
 انسان در جستجوي معنی
 

ا از باقی مانده بود. ما همه چیزمان ربرایمان  آن لحظه بود که حقیقت عریان را دیدم...تن برهنۀ ما تنها چیزي بود که در
ودند که براي چیزهایی ب ترین تار مو. تن برهنۀ ما تنها دارایی ما بود... عینک و کمربند تنهاکوتاه دست داده بودیم، حتی

ز ا دانستیم که چیزي نداشتیمنان از دست دادم... ما به خوبی می من مانده بود، که من کمربندم را هم در قبال یک تکه
هم خودمان را  کردیممگر زندگی مسخره و تن عریان خود را. وقتی دوش آب باز شد، همگی سعی می دست بدهیم

 دست بیندازیم و هم یکدیگر را

الحیان و ص ، نوشتۀ ویکتور فرانکل است که توسط نهضت»انسان در جستجوي معنی«متعلق به  هنده،این فقرات تکان د
نگ جهانیِ در ج» آشویتس«اردوگاه کار اجباري  مهین میالنی به فارسی برگردانده شده است. خاطرات دکتر فرانکل از

بهتر  ار» نوع بشر«اي است که تو در آن آموز است؛ گویی بسان کارگاه انسان شناسیخواندنی و عبرت دوم، انصافاً
و بیش  بري که پیش از این برایت کمها پی میبدان شوي وپا آشنا می ین موجود دوهایی از اشناسی و با ابعاد و قابلیتمی

اي بر خیزد؛ مبارزة طاقت فرساي روزانهسوزي برمیهاي آدمدودي که از دودکشِ کوره نامکشوف بوده است: مشاهدة
ي خود بر روي سیم خاردارهااندیشۀ پرتاب کردن  زنده ماندن، در عین حال لختی از فکر خودکشی فارغ نشدن و مدام در

ی وجه ب دهنده و بی امان؛ مشت و لگد و شالقی که از طرف افسران نازي، وقت و بی وقت، برق دار بودن؛ گرسنگیِ آزار
ت عفونی که در کمینت نشسته اند... بخشی از مصیب شود؛ دست و پنجه نرم کردن با انواع بیماریهايو با وجه نثارت می

 .نوا و بی پناه ساکنِ آشویتس بوده انیان بیاندازة زند بی حد و

بر جاي ماند  اتوقتی تنها تنِ برهنه. ها و هویت او داردها و تعلقات و برخورداريانسان ارتباط وثیقی با داشته انسانیت
 شودشود و فقط ترا با یک شماره بشناسند و بشناسانند، هویت انسانی ات دود می و سرمایه ات گردد و همه چیز از تو سلب

تفاوتی عمیق به دنیا، تسخر زدنِ از روي بی و به هوا می رود؛ حتی تصور کردنِ این وضعیت نیز دهشتناك است. تسخر زدنِ
بها ببیند و اعتبار و بیو بی» مسخره«دهد که انسان، کلّ زندگی را وجودي، وقتی رخ می و بی انگیزگی و کرختیِ ژرف

 .تجربه کند بینگارد و» بنیاد عمر را بر باد«و » قصر امل را سخت سست بنیاد«

 »خلوت ابعاد زندگی«کنم وبه را مزه مزه می» هجوم خالی اطراف«برخی از اوقات که ». معجونی است آدمیزاد طرفه«
 ؛هاي این جهانیذّاب و دلفریب و زرق و برق دنیا، به رغم انواع مشغولیتج اندیشم که به رغم ظاهرمی روم، با خود می

ه متصور است به طرفه العینی، انسان، بدل ب هاي این جهانی عاریتی است. به نحوي که کامالًها و برخورداريچقدر داشته
 ت، از دست بدهد و وضعیت وانگاشناپذیر میپیش ازاین، پایدار و مانا و زوال موجود دوپاي دیگري گردد و آنچه را
 .کرداش خطور نمیمخیله هایی از او سر زند که پیش از این، بهروزهایی را به چشم خود ببیند و کنش

زبر کننده را تجربه کردم. حیف  را خواندم و ساعاتی غریب و زیر و» انسان در جستجوي معنی« براي بار دوم، اخیراً
 ند، این اثرِهایش داشته باشها و ظرفیتو پیچیدگی» انسان«توبرتو از  الطراف واست کسانی که بر آنند تا درکی جامع 

 .خواندنی را در مطالعه نگیرند و از آن بی بهره بمانند

 


