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الی ویزل: «ھرگز آن شب را، اولین

شب اردوگاه را فراموش نمی کنم.

شبی که زندگانی مرا به صورت یک

شب طوالنی وپایان ناپذیر در آورد و

برای ھمیشه بر آن خط بطالن

کشید.»

ر رھنگ و ھن ف

کتاب "شب"، روایت تکان دھنده از زندگی در اردوگاه ھای
مرگ نازی ھا

نویسنده ی کتاب "شب"، الی ویزل، ھنگامی که ھمراه مادر و خواھر و پدرش از سوی

مأموران اس اس پلیس ھیتلری دستگیر و روانه ی کشتارگاه ھای یھودیان شد، ١۵ سال

بیشتر نداشت. ھمه ی آنان در اردوگاه ھای نازی  به قتل رسیدند.

چندی است که کتاب "شب"، اثر ماندنی نویسنده ی یھودی،

الی ویزل (Elie Wiesel)، به فارسی منتشر شده است. این

کتاب در اصل در سال ١٩۵۵ به زبان عبری و در ٨٠٠ صفحه با

عنوان " و دنیا ساکت ماند " در شھر بوینس آیرس، آرژانتین به

چاپ رسید. اگر تالش ھا و تشویق ھای نویسنده ی پرآوازه ی

فرانسوی، فرانسوا موریاک (١٨٨۵ـ ١٩٧٠) نبود، شاید این کتاب

ھرگز نوشته و منتشر نمی شد. موریاک، اواخر دھه ی ۵٠ قرن

پیش، ویزل را که در آن ھنگام به تازگی شغل روزنامه نگاری را

پیشه ی خود کرده بود، با بحث ھا و گفت وگوھای طوالنی متقاعد

کرد، خاطرات و یادھای خود را از "اردوگاه ھای کار اجباری" دوران

نازی بنویسد. ویزل، ھنگامی که ھمراه مادر و خواھر و پدرش از

سوی مأموران اس اس پلیس ھیتلری دستگیر و روانه ی

کشتارگاه ھای یھودیان شد، ١۵ سال بیشتر نداشت. چھره ھای

وحشت زده و گریان خواھر و مادر ویزل ھنگام دستگیری، آخرین تصویری است که در ذھن او نقش

گرفته اند؛ آنان پس از چندی در یکی از اتاق ھای گاز اردوگاه ھای نازی ، به قتل رسیدند.

روایت ھای تکان دھنده

کتاب "شب"، روایت تکان دھنده ای از زندگی پرعذاب زندانیان نازی در اردوگاه ھای مرگ آشویتس ـ

مونوویتس و بوخنوالد ست ؛ اردوگاه ھایی که ویزل تا آوریل سال ١٩۴۵در آن ھا با شکنجه ، خشونت،

سرما و گرسنگی دست به گریبان بود. آخرین "ایستگاه مرگ" او اردوگاه بوخنوالد بود که در پایان

جنگ دوم جھانی از سوی سربازان آمریکایی آزاد شد. در ھمین کشتارگاه بود که ویزل، پدرش را ھم

از دست داد. او در ماه ھای آخر جنگ، به دلیل ابتال به اسھال خونی، گرسنگی، خستگی و ضعف

مفرط در اثر تحمل شکنجه ھای روحی و جسمی سخت از پای در آمد.

کتاب "شب"، سند انکارناپذیری بر این واقعیت است که فجایع دوران جنگ دوم جھانی، به

رویدادھای خونینی که در جبھه ھای آن رخ داده اند، منحصر نمی شود. جنایت ھایی که "پشت جبھه"

و در اردوگاه ھای کار اجباری صورت گرفته اند، دست کمی از حوادث شوم "جلوی جبھه" نداشته اند:

به ویژه که این فجایع به کشته شدن میلیون ھا انسان بی گناه و بی دفاع انجامیده اند که تنھا جرم شان

داشتن عقیده، دین، مسلک یا نژادی خاص بوده  است: یھودیان، کمونیست ھا، کولی ھای سینتی و

روما از جمله ی این قربانیان ھستند.

یادھایی فراموش نشدنی

کتاب شب با لحنی حزن آلود و مؤثر نگاشته شده است. نویسنده،  در میان رویدادھایی است که با

احساسی ژرف، آن ھا را به تصویر می کشد. او از زمان حال به گذشته می نگرد و تأثیر ویرانگر این

زمان را بر آینده ی خود، نقاشی می کند: «ھرگز آن شب را، اولین شب اردوگاه را فراموش نمی کنم.

شبی که زندگانی مرا به صورت یک شب طوالنی وپایان ناپذیر در آورد و برای ھمیشه بر آن خط بطالن

کشید.

دویچھ ولھ فارسی / فرھنگ و ھنر
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روی جلد کتاب "شب" به فارسی

تصویری از "اردوگاه کار اجباری"

بوخنوالد که نیروھای متفقین در روز

١۶ آوریل سال ١٩۴۵، ھنگام آزادی

این اردوگاه برداشته اند

آن دود را ھرگز فراموش نخواھم کرد. ھرگز از یاد نخواھم برد آن

چھره ھای کوچک را، آن کودکانی را که دیدم چطور بدنشان به صورت

حلقه ھایی از دود در سکوت آسمان باال می رفت.

ھرگز فراموشم نخواھد شد، آن شعله ھایی که برای ھمیشه ایمان

و اعتقاد را در من سوزاند و نابود کردند.

ھرگز از یاد نخواھم برد، آن سکوت شبانه را که برای ابد میل به

زنده بودن را در من کشت و ھرگز از یاد نخواھم برد آن لحظات را که

باعث کشتن روح من، خدای من، رویاھای من شد و مرا به صورت

کویری خشک و خالی درآورد.

نه! این ھا، ھرگز فراموش نخواھند شد. حتی اگر محکوم باشم به اندازه ی خود خدا ھم زنده باشم،

ھرگز فراموش نخواھم کرد.»

رویگردانی از مذھب

الی ویزل در سی ام سپتامبر سال ١٩٢٨ در شھر کوچک "سیگه" در ترانسیلوانی متولد شد.

شھری با مذھب ھا و زبان ھای گوناگون که قرن ھا، گاه در صلح و گاه در جنگ و ستیز می زیست.

کشورھای رومانی و مجارستان تا قرن بیستم، ھمواره ادعای مالکیت بر این ناحیه را داشتند و بارھا

برای تصاحب آن به جنگ با یکدیگر پرداختند. ویزل در چنین محیطی و با تربیتی سخت مذھبی بزرگ

شد

و رشد کرد. پس از دستگیری و زندگی در اردوگاه ھای کار اجباری، با

دیدن شکنجه ھا، عذاب ھا و بی عدالتی ھای غیرانسانی در این

کشتارگاه ھا، اعتقاد خود را از دست داد. او در کتاب "شب" از

دگرگونی ھای روانی و نظری خود نیز یاد می کند:

«... و امروز دیگر استغاثه نمی کردم. دیگر قادر به ناله نبودم.

برعکس خود را خیلی قوی می دیدم. حاال بازخواست کننده من

بودم و متھم خدا. چشمانم باز شده بود. من در این دنیا تنھا

بودم. به طور وحشتناکی تنھا. نه خدا را داشتم و نه بندگانش را.

خالی از عشق و محبت وفاقد رحم و مروت. من چیزی جز یک

مشت خاکستر نبودم. ولی خود را از آن قادر متعالی که

سال ھای متوالی زندگیم را وقفش کرده بودم، قوی تر می دیدم.

من در بین این نمازگزاران یک ناظر بی طرف بودم. یک بیگانه.»

دوران پس از جنگ

ویزل، پس از پایان جنگ دوم جھانی و آزادی از اردوگاه کار اجباری بوخنوالد، ده سال سکوت اختیار

کرد و چیزی از تجربیات این دوران منتشر نساخت. اولین اثر او به زبان فرانسه، کتاب " شب " است

که در سال ١٩۵٨ در پاریس به چاپ رسید. او پس از آن به انتشار آثار جدید خود به زبان فرانسه

ادامه داد. از جمله ُرمان Dawn که تا حدودی جنبه اتو بیوگرافی دارد. Le Jour که به زبان انگلیسی

The Accident ترجمه شده است و چند رمان دیگر که برای او شھرتی جھانی به ارمغان آوردند. ویزل

در سال ١٩٨۶ جایزه ی صلح نوبل را از آن خود کرد. او خود را صھیونیست و طرفدار "تشکیل حکومت

مستقل اسرائیل" می داند.

خاطرات آن فرانک و رمان "شب"

کتاب "شب" را نینا استوار از زبان فرانسه به فارسی برگردانده است. این کتاب از سوی "بنیاد

جامعه ی دانشوران" در آمریکا به چاپ رسیده است. فرانسوا موریاک در مورد "شب" نوشته است:

«این کتابی است که به نظر من شایسته است، خوانندگان بی شماری آن را مثل کتاب "خاطرات آن

فرانک" داشته باشند.»

D W.D E
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تاریخ 14.12.2008

نویسنده فھیمھ فرسایی

بیشتر  Google+  Twitter  Facebook ارسال صفحھ  بھ اشتراک بگذارید 

چاپ مطلب چاپ 

http://dw.de/p/GFwd لینک کوتاه شده

سھ روایت از دست وپنجھ

نرم کردن با بیماری "ام اس"

28.05.2014

بیش از ٢ میلیون نفر در سراسر

جھان و بیش از ۵٠ ھزار نفر در
ایران به بیماری "ام اس" مبتال

ھستند. سه زن ایرانی از سه

نقطه ی جغرافیایی مختلف
تجربه ی خود از زندگی با این

بیماری را برای دویچه وله
نوشته اند.

مجموعھ ترانھ ھای "حبیب" در

ایران منتشر می  شود 20.04.2014

وزارت ارشاد جمھوی اسالمی

مجوز انتشار کتاب برگزیده  ای از
آثار حبیب محبیبان، خواننده ترانه

"مرد تنھای شب" را صادر کرده
است. این مجموعه نیز قرار است

با عنوان "مرد تنھای شب" در
نمایشگاه کتاب تھران ارائه شود.

نویسنده "قصھ ھای من و بابام" و

ھمکاری با نازی ھا 09.04.2014

"قصه ھای من و بابام" برای

خیلی ھا طعم شیرین کودکی را
می دھد. نکته ای که کمتر کسی

به آن واقف است، ھمکاری اریش
ازر، تصویرگر و خالق داستان ھای

این پدر و پسر دوست داشتنی با
نازی ھاست؛ علیرغم مخالفتش با

جنگ.

بط مرت ب  مطال

لیال حاتمی از دریچھ دوربین

عکاسان خارجی 16.05.2014

لیال حاتمی با کسب چندین جایزه

در جشنواره ھای داخلی و
خارجی یکی از موفق ترین

بازیگران سینمای ایران در عرصه
بین المللی است. حضور او در

جشنواره ھای بین المللی
دست مایه ای برای عکاسان

است.

ایران گنجینھ ی ھنری فرح پھلوی

را بھ نمایش می گذارد 13.05.2014

موزه ھنرھای معاصر تھران برای

٣۵ سال مجموعه ھنری باارزشی
را در خود پنھان کرده بود؛

تابلوھای بی مانندی که پیش از
انقالب ١٣۵٩ خریداری شدند. حال

ایران می خواھد این مجموعه را در
نمایشگاه ھای مشھور جھان به

نمایش بگذارد.

کورنلیوس گورلیت، وارث آثار

مسروقھ  دوران نازی  درگذشت

07.05.2014

کورنلیوس گورلیت، کلکسیونر آثار

ھنری مسروقه  در جنگ جھانی
دوم، حدود ٢ سال پس از ضبط

این آثار درگذشت. او در تنھا

مصاحبه ی خود با مجله ی
"اشپیگل" گفته بود: «کاش تا

مرگم صبر می کردید و بعد این آثار
را می بردید.»

ز ھمین ستون ا

مروری بر ریشھ و سیر تاریخی فاجعھ ھولوکاست • مصاحبھ
روز ٢٧ ژانویه مصادف است با روز گرامیداشت قربانیان ھولوکاست، فاجعه ای که در دوران رژیم نازی در آلمان

به مرگ میلیونھا انسان انجامید که اکثر آنھا یھودی بودند. گفت وگویی با بھرام محیی درباره ریشه  و سیر

شکلگیری ھولوکاست. (26.01.2008)

چقدر از ھولوکاست می دانیم؟ · جوانان ایرانی و فاجعھ ھولوکاست
شاید واژه ھولوکاست از زمانی وارد واژگان جوانان ایرانی شد که احمدی نژاد رئیس جمھور ایران، واقعه

ھولوکاست را افسانه خواند و کنفرانسی ھم برای تحقیق در این مورد در تھران ترتیب داد. (26.01.2008)
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