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  مقــدمـه مترجــم

                        

تحقيق و بررسي و چاپ سالهاست شاهد اقدامات بنياد جامعه دانشوران هستم كه سازماني است فرهنگي و در زمينه 

اثر جاودان الي ويزل » شب«همواره مشتاق بودم كتاب . و انتشار تاريخ و فرهنگ و ادب يهود فعاليت پيگيري دارد

  و برنده جايزه نوبل و يكي از بازماندگان و شاهدان جنايات نازي ها را در جنگ دوم جهاني كه به نويسنده نامي

 دانشوران پس از خوشبختانه بنياد جامعه.  فارسي ترجمه كرده بودم، توسط چنين تشكيالت فرهنگي به چاپ برسانم

 با بلند نظري خاص .ذكور منطبق مي  باشدبررسي متن ترجمه اين كتاب و اين كه انتشار آن با اهداف سازمان م

نحو مطلوبي چاپ و دراختيار عالقه ه را كه به اكثر زبان هاي دنيا منتشر شده، ب» شب«پذيرا شد تا كتاب مشهور 

  . ها و مشتاقان تاريخ يهود قرار دهندآلمانيمندان تاريخ فجايع اسفبار 

  

فقين را پس از پايان جنگ مبهوت كرد و آنان را به شگفتي  در جنگ دوم جهاني، آنچه متآلمانپس از تسليم ارتش 

 در اردوگاه هاي به اصطالح كار اجباري و كوره هاي آدم ي هاواداشت، وسعت جنايات وصف ناپذيري بود كه آلمان

  !سوزي انجام داده بود

ناشي از جنايات نازيها دامنه جنايات، به حدي وسيع به نظر مي رسيد كه تخمين و برآورد تقريبي از ميزان تلفات 

  .براي آنان مقدور و متصور نبود

سربازان متفقين با گشودن دروازه هاي اردوگاه هاي كشتار جمعي يهوديان، ناظر تعداد بي شماري از انسان هاي بي 

  .گناهي شدند كه از آنان جز پوست و استخواني باقي نمانده بود و دقايق آخر عمر خود را سپري مي  كردند

ان روزهاي اول پيروزي در جنگ، متفقين متوجه شدند كه آثار شوم جنگ منحصر به جبهه هاي جنگ در هم

 ميليون ها انسان بي گناه و بي دفاع را به جرم داشتن دين و ونيست، بلكه  جناياتي در طول جنگ در جريان بوده 

  .نژادي خاص و با هدف پليد نسل كشي، نابود  كرده اند

عادي كه از گوشه هاي اين جنايات آگاه شدند، هيچگاه تصور نمي كردند كه اروپاي مترّقي و فاتحين جنگ و مردم 

روشنفكر و مهد تمدن و انديشه هاي نوين دچار چنين سقوط اخالقي شده باشد كه ميليون ها انسان را به خاطر 

  .يهودي بودن به خاكستر تبديل كند

متفقين فاتح در جنگ، در ابتداي امر، با گرفتن عكس ها و تهيه فيلم هاي بي شمار و گردآوري اسناد و تحقيقات از 

 ولي انجام اين مهم به .مشاهدين جنايات، قصد افشاي چگونگي جنايات بي سابقه و هولناك در تاريخ بشر را داشتند

 فرصتي به آمرين و مجريان جاني داد تا از ،در نتيجه. پرده شدفراموشي و اسناد و مدارك بطور عمد به بايگاني ها س

از خاطرات هيتلر كه . ميان دست هاي آلوده خود انگشت اتهام را به طرف كسي دراز كنند كه ديگر در اين دنيا نبود

و كوتاهي  و عدم بمباران خطوط ارتباطي  اردوگاه هاي مرگ نازي هشايد حقايق را در بر داشت سخني به ميان نيامد

تصور براين بود كه اين وقايع ضد . در امر ياري رساندن به قربانيان، به سياست هاي دوران جنگ نسبت داده شد
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خاستند و پرده از اين  د كه بازماندگان قربانيان به پاييبشري و هولناك به فراموشي سپرده خواهد شد ولي ديري نپا

  .فاجعه تاريخي برداشته شد

با قلم و » الي ويزل« و مدارك بي شماري منتشر شد و بازماندگان و شاهداني هم چون پروفسور كتاب ها و اسناد

  .مبارزات پيگير خود كوشيدند كه آن چه برسر آنان آمده ديگر تكرار نگردد

 را ييبه همه بشردوستان وعالقه مندان به تاريخ و سرگذشت قوم يهود توصيه مي كنم كه اين كتاب و همه كتاب ها

  :ه درباره فجايع نازي ها منتشر شده، بخوانند و باورشان شود كهك

» در صف هاي طوالني خانه و زندگي خود را رها كرده و به كام آلمان هاهنگامي  كه يهوديان كشورهاي تحت سلطه 

 تا مرگ مي رفتند، دوستان و همسايه هاي ديروز آنان از پشت پنجره ها كشيك مي دادند و نقشه  مي  كشيدند

  ».حب شونداخانه و اموال آنان را ص


