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  ياكررانسوا موـف ةمقدم

 
 مايلم هنگام چرا كه . حذر مي كنم،گاه به ديدنم مي آيندگهرجي كه ه نگاران و خبرنگاران خاروزناماز من 

ترسم كه اين موضوع به  ولي از طرفي ديگر مي.  كند  مغزم خطور ميبه زبانم گوياي افكاري باشد كه ،مصاحبه
كه در اين  اينست. دهدلحه اي برانسه برايم مبهم است، اسمورد كشور فدست آن گروهي كه افكار و احساساتشان در 

  !ديدارها، هرگز عدم اعتمادم را ناديده نمي گيرم 
 آن چنان مرا تحت  و از طرف يك روزنامه شهر تل آويو با من مصاحبه كردي جوان اسرائيلروزي يك ولي 

 گفت و گوي ، خيلي زود.گيرمگه دارم و به اصطالح جبهه بنتأثير قرار داد كه لزومي نديدم براي مدت زيادي خود را 
 ديدم مشغول كند و كاو در خاطرات زمان ااشغال ود گرفت و من يك وقت به خود آمدم كه خصوصي به خما جنبه

  .فرانسه بودم
اعتراف من به آن پسر جوان  .تمام موارد و قرائني كه نظارت مستقيم به آن ها داشته ايم در ما تأثير مي گذارد

مرا واگن هاي حامل كودكان يهودي در ايستگاه راه آهن  كردم كه از فجايع آن دوران سياه، هيچ چيزي به اندازة
اين موضوع را همسرم، در حالي كه هنوز نفرت ! تازه من خودم آن ها را نديده بودم . تحت تأثير قرار نداده است

ازي ها در مورد ندر آن زمان ما هنوز از روش وحشتناك . رده بودزد برايم بازگو ك ج ميو در او م،مشاهده اين صحنه
  .  كامالً بي اطالع بوديم" ي پاك سازي نژاد"

از  و بي گناهي كه به زور از دامان مادر جدا شده بودند،  وجود اين صحنه، يعني اين برٌه هاي معصومتصور
 آن روز براي اولين بار وجود فكر كنم . شته بودردن باشد نيز گذدوده آن چه كه روزي مي توانست قابل باور كحم

  .نوين گرديدظلم و ستمي كه ظهورش نقطة پايان دوره اي از تاريخ و مبدأ فصلي . ظلم و بي عدالتي را حس كردم
ا برا افق روشن آن پنداشته بود،   ١٧٨٩يايي كه انسان غربي در قرن هيجدهم حقيقت دانسته و  سال رو

اما از نظر من، اين خواب شيرين، با . شد  مستحكم �١٩١وم تا دوم اگوست ل اكتشافات و ع،سيتهالكتري، پيشرفت نور
اصالً فكرش را هم نمي كردم كه آن تازه .  ر آب شده بودي پر از كودكان معصوم، يك باره نقش بتصور اين واگن ها

  ! ها را به طرف اطاق هاي گاز و يا كوره هاي آدم سوزي مي برند 
من بارها و بارها به اين : ن حرفي بود كه به آن روزنامه نگار جوان گفتم و هنگامي كه با تأسف افزودم اين هما

  :كودكان فكر كرده ام، او باالخره گفت 
  . من يكي از آن ها هستم-

 اش ردانه و افراد خانواده داو ديده بود كه چگونه مادرش، خواهر. بله او يكي از آن هزاران كودك بي گناه بود
و اما در مورد پدرش، او محكوم بود روز به روز ناظر . در كوره اي كه از انسان هاي زنده تغذيه مي شد، نا بود شدند

 شرح وقايع و هم ،كتاب .آن هم چه مرگي. مرگ فجيع او باشدشاهد  ،قبترگ تدريجي ، جان دادن ذره ذره و عام
كتابي كه به نظر من شايسته است تا خوانندگان . دهدچنين داستان معجزه آساي نجات اين كودك را شرح مي 

اين كتاب شاهديست كه به دنبال شواهد ديگر  .دن داشته باش"انك ر خاطرات آن ف" كتاب ن را هم مانندآبيشماري 
حقيقت جناياتي كه .  نفرت و انزجاري را تشريح مي كند كه خود به تنهايي گوياي اين حقيقت است؛آمده است

 اما من معتقدم اين كتاب با .يچ كس ناشناخته نبوده و در باور كردن آن شك و ترديدي نمانده استديگر براي ه
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محتوياتش .  مينه وجود دارند كامالً متفاوت و در نوع خود واقعاً بي نظير استز در اين  كهنوشته هاي ديگري
  .گواهيست بر اين اعتقاد

  :از اين قرار بودي آمد سيلواننآن چه  بر سر يهوديان شهرك سيگه در ترا

ر �
دن "  آن غير قابل تصوري خود را به بي قيديرا داشتند، اما با   آندر مقابل باليي كه فرصت فرار از " 

هشدارها و التماس هاي شاهد عيني كه خود به طور معجزه آسايي از مرگ نجات پيدا  در برابر " ��ن� "  .سپردند
جدي نگرفتن اين و " ��ور ���دن "  .كرد كه ناظر آن بود برايشان تعريف مي عامي را  قتل ةصحنو بود كرده 
 كه به نظر من با ه اند و شاهكاري به وجود آورد اندبه دست هم داده اين ها دست همة. و ديوانه پنداشتن اوشاهد 

  .هيچ اثر ديگري قابل مقايسه نيست
ي م اي كه داستان را شرحپسر بچه  .تأثير قرار داد با اين وصف، كتاب به خاطر جنبة ديگرش مرا كامأل تحت 

جانش از تلمود تغذيه مي كرد و آرزو . و خود را وقف او كرده بود  او فقط براي خدا مي زيست. برگزيده خدا بود،دهد
  .داشت روزي به جمع كباال بپيوندد

ي كه زياد آيا هرگز به لطمة ديگري كه اين جنايات زده است فكر كرده ايم؟ به نوعي از نفرت و انزجار 
متداول نبوده و در ضمن كمتر جلب توجه مي كند؟ اما در عين حال براي ما كه به خدا ايمان داريم بد ترين نوع آن 

  .رو مي بينده ب ود را با بدي مطلق رويكباره خ در روح پسر بچه اي كه ،مرگ خدا. نفرت از خداوند: است
هنگامي كه چشمانش به مخملي از دود سياه مي . سعي كنيم بفهميم كه در وجود اين كودك چه مي گذرد

  .افتد، دود كوره اي كه مادر و خواهرش پس از هزاران انسان ديگر، مي روند تا طعمة آن گردند
ن اشبي كه زندگاني مرا به صورت يك شب طوالني و پاي. مي كنم را، اولين شب اردوگاه را فراموش نبهرگز آن ش "

   .نا پذير در آورد و براي هميشه بر آن خط بطالن كشيد
آن دود را هرگز فراموش نخواهم كرد، هرگز از ياد نخواهم برد آن چهره هاي كوچك را، آن كودكاني را كه ديدم 

  .رفت ن باال ميچطور بدنشان به صورت حلقه هايي از دود در سكوت آسما
   .در من سوزاند و نا بود كردرا هرگز فراموشم نخواهد شد، آن شعله هايي كه براي هميشه ايمان و اعتقاد 

 و هرگز از ياد نخواهم برد  هركز از ياد نخواهم برد آن سكوت شبانه را كه براي ابد ميل به زنده بودن را در من كشت
  .ي من و روياهاي من شد و مرا به صورت كويري خشك و خالي در آوردات را كه باعث كشتن روح من، خداآن لحظ

هرگز فراموش . حتي اگر محكوم باشم به اندازة خود خدا هم زنده باشم .د شده هرگز فراموش نخوا،اين ها!  نه 
  " .نخواهم كرد

: را جلب كرده بود نظر م،تازه آن وقت بود كه فهميدم چه چيزي در وجود آن جوان اسرائيلي، از همان ابتدا
  نگـــاهش 
 كه دو باره جان يافته، اما در عين حال و براي هميشه اسير و زنداني كرانه هاي تاريكي قديسي مردهنگاه 

يك حقيقت تقريبأ لمس كردني را  ، نيچهبراي او فرياد. است كه پيموده و اجساد بي حرمتي كه لگد مال كرده است
  : بيان مي كند

ق و يعقوب جلوي چشمان حخداي ابراهيم و اس. داي آرامشخي عشق، خداي مهرباني، داخ. خدا مرده است
  .  قرباني مي شدند، محو شده بود،او و در ميان دود اين  قربانيان، اين انسان هايي كه به بهانه و اسم نژاد
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   اين مرگ خداوند براي چند تن ديگر از يهوديان خدا پرست به حقيقت پيوسته بود؟ 
ار وحشتناك، يك روز از آن روزهاي وحشتناك، روزي كه اين كودك شاهد به دار آويختن، بله به دار  آن روزگ

  . را داشتاي مغموم  بچه اي كه حالت فرشته ؛آويختن كودكي ديگر بود
  :صداي ناله اي از پشت سر خود شنيد

  خداوند كجاست؟ پس اين خدا كو؟ " -
  :و در درون او ندايي پاسخ داد 

  " . دار آويزان استرو، به ه ب روآن . ست همين جا
آخرين روز سال عبري، او در مراسم سال نو شركت مي كند و صداي هزاران نفر را مي شنود كه يك صدا 

  :مي گويند
آن هم با چه شور و . كم مانده بود كه او هم مشغول سجده كردن شود . " متبارك باد نام تو، خداي جاوداني " 

اين جاست كه او شانه خالي كرده و .  ترس و بيمي كه از خداوند در دل داشته عالقه اي و با چشوقي، با چه عشق و
  .قيام مي كند

طور غير ه اين انساني كه اين چنين خوار و ذليل گشته، اين موجودي كه چنين مورد اهانت قرار گرفته، يك باره و ب
  .كند را رد مي ته و خدايي او كر و كور را شايسته خداوندي ندانسقابل تصوري پروردگارِ

حاال بازخواست . بر عكس خود را خيلي قوي مي ديدم. ديگر قادر به ناله نبودم. و امروز ديگر استغاثه نمي كردم" 
نه خدا را . حشتناكي تنهابه طور و. من در اين دنيا تنها بودم. چشمانم باز شده بود. كننده من بودم و متهم خدا

ولي . من چيزي جز يك مشت خاكستر نبودم. خالي از عشق و محبت و فاقد رحم و مروت. اندگانش ر بداشتم و نه
من در بين اين نماز . خود را از آن قادر متعالي كه سال هاي متوالي زندگيم را وقفش كرده بودم قوي تر مي ديدم

  ".يك بيگانه. اران يك ناظر بي طرف بودمزگ
 به او كه چشمانش ن بگويم؟ات، چه مي توانستم به اين پسر جومن كه فكر مي كنم  خدا عشق است و حقيق

  .هنوز انعكاس غم آن فرشته اي را كه آن روز در چهرة آن كودك ظاهر شده بود در خود حفظ كرده بود
  


