه از نزدی
 بینییر بود! که واقعًا
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َسرسررری  برم، تا مبا در گ ار از صحبتهای "کتاب اندیشه های ِبکر" را به بباال شاید روزی من
یگر را به آغوش میکشیم، که بی معنی ست، اکنون ما فقط یکدبه گفتگوهای ژر  کمک کند، چون 

 مانند من میاندیشد. عینًا میخواهم بدا ، که او نیزدر حالیکه من 

با صفاست، چون  اه اپریل واقعًاو مرد، هبار بسیار زیبایی آغاز شده پس از زمستان نه چندان س
سبز شده و  بارد. درختک بلوط ما تقریبًامی نه زیاد گرم و نه خیلی سرد بوده و گاهگاهی باران هم

 را مشاهده کرد.ُپندکشهایش میتوان از هم اکنون 

 یرک  و رنبقمتشکل از سه شاخه  رد، کهما را نوازش کگل  دسته گکهایروز سه شنبه بپ با  
سنبل برای من اختصاص داده شده بود. آقای کوگلر اکنون منیمتر از  ت. البته شاخهسنبل اس شاخه

 گ شته برایما جراید را میرساند.

 ، تا دیدار!استجلر وقت دررب ایتی، گ

 آنه ِام. فرانکت.

2499 اپريل 24ر شنبه اچه  
 گوهر نازنینم!

 دارند!( لسن نقشرالد پاوازلر، ایدا ووست و ه) این نام یک فلم است که در آن دوریت کری

دارد، که انسان جلو پنجرره یری براز نشسرته، بره       از این چیز دیگری در دنیا وجود آیا زیباتر
گان گروش داده، درخشرش آفتراب را بصرورتش     ، از آن ل ت برده، به آواز پرندطبیعت نگاه کرده

صفاست، که خرودرا در  باراهم در آغوش داشته باشد؟ چقدر امن و  احسلس کرده و پسر حمبوبش
 آغوش او ببینم و بدا ، که وی در هپلویم است و باز دوباره آرام شوم. این منیتواند، بد باشد، زیررا 

 ست. آه، کاش هرگز کسی نتواند، مبا مزاات کند، حتَی "موشی"!که آسایش خاطر مهمتر از مهه ا

 آنه ِام. فرانکت.

2499اپريل 12مجعه   
 یتی نازنینم!گ
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که در روز خنسرت  بسترم دراز کشیده بودم. از آجنایی ازظهر دیروز با گلودردی شدید در  دبع 
احسارب کسالت بیشتر میکردم )گرچه تب نداشتم(، نتوانستم چیزی اجنرام بردهم. مگرر امرروز از     
بسترم برخاستم. امروز مصاد  با هژدمهین سال تولد علیاحضرت الیزابت یارک شاهدخت اسرت.  

چنانکه درمرورد شرهزادگان و شراهدختان دیگرر      ع داده که بلوغ او رمسًاسی اطالرادیوی بی بی 
که باآلخره او با چه شهزاده یی ازدواج خواهد  معمول بوده، اعالم خنواهد شد. ما از خود پرسیدیم،

برا ولیعهرد بلژیرک     روزت یر مارگرمناسربی را نیافتیم، شاید خرواهرش  کرد، ولی تا کنون کاندید 
توانستیم دروازه های سراختمان  تازه می یند، بدخبتیها یکی پی دیگری  غا،واج کند! دریازدبودواین 
فان مارن پیدا شد. با احتمال زیراد او کچرالو را دزدیرده و    دید و حتکیم کنیم، که سرو کله ما را جت

بپ خمفیگاه خیلی خشمگین اند. بویژه  پ بیاندازد. پر واضح است، که مههمیخواهد گناه را بگردن ب
 درآتش عصبانیت میسوزد. شاید کوگلر کار این مردک را یکسره سازد.

ما چهارصد  بتهوفن به اینجا آمده بود. او میخواهد، خباطر املاری صبح امروز کهنه فروش جاده 
 خگ اری کرد. من میخواهم از جریرده مهچنان جنسهای دیگر را نیز خیلی پایین نرگولدن بپردازد. 

"شهزاده" تقاضا کنم،که کمک کنند، تا یکی از قصه هایم را بنام مسرتعار بچراپ برسرانند. ولری از     
 نس نشر آهنا کم است.شاآجناییکه افسانه هایم تا کنون طوالنی اند، فکر میکنم 

 حمبومب، تا دیدار بعدی خبدا میسپارمت!

 آنه ِام. فرانکت.

2499اپريل  11سه شنبه   
 یتی جان!گ

کره دزدان بره اینجرا     مدت ده روز میشود، که دوسل با فان دان گپ منیزند، زیرا از آن موقعی 
امنیتی برقرار کرده ایم، که مطابق میل او نیست. یکی از آهنا  مده بودند، یک سلسله مقررات تازهآ

، تا آخرین هر شب بساعت ُنه ونیم به پایین میرود یگر شامگاهان به پایین نرود. پتراینست، که او د
بار مهه جاها را بررسی کند، که پس از آن کسی دیگر حق ندارد، پایین برود. مهچنران از سراعت   

ا فقرط  پنجرههر هشت شام ببعد کسی حق ندارد، به تشرناب رفته و آب آنرا جاری سازد. صربحها  
چوب را  هنگامی باز میشوند، که چراغ دفتر کوگلر روشن شود. عالوه براین اجازه نیست که شبانه
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. او ادعا دارد، که فان استقهر از مهه اینها دوسل بازماندن آهنا بگ اریم. در عقب پنجره ها خباطر 
میگوید کره میتوانرد، بردون غر ا     ولی هبر حال گناه از خودش میباشد. وی  ه،دان به او توهین کرد

ورد یرک راه حرل   ان وی اذعان میکند، که در ایرن مر  هگی کند، ولی بدون هوای تازه نه. مهچنزند
 باز مبانند. د جسرتجو منود، که شبانه کلکینها دیگر را بای

 او مبن گفت: 

د." من پاسخ دادم، که این موضروعات را نره برا    زخواهم  گپمن با آقای کوگلر در اینباره " -
 ما باید فیصله کرد.بلکه درمیان خود آقای کوگلر

او  -پدرت در اینمورد صحبت خواهم منرود." ا ب جا هرکس پشت سرم گپ میزند، بنًادر این" - 
 گفت.

وگلر بررود، چرون مردیر    دیگر اجازه ندارد، عصر روزهای شنبه ویکشنبه بدفتر ک مهچنان وی
تن به این مقرره سل اگر در دفترش باشد، میتواند صدا را بشنود. ولی علیرغم اینها دوشرکت "ِکخ" 

 صبانی بود.نداده و بدفتر کوگلر رفته بود. فان دان خیلی ع

پدرم پایین رفت که با دوسل در این مورد صحبت کند. البته او بازهم هبانه آورد، ولی اینبار  بنًا 
نتوانست باصطالح پدرم را گپ بدهد. پدرم میکوشید، تا حد ممکن از حرر  زدن برا او بپرهیرزد،    

برخرورد   حتمراً  چه وقت هیچکس منیدانرد، ولری  زیرا دوسل اورا نیز توهین کرده، اینکه چطور و 
 زشتی کرده است.

تولدت باشد، اما با  ه سالگرهاین بدخبت است. آیا این کار درستی ست، ک در هفته آینده سالگره
 را مجع کنی؟ ها کسی گپ نزده، ناراضی باشی و فقط حتفه

خرابتر از گ شته شده و اکنون اضافه از ده روز است، که بیشتر از چهل صحت آقای فوسکویل 
را ناامید کننده خوانده و گفته اند که سررطان بره شرش     دارد، داکتر ها وضع صحی اش درجه تب

اینحالرت فقرط    دررا هر کسی میخواهد کمک کند، ولی  هایش سرایت کرده است. این مرد بیچاره
 کند! خداوند متعال میتواند از وی دستگیری
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سه نفر شنونده  و مورد عالقه شف دنیا" نام داشتهمن یک داستان جالب نوشته ام، که "بالری کا
 واقع شده است.

سرایت کرده است. و والدینم مریضی ام مبارگو  م، چنانکهسرماخوردگی شدید دارمن هنوز هم 
ازمن خرواهش کررد او را ببوسرم، عرالوه برراین او مررا       فقط میترسم پتر را مریض نسازم، چون 

 98ِالدورادو اش نامید

 دیوانه! ولی با وجود اینها وی خیلی نازنین است!پسرک چنین چیزی اجازه نیررست، -

 آنه ِام. فرانکت.

  2499اپريل  12پنجشنبه 

 یتی عزیزم!گ

امروز خا  باز با بدُخلقی از خواب بیدار شد. او سرما خورده و از اینکه اجازه ندارد، چاکلیت 
 میکند. د جلو آب بینی اش را بگیرد، شکوهخبورد و مهچنان برای اینکه منیتوان

ما حق نرداریم   ِگله کرد، که چرا آفتاب منیتابد، چرا متحدین اله منیکنند، چرا گ شته از این او
مرا   خنرده  بره این کار آزده نشرده و   و ازندیدیم. ایم وغیره وغیره. ما مهه به او خبه بیرون نیر کن

 .پیوست 

کچالو را برایت مینویسم. کچرالوی پوسرت    ید ما در موقع آماده ساخنت کوفتهجد اینک نسخه 
شده را گرفته، آنرا رنده منوده، باالیش آرد کوپونی ومنک میریزی. سپس آنرا بررای اینکره شرکل    

دو  چرب گردیده، گ اشته وبا مقداری پارافین و یا روغن  اشته باشد در دی  نسوز که قباًلمنیم د
 سرد شرده  بت خوردن است و آنرا با مربای فاروی آتش میگ اری. پس از آن نوبونیم ساعت آنرا 

مخیرر و سررخ کرردن    ت، که ما نه پیاز، نه روغن بررای  این درحالیستوت زمینی نوش جان کن! )
 داریم!(

                                                 
 98- Eldorado آماله کعب 
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فیسروری از دانشرگاه   ، که توسط پرودرحال حاضر من کتاب "امپراتور کارل پنجم" را میخوا 
پرنج روز  مدت  ست. من درکتاب کار کرده ا چهل سال باالی اینتین ِگن نوشته شده، که ظاهرًا گو

اکنون میتروانی  میباشد  برگ 511کرتاب را خواندم. بیشتر امکان ندارد. کتاب دارای  پنجاه صفحه
گرفت؛ در حالیکه جلرد دومرش را   این کتاب چه مدت را در بر خواهد  حماسبه کنی، که متام کردن

 هم باید مطالعه کنم. مگر... خیلی جالب است.

دختران مکترو مثل من چه چیزهایی را که در ظر  یک روز یاد منیگیرند! من خنسرت یرک    
سرراغ جنر     نخبش از کتاب آخرین نردنلسن را از هالندی به انگلیسی ترمجه کرردم. پرس از آ  

کرارل دوازدهرم، اگوسرتورب     پتر کبیر علیه ناروی وشخصریتهایی چرون   0311- 0360ساهلای 
، مازیپا، فان گورتس، براندنبورگ، ُپوِمَرن غربی و پوِمَرن شرقی و دمنارک نیرومند، استانیسالوسکی

من وارد برازیل شده، در مورد تنباکوی باهیا خوانده از فراوانری  سپس ا کرونولوژی آنزمان رفتم. ب
و سران   پرنامبوکو آگاه شده و پس از آن درباره 99نیروژی ِدوه، نفورب یک ونیم ملیونی شهر ریوقه

، یاهان، موالهتا )دورگره هرا(  س از این از حقایقی در باره آمازون خواندم. گ شته رودخانهپاولو و 
درصد مردم آجناها بیسواد اند.  پوستان و بیماری مالریا مطلع شده و دانستم که پنجاهمیتیسها، سفید

 ، ویلریم 100شجره خاندان سرلطنتی هالنرد، از یران کهنسرال     چون هنوز وقت دارم، فورًا به مطالعه
کره در   ارنست کازیمر یکم، هندریک کازیمیر یکم تا مارگریت فرانسیسکای کوچرک 101لوِدویک،

 ه میپردازم.بدنیا آمد 0119اوتاوا درسال 

ساعت دوازده: دررب تاریخ کلیسا در اتاق زیر شیروانی جریان دارد، کشیشها، اسقفها، پاهپرا و  
 د.ساعت یک ظهر ش امثاهلم. او ! چقدر خسته کن است...! باآلخره

گی میموهنا بیچاره باز جمبور بود، به مطالعه زندطفلک این م( -م-پس از ساعت دو بازهم ) ِام 
 دارد؟تی بگو، یک اسپ آبی چند پنجه پای یگ( بپردازد. بینی هپن وباریک پوزهمیموهنای )

اِفت را خواندم. سپس یل رسید: حضرت نوح و کشتی اش، سام، شام و جپس از آن نوبت اجن 
را بزبان انگلیسی  یاثر تاِکه را (دگروالسرهن  " )پتر داستان " مهراه بانوبت به کارل پنجم رسید. 

                                                 
99 - Reo de Janeiro-  
100 - Jan de Oude 
101 - Willem Lodewijk 
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برا   میسری سری پری را   دو رود م. من امروز لغات فرانسوی را از او پرسریده و پرس از آن   خواندی
 میسوری مقایسه میکنم.

 مدد گارت!فکر میکنم برای امروز مهین کافیست، خدا 

 آنه.ِام. فرانکت. 

 

  2499اپريل  13مجعه 
 یتی عزیز!گ

 (. !اوایل جنوری را ببین) پتر سخیف را فراموش کنم همن هرگز منیتوا  خوامب در بار 

 اگر در موردش فرکر کنم، هنوز میتوا ، متارب گوارای صورتش را برویم احسارب کنم. 

دیروان   -دیروز کره روی خترت   اینجا نیز دارم، ولی نه باندازه گاهی چنین احسارب را با پتر در
عمولی ناپدید شده و جای آنه م ه زده بود. در آحنالت دفعتًانشسته و بازوان ما بدور کمرهای ما حلق

 ست.ش احمبت و آرام هدومی گرفت، که بی پروا و خوش مشرب نبوده و کسیست که تشن آنرا آنه

گرفت. اشرک در دیرده گرا     فرایکباره موجی از هیجان مرا  من تن  در آغوش او نشسته و 
حلقه زده و قطره یی از اشک از چشم چپم سرازیر شده و باالی لبارب کارش افتید. آیا او به ایرن  

فهمیدن او باشد نشان نداد. آیا احسارب وی مهاننرد مرن    ملتفت نشد؟ وی هیچ حرکتی را که گواه
یا او درک خواهد کرده باشد، که دوتا " آنه" در جلو او قرار میباشد؟ او حتی کلمه یی حر  نزد. آ

 دارند؟ اینها کماکان پرسشهای بدون پاسخ من اند.

یکنیم. یستادم. جاییکه ما مهیشه وداع مرفته جلو پنجره ا به ساعت هشت ونیم من برخاسته و 
ه گردنش حلقه منروده و  مشاره دوم بودم. او نزدم آمد، من دستهایم را ب من میلرزیدم و هنوزهم آنه

راستش را ببوسم، که ناگهان لبهایم به لبهایش متارب  را بوسرریدم. تازه میخواستم گونهروی چپش 



 

293 
 

من سلب شده و هبمدیگر چسرپیدیم. سررهایما بره چررخش افتراده و مرا        منوده، قدرت حرکت از
 گاه پایان نیابد... آه !لبهایمان را هبمدیگر میفشردیم و میفشردیم. ما میخواستیم، که این کار هیچ

پتر به نوازش ضرورت دارد. وی خنستین بار در عمرش دختری دوستدار پیدا کرده، اولین بار  
مشاهده کرده که حتی تند مزاج ترین دختران هم دارای عاطفه وقلب اند و در صورتیکه با پسری 

 ؛را به کسی پیشکش منروده  گی حمبتششوند. او برای خنستین بار در زنددخلواه تنها مبانند عوض می
او تا کنون هیچ دوستی و یا رفیقه یی نداشته. حال ما یکدیگر را درک میکنیم؛ من نیز اورا پیش از 

 این منیشناختم و اعتماد هم باالیش نداشتم، ولی اکنون این موضوعات به گ شته پیوسته اند...

ا این کار خوبیست؟" آیرا ایرن   است: "آی بازهم پرسشی که مدام خاطرم را خبود مشغول داشته 
خرون گررم و هیجرانی     -اینکه من خیلی خون گرمم -خوبست، که من چنین با عجله پیش میروم

مانند خود پتر؟ آیا برای دشیزه یی به سن من اجازه است، چنین خودرأی باشرم؟ در اینجرا فقرط    
مرن انتیرار    -خرواهم یک پاسخ میتواند، وجود داشته باشد: "من خیلی مشتاقم، من خودم اینررا می 
 چنین حلیات را کشیده ام، من بکلی تنها بودم و اکنون آرامشم را باز یافته ام!"

باستثنای بعضری مروارد آرام هسرتیم، امرا      عادی داریم، ظهرها نیز اکثرًاسحرگاهان ما برخورد 
ط بیکدیگر با خاطرات گ شته دوباره طغیان منوده و ما فق هامیال و اشتیاق یکروزه مهران شرامگاها

و بریش از آن بره    وی دور شروم  می اندیشیم. هرشب پس از آخرین بوسه، میخواهم با عجلره از 
 به یک تاریکی پناه برم! دور دور و تنهای تنها چشمانش نگاه نکرده، دور شده و

زینه را میپیمایم، به چه چیزی مواجه میشوم؟ نور درخشان، پررب و  مگر وقتی من چهارده پله 
من باید به حنوی دست بکار شده و طوری نشان دهم،  سخر وغیره، بنًاجوها در این یا آن مورد، مت

 واقع نشده است. که هیچ چیزی

خرود  و هول وارده را از وزی بشدت تپیده و منیتواند، تررب قلبرم تا هنوز از شدت هیجان دیر 
آرام قسمت کمتری از خودش را نشان داده و بنا براین اجازه منیدهد  هبیرون کند. هبر ترتیب آن آن
ی گی ام تسخیر منوده و احساسات درونقلبم را بیشتر از هرکسی در زند که به عقب رانده شود. پتر

قعره یری   واضح است، که هرکسی دیگر درجای من پس از چنرین وا ام را به بیرون کشانیده است. 



 

 204 

باطنی اش را احی  کند! آه، پتر تو با من چکار کرده  آرامش دارد، تا دنیای برهم خوردهاحتیاج به 
 ایی؟ از من چه میخواهی؟

اینهمه روابط ما باآلخره بکجا خواهند اجنامید؟ حاال من از دل ِبپ می یم، چون در عین موقف 
میبود و او میخواست با مرن   اگر سنم بیشتر من قرار دارد. اکنون من تردید های او را درک میکنم.

ازدواج کند، من چه پاسخی میتوانستم بدهم؟ آنه، صادقانه بگو! تو منیتوانی با او ازدواج کنی ولری  
شرجاعت الزم را   و قوی، نیروه مهزمان منتوانی اورا ترک هم بگویی! پترهنوز شخصیت کامل، اراد

و  به عواطف درونی اش، او فقط در جستجوی آرامش است، بویژه در رابطه کودکندارد. او هنوز 
مکتبی میباشم؟ تم؟ آیا من هنوز یک دخترک ساده چهارده سراله هس شادمانی است. آیا من حقیقتًا

آیا من هنوز هم بی جتربه تر از دیگران در موارد گوناگون هسررتم و چیرزی را کره اجنرام داده ام،     
 هیچگاهی به سن من جور منی ید؟

من از خودم میترسم، میترسم، که خباطر متایالت و احساسرامت بسریار زود خرودم را از دسرت      
تو  بدهم. آه، این کار چقدر دشوار است، چون انسان مدام با عقل و قلبش در جدال میباشد، گاهی

زمان مناسربی را انتخراب    ه احسارب قلبی ات، آیا من دقیقًاباید به ندای عقل گوش بدهی و گاه ب
 ده ام؟کر

 آنه ِام. فرانکت

 

  2499می 1سه شنبه 

 یتی عزیز!گ

شام شنبه من از پتر پرسیدم، که آیا هبتر نیست با پدرم در خصوص روابط ما صحبت کنریم؛ او  
پس از ت مل و تردید موافقت کرد. من خیلی خرسند بودم، چون دانستم که او احسارب پراک دارد.  

 رفتم، کمی آب بیاورم، در سر زینه ها به وی گفتم:مبجرد اینکه من پایین آمده و با پدرم 

میدانید، وقتی من با پتریکجا میباشم، ما نزدیکتر از یک متر هبم فاصله " پدر جان، مشا حتمًا- 
 میداشته باشیم، آیا به نیر تان این کار نادرستی میباشد؟"
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 مکثی گفت: پاسخ نداده و پس ازرم دفعتًا پد 

یکنم، این کار اشتباه باشد، ولی تو باید مواظب باشی، که در اینجا ما در " نه، آنه، من فکر من - 
ما به باال رفتیم.  ی نیز در مهین رابطه گفت و بعدًاحمدود و حمبوسی هستیم." او چیز دیگر یک حمیط

 روز یکشنبه صبح وی مرا نزد خود خوانده و گفت: 

او  -مرا تررب فرا گرفت( ردم،" )و دفعتًارسیدی بازهم فکر کآنچه که تو پ " آنه، من در باره - 
 دوستدر واقعیت این کار در اینجا در خمفیگاه خوب نیست، من فکر کردم، که مشا فقط " ادامه داد:

 هستید. آیا پتر عاشقت شده؟"

 من پاسخ دادم. -"نه، پدر مشا چه میگویید." - 
" بلی تو میدانی که من هردویتان را درک میکنم، ولی تو باید کمی مواظب باشی، ترو نبایرد    - 

مرد در این موارد باید فعرال و   زیاد بباال بروی و بیش از آنچه که جایز است، وی را تشویق کنی.
ری برود.  طوری دیگ مس لهپیشقدم بوده و زن باید اعتدالش را حفظ کند. اگر ما در اینجا منیبودیم، 

زیادی را میتوانستی ببینی، با آهنا بگردش رفتره، ورزش منروده و بره     تو در آجنا دختران و پسران
ید، منیتروانی بیررون   مهدیگر نباشر اما در اینجا اگر خبواهی زیاد بامصروفیتهای دیگر سرگرم باشی، 

 ا جدی نگیر!"حلیه مهدیگر را میبینید، هوشریار باش آنه، و موضوع ربروی، مشا هرساعت و هر
 " بلی پدر، من هم مهین احسارب را دارم، اما پتر پسر حمجوب و مهربانیست!" - 

پر یر اسرت،   انب مثبت و هم جبانب منفی ت ثیر " بلی، مگر او کرکتر ضعیف دارد، وی هم جب - 
 او آدم شایسته یی ست." رم، که او خوب مباند، چون طبیعتًامن امیدوا

 و پدرم گفت که با وی نیز صحبت خواهد کرد.هم گپ زدیم ما قدری دیگر 
 ظهر یکشنبه در اتاق زیر شیروانی او از من پرسید: 
 " آنه، آیا با پدرت صحبت کردی؟" - 
میخواهم برایت قصه کنم. پدرم فکر منیکند، که این کار ی، من پاسخ داده و اضافه کردم: ""بل - 

تیم، ممکن است که میان ما دعوا و یا خمالفترهایی  بد باشد، ولی میگوید، از اینکه ما مهیشه باهم هس
 بروز کند." 

 بر سر پیما  ایستاده ام." هیچگاهی دعوا نکنیم و من حتمًاکه با هم تعهد کرده ایم، " ولی ما  - 
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منیکنی، که رفیق عادی میباشیم و آیا تو فکر  " من هم پتر، مگر پدرم فکر میکرد، که ما فقط - 
 هستیم، باشیم؟ که م مهانگونهما هنوز هم میتوانی

 "بلی، برای من که مانعی ندارد، برای تو چطور ؟" - 
مهچنان، من برعالوه به پدرم گفتم، که باالیت اعتماد دارم. من به تو باور دارم،  برای من نیز" - 

 به پدرم اعتماد دارم و من مطمئنم، که تو سزاوار چنین اعتمادی هستی!" پتر، چنان که
 و ناگهان او خجالت کشیده و رن  صورتش سرخ شد.() امید را دارم." " این - 
و ادامه دادم، "من به کرکتر خوبت و به اینکه در دنیا پیشررفت   -" من به تو باور دارم، پتر" - 

 خواهی کرد، اطمینان دارم."
 سپس ما در موارد دیگر نیز گپ زدیم و درآخر من گفتم: 
 " من میدا ، اگر ما از این حالت فارغ شویم، تو دیگر در فکرم خنواهی بود."  -
 او خشمگین شده گفت: 
من فکر کنی!"و در مهان حلیره   اینگونه در باره نبايد درست نیست آنه، آه، نه، تو " این گپ - 

 ما را صدا زدند.
 ن بازگو کرد:پدرم با او صحبت کرده است، روز دوشنبه وی این مطلب را چنین مب

" پدرت فکر میکند که زود یا دیر این رفاقت مبدل به عشق خواهد شد، مگر من گفتم، کره   - 
 ما فقط به یکدیگر کمک منوده و مواظب خویش خواهیم بود."

پدرم میخواهد که ازاین ببعد، شبها من کمتر به باال بروم. مگر من از این ناراض هستم، البته نه  
متقابل قول داده ام. من من به او در مورد اعتماد  برای آنکه هم با پتر باشم، بلکهآنکه میخوا خباطر
اعتمادی نزدش نرروم،  را ثابت بسازم؛ ولی اگر بدلیل بی اینه او باور دارم و میخواهم به او ب حقیقتًا

 نه، من نزدش میروم! هیچگاهی خنواهم توانست اعتمادم را نسبت به او تثبیت کنم.

شب شنبه در سرر غر ای شرام برا زبران      تراژیدی دوسل " خبوبی پایان یافت. او میان "در این 
سلیس هالندی مع رت خواهی کرد. فان دان هم بیدرن  با او خوب شد. بگما  دوسل یرک روز  

 متام مشغول آموزش این مشق کوچک بوده است.

 0101ز سرال  ادوسل بروز یکشنبه خبوبی سپری شد. مرا بررایش یرک بوترل وایرن       سالگره 
که اکنون منیتوانستند، ازدادن هدیه خودداری کنند( یک بوتل کنسرو خبشیدیم، از خانواده فان دان )

پیکالیلی و یک درجن تیغ ریش تراشی، از کوگلر یک مرتبان مربای لیمو، از میپ یک جلد کتاب 
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  خترم مررغ   صرر ما را بره   گل دریافت کرد. دوسل مهه م "مارتین کوچک" و از بپ یک دستهبنا
 دعوت کرد.

 آنه ِام. فراکت.

 

2499می 8چهارشنبه   
 یتی عزیز!گ

هیچ چیزی  است، بنًاخنست از مهه اخبار هفته را برایت بازگو میکنم! سیاست باصطالح تعطیل 
معتقد میشوم، که متحردین الره خواهنرد    بتدریج یزی برای گفنت نیست. من چ و اصاًل روی نداده

 صفیه کنند. گ شته از این در حلیره کار را ت د، بگ ارند، روسها به تنهایی مههکرد. چون آهنا منیتوانن
 .کنونی روسها هم دست به اقدامی منیزنند

 دیوان پتر آورده، بنًا -برای ختتصبح بدفتر می ید. او فنر جدیدی  ههرروز آقای کلیمان حالیا 
قابل  اجنام کاری نیست و این کاماًل بهمایل  یش نصب کند، درحالیکه او اصاًلپتر باید فنر را در جا

 فهم است. برعالوه او یک نوع پودر ضد شپش برای پشک ما آورده است.

آیا من برایت حکایه کرده ام، که موفی ناپدید شده؟ از پنجشنبه گ شته او بدون هیچ اثری گم  
کنرد، در  شده است. شاید این گربه درحالیکه یکی از رفقایش برای وی غ ای ل یر ی تعرار  می  

هبشت گربه ها بسر میرد. و یا ممکن قسرمت چنین باشد، که دخترکی پولدار آنرا بدسرت آورده و  
 از پوستش برای خود کاله بسازد.

 پتر ازاین واقعه خیلی غمگین است.  

از دوهفته بدینسو ما بروزهای شنبه بساعت یازده ونیم غ ای چاشت را صر  کرده و صبحانه 
از فردا این کار دایمی ما خواهد برود، ایرن امرر باعرث      ه فرنی آغاز میکنیم. سررا فقط با یک پیال

 جویی صورت گیرد. ترکاری و سبزیها کماکان کمیاب اند،ما صرفه  میشود، که در یک وعده غ ای
آب َپز داشتیم. جبز از کراهوی عرادی، سربزی پالرک و کراهوی      ه پوسیدگرچه امروز ظهر کاهوی 



 

 208 

سبزیها پیدا منیشود. به اینها که کچالوی کهنه و تاحدی گندیرده را اضرافه    جوشانده چیز دیگری از
 کنی، به به، چه ترکیب ل ی ی بدست می ید!

ایرن جنر    ور کنی، غالبًا ما در اینجرا از خرود میپرسریم: "   مهانطوریکه میتوانی به آسانی تص 
زندگی کنند؟ اینهمه کشرتار و  باآلخره چه سودی دارد، چرا مردم منیتوانند در صلح و آرامش باهم 

 ویرانی برای چه؟"

این پرسش قابل فهم و روشن است، ولی یک پاسخ رضایت خبش را تا کنون کسی ارائه نکرده  
است. بلی، چرا آهنا درانگلستان هنوزهم طیارات غول پیکر و مبهای سنگین و بزرگی را سراخته و  

ده آماده مینمایند، چرا هرر روز ملیوهنرا   برعکس برای دوران پس از جن  خانه های ارزان و سا
دالر صر  جن  میشود، در حالیکه یک سنت برای صرحت عامره، هنرمنردان و مرردم هتیدسرت      

گی باشند، درحالیکه در جاهای دیگر دنیا خوراک را باید اکثر مردم دچار گرسنپرداخته منیشود؟ چ
 حد دیوانه اند؟ بدلیل وفرت و ازدیاد نابود میشود؟ آه، چرا انساهنا تا این

من فکر میکنم، که نه فقط بزرگمردان و سیاستمداران مقصر جن  اند، بلکه، این یا آن انسرران  
کوچک نیز هبمان اندازه مایل به جن  است وگرنه مردم دنیا خیلی زودتر از این بررای رهرایی از   

اد بشرر وجرود   جن  دست به قیام و شورش میزدند! گوییا ویران کردن، کشنت و قتل عرام در هنر  
دار و دار ونر  هشود، این جنگها دوام یافته و مهداشته و تا وقتی متام بشریت بدون استثن  دگرگون ن

ابود خواهد کرد؛ ترا  چیزی که ب ر شده، رشد منوده و پرورش یافته را ازمیان برده و نآبادیها را، هر
 جمبور شوند مهه چیز را از نو بسازند! اینکه پسان

هیچگاهی نا امید نبوده ام. من این اختفر  را یرک    مگرغمگین و افسررده ام، من اغلب اوقات 
اقدام خطرناک میدا ، که در عین حال پر از هیجان و جالب است. من ثبت متام حمرومیترهای مرارا   
در دفتر روزنوشتم یک سرگرمی میپندارم. من ازمهین اکنون مصمم شده ام، که بطرزی متفراوت از  

لیل جمبورم در حلیات خطرناک گی داشته باشم. هبمین دنان خانه دار درآینده زندگر و زدختران دی
 گی فقط لبخند بز .زند

من جوان بوده و دارای برتریهای زیادی میباشم، که دروجودم هنفتره انرد؛ مرن ترازه جروان و      
مترام روز  نیرومند بوده و شاهد یک ماجرای بزرگ هستم. من در منت حوادث قرار دارم و منیتوا ، 

را ناله کنم و گله مند باشم! من از طبیعت چیزهایی به ارث گرفته ام: کرکتر خروب، خوشرحالی و   
رشرد مینمرایم،    سارب میکنم، که چگونه من روحًا و باطنًانیروی سرشار. با گ شت هر روز من اح
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کو اند و چگونه روز آزادی نزدیک میشود، طبیعت تا چه حد زیباست، مردم پیرامو  تا چه حد نی
 این ماجرا چقدر هیجانی و ُپر ج به است! پس چرا باید در نومیدی باشم؟

 آنه ِام.فرانکت.

2499می 1مجعه   
 یتی عزیزم! گ

از  ، پس از صحبت روز یکشررنبه ما مرن دیگرر طبعراً   پدرم از من آزرده است، او فکر میکرد 
" یی نباید در میان ما باشرد.  زیعشق بارفنت به باال خودداری خواهم کرد. وی میخواهد که هیچ "

اصطالحی که از آن خیلی متنفرم، کافی بود، فقط از آن یاد شود، و اینک او این موضوع را اینقردر  
خروب داد؛   واهم کرد. مارگو به من چند مشورهناخوشایند جلوه میدهد! امروز من با او صحبت خ

 خواهم گفت بنویسم:  میخواهم آنچیزی را که تقریبًا در زیر

مرن ایرن مطلرب را     ستید، بنًاابیشتر در این مورد  پدر، من معتقدم، که مشا خواستار روشنایی" 
گی زیراد مرن   ید، مشرا خواسرتار احتیراط و سرنجید    چنین توضیح میدهم: مشا از من م یورب هسرت 

ولی درست در مهین میباشید، فکر میکنم مشا میخواهید، تا من مانند یک دختر چهارده ساله باشم، 
 نکته مشا دچار اشتباه هستید!

تا چند هفته پیش میتوا  برایتران اطمینران    0116از زمانیکه ما دراینجا هستیم، یعنی جوالی 
دهم، که من هیچوقت آرامش و آسایش نداشته ام. اگر مشا یکبار درک میکردید، کره چطرور مرن    

و تنرها احسرارب مینمرودم، در آنصرورت مشرا      را نا امیرد، بردخبت    شبها گریه میکردم، چقدر خود
میدانستید، که چرا من به بباال میروم! من در یک شب یا یک روز به این نتیجه نرسیده ام، که بدون 

 ایرن امرر در ازای اشرکها و مبرارزه     گی کنم؛ بلکهپدر و یا کسی دیگر میتوا ، زندپشتیبانی مادر، 
باشم. مشا میتوانید، بررمن خبندیرد و سرخنم را براور      دشوار حاصلم شده، که اکنون میتوا ، مستقل

نکنید، ولی برای من ارزش ندارد. من یک انسان منفرد و جداگانه هستم و ذره یی در برابر شررما  
را مسئول احسارب منیکنم. من در مورد روابط من و پتر مشا را در جریان گ اشتم، تا مشا فکر  خود

پنهانکار میباشم و گرنه در این خصوص فقط در برابر خودم نکنید، که من مانند آب زیرکاه شخص 
 احسارب مسئولیت دارم. 
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مشا و منجمله خودت چشمها و گوشهایتان را بستید، مررا   وقتی من به مشکل مواجه بودم، مهه 
دید، که زیاد سروصدا و جنجال برپا نکنم. بلی، من فقط هوشدار میداکمک نکردید و برعکس مبن 

رو صدا بودم، که منیخواستم، غمگین وبدخبت باشم، من بی پرروا و بیبراک برودم،    به آن علت پر س
چون منیخواستم، صدای درونی ام را بشنوم. برای من یک و نیم سال گ شته مانند آن بود، که شبانه 

چنرین   فق بودم، نه، اصاًلمؤنقشم روز یک نقش کمیدی را بازی میکنم؛ من شکایتی منیکردم و در 
مستقل میباشرم.  روحًا و جسمًا باید بدانی که اکنون مبارزه ام به پایان رسیده است. من  نبوده؛ مگر

 من دیگر به مادری احتیاج نداشته و در کوره راه این مبارزه آبدیده و توانا شده ام.

 مده ام، میخواهم مهانطور براهم، راهری این دشواریها مؤفق بدر آ ءو اکنون، اکنون که من از مهه
 عقول میدا ، ادامه دهم.را که م

 دختر چهارده ساله بنگرید، گ ر از این مهره رجنهرا   مهچونانید و حق هم ندارید، مبن مشا منیتو 
مرا پخته و آبدیده ساخته؛ من از کرده هایم پشیمان نیستم، من مهانطوریکه خودم معقرول بردا  و   

 بتوا ، عمل خواهم کرد!

منع کنید، چیزی حاصل تان منیشود. یا مهه چیز را برمن قدغن منایید و  بباال مشا اگر مرا از رفنت
 یا بطور کامل به من اعتماد داشته باشید، هبر حال مرا آرام و راحت بگ ارید!"

 آنه ِام. فرانکت.

  2499می سال  0شنبه 
 یتی عزیز! گ

ز اگو او پرس  دیروز پیش از غ ای شام من نامه م کور را در جیب پدرم گ اشتم، بقرول مرار   
  شسنت ظرفها برودم(. بیچراره   من درباالمصرودت زیادی ناراحت و پریشان بود، )خواندن نامه م

من میتوا  تصورش را کنم، که این پیامم چه ت ثیری داشته، چونکه او بری انردازه حسرارب     -پدرم
است. من پس از این به پتر گفتم، که او نه سوألی بکند و نه بیشتر چیزی بگوید. پدرم در این باره 

 هیچ چیز نگفت، آیا او در این مورد موضعش را مشخص خواهد ساخت؟ 
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نرخهرا و   مان دربارهیمول سپری میشود. آنچه را که یان، کوگلر و کلدراینجا مهه چیز بطور مع 
گولدن  95گرام مسکه  511گولدن،  11گرام قهوه  651مردم بیان میکنند، غیر قابل تصور است، 

گولردن ارزش   01گرام تنبراکوی بلغاریرایی    651سنت و هر  15و گولدن 0و یک دانه ختم مرغ 
وستد است. هر شاگرد و پرادو مغرازه چیرزی     سیاه مصرو  داد دارد! هرکس به گونه یی در بازار

 11پینه زدن لبارب را آورده و بره هبرای   اگرد نانوای ما برایما تار خمصوص برای فروش دارد. شر
تدفین و  هسسؤنی را میفروشد و مما کارهتای کوپو روش رساند. شیرفروش کوچهسنت باالی ما بف

روزمرره تبردیل شرده، پولرریس و      و قتل به یرک پدیرده   د. دزدی، غارتعرضه میکن تکفین پنیر
 رسرنه از دزدان حرفوی عقب منیمانند. هرکسی میخواهد بره حنروی شرکم گ    (چوکیداراننگهبانان )

نفروشی متوسرل  که از افزایش معاشات خری نیست، به حیله و گرا خودرا پر کند، ولی از آجنایی
پانزده، شانزده سراله و بیشرتر ازآهنرا کره      دختران از پیدامنودن کودکانامور  میشوند. پولیس ویژه

 هرروزه مفقوداالثر میشوند، تا کنون عاجز است.

 باپدرم  و این کتاب را در سرالگره کنم. میخواهم شوخی کردهمیجادوگر را متام  اِلن من داستان
البتره اشرتباه میکرنم، چنانکره در      ،هدیه بدهم. تا دیردار دوبراره  به پدرم متام حقوق ت لیف وغیره، 
 من باید برایت بگویم تا مکاتبهانگلیس مهیشه میگویند، تا شنیدن دوباره " سرویرس آملانی رادیوی

 . 102"دوباره

 آنه ِام. فرانکت.

 
  2499می سال  2صبح پنجشنبه 

 .یتی حمبومبگ

من و پدرم دیروز صحبت طوالنی داشتیم، که طی آن من سخت گریسته و او را نیز بره گریره    
 یتی او برایم چه گفت؟گواداشتم. میدانی 

گی ام، نامه های زیادی دریافته ام، ولی این بدترین مهه بود! تو، آنه، این تویی من در طول زند"
مسئولیت آهنرا  عدم  از رخوردار بوده یی و تودینت بگانی ما واله از حمبت و پشتیبانی دایمی ومهک

نره،   این کار را نکرده باشی، ولی در واقعیت ا غلط درک میکنی! شاید تو قصدًار میگویی! تو که ما
 نیست!" ما حالسزاوار این چنین نوشته یی، این نکوهش  آنه، 

                                                 
102  -Auf Wiederhör 
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نامره ام را بررای   گی ام کرده ام. من این بدترین کاریست، که من در زندآه، من درهم شکستم،  
آن نوشتم، که با اشکها و گریه هایم مقابله کرده و خودرا بزرگ جلوه دهرم، چنران کره احسرارب     

من مشکل و غم فراوان داشته ام، ولری اینکره بره پردر      ورم. حقا کهاحترام را در وجودش ببار بی 
پسرتی سرت. البتره ایرن     مهربا ، که از هیچ چیز برایم دریغ نکرده و خنواهد کرد، اهتام ببندم، عین 
دوبراره خبرودم   ون مرن  بسیار خوب شد، که مرا از آن اوج تکر پایین آورده و سر جایم نشاند، چ

آنه اجنرام میدهرد، مهیشره صرحیح      دوشیزهکارهایی را که   ت شده بودم. حقیقتًاپیچیده و خودپرس
نیست! کسیکه باعث اندوه و ناراحتی عمدی کس دیگری که خیلی ادعای دوسرتی برا او را دارد،   

 دیگر او یک انسان پلید است! در واقعیت پستی میکند و به عبارهشود، 

ه د مسرخر من غمهای زیادی دارم، مگر در سن وسالی مانند من آیا چنین منیباشد؟ من نیز زیا 
گی ام. من احسارب تنهایی میکردم مگر هیچگاه در زند دست به آهنا نزده عمدًابازی کرده ام، ولی 

دویرد ترا جلرو دزدان را     پدرم، که با کاردی دردست به يوچره  نومید نبوده ام! من هیچوقت مانند
 بگیرد، نبوده ام.

نداشته، در حالیکره  بلی آنه، تو خوب احسارب میکنی، که نامه ات بسیار خشن بوده و حقیقت  
 خودرا اصالح خواهم کرد.ًا حتم تو به آن مباهات میکردی! من پدرم را دوباره الگویم قرار داده و

 آنه ِام. فرانکت.

2499می  3دوشنبه   
 یتی جان!گ

بیدرن   میکنم، نه و بنًا گمان  کرده ام؟ خودما چیزی بیان باره خانوادهآیا گاهی من برایت در
 ماین بدنیا آمده و والدینش بسیار ثروتنمند بودند. -آغاز میکنم. پدرم در فرانکفورت

میخاییل فرانرک  103.دپدر کال  میخاییل فرانک بانکدار ملیونر بوده و مادرکال  آلیسه شترن بو
 روتی نداشت . در آغاز ث

 ه و براآلخره شغول کار برود مهت بزرگ منک تا جوانی اش فقیر بود، ولی با البته میخاییل فرا 
هفتره  در هر پسری پولدار و عیاش بوده،  صاحب مقامی در زندگی شد. پدرم در جوانی اش واقعًا

                                                 
103  -Alice Stern  
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جوان و عصریه های جملل و  وشیزگانسرور داشته با د و جشن و میهمانی، جملس رقص ، پایکوبی
مرگ پدر کرال  از دسرت    غیره در کاخها و سالوهنا مشغول بود. متام اینهمه ثروت را پدرم پس از

د. اما تا شروع جن  جهانی فامیل آنرا برباد دا ءانفالسریون مهه اول جهانی وداده و پس از جن  
ن ترتیرب  برخوردار برود. برای  ی پدرم غنی و ثرومتند بوده و پدرم از امکانات خیلی خوب پرورشر

نشسته و برای خنستین برار در  خوب برخوردار گردیده بود و وقتی دیروز عقب میز  تربیه پدرم از
 گی اش زیر ختم پزی را میتراشید، سخت خبنده افتاده بود.زند

ات مرا برا   گی خوبی برخوردار بودند. بعضری اوقر  رومترند نبوده ولی از زندوالدین مادرم زیاد ث
نفری با جملرس رقرص و غر اهای مفصرل گروش       651جشن نامزدی  دهان پر از تعجب به قصه

، که اکنون کسی منیتواند، مارا ثرومتند خطاب کند، ولی متام امیدواری هایم برای میدهیم. واضح است
ماننرد   گی یییتوا  بگویم، که من خواهان زنداز جن  میباشند. من برایت با اطمینان م پسزمان 
م و مارگو منیباشم. بی اندازه مشتاقم که برای یکسال به پاریس و مبدت یکسال هرم بره لنردن    مادر
اینرا با اهردا  مرارگو    تا زباهنای مربوطه را بیشتر آموخته و مهچنان تاریخ هنر را بی موزم.بروم، 

که لباسهای زیبا داشته و با  من مهیشه مایلم قابله شود! -مقایسه کن، که میخواهد در فلسطین نررب
کنم، ایش این دنیا را دیده و آزم انساهنای جالب سروکار داشته باشم. من میخواهم که چیزهایی از

ترا در جریان گ اشته ام، مگر در هپلوی اینرها داشرنت مقرداری پرول برد       که البته در این باره قباًل
 نیست!

اعیرانی و   ش در یک حمفل نامزدی قصه کرد. عرورب از خانوادهشرکت امروز صبح میپ در باره
پ حکایت کررد:  نامزدش متعلق به یک فامیل ثرومتند بود. اینست فهرست خوراکه های آجنا که می

، بیف سرد با ختم مرغ و ، َسالد(" گوشتدار "پیراشکیمسبوسه )سوپ ترکاری با گوشت کوفته، پنیر، 
 ! تا که خبواهی ، سگرت و غیره وغیرهواینبیسکویت ُرمدار، پیزاشکی بپنیردار، 

آیرا برا ایرن کرارش      میپ حکایه کرد، که ده جام باده نوشیده و سه دانه سگرت کشیده اسرت! 
ل نامید! اگر میپ چنین بوده، خدا میدانرد، کره شروهرش چره     شود، او را یک خا  خمالف با الکمی

سرشار از سرور وشادی بوده است. در این  وضعیتی داشته است؟ ُپر واضح است، که جشن م کور
ین به نیرر  دو افسر از کمیسیون قتل وجرح حاضر بودند، که عکس نامزد ها را میگرفتند؛ چن حمفل
یرا او آدررب آن دو افسرر  گان هیچگاهی از توجه و یاد میپ دور نیستیم، ز، که ما خمفی شدمیرسد
انسراهنای خروب هالنردی     ککم گرفته، که مبادا روزی بکار آید، چون در حاالت دشوار را فورًا

 ضروریست.
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جبز که در اینجا  بدون شک وقتی اینها را میپ بازگو میکرد، آب از دهن ما سرازیر شده بود. ما
یکند، ماییکه ُغر مدایمًا از گرسنه گی ُغر از دو قاشق شیر برنج صبحانه چیزی نداشته و شکمهایما
خباطر ویتامینرهایش!( و کچالوهرای گندیرده    هر روز متواتر هیچ چیز را بدون از پالک نیم پخته )

منیشناسرد.   یا پخته چیز دیگرری را جبز از کاهو، پالک خام و  کهشکمهای خالی ما منیخوریم، مایی
 نیرومند شویم! گرچه تا کنون اثر مثبتی از این ندیده ایم! 104شاید ما روزی مانند پاپای

اگر میپ ما را به این حمفل نامزدی میرد، در آنصورت خورنی یی برای مهمانران دیگرر براقی    
هرم از  منیماند. اگر در جشن م کور ما حاضر میبودیم، مهه چیز را برهم میزدیم، حتَی شاید موبرل  

ما او را چنران   میپ حظ بردیم. ، برایت بگویم، که ما از هر کلمهشر ما در امان منیماند. من میتوا 
مردم شریک پروش چیرزی     حماصره کرده بودیم که گویا در عمر ما هرگز راجع به غ اهای بامزه و

 ه بوقوع منیپیوند!بلی، ما نواسه های ملیونر مشهور میباشیم! در این دنیا چه حوادثی کنشنیده ایم! 

 آنه نام فرانکت.

  2499 می 4سه شنبه 
 یتی جان!گ

روی کاغر  خروب ُپسرت پراکنویس     بپایان رسانده ام. من آنرا در  من داستا  راجع به ِاِلن را 
 مگرر این نوشته بصورت کل به نیرم جالب میباشد، . آنرا دوختمسرخ تزئین منوده و با رن   کرده،
تولد پدرم کافی نیست؟ مارگو و مادرم هریرک شرعری    این برای سالگرهدر اینجاست، آیا  پرسش

 به مناسبت این جشن تولد آماده کرده اند.

دوساعت در نبه هر روز چاشت آقای کوگلر امروز ظهر خر داد، که خا  بروکس سر از دوش 
منیتوانرد، بره   یتوانی تصور کنی!پس از این کسی اینجا مانده و ناهار و قهوه اش را خواهد خورد. م

د نزد مرا غر ا خبرورد و    آوردن کچالو نیز از بین میرود. بپ دیگر منیتوان باال رفته و مهچنان امکان
رفنت به ترشناب را نداریم. ما نباید زیاد جبنبیم و یا صدایی درآوریرم! مرا بایرد راه و     ماهم اجازه

صر  مناییم. فان دان فکر میکند، چاره ها و نیرنگهای زیادی را بسنجیم، تا آن خا  را از کارش من

                                                 
 104-Popeye   قهرمان فلم کارتونی ویژه کودکان و جوانان که مهیشه با خوردن سبزی پالک نیرومند میشود. مترجم 
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که یک داروی اسهال آور در قهوه اش شاید کافی باشد. ولی کلیمان پاسخ داد، " نره، ایرن کرار را    
 بیرون کنیم!" 105نکنید، در آنصورت او را منیتوانیم از کارتنش

 مهه خبنده افتادند. 
 " یعنی چه؟"-خا  پرسیده و اضافه کرد -؟"ارتنش" از ک- 

 توضیح دادند.برایش 
 و آیا این کارتن را من میتوا ، مهیشه استفاده کنم؟"گی پرسید، "ولی او بازهم بساد

اگر در فروشگاه برزرگ  ز خنده گرده درد شده بود، گفت: "میتوانی تصور کنی، ِبپ در حالیکه ا
  آهنا اصاًل ملتفت خنواهند شد، که مقصدت چیست.خواستار کارتن شویی  106باین کور 
اگرر ایرن اصرطالح را     -ش" مینشیند،اکنون درست سرساعت دوازده ونیم باالی "کارتندوسل 

 بکار برد. امروز من جرأت کرده و بروی یک کاغ  گالبی رن  نازک اینرا نوشتم:

  تقسیم اوقات استفاده از تشناب آقای دوسل!

 و نیم؛ 3تا  05و  3صبحانه از ساعت  
 بعد از ساعت یک؛ هاچاشت 
 مطابق ضرورت. اوقاتبقیه  
 سبز تشناب نصب کردم. هبتر بود اگر عالوه میکردم:  من این نوشته را بروی دروازه 
 تشناب قفل میگردد! م مراعات این تقسیم اوقات دروازهدر صورت عد 
 چون درتشناب را میتوان از بیرون ودرون بست. 
 تازه ترین فکاهی فان دان:اکنون  

حوا از اجنیل یرک پسرر سریزده سراله از     و داستان آدم و  براسارب درورب یاد گرفته از مکتب
 پدر بگو من چطور بدنیا آمده ام؟"پدرش پرسید: "

پدرش گفته و اضافه کرد:" ترا یک ل  ل  از حبر آورده، در هپلوی بستر مادرت  -" بلی، " -
 یک هفته در بستر ماند." او  خون شد وایش را نول زد. در نتیجه پای مادرت گ اشته و به شدت پ

                                                 
 در اینجا مفصد از کمود تشناب میباشد. -کارتن، حمفیه و یا صندوق بسته بندی  -105 

106  -Bijenkorf  
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 پسر برای آنکه جزئیات را بداند، از مادرش پرسید:
 شده یی؟" زادهو خودت چطور  " مادر واقعیت را بگو!، که من چگونه بدنیا آمده ام -

مادر داستان پدر را تکرار کرد، ولی پسر برای آنکه بازهم به کنه مطلرب پری بررد، نرزد پردر      
 کالنش مراجعه کرد. 

 کالن بگو، تو چطور بدنیا آمده یی؟" " پدر-
 ولی بازهم عین پاسخ را دریافت.

دقیق باید اذعان کنم، که در فامیل مرا   پسر شب در دفتر خاطراتش نوشت: "من بعد از بررسی
 در درازنای سه نسل خری از روابط جنسی نبوده است!"

 بعد از ظهر است. 9سم، حاال ساعت من باید به کارهایم بر و

 ِام. فرانکت.آنه  

برایت نوشته ام. حاال فقرط میخرواهم   پیش ازین ورد خا  خدمتگار جدید ما یاد آوری: در م 
ی، مت هل بوده و از گوشها تا حدی سنگین میباشد! بسیار عرال  ةبگویم، که او یک خا  شصت سال
 را بشنود.شده  صدای احتمالی ما هشت تن خمفی و سر که او گوشهای شنوایی ندارد، تا

 یت، هوا چقدر فرحبخش است، کاش میتوانستم بیرون بروم!گآه، 

 

  2499می  21چهارشنبه 
 یتی حمبومب!گ

در پشرت  ان باال خانه نشسته و مشغول دررب فرانسوی بودیم، که ناگهر دیروز ظهر ما در اتاق "
سرم صدای چک چک آب را شنیدم. من از پتر پرسیدم که این چیست، او بدون ایرن کره جرواب    

ر کررده اش در یرک   َتر دویده و"موشی" را که خباطر جای  یبسرعت بطر  اتاق زیر شیروان دهد،
صحنه جالبی بوجود آمده و موشی برا فغران و   سوی دیگر پرتاب کرد. خشک نشسته بود، ب گوشه

و در جستجوی جای مناسبی بود،  ناله بسوی پایین دوید. موشی که ضرورت به رفع حاجت داشته
انتخاب کرد. در نتیجه ادرارش از البالی سقف اتاقرک زیرشریروانی عبرور    پرخچه های چوب را 
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کرده و از خبت بد به هپلوی کچالوها در باالخانه رسید. چون کف اتاق باالخانه نیز پر از درزهرا و  
جراهبا و کتاهبرایی را   و سوراخهاست، قطرات زردرن  حتی به اتاق طعام خوری در پایین رسیده

 داشتند، تر منود. که بروی میز قرار 

و  جالبی بود، موشی زیر یک چوکی خزیده ه خودداری کرده منیتوانستم، صحنهقهق من از خنده
و مایع ضد عفونی را گرفتره و بره   پتر ظر  آب ام بسازد، مهه را آردر حالیکه فان دان میکوشید 

داخل گونیها و کماکان در  گربهصافی زدن شروع منود. این حادثه سپری شد و لی بوی گند شاش 
پرخچه های بویناک را در یک سطل مجع منروده، پرایین    های چوب مانده است. پدرم بعدًا پرخچه

 برد تا مهه را بسوزاند.

 بیچاره موشی! از کجا میداند که این پرخچه ها با چه زاتی بدست می یند؟

 آنه.

2499می22پنجشنبه   
 یتی عزیز! گ

 جالب که خبندیم: یک صحنه 

موهای پتر دراز شده و باید کوتاه میشدند و سلمان که مهانرا مرادرش اسرت بایرد مرویش را       
اصالح میکرد. بساعت هفت وبیست وپنج پتر از اتاقش برآمده و پریش از هفرت و نریم برا یرک      

 شورت بنت و یک کرمچ بپا حاضر شده و از مادرش پرسید:

 "میرویم؟"  -
 " بلی، ولی من قیچی را منییامب!" -

 پتر به او کمک کرده و در نتیجه َرَوک میز آرایش خا  را درهم وبرهم کرد.
 مادرش غر زد. -" پتر گدودی نکن." -
تاخانه داده بود، چون من پاسخ پتر را منیتوانستم بفهمم، ولی میتوا  حدرب بز ، که جوابی گس 

العمل نشان داد، در سیلی به بازویش حواله کرد، مگر او با یک ضربه مبادرش عکس مادرش یک 
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متسخر آمیز عقب  جه پتر با چهرهنتیجه خا  عصبانی شده و با قوت متام بدستش دوباره زد. در نتی
 نشینی کرده گفت: 

 برویم!" " بیا پیرزال که- 
پتر از بند هردو دستش گرفته و او را برا   بود و منیخواست حرکت کند، بنًا ولی مادرش ایستاده 
ز اتاق کشید، مادرش میگریست، میخندید، دشنام میداد ولی کراری از دسرتش سراخته    اام قوت مت

اتراقش  خا  بسرعت دوباره بره  بزور برده و در آجنا رهایش کرد. نبود. پتر مادرش را تا باالخانه 
 را انداخت. آمده با یک آه بلند باالی چوکی خود

 107".قضیه مادر رباییان آملانی گفتم:"من بشوخی بزب
 خا  قان دان گفت. -بلی، او مرا آزرده ساخته است.""- 

اورا با آب سرد شستم. پتر هنوز در سر  ستهای گرم و سرخ شدهمن نزد خا  رفته و بندهای د
در ظاهر شد. مگر خا  از رفرنت   یی با کمر بندی در دست در آستانهزینه ایستاده و پس از حلیه 

ر قایم کرد. او در حالیکه در جستجوی یرک دسرتمال   را در عقب میز حتری خودداری کرده و خود
 بینی بود، گفت:

 از من مع رت خواسته و طلب پوزش کنی." اول باید" - 
زیرا که بسریار دیرر شرده     باید دست بکار شد،و ، اینک من از تو مع رت میخواهم " خوب- 
 است."
م دید، یرک توضریح   حرکت کرد. در اینجا او الز وازهخا  برخال  میلش خندید و جبانب در 

 مقصدم من، پدر و مادرم میباشد، که مشغول ظرفشویی بودیم.( بدهد:کوتاه برای ما )
واضافه کررد:   -م، که از زینه ها لول میخورد)!("خود میبودیم، چنان اورا میزد " اگر در خانه -

گاهی لت وکروب میکرردم. اینررست نترایج     اورا  گستاخ نبوده، چون من نیز قباًل "اوهیچگاه چنین
پرورش عصری، اینها اند، فرزندان امروزی، من که جرأت منیکردم با مادرم چنین برخوردی منرایم.  

 آقای فرانک آیا مشا با مادرتان گاهی چنین برخوردی کرده اید؟"

                                                 
107 - De Entfüring der Mutter-  
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ا پاسرخ  او خیلی عصبانی، به اینسو و آنسو رفته و پیهم سوأالتی را مطرح کرده و خود به آهنر 
امرر وی  که بود، میکوشید، از رفنت بباال خودداری کند. سرراجنام و در هنایرت   ترتیبی میداد. او هبر

 رفت. بباال 

پرایین آمرده،    ،سرخ شده از فرط غضبولی هنوز پنج دقیقه سپری نشده بود، که او با صورتی 
، که آیا کارش مهینطور زود متام شد، گفت که میخواهد أملش را دور انداخته و در برابر سوپیش بند

 یکبار به پایین برود. او باشتاب از زینه ها پایین رفت، شاید در آغوش پوتی اش. 

پیش از ساعت هشت بباال نی مد. ولی شوهرش آمده و پتر را از اتاق زیر شیروانی احضار  یو
مثال بد بررای آنره و   گویا تربیت، بی ادب  ، پست، بیکرده و کلماتی رکیک، فحش و دشنام ماننِد

 نثارش کرد.  -مارگو، که کارهای شایسته یی میکنند، وغیره که من نتوانستم اورا تعقیب کنم،

 گی جور آمده و نزاع سپری شده است.فکر میکنم امروز مه

 آنه ِام. فرانکت

 یادآوری:

حمبوب ما برای ما بیانیه یی ایراد کرد. او بره تعررطیالت    روزهای سه شنبه و چهار شنبه ملکه 
برزودی، وقتری   ی در بیانیره اش از کلمراتی ماننرد "   میرود تا با نیروی بیشتر به هالند باز گردد. و

 برگشتم، آزادی قریب الوقوع، شجاعت و فداکاری و مسئولیتهای سنگین" یاد کرد.

راد منود. این مردصدایی طفالنه دارد. چنانکه مادرم پس از او وزیری بنام ِگربراندی نیز نطقی ای 
تدعا کرده گونه داشت از خداوند اسر یناخود آگاه " آخ" گفت. سپس یک کشیش که صدایی اشراف

 زنرداهنای و غیره بیگناهران در بنرد از    موساییانزندانیان اردوگاههای مرگ اعم از  آرزومنود، مهه
 آملان را دستگیری منوده و پشتیبان آنان باشد.

 

2499 می 22پنجشنبه   

 یتی حمبومب!گ
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خرت وپرمت" را با خودرنگم در باال فراموش کرده و تا ساعت دو و  از آجناییکه من "صندوقچه
 این نامه ام را با پنسل مینویسم. وا ، مزاحم خواب آهنا شوم، بنًانیم منیت

ازه مصرو  کار بوده و توانایی آنرا ندارم، تا کارهای انباشته شده ام را در حلیه فعلی من بی اند
 اجنام دهم:  اکنونتصفیه کنم. اینک بطور خمتصر برایت میگویم، که چه کارها یی را باید 

گردانرده شرود.   را خبوا ، چون باید زود بکتاخبانه بر 108گالیلو گالیله جلد یکمتا فردا من باید  
 961یکره کتراب   ن رسریدم، در حال آ 661 وبره صرفحه   کرده این کتاب آغاز مطالعهدیروز من به 

فلسرطین برر سرر    . در هفته آینده باید من کتاب "کتاب را میتوا  مبوقع متام کنم صفحه دارد، ظاهرًا
امپراترور کرارل    نامهگ شته ازاین من خبش یکم زندگی ، دوراهی" را با جلد دوم کتاب گالیله خبوا

خوانده و باید باالی شجره نامه و یادداشتهای برداشته از کتاهبرا کرار کرنم. مهچنران سره      پنجم را 
صفحه واژه های خارجی را که از کتاهبای گوناگون یادداشت کرده ام، باید با صدای بلند خوانرده،  

گان ره چهارمم اینست که عکسهای سرتار بازهم بروی کاغ  نوشته و به حافیه بسپارم... وظیفه مشا
فعلری   دارند، اما از آجناییکه در حلیره  سیرنما را خیلی نامرتب گ اشته ام که ضرورت به بازسازی

یرورب، ادیپیرورب،   شتر از پیش شده است. عالوتًا تیزپروفیسور آنه وقت کافی ندارد، این بینیمی بی
ون در که شاهکارها و کارنامه هایشان مثل خنهای الیا  گوناگ پلیورب، اورفیورب، یاسون و ِهرکول

آن فراموش سرم خملوط شده اند، مهانند میرون و فیدیارب ضرورت به نیم و بررسی دارند، درغیر 
جنگهای هفت ساله و ُنه ساله باید  میدا  و یا خوانده ام. در باره آهنا چیزی خواهم کرد که درباره

ز اخودم آغ حافیه د شد. بلی، من اول باید ازخواه قاطی وگر نه از پیشم مهه چیز نیز مطالعه کنم
کنم. تو از مهین حاال میتوانی تصور کنی، اگر من به سن هشتاد ساله گی برسم، چقدر فراموشرکار  

 خواهم بود!

و  109غسرل سوزان در طول خواهد کشید، تا من به قصهاوه، یک چیز دیگر، خواندن اجنیل چق
 مطالعه کنم و یاد بگیرم.برسم. آه، هنوز مسایل زیادیست، که باید و سودوم  ُگمورای گناهکار

                                                 
فراد م. فزیکدان و ریاضیدان ایتالوی که در رشد و انکشا  علوم طبیعی و در پشتیبانی از دانشمند دیگر )کوپرنیک( با کلیسای روم و حلقات و ا 0216-0521گالیله  -108

 . ) مترجم(عقبگرای روحانی به رویا رویی برخاست از علم در برابر جهل  دفاع کرد
109 - Suzanna- 
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کیتی، میبینی را بکلی از یاد برده ام،که باید خبروا .  110درعین حال کتاب لیزلوته فون ِدر فالس
 که من نزدیکم از هم بپاشم؟

کره بزرگتررین آرزویرم ایرن برود، کره        حال در یک مورد دیگر: تو مدت زیادیست میردانی،  
برزرگ(   جنونو یا نکه من به چنین آرزوی بزرگ ). ایژورنالیست و سپس نویسنده یی نامور شوم

اکنرون مرن مطالرب مرورد نیررم را       یندست خواهم یازید، بعد ها آشکار خواهد شد، ولی از مهر 
بنویسم. اینکه به امر نایل خواهم  خمفیگاهمشخص کرده ام. من میخواهم پس از جن  کتابی را بنام 

 این راستا کمک بزرگی برایم خواهد بود.شد، نیز قابل پرسش است؛ مگر دفتر روزنوشتم در 

سرتان را چنرین تصرور    دا هدی" نیز باید تکمیل شود. من ادامزندگینامه ِکگ شته از این کتاب "
دی پس از تداوی اش در سناتوریم، دوباره خبانه آمده و با هانس مکاتبه اش را ادامه کرده ام، که ِک

 -هانس از هرواداران جنربش ناسریونال    ابد کهبزدوی او درمیی است. 0110میدهد و این در سال 
میباشد،چون ِکدی به یهودان و از آجنمله بدوستش ماریانا مهدردی  111سوسیالیست ) ِان. ِارب. ِب (

آهنا باهم مالقرات منروده و دوبراره آشرتی     وابطش با هانس برهم میخورد. سپس دارد؛ در نتیجه ر
و روابط آنان بکلی قطع میشود. کیدی  هانس یک دوست دختر دیگر پیداکرده د، مگر پساهنامیکنن
تا درد دلرش را فرامروش    سرکوفته و درهم شکسته شده، بدنبال کار و مصروفیت میراید، که جدًا
دوستان پدرش به سویس رفته ودر یک  موخنت مسلک نرسن  و براسارب مشورهپس از آ کند. بنًا
او بره جهیرل کومرو رفتره و      جریان خنستین تعطیالتشمشغول میشود. درم توبرکلوز بکار سناتوری
جانشرین ِکردی ازدواج    هانس را مییند. او به ِکدی حکایه میکند، که دوسال قبل با دخترر  تصادفًا

، وقتی کره ازدواج  میگویدفشار عصبی دست خبود کشی زده است. وی  کرده، ولی خامنش در اوج
 بسیار دوست داشته وحاال هم دوست دارد.کرد، دانست، که ِکدی کوچک را 

                                                 
110 - Liselotte von der Pfals 

 111- NWB, Nationaal Socialistische Beweging  در هالند بود. این حرزب  نازی جنبش ناسیونال سوسیالیست هالند یک حزب طراز فاشیستی طرفدار آملان

از صالحیت و  0116بودند. موِسرت و حزبش پس از جتاوز آمللن فاشیستی به هالند در سال فان خیلِکرک و آنتون موسرت بنیانگ اران آن . شده بود ایجاد 0190در سال 

 توسط حمکمه ویژه هالند حمکوم به اعدام گردید.) مترجم( 0112نفوذ زیاذی برخوردار شده و با نازیها مهکاری بیدریغ مینمودند. بنابر جنایات ضد بشری موِسرت در سال 

 
 



 

 002 

دل وی را دوست  شتی کند، گرچه برخال  ظاهرش درولی غرور ِکدی اجازه منیدهد، که با او آ
پس از این هانس از آجنا میرود و پس از گ شت سالیانی چند ِکدی میشرنود، کره او سراکن    دارد. 

 است. بیمارانگلستان بوده و بطور مداوم 

بیست و هفت ساله گی با یک دهنشین ثرومتنرد بنرام سریمون ازدواج میکنرد. برا      ِکدی به عمر 
ایرن حمبرت حبرد هرانس      دوستی ِکدی نسبت به مهسرش زیاد میشود، ولی هیچگراه  گ شت زمان

وسریمون   منیباشد. او صاحب دو دوختر بنامهای لیلیان و جودیت و یک پسر بنام نیکو میشرود. او 
ِکدی ماندگار برود، چنانکره شربی او را در     س مهیشه در حافیههان خوشبخت بودند، مگر خاطره
 خواب دیده و با وی وداع کرد.

 گی پدرم میباشد.رومان زند ده، بلکه شالوده اینالبته این چرند احساساتی نبو 

 آنه ِام. فرانکت.

2499 می سال 28شنبه   
 یتی حمبومب!گ

است، که پدر و مادرم ازدواج کرده انرد.   دیروز سالگره تولد پدرم بود. برعالوه اکنون نزده سال
 ندیرده برودیم،   0111 لاازآفتاب که تاکنون نییر آن را در سکارگر ما نبوده و ماهم  -وز خا امر

درخت بلوط ماشگوفان شده و به تناسب سال گ شته شاخ و بررگ زیرادی درآورده   ل ت بردیم. 
 است.

رفرت. کروگلر بررایش یرک کتراب      لیناورب حتفه گ هزندگینام پدرم از کلیمان یک کتاب درباره
فان دان کارتن بزرگ و  در جوار آب" و خانواده امستردامشناسی، دوسل کتاب " -تطبریع درباره

خاصی تزئین شده بود و سه دانه ختم مرغ ، یک بوتل بیر، یک بوتل ماسرت   هزیبایی را که با سلیق
مربرای مرا خیلری     همره بوترلِ  د. در برابر ایناشت، هدیه دادنداخلش قرار د و یک نکتایی سبز در

میپ و برپ بودنرد. بصرورت     میخککوچک و ناچیز مینمود. گلهای گالب من معطر تر از گلهای 
سیمونس پنجاه عدد کلچه مغازه ز این او از خیلی مورد تفقد و توجه قرار گرفت. گ شته ا عموم او
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ها را با نان شریرین مصراحل دار دعروت    بدست آورد، که خیلی خومشزه بودند! پدرم ما )پیراشکی(
 کرده و برای آقایان بیر و برای خامنها ماست شیرین تعار  کرد. مهه چیز خومشزه و عالی بود!

 آنه ِام. فرانکت.

2499 می 20سه شنبه   
 یتی حمبومب!گ

ه ایرم( میخرواهم،   خباطر تنوع موضوع )چونکه مدت زیادیست که در این باره صرحبت نکررد   
 کوچک میان خا  و آقای فان دان را نقل میکنم: مشاجرهبرایت یک 

اتالنتیک را استحکام خبشیده اند؛ آهنا با مترام نیررو خواهنرد     خا : "حتمًا آملانیها دیوار مدافعه 
 کوشید از پیشروی انگلیسها جلوگیری کنند، این آملانیها هم چقدر نیرومند اند!"

 آ، بلی، خیلی نیرودارند!": "آقا 
 " بلی، ها!" :خا  
تالشرهای متحردین    ن اند، که آخراالمر و علیرغم مهه: " آملانیها بسیار نیرومند بوده و مطمئآقا 

 شوند." میدر جن  برنده 
 : " بلی، بعید نیست، زیرا من هنوز از نیروی طر  مقابل اطمینان حاصل نکرده ام."خا  

 " من دیگر پاسخی منیدهم."آقا: 
 جواب میدهی و مهیشه هم دعوا میکنی." ولی هبر صورت: "خا  
 نه و مهچنان جواهبایم نیز کوتاه اند." : " قطعًاآقا 
هایرت نیرز    یشه هم خبود حق میدهی! عالوتًا پیشرگویی " با وجود این پاسخ داده و مه خا : 
 عمل منیپوشند." جامه
 : " تا کنون که پیش بینی هایم درست بوده اند!"آقا 
ل گ شته بوقوع میپیوسرت.  متفقین باید در سا اله ین درست نیست، بقول توخیر ا : " نه،خا  

 در زمستان از میدان جن  خارج میگردید و روسها از مدهتا بدینسرو فنلند باید آزاد میشد، ایتالیا 
 مِلرگ را تسخیر کرده بودند، نه من به پیشگویی هایت باور ندارم."
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ببند، روزش خواهد رسید، که برایت بگویم، حق با مرن  ایستاده(: "و حاال دهن بزرگت را ) آقا
این چرندیات را دیگر بشنوم، تو حبدی آتشین مرزاج و احساسراتی هسرتی کره      بود. من منیخواهم

 پایان خبش یکم(.را در آتش خودت خواهی سوزاند." )روزی خود
 یتوانسرتند، ازخنرده  ی ممنیتوانستم جلو خنده ام را بگیرم، مهچنین مادرم و پتر به سخت من واقعًا

 قهقه شان خودداری کنند. آه، این بزرگسراالن ما چقدر کودن اند، بگ ار آهنا خنست خودرا اصالح
 را مورد نکوهش قرار دهند!فرزندانشان  ایند، قبل از آنکهمن

 از روز مجعه بدینسو کلکینهای ما دوباره باز میباشند.

 

 آنه ِام. فرانکت.

 گان:ه خمفی شدموضوعات مورد عالقه خانواد

 ما( مین و مسایل مورد آموزش و مطالعه)تصویری از مضا 

پالیرده، کترب طبری و     کنراور ی آموزد، مهیشه چیزی را در فرهنر   : چیزی من آقای فان دان 
  میخواند. هیجانی وعشقی غیر مهم راداستاهنای 

کتب  بعضی، روماهنا و سرگ شتهای عاشقانه و : انگلیسی را با نوشنت آن می موزد خا  فان دان
 دیگر را دوست دارد.

ایی را هباما کتا یچگاهی رومان منیخواند،انگلیسی )دیکزن!( را با التین می موزد، ه آقای فرانک: 
 شخصیتها و کشورها مطالعه میکند. در باره

  انگلیسی را با نوشنت آن می موزد، مهه چیز را بغیر از داستاهنای پولیسی میخواند. خا  فرانک:

ا نیریره  بر  حمسورب می موزد، عمومًا انگلیسی، هسپانوی و هالندی را بدون نتیجه آقای دوسل:
 مجعی خودشرا پیوند میدهد.
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، تنرد نویسری   لندیبا نوشنت(، تند نویسی هامشغول آموزش انگلیسی، فرانسوی ) پتر فان دان:
اقتصراد را نیرز    رمسی انگلیسی بوده و میتواند، از چوب چیزهای مرغوبی بسرازد،  آملانی و مکاتبه

کتب  هر ازگاهیبه ریاضی عالقه میگیرد؛ بصورت عموم کم مطالعه میکند، ولی  میخواند و گاهگاه
 جغرافیه را نیز میخواند.

ستریو متری )علم اندازه گیری اجسرام(،  هالندی، میخانیک، مثلثات،  -انگلیسی مارگو فرانک:
هالندی، حماسبه، جغرافیره، تراریخ معاصرر،     -، ریاضی، ادبیات انگلیسی، آملانیفزیک، کیمیا، اجلر

 کتب دیگر را میپسندد و بویژه عالقمند کتاهبای طبی و دینی ست.  قتصاد و مههبیولوژی، ا

جغرافیره،   ،تناريخ  لندی، حسراب، اجلرر، : فرانسوی، انگلیسی، آملانی، تند نویسی هاآنه فرانک
بیروگرافی هرا را هبرر    یل و ادبیات هالندی را میر موزد،  هنر، میتولوژی، بیولوژی، تاریخ اجن تاریِخ

نیرز  بعضًا روماهنا و کتاهبای سرگرم کننرده دیگرر( را   نوشته شده باشند وکتب تاریخی )شکلی که 
 مطالعه میکند.

 

0111 می سال 01مجعه   

 جان!یتی گ 

دیروز بسیار غمگین بودم. من استفراغ میکردم )چیزیکه برایم بیگانه بود!(، سردردی، دلدردی  
و دردهای جانبی را که میتوانی تصورش را داشته باشی، داشتم. امروز دوباره هبترر شرده ام؛ ولری    

 خیلی گرسنه ام، اما از خوردن لوبیای سیاه خودداری خواهم کرد.

خوبی داریم. به نیر می ید، پسر بیچاره حتَی بیشتر از مرن بره حمبرت     میانهمن و پتر هم اکنون  
دیگر  یکند، بازهم مشرتاق یک بوسهشب خبیری دریافت م قتیکه شبانه یک بوسهضرورت دارد. و

وجود ندارد. چون او احسرارب  تر از موفی هستم؟ برای من مشکلی آیا من برای او هب ،اما میباشد.
 ند، که کسی اورا دوست میدارد.خوشبختی میکند و میدا
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زیرکنترول داشته باشم، ولی ایرن بره معنری     من پس از گ شت رجنهایم کمی اوضاع را میتوا  
و برای آنکه  بسرعت بسته شده روحم یست. او پسر حمبوبیست، مگر پنجرهسرد شدن آتش عشقم ن

 ضرورت دارد!نیرومند و ناشکن  او بتواند قفل بسته دمل را باز کند، به یک وسیله

 .آنه ِام. فرانکت

2499می  11شنبه   
 تی عزیز!گی

شدم، دیدم که گلدان زیبای مرا   مدیشب وقتی از اتاق زیر شیروانی به پایین آمده و داخل اتاق 
اتاق را پراک کررده و مرارگو در    و مادرم زانو زده و با صافی کف  با گل میخک بروی اتاق افتیده

 پرسیدم:  اتاق بود. من دفعتًا روی  هایم ازحال مجع کردن کاغ

ینکه منتیر پاسخ آهنا شروم،  و با احساسی لریز از شبهه، بیم و بدون ا -"چه اتفاقی افتاده؟" -
ر شرده  ت متامًا م، کتابچه ها و کتاهبایموارده را بررسی کردم. متام جزوه های شجره نامه های خساره

 سرخن افتم، ناخودآگراه بزبران آملرانی بره     بودند. من که نزدیک بود از شدت عصبانیت بگریره بیر  
 ت که به آملانی کلماتی چون خسارهپرداختم. من اکنون بیاد ندارم چه گفته ام، ولی مارگو برایم گف

 غیره را بزبان آوردم.افتضاح، غیر قابل اعاده و غیره وجران ناپ یر، وحشتناک، 

بوقوع پدرم بلند شده و مادرم و مارگو به او پیوستند، ولی من منیتوانستم خباطر کار  هخند دفعتًا 
 تر متوجه شدم که خوشبختانه خسراره گریم. مگر پس از دقت بیشه و یادداشتهای مکملم ن پیوسته
یده خانه رفته و در آجنا با احتیاط زیاد کاغ های هبم چسپزیاد قابل تشویش نیست. من بباالوارده 
جالبی  ، که خشک شوند؛ منیرهآهنا را بروی طناب لباسها آویزان کردم باز کردم. پس از آن مهه را

میدیچی در هپلوی کارل پنجم و ویلیام فان اورانیه  ماریا ِدم جلو خنده ام را بگیرم. بود و منیتوانست
 ماری انتواِنت قرار گرفته بودند.در هپلوی 

من پس از آنکه کاغ هایم را جهت ت." آقای فان دان بشوخی برایم گفت: "این رسوایی نژادیس 
 مراقبرت به پتر واگ اشتم، دوباره به پایین آمدم.

 من از مارگو پرسیدم. -کدام کتاهبا خراب شده اند؟"" - 
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 اجلر."او پاسخ داد: "

ود. من خیلری میخواسرتم، کره ایرن     اما کتاب درسی اجلر برعکس آرزویم بکلی از بین نرفته ب
یک کتراب متنفرر نبروده ام. در    کتاب در گلدان افتاده ازبین میرفت، من هیچگاهی تابه این حد از 

 صاحب آن بوده اند.  به بیست دختر نوشته شده که قباًلیکم این کتاب نام نزدیک  صفحه

روزی بسریار عصربانی   کتاب نامرده خیلی کهنه، زردرن  و ُپر ازخط و یادداشت است. اگرر  
 باشم، با احتمال زیاد این کتاب را پاره خواهم کرد.

 آن ِام. فرانکت.

2499می  11دوشنبه   

 یتی نازینم!گ

خت. ی پنج بوتل ماست را به خا  فان دان بااریخ بیستم ماه می پدرم در نتیجه یک شرطبازبت 
گر بگویم، که متام امستردام، متحدین خری نیست، من اغراق منیکنم، ا عالوه براین هنوز هم از اله

قریب الوقوع متحدین گفته،  هسپانیا شب و روز از اله تاا هالند، بلی متام ساحل غربی اروپ ءمهه
 آن حبث کرده، شررطبندی منوده... و امیدوار هستند. درباره

مردم "خوب هالندی" کم کم اعتماد شانرا  اوج خود رسیده است. اکنون بعضی از تشنج به نقطه 
هیچکسی باور منیکند، که الفهای انگلیسی درعمل پیراده   انگلیسها ازدست میدهند. اصاًل نسبت به

 میخواهند. ا اقدامات جدی و برنامه های عملیهشوند. نه، مردم اکنون از انگلیس

جنگنرد.  هیچکس منیخواهد واقع بین بوده و بداند، که انگلیسرها خبراطر خرود و کشورشران می     
انگلیسها چه را طور شایسته و سریع جنات دهند. آهناست، که هالند  هرکس فکر میکند، که وظیفه

مسئولیتی در برابر ما میتوانند داشته باشند؟ آیا هالندیان سرزاوار کمکهرای سرخاومتندانه یری کره      
گری میشروند و انگلیسرها    نچنین انتیارش را میکشند، هستند؟ آه، نه، هالندیها مرتکب اشتباه بزرای

ش وعده هایشان نباید بیشتر از کشورهای کوچک و بزرگ اشغال شده مرورد سررزن   علیرغم مهه
 به گناه شان مبنی بر اینکه آهنا سالیان متمادی در حالیکره در خرواب   قرار گیرند. انگلیسها حقیقتًا
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، اعتررا  خنواهنرد کررد. برا     از فرصت خودرا جتهیز و تسلیح کررد غفلت بودند و آملان با استفاده 
ید. این اکنون به انگلسرتان و مهره دنیرا    سیاست چشم پوشی از حقایق منیتوان به چیزی دست یاز

 تانیا باید این اشتباه جدی خویش را تصحیح کنند.یکشورها و بویژه بر هویداست؛ بنًا مهه

چ کشوری حاضر خنواهد شد، که افرادش را بدون دلیل قربانی کرده و یا فدای منافع کشور هی 
دیگری کند. و انگلستان نیز دست به چنین عملی خنواهد زد. اما باآلخره روزی هتاجم متحردین و  
آزادی ما فرا خواهد رسید. واین انگلستان خواهد بود، که موقع مناسب عملیاتش را تعیین کند، نه 

 شورهای حتت اشغال.ک

عروض   موسراییان ادی نسبت به مرا  ما با ت ثر و تررب فراوان میشنویم، که برخورد مردمان زی 
 حمافل و حلقاتیکه قبال ما اصاًلیهودی ستیزی( در میان انتی مسیتیزم ) ه ایم، که روحیهما شنیدشده. 

ابل درک بوده و حتَی ی قست. بلی، دالیل این یهودی ستیزتصورش را منی توانستیم، قوت گرفته ا
میشود گفت پدیده یی انسانیست، ولی عملی اشتباه آمیز و نادرست است. مسیحیان یهودان را مورد 

کننده به یهودان بدلیل افش  گری سرزنش و توبیخ قرار داده و ادعا میکنند، که افراد مسیحی کمک 
و خیانت اینها نیز مورد سرکوب و جمرازات قررار میگیرنرد. اینرها مهره واقعیرت دارد. ولری آهنرا         

 سکهمهانطوریکه معمول است یک جانبه و غیر عادالنه قضاوت منوده و باید باصطالح روی دیگر 
ک میکردند؟ آیرا یر  دیگری رفتار  ار میداشتند، بگونهمسحیان در موقف ما قر را نیز ببینند: آیا اگر
 هاز اینکه عیسوی و یا موسوی ست، میتوانرد در برابرر وسرایل فشرار و شرکنج      انسان صر  نیر

آملانیها خاموش مباند؟ هرکس میداند، که این امریست حمال، پس چرا آهنا چیزی غیرر ممکرن را از   
 یهودان مطالبه میکنند؟

جرت کررده و  اد مهر گان شایع است، که یهودان آملانی که به هالنر در حمافل و حلقات خمفی شد
نرد بیاینرد، آهنرا گویرا حرق      اکنون در اردوگاههای پولند بسر میرند، حق ندارند، دوبراره بره هال  

 یهودی ها باید دوباره به آملان بروند.ه از بین برود، مه تلرهیگی را در هالند داشتند، ولی اگر پناهند

از خود میپرسد، چرا این جنر  طروالنی و دشرروار     سان چنین اخبار را میشنود، طبعًاوقتی ان
جریان دارد؟ ما مهیشه میشنویم، که دوش بدوش هم برای آزادی، حقیقت و عدالت مبارزه میکنیم! 

گری آن حتقیرر و تزنیرل    ال  و دوگانگی مبیان آمرده و ویژ ولی مبارزه هنوز بپایان نرسیده که اخت



 

319 
 

از اعمال قدیمی صدق میکند: " گفتهءره آن ون دوباان میباشد. جای بسی ت سف است، که اکنییهود
یک مسیحی فقط خودش پاسخگوست، در حالیکه از اعمال یرک کلیمری مترام ملرت یهرود بایرد       

 جوابگو باشد."

ل اند، چنین دق و عادصاخوب،  که صادقانه اگر بگویم، منیتوا  بفهمم، که هالندیها مهان مردمی
و شاید میلومترین ملت دنیا که بدخبت ترین، تیره روزترین  اییم هنند. در باردر مورد ما قضاوت ک

 باشیم.

قتی بوده، هالندیان نشان خواهند داد، که آهنا ملت ؤم دوارم، که این یهودی ستیزی پدیدهمن امی
خنواهنرد  در احسارب شان نسربت بره عردالت را     شایسته یی بوده و نه اکنون و نه در آینده تزلزلی

 ستیزی بیعدالتی ست!چون یهودی  -،شتدا

یهودی نیز از هالنرد رخرت    عمل بپوشد، مجیعت کوچک باقیمانده و اگر این هتدید خمو  جامه
ین کشور زیبا که به ما سرپناه داده بود و اکنون از اسفر خواهد بست. ما نیز باید با بقچه های ما از 

امیردوارم، کره   قری نداشرته و   که مریهن حقی  یچیم. من هالند را دوست دارم، منما روگردانیده، بکو
 روزی این سرزمین به مادر وطنم تبدیل شود؛ من هنوز هم امیوار هستم!

 ِام. فرانکت. آنه

 

2499 می 11پنجشنبه   
 یتی جان!گ

ِبپ نامزد شده است! البته ما اینرا احسارب میکردیم، ولی در واقعیت هیچکس از ماهرا از ایرن   
برپ  ه لی مورد عالقر ورزشکار است، و منیم، مهربان وگرچه جوانی ِبرتورب  نیست. راضی مس له

 در این مورد موافق نیستم. با او ازدواج میکند؟ من که با وی ، پس چرامنیباشد. اگر چنین است
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گی دسرت یرازد، در   قیترها و موقفهرایی در زنرد   مؤفبپ مهیشه میخواهد و تالش میکند، که به 
حالیکه ِبرتورب از رشدش جلوگیری میکند؛ او یک کارگر عرادی بردون هرد  و عالقره بروده و      
تالشی برای پیشرفتش منیکند؛ من فکر منیکرنم، کره برپ برا فرردی دارای چنرین کرکترر ضرعیف         
خوشبخت شود. ُپر واضح است، که بپ با این اقدامش میخواهد به اینهمره تزلرزل و تردیرد پایران     

به او از رد نرامزدی اش خرر داد، مگرر پرس از آن      دهد. چنانچه چهار هفته قبل بپ طی ُنه نامه
 ( نامزد میشوند.رمسًاه فرستاد و در نتیجه اینک آهنا )حالتش بدتر شده و او دوباره نام

البته درعقب این نکاح یک سلسله عوامل دیگر نقش داشته اند. خنست پدر مریضش که خیلی 
افنت فوسکویل است، کره مردام خبراطر نیر     دوم او بزرگترین دختر خانوادهوست دارد، برتورب را د

مادرش قرار میگیرد، سوم ِبپ تازه بیست وچهار ساله شده که از ایرن ناحیره   شوهر مورد اسرتهزأ 
 نیز خیلی نگران است.

قرات  مادرم میگوید، که هبتر بود ِبپ خنست با برتورب مدتی از نزدیک آشرنا شرده و برا او مال   
میکرد، من منیتوا  در اینباره ابراز نیر کنم. ولی من با بپ مهدردی داشته و درک میکنم، که او ترا  
چه حدی احسارب تنهایی میکرد. البته آهنا فقط پس ازجن  خواهند توانست عروسی کنند، چون 

ینماید، مگر بپ دشوار ممال اند. آینده برتورب یک کارگر بازار سیاه بوده وهردویشان فاقد پول و 
ما مهه فقط در آرزوی خوشبختی او بودیم و هستیم. من امیدوارم، که یا برترورب زیرر تر ثیر برپ     

 دگرگون خواهد شد و یا بپ یک مرد هبتر و مهربانی را که دوستش بدارد، خواهد یافت.

 ِام. فرانکت. آنه

 

 :در مهان روز

هرروز حادثه یی رخ میدهد، امروز صبح سبزی فروش ما فران هروِفن گرفترار شرد، او دوترا      
ماست، نه فقط این دو یهرود   د. این واقعه یی اسفناک برای مههرا به خانه اش پناه داده بو موسایی

 بیرچاره در ُشر  نابودی اند، بلکه برای شخص فان هوفن این ماجرا پایان ناگواری خواهد داشت.
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اعم از پیر، جوان، نادار و دارا  شریف و بیگناه انساهنایمیکنی که دنیا واژگون شده است.  کرف 
وشری و کار در به اردوگاههای جتمعی، حمابس و زنداهنای جمرد فرستاده میشوند. یکی بدلیل گرانفر

ِان. تار میشود، هرکسیکه عضو حزب گان گرفی جبرم کمک به یهودان و خمفی شددیگر بازار سیاه،
 رب. ِب. نباشد، منیداند، که فردا چه بالیی بسرش خواهد آمد.ِا

دارد، که بلی، برای ما نیز گرفتاری فان هوفن یک مصیبت بزرگ است.بپ منیتواند و اجازه هم ن
یگانره راه حرل مشرکل موجرود کمترر خروردن        اینقدر کچالو را شخصًا هتیه کرده و بیر ورد. بنراً  

کچالوست. البته ما این را عملی خواهیم کرد و من ترا درجریان خواهم گ اشت، ولی یک واقعیرت  
مسلم است و آن اینکه روز ما بدتر شده میرود. مادرم میگوید، که بایرد از خروردن غر ای صربح     

چالوی سرخ کررده خرورده و در   خودداری کرده و جبایش چاشت شیربرنج و نان، از طر  شب ک
 صورت امکان یکی دوبار در هفته ترکاری و سبزی صر  کنیم و بس.

 گی خواهیم کشید، مگر این امر در مقایسه با دستگیری ما مهم نیست!البته ما پس از این گرسن 

 فرانکت.آنه ِام. 

  2499 می 10مجعه 

 یتی حمبومب ! گ

مهه چیرز  نیمه باز نشسته و  در پشت میزم و در جلو پنجرهرامی در پایان، باآلخره، میتوا  به آ
 را برایت بنویسم.

ما  تی در مواقع پس از دزدی های خانهمن خیلی افسرده و غمگینم، چنانچه در طول ماهها ح
برا  ان هروفن )سربزی فرروش(    سی در ظاهر و باطنم نداشته ام. از یکسو دستگیری فر اچنین احس

دین، خروراک برد،   متحر  ورد حبث قراردارد؛ ت خیر در الهخانه ما مدر یهودان که با دقت زیادی 
جشن عید درهم شکسته، م یوسی ام نسبت به پتر و از سوی دیگر نامزدی بپ،  فشار زیاد، روحیه

فلمها و  در باره ، داستاهنا و حبثکیک، خواندن اشعار، بیتهاه کوگلر، هتی پاک مسیحی، گلها، سالگره
سرورب  ی گیچ کرده اند. این تفاوت و این تضاد بزرگ در اینجا هرر روز حم کنسرهتا حواسم را بکل
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مضحکی را دیده ومیخندیم، ولی در روز دیگر که اغلب اتررفاق  است. یکروز یک حالت و منیره
 میافتد، ما هراسان بوده و تررب، بالتکلیفی و نومیدی برما چیره میشود.

به عهده دارند. میپ نیر بکار و مصرروفیتش و  نابسامانی ها را  فشار اصلی مههمیپ و کوگلر  
بعلت فشار روانی حتَی  ده را بدوش داشته، چنانچه بعضًاکوگلر که بار مسئولیت هشت نفر خمفی ش

د. کلیمان و بپ نیز خیلی برا مسرئولیت از مرا سرپرسرتی میکننرد، ولری       نقادر به گپ زدن منیباشر
میکنند. البته آهنا کارهرای زیرادی بررای خودشران     تی خمفیگاه ما را فراموش اگاهگاهی برای حلی

دارد، و دارند. کلریمان بعلت بیماری اش و بپ بدلیل نامزدی اش که چندان دورمنای روشنی هم نر 
شان که مثل  ی روزمرهگی عادهمانی، استراحت، گردش و زند، رفنت به مبرعالوه بدلیل مهمانداری

بررای   حد اقل میتواننرد، گی کنند. آهنا د، رفع خستشهر انسان دیگر برای ولو مدت کوتاهی هم با
کوتاه استراحت کنند، در حالیکه ما را که اضافه از دوسال اسررت، اینجا هستیم این غم  یک حلیه

 رها منیکند؛ آیا ما تاچه مدت دیگر با این فشار فزاینده و غیر قابل حتمل بسازیم؟

باید آب را جاری بسازیم و حتی االمکران از  ما ن باز بند شده است. بنًا( )فاضل آب نل بدرفت
ه و رفنت به تشناب خودداری ورزیم. و اگر به تشناب برویم، باید بررب خمصروص را براخود داشرت   

بزرگ کاشی نگهداریم. برای امروز میتوانیم چاره یی بسازیم، ولی اگرر   آب کثیف را در یک بشکه
بور شود، از خبش تنییفات شهرداری که پریش از  نلداوان نتواند به تنهایی کارش را اجنام دهد و جم

 سه شنبه غیر ممکن است، کمک خبواهد، چه خواهد شد.

در آن درج است فرستاده، که فقط به نروعی  "عید پاک مبارک"  دار که نوشته میپ نان کشمش
متسخر میماند، چون با حالت پر از تررب کنونی که ما داریم، تریکی عید و جشن منیتوانرد، جرایی   

 داشته باشد. 

ه گرپ زدن  تپس از دستگیری فان هوفن ما بیشتر هراسان شده ایم و هرکسی بدیگری از آهس 
دروازه فران هروفن را   گفتگوها باید خیلی آرام صورت بگیرند. پولیس  مهههوشدار میدهد، چون 

ما نیز منیتوانیم از این مصیبت جلوگیری کنیم! اگر ما نیز...نه، من این را منیتوا  بنویسم،  شکسته، بنًا
مگر امروز منیتوا  این اندیشه را ازخود دور کنم وبرعکس تصور میکنم، که متام وحشتی را کره از  

 سر گ شتانده ام، با متام سهمناکی شان دوباره سراغم خواهند آمد. 
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ت میخواستم به تشناب بروم، هیچکس در پایین نبود، فقط چند نفر گرد امشب سر ساعت هش 
من در باال خودرا از رادیو نشسته بودند. من میخواستم با جرأت پایین بروم ولی قادر به این نشدم. 

بزرگ آرام که جبز از صداهای مرموزی از باال و صوهتایی از پرایین چیرز    این خانههرجای دیگر 
د، مصئونتر احسارب میکنم. من باید عجله کنم، زیرا اگر دوباره به این موضوع دیگری بگوش منیرس

 فکر کنم بد  به لرزه میافتد.

ه شده است. اینررا  تبرخورد میپ پس از صحبت با پدرم نسبت به ما مهربانانه و هبتر از گ شر 
مرده و از او  من برایت قصه نکرده ام. میپ ظهر روزی با صورتی از هیجان سرخ شده نزد پردرم آ 

 الی او داریرم، یرا نره. پردرم جرداً     پرسید، که ُرک و صریح بگوید، که آیا ما ظن انتی مسیتیزم را با
سراسیمه شده و کوشید اورا آرام سازد. ولی اکنون چنین مینماید، که میرپ هنروزهم از سرؤظنش    

شرکالت و رجنهایمرا   چیزهایی برایما آورده و میکوشرند، از م ن آهنا اکثرًامنصر  نشده است. اکنو
باید با شکایات و گله های زیاد ما اسباب دردسرر بیشرتر آهنرا را فرراهم     نباخر شوند، گرچه ما 

 آوریم. آه، پروردگارا، اینها انساهنای شریف وخیلی مهربان اند!

تا ، م و تا حبال مرده بودیماگر ما به خمفیگاه منی مدیهبتر نبود، از خود میپرسم، که آیا  من مکررًا 
اینهمه مصیبت را از سر منیگ شتاندیم و بویژه باعث زات و سرگردانی کمک کننده های خرویش  

گی   ووحشت میشود، چون ما هنوز زندمنیشدیم ؟ گرچه فکر کردن به این موضوع نیز باعث خو
را دوست داشته و آوای طبیعت را فراموش نکرده ایم؛ ما هنوز امیدواریم، امیدوار بره اینکره مهره    

 یز دگرگون شود.چ

آتش هبترر از   ک وآتشباری آغاز شود، چون تبادلهبگ ار چیزی روی دهد، بگ ار حداقل شلی
حداقل خواهیم دانست، یفی و اضطراب پایان یابد، چون این سکوت مرگبار است، بگ ار این بالتکل
 که باآلخره ما پیروزیم، یا حمکوم به نابودی.

 آنه ِام. فرانکت.

  2499می  82چهارشنبه 
 یتی نازنین!گ
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من بدشواری قلم خودرنگم  بروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هوا چنان گرم بود، که
رفت نویسم. روز مجعه دوباره نرل آب برد  ممکن نشد، چیزی برایت ب م گرفته میتوانستم، بنًاسترا بد

ر نزد ما آمرده و قصره هرایی    کلیمان بعد از ظه خراب شده بود، اما روز سه شنبه ترمیم شد. خا 
عضرویت دارد. روز  مارسن در کلوپ هراکی   که وی با ژاک فانیوپی کرده و منجمله گفت  درباره

غ ای صبحانه را برا مرا    ان به خمفیگاه نیامده اند و بنًادزد یکشرنبه بپ نزد ما آمد، تا مطمئن شود،
ش را در نقش نگهبان پنرهانی  خورد. روز دوشنبه )روز دوم عیدپاک مسیحی( آقای خیس وظیفه ا

میتوان گفت که روز ها باز شدند. چه هوای فرحبخشی!  ما اجنام داده و روز سه شنبه دوباره پنجره
در اینجا در خمفیگاه ما هوا خیلی گرم اسرت.  حرارت و گرمی سابقه نداشته است. عید پاک به این 

شکایات و نیریات ما را برازگو  صه نکه تصوری از حالت ما پیدا کنی، من برایت طور خالبرای ای
 میکنم.

چاشرت  حر  و نیر کل ما از سر صبح بود. امرا وقتری بعرد از     -آه، چه هوای گوارا!"شنبه: " 
 کلکینها بسته شدند، مهه گفتیم: "کاش اینقدر هوا گرم منیبود."

یکشنبه: "این گرما طاقت فرساست، چنانکه مسکه آب میشود، در خانه یک جای سررد پیردا    
منیشود، نان بسرعت خشک شده و شیر ترش میکند. کسی هم حق ندارد، پنجره را براز کنرد. مرا    
بیچاره ها و بدخبتها در اینجا نشسته و از گرمی داریم خفه میشویم، در حالیکه دیگران تعطیلی روز 

 بقول خا  فان دان(ید پاک را سپری میکنند." )ع پنجم

 -پاهایم درد میکنند، هیچ لبارب نازکی ندارم و در این گرما منیتوا  ظرفشویی کرنم!" : "دوشنبه 
 خا  فان دان از پگاه تا بیگاه میباشد. ولی براستی هم هوا خیلی گرم و زننده است. گالیه

اما خوشبختانه امروز نسیم مالیمی وزیده و آفتاب  من خودم نیز منیتوا  در گرمی تاب بیاورم،
 هم کماکان میتابد.

 آنه ِام. فرانکت.

  4411جون  2مجعه 
 یتی عزیز!گ

با خود بگیرد!" این خباطر حفاظت باید " کسی که به باالخانه میرود یک چتری بزرگ مردانه را 
میچکد. ما ضرب املثلی داریرم کره:   از باران است، که از اتاقک زیر شیروانی عبور کرده وبه پایین 
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اما باشرد." تر از مهه باشد، مطمئن تر ازمهه میتر میباشی و هر کسیکه باالک"هرقدر باال باشی، خشر
که جای ما به قفس پشک میماند( ایرن مثرل جرایی    اکنون در زمان جن  )خطر مرمی!( و اختف  )

روی  حتری در  روزنامه و یا گراهی  میان چند تاندارد. از طرفی موشی یک عادت بد دارد، که در 
نه تنها خطر آلوده شدن به کثافات گربه وجود دارد، بلکه بوی در اینجا  رفع حاجت میکند، بنًا اتاق

ش نیز درمهه جا احسارب میشود. اگر کسی بداند، که پشک نو ما در گدام مدفوعگند ناشی از مواد 
درخانه داشته است، میتواند تصور کند، که در نااصلی  را دارد و یا کسی که زمانی گربه عین نقیصه

 هپلوی عطر ناشی از ُمرچ و مصاحل چه بوی گند دیگری نیز در خانه ما موجود است.

جدید ضد شلیک را پیدا کرده ام: در صورت شروع شلیکها بایرد   ین من یک نسخهگ شته از ا
اره باال بیاید و این کار را چنردین  انسان به مست نزدیکترین زینه دویده، از زینه ها پایین رفته، دوب

ناشی از دوش، پایین وباالرفنت و از یکبار نیافتد. در نتیجه صدای بار تکرار منوده و بکوشد بیشتر 
مجرالت   هءکها را فراموش میکند. من نگارندافتیدن بلندتر از صدای تبادله آتش بوده و انسان شلی

 فوق با مؤفقیت این نسخه را عملی کرده ام!

 ه ِام. فرانکت.آن

  2499جون  1دوشنبه 
 یتی عزیز!گ

یکی از وقایع ناگوار خمفیگاه، مشاجره بین دوسل و فامیل فرانک بر سر تقسیم مسکه بود. اما   
دوسل پسانتر تسلیم شد. خا  فان دان و نامرده در ایرن اواخرر خیلری براهم گررم گرفتره انرد.        
دستبازیها، بوسه ها و لبخندهای دوستانه به یک چیز معمول میان شان تبدیل شده است. در وجود 

 دوسل حس اشتیاق بزنان بیدار میشود.

شیرین بپزد. چون گویا خود این نوع  همنیخواهد مبناسبت سالروز تولد کوگلر کلچ خا  فان دان 
کلچه را منی پسندد. چه کار زشتی! در باال حالت روانی بدی حکمفرماست. خرا  سررما خرورده    

یر نیز استفاده میشود، گیرآمرده، در  است. دوسل هنگام استفاده از قرص مخیر ترش که جهت هتیه ب
لشکر( پنجم روم را تسخیر کرده، قرصها ضرورت داریم. ستون ) حالیکه ما هنگام پخت وپز به این



 

 026 

نه گرفته است. البته این ضربه یی ریب شده و مبباردمان هم صررورت و این در حالیست که شهر خت
 . میباشد تلرهیبه ماشین تبلیغاتی 

نرام  غررک" ) آرد ما هم گندیده اسرت. "ال  گونیک اکنون ما مقدار کم سبزی و کچالو داریم وی 
سیت دارد. او در هپلوی کثافاتش میخوابد و پرخچره  ساحجدید ما در گدام( در مقابل مرچ  پشک

 ناممکن است.ی بیشتر این گربه های چوب را مهچون مررستراح استفاده میکند. نگهدار

 دارد.  و سرواحل غربی فرانرسه بالوقفه دوام 112ت.مبباردمان مناطق پا ِد کالِهخراب شده اسهوا 

ما به پایان میرسد، منیدانیم ماه آینده چره   ه است، طال را کسی منیخرد، ذخیرهبی ارزش شددالر 
 خواهیم کرد؟ 

 آنه ِام. فرانکت.  

2499جون 0سه شنبه   
 یتی حمبومب! گ

 تصمیم قطعی(یعنی )« دی»امروز روز  ظهر رادیوی انگلستان اعالم کرد: ساعت دوازدهمروز با
 113است.

 !بلی امروز روز بینییر بوده و نیروهای متفقین بعملیات بزرگ دست زده اند

هاروی، شریر  مناطقی چون ِد کالِه، بولونی، له بح امروز انگلیسها اعالم کردند: بساعت هشت ص
 عالوه به ساکنین منراطقی در حاشریه  طور شدید مبباردمان شدند. بر ( پا ِد کالهبرو و مهچنان )طبعًا

سی و پنج کیلومتری ساحل فرانسه هوشدار داده شده، که خودرا برای مبباردماهنای شدیدتر آمراده  
از اله و مبباردان اوراق تبلیغاتی و اعالمیه هرا را از   پیشکنند. بدین منیور انگلیسها یک ساعت 

 هوا پخش کردند.

                                                 
112 - Pas de Calais  
113 - “D” Day )Day of Decision!(  
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پیاده شده اند. و بی  پراشوتیست( انگلیسی بساحل فرانسهل منابع آملانی نیروهای دیسانت )وبق 
 خر میدهد.و خورد کشتیهای انگلیسی و حبریه آملان"  زدبی سی از "

هنگام غ ای صربح: ایرن البتره یرک الره و       بامدادنتیجه گیری باشندگان خمفیگاه بساعت ُنه  
 صورت گرفت. 114دیِپه ال قبل در ناحیهچنانکه دوسدیسانت امتحانیست، 

 اخبار هالندی، فرانسوی و غیره زباهنای رادیوی انگلیس بساعت ده صبح اعالم کردند:

 115"شده است. از( آغچتربازهای  دیسانتی )پیاده کردن دسته هتاجم"

ن آملرانی بسراعت یرازده    رادیوی انگلیس بزبرا  ه است! برنامهگردیداله واقعی آغاز  یعنی که 
 را پخش کرد.  116جنرال دوایت آیزهناورقوای مسلح  لوی درستیز صبح بیانیه

و جنرال آیزهناور خطراب بره    117.است« دی»امروز روز  مهچنان رادیوی انگلیس اعالم کرد:
دشواری قرار دارد، ولی در هنایت پیرروزی از آن ماسرت.    هدر برابر مامبارز » مردم فرانسه گفت:

  118 «سال پیروزی کامل میباشد. کامگار باشید! 0111سال 

 بساعت یک ظهر رادیوی انگلیس چنین گفت:

دمشرن را سرخت درهرم     هحبالت احضارات درجه یک در آمده و عقب جبه هواپیمایازده هزار 
کشتیهای رزمناو پیوسته مشرغول پیراده کرردن    ه قایق جنگی، برعالو میکوبند. درحدود چهارهزار

انگلیسی و امریکایی از  واحدهایاند.  119ان شیر بور و ِله هاورسرباز و رساندن مهمات جنگی می
 قبل مشغول نردهای سرنگین اند.

                                                 
114- Diepe- 
115 - The invasion has begun! 
116 - Dwight Eisenhower  
117 - This is D-Day. 
118 -Stiff fighting will come now, but after this the victory. The year 1944 is the year ofcomplete victoty, good luck! 
119 - Le Havre  
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فرانسه و اه ناروی، دوگل از صدراعیم بلژیک، هاُکن پادش ،های ِگربراندی بیانیه به تعقیب اینها
 ل پخش شد.ِچرِچ -انگستان و صدراعیم آجنا ملکه

خمفیگاه ما درهیجان عییمی بسر میرد! آیا آزادی ایکه از دیر باز منتیر آنیم، آزادی ایکره بره   
 0111فسانه میماند، باآلخره رسیده و به واقعیت می پیونردد؟ آیرا امسرال یعنری سرال       فسون و

گیسرت، مرارا   زند امید که سرچشمه مگرما منیدانیم، ؟ البته باآلخره سال آزادیبخش ما خواهد بود
دوباره جرأت و نیرو میبخشد. چون ما باید دلیرانه برا مترام ترررب وهراسرها، حمرومیترها و حمنترها       
بسازیم. اکنون ما باید هبر قیمتی شده سکوت خویشرا حفظ کرده و استوار باشیم! ما باید ناخنهای 

، اد بکشیم! فرانسویان، روسهااشته فشار بدهیم، ولی نباید از درد فریخودرا باالی کف دستهایما گ 
ق دارند، بعلت زجر و شکنجه فریاد بزنند، ولی ما این حرق را ترا کنرون    ایتالویها و خود آملانیها ح

 نداریم!

متحدین برایم اینست، که من آمدن دوستان را احسرارب میکرنم.    یتی، هبترین چیز در الهگآه، 
گ اشته انرد،   این آملانیهای لعنتی مارا مدت طوالنی چنان زیر فشار قرار داده و کارد زیر گلوی ما

ما از هبای زیادی در نزد ما برخوردار اند! البته مقصدم تنها یهودیان نه بلکره  که آزادی و دوستان 
ل شده بصورت کل میباشد. مارگو میگوید، که من شاید در ماه سرپتامر و یرا   هالند واروپای اشغا

 اکتوبر بتوا  دوباره به مکتب بروم!

 آنه ِام. فرانک

دیشرب و امرروز متحردین در پشرت     میخواهم ترا در جریان آخرین خرها قرار دهم!  خاطره:
ض رسیدن بره زمرین منفجرر    ا و آدمکهای مصنوعی را دیسانت کردند، که به حمهگدیجبهه آملانیها 

میشدند، برعالوه دسته های پراشوتی نیز در بعضی مناطق پیاده شده اند، که خباطر ستر واخف  خبود 
بساعت شش صبح خنستین کشتیها بساحلی که نباشند.  تا در شب قابل دیدرن  سیاه مالیده بودند، 

عملیات جنگی بیست هزار طیاره ز دریدند. امروشبانه به آجنا پنج ملیون تن مب پرتاب شده بود، رس
منهدم شدند. یک قرارگراه مهرم آهنرا     احلی آملانی در خنستین ضربهسهم گرفتند. قطعات توپچی س
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خیلی بد است؛ اردو و مردم دارای "یک اراده هوا  مگرتسخیر شده؛ اوضاع خبوبی انکشا  مییابد، 
 .اند 120و یک آرمران"

 

  2499 جون 4مجعه 
 یتی نازنین!گ

را گرفته و اکنون مشغول نررد بررای    121بایو مطلوب پیش میروند! متحدین منطقه االت بنحو
یری را کره در آن شرهر     ا میخواهند، بدینوسیله شبه جزیرهاند. پرواضح است که آهن 122تسخیر کان
قرار دارد، از آملانیها بگیرند وهرشب خرنگاران نیامی از دشواریها، رشادت و دلیرری   123شیربور
گفته و صحنه های جالب و بینییری را بازگو میکنند؛ حتی زمخیهایی که دوباره حراال بره    سربازان

انگلستان برگشته اند، نیز مصاحبه منودند. علیرغم هوای نا مناسب، طیارات بره پروازهرای مکررر    
گیرد، ا سهم بن در تسخیر شهرهل میخواسته شخصًا با مهامجامیدهند. بقول بی بی سی چرنررِچادامه 

. ببین، این پیرمرد کره  هآیزهناور و جنراهلای دیگر از این برنامه صر  نیر کرد اما نیر به مشرروره
 سنش شاید از هفتاد گ شته باشد، چه جرأتی دارد!

امیدوار است، که ترا   ، ولی با آهنم هرکسدر اینجا در خمفیگاه از شور وشوق پیشین کاسته شده
در  البته که وقتش هم رسیده است. خا  فان دان در اینروزها ما را پایان امرسال جن  پایان یابد،

د َکر کررده اسرت.   یکند، مگر روزهای متام گوشهای ما را خباطر هوای بمن رابطه به حرمالت دیوانه
 او را به یک سطرل بزرگ آب سرد داخل منوده و در اتاقک زیر شیروانی قفل کنم!میخواهم  بعضًا

نده اند. این کترا  " را خوایخمفیگاه به استشنای فان دان و پتر تریلوژی "راپسودی جمارستان همه
حکایت میکند. کتاب م کور بسریار   124نابغه فرانس لیست هموسیقیدان و هنر پیش ب از زندگینامه
نیرم در آن در مورد زنان بطور مبالغه آمیرزی نوشرته شرده اسرت. لیسرت در      به جالب است، مگر

                                                 
120 - One will and one hope  
121 - Bayeux  
122 - Caen  
123 - Cherbourg  
124 - Franz Liszt  
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ترا سرن هفتراد     هم بوده و به ایرن کرار   نواز نامدار بود، بلکه زنبارهیانوحیاتررش نه فقط پدوران 
، 126کارولین ویتنشتاینشاهدخت 125اری داگوگرافین مبا کرسانی چون او سالگی ادامه داده است. 
، پیانو نواز اگنیس کینگورت، پیانو نواز سوفیا ِمنِتر، ملکرهَ چرکرارب اولگرا    127رقاصه لوال مونتیس
که منیدا  ختلصش چیست وغیره و غیرره کره    هنرمند تیاتر ِلیال، 128میندرو  یانینا، باروِنس اولگا

آن خبشهای کتاب که در مورد هنر و  مگر است.فهرست آن بطور الیتناهی ادامه دارد، رابطه داشته 
مشهوری چون ین کتاب از اشخاص و موسیقیدانان موسیقری نوشته شده اند، خیلی جالب اند. در ا

شومن، کالرا ویک، ِهکتور برلیوز، یوهانس برامس، بتهوِفن، یواخیم، ریچارد واگنرر، هرانس فرون    
وره ِد برالزاک، هیلرر، هومرل، ِچرنری،     هوگو، ان -بولو، انتون روبینشتین، فریدریک شوپن، ویکتور

 ِکروبینی، پاگانینی، مِندلسون وامثاهلم... ت کر رفته است. ،روسینی

هرکس را کمک منوده  فراوانانسان خوب، سخاومتند و فروتن بوده، با وجود شهرت  لیست ذاتًا
حتمرل اشرک و   و هبیچ چیز باالتر از هنر عشق منیورزید. وی میخواره و شهوتران بوده و توانرایی  

برابرر پرول بری    ه، از کمک بکسی دریغ ننموده و در فکر بودگریه را نداشت. او بزرگمنش و روشن
 و مردم دوست بود.  عقیده و بیان اعتنا، طرفدار آزادی

 .آنه آنم. فرانکت

  2499جون  28سه شنبه

 یتی عزیز!گ

تولدم سپری شد و من اکنون پانزده ساله شده ام. بدین مناسبت من هردایای   بازهم یک سالگره
 زیادی دریافت کردم:

کامل زیرپوش، یرک دسرتمال، دودانره کمربنرد،      تاِب تاریخ اثر سپرینگر، یک بستهپنج جلد ک
دوبوتل ماست، یک ُقطی مربا، دوتا کیک کوچک عسلی، یک کتاب گیاهشناسی از سروی پردر و   

بو با عطرر  فان دان، یک گلدان ش از خانوادهپاتریا" " بسته کاغ ستبند از مارگو، یک مادرم، یک د
                                                 
125 - Marie d’ Agoult  
126 - Caroline Sayn - Wittegenstein  
127 - Lola Montez  
128- Meyendrof  
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 129چاکلیت از ِبپ، مهمتر از مهه کتاب ماریا تریزیاه، چند جلد کتابچبا  از دوسل، چاکلیت از میپ
برایم خبشید. بیچاره زات  سرخ زیباگل  دستهاینها پتر یک سه عدد پنیر خام از کوگلر. گ شته ازبا 

 اما مؤفق نشد.ید، تا چیز خوبی برایم هتیه کند، زیاد کش

 متحدین علیرغم باد و باران شدید و توفاهنای پی در پی در آب و خشکه پریش میررود.   اله 
که توسط انگلیسرها آزاد شرده   آیزهناور و آرنولد دیروز از روستاهای فرانسه  130چرچیل، مسیتس،

زیر آتش تارپیدو افگن که ساحل را شدیدًا یک کشتی خمصوص  ل بوسیلهکردند. چرچ اند، بازدید
گرفته بود، به آجنا رفت. این شخص مانند اکثر مردان دیگر هریچ ترسری را منیشناسرد، چنران کره      

 ر برابرش در انسان بوجود می آورد.د رشکاحسارب 

که حالت روحی ند، ارزیابی این نکته ده یی میماحمصور و دور افتا البته از موقعیت ما که به قلعه
بدون شک مردم باید شاد باشند، که انگلیسهایی را که مگر هالندیان چگونه است؛ ناممکن میباشد. 

آنان خباطر عدم حترک نکوهش میکردند، باآلخره آستین ها را باال زده و دست به الره زده انرد.   
ها نیز اشغالگر اند. در حالیکه واقعیت اینسرت:  بعضی از آهنا هنوز هم فکر میکنند، که گویا انگلیس

دیگر جبنگند، برزمند و فرزندان شان را قربانی  لند و سرزمینهای اشغال شدهانگلیسها باید خباطر ها
گان متام از باشند ار شوند، آهنا باید طور شایستهکنند. البته که انگلیسها حق ندارند، در هالند ماندگ

خبواهند؛ آهنا باید از اندونیزیا خارج شده و سرنوشت آجنا را بدست  سرزمینهای اشغال شده پوزش
داده و افراد بیچاره و بدخبت خودرا دوباره به انگلستان رجعت دهند. کسی که  اش پیشینصاحبان 

 چنین کودهنایی چنانکه من قربالً  در مورد انگلیسها با تن  نیری میبیند، در واقعیت کودن است و
 ررًا بوجود آمرده پرسش مبیان می ید، اگر انگلستان از امکانات مکته ام، در هالند خیلی زیاد اند. گف

منوده و با آملان پیمان صلح را عقد مینمود، در آحنالت چه وضرعیتی بررای هالنرد و     پیشین استفاده
نی میشدند کشورهای مهجوار مبیان می مد. پاسخ یکی و واضح است، در آنصورت هالندیان مهه آملا

 و فقط!

 آنرا مسخره نگلیسها نگریسته، رهری ساخلوردههر فرد هالندی که هنوزهم به نیر حقارت به ا
ه انسان و تکان کاری میباشد، چنانکانیها متنفر است، مستحق یک ضربه کرده و در عین حال از آمل

                                                 
129 - Maria Theresie  
130 - Smuts  



 

 002 

عقلهای پوک و میران  ود. شاید چنین کاری باعث شود، تا و میزند تا درست شبالش را تکان داده 
 هتی شان سرجایشان بی ید!

در مغزمن نیز آرزوهای زیاد، اندیشه های بیشمار، اهتامات و انتقادات فراوان در حال تردد اند. 
دیگران در مورد من دارند، ندارم. من اشرتباهات و   حقیقت چنان تصوراتی را که اکثرًاالبته من در 

مت را اتر میدا ، برعالوه من میدا  و میخواهم کره اشرتباه  کاستیهای بیشمارم را از هرکس دیگر هب
 رفع منوده و خود را اصالح منایم و تا کنون نیز خودرا بسیار تغییر داده ام!

از خود میپرسم، که چرا مهه مرا هنوز هم گستاخ، خودرأی و بی نزاکت میدانند؟ آیرا   من اکثرًا 
تنها چنین ام و یا کسان دیگری هم اینطور  من آیابراستی من تا اینحد خودخواه و خودرأی هستم. 

میباشند؟ عجیب است، بلی، من باالی این کلمه ت کید منوده و برویش خط بطالن منیکشم، چون در 
واقعیت من تنها چنین شخص عجیب نیستم. خا  فان دان و دوسل دوتن از اهتام زنان اصلی مرن  

 " میداننرد، دومنونره برجسرته   کودندیگر " میپنداشته، یا بعبارهادب و نفهم که انساهنای دیگر را بی 
کسانی اند، که کارهای خوب دیگرران را دیرده منیتواننرد.     انساهنای کودن چون قاعدتًا ااقت اند،

گرفترار ایرن بیماریسرت،     ن در حقیقت من طوری که او شخصًاخا  مرا دختر نادان میپندارد، چو
های مررا  میداند، در حالیکه پررویی او بیشتر از من میباشد. او لباسرمریض منیباشم. او مرا گستاخ 

و"کالنکرار" خطراب   ر از من میباشند. او مرا خرودرأی  چون از خودش کوتاهتخیلی کوتاه میداند، 
و سخن پراگنی میکند در حالیکه ذره یی هرم   رابر من در هر موردی مداخله منودهب میکند، چوندو
دوسل ِوفق میکند. یکی از ضرب املثلرهای دوستداشرتنی ام    مطالب در باره منیداند. عیندر آمنورد 

 ی کسی مبرن اهترام میزنرد، دفعتراً    وقت حقیقت وجود دارد!" بنًااینست: "در هر شوخی گوشه یی از 
موافقت مینمایم، چون فکر میکنم تا حدودی خودرأی هستم. ولی من شخصیت و کرکترر منطقری   

ودرا بیش از هرکس دیگر دشنام داده و خودم را مقصر میدا  واگر بره  دارم، به این معنی که من خ
ت داده، دسر اینها "مشوره های نیک" مادرم اضافه شود، حامل چنان هبرم میخرورد، کره امیردم را از    

قدیمی آنه دوبراره زنرده میشرود "مررا      و دعوا پرداخته و درآنوقت مقوله گستاخ شده، به مشاجره
 !"هیچکس درک کرده منیتواند

ت و کره واقعیرت دارد. اهتامرا    در هنادم جادارد واگر احیانًا نادرست هم باشد، قسرماً  این گفته
چنان ابعادی خبود کسب میکنند، که مرن دیوانره وار بردنبال کسری      سرزنشهایم نسبت خبودم بعضًا
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درک کنرد.  و بتواند دنیای درونی ام را شیده، مرا حبالت عادی برگردانده میگردم، که مبن آرامش خب
 بچنین شخصی برخنورده ام.ا تا کنون ام

آها، میدا ، که تو اکنون درمورد پتر فکر میکنی، بلی؟ درست است این واقعیت دارد، پترر مررا   
دوست دارد، مگر نه مانند حمبوبه اش بلکه مانند یک دوست و رفیق، گرچه او با گ شرت هررروز   

حایرل  ا ودم هم منیدا  چیست، در میان مر ئی، که خمرن جم وب میگردد، اما یک مانع نابیررشتر مب
 میباشد. 

من فکر میکنم، که در خصوص دلتنگی ام به او اغراق میکرده ام، اما نه، اکنون اگر دوروز  گاهی
پیهم بباال نروم، مهانند گ شته برایش دلتن  میشوم. پتر نیرومند و مهربان است، ولی میتوا  بگویم، 

از وی آزرده ام. بویژه برخوردش نسبت به م هب، غ اها و بعضی مطالب که من دربسیاری موارد 
مطمئنم، که با وجود اختال  نیر در موارد گوناگون مرن او   تقریبًا قابل ت مل اند. مگر من دیگرش

حوصرله و  خنرواهیم کررد. پترر آدم صرلحجو، با     پرخاش چنانکه تعهد کرده ایم، هیچگاهی دعوا و
منیدهرد، آهنرا را   مبادرش اجازه سخاومتند است. او از من کلمات صریح زیادی را میشنود، که حتَی 

زدوده و  برایش بگوید. وی با دقت زیاد از دفترهای دلش مراقبت منوده و مهیشه لکره هرای آنررا   
ن منیتروا  بره آ  آهنارا پاک نگهمیدارد. اما چرا دنیای درونی اش مهچنان از من پنهان مانده و مرن  

بسته تر از آنست، که من فکر میکردم. بلری، ایرن واقعیرت دارد،    متارب بگیرم؟ او خیلی مضبوط و 
آنه در تیوری" را بیادت بی ور، که کماکان بروی صحنه می ید(، "اکنون من از جتربه ام میدا  )مرگر 

 ورت دارند.مورد اعتماد ضر و مرموز نیز گاهگاهی به یک چهره که انساهنای برسته

آینرده، گ شرته و    ا در خمفیگاه سپری کرده، اکثرًا در براره من و پتر ساهلای رشد فکری خود ر 
گفتم، من منیتوا  در وجود وی به آن حقیقتی که میخواهم دست  ال گپ میزنیم، ولی چنانکه قباًلح

 یازم، در حالیکه مطمئنم، چنین چیزی درهنادش است!

پیوند دارد، ل ت میرم. شاید این بدلیل آن باشد، کره مرن مردت     چیزی که به طبیعتمن از هر
بیرون را استنشاق کنم؟ من  منیتوا  با بینی ام هوای تازه مدیدی ست که در اختف  بسر برده و حتَی

گان، رن  مهتاب و شگوفه های ه در گ شته برن  آبی آمسان، چهچه پرندهنوز خوب بیاد دارم، ک
در  وضع دگر گون شرده اسرت. مرن مرثالً     ردم. ولی اکنون در خمفیگاه مادرختان چندان توجه منیک
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تا ساعت یازده ونیم شب  خیلی گرم بود، چشما  را قصدًا روزهای عید پاک مسیحی و قتیکه هوا
باز نگهداشتم. تا از طریق کلکین باز یکبار خوب و با دقت به مهتاب نگاه کنم. مت سفانه این مهره  

بودند، چون ماه خیلی درخشان و بزرگ بود و من از تررب نتوانستم پنجرره را  قربانی هایم بیهوده 
بیشتر بازکنم. باری چند ماه پیش شبی که در باال بودم، متوجه شدم، که کلکین آجنا خباطر تبردیل  

شب تاریک بارانی، هوای توفانی و ابرهرایی  تند، ماندم. ره را بسهوا باز است. من مهاجنا تا که پنج
که بسرعت آمسان را درمینوردیدند، مرا به هیجان واداشتند. و آن خنستین باری بود کره دوبراره برا    
شب رویاروی شده بودم. پس از آن، شب هنگام میلم بدیدن چنین چیزها بیشتر از ترسم از دزدان، 

مدیریت  باز دفتر رهشد. شبی من به تنهایی به پایین رفته و از پنج جنگیتاریکی، موشها و االت 
به بیرون نیر افگندم. انساهنای زیادی از زیبایی طبیعت ل ت میرند، بعضی در هروای  و آشپزخانه 

را که بتوانند دوباره آزادانره  انی در زنداهنا و یا شفاخانه ها آرزوی دیدن روزی آزاد میخوابند، کس
 یک حمل "زندانی" بوده و در ثل مام پرورانند، مگر کسان اندکی اند،از طبیعت مستفید شوند، بسر می

 آز آنچه که برای غنی و فقیر یکسان است، حمروم اند. 

البته من اغراق منیکنم، که میگویم، با دیدن آمسان، ابرها، مهتاب و ستاره ها مبن آرامش و لر ت  
این وسیله هبتر از تابلیت والریان و یا بروموفین میباشد. من در برابرر طبیررعت سرر     دست میدهد.

 فرود آورده و آماده به قبول هرنوع دشواری هستم! تعییم

چنین است، که من طبیعت را در بعضی حاالت نادر فقط از الی شیشه های ضخیم و پرده های 
کثیف میبینم، البته که متاشای طبیعت بدین گونه عاری از ل ت است. و پرواضح است، کره طبیعرت   

 ی پ یرد!من، که اجررسام و اشیای مصنوعی را یگانه چیزیست

پرسشهایی که مهیشه ذهن مرا خبود مشغول میدارد، اینست، که چرا زنان در گ شرته و   یکی از 
حال در نزد اکثر ملل جهان از مقام مناسبی در مقایسه با مردان برخوردار نیستند. هرکس نیز ایرن  

ن بیعدالتی بزرگ برای من این کافی نیست، من میخواهم دلیل ای مگررا عملی غیرعادالنه میپندارد، 
 را بدا !

و از مهران   آن باشد، که مردان مدام از قدرت جسمی بیشتر برخوردار بوده شاید دلیل این امر 
بدست می وردند، نطفه را القاح میکنند و حق هرر   آغاز زن را مطیع خود ساخته اند؛ مردانیکه پول
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تند و میسوختند، کار اشتباهی بود، چیز را دارند... این که زنان تا چندی پیش به این حالت میساخ
چون هرچه زودتر جلو این وضع گرفته شود، هبتر است. خوشبختانه خامنها برکت حتصیل، کرار و  
رشد فکری هوشیارتر از گ شته شده اند. در بسیاری از مناطق جهان فقط مردان از موقف بلنرد و  

ن و قهرمانان جن  مورد تقردیر واحتررام   باالیی برخوردار اند، اما چرا زن نباید اول باشد؟ سربازا
دانه میشوند، اما انساهنا تا کردام حردود   رعان ثبت تاریخ گردیده و شهدأ جاوقرار میگیرند، نام خمت

 ملتفت اند، که زنان نیز سرباز اند؟

و  من سخت حتت ت ثیر آن قرارگرفتمرد، که " نیریه یی وجود داگیمبارزان راه زنددر کتاب " 
چنین است، که زنان از بدو زایش کرودک درد کشریده، بیشرتر از قهرمانران جنر  شراهد        تقریبًا

 میباشند. ولی در برابر اینهمره رجنهرا چره چیرزی نصریب شران       بیماریهانابسامانیها بوده و گرفتار 
میشود؟ وقتی زنی پس از زایمان احسارب بیماری و کسالت کنرد اورا بره یرک گوشره میراننرد و      

ید، که کودکان به او تعلق ندارند، درحالیکه او لطافت و زیبایی اش را از دسرت  بزودی چنین مینما
داده است. زنان خباطر ادامه نسل بشر هرگونره درد و رنرج را متقبرل میشروند. آهنرا شرجاعتر و       

 پایدارتر از سربازان و مبارزان ُپرگوی راه آزادی اند!

ودکان خودداری ورزند، بررعکس ایرن کرار    البته من منیخواهم بگویم که زنان باید از زاییدن ک
تساوی حقوق زنان انرد   ضدهم چنین حکم میکند. من فقط آنعده مردان را که بر خوبست وطبیعت

یل نیستند و منیداننرد کره زن   و مهچنان نیام و روابط حاکم در جوامع را که به نقش زن ارزشی قا
 نکوهش میکنم. -سنگینی را میکشدبزرگ و زیبای بشریت بوده و برشرانه های نازکش بار نیمه

خبش کتاب فوق ال کر بکلی موافقم، که میگوید: مردان در آن  نویسنده 131راویفکمن با پاول  
کشورهای پیشرفته یاد میشود، باید نسبت به زایمان بنحو دیگری برخرورد مناینرد و   جهان که بنام 

فقط بلد اند، ُپرگرویی کننرد، آهنرا     نباید آن را امری عادی، خودخبودی و بی ارزش پندارند. مردان
 هیچگاه منیتوانند، سرنوشت دشوار زن را درک کنند!

                                                 
131 -Paul Kruif  



 

 006 

آینده موقف  ند رسالت و وجیبه زن است. من معتقدم، که در سدهمن فکر میکنم که زاییدن فرز
و از ارزش د، دگرگون شده کسیکه با مخوشی و حوصله بار سنگینی را به شانه هایش میکشر -زن

 تری برخوردار خواهد گردید!و مقام واال

 آنه ِام. فرانکت.

2499 جون 20مجعه   
 یتی عزیز!گ

مرمری بسررش(، زنردان و     بوسریله مررگ )  گردیده و حرفهایی درباره خا  نا امید؛ مشکِل نو 
ند، که من حمرم راز پتر شده ام. نه، او ازدست دوسل نیز عصبانی خودکشری میزند. او حسودی میک

پوستین فروختره  هایش توجه منیکند، او میترسد، که شوهرش پوهلای  و کرمشهست، چونکه به ناز 
میکنرد. آیرا انسران    ام میدهد، میگرید، میخندد و دعوا او خبودش دشن کند.شده را خرچ سگرتش 

اش گفت و گو و برخرورد کنرد؟ هریچکس     نهکودکابی نییر، با آن عادات  کودنمیتواند، با چنین 
شکایت و گله گ اری  سوحرفهای او را جدی منیگیرد، وی انسان بی کرکتر بوده و هبرکس و از هر 

 میماند". البه دوشیزه و از جلو به پیرز پشت "از -میکند. در مورد او این ضرب املثل وفق میکند

نی گردیرده و  ه، آقرای فران دان عصربا   وی پتر گستاخی کردرابطه با بدتر ازمهه اینست که در 
 بلی، وضع در اینجا ناهنجار و قابل انفجار است! ولی در این رابطه فقطاست. مادرم مهیشه بدگمان 

اینکه: به مهه خبند و خباطر دیگران ابراز نراراحتی مکرن! ایرن شراید     یک اصرل وجود دارد و آن 
 یتوان خودرا از درد و ناراحتی کنار کشید.خودخواهی بنماید، ولی بنیرم یگانه وسیله ایست، که م

کوگلر را برای یک ماه خباطر کندن سنگر و ایجاد استحکامات به شهر َالکمار میفرستند. مگرر   
او میخواهد، با تصدیق یک داکتر و یک نامه از شررکت اوپکیترا از ایرن کرار طفرره رود. کلیمران       

ام سراعت یرازده دیشرب متر     ازگرفرت.  ورد عمل جراحی قرار خواهرد  عنقریب خباطر معده اش م
 قطع گردیده اند.  خصوصیلفوهنای ت

 آنه ِام. فرانکت.
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2499جون  18مجعه   
 یتی حمبومب!گ

آغراز    بورشر هبزرگی را در ناحی هسها الدراینجا تا کنون چیز جالبی روی نداده است. انگلی 
ت نیز در ایرن عملیرا  اکتوبر آزاد خواهیم شد. روسها  01پیم و فان دان ما تا تاریخ  کرده اند. بنیر

گسترده یی در شهر ویِتبسک زده اند. و این درسرت سره سرال     سهم داشته و دیروز دست به اله
 پس از هتاجم آملانیها صورت میگیرد.

مقدار کچالو  پسند. از این متام شده ا ی بپ خوب نیست. کچالوها تقریبًاحالت روحی و مزاج 
م هشت نفر میکنیم، تا هرکس بداند، که با کچالو چه میکند. میپ از روز دوشنبه مرخصری  سیرا تق

مگیرد. داکتران معاجل کلیمان در عکس اکسریز چیزی نیافته اند. اکنون او متردد است، که بعملیرات  
 موافقه کند و یا بگ ارد هرچه بادا باد!

 ِام. فرانکت. آنه

 

  2499جون  12سه شنبه 

 حمبومب!یتی گ

روز آزاد شردند،  سلوبین امما خوبست، مهه خوشحالند. شیربور، ویِتبسک و  حالت مزاجی مهه
 را نیز اسیر گرفتره انرد. در ناحیره   متحدین مقدار زیادی غنیمت بدست آورده و افراد زیادی  حتمًا

یتوانند، برا  مشیربور پنج جنرال آملانی کشته شده و دوتن شان اسیر گرفته شده اند. اکنون انگلیسها 
انگلیسها میگ رد و آهنرا   هسه هفته از آغاز الل منایند. امکبه آسانی خودرا اداشنت بندرگاه حبری 

 ویش در آورده اند، آفرین بر آنان! را به تصر  خ کوتینتینه شبه جزیر

در اینجا و هم در بدون باران و اله منیگ رد. مگر هم یک روز هم « یدی َد»سه هفته پس از 
جدیرد   ا منیتواند باشد! البته سرالحهای مشکل مانع منایش نیروی انگلیسیها و امریکاییهین افرانسه 
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بطور گسترده استفاده میشود، اما منیتواند به انگلستان خساره برساند، ولری از   132«ووا»آملانیها نییر
 133"موفریکای"کشور گفت، که اگر آهنا در آملانیها( متام روزنامه ها ُپر میشوند. باید) موفهاهیاهوی 
 هرچه بیشتر نزدیک شدنیست به تررب و لرز خواهند افتاد. 134بدانند که خطرُ بلشویزمشان 

متام زنان و کودکان آملانی را که برای نیروی های مسلح آملان فعالیت منیکنند از مناطق ساحلی  
 -رهر حرزب ناسرریونال  موسیرت )به شهرهای خرونینگن، فریزالند و خیلدرالند انتقال میدهند. 

سربازی اعالم داشته که اگر جن  هالند را نیز در بر گیرد، او لبارب طراز نازی هالند( سوسیالیست 
ود چرا از آغراز حاضرر نشرد در    بنت خواهد کرد؛ آیا این چاقک هم میخواهد جبنگد؟ اینطور که ب

روسیه جبنگد؟ فنلند، زمانی عقد پیمان صلح را رد کرد و اکنون نیز این م اکرات به برن   جبهه ضد
 بست مواجه شده اند. آهنا پساهنا خباطر این کارشان پشیمان خواهند شد. 

 وانه!دیکودهنای 

 جوالی تا بکجا خواهیم رسید؟ 63تو چه فکر میکنی، ما بتاریخ 

 .آنه ِام. فرانکت

  2499 جون 81مجعه 
 یتی عزیز!گ

اطمینران  ا مرن بر  . جباست ةگفت 135«در متام ماه ازآغاز تا سی ام جونهوای بد »انگلیسی ه مجل
بگویم، که اکنون انگلیسی را هبتر بلدم و برای اثبات این مطلب برایت خر میدهم، که  برایت میتوا 

جنر  بطررز جرالبی پریش میررود، شرهرهای       را واژه نامه میخوا !  136من کتاب "شوهر دخلواه"

                                                 
132  -WunderwaffeWuwa  

 از کلمه مو  آملانی مشتق شده که معنی متسخر آمیز دارد. موفریکا لغت خودساخته آنه است، که مطلب از آن آملان میباشد.  -133 

ایرن   ری لنرین برود.  ُبلشویزم از کلمة روسی " بولشینستُوا " که معنی اکثریت را میدهد گرفته شده، که جریانی در جنبش سوسیال دموکرات کارگری روسیه حتت ره -134  

در نتیجه انقالب بقدرت رسید. حزب م کور  0103ماه نوامر ) اکتوبر مطابق تقویم قدیم روسیه(سال  3حزب بعدها بنام حزب کمونیست بلشویک روسیه شهرت یافته ودر

حل شد. حزب کمونیسرت روسریه وارث ایرن    به حزب کمونیست احتاد شودروی تغییر نام داد. با سقوط احتاد شوردی حزب کمونیست احتاد شوروی نیز من0156در سال  

 حزب میباشد.

 مهانند روسیه در مجهوریتهای پیشین شوروی نیز احزاب مستقل کمونیستی کماکان فعال اند )مترجم(.
135  -Bad weather from one at a stretch to the thirty June  
136 -An ideal husband  
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. حالت مزاجی و روانی و آملانیهای زیادی اسیر گردیده اندویسک، َمگیلو  و اورشا آزاد شده بوبر
 اند. ما نیز هبتر شده و افراد فوق العاده خوشبین 

خیلی سرحال و بشاش اند. خانواده فان دان با مهه 137بر وفق مراد است.اینجا نیز مهه چیز در 
هنر منایی میکند، ِبپ آرایش موهایش را تغییر داده و میپ نیز یک هفته مرخصی گرفته است. کر َش

 م آخرین خرها!اینها بودند، اه

من تداوی عصب دنداهنای جلوی ام را سپری کردم، که خیلی دردآور بود، چنانکه دوسل فکر 
 کرد، من ضعف کرده بزمین خواهم افتید. درمهین تازه گیها خا  نیز دندان دردی داشت!

 

 آنه ِام. فرانکت.

 یاد آوری:

 "رنا فرون برارهننلم  یر م" هدر منایشرنام قش کافی واال را ن 138رندخر رسیده که بشهر بازل  مبا از 
  139قریحه و استعداد هنری!بازی کرده است. مادرم به آملانی میگوید: 

 

  2499جوالی  0پنجشنبه 

 یتی حمبومب!گ

خواهد شد، دچار تررب و  دالل بورربوقتی از پتر میشنوم، که میگوید در آینده جنایتکار و یا 
برار از   وامهه میشوم؛ گرچه که این شوخیست، ولی او از شخصیت ضعیفش رنج میررد. مرن برار   

 من مانند تو میبودم، در آنصورت..."و پتر میشنوم، که میگویند: "اگر  مارگو

                                                 
137  -all right  

 138-Bernhard اصلی اش یا ِبرند که نامBuddy  .به الیارب شهرت داشته و عمه زاده آنه میباشد 
139- Künsterneigung- 
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ی زیر ت ثیر هیچ چیزی قرار منیگیرم؟ آیا من مهیشه مهان کارکه خوبیست، من  ویژگیآیا این  
 را که وجدا  قبول میکند، اجنام میدهم؟

پرس از  تم." و "من ضعیف هس،کسی حاضر میشود، بگویدستش را بگویم، من منیدا  چگونه را
هم باقی مباند. اگر انسان از ضعفش میداند، چرا در آنصورت برضد ایرن نقیصره    آن ناتوان وعاجز

خباطریکره  پاسخ ضعف  به این پرسش اینست: " منیرزمد؛ چرا شخصیتش را هبتر واستوارتر منیسازد؟
گی حیر میشوم. چگونه ممکرن اسرت. زنرد   اینطور سهل تر است!" سهل است؟ از این جواب من مت

  ی استوار بوده، سهل و ساده باشد؟ایکه برتنبلی و دروغگوی

پول و غیره  داشنتگی آرام، ور ندارم، که زندآه، نه، این منیتواند واقعیت داشته باشد، من به این با
امکانات پر از ج به باشد. من زیاد در این باره که چگونه در وجود پتر حس اعتماد بره نفرس را   

منیدا  که چنین کاری چیزی را خبواهد، فکر کردم، ولی  بوجود بی ورم و مهمتر ازمهه اینکه او چنین
 از جانب من امری خوب تلقی خواهد شد، یانه؟

بود، اگر اعتماد کامل کسی را جلب منایم، مگرر  مینزدم تصور میکردم، که چقدر خوب  من اکثرًا
یافنت امریست دشوار. درست را  پاسخ اکنون میدا  که مطابق نیر کامل دیگران فکر کردن و به آهنا

" و "پول" واژه های نامر نورب  آسانگی "مانند تالش به زنداین بدلیل آنرست که برایم چیزهایی  و
 وبیگانه اند.

گی ن در زنرد ای نیستم. اگر انسحدی مبن اتک  کند، ولی من خواستار چنین چیزپتر میکوشد، تا
ایستاده شود، کاری مشکل است مگر دشوارتر از آن اینست، که یک فرد بتوانرد بره    بپای خودش

 قوی داشته، استوار و پایدار مباند. ایی شخصیتش را کامل ساخته، روحیهتنه

مناسب در من مهیشه به پیرامون این مطلب چرخیده، روزهای متوالی در جستجوی وسیله یی  
، آنچره کره چنرین آسران و     سازمروشن  ستم. چگونه من میتوا ، به ویزشت "سهل"ه مقابل کلمه

قشن  مینماید، در حقیقت او را مهچون گرداب به اعماق خویش جبایی که از هیچ دوستی، از هیچ 
 ز هیچ چیز زیبایی خری نیست، میکشاند و از چنین یک گودالی برآمدن نا ممکن است؟اتکایی و ا



 

341 
 

د خوشبختی زنرده ایرم. مرا مهره     چگونه به امی کنیم، ولی هیچیک منیدانیم، چرا وگی میما زند 
گی ا سه نفر در یرک حمریط خروب خرانواد    هم داریم. معین زمان یکسانی باگانی متفاوت و درزند

پرورش یافته، میتوانیم بی موزیم، میتوانیم به بسیاری چیزهرا دسترسری داشرته باشریم. مرا دالیرل       
نی" منیتوان بدست آورد. برای دسرتیابی بره   اآسنیکبخت باشیم. ولی اینها را به "هنگفتی داریم، که 

اما کار به  جالب است، ظاهرسعادت باید سختکوش و نیکوکار بود، نه حمتکر و تنبل. تنبلی فقط در 
 .آرامش و لشت میبخشدانسان 

 مرامری  فقط فاقد ویدرک منیکنم. اما پتر چنین نیست. من کسانی را که کار را دوست ندارند،  
گی اش بره مقرامی   کودن میداند، که بتواند در زنرد  و خود را بینهایت کم ارزش ودر برابرش بوده 
نکرده، که میتوان باعث خوشبختی دیگران  هم درک. بیچاره گک منیتواند و هیچگاهی دسررت یازد

شد و من هم منیتوا  به او این را بی موزم. او شخص بیدین بوده و حضرت مسیح را متسخر میکند. 
گ شته از آن او به خدا سوگند یاد کرده و از نامش سؤ استفاده میکند. گرچه من نیز خیلی م هبی 

 م میشوم.احقیر و بیچاره میبینم، بسیار ناآراو را این طور مزنوی،  نیستم، ولی هرباری که

انساهنایی که عقیده به این یا آن م هب دارند، میتوانند مسررور باشرند، زیررا هررکس از ایرن       
آمسانی اعتقاد داشته باشد، برخوردار نیست. انسران   موهبت که به نیروهای خارق العادهتوامنندی و 
رب داشته باشد. برزخ، دوزخ و هبشت چیزهایی انرد،  هرا روز جمازات و کیفر پس از مرگ نباید از

عملکرد آن به  ر هر م هب و دین صر  نیر از شیوهکه کسان زیادی منیخواهند آنرا قبول کنند، مگ
حنوی از احن  انساهنا را براه ثواب هدایت میکند. البته این خباطر تررب از خدا نره بلکره بررای ارج    

مرردم پریش از رفرنت خبرواب یکبرار وقرایع        ست. اگر مههانساهنا و پاکی وجدان آنان ا شخصیت
مهانروز را از نیر گ رانده، نکات مثبت و منفی عملکرد خویش را بررسی منایند، چه کار شایسرته  
یی خواهد بود. در آنصورت انسان خبودی خود میکوشد، درآغاز هر روز نو خودش را اصالح کند 

بل دسترسی و رایگران  شیوه و وسیله برای هرکسی قا و مهچنان به مؤفقیتهایی هم دست یازد. این
منروده، بره آن   میباشد. اگر کسی هنوز این را منیداند، باید آنررا درک   پیروزیو توأم با  ، حتمًابوده

 کند؛ چنانکه گفته اند: اش در عمل پیاده  اعتقاد داشته و

 وجدان پاک باعث نیرومندی میشود!""
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 تی حمبومب!گی

لیالم آجنا توت زمینی خریده است. تروت زمینری   رفته و از 140آقای بروکس به شهر بِیَوروایک 
اضافه از بیست راکه مقدار قابل مالحیه بوده، مملو از ری ، گرد و خاک است به اینجا آورده اند. 

شرب مرا توانسرتیم،    جعبه( این توت برای دفتر اختصاص داده شده است. در مهان وچهار کریت )
شش بوتل را کنسرو منوده و هشت ُقطی مربا را آماده کنیم. صبح روز بعد میرپ میخواسرت بررای    

 دفتر مربا بپزد.

بساعت دوازده ونیم در ورودی دفتر قفل شده، پتر، پدرم،فان دان بروی زینه ها به تردد آغراز   
 بایرد  گرم از بایلر گازی بی ورد، مرارگو  آبختند. آنه وظیفه گرفت، منوده و به انررتقال کریتها پردا

دفتر که ُپرر از نفرر برود،     ت بکار اند! وقتی من به آشپزخانهدس آماده سازد، خالصه مههرا  سطلها
گان دیگر و خمفی شدا میپ، کلیمان، یان، پدرم، پتر در آجنرا در دمل حرس منودم. رفتم، چیز عجیبی 

هرای براز،    -حاضرر بودنرد! پررده هرا و پنجرره     براهم  روز طور آمیخته  یانهن شان در مبا حامیا
پرسشی  ا به تررب و لرز واداشتند. دفعتًاها مر گفتگوهای بلند مهه وصدای بسنت و باز کردن دروازه

از مغزم خطور کرد: آیا ما هنوز هم خمفی هستیم؟ احسارب عجیبی برمن مستولی شده و فکر کردم، 
نشان دهیم. من با ُپر کردن دی  با آب گررم بسررعت ببراال    باآلخره میتوانیم، دوباره خودرا بدنیا 

مشغول کندن برگها و پاک کردن توهتای زمینی و یا اگر  وفامیل نشسته  خانه ما بقیهآمدم. در آشپز
دقیقتر بگویم سرگرم نشان دادن اینکه توهتا را میچینند، بودند، زیرا مقردار تروتی کره بردهن آهنرا      

به یک سرطل ضرورت احسارب شد، به سطل ریخته شود. چون بزودی  کهمیرفت بیشتر از آن بود، 
پتر دوباره به آشپزخانه پایینی رفت. اما در مهین حلیه ناگهان زن  دروازه بصدا در آمد، پترسطل 
را در جایش گ اشته، بطر  باالدویده و به تعقیب آن املاری متحرک قفل شد. ما با بری صرری و   

وهتای زمینی باقیمانرده مهاجنرا   دیم. برعالوه نل آب بسته شده و تتشویش منتیر حوادث بعدی بو

                                                 
140  -Beverwijk 
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اگر انسانی بیگانه به خانه آمد، شیردهن آب را ببند، یعنی: "  اختف چون اصل عمدهشسته ماندند؛ نا
 ناف  شد. -تا از سرو صدا جلوگیری شود."

زینه ها پایین رفت. بساعت یک یان آمده و گفت: که این ُپسته رسان بود. سپس پتر دوباره از  
 من به املاری نزدیک شده و بعدًاعقبگرد کرد.  پتر دفعتًا بصدا درآمد، بنًا اما ترن ... و زن  بازهم

به زینه باال شدم، تا بتوا  صدا ها را تشخیص دهم. باآلخره من و پتر مهانند دوترا دزد بره کتراره    
اتک  منوده و به صداهایی که از پایین می مدند، گوش دادیم. هیچ صدای ناشناسی بگروش مرا منری    

راه ایستاده و صردا زد: " برپ!" وبرازهم :"     از زینه ها پایین رفته و در نیمهآمد. پتر آهسته آهسته 
رفتره و  او به پرایین   که صدای پتر شنیده شود. سپسآن بود،  بپ!" اما سرو صدای آشپزخانه مانع

 متوجه پایین بودم. ا به آشپزخانه رساند. من با هراربخودر

این صدای کلیمان بود، که پتر را صدا  -زود باال برو، پتر، تفتیش مالی از بانک آمده، هله!"" -
گی در عقب املاری مهنه ها باال رفته و ما میزد. او با شنیدن این حر  در حالیکه آه میکشید، از زی

 یم.متحرک پنهان شد

 بساعت یک و نیم کوگلر آمده و گفت:

" آه، خدایا من به چه دامی افتادم، چطور خودرا از شرر ایرن تروت زمینری خرالص کرنم،        - 
صبحانه برایم توت زمینی میدهند؛ یان توت زمینی صر  میکند، کلیمران تروت زمینری را جبرای     

جرا را بروی   بپ توت زمینی ها را میچیند؛ مهه  شیرینی استفاده میکند، میپ توت زمینی را میپزد،
دیدن این اشیای کوچک، گرد و قرمز را نداشرته و از دسرت آهنرا     وت زمینی گرفته، من حوصلهت

 بباال فرار میکنم، ولی در اینجا هم میبینم، که توت زمینی شسته میشود!"

از شرد. پردرم مهران    طی کنسرو بر را کنسرو میکنیم. از طر  شب دوُق ما توت زمینی باقیمانده
حلیه از آهنا مربا درست کرد. صبح روز دیگر دوُقطی کنسرو توت زمینی و ظهر آنروز چهار ُقطی 
دیگر باز گردید. فان دان آهنا را در حرارت کمی توانست پاستوریزه کند. حاالهرشب پردرم مربرا   

را با شکر و بوره صر  نی با توت زمینی میخوریم و مهچنان توت زمی امیپزد. ما شیرریخ و فرنی ر
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دو روز متام مهه جا را توت زمینی گرفته بود، اما در روز سوم جبز از ذخرایری کره بررای    میکنیم. 
 آینده قایم شده بودند، مهه اش متام شد.

زده و ادامه داد: "ما از خا  فان هوفن تقریبًا هشت کیلو مارگو مرا صدا  -" آنه، گوش کن!" - 
 آورده ایم." َمَتر( بدستخنود سبز)
بلی، کار خوبیست، اما، آه... من گفته واضافه کردم: " -یباشد."منتهای شرافتش م " این نشانه -

 برای آماده منودن آن چقدر کار را باید اجنام داد!"
  سر میز غ ا مادرم اعالم کرد:

 َمَتر( سهم بگیرید."ز یکشنبه در پوست کردن خنود سبز)مهه باید صبح رو مشا" - 
ر بود، بروی میرز هویردا   دی  نسوز ما که از َمَتر ُپ ترین، صبح پس از صر  غ ا بزرگو واقعًا 

شد. پاک کردن خنود )جدا منودن پوست کلفتش( کاریست شاقه، اما کندن پوست نازکش شراقتر و  
 دشوارتر میباشد. من فکر میکنم، که بسیاری از مردم منیدانند، که این پوستک نازک خنود چقردر از 
نگاه ویتامین غنی بوده، نرم و خومشزه میباشد. اما سه ویژه گی فوق الر کر امهیتری ندارنرد، زیررا     

غر ا اسرتفاده میشرود،    در صورت موجودیت آن مقدار خنودی کره در   مهمترین سود آن اینست که
افت اضافه تر میسازد. البته این کاری ویژه و دقیق بوده و مستلزم ظر در حدود سه برابر خوراک را

ه کار یک کار و یا متخصصان ژر  نگر میماند، تا بظریفبیشتر بکار دندانساز  و شکیبایی است؛ که
ز کردیم. من ایستاده بکرارم پررداختم؛ ولری    اعت ُنه ونیم بکار آغاما به سدختر نوجوان مانند من. 

، اول کنجش راطنین انداز اند: بساعت یازده ونیم دوباره نشستیم. در گوشهایم تا کنون این صداها 
در برابر چرشما  تا کنون چیرز  یش را دور بیانداز وامثاهلم. َخمش کن، پوسرتش را بکش، تارکها

های سبز گندیده وغیره و غیره اشیای سربز،  رمک مانند، رشته گکهای سبز، قشرهای سبز...سبز ِک
مقاومرت   د و برای اینکه در برابر آنگی حمض میماندر تردد اند. این کار به دیوان سبز و سبز رن 

مهه خبندند، مگر خودم رگویی کرده و چرندیات میگویم، تا کرده باشم، متام صبح را من بدون وقفه پ
هر تارکی که من میکشرم براز یکبرار دیگرر     بودی ام. با میدا ، که بدلیل دیوانه شرد  حمکوم به نا

 کدبانو( تبدیل شوم.به یک زن خانه ) واهم گ اشت، تامعتقد میشوم، که من هیچگاهی خن

ما را صر  کردیم؛ مگر از ساعت دوازده ونریم ترا    ت دوازده باآلخره ما غ ای صبحانهبساع 
دوازده و پانزده ما جمبور بودیم باز به پوست کردن خنود سبز مصرو  شویم. وقتی مهه مجع شدیم، 
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عین کسالت را داشتند. من به  نیز تقریبًاد تب حبری دچار شده بودم. دیگران من به بیماری یی مانن
خوابیدم، ولی وقتی بیدارشدم، هنوز هم از دست ایرن خنرود   له به بستر رفته و تا ساعت چهار عج

 سبز )َمَتر( درست حبال نیامده بودم.

 آنه ِام. فرانکت.

 

 



 

 046 

 

 



 

347 
 

 

 

 

 

 



 

 048 

 

 



 

349 
 

 

 



 

 001 

 

 



 

351 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 002 

 

 

 



 

353 
 

 



 

 004 

 



 

355 
 

 

 

 

 

 



 

 006 

 

 



 

357 
 

 

 

 

 



 

 008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

359 
 

 

 



 

 061 

 

 

 



 

361 
 

 
 2499 جوالی 21شنبه 

 یتی عزیز!گ

؟" گان امروزی چیسرت مشا در باره دوشیزنیر برای ما از کتاخبانه کتابی وسوارب بر انگیز بنام " 
 آورده اند.

 صحبت کنم.  توامروز میخواهم در این مورد با 

جوانان امروزی" را از سرتا پایشان مورد انتقراد قررار میدهرد، ولری     ویسنده این کتاب "خا  ن
 یکاره اند، برعکس نویسنده جرداً این نکوهش این نیست که گویا جوانان بی استعداد و بهدفش از 

امکانات را  مهه ، زیبا و هبتر بسازند کهمعتقد است، که اگر جوانان خبواهند، میتوانند، دنیایی بزرگ
بدین منیور دارند، ولی خودرا با مسایل جزئی و سطحی سررگرم میکننرد، بردون اینکره در فکرر      

 اییهای حقیقی باشند.زیب

در بعضی از مجالت و حلیات فکر میکنم که نویسنده مرا خماطرب قررار داده و هبمرین جهرت      
است، که امروز میخواهم باآلخره افکار و روا  را بدون پررده در برابررت گر ارده و از خرود در     

 مقابل این اله دفاع کنم.

رد، کره کسرانیکه مررا از دیرر براز      گی برجسته وجرود دا در کرکتر )خصوصیات( من یک ویژ 
ا  در میشناسند، منیتوانند، آنررا درک نکننرد و آن هنرر خویشرنت شناسری مرن اسرت. مرن میترو         

هررروزه بردون    ی کنم و دراین حالت در مقابل آنره یک بیگانه ارزیاب هرعملکردم خودرا از زاویه
و حتسرین او در اعمرال    ردار بدشاغراض و تعصب برخورد منوده و از برائت وی هنگام بررسی ک

میروم. هر باریکه من دهن میگشایم تا چیزی بگویم، یابه حمض اینکه صرحبت کرنم،   ش طفره خوب
این احسارب خود آگاهی مهیشه در برابرم قرار داشته و من از پیش میدا : "این حر  را باید طور 

ای قابل انتقراد مرن   دیگری ادا میکردی." و یا "چنین سخنی خوب وجباست." گفته ها و برخورده
پدرم مبنی بر اینکه :  جلوتر میروم براستی و درستی گفتهخیلی زیاد اند و هر قدر من در این شیوه 

معتقد میشوم. والدین فقط میتوانند،  -مراقب تربیه و آموزش خویش باشد." ًا"هر فرزند باید شخص
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ره بدست خرودش اسرت.   خمشوره داده و نصیحت پدرانه بکنند، اما تشکل شخصیت هرکسی باآل
از هیچ چیز منیهراسم. من مهیشه خودرا نیرومند یهای دیگرم اینست، که من در زندگی گیکی از ویژ

مرن خنسرتین    جوان مبا ! وقتی که مهزمان آزاد ونبوه مسئولیتها را بعهده گرفته و پنداشته، میتوا  ا
ر انسرانی  برابر فشار روزگار که نصیب هگی ام پی بردم، خیلی راضی بودم: یعنی در بار به این ویژ

 گی کنم.میشود، میتوا  ایستاد

ه بر حراال میخرواهم   ولری   زیاد با تو صحبت کررده ام،  موضوعات نامرده من قباًل اما در باره 
در و پرورده  " برگردم. پدر و مادرم مهیشه مرا با نازرا والدینم مرا درک منیکنند!چموضوع اصلی "
میباشند؛ آهنا مرا در برابر باالیی ها اایت کرده و از هر چیزیکه یک پردر و مرادر   مقابلم مهربان 

، وامانرده  برای فرزند شان اجنام دهند، دریغ نورزیده اند. مگر من مدت مدیدی خودم را یکه، تنها،
کشری ام را کمری   گردن ام. پدرم مهواره کوشیده ترا روحیره  احرسارب کرده  راه گماز نیر افتاده و 

تالشرش بی نتیجه بوده است. من خودم برا نتیجره گیرری و گررفنت دررب از     ف بسازد، ولی منعط
 اشتباهامت خودم را مهیشه اصالح کرده ام.

مبرن   منیدا ، چرا پدرم )پیم( هرگز اتکایی در تالشهایم نبوده و زمانیکه میخواهد دست کمرک  
پیم به وسایل نا درست متوسل شرده و برا مرن مهیشره ماننرد      دهد، چرا به ُکنه مطالب پی منیرد؟ 

کودکی که دوران دشوار رشدش را سپری میکند، برخورد مینمود. البته این تعجب آور برود، چرون   
پدرم تنها کسی بوده که مبن اعتماد زیادی داشته و این او بوده که مبن تلقین مینمود، ذکی وهوشریار  

زنده ماندن و مهانند در وجود من مبارزه خبراطر  نشده و آن اینکهم. اما وی به یک چیز ملتفت باش
 چرون  گی کردن مهمترین اصل بوده است. من هیچگراهی منیخواسرتم از آهنرا کلمراتی    دیگران زند

و اینکه گویا این مشکالت "خبودی خود رفع میشوند" را بشرنوم.   ن دیگر""معضالت ِسنی"، "دخترا
دختران دیگر بلکه مانند خود آنه، مهانگونه که او میباشد، برخورد  من میخواستم آهنا با من نه مثل

اد داشرته باشرم؛   منایند. در حالیکه پدرم متوجه این مسایل نبوده است. من منیتوا  بره پردرم اعتمر   
در میان  در موردش چیزی منیدا . بنًا خودش هیچ چیزی برایم منیگوید و من هم چونکه او در باره
ت و اعتماد کامل وجود نداشته است. پدرم مهیشه در برابررم رفترار پیرانره و    ما هیچگاهی صراح

پدرانه داشته و گویا وی نیز چنین متایالت گ را را از سر گ شرتانده ولی اکنون منیتواند برا وجرود   
شده اند، کره مرن نقراط نیررم دربراره      تالش مداوم احسارب جوانان را درک کند. اینها مهه باعث 

سنجیده ام را با هیچکس جبز از دفتر روز نوشتم و گاهگاهی با مرارگو   های عمریقًازندگی و تیوری
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در میان نگ ارم. من از پدرم متام ناراحتیهایم را پنهان داشته و به او هیچگاهی در مورد آرماهنرایم  
 نگفته و بدینگونه بدست خویش خودم را از او بیگانه ساخته ام.

هانه برخورد منروده ام  دیگر برخورد منایم؛ من طبق متایالمت و طور خودخوا من منیتوانستم بگونه
در نتیجه تالش پیگیر فقط سایش خودم بوده است. ولی این آرامش و حس اعتماد خبودم که هدفم 

 ات دیگران پایدار مباند. هنایتراً هنوز آنچنان استوار و کامل نیست، که در برابر انتقادبدست آمده و 
هیچکس حتی پدرم منیباشم. شاید این ظاملانره   طه به این مسایل حاضر به پ یرش انتقادمن در راب

موضوعات درونی و خصوصی ام را در میان بگ ارم، در نتیجره  ماید، ولی من آماده نیستم با وی بن
 ازمن بیگانه میشود. او بدلیل برخورد احساساتی ام بیشتر از پیش

میشود، که گاهگراهی پردرم   میدارد: این از کجا ناشی  مهیشه ذهنم را خبود مشغول پرسشیک 
میسازد؟ من به مشکل میتوا  با او گ اره کنم؛ حترَی از نازدادهنرای بیشرمارش     عصبانیمرا خیلی 

 نفرمت می ید؛ من میخواهم در آرامش باشم، تا دوباره اطمینا  را نسبت به وی بازیامب! چون وجدا 
که در آحنالت خاص روانی توانستم برایش بنویسرم و او را  ذکر شده قباًل  هتا کنون به علت آن نام

در هرر مروردی    ار است که انسران بتوانرد، واقعراً   مقصر بدا ، ناراحت است. آه، خدایا چقدر دشو
 نیرومند و شجاع باشد!

علیرغم اینها من تا کنون در مورد اینکه چه چیزی باعث رجنش قلبی ام شده، نگفتم. چون من  
بیشتر از پدرم آزرده ام. من خبوبی میدا ، جبای اینکه او مرا ُمسرخر کنرد، مرن اورا تسرخیر      از پتر

کرده ام. من یک تصویر خیلی خوب از او برایم سراخته و او را یرک پسرر خراموش، حسرارب و      
دوستداشتنی یافتم، که ضرورت جدی به حمبت و دوستی دارد! من نیز به یک دوست ومهصرحبت  

 تالش زیاد باآلخره توانستم او را بسویم جلب کنم. گامم میبود و در نتیجهرفیق ومهنیاز داشتم، که 

زمانیکه من بدوستی وی دست یازیدم، بین ما خبودی خود روابط خصوصری مبیران آمرد، کره      
چه چیزهای غیرر جمراز و مطالبیکره از       ناشنوی میماند. آه، ما در بارهاکنون به گسرتاخی و حر

قلب ما نش ت میکرد، صحبت نکرده ایم، که تا کنون بدون من و او کسی دیگر از آن خرر نردارد.   
تردیرد و   خیلی سطحی بوده و گاهی هم او آدم ل پتر را درک میکنم. بعضًـمن تا حاال نیز به مشک

رابر من میشود. ولی صر  نیر ازاین من دودلی بر وی چیره میشود، که مانع صراحت او حتَی در ب
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فاحشی شده ام و آن اینکه در روابط خیلی حمرمانه ام با او از مترام امکانرات بررای    ب اشتباه مرتک
و حمبت بروده و برا گ شرت هرر روز برا      یکی بیشتر طفره رفته ام. وی تشنه دوستی دوستی و نزد

رار میگیررم. او از گفتگوهرای مرا    بیشتر از گ شته مورد پسندش قر  وضاحت درک میکنم، که من
خودم است، صحبت کنم. من  موارد که مورد عالقهم فقط در آن راضیست؛ گرچه من بسیار میکوش

پتر را با اکراه چنان که او خود متوجه نشده، بطر  خود کشانده ام و اکنون وی مبن چسپیده ومرن  
ود بایسرتد. من خیلی زود دانستم که او منیتوا  در حالت فعلی او را از خود برا  و بگ ارم بپای خ

اورا از دنیاگک حمدودش حاال میخواهم حداقل  من در انتیارش هستم باشد؛ بنًا منیتواند دوستی که
 و صر  نیر از جوانی اش اورا برشد و تکامل وادارم. بیرون کشیده

 گفتره این  میباشد." مبفهوم اصلی کلمه(در واقعیت انسان در جوانی ببیشتر از پیری یکه و تنها )"
 سخنی درست میپندارم.  -خوانده و هنوز بیاد دارم از کتاهبایی که قباًلرا در یکی 

گان ما در اینجا وضع دشوارتری از ما جوانان دارند؟ نه، خیر، این واقعیت نردارد.  آیا ساخلورد
تزلرزل   گی دچاردر زند داشته، مطابق آن عمل منوده و بنًاافراد مسن در هر موردی یک نیر معین 

که هرنروع ختیرل و آرمران گرایری      -دوچند داریم، که در حالت کنونیمنیشوند. ما جوانان مشکل 
سرکوب شده و حمکوم به نابودیست و انساهنا منفی ترین جنبه هرای شخصریت خرودرا برجسرته     

ویش بتوانیم نیریات خر  -میسازند؛ در زمانیکه ایمان مردم خبداوند، حقیقت و راستی تضعیف شده
 را طرح و عملی سازیم.

کسی که ادعا میکند، که بزرگان در اینجا در خمفیگاه مشکل زیاد دارند، منیتوانند، تصور کنند، که 
رای آهنرا هنروز   معضالت ما جوانان چندین برابر بیشتر و دشوارتر از آهناست. دشواریهایی که ما ب

و این در حالیست که ایرن مشرکالت بره مرا فشرار آورده و از مرا راه حرل        خیلی جوان هستیم، 
دا کررده ایرم، در صرورتیکه    ما فکر میکنیم، که راه حلی پیر  پس از مدتی طوالنی هنایتًامیخواهند. 

فر میشوند. مشکل جدی ما در حلیره  های حل مشکالت با واقعیات موجود ضرب صهاین را اغلبًا
یالت و امیال نیک پیش از آنکه شکل بگیرند، در زیر فشرار واقعیرات   کنونی اینست که رویاها، خت

تلخ از بین میروند و این یک واقعیت عجیب است، که من با وجود اینهمه مشکل هنوزهم آرماهنا و 
 آرزوهایم را حفظ کرده ام؛ چون هنوز هم به سرشت نیکوی انساهنا عقیده دارم.
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مرگ، غم و بی نیمی اسارب گ ارم. من  ا بر شالودهه دنیای خودم ربرای من غیر ممکن است، ک
فان را میشنوم که میبینم که آهسته آهسته دنیا به یک صحرا تبدیل شده، من صدای غرش رعد و تو

و ما را به نابودی میکشاند. بلی، من سرنوشرت تلرخ ملیوهنرا انسران را احسرارب      مبا نزدیک شده 
مینگرم، فکرمیکنم، کره مهره چیرز هببرود یافتره، ایرن       مینمایم، ولی با وجود اینهمه وقتی به آمسان 

قساوت و بیرای بپایان رسیده و صلح و آرامش دوباره مررستقر خواهد شد. در حالت فعلی باید 
 من رویاها و ایدیاهلایم را حفظ کنم، تا در فرصتی که باآلخره آمدنیست، حتقق خبشم.

 آنه ِام. فرانکت.

  2499 جوالی 12مجعه 
 یتی عزیز!گ

امیدوارم و احسارب میکنم، که مهه چیز خوب خواهد شرد! بلری، مهره چیرز      اکنون من حقیقتًا 
ی صورت گرفتره و  سؤقصد تلرهیهببود خواهد یافت! خرها خیلی جالب و شگفتی آور اند. جبان 

ط یک جنرال آملرانی کره   کمونیستهای یهود و یا انگلیسهای کاپیتالیست، بلکه توس اینبار نه بوسیله
افتره و  "گرا " داشته و خیلی جوان هم است. جان پیشوا "بقدرت پروردگار!" جنرات ی اشرافیلقب 

گی حمدود دارد. چند تن از افسرران و جنراهلای نزدیک به وی زمخی و مت سفانه فقط چند خراشید
 سؤقصد تیرباران شده است.  یا کشته شده اند. مقصر اصلی

میخواهنرد،  بیزار بوده وو جنراهلای زیادی از جن   این حادثه خبوبی نشان میدهد، که افسران 
 هحلاصمیامی را برقرار ساخته، با متحدین را در تابوت ببینند. آهنا آرزومند اند، دیکتاتوری ن تلرهی

بیست سال دوباره یک جن  جدید را برراه   -و پس از حدود ده منوده، دوباره جتهیز و تسلیح شده
را نابود منیکند، چون برای متحدین آسرانتر و سرودمند ترر     تلرهی فعاًلدازند. شاید پروردگار عامل ان

یگر خویش را نابود کنند و در آنصورت روسها وانگلیسها های بیچاره یکدخواهد بود، تا این آملانی
زات کمتری را متقبل خواهند شد، تا در احی  و باز سازی شهرهای شان اقدام کنند. اما ما هنروز  

جویم. مگر تو متوجره   پیشیی نکرده ایم و من منیخواهم از حوادث جالب آینده تا این حد پیشرو
هستی، که سخنا  راست و واقعبینانه اند؛ من امروز طور استثنایی منیخواهم سرت را برا ایردیاهلای   

 بلند باالیم بدرد بی ورم.



 

 066 

عرالم  و به آهنرا ا را خماطب قرار داده  وفادار و عزیزش ملتطور مشفقانه  تلرهیگ شته از اینها 
باید از گشتاپو پیروی کنند؛ ومهچنین هر سربازی کره   در نیروهای مسلح منوده که از این ببعد مهه

میداند یکی از قوماندانانش در این سؤ قصد ناجوامنردانه و بزدالنه سهیم بوده، بدون ت خیر و تردید 
 وی را تیرباران کند!

آمد! اگر روزی سرربازکی زرنر  هنگرام متررین      داستاهنای جالبی از این حکم بوجود خواهد
گی بسراد  ورد سرزنش قررار گیررد؛ در آنصرورت نرامرده    قواعد مارش، گامی اشتباه گ اشته و م

تو میخواستی پیشوا را بکشی و اینک بگیر اینهم سزایت!" تفنگش را دور داده و با فریاد: "میتواند، 
گی جاویدانه )و یامرگ ابدی( درا تصحیح کند به زنبا رگباری از مرمی افسرری را که میخواسته او 

فرستد. باآلخره طوری خواهد شد، که افسررران از تررب اینکه به سرربازان و م دونران خرویش    ب
چیزی بگویند در پتلوهنایشان خواهند رید، زیرا سربازان بیشتر از آهنا از صالحیت گفتار و کردار 

 برخوردار اند.

رده یی ویا شاید من بازهم بدون تعمق حاشیه روی میکنم؟ اگر چنین پی ب به مقصودم تو حتمًا 
، که ور بوده و گوش و هوشم به این امیدوارندباشد من چیزی منیتوا ، چون عقلم اکنون از منطق د

در ماه اکتوبر آینده به چوکی مکتب تکیه بز ! آه و افسورب، که من مهرین حلیره گفرتم از سربقت     
 " لقب داده اند!اضداد بیجا نباشد، که مبن "جمموعها ببخش، شاید حوادث خودداری کنم! مر

 آنه ِام. فرانکت.

2499 سه شنبه يکم اگست  
 یتی نازنین! گ

 مر کور  واژهگ شته ام را برا آن بپایران برردم و امرروز      " جمموعه اضداد" کلمه یی بود که نامه
 توضیح داده میتوانی؟ و یرا بعبراره  ها" را تضادآغازگر نامه ام خواهد بود. آیا تو مبن "جموعه یی از 

 بیرونری  ضراد دیگر این تناقض چه معنی دارد؟ این واژه مهانند لغات دیگرر معنری دوگونره یرا مت    
و خنستین معنی آن معمولی بوده و بره مفهروم عردم موافقرت بره       باطنی( دارد) ظاهری( و درونی)

متام خصوصیات منفی یی که من به آهنا  نیریات دیگران، خودرا هبتر پنداشنت، حر  آخر را زدن و
 گی دومی ام را کسی ندانسته و این یک راز خصوصی ام میباشد.هره ام، میباشد. اما ویژُش
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به دوخبرش تقسریم شرده اسرت. در یرک قسرمت آن         واقعًاا یت باربار گفته ام که رومن برا 
. چنانچه مرن مغازلره   حوادث وجود دارد و خوشبینی نسبت به مهه گستاخی سخاوت، خوشرویی،

ها، بوسه زدهنا، به آغوش کشیدهنا و شوخیهای دیگران را متقبل شده و گاهگاه حوصرله و حتمرل   
آهنا را دارم. این خبش روا  مهیشه مراقب و حاکم بر خبش دیگر آن که خیلی هبتر، پاکتر وژرفترر  

ک منیکند و بنابر ایرن  دراست، میباشد. آیا این راست نیست که این جانب نیکوی آنه را هیچکس 
دیدن مرا ندارند. بلی، من به مسخره یی میما  کره فقرط یرک ظهرر باعرث       اکثر مردم نیز حوصله

 طالح از دید  سیر میشود. بعبراره خوشحالی دیگران میشوم، ولی پس از آن انسان تا یک ماه باص
ط برای یک تفریح ساده و به یک فلم عشقی برای انساهنای ژر  نگر میماند، که فق دقیقًادیگر این 
نیر گرفته شده، چیزیکه پس از مدت کوتاهی به براد فراموشری سرپرده شرده، چیزیکره      یکبار مد

مناسب است، که این را برایرت برازگو   چندان خوب هم نیست. این برایم نابدنیست ولی درحقیقت 
در حالیکره جانرب   کنم، مگر وقتی میدا ، که این حقیقت دارد، چرا از گفنت آن خرودداری ورزم؟  

سبکتر و سطحی ام میتواند بسیار سریعتر از قسرمت عمیقتر و درونی ام پیشری کنرد. ترو منیتروانی     
تصورش را بکنی، که من تا چه اندازه تالش منوده ام، تا این نیمه را از وجودم دور منوده، نراتوان و  

 علتش را هم میدا . خوردش کرده و دربندش کشم، ولی تاکنون قادر به این منیشوم و البته

، نتوانند درک کنند، کره مرن   هستمه مهیشه کسانیکه مرا چنانک از اینکه مهه من خیلی بیمناکم، 
من میترسم، که آهنا مرا خیلی زیبا و نیکوست، نیز هستم.  شخصیتم، که دارای یک جانب دیگر در
مرا انسانی مضحک و احساساتی پنداشته ومرا جدی نگیرنرد. مرن عرادت     مورد متسخر قرار داده،
سبک" آنه باین خو گرفته و آنرا میپ یرد، "ن مرا جدی نگیرند، ولی فقررط جان گرفته ام، که دیگرا
در شوم حداقل برای روزی قا من برای این منیور خیلی ناتوان است. اگر مننگین" چون جانب "س

را بزور به صحنه بی ورم، میدا  که او ماننرد گرل اقاقیرا خرودرا عقرب      خوب  یکساعت عماًل آنه
مشاره یک سخن بزند، چنانکه تا متوجه شروی دوبراره نرا پدیرد     کشیده، گپ نزده و میگ ارد، آنه

 میگردد.

خوب و مهربان که هیچگاهی در مجرع مرردم و در معاشررت حاضرر نیسرت، در       بنابراین آنه 
خلوت دارای صدای رسا و حاکم است. من خبوبی میدا  که دارای چه نوع شخصیتی باید باشم و 

 باطنی چگونه انسانی هستم...  از نگاه
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ترر بگرویم،   یقنه، اگر دق -مگر مت سفانه که من فقط برای خودم چنین بوده و خواهم بود. شاید
به این دلیل من خوشربختی را در درون وجرودم جسرتجو میکرنم، درحالیکره       شاید نه بلکه حتمًا

حقیقی  نند. درعین زمان از درون مرا آنهدیگران مرا یک انسان با معرفت و اجتماعی حمسوب میک
 .از بند رها شده منیما  ر عمومی به چیزی جز از یک بزغالهمن در انیا وراهنمایی کرده 

دلیل القابی چون،  گفتم، من هرگز احساسات حقیقی ام را بیان منیکنم و هبمین مهانطوریکه قباًل
نده دل شاد و ز عشقی را کمایی کرده ام. این آنه داستاهنای وانندهگر، کالنکار و خپسر باز، عشوه 

ی باال می انردازد؛  بیتفاوتیباکی به آنان پاسخ متقابل داده، شانه هایش را با به اینها لبخند زده و با 
برخورد مینماید. اگر من صادقانه برایت  مس لهباطنی در واقعیت طور دیگری به این  در حالیکه آنه

بگویم، جمبورم اعترا  کنم، که من بطور جدی تالش میکنم، که خودرا تغییر دهم، ولری هربرار برا    
 احتی زیادم میشود.نیروهای قوی طر  مقابل مواجه میگردم، که این امر باعث نار

گی ات؛ یدهد: "میبینی، اینست نتایج زنرد دمل صدایی که به هق هق گریه میماند، ندا م ژرفایدر 
عملکردت، چهره های متعجب و هراسان در مقابلت، اطرافیانی که بدخواهت اند و  یر منفی دربارهن

رتم، به این کاش من میتوانسآه،  گوش منیدهی."بصدای نصف شایسته ات  اینها مهه دلیل آنند، که تو
د. اگر من خاموش و جدی باشرم، مهره فکرر    وآواها گوش دهم، گرچه میدا  چیزی حاصلم منیش

میکنند، که رول جدید و مسخره ای را میخواهم بازی کنم، در آنصورت من فقط میتوا ، برا بیران   
را باخانواده خودم، کره   د در این باره چیزیچنانچه من نبای ،یک شوخی از این خممصه رهایی یامب

مطرح کنم، که مبن دوای سردردی و تسکین را سفارش منوده، گلویم  ،مریضم فکر میکنند من حتمًا
عده و تشناب رفترنم  را کنترول منوده و به پیشانی ام دست میزنند، تا بدانند، من تب ندارم؛ آهنا از م

غرم  بعردًا بره افسرردگی و    له شرده،  کننرد، در نتیجره مرن بیحوصر    خلقی ام انتقاد میپرسیده، از بد
دچارگردیده و آخراالمر قلبم درهم شکسته، از بیرون جبهت منفی متایل پیدا مینماید، کره بالنتیجره   

در دنیا  اگر...میافتم.  ،برای آنچه که میخواهم شود و میخواهم شوم من درجستجوی وسیله و راهی
 زندگی منیکردند. دیگر کسان

 آنه ِام. فرانکت.
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 .قاع شده استبعلت بازداشت نويسنده ناگهانی فرانک در اينجا روز نوشت آنه 
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ساختمان مشاره یک موتر در برابر  صبحمیان ساعت ده ونیم و یازده  0111اگست سال  1 روز
کرارل  رب. اوبرشرراو فیرورر   رب.ِاس ِاتوقف کرد. از این موتر افسر پرولی  141پرینسن خراخت 629
با لبارب نیامی هبمراهی سه تن مهکاران هالندی اش موسوم به پولیس سربز   142یلر باویر  زیوز
 شده بود.  دند. البته خمفیگاه توسط کسی افششخصی داشتند، پیاده ش ربکه لبا

یوهرانس  یکترور کروگلر و  کمک کننده ها شرامل و  پولیس سبز هشت تن خمفی شده را مهراه با
)بپ( فوسکویل خودداری کرد. اما آهنا  ولی از توقیف میپ خیس و الیزابتکلیمان بازداشت منوده 

 .ندیها شامل زیورات و پول نقد خمفی شدگان را غصب کردرمتام دارای

انتقرال   143لِفِنوخیواقع امست بازداشتگاهیپس از بازداشت آقایان کوگلر و کلیمان مهان روز به 
بتراریخ یرازدهم   در امستردام برده شردند.   144ویترینگنسخانس زندانداده شده و پس از یکماه به 

جاجبرا کردنرد.   145مرسفورتآهنا را بدون حماکمه به اردوگاه انتقالی پولیس در شهر َا 0111سپتامر
کلیمان خباطر وضع صحی و بیماری اش از زنردان رهرا گردیرد. او در     0111سپتمر  01بتاریخ 
قبرل از فرسرتادن بره    0115. کوگلر توانست در سال در امستردام پدرود حیات گفت 0151سال 
به کانادا مهاجرت منوده و در سال  0155به آملان از زندان فرار کند. او در سال  کار شاقه() بیگاری
 شرهر  در 0119فوسرکویل در سرال   -وایرک  برپ( ت کررد. الیزابرت )  در شهر تورنتو وفا 0111

پس از یکصدو یک سال عمر در شهر  146سانتروشیتس -امستردام پدرود حیات گفت. میپ خیس
 پدرود زندگی گفت. 6101امستردام در سال 

 147پرینسن خراخت را مهان روزبه زندان هفتانسرتالت  629خانه مشاره ه ساکنین بازداشت شد
 هویرژ سپس آهنا را به اردوگاه انتقالی در ویترینگنسخانس امستردام برده و چهار روز نگهداشتند. 

                                                 
141 - Prinsengracht 
142 - De SS- Oberscharführer Karl Josef Silberbauer 
143 - Amstelveensweg 
144- Weteringschans 
145 - Amersfoort 
146 - Miep Gies- Santrouschitz 
147 - Haftanstalt 
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بوسریله آخررین    0111سرپتمر   9دند. آهنا بتاریخ انتقال دا 148وستربورک ةییهودان هالند در ناح
در  گاههای جتمعی برده شده و پس از سه روز به کمپ آشرویتس قطاریکه روانه شرق بود، به اردو

 پولند رسیدند.

بره دلیرل    149زنانه اردوگاه آشرویتس بیرکنراو   خبشدر  0115جنوری  2ادیت فرانک بتاریخ 
 ضعف، گرسنگی وبیماری در گ شت. 

)فان دان( نیر به اطالع صرلیب سررخ هالنرد در روز رسریدن بره اردوگراه        لسهرمان فان ِپ 
در ماههرای   پرس آشویتس در کوره آدمسوزی نابود شد، اما بقول اتو فرانک او پسانتر چند هفته 

 بوسیله گاز سوختانده شده است.  0111اکتوبر یا نوامر 

و  بررگن بلرزن   خا  فان دان( پس از انتقال پیهم به اردوگاههای آشرویتس، ست فان پلس )اگو
به جایی  رسید. از آجنا وی احتمااًل 150به اردوگاه تریزیانشتات 0115اپریل  1نوالد به تاریخ بوِخ

 تش معلوم نیست.درگ ش، که تاریخ برده شده از بین سپسدیگر فرستاده شده و 

 هدر ناحی 151برگن بلزنمارگو وآنه در اواخر اکتوبر توسط قطار ویژه باربری به اردوگاه جتمعی 
 هبداشرت بدلیل وضع اسفناک 0115 -0111گسیل شدند. در زمستان سال  152بورگرهایده -لونه

مرارگو وآنره   منجمله بیماری تیفورب )حصبه( در اردوگاه شیوع یافت، که در نتیجه هزاران زندانی 
آنه هنوز واضح نیست، ولی شاید میان اواخر فروری و آغاز مرارچ  گ کردند. روز دقیق مروفات 
دفن شرده انرد.    ِبرگن نبلزنباشد. اجساد این دو خواهر با احتمال زیاد در گور دسته مجعی  0115

 توسط سربازان انگلیسی آزاد شد. 0115اپریل  06این اردوگاه بتاریخ 

                                                 
148- Westerbork 
149 - Auschwits- Birkena 
150 - Thersienstadt 
151- Bergen-Belsen 
152 - Lüneburger Heide 
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بوسیله یک قطار از آشویتس بره اردوگراه    0115جنوری  02بتاریخ )فان دان(  پتر فان پلس
فقط سه روز تا آزادی  0115می سال  5در اتریش انتقال داده شده و در آجنا بتاریخ  153ماهتاوزن
 گفت. زندگیپدرود 

کره   154در اردوگراه جتمعری نوینگامره    0111دسرامر   61الرت دوسل( بتاریخ )پفیفرفریتس 
 ه است.درگ شتتگاههای بوخنوالد یا زاکسهاوزن انتقال داده شده بود، باحتمال زیاد از اردو

ز آزادی از اردوگراه  س ارگان زنده مانده بود، پاین خمفی شد اتو فرانک یگانه فردیکه از مجله 
 9ل آمرد. او بتراریخ   ردیسه به مارسیک کشتی از طریق شهر ُا توسط سربازان ارتش سرخ بوسیله

به سویس  سپسگی کرد. وی زند 0159ا تا سال مواصلت کرده و در آجنبه امستردام  0115جون 
گی میکررد، اقامرت   خویش و برادرش زنرد  مهاجرت منوده ودر شهر بازل که خواهرش با خانواده

ویانا( که وی مارکویچ در شهر وین )متولد ناحیه  155گزید. او پساهنا با خامنی بنام الفریده گیرینگر
از سر گ رانده و شوهر و پسرش را در اردوگراه ماهتراوزن از دسرت     نیز اردوگاههای آشویتس را

بیرسفیلدن شهر برازل   ( درناحیه0111اگست  01داده بود،ازدواج کرد. اتو فرانک تا روز مرگش )
 را وقف تنییم و انتشار روز نوشت دخترش آنه و آرزوها و پیامهای وی کرد.  زیسته، خودسویس 

 

*** 

 

                                                 
153 - Mauthausen 
154 - Neuengamme 
155 - Elfriede Geiringer 

 


