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ار آورد؟ ايـن كتـاب هجويـة    ب      تواند فاجعه به  ميراستي آدولف هيتلر هنوز  آيا به

لحن بسيار تلخ . دهد  تلخي است كه بيداري دوبارة او را در برلين فعلي نشان مي
بار اين كتاب به اين دليل است كه قهرمانش هيتلـر اسـت؛ همـان هيتلـر      و اندوه

. ايـد  ديـده اي هـاليوود  هـ  هاي طنز تلويزيون يـا فـيلم   واقعي و نه آنكه در برنامه
گونـه كـه خـوش داشـت تحليـل       قهرمانش همان مردي است كه محيطش را آن

شناخت و هرگـز از منطـق عجيـب و     سرعت مي اي مردم را بهه كرد و ضعف مي
  .زد؛ همان مردي كه لجوج بود، ولي ابله نبود غريبش سرباز نمي

دهد كـه آدولـف هيتلـر در زنـدگي پيمـود؛ از        اين كتاب راهي را نشان مي
فروشـي؛ از يـك    اي خشك و خالي در مركز برلين تا يك دكّـة روزنامـه   محوطه

. ا تعلق داشـت تـا شـبكة تلويزيـون ملّـي آلمـان      ه شويي كه به ترك مغازة لباس
. كنـد  بازگشت هيتلر كتابي مهيج است و خواننده را در لذت و شادي غـرق مـي  

خندد، با هيتلـر    لر نميكند كه ديگر به هيت اين كتاب چنان خواننده را غافلگير مي
  شدني نيست؟ ابداً كسي اجازه نداده است كه با هيتلر بخنديم؟. خندد  مي

هرچه باشد، اينجا يك . جواب اين سؤال را با خواندن كتاب خواهيد يافت
  .كشور آزاد است

  دربارة نويسنده
در نورنبرگ از والديني آلمـاني و مجارسـتاني زاده    1967تيمور ورمس در سال 

در دانشگاه ارالنگن، در ايالت باواريـا، سياسـت خوانـد و سـپس مشـغول      . شد

مقدمه
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و  اخبـار شـبانگاهي  هـاي   بـراي روزنامـه   2001او تـا سـال   . نگاري شد روزنامه
اين، براي مجـالت زيـادي مطلـب     بر       افزون . نوشت در كلن مطلب مي اكسپرس

از سـال  . بـود كه دربـارة مـد و تناسـب انـدام      شد شيپنوشت و سردبير مجلّة 
تا امروز چهار كتاب منتشر كرده است و در حال حاضر مشـغول نوشـتن    2009

  .دو كتاب ديگر است
گوهاي كتاب تخيلي هستند و هرگونه و ا و گفته همة اتفاقات و شخصيت

بـا  . ا كامالً تصادفي اسـت ه ا و سازمانه ها و ارتباطشان با شركت شباهت با زنده
بسـا شـبيه        ست كه رفتارهاي اشـخاص داسـتان چـه   وجود اين، نويسنده منكر ني

به عقيدة . رفتارهاي اشخاص حقيقي در وضعيتي مشابه با وضعيت داستان باشد
و رناتـه   1گوهاي زيگمـار گابريـل  و نويسنده، ارزش كتاب در اين است كه گفت

  .با هيتلر ساختگي است 2كوناست
  

    

                                                                  
  .سياستمدار آلماني. 1
  .سياستمدار آلماني. 2
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حاال همة امكانـات انسـاني را   . شتماين قوم كاري كردند كه اصال ًتوقعش را ندا
يرم تا بر زميني كه دشمن حرمتش را شكسته است، هرگونـه امكـان   گ به كار مي

ام هرچه پل و نيروگاه و جاده و ريل است،  دستور داده. ادامة حيات از بين برود
دستورم همچنان پابرجاست و مثل روز روشن است كه همه چيز را . ويران كنند

: تمام تأسيسات را بايد نـابود كـرد  . ن محو كنمب      و رس بايد از بيخدر همين ماه ما
ا، مزارع، امـالك  ه ها، كارگاه ها، مراكز تلفن، توليدات كشور، كارخانه خانه  تصفيه

  .دستورم اين بود كه همه چيز ويران شود. و همه چيز
 .دستور صريح است و اما و اگـر هـم نـدارد   . حواستان را كامالً جمع كنيد

اين دستور كسي است كه لباس سربازان را بر تن دارد، به جبهـة پـيش رويـش    
كسـي كـه   . اي جنگي هم سررشته دارده ا و استراتژيه ند و از تاكتيكك نگاه مي

روشـي را  ف بايـد دكّـة روزنامـه   . بايد كاري بكنـيم «: ويدگ ذارد و ميگ پا پيش مي
آور نيسـت كـه دكّـه بـه      مبگذاريم كه دكّه به دست دشمن بيفتد؟ شـر . بسوزانيم

وان هـم  خـ   دشـمن روزنامـه  . آور اسـت  صد البته كه شـرم » دست دشمن بيفتد؟
دوبـاره تأكيـد   . يند كه به دكّه حمله كندچ سر همين هم توطئه مي! تشريف دارد

كنم؛ همة امالك بايد از بين بروند؛ خانه، در، دستگيرة در، چه بزرگ باشند و  مي
چنـان  . لوال كَند، رحم و عطوفت هم در كار نباشـد  درها را بايد از. چه كوچك

بعد هم آنها را آتش بزنيـد؛ زيـرا   . خرد و خميرشان كنيد كه مثل خاك اره شوند
. نـد ك ورت دشمن از درهاي ما براي ورود و خـروج اسـتفاده مـي   ص  در غير اين

بيداري در آلمان
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اي خاكسـتر بـه حضـرت    هـ  ا و لوالهاي شكسـته و كپـه  ه الهي كه بين دستگيره
  !خوش بگذردچرچيل 

از روز اول هـم اينهـا را خـوب    . باالخره جنگ است و عواقب مرگبـارش 
هرچـه  . دستورم همان است كه گفتم، علتش هم همان است كه گفتم. انستمد  مي

  .ودش هم عوض بشود، دستور عوض نمي
ا و هـ  توان انكار كرد كه قوم آلماني سرانجام در نبرد با انگليسـي  ديگر نمي
ساده و سرراست بگويم؛ قوم آلماني با ايـن  . ياليسم مغلوب شدبلشويسم و امپر

آوري غـذا از   ترين مرحلة شكار و جمـع  شكست امكان ادامة حيات را در بدوي
خانه و پـل و    اين حقيقت محض است؛ بنابراين حق استفاده از تصفيه. دست داد

رايـش  دستوري كه بنده، صدراعظم . خيابان و حتي دستگيرة در هم از بين رفت
دستورم را ابـداً  . م، بالطبع تا اين لحظه به گوش مقامات رسيده استا صادر كرده
عجبا كه سربازان امريكا و انگليس هـم طبـق دسـتور مـن عمـل      . نمك فسخ نمي

البته طبيعـي اسـت   . كنند و كامالً هم بر نابود كردن كشور نظارت دقيق دارند مي
مـن  . ستور را بررسـي و روشـن كـنم   ام همة جزئيات د كه تا اين لحظه نتوانسته

دادن امريكـا در   باعث و باني پيشرفت بودم و كلّي كار كردم؛ ازجملـه شكسـت  
جبهة غرب و دفاع از روسيه در جبهة شرق و توسعة پايتخت جهاني قوم ژرمن 

هاي موجود، ارتش آلمان كـار را   مطابق برآورد من، حتي با وجود دستگيره.... و
تواننـد   الواقع، اين اقوام غيرژرمني ديگـر نمـي   رتيب، فيت ينا به. تمام خواهد كرد

  .اجازه وارد شوند؛ ولي هنوز كارهايي هست كه بايد بكنم  بي
  ...نكه االن اينجايمايآورم؛ از  بفهمي نفهمي از يك چيز سر در نمي

  






