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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اپريل ١٧
 :گراس خطاب به کمال

 »...ايم ما دو نويسنده روستائی ھستيم که در پايتخت بزرگ نشده «

  )به ياد گونتر ويلھم گراس(
١  

  

 مرگ ياشار کمال نوشته بودم، خشک نشده بود، خبر ناگوار مرگ گونتر ۀار من دربۀھنوز جوھر مطلبی که از جمل

اند که نويسنده موظف   کردهتأکيدھر دو نويسنده نقاط مشترک زيادی داشتند به خصوص ھر دو . گراس انتشار يافت

  .است در مسايل سياسی و اجتماعی جامعه دخالت کند

 سالگی در ٨٧ در ٢٠١۵ اپريل ١٣سندگان جھان، دوشنبه ترين نوي ، يکی از برجسته»گونتر ويلھلم گراس«

  . خود، برای ھميشه چشم بر جھان بر بستۀدر ميان جمع خانواد» المان-لوبک«بيمارستان شھر 

  . زبان ترجمه شده بر اثر يک عفونت شديد درگذشت۵۵او به » طبل حلبی«ی که رمان المان مشھور ۀنويسند

به شھرتی جھانی دست » طبل حلبی« سالگی با انتشار نخستين رمان خود ٣٢ در سن ١٩۵٩گونتر گراس در سال 

 آثارش دريافت  ، جايزه ادبی نوبل را برای مجموعه١٩٩٩ سال پس از انتشار اين رمان، در سال ۴٠وی . يافت

 .کرد

 ساخت، بر شھرت گونتر حلبی طبل  از روی رمان١٩٨٠ ارزشمندی که فولکر شلوندورف در سال ئی سينمافلم

 غيرانگليسی را فلمرو شد و نخل طالی جشنواره کن و جايزه اسکار بھترين   با موفقيت زيادی روبهفلم. گراس افزود

  .از آن خود ساخت

 نيز آثارش با استقبال فراوانی المانی بود که در خارج از المانيکی از نويسندگان ، (Gunter Grass) گونتر گراس

ھای جھان خوانندگان بسيار  يش از پنجاه زبان دنيا ترجمه شده است و در تمام قارهکارھای او به ب. رو شده است روبه

  .دارد
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جينگ بارتس . تر آثار گراس به زبان چينی ترجمه شده است برای نمونه با وجود فضای تنگ ادبی در چين، بيش

 تمام آثار گونتر ز، تقريباً از طبل حلبی تا پوست کندن پيا«:  در چين عقيده داردالمانس مرکز اطالعات ادبی ئير

ای بسيار پرتوان و خالق  منتقدان ادبی چين گراس را نويسنده. گراس به چينی ترجمه شده و خوانندگان فراوان دارند

 ۀمل او بر گذشتأ کنونی و تۀ او از جامعۀپسندند، انتقاد سرسختان چه خوانندگان چينی به خصوص می آن. دانند می

 ». استالمان

سروش . رو بوده است تر آثار گونتر گراس به فارسی ترجمه شده و در ايران با استقبال خوبی روبه يشچنين ب ھم

  .اند حبيبی، کامران فانی و جاھد جھانشاھی از جمله مترجمان ايرانی ھستند که آثار او را ترجمه کرده

 در نيويورک الماناس مرکز کتاب کريستينا نايت کارشن. مريکا نيز طرفداران فراوان دارداآثار گونتر گراس در 

بسياری . گوی خوبی است و سبک او نوعی ريتم موزيکی دارد که با جاز قابل مقايسه است او داستان«: عقيده دارد

 ».کنند  مانند جان ايروينگ او را به خاطر آثار درخشانش ستايش میئیمريکاااز داستان نويسان 

 

  دوران کودکی و نوجوانی گونتر گراس

سالگی سرباز  وی در پانزده . ش، زندگی پرفراز و نشيبی را پشت سر گذاشته استاز دوارن کودکی تا درگذشت، گراس

پيوست؛ در   Waffen-SS اس . مسلح اسۀسالگی به لشکر دھم توپخان  فاشيستی شد؛ در ھفده المان ئیرسان نيروی ھوا ياری

 نازی، در المانه می ھمين سال، روز تسليم رسمی ، زخمی شد و سپس در روز ھشتم ما١٩۴۵بيستم ماه اپريل 

 پس از آزادی،  وی. ، اسير باقی ماند١٩۴۶   دستگير گرديد و تا ماه اپريلئیمريكاا توسط نيروھای   Marienbad باد مارين

 توليد پتاسيم  نيز به عنوان كارگر در يك مركز گرديد و مدتی را...  چون کارگر کشاورزی، راھنمای كوھنوردان وئیبه کارھا

آغاز نمود و از   Düsseldorf كادميك خود را در شھر دوسلدورفا، تحصيالت ١٩۴٧گراس در سال . مشغول به كار شد

  . ساکن شھر پاريس شد ، به مدت چھار سال١٩۵۶آغاز 

ھای اصلی  لمان، كه خانه فرھنگی گونتر گراس با نسخها، واقع در شمال  Lübeck سپس گراس نزديك شھر بندری لوبيك

  .جاست، زندگی کرد اغلب آثار ھنری و ادبی وی ھم آن

اس اعتراف  عضويت خود در گروه بازوی مسلح اس ، بهئیمريکااھای مقدماتی افسران  ئیگونتر گراس، در بازجو

  .را برای خود نگاه داشت و از آن با کسی سخن نگفت» آلود ننگ«ھای بعد اين راز  کرده بود، اما در سال

 ٢٠٠٧بر سال و اکت  به تاريخ چھارم Frankfurter Rundschau   با فرانکفورتر روند شاوئیگو و راس در گفتگونتر گ

مھر اين دوازده سال ناسيونال . من تمام مدت زير فشار و ناراحت بودم«: کند ھای خود ياد می ميالدی، باز ھم از ناراحتی

نظر به   ھای ديگر را احمق، نادان و کوته ای که من و خيلی دوره. سوسياليسم بر سرنوشت بسياری از ھم نسالنم خورده است

اين به . توانستم مطرح نمايم، كه نکردم بايستی و يا می ی را سؤالمن در زمان جوانی، تحت شرايط خاصی، آن . جای گذاشت

 . شود ام کاری ناشی میباشد که از عدم انج معنای اين نيست که من فعاالنه مرتکب گناھی شده باشم، بلکه تقصيری می

پذيرند، برای گراس در حال حاضر اھميتی ندارد، چون  نمی» مرجعی اخالقی«اين که برخی از منتقدان او را ديگر به عنوان 

  .برای خود قائل نبوده است» مرجعيتی«او ھرگز چنين 

 ۀای تاريک در گذشت  منتشر شد، از تجربه٢٠٠۶که در سال » پوست کندن پياز«گراس در رمان اتوبيوگرافيک 

 سال ١٧ھای جنگ جھانی دوم که تنھا  کند که در آخرين ماه وی در اين کتاب خود، فاش می. خود پرده برداشت

  .پيوسته است» اس اس«در نيروی »  جوانان ھيتلریۀيگان ويژ«داشت، به 
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ھای گروھی  رسانه. ز سر بگيرند به دست مخالفان گراس، بھانه داد تا بار ديگر حمله به نويسنده را ائیگو اين فاش

ھدف مخالفان آن بود که .  سياه خود سخن گفته استۀکردند که چرا او پس از بيش از شصت سال از گذشت  میسؤال

  .دار کنند مقاومت او را در ھم بشکنند و اعتبار اخالقی او را، که بارزترين فضيلت اوست، خدشه

را نه » گذشته تاريک«که آن ھا، با صداقت اعتراف کرد  ئیگو و دشنامھا  گونتر گراس به جای تسليم به موج ھتاکی

او گفت که در طول زندگی سعی . مدتی دراز پنھان کرده است» شرم«طلبی، بلکه از روی  از روی ترس يا فرصت

 .را جبران کند» خطای جوانی«کرده به بھترين وجھی آن 

 ۀحمل» ت احمقانهگسا«، با انتشار کتاب ٢٠٠٧ در سال رد ونشينی نک اما وی در عين حال در برابر منتقدان عقب

 .ناميد» یئ اعدام رسانه«محافل افراطی را 

گيری اخالقی و شھامت مدنی، در کنار دوست و ھمکار ديرين خود، ھاينريش بل، يکی از  گراس در موضع

 ارجمند کانت و گوته و ھاينه باشند و ميراث»  بھترالمان« بود که کوشيدند صدای ئیرساترين و جسورترين صداھا

 .را به دوران معاصر منتقل کنند... و مارکس و انگلس و

ای  ما در دنيای بسته«:  او داوری کنندۀاو از معاصران خود خواست که با درک شرايط روزگار گذشته دربار

کرديم که والدين خطر  یای زندگی م کرديم و راه ديگری در برابر خود نداشتيم، مگر اين که در خانواده زندگی می

 » .کردند کم در چارچوب خانه فرزندان خود را با مقاومت آشنا می کردند و دست می

  

  ھا به درگذشت گونتر گراس العمل عکس

»  پس از جنگۀزبان دور یالمانترين نويسندگان  يکی از برجسته« از گونتر گراس به عنوان المانشورای فرھنگ 

 .جست ھای اجتماعی شرکت می بود و در بحث» نگار جامعه هلرز«زمان  تمجيد کرد که ھم

پرداختيم،  ھای شبيه به ھم نمی ما به موضوع«: ، گفت٢٠٠٢ نوبل ادبيات ۀ جايزۀ مجاری برندۀ، نويسندايمره کرتس

 ».گذاشتيم ديگر احترام می اما دوست بوديم و به يک

يک غول واقعی، يک منبع «:  گراس گفتۀدربار» ھای شيطانی آيه«انگليسی کتاب - ھندیۀسلمان رشدی، نويسند

 ».الھام، يک دوست

ترين نويسندگان خود را از دست  کادمی ھنرھای برلين، جھان ادبيات يکی از پرقدرتاس ئي، رکالوس اشتک ۀبه گفت

د کر گراس ھر وقت احساس می«: اشتک گفت. جوترين شھروندان خود را  نيز يکی از مبارزهالمانداده و جمھوری 

  ».کرد ای پرھيز نمی دموکراسی در خطر است، از ھيچ مشاجره

ای ادبی و نيز  س تئاتر تاليا در ھامبورگ گفت که با مرگ زيگفريد لنتس و گونتر گراس، دورهئي، ريواخيم لوکس

 .ابديی سياسی سرانجام پايان م

حال «: جوی گونتر گراس نوشت مبارزه ۀتی با نظر به روحيئيی نيز در توالمان، نويسنده و کمدين ھرتس ميکی بايزن

  ». گوش کندئینوبت خداست که به يک چيزھا

تر کسی چون گراس ھم با آثار ادبی و ھم با تعھد اجتماعی و سياسی خود  ، گفت کمالمان، صدراعظم آنگال مرکل

  . گذاشته استتأثير را ھمراھی کرده و بر آن المان پس از جنگ ۀتاريخ دور

. تمجيد کرد» المانالعاده کشور ما  نه فوقئيآ«، از آثار گونتر گراس به عنوان المانجمھور س ئي، ريواخيم گاوک

در طول زندگی خود انسان « نوبل، نوشت که گراس ۀ جايزۀگاوک در پيام تسليت خود به اوته گراس، ھمسر برند

 .باقی ماند» جو و مستقل سياسی مبارزه
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سنجی در  ھراسيد، ھميشه با نکته او از مشاجره و انتقاد نمی«: ستدر پيام تسليت گاوک به اوته گراس آمده ا

گراس با آثار ادبی و ھنری خود مردم .  قرار دادتأثيرھا را تحت  ھا آن کرد و برای دھه ھای سياسی شرکت می مباحثه

دھا و خطاھای ھا و اشعار او امي ھا، داستان در رمان.  کرد، به وجد درآورد و به فکر واداشتمتأثرکشور ما را 

 ».توان يافت ھا را می ھا و آرزوھای تمامی نسل بزرگ، ترس

مرجعی در «، در پيام تسليت خود به ھمسر گراس از او به عنوان المانس مجلس نمايندگان ئي، رنوربرت المرت

زبان  یلماناترين نويسندگان  با درگذشت گونتر گراس نه تنھا يکی از مھم«: المرت نوشت. نام برد» مباحثه سياسی

ھای اجتماعی اظھار نظر  ايم، بلکه يکی از متعھدترين شھروندان را که ھمواره در مورد موضوع را از دست داده

 عکس اگر هگراس به ھيچ وجه از اختالف نظر و جر و بحث واھمه نداشت، ب«: المرت در ادامه نوشت» .کرد می

 ».آمد ديد در پی انجام آن برمی الزم می

ترين نويسندگان دوره پس از جنگ  يکی از مھم«، گراس را المانس حزب سوسيال دمکرات ئي، ريلزيگمار گابر

 الماناو گفت که سوسيال دمکراسی . خواند»  و يکی از نويسندگان و مبارزان متعھد برای دموکراسی و صلحالمان

 .يک ھمراه، مشاور و دوست نزديک خود را از دست داد

چنين گفت که گراس از زمان دوستی خود با ويلی برانت، صدراعظم فقيد سوسيال  ، ھممعاون صدراعظم المان

گابريل افزود که گراس بر . بود» مشاور و مبارز انتخاباتی برای سوسيال دموکراسی«، يک الماندموکرات 

 سياسی ھای مختلف موجب شد که فرھنگ ھای او در موضوع ھا و مداخله ايراد«:  گذاشتتأثير المانفرھنگ سياسی 

صدای او که شھروندان را به .  کندتغييرتر شود و رابطه ميان سياست و فرھنگ  تر و غنی  رنگارنگالماندر 

  ».تر ساخت  را غنیالمانھای سياسی مداوم   او برای دخالتۀخواند و اراد رواداری بيشتر فرامی

او افزود که از دھه » .آورد م فرود می در برابر گونتر گراس سر تعظيالمانحزب سوسيال دموکرات «: گابريل گفت

 گونتر گراس در مبارزات انتخاباتی فراوانی فعاليت داشت و به عنوان رابط ميان حزب سوسيال دموکرات و ١٩۶٠

 گذاشت و اين در پيروزی سوسيال تأثير المانکرد که بر فضای فرھنگی سياسی  ی عمل میالمانروشنفکران 

 . داشتأثيرت ١٩٧٢ تا ١٩۶٩ھا از  دموکرات

گيزی .  خواھد بودالمان، گفت که مرگ گونتر گراس فقدانی بزرگ برای المانھای  س حزب چپئي، رگرگور گيزی

اند و نيز با کالم نافذ   عميق گذاشتهتأثير به لحاظ ادبی المانمعدود کسانی ھستند که مانند گونتر گراس بر «: گفت

حال صدای او خاموش شده و ما فقدان او را حس خواھيم . اند ھای مھم سياسی و اجتماعی شرکت کرده خود در بحث

  ».کرد

 

  سياسی گونتر گراس -  کارنامه فرھنگی

ست نيز فعال بود و  سياۀگراس در عرص. ھای گسترده گونتر گراس به خلق آثار ادبی محدود نبود فعاليتگراس، 

ترين روشنفکران حامی ويلی برانت،  او از برجسته.  ھمکاری داشتالمانچندين سال با حزب سوسيال دمکرات 

، به عضويت حزب سوسيال دموکرات ١٩٨٢وی در سال . رفت ، به شمار میالمانصدراعظم سوسيال دمکرات 

 ء سال از عضويت اين حزب استعفا١٠ماند، اما پس از ھا   درآمد و با آن که ھميشه طرفدار سوسيال دموکراتالمان

رو، وی دخالت نويسندگان در مسائل اجتماعی و  نبود از اين» نشين برج عاج« روشنفکری  بنابراين، گراس،.کرد

  .دانست  نويسندگان میۀسياسی را نه تنھا حق، بلکه وظيف
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 در رابطه با وقايع سياسی پيرامونی خود و جھان در واقع گراس، جزو آن بخش از نويسندگان و ھنرمندانی نبود که

به عبارت ديگر، گراس، . دانست  برای ھنر و يک امر تخصصی نمیرو، وی ھنر را صرفاً  تفاوت بماند از اين بی

 زمان و با ۀگری و فاشيسم شروع کرده بود و در پروس تنھا نويسنده نبود، بلکه با مواضع سياسی خود که از نظامی

 نظر داده و به يک گرايش سياسی ضدفاشيسم، راسيسم، تغييرسياسی و اجتماعی و فرھنگی خود، رشد آگاھی 

 ۀ سرسخت سياسی در جبھۀدوستانه رسيده بود به طوری که در عين حال به يک رزمند نژادپرستی و چپ و انسان

 و منتقدان گراس نيز وی حتی مخالفان.  و خارج از آن بدل شده بودالمان ۀفرھنگی سرشناس و نيرومندی در جامع

 . دانند باک می را روشنفکری ناآرام و بی

ول و آگاه، ھميشه يک قدم از فضای فرھنگی، اجتماعی و سياسی جامعه جلوتر است و ؤ متعھد و مسۀنويسند

ھای فرھنگی، سياسی و اجتماعی وارد بحث و  رو، گونتر گراس، ھمواره در موقعيت  از اين.ت اظھارنظر داردأجر

چنين . نويسد نويسنده کسی است که در برابر زمان گذران چيز می«: وی گفته است. شد ل جدی و پرحاشيه میجد

او بايد با . تواند خود را از زمان جدا کند و در خالء چيز بنويسد، بلکه بايد ھميشه معاصر باشد ای نمی نويسنده

ای برای زمان خودش به  چون ھر نويسنده. ھه بگيردرو شود، با رويدادھا قاطی شود و جب تحوالت زمان گذران روبه

خالف تصور، او موضوع . تواند مدعی شود که زودتر يا ديرتر از موعد پا به دنيا گذاشته آيد، البته او می دنيا می

توانم بگويم که آزادی   خودم میۀال اقل دربار. شود کند، بلکه موضوع به او تکليف می نوشتن را خودش انتخاب نمی

رفتم و راحت و  ھای ادبی می ترديد دنبال فوت و فن خواستم دنبال ھوا و ھوس خودم برم، بی اگر می. ام نتخاب نداشتها

  ».بردم، اما چنين کاری از من ساخته نبود آسوده از آفرينش ادبی لذت می

وی، تمام روابط و . دز  دست میالمان معاصر ۀگونتر گراس در آثار خود، گام به گام به نقد روابط حاکم در جامع

 موضع خود را روشن می بی پروادھد و  بين نقد و بررسی علمی و طبقاتی خود قرار می رهذمناسبات جامعه را زير 

 . کند

وی در اين رمان، با ترسيم فضاھای . به شھرت رسيده بود ، با رمان طبل حلبی١٩۵٩گونتر گراس که در سال 

  . د را در برابر خواننده و قضاوت اجتماعی قرار داده استھای گوناگون، زندگی خو متنوع و چھره

رود و به کارھا و  آيد و بعد به دوسلدورف می ی بار میالمان - قھرمان کودک رمان، در دانسيگ با فرھنگ لھستانی

  . زند ھای گوناگونی دست می پيشه

اين .  ھيتلری داردالمان مخرب  با تاريخ گذشته و برخورد با گرايش سياسیئیطبل حلبی در عين حال، رويارو

کند و به  رمان، با زبان ساده و طنزآميز و در عين حال تندش، ساختاری عميق دارد که خواننده را حساس می

ديدگان و محرومان جامعه سخن  دلی با ستم ھای دوران و ھم رحمی رمان از بی. کشاند گيری و داوری می موضع

نديشد دھد که خود بي  میءدھد، بلکه با لحن شاد و شوخش، به خواننده فضا نمیبه کسی » اخالقی«گويد، اما درس  می

 .ھای دوران تاريخی قضاوت کند و در رابطه با افکار و سياست

 دنيای ۀھای کودکی با مشاھد اسکار در سال. است» اسکار«کتاب سرگذشت پسری با ھوش و حساس به نام 

او در ازای اين سرسختی، به . گيرد که ھرگز بزرگ نشود  آن، تصميم میھای ھا و پلشتی ساالن با تمام پليدی بزرگ

 .دھد ابد که به رمان لحنی متفاوتی میيی ای دست م ھای ويژه ئیتواناھا

کند به  به خود جلب میرا شود و توجه منتقدان ادبی  رو می  اجتماعی روبه رمان طبل حلبی، با استقبال گسترده

 ئی سينمافلم که ئیتا جا.  آن خالق و چيره دست ادبی است دھند که نويسنده شخيص میھا،  ت طوری که برخی از آن
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 .افزايد شود و بر شھرت گونتر گراس می ، از روی رمان طبل حلبی، ساخته می»فولکر شلوندورف«به کارگردانی 

 .کند ھای سگی را منتشر می ھای موش و گربه و سال گراس پس از رمان طبل حلبی، داستان

کار و راست  ، به دليل مواضع صريح و رک سياسی گونتر گراس، بسياری از منتقدان محافظه١٩٨٠ ۀ اوايل دھدر

دانستند که برای نوشتن و آفرينش نيرو و توان کافی  ای می  گونتر گراس را نويسنده سياسی و فرھنگی و آکادميک،

اما . کند بيان می» غيرادبی«ھای سياسی و اشتغاالت  گيری  با موضعشد گراس، استعداد خود را صرفاً  گفته می. ندارد

کران خود، ھم به مواضع سياسی خود ادامه و ھم فعاليت ھای فرھنگی و ادبی خود را   بیئیوی، با صبر و شکيبا

  . به عبارت ديگر، وی مرعوب اين ھمه ناماليمات و نقدھا و انتقادات نادرست نشد. تعميق و گسترش داد

به ھرج و « . بيتی گراس است١٢ھای   زده، مضمون اصلی يکی از سروده مردم اين کشور بحراندفاع از يونان و 

  . کند ، اين بيت وضعيت يونان را از نگاه گونتر گراس بازگو می»مرج نزديک، چون نه دمساز با منافع بازار

غرب پرداخته و گفته است که چرا ، به انتقاد از »شرم اروپا« خود با عنوان   سالگی ، در سروده٨۴  اين نويسنده در

کند، حقوقش را به غارت  اروپا سرزمينی را که زمانی زادگاه فرھنگ اين قاره بوده، اکنون رسوای خاص و عام می

  .سازد برد و مردمش را به فقر محکوم می می

»  آمال قبله«مانی از ديد گراس، اروپا، ھمواره از بيماری فراموشی رنج برده است و اکنون نيز سرزمينی را که ز

اين ھنرمند متعھد با . انديشد است و تنھا به پول و منافع مادی و اقتصادی خود می  او بوده، به دست فراموشی سپرده 

 اروپا که بايد  ھای اتحاديه  خواست. داند  آنان می »بسته ھم«شود و خود را  رو می تفاھم، با خشم مردم يونان روبه

 جمعی مردم اين سرزمين   خودکشیۀ اين کشور برآورده شوند، از نظر گراس، به مثاببرای رفع بحران اقتصادی

 .است؛ جام زھری که سقراط ناگزير بود، آن را بنوشد

  اين نويسنده. ، افول خواھد کرد)يونان( کند که اروپا نيز بدون روح اين قاره  میئیگو در پايان اين سروده گراس پيش

ی يونان نيز بھره ئ ه ھای اسطور و نقش تاريخی شخصيتھا   سياسی خود، از اسطورهن و تصوير مواضعييبرای تب

 :جسته است

 ...تو دوری از سرزمينی که گھواره را به تو وام داد/ به ھرج و مرج نزديک، چون نه دمساز با منافع بازار«

  ر در ميانت بايد ببندد کمربند را تنگ/ جانبان به حق که به تأسی از قدرت حق سرزمينی بی

   ... چون تو ميھمان بودی، پوشد خلق سرتاسر سياه/ پوشد آنتيگون سياه و در طغيان به تو می

  پروری چون تو تصاحب المپ آنان را در سر می/ خدايان سردھند آواز لعن و نفرين به تو ھمگی

  ».بدون سرزمينی که در تو، اروپا، روح دميد/ تو نيز سو، افول خواھد کرد ستاره بی

او در . ای از ھمکاران جوان خود خواست که در سياست دخالت کنند ، در مصاحبه٢٠١٠گونتر گراس در سال 

 به خاطر دوری از زندگی سياسی جامعه برای رسيدن به الماناز نويسندگان جوان » اشپيگل «ۀنام  با ھفتهمصاحبه

  .و آسايش شخصی، به شدت انتقاد کرد» طلبی راحت«

سازی افکار  ياری از مجادالت سياسی و فرھنگی بود با اين اميد که به روشنگری و آگاهوی گاھی آغازگر بس

 .عمومی ياری دھد

شود که او در برخی از آثارش  گفته می. گراس، ھمواره از سوی کليسای کاتوليک مورد انتقاد بوده است

طبل «بدی و زيرک داستان برای نمونه، اسکار، کودک ا. را ترويج کرده است» ئیکفرگو«و » نگاری ھرزه«

دھد، زيرا  را مورد تمسخر و توھين قرار می» عيسای کودک«گذرد، مجسمه  ای که در کليسا می در صحنه» حلبی

 .ای از او ساخته نيست ھيچ معجزه
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ی ايران شعر منثوری از گونتر ئ ، بر سر برنامه ھسته٢٠١٢ اپريل ۴ برابر با ١٣٩١ ]حمل[ فروردين١۶روز 

ی زود دويچه تسايتونگ، نيويورک تايمز و روزنامه المان ۀدر روزنام» چه بايد گفته شود آن«وان گراس با عن

  .ھای فراوانی را در ميان اصحاب رسانه و سياست بر انگيخت  الرپوبليکا منتشر شد که جنجالئیايتاليا

او . دی برای صلح جھانی خوانده استھا را تھدي آويو، آن  تلۀنشد ای اعالم ھای ھسته وی در اين شعر با اشاره به بمب

 جديد به اسرائيل بدھد، نوشته است که اين ئی قرار است يک زيردرياالمانای طنزگونه به اين که  چنين با کنايه ھم

می در آن ثابت نشده و ھدايت کند که وجود يک بمب اتئیھای نابودکننده را به جا بايد ھمه کالھک «ئیزيردريا

گويد که اسرائيل  می»  پيشگيرانهۀحمل«برد و با انتقاد از  ، به صراحت از اسرائيل نام میوی در اين شعر» .است

 .می، صلح جھانی را که خود متزلزل است، به خطر انداخته استوعنوان يک قدرت ات به

 را لي بلند، دولت اسرائۀاو در اين سرود. می به اسرائيل نفروشدو اتئی خواست، زيردرياالمانگراس، از دولت 

  مانده ھای باقی اکنون، پيرانه سر و با آخرين قطره... «: معرفی کرده است»  جھان صلح شکننده«تھديدی برای 

  ».می برای صلح جھانی، که خواه ناخواه شکننده است، خطرناک استواسرائيل ات: نويسم مرکبم می

  :داند اسرائيل می» بسته ھم«گراس با اين حال در اين سروده ھم خود را 

  ای نازودودنی بر دامان دارد  سرزمينی ھستم که لکهۀکردم زاد چون فکر می/ ام ولی چرا تا کنون سکوت کرده«

  خواستم نام اسرائيل را بر زبان آرم و نمی/داشت و ھمين مرا از گفتن حقيقت باز می

  ».دانم و به آن وفادار خواھم ماند  آن میۀکه خود را ھمبست

.  و جھان را برانگيختالمان و انتقاد بسياری از محافل ھنری ـ سياسی تأئيدگراس، » شودچه بايد گفته  آن«سروده 

چه عالوه بر  آن«: ای، ضمن اشاره به عنوان شعر گراس نوشت  با انتشار بيانيهالماناز جمله سفارت اسرائيل در 

 آن آشکارا مورد پرسش قرار اين بايد گفت اين واقعيت است که اسرائيل تنھا کشوری در دنياست که حق موجوديت

  ».خواھيم با ھمسايگان خود در منطقه در صلح زندگی کنيم ما می«: کند  میتأکيد سفارت اسرائيل ۀبياني» .گيرد می

وفادار اسرائيل است، تنھا به ذکر اين نکته » ھمبستگان«، که از المانگوی دولت آنگال مرکل، صدراعظم  سخن

جا که اين آزادی برای دولت اين کشور نيز معتبر است، بنا  از آن«ھنری وجود دارد و  آزادی المانبسنده کرد که در 

  ». ھر اثر ھنری را نداردۀبراين او اجباری به ابراز نظر دربار

 به شعر وی المانھا که از محتوای شعر گونتر گراس دفاع کرده، اکثر احزاب اپوزيسيون  به استثنای حزب چپ

  .انتقاد کردند

 حکومت اسالمی که گراس موضع صريحی عليه اين حکومت ۀاستفاد اين سروده گونتر گراس، مورد سوءدر واقع 

نگرفته بود و ھم دولت اسرائيل قرار گرفت به طوری که دولت اسرائيل، حتی سفر گراس به اسرائيل را ممنوع 

  .کرد

  ادامه دارد

  

  


