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شوته  نودربارۀ چگونگی قرنطینه شدن به عنوان یک کودک در شهر نیویوورک  این یادداشت دکتر فیلیپ زیمباردو است. که در آن، 

 ایم.با هم دوستان صمیمی بودهبود و ما از آن زمان تا به حال  0791است. زیمباردو استاد من در دانشگاه استنفورد در دهۀ 

 گای کاواساکی

 سالگی پنجهای بقا در پرورش مهارت

هر دوی  شدم. سیاه سرفهو  در هر دو ریهپهلو سینهکردم، دچار ، و در شهر نیویورک زندگی میبودم هسالنیم ووقتی پنج

توانستم سختی میبه  بود که یمن کودکی کمی الغر بودم، و ترکیب این دو به این معنها بسیار مسری بودند. این بیماری

 کنم. قالنفس بکشم. مجبور بودم برای هربار نفس کشیدن ت

در آن زموان، تموام کودکوان     کس جنوبی آمود. نوام در آپارتمانی در محلۀ گتوی بریک آمبوالنس برای بردن من از خانه

هوای  برای کودکان مبوتال بوه بیمواری   بیمارستان ویالرد پارکر به نام  در بیمارستانیفقیری که بیماری مسری داشتند باید 

بسیار بزرگی برای  آن بیمارستان اساساً پایگاه قرنطینه شدند.قرنطینه میمنهتن  محلۀ در خیابان شانزدهم شرقی درمسری 

ی فلوج اطفوال وجوود    گیور پهلو، و فلج اطفال بود )در آن زمان هموه سیاه سرفه، سینهبیماران مبتال به سل، تب سرخک، 

 صدها کودک و صدها تخت بیمارستانی وجود داشت. بستری بودم من ی کهدر بخشداشت(. 

ی، سیلینپنی داروی گونهدر آن زمان، هیچ به طول انجامید. 0797تا آوریل  0791از نوامبر  ،شش ماه به مدت قرنطینۀ من

این بود که در بستر بمانم  بکنمتوانستم تنها کاری که می هیچ نوع درمانی وجود نداشت.، و میدیداروی سولفا گونههیچ

 از برخی جهات، آن شرایط واقعاً کابوسی روزانه )و شبانه( بود. و منتظر تقدیرم باشم.

   نحووۀ تورین درکوی از   پزشوکی، کارکنوان بیمارسوتان حتوی ابتودایی      منظورم این است که به غیر از نبود هرگونه درموان 

بسوتر  فقوط در  وچهار ساعت و هفت روز هفتوه را  بیست کودکان را هم نداشتند. دربارۀهای عاطفی و اجتماعی مراقبت

ای، هیچ نامه بود(. اختراع نشده اصالً 0799خوابیدم. نه رادیو، نه موسیقی، و نه تلویزیونی وجود داشت )چون تا سال می

 بدنی وجود نداشت. فعالیتگونه امکاناتی برای آمیزی، یا تلفنی وجود نداشت، و هیچای، کتاب رنگمجله

توانستند طور هم نبود. اگر والدینم میساعات مالقات صرفاً محدود به دو ساعت در روز یکشنبه بود. در واقع، حتی این

ه تختخوابم را ب کردند، چون انجام این کار بسیار دشوار بود(، پرستارانبه بیمارستان بیایند )و آنها به ندرت این کار را می
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کردم. اما به محض چرخاندند و والدینم در آن طرف بودند و من از طریق تلفن با آنها صحبت میسوی پنجرۀ بزرگی می

 یول  خِ»گفوت،  نود، پرسوتار موی   آمدکشیدند، و گروه دیگری از والدین میاینکه بیش از سه تخت در پشت سرم صف می

 حوداکرر این ارتباط گرانبها را  شانس باشم کهاینقدر خوش ممکن بود، نهایتدر «. خارج بشیخ ب، تمامش کن. تو باید 

 حفظ کنم.بیست دقیقه 

، بعد یک ساعت با مترو، و سپس شش خیابان رویشش خیابان پیاده از خانۀ من تا مترو .ودبزمستان سردی در نیویورک 

 ،مادرم داشتند.عادت های بزرگ طوفان به در نیویورکدر آن دوران، آنها  روی دیگر از مترو تا بیمارستان فاصله بود.پیاده

همچنین برادر کوچکم دونی بود  .چوب زیر بغل داشتو  بود برادرم جرج مبتال به فلج اطفال خواهرم ورا را باردار بود.

   والودینم توانسوت آن فاصوله را طوی کنود،     نموی  واضح است که مادرم که حتی دو سال هم نداشت که بتواند تنها بماند.

  کردند.خیلی کم از تلفن استفاده میخودشان هم  توانستند تاکسی بگیرند، ونمی

خیلی زود یاد گرفتم که  شد.آمد، و هیچ تلفنی نمیکسی نمیمن تمام هفته را منتظر آن ساعت جادویی بودم اما بعد هیچ

        یتوانسوتم بوه پزشوکان وابسوته باشوم، و حتو      توانستم به پرسوتاران تکیوه کونم، نموی    کلید بقا اتکای به نفس است. نمی

 برای بیرون آمدن از آن وضعیت وحشتناک به من کمک کنند.شم که م باخود ۀتوانستم متکی به خانوادنمی

برایم معنا نداشت بمیرم وقتی آینودۀ   -خواستم بمیرماساساً، کامالً هشیارانه تصمیم گرفتم که قصد زنده ماندن دارم. نمی

توانسوتم  شود، نموی  ها خواموش موی  شب چراغ 1کردم. وقتی در ساعت ام را تصور میانگیز و طوالنیروی شگفتپیش

توانم بوه خواطر بیواورم    هنوز هم می .مهیچ کاری انجام نداده بوددر تمام مدت روز  چرا که -بخوابم چون خسته نبودم

هوایی را روی دیووار بوجوود    رفتند، سایهکردند و پرستاران در دفترشان در برابر نور راه میها را خاموش میچراغ وقتی

 هایش آمده بود.ه برای انتخابشیطان بود کسایۀ به طور مشخص وسال، آوردند که برای من در آن سنمی

مرا قوی، سالم، و دلیر گرداند، و مقودر نمایود کوه زنوده     کردم که من خیلی مذهبی شدم. هر صبح به درگاه الهی دعا می

اگر خدا را در یک سو، و شویطان را  خواستم که مرا با خود نبرد. تازه فهمیده بودم که از شیطان میبمانم. و هر شامگاه، 

ببوین، کودکوان زیواد    »گفوتم،  به شیطان موی  ام.بخت خود را برای زنده ماندن دو برابر کرده ،داشته باشم مدر سوی دیگر

به خاطر گفتن این حورف احسواگ گنواه     ،، وقتی کودکان نزدیک تخت من از دنیا رفتندبعدها« ؟دیگری هستند. چرا من

 بنابراین معامله با شیطان را متوقف کرده و آن را بر عهدۀ خدا گذاشتم تا یکی از معجزاتش را نشان دهد. -کردم

بچۀ خوبی بودم و سوزاوار رفوتن بوه     خواستم که مرا با خود نبرد چون منرفتم و از آن شیطان زشت میمن زیر پتو می

همین اواخر متوجه نشده بودم که کاری که کرده بودم تمرین کردن نوع ابتودایی خودهیپنووتیزم بووده    جهنم او نبودم. تا 

شدم و دیدم؛ فقط صبح روز بعد از خواب بیدارم میشدم صبح شده بود. هرگز کابوگ نمیاست، چرا که وقتی بیدار می

         ام. )در بزرگسووالی بووه طووور رسوومی تحووت تعلوویم فهمیوودم کووه بوورای یووک روز دیگوور زنووده مانوودهخوشووحالی مووی بووا

های مختلوف از  درمانگری و خودهیپنوتیزم قرار گرفتم و اغلب در کنار آمدن با جراحات و بهبودی از جراحیهیپنوتیزم

 ام.(آن استفاده کرده
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بود. پیش از اینکه به بیمارستان بروم، مادرم به مون گفتوه بوود کوه ایون       ی من تعریف کردن از پرستارانشگرد بقادیگر 

من واقعاً منظور او را نفهمیدم به «. کشدزبان خوش مار را هم از النه بیرون می»المرل قدیمی را به خاطر بسپار که، ضرب

 باشم. رفتارفردی خوش ،ترشرو صیشخجز اینکه بهتر است به جای 

معلوم بود که دریافت مراقبت خوب از سوی پرستارانم برای موفقیت عاطفی و اجتماعی من حیاتی بوود، بنوابراین یواد    

چوه  ها بگوویم کوه   نتوانستم به آ، بنابراین میزدندماسک می تمام وقت گرفتم که اغلب از آنها تعریف و تمجید کنم. آنها

شان نظر دهم. که در نتیجوه آنهوا مورا بوه خواطر      بایی دارند، یا دربارۀ گوشواره یا جواهرات خاص، یا موهای زیهاچشم

 گرفتم.میکرۀ اضافی  قالبیک یا  رسِدِسپرده، و من یک 

 به دلیل اینکهکردند. ام چون اغلب فراموش میکردند که من روی لگن نشستهترین چیز این بود که آنها فراموش نمیمهم

د، همگی آنها مجبور بودند در لگن ادرار و مدفوع کنند، و گاهی شو ز بستر خود خارجتوانستند اهرگز نمی یکودک هیچ

وضوعیت موجوود   خبوری از  در شیفت جدیود آموده بوود     که کرد، یا پرستار جدیدیپرستار این موضوع را فراموش می

    هموۀ اطرافیوانم در حوال موردن هسوتند. مون      »گفوتم،  با خودم می که بودیک تصمیم هشیارانه از سوی من  ایننداشت. 

کونم  متوجه شدم که تعریوف و تمجیودی کوه موی    « توانم انجام دهم؟خواهم بمیرم. عالوه بر دعا چه کار دیگری مینمی

 همان کاری است که باید اغلب و به نحو احسن انجام دهم.

ترین مسائلی که با کارآموزان بوه  کنم، یکی از مهمخود صحبت می قهرمانانه پردازیخیالتا به امروز، وقتی دربارۀ پروژۀ 

نوام ایشوان را    افراد دیگر احساگ خاص بودن کنند. باعث شوید کار شما این است که»گذارم این است که، اشتراک می

مووجهی کنیود کوه     و تمجید و از آنها تعریفشان استفاده کنید، چیز مهمی دربارۀ ایشان کشف کنید، یاد بگیرید، از اسم

مرول   کردم که کشفکه پنج سالم بود و  شروع کردم این کار را زمانی انجام من« باعث شود احساگ خاص بودن کنند.

 .کندجادویی عمل می عصاییک 

هوای  کوه در تخوت   را های دیگریدر کنارم، فهمیدم که باید بچهنین پرستاران خدا و شیطان، و همچ گرفتنپس از قرار 

های طنز حماسی بود. به دلیول مسوری   در کنار خود داشته باشم. تنها دلخوشی ما خواندن کتاب اطرافم بستری بودند نیز

هور چیوز    وفقیور بودنود،   ی یا چیز باارزشی به ما بدهنود. آنهوا   بازگونه اسبابتوانستند هیچنمی ما بودن بیماری، والدین

اشوتراک   بوه های طنز بود کوه  ین کتابشد اجازۀ خروج نداشت. همۀ آنچه که داشتیم همباارزشی که به قرنطینه وارد می

توانستم بخوانم. من به کردیم. من در آن زمان نمیخواندیم، و از تختی به تخت دیگر منتقل میگذاشتیم، حریصانه میمی

های بزرگتر بخواهم کوه مورا در خوانودن آن    کردم که زیبا هستند، اما مجبور بودم از بچهکردم و فکر میتصاویر نگاه می

قلم و کاغذی برایم بیاورد تا بتوانم هر کلمه را بنویسوم. سوپس از یوک کوودک     ت یاری دهند. از مادرم خواستم تا کلما

را به من بگوید. من هر حرف را روی کاغوذ نوشوته و   « کمک!»یا « وای!»بزرگتر در تخت کناری خواستم تا معنی کلمۀ 

بخوانم و  ای ابتداییبه شیوه توانستممارستان مرخص شدم میکردم. تا جایی که وقتی از بیسپس با صدای بلند تلفظ می

 رفتن به مدرسه را آغاز کنم. ،شدن مرخصپس از  و آن از ، حتی پیش از اینکه در سال بعدبنویسم
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حوصلگی نیاز بوه انجوام کواری    مسئلۀ دیگری که وقتی در بیمارستان بودم متوجه آن شدم این بود که برای کاستن از بی

های تیمی را ینکه برای دهمین بار طنز سوپرمن را خواندم، قرار بود چه کاری انجام دهم؟ در نتیجه بازیپس از اداشتم. 

های ما قایق هستند، و ما تصور کنید که تخت»گفتم که، هایی مرل این میهایی که نزدیکم بودند حرفابداع کردم. به بچه

گفوت،  و بچۀ دیگوری موی  « باشه، من دیدبانم»گفت، کی مییو  ،«رویمدر جستجوی یک تمساح سفید به سمت نیل می

 کردیم.و همۀ ما دریانوردی می «.کنمشلیک می ایهر حیوان وحشی به من»

خواستم رهبر شوم، بلکوه بوه ایون    اساساً، از پنج سالگی به بعد، شروع به ایفای نقش رهبری کردم، نه به خاطر اینکه می

بازی کردن نقش یک رهبر بهتر از  خواستم کار جالبی انجام دهم.دلیل که از ماندن در ذهن خودم خسته شده بودم و می

کرد. این روشی برای سرگرم کردن خوودم بوود، اموا    ای را پیشنهاد میندهکنهای خستهپیروی از فرد دیگری بود که بازی

 .بردمپی به قدرت گروه ،این روند در ادامه ،سپس

  کردنود اموا بوازی    هایی را کوه تماشوا موی   شخصی باید مسئول این باشد که همۀ ما را در جهتی جالب جابجا کند و بچه

 تنهوا یوا   منوزوی قرنطینه بوودن، بیشوتر دربوارۀ     برخالفهای گروهی ن پویاییایکردند درگیر بازی کند. از نظر من، نمی

       آوری کوچوک مون بودنود. چطوور    هوا شوگردهای تواب   مردند. ایون دیگران در اطرافم، تنها در بسترشان می نماندن بود.

ام جودا  در عمل از بودن در آنجا لذت ببرم در حالی که به طور موقوت از خوانواده  شوم، و  موفقتوانستم زنده بمانم، می

 شده بودم؟

معنای واقعی کلمه کردم. در برخی مواقع، به های تیمی را بازی میکشیدم، و این بازینوشتم، نقاشی میمن چیزهایی می

آمدنود،  حتوی وقتوی آنهوا موی     شد.شکستگی بیشتر میکشیدم زیرا فقط باعث دلام دست میاز فکر کردن دربارۀ خانواده

آمدند باعث اگر نمیآنها در یکشنبه باشم، چون  دیدنمنتظر کردند. معلوم بود که ارزش ندارد همگی تمام مدت گریه می

آوری کونم کوه آن یوک شوگرد تواب     فکر میشدند. بهتر بود که دیده شدن آنها غافلگیرانه باشد! گی میشکستگی بزردل

 ابتدایی بود.

بیلوی کجوا رفتوه    »پرسیدم، شدم و بیلی یا سالی رفته بودند، و از پرستار میزمانی بود که بیدار می مانگیز دیگرتجربۀ غم

گفت که، او چیزی شبیه به این می« چرا خداحافظی نکرد؟»پرسیدم، و وقتی می«. بیلی رفت خانه»گفت، و او می« است؟

ین اتفاق با بچوۀ دیگوری   هم بعد«. خواست مزاحم تو بشه، اما گفت سالمش را به تو برسانمخ ب، او شب رفت و نمی»

 شد، و سپس با یکی دیگر.تکرار می

، یعنوی  «رفوتن بوه خانوه   »دانسوتیم کوه   داشت. ما می جریانها توطئۀ انکار نکتۀ جالب این بود که بین پرستاران و ما بچه

 شودیم. مشوکل ایون بوود کوه      که در آن صورت تسلیم میآن را بر زبان بیاوریم چرا توانستیمکودکی مرده است، اما نمی

خواستیم از میبلکه به خانه برویم؛  از آن راهخواستیم بود، اما نمی« رفتن به خانه»خواستیم ترین چیزی که در دنیا میمهم

 دیگری به خانه برویم.درست راه 

له! در واقع، هنوز هم به وضوح به یاد دارم که وقتی شدند، بهایی واقعاً برای رفتن به خانه مرخص میگاهی اوقات، بچه

در ابتدا، گریوه   به طور کامل مطمئن نبودم. گفته ، و من دربارۀ آن«خانه خواهی رفت فیلیپ، تو به»پرستار به من گفت، 
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هوا  خت خارج شوم چوون موادرم در پوایین پلوه    ام جنی به من گفت وقت آن است که از تکردم، اما پرستار مورد عالقه

روی زمین و  -است تا مرا با یک تاکسی واقعی به خانه ببرد. به یاد دارم که باالخره از تختم بیرون پریدم ایستاده منتظرم

هوا  ای وجود نداشت که بچوه ترین ورزش روزانهکوچک حتی! به مدت شش ماه، ندافتادم. تمام عضالتم تحلیل رفته بود

هایشان برای حفظ مقداری از قدرت عضالتشان انجام دهند. حدود یک ماه یا بیشتر طول کشید تا دوباره د در تختبتوانن

 استفاده کنم. دارصندلی چرخمجبور شدم از یک وقتی به خانه رسیدم بتوانم راه بروم. 

موان در خیابوان   حدوحصری است که وقتی به آپارتمان کوچوک م به آن اشاره کنم خوشی بیهخواآخرین چیزی که می

آنچه بیش از همه مرا غافلگیر کرد دیودن یوک درخوت کریسومس      احساگ کردم. برگشتم پروسپکت در محلۀ برونکس

ای و افتاده بود، اما هنوز هم پوشیده از پولوک، و  های آن قهوهدر ماه آوریل! شاخه -ر اتاق نشیمن بوددشده کامالً تزئین

 .کردمی نگهداری از آنها های خانوادگیزیورآالت نادری بود که مادرم به عنوان گنج

روزی من بوه خانوه    هر وقت که زمانش برسد، چرا؟ این روش مادرم مارگارت برای حمایت از اعتقادش به این بود که

حواال آن   -. به هر حال، بورادرانم از آن متنفور بودنود   تا از یک کریسمس خانوادگی به تأخیر افتاده لذت ببرم خواهم آمد

درک از نگهداشتن آن  راال کرده بود، و آنها منظور مادرم اشغ را زشت شده بود، فضای زیادی در اتاق نشیمن کوچک ما

 کردند.نمی

 چیز به خیر و خوشی به پایان رسید.روز بعد آن را دور انداختند، و همهو برادرانم  ،پدرم، جرج

 دکتر فیلیپ زیمباردو
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