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 « هایش هایش، و اصولی که زندگی و اندیشهاش، اندیشهشود در زندگیرا بخواند، ناچار می سیمون ویهرکس آثار

« ماند.های او بر وجودش میرد نوشتهکه خواند مگر آنهیچکس آثارش را نمیکند، تجدیدنظر کند. را هدایت می

 گر مجموعه آثارِ سیمون ویفلورانس دالوسی، ویراستار و تدوین

 نویسد که هوشمندی، های سیمون وی، میکالسیی تأثیرگذار فمینیست و یکی از هموبوار، نویسندهسیمون د

 کند.یمون وِی او را سرشار از ستایش میعیار و شجاعت سزهدورزی و تعهّد تمام

  و نافذترین و پیشگوترین متفکر اجتماعی و سیاسیِ پس از « تنها روح بزرگِ دوران ما»آلبر کامو، سیمون وی را

پس از درگذشت سیمون [ی صلح نوبل مارکس خوانده است. کامو، پیش از عزیمت به استکهلم برای دریافت جایزه

 .سپری کرده استی وی ی سیمون وی سرزده و دقایقی را به تأمل در خانه، به خانه]وی

 هایش به جز برای چند دوست نزدیک، تقریبًا ناشناخته بودند. آن دسته از در دوران حیات سیمون وی، نوشته

 ترش فقط پس از مرگش شناخته شدند.های مفصّلهایش که منتشر شدند مخاطبان اندکی یافتند، و رسالهرساله

*** 

  های دین خود شد. والدین سیمون وی هر دو یهودی بودند، اما به آییندر پاریس متولد  1909سیمون وی در سال

اش سخت مؤثر کردند. متشرع نبودن دکتر وی تأثیر مهمی بر سیمون وی نهاد و بر تفکر ضدیهودی بعدیعمل نمی

 بود.

 وان پزشکای که سیمون وی در آن بالید سرشار از محبت و امنیت بود. در طول جنگ جهانی اول پدرش به عنخانه 

 کرد.گر همراهی میهای متعددش از شهری به شهر دیاش او را در نقل مکانکرد و خانوادهارتش خدمت می

  ،بستگی با سربازانی که در خط مقدم نیت همو در حین جنگ جهانی اول، او خوردن شکر را بهدر شش سالگی

 بودند و مطلقاً به شکر دسترسی نداشتند، ترک کرد. 

 شان، در یک تظاهرات کارگری یافتند.ی، والدین متمولش او را چند چهارراه دورتر از خانهدر ده سالگ 

 کرد. اوایل صورتی غیرمنصفانه با برادرش مقایسه میآندره، برادر سیمون، ذهن تابناکی داشت و سیمون خود را به

به زودی به این  ]اما[حقیقت محروم خواهد کرد.  او را از ]در هوش و ذکاوت[اش مایگیکرد که میانگمان می

ی کافی مشتاق و آرزومند حقیقت باشند، باور رسید که حتّی کسانی که نبوغ هوشی ندارند، در صورتی که به اندازه

 توانند به آن دست یابند.و توجّه کافی به آن مبذول دارند، می

 باک بود، در سؤال پرسیدن بی»کند: مان، او را چنین توصیف مییمون پترِهایش، و دوستش، سکالسییکی از هم

 «اندازد...رسید همیشه خود را دست مینظر میاما با لبخندی همیشه محجوبانه که به

 ی مشهور بود، که بیشتر به آلن معروف شده بود. سیمون وی از ی سیمون وی در دبیرستان، امیل شارتیهمعلم فلسفه

نیز آموخت که  ه آراء و نظریاتش را به وضوع و با ایجاز بیان کند. او به سیمون وی این رااو آموخت که چگون

 اش به هندسه را تقویت کرد.افالطون، فیلسوف یونانی را حرمت نهد، و عشق دورانِ کودکی



  این اش شروع شد. ی، سردردهای میگرنیی سینوزیت ویروسدنبال حملهبه –در بیست و یک سالگی  – 1930در

 کاه باعث رنج او بودند.ای مستمرّ و جانرحمیسردردها در باقی عمرش با بی

 های به تأمالت و فعالیت با جدیت هاهایی بودند که در آن، برای او سال1931تا  1925های اقامت در پاریس، از سال

سیاسی چپ با یکدیگر نزاع  ب و تشکیالتای پرماجرا بودند، چرا که احزاها زمانه. این سالپرداختمیسیاسی 

ای های کارگری و احزاب سیاسیی انشعابات در اتحادیهکنندهداشتند. سیمون وی دردناکانه از پیامدهای ضعیف

 ها خورد.ها و احزاب خون دلهای کارگران بودند آگاه بود، و برای وحدت این اتحادیهی خواستکه نماینده

  آوری محصول مشغول ای در نورماندی به کار درو و جمعنی در مزرعههای طوالسیمون وی ساعت 1927در سال

ان کارخانه و رگبود. هنگامی که به پاریس بازگشت با دوستانش یک گروه آموزش اجتماعی را بنا نهاد، که به کار

 دادند.آهن به رایگان فلسفه درس میراه

 وگوهایش با تأثیر گفتای که تحتعتقاد شخصیدر این محیط اجتماعی که به سرعت در حال تغییر بود، و با ا

 کارگران روستایی و صنعتی شکل گرفته بود، سیمون وی بیش از هر زمانی درگیر سیاست شد.

  بود، درخواستی  در مخالفت با تعلیمات اجباری نظامی، که برای دانشجویان مرد در دانشسرا مقرر شده کههنگامی

 که این تعلیمات اختیاری شود بسیار فعال بود.ی آنآوری امضا براتنظیم شد، او در جمع

 .یکی از اساتیدش، ام. بوگله، را به ستوه آورد تا چیزی به صندوقی برای بیکاران اهداء کند 

  شن گرفته ابراز جپاریس « مراسم استعماری»خود را در « امپراطوری»، خشم خود را نسبت به اینکه فرانسه 1931در

 کرد.

 ای جای دهند، درخواست کرد که در یک شهر صالح او را در مدرسهشد که مقامات ذی هنگامی که وقت آن

صنعتی جای گیرد. آنان، از سر بدخواهی و سوءنیت، برعکس، او را به لوپوئی، شهری غیرصنعتی . نسبتًا آرام در 

ما این عذرای »د: جنوب شرقی فرانسه، فرستادند. مشهور است که بوگله که در این تصمیم دست داشت، گفته بو

 «را به دورترین جای ممکن خواهیم فرستاد تا دیگر هرگز دوباره از او چیزی نشنویم. 1سرخ

 ای از بیکاران کمک کرد تا به سوءرفتار دولت با خودشان اعتراض کنند و تا پای اخراج از در همان سال، به عده

 اش پیش رفت.شغل معلمی

  ای واقعی به آنان فلسفه بود. شاگردانش دوستش داشتند و متقاباًل او نیز عالقهسیمون وی مدرس  1934تا  1931از

خواست عشق خود را به فلسفه در که عالقه داشته باشد که شاگردانش امتحانات را بگذرانند، میداشت. بیش از آن

ای از تفکر تاریخچهکرده،چه واقعاً تدریس میرسد که آنان به نظر میهای یکی از شاگردها بدمد. از یادداشتآن

 غرب بوده.

                                                             
 کند.های سیاسی سوسیالیستی او ترکیب میعذرای سرخ لقبی است که به سیمون وی داده بودند. این لقب پاکدامنی او را با گرایش 1



 آموختند چه را میتوانستند آنکرد. برای کسانی که نمیشناسی و علوم سیاسی نیز تدریس میمبانی اخالق، جامعه

 داد.ای تشکیل میهای اضافهرایگان کالسخوب بفهمند، به

 هایش در خارج از مدرسه اوضاع فعالیّت مات مدرسه را نسبت به او بدبین کرد، وهای تدریس نامتعارفش مقاروش

ول برای لباس پرا از این هم بدتر کرد. از دیدگاه کارفرمایانش، زندگی او درخور یک شخص شاغل نبود. از صرف 

های کمک به کارگران اعتصابی قش را به صندوقخرید، و مابقی حقوها کتاب میجای اینیا تجمالت بیزار بود. به

 داد.می

  ی او، بیکاران ناچار بودند در سر زندگی کنند زد چرا که به عقیدهکننده در اطاقش سر باز میوسایل گرماز داشتن

 برد.و بنابراین او نیز باید در سرما به سر می

 ی بیکاران را تقاضا کند. این طرز رفتار از جانب هزینهی را به نزد شهردار محلی برد تا افزایش کمکابار نمایندهیک

جا بهبار جاشد. در نتیجه مقامات او را در سه سال سهعلم مدرسه که در استخدام دولت بود، ناپسند شمرده مییک م

 کردند.

 کرد، قات میچنان با کارگان محلی مالی مدرسه همکرد اما بیرون از محدودههایش تدریس میبا پشتکار در کالس

 کرد.شرایط بهتر برای کارگران مبارزه می ]ایجاد[داد و برای ها درس میهای آزادش به آندر وقت

 های کارگری فرانسه کرد تا به اعضای اتحادیههای طوالنی سفر میاش، هر هفته مسافتزندگی 20ی در اوایل دهه

 اقتصاد سیاسی آموزش دهد.

 کرد.به هر نحوی که بود، سیمون وی وقت و نیرو برای اندیشیدن و نوشتن نیز پیدا می 

  ها بود و سوسیالیستها و ناسیونال، شش هفته را در آلمان گذراند و از نزدیک شاهد نزاع میان کمونیست1932در

که به زودی کرد نگاشت. دوستان سوسیالیستش نسبت به ایندید و احساس میی آنچه میمقاالت متعددی درباره

رغم رشادت افراد، اما او معتقد بود که علی بین بودند.دهد خوشی کارگر در آلمان رخ میانقالبی به دست طبقه

 اند که به چیزی دست یابند.تر از آنطبقات کارگر متفرّق

  ها تا بدان حدّ از وضع و حال کارگران که رهبران سوسیالیست، سیمون وی متقاعد شده بود که دلیل این1934تا سال

ار کردن در یک کارخانه چگونه چیزی است. به همین دانستند که کیک از آنان نمیخبر بودند این بود که هیچبی

داشته « مطالعات شخصی»ای یک ساله برای «فرصت مطالعاتی»جهت از وزارت آموزش و پرورش اجازه گرفت تا 

 4، در «سرکوب و آزادی» ]کتاب[ ای برای اتمامِ نوشتنِادند و او، پس وقفهباشد. به او مرخصی بدون حقوق د

خواست بداند که او می ی آلستوم در پاریس شروع به کار کرد.معمولی در کارخانهدسامبر به عنوان یک کارگر 

 بینی کرده بود، تحقق بخشد.ای را که مارکس پیشتواند انقالب کارگریآیا ماهیت کار در کارخانه واقعاٌ می



  ،رگری ضعیف و بستگی با طبقات کارگر بود، کاوجوی همبه عنوان یک کارگر کارخانه که در جستسیمون وی

ی نزدیک تر از آن بود که بتواند با دیگران روابط دوستانهی جسمانی، غالباً خستهتجربه بود. به جهت ضعف بنیهکم

 برقرار کند.

 ینی و جدیعنگاشت، اگرچه توصیفاتی اش دائماً می«های مطالعاتیفرصت»ای که در طیّ های روزانهیادداشت 

ن سال سالی بود که او را به چند مسیر جدید یهمه، ابار برای اوست. با اینت مشقّتغایدارد، حاکی از یک سال به

ی زندگی همراه با درد و رنج بسا چیزها آموخته بود، و ارزش فراوانی که برای کار یدی و پرثمر سوق داد. درباره

 رده بود.هم ک« ه تّکهروحاً و جسمًا تکّ»قائل بود کاستی نگرفت. امّا همین سال، به قول خودش، او را 

 ]در طی تعطیالت تابستان به همراه والدینش به اسپانیا و پرتقال سفر کرد. در پرتقال، روزی تنها به گشت  ]سال بعد

گیر بودند وارد شد. ی کوچکی که ساکنانش ماهیو گذار رفته بود، و در شبانگاهانِ یک جشن دینی به دهکده

بود، « غم جانسوز»رفتند، و سرودهایشان که برآمده از که در دست داشتند راه میهایی گروه مؤمنان که در نور شمع

 نویسد:اش نفوذ کردند. سیمون وی بعدها میبه ژرفای روح خسته

ترینان( است، و باره بر من مسلّط شد که مسیحیت به طور بارزی دینِ بردگان )کوچک... این اعتقاد یک

 ام.ی بردگاندارند، و من نیز در زمرهای جز تعلق به آن نبردگان چاره

  )ی تی برای مجلهسال داشت، تدریس فلسفه را از سر گرفت. ... نیز مجموعه مقاال 27، که 1936در اکتبر )پاییز

نویسی یونان باستان را معرفی ها برخی از آثار کالسیک شعر و نمایشنامهای نوشت که در آنوابسته به کارخانه

اش برای تعلیم و ی آنتیگون سوفوکل. این کار با آرزوی ایّام دانشجوییی ایلیاد هومر، و دربارهبارهکرد: مثالً درمی

داد که به اعتقاد او مضامینِ تراژیک تربیت طبقات کارگر سازگاری داشت و نیز به این دلیل انجامش می

کنند تا محققان خشِک تر فهم میانکه ریشه در جهان عادی دارند زودتر و آس های کالسیک را مردمینمایشنامه

 دانشگاهی.

 ها با ائتالف خواهی سیمون وی، او را به اسپانیا کشاند، که در آن جنگ داخلی میان فاشیستدر همان سال، آرمان

طلب بود. اما در این ها درگرفته بود. سیمون وی قبالً همیشه صلحها و ضدفاشیستها، سوسیالیستسست کمونیست

ی خودش از لحاظ اخالقی درگیرِ این ها امید بسیار بسته بود، به عقیدهجا که به پیروزی ضدفاشیستآنمورد، از 

 نزاع شده بود. در حاشیه و تماشاگر ماندن، رسمِ او نبود.

 ی ها ثبت نام کرد. سیمون ونظامیاِن آنارشیست در جناح ضدفاشیستجا به عنوان شبهبه بارسلونا سفر کرد و در آن

، در دیگی 1936اوت  20شد. در اش اسباب دردسر میتجربگیشد، امّا بیها میترین مأموریتلب خطرناکداوط

انسه بازگشته به پایان رسید. تا پایان سپتامبر به فر ]در اسپانیا[اش جوشید افتاد و مبارزهپزی که میپر از روغن خوراک

 بود.



 که با جنگ داخلی پیوند داشت، تا حد زیادی « بوی خون و وحشت»ما در ابتدا تصمیم داشت که به اسپانیا برگردد، ا

نظامی خودش بود دست واحد شبهوقتی در اسپانیا بود تقریباً شاهد اعدام یک کشیش بهنظر او شد. موجب تجدید

د و ی اسپانیها بود، یک جوان پانزده ساله در یک درگیری و ز... . در موقعیت دیگری، در آن مدت که در جبهه

تواند یا تغییر موضع دهد یا بمیرد. آن پسر پس از یک روز اسیر شد. به او گفتند که میها خورد به دست آنارشیست

خواهد تغییر موضع دهد و فوراً تیرباران شد. این اعدام، و که به او فرصت فکر کردن داده بودند، گفت که نمی

 کرد.خودش، بر وجدان او سنگینی میهای ایجبهههای دیگر ددمِنشی از جانب همنمونه

 ی تجاربش به عنوان یک کارگر کارخانه و خدمت کوتاهش در جنگ داخلی اسپانیا موجب شدند که عمیقاً درباره

ی معنوی عمیق با مسیحیت قرار داد. در طیِّ دیداری از دین به تأمل بپردازد. این امر او را در معرض چند مواجهه

واداشت که در وقت دعا زانو بزند. یک  ی خودش او را برای اولین بارتر از ارادهزی قوی، چی1937آسیزی در شهر 

 ی بندیکتیِ سولم سپری کرد.را در صومعه ]ی پیش از عید پاک=هفته[ی مقدّس سال بعد، او هفته

آزرد، به مدد کوشش ی مشت مرا میبردم؛ هر صدایی مانند یک ضربهاز سردردهای شدید رنج می

ی در جهت تمرکزیابی، توانستم بر این جسم بیمار و مفلوک فائق آیم، او را به حال خود وانهم االعادهوقف

ی ای گرد آمده است رنج بکشد، و شادی ناب و کاملی را از مشاهدهتا به تنهایی و در حالی که در گوشه

ت که از راه قیاس، فهم بهتری از امکاِن ها بیابم. این تجربه مرا قادر ساخزیبایی تصوّرناپذیر سرودها و واژه

 دوست داشتنِ عشق الهی در بطن و متن درد و رنج حاصل کنم.

 های مقدّس رهنمون شد؛ و با شعری از جورج یک جوان کاتولیِک انگلیسی او را به تأمل بر قدرت دینِی آیین

 ی عشق خدا، آشنا کرد.هربرت، شاعر انگلیسیِ قرنِ شانزدهم، درباره

 گری و گناه شده بودکشید چرا که مرتکب جنجالگفت؛ با این همه روحم پا پس میخوشامدم میعشق 

 ی ورودم،اما عشقِ تیزبین، که دیده بود که، از همان نخستین لحظه

 شوم،تر میهر دم سست

 تر شد، و به مهربانی پرسید:به من نزدیک

 به چیزی نیاز داری؟

 ،«این مجلس باشد یک مهمان که در خورِ»پاسخ دادم: 

 «تو اویی»عشق گفت: 

 من نامهربان و ناسپاس؟»



 آه عزیز دلم،

 «توانم به تو بنگرمنمی

 عشق دستم گرفت، و لبخندزنان پاسخ گفت:

 «ها را آفریده است؟چه کسی جز من چشم»

 ام؛ها را تباه کردهامّا، ای حق و ای پروردگار، من آن»

 بگذار شرمم،

 «خورِ آن است.جا برود که در به آن

 گوید:عشق می

 «دانی که چه کسی بار این شرم را بر دوش کشیده است؟و نمی»

 «پس محبوب من، من خدمت خواهم کرد.»

 «چشی.بتو باید بنشینی و خوراک مرا »گوید: عشق می

 چنین شد که نشستم، و خوردم.

 کرد.رسید آن را برای خود زمزمه مییت میهایش به حدِّ نهاسیمون وی این شعر را از بر کرد و هرگاه رنج سردرد

  داشت. به نوشتن در باب ادبیات مشغول میای سیمون وی را دلصورت فزاینده، سیر جهان به سوی جنگ به1939در

از این منظومه  نوشت، امّا این بای ایلیاد هومر مطلب میی وقوع جنگ دربارهکالسیک یونان ادامه داد. در آستانه

تواند در برابر آن ایستادگی ها روح انسانی میهایی را که به مدد آنسرد و خشکِ خشونت، و شیوه گریِوحشی

 کرد.کند، استنباط می

  کرد. از نظر او، این متنِ کالسیک با  یتاگ-گاوادبهَویژه ، شروع به خواندن متون مقدّس دین هندو، به1940در

 کند.مسیحیّت تعارض ندارد، بلکه آن را تکمیل می

 ای که روزی واکنش او را تحت تأثیر طلبانهسیمون وی، با درگرفتن جنگ جهانی و از دست دادن باورهای صلح

طرحی برای پرستارانِ خط مقدم جبهه کر ها را بیابد. ... در فدادند، تالش کرد تا بهترین راه مقابله با نازیقرار می

ی از پرستاران زن بود، طرحی که در باقی عمرش فعّاالنه به دفاع از آن ادامه داد. نظرش این بود که واحد سیّار

های خط مقدمِ جنگ در دسترس باشند. معتقد ترین بخشهای اولیه در خطرناکی کمکتشکیل شود که برای ارائه

 القی بر دوست و دشمن خواهد گذاشت:بود که این کار اثری اخ



مخالفتی  -ت که اوج رفتار غیرانسانی اس - صرفِ تداوم معدودی خدماتِ انسانی در بطن و متنِ جنگ

 کند.ای است که دشمن برای خود برگزیده و ما را نیز مجبور به اعمالِ آن میچشمگیر با رفتار غیرانسانی

  ی سیمون وی در آن جمله پاریس که خانوادهآلمان شد. شمال فرانسه، من، فرانسه تسلیمِ ارتشِ 1940در ژوئن

ها درآمد. امّا جنوب فرانسه اسماً مستقل ماند، اما با حکومتی مستقرّ در ویشی که نسبت به زیستند، به اشغال آلمانمی

قیده داشتند که اگر در ای از تبار یهودی بودند، عنوادهی سیمون وی چون خاها نظر مساعد داشت. خانوادهنازی

ای ها از طریق جادّهشان ممکن است به مخاطره بیفتد. از این رو روزی که آلمانی اشغال شده بمانند امنیتفرانسه

 ی ویشی بودند.عازم فرانسه وای دیگر در حال ترک پاریس ی او از طریق جادهشدند، خانوادهوارد پاریس می

های یازدهم و سیزدهم این منطقه ی قرنون وی را مجذوب خود ساخت. در فاصلهی، تاریخ آن منطقه سیمدر مارسِ

وضوح داری متمایزش، آیین کاتارها، نیز بهی فرانسه بود. این منطقه با دیناز لحاظ سیاسی فرهنگی مستقل از بقیه

تقد بودند که زندگی آمیز کلیسای صدر مسیحیّت بود و پیروانش معشد. این دین یکی از اعقاب بدعتمتمایز می

ای در مقابل ستمِ خدای عهد عتیق تلقّی ی تعارض میان قوای خیر و شرّ است و عیسی را شورشیتحت سیطره

 کردند.می

 ویژه نسبت به ردِّ خدای عهد عتیق .. در طی دو کرد، بهها احساس میسیمون وی همدلی شدیدی نسبت به عقاید آن

رد. این مطالعه آثار ن منطقه را که دیگر مرده بود، و دین آن را عمیقاً مطالعه کسالی که در آن منطقه بود زبان آ

 ای بر الهیاتِ رو به رشد او نهاد.نازدودنی

 ی اما در مارسی، سیمون وی فقط غرق در کتاب و مطالعه نبود. در نشریهCahiers du Sud ی درباره

ای ها شرکت کرده بود مطالب بسیار مثبت و امیدوارکنندههای نهضت کارگران جوانِ مسیحی که در آنگردهمایی

اش وفاق یافتند. الیق دینی فزایندههای کارگری با عاش در نهضتهای قدیمیها درگیرینوشت. در این گردهمایی

ست که به بردگان نین اصلی را دارد: مسیحیت همان چیزی ات طدر میان این مسیحیاِن جوان مسیحی»نویسد: او می

 «بخشیده است.آزادی فراطبیعی 

  وتاهی از این ارتباط ارتباط و تماس یافت. اما تنها مدّت ک ]در برابر اشغال آلمان[در مارسی، با یک گروه مقاومت

ی وی آمد. پس از آن، خانواده وجوی او به آپارتمانو را لو داد و پلیس در جستگذشت که یک خبرچین امی

های او و تالشش برای مرعوب رغم تهدیدچندین بار یک قاضی دادگاه نظامی مورد بازجویی قرارش داد، امّا علی

 کردنِ سیمون وی از طریق تهدید والدین او، او چیزی بروز نداد و آزاد شد.

 تثبیت شد. ربط و نسبت او با مسیحیت ربط و  کماش نسبت به مسیحیت و کلیسای نهادینه کمدر مارسی طرز تلقی

تواند تعمید یابد کرد که نمیدانست اما احساس میاما قاطعانه دوگانه بود. خود را مسیحی می –نسبتی دوگانه بود 

... در مارسی به کشیش کاتولیکی  و به کلیسا بپیوندد. هرگز از عقایدی که در مارسی در او پدید آمدند عدول نکرد.

رد. به نظر سیمون وی هوشمندی و صداقت آن کشیش به طرز منحصر به فردی به او صالحیّت و اهلیّت آن را برخو



ی دین مسیحی وگویی باشد که خود سیمون وی به آن نیاز داشت تا سؤاالتش را دربارهدادند که طرف گفتمی

داند، بود که گرچه خود را مسیحی می وگوهایش با پدر ِپرن گرفت اینای که سیمون وی از گفتبپرسد ... نتیجه

 ها موافق باشد.تواند با آنی عقاید بسیاری است که او وجداناً نمیکنندهتواند در کلیسایی تعمید یابد که بیاننمی

  شروع به[، و آن را هر روز صبح پیش از را فراگرفت 2«پدر ما» ]سرودِ[، سیمون وی اصلِ یونانی 1941در اوت[ 

کرد. گاهی به رفتند، زمزمه میت که کار و سردردهای میگرنش از حّد طاقت و تحمل او فراتر میکار و هر وق

تر و بخشکتر، تحرّنهایت واقعیحضور او ... بی»کرد مسیح در نزد اوست. ها احساس میهنگام زمزمه کردن

 «تر از آن نخستین باری بود که مرا از آِن خود کرد.واضح

 های منش سیمون وی بود. در مارسی، سیمون وی برای گرفتن ندگیِ زاهدانه همواره از ویژگیگرایش به یک طرز ز

برد هایی به اردوگاه اُرا و زندانیانی میی غذایی خود را در بستهایستاد و غالبًا جیرهاش در صف نمیی غذاییجیره

 رد.کها را جمع میی ویشی دشمنانِ نازینشاندهجا حکومِت دستکه در آن

 ،ی وی اجازه یافتند فرانسه را ترک کنند. القاعده یک عمر به نظر آمده است، خانوادهکه علی پس از دو سال

مریکا سوار ه عزم آمدت، ببا کشتی به کازابالنکا رفتند و در پس از انتظاری کوتاه 1942ی وی در ماه می خانواده

 به آمریکا رسیدند. 1942ی ژوئیه 6رکشتی شدند و د

 تاب ی آزاد بیدر نیویورک، سیمون وی برای کسب اجازه برای رفتن به لندن و پیوستن به نیروهای نهضت فرانسه

در کنسولگری فرانسه در نیویورک به آشنایی  خواست طرحش را برای پرستاران خط مقدم بپذیرند.ویژه میبود. به

ی الزم را دریافت کرده بودند، سفر االخره اجازهقدیمی، سیمون دیتز، برخورد. در نوامبر، این دو سیمون که ب

 شان را به بریتانیا آغاز کردند. ایی دو هفتهپرمخاطره

 مک به آن دو در لندن، سیمون با زنی بیوه و دو فرزندش اتاقی در هالند پارک، غرب لندن، اجاره کرد و از ک

دهد که چقدر از لندن خوشش الدینش نشان میهای او به وبرد. نامهشان لذت میکودک در انجام تکالیف درسی

 آمد.می

 اش خانهخوابید. خانم صاحباش ادامه داد و ساعات کمی را در شب میدر لندن، او به کار بر روی مطالعات دینی

شده ی اشغال رانسهآورد که وقتی کسانی که در فکرد، امّا او عذر میغذا بود اظهار نگرانی میاز این که او بسیار کم

 تواند چیزی بخورد.اند، او نمیگی در حال مرگبرند از شدّت گرسنبه سر می

 در [ی آزاد ی مقاومت فرانسههای ارشد جبههاش، موریس شومان، اتفاقاً از شخصیّتیکی از همکالسیان قدیمی

پیدا کرد. در « رانسهمبارزه برای ف»بود. شومان برای او کاری در وزارتِ کشور دولت موقّت در کمیساریای  ]لندن

دوگل آن را رد کرد.  ]ژنرال[ی پرستارانِ خط مقدم تأکید داشت، اما چنان بر نظرش دربارهجا، سیمون وی همآن

                                                             
ای پدر ما که در آسمانی، نامِ تو مقدّس باد. »از قول حضرت مسیح آمده است:  4و  2قا، باب یازدهم، آیات و انجیل لو 9-13نیاشی که در انجیل متّی، باب ششم، آیات  2

اراِن چنان که ما نیز بر وامدهای ما را بر ما ببخش، هممان دار. وامنیی ما را ارزاکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام پذیرد. امروز نان روزانهی تو چنانملکوتِ تو بیاید. اراده

 «.نبخشیم. و ما را در معرضِ آزمون قرار مده؛ بلکه از شریر برهاخویش می



ای برای یک قانون اساسی برای ... به عنوان بخشی از کارش در وزارت کشور، از او خواستند به مبنای فلسفی

و « ی شخصیتِ انسانیدرباره»مقاالت  ]نگارش[مأموریت منجر به  ی پس از جنگ عطف توجه کند. اینفرانسه

شد. ... سیمون وی معتقد بود که اگر « هانیاز به ریشه»ی کتاب مانندِ و مقاله« ی تکالیف انسانینویس بیانیهپیش»

خواهانه یتشود چیزی بیش از یک روایِت فرانسوی از همان ایدئولوژِی تمامهای نازی میچه جایگزین آلمانآن

 کند.ها کفایت نمینباشد، صرفِ بیرون راندِن آن

  رستان میدلسکس ، دیتز دید که سیمون وی از شدت ضعف در اتاقی بر زمین افتاده بود. او در بیما1943در آوریل

ش پذیرفت که بینپذیرفته شد. پزشک معالجش تشخیص بیماری سل داد، اما او سرسختانه از معالجه سر باز زد. نیز 

کرد، و آن اش گفته بود برای هیأت پزشکی تکرار میخانهچه را به زن صاحباز مقدار کمی غذا بخورد، و آن

 ی اشغال شده غذا بخورد.تواند بیش از ساکنان فرانسهکه نمیاین

 نگری مقامات نهضتای سرخورده و نومید شده بود از فقدان آیندهدر این مدت، سیمون وی به صورت فزاینده 

چه بعد از پیروزی رخ خواهد داد باشند. که به فکر آنآنی آزاد که تنها در صدد پیروزی در جنگ بودند، بیفرانسه

 در ماه ژوئیه از نهضت آزاد فرانسه کناره گرفت.

 که غذایی عادت کرده بود، اینبار نبود، اما چون تا آن وقت به کموضع و حال او به خودیِ خود کشنده و مرگ

توانست کالری کافی برای تقویت بدنش قبول زد، و نمیاش میپر کند صدمه ]معمول[اش را بیش از آن حدِّ معده

ی و را نداشتند و با کمبود تخت نیز مواجه شدند، اصرار کند. عاقبت، هیأت پزشکی بیمارستان که دیگر حوصله

 دن که به جای دیگری انتقال یابد.کر

  توانست از فراز مافوقِ سابِق سیمون وی، او را به اشفورد برد. از اطاق جدیدش میخانم کلوسون، همسر باگذشِت

زد. از میسر ب ]به قدر مناسب[مزارع کنت به سوی فرانسه بنگرد. باز با پزشکانش کشمکش داشت و از خوردن 

 درگذشت. 1943اوت  24عاقبت، یکسره از حرکت عاجز شد و در 

  ی خودش با درخت ای به یک دوست خالصه کرد. او با مقایسهاش را در نامهزندگی، سالِ پیش از مرگش، 1942در

 نویسد:انجیری که چون هیچ ثمری به بار نیاورد بود، عیسی به هنگام ورود به اورشلیم نفرینش کرد، می

رخت تصویر ام. به گمانم آن دآنکه به لرزه بیفتم نخواندهبر و بار را بی من هرگز داستان درخت انجیر بی

شتند. و طبیعت ضعیف بود، و با این حال معاف و معذورش ندا ]همچون من[من است. در آن درخت نیز، 

 مسیح نفرینش کرد...

ی خشم خدا فقط عشق در ، اندیشهبا چرخشی عجیب ]بلکه[ترسم. می ]از خشم خدا[که من واقعاً نه این

رزه لکه مرا با نوعی احساس ترس بهو رحمت اوست ی عنایت محتمل خدا آورد. این اندیشهمن پدید می

 اندازد.می
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