
 اول  بخش

 یدر اردوگاه کار اجبار یزندگ تجربه

 

بلکه به نقل    ست،ین  دادهایو رو  قیحقا  تیکه هدف از کتاب حاضر، روا  میبگو  د یکتاب، با  ن یا  سندهیعنوان نو  به

بارها و بارها رنج آنها را متحمل   انیاز زندان ی ادیز اری که تعداد بس هاییمربوط است، تجربه  ی شخص اتِیتجرب

.  کند ی م  تیاز جان بدربردگان آن را روا  یک یکه     ستا  اییانسان  ریدوران زندان ِ غ  یکتاب، ماجرا  نای.  اند شده

به آنها پرداخته شده   گرید هایدر کتاب  ی که به اندازه کاف یم یکردن حوادث وحشتناک عظ انیدغدغه من، ب 

.  کنم ی م ف یکوچک را تعر  هایاند(، بلکه من انواع و اقسام ِشکنجه -)هرچند کمتر باروشان کرده ستیاست، ن

  یروزمره در اردوگاه کار اجبار  ی زندگ  ، یعاد  یزندان  ک یسوال است: در ذهن    نیپاسخ به ا   مهدف  گر، ید  ان یبه ب

 شد؟ی منعکس م ی به چه نحو

بزرگ و مشهور رخ ندادند، بلکه محل اتفاقشان    هایکه از آنها صحبت خواهد شد در اردوگاه   ییدادهایرو  شتریب

از رنج و مرگ قهرمانان    ی کتاب حرف   نی. در ادادی آنجا رخ م  ی واقع  هایسازیبود که معدوم   ی کوچک  هایاردوگاه 

 (capo) کاپُو- کنمینم  تیشده را رواا شناخته  یمعروف    یبه عالوه، داستان کاپوها  د؛ینیب-یبزرگ نم  یو شهدا

به آنها اعطا شده   ایژهیو  ازاتیو امت  کردند می  عمل  اِس اِس   یروهایبود که به عنوان معتمدان ن  یانیعنوان زندان

و مرگ تعداد   هابتیو مص  های بلکه فداکار ست،ین  نیبزرگ در ب ِی از رنج و دردها یحرف  ادیز ن،یبود. بنابرا

  ی رو  یزینشانه متما  چی که ه  ، یمعمول  انیزندان  نیکِشد. هم-ی م  ر یرا به تصو  نشانونامی گمنام و ب  انینقربا  ادیز

  .کاپوها بودند  ِی دوخته نشده بود، مورد نفرت ِواقع شانهاینیآست

گرسنه   وقتچیخوردن نداشتند، کاپوها ه ی برا ییغذا چیه ایاندک و  اریبس یغذا یمعمول انیزندان که یدرحال

قبل از زندانشان، بهتر شده   ِیبا کلِ دورانِ زندگ  اس یاز آنها در ق ی اریبس یزندگ ت یدر واقع وضع ماندند؛ینم

بود و در   تررانهیبا نگهبانان، سختگ   سهیمقا رداشتند، د انیکه آنها نسبت به زندان یبود. اغلب اوقات رفتار



آن دسته از   انی. البته کاپوها را صرفا از مزدند یکتک م  دتریرا شد  انیزندان ز نی اس با مردان اس  سه یمقا

را داشتند، اگر هم    تیمسئول   نیمناسبِ به عهده گرفتنِ ا ِی تیشخص  هایِی ژگیکه و  کردند ی م   نشیگز  یانیزندان

زود،   یلی. خشدند ی م خود عزل منداشت، فورا از مقا ی همخوان رفتی که ازشان م ی نتظاراتعملکردشان با ا

  های ان یبن شود،ی م زی کردن آنها  ن فیتوص یاردوگاه شده و برا هایسرپرست و هااِس اِس  هیکاپوها شب

  .را در نظر گرفت  یکسانی یروانشناس 

 


