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  . تاريخي و زنده نگه داشتن تاريخ اين قوم استةاز داليل اصلي دوام ابدي قوم يهود، حافظ

 خود همواره با فراز و نشيب ها، پيروزيها و شكست ةقوم يهود، به عنوان اولين قوم يكتاپرست در طول تاريخ چهارهزار سال

  .ناهنجار ناشي از پراكندگي  مواجه بوده است و كشتارها و مصيبت هاي هجوم هاها، 

بعد از خرابي معبد دوم يهود توسط روميان و سرگرداني دو هزار ساله در اكناف عالم، بزرگترين فاجعه اي كه ملت يهود به 

  .خود ديد،  هاالكاست در جنگ دوم جهاني بود

 دين و آئين، با فجيع ترين ، قوميت، صرف نژاد ضد بشري، آلمان نازي شش ميليون انسان بي گناه را بهةدر اين واقع

جنايات بشري و طي مراحلي سيستماتيك و با انواع شكنجه ها كه در فرهنگ نامه ها نمي توان كلمه اي براي آنها يافت، به كوره 

 وسيعي نبوده بشريت در طول تاريخ خود، هيچ گاه ناظر چنين جنايات هولناكي با چنين ابعاد.  هاي مخصوص آدم سوزي فرستاد

  .است

 افرادي كه به ،بايد گفت از ديد اخالقي.  استاعمال غيرانساني و جنون آميز آلماني ها موجب شرم و ننگ بشريت متمدن 

هر عنوان و مقامي عالماً يا عامداً اين نسل كشي قومي و نژادي را منكر مي شوند، گناهشان در مقابل تاريخ و بشريت كمتر از 

  .ات نيستمسببين اين جناي

 كتاب مشهور ة ثبت و انتشار تاريخ يهود، ترجمةاينك بنياد جامعه دانشوران در اجراي يكي از اهداف اصلي خود در زمين

 نوبل را چاپ و منتشر نموده و دراختيار فارسي زبانان آگاه و نوع دوست ة پروفسور الي ويزل، برنده جايزة اثر تكان دهند،»شب«

  .قرار مي  دهد

و در زمان ا . شخصيتي است كه به خاطر آثارش شهرت جهاني داردروماني، ة در سيگ١٩٢٨پروفسور الي ويزل، متولد 

  .شد رويداد هاالكاست در سن پانزده سالگي به همراه والدين و خواهرانش در چنگال دژخيمان نازي اسير

 كوره هاي آدم سوزي سوزاندند و خود او نيز تا پيش از  او را در اردوگاه هاي مرگ آشوييتس و بوخن والد، درةافراد خانواد

  .رسيدن نيروهاي متفقين و آزاد سازي اردوگاه بوخن والد توسط اسرا، در يك قدمي مرگ قرار داشت

 ة به رشت، با دقت اند را پدر و هم بندانش بوده، بوده و گريبان گير او آن هاالي ويزل در اين كتاب، وقايعي كه خود شاهد

هر انسان بشردوستي وظيفه دارد . مي آوردن نوع دوست و آزاده اي را به درد ر درآورده است كه مطالب آن قلب هر انساتحري

مطالب اين كتاب را به ديگران و نسل بعد خود منتقل كند تا در اين رهگذر، تاريخ بشر هيچ گاه  شاهد چنين جنايات وحشتناك 

  .و غيرانساني نباشد

كه اين كتاب را بدون هيچ چشم داشتي با  دقت و ) مسرت( جامعه دانشوران از سركار خانم نينا استوار بدين وسيله، بنياد

و از خانم شيرين دخت دقيقيان كه متن فارسي را ويرايش كرده ، مهارت و رعايت امانت از زبان فرانسه به فارسي برگردانده اند

  . نهايت تشكر را داردرا طرح كرده اند، همچنين از آقاي منهدس ژيكوب عبير كه روي جلد كتاب 
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