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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اپريل ١٨
 :گراس خطاب به کمال

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

  )به ياد گونتر ويلھم گراس(
٢  

  

انداز يک صلح   چشمرۀ، درباالمان» دتمولد«اش در شھر  خوانی  داستانۀاشيگونتر گراس در اظھارنظر ديگری در ح

 مينسک ثمر بدھد و به صلحی پايدار ۀنام کنم توافق گمان نمی«:  محلی گفته استۀپايدار در اوکراين به يک روزنام

متخاصم در اين منطقه کدام بر نيروھای نظامی  کنم که نه اوکراين و نه روسيه، ھيچ تصور می. در اوکراين بينجامد

که به فکر صلح باشند، عالئقی دارند  نظاميان و فرماندھانی ھستند که بيش از آن در ھر دو طرف، شبه. تسلط ندارند

  ».شود  میتأمينکه در جنگ 

تا وقتی که مذاکرات جريان «: داند کار حل اين بحران می تنھا راهرا  صلح ۀحال مذاکره دربار گونتر گراس با اين

 ».شود ای شليک نمی رد، اسلحهدا

 نه تنھا کمکی به امريکا ۀھای سنگين از سوی ايالت متحد ارتش اواکرين با سالح به گمان اين نويسنده، مسلح کردن

ی را ئ  حتی ممکن است اين درگيری منطقهتر خواھد کرد و کند، بلکه دامنه جنگ را گسترده حل مناقشه اوکراين نمی

 .ھای جھانی گسترش دھد  بين قدرت»جنگ نيابتی«در حد يک 

اين «: ی ھشدار داد و گفتئ ھای منطقه  به فراگير شدن بحرانگو يک بار ديگر نسبت و گونتر گراس در اين گفت

ھا پيش  غافل از آنکه ممکن است اين جنگ از مدت. اند که نکند جنگ جھانی ديگری دربگيرد ای بيمناک ھا عده روز

 ». آن با دو جنگ جھانی پيشين تفاوت داردمنتھا شکل. آغاز شده باشد

 از جنگ جھانی سوم سخن المان در يک سخنرانی جنجالی در دانشگاه ھانوفر ٢٠١٣بر سال وگراس نخستين بار اکت

 ئیفريقاای در خاورميانه، شرق اوکراين و در برخی کشورھای ئ ھای منطقه او با اشاره به جنگ. در ميان آورده بود
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 است جنگ جھانی سوم  م که مدتیئيبخواھيم واقعيت را به شکل راديکال بيان کنيم، بايد بگواگر «: گفته بود

 ».شود گذرد بر تعداد کشورھای در جنگ اضافه می ھر چه که می. درگرفته

نه «: انداز دموکراسی در آينده اشاره کرده و گفته بود اش در دانشگاه ھانوفر به چشم وی سپس در سخنرانی

گری در پارلمان اروپا و  البی. ھای غربی نيست يک خطری برای دموکراسی راديکال و نه اسالم، ھيچ ئیگرا راست

 ». است که دموکراسی را به خطر انداخته است ئیدر کشورھای اروپا

: ھا اشاره کرد و گفت ھا و جنگ گران در پيدايش و تداوم بحران ھا و البی بار ھم گونتر گراس به نقش بانک اين

تری برخوردار  ھا از قدرت بيش گر ھا و البی بانک. ماند تر از پيش بسته می مدارن روز به روز بيش سياستدست «

ای  اند، به عرصه  با نمايندگانی که به طور دموکراتيک انتخاب شدهئیاند و به ھمين دليل پارلمان کشورھای اروپا شده

تر از پيش شده  ھا دشوار ھای سياسی برای حل بحرانيافتن راھکار. ھای اقتصادی فروکاسته برای ساخت و پاخت

 ».است

 را مسدود ئیھا از طريق اينترنت سيستم«: ھای سايبری ھم اشاره کرد گو، به جنگ و گونتر گراس در اين گفت

ھای خونين در اوکراين،  ھای تازه به موازات درگيری اين شيوه. اندازند ھای اقتصادی به راه می کنند و جنگ می

 ».شود ه و ديگر نقاط جھان به کار گرفته میسوري

گو نسبت به تحوالت اخير در جھان اظھار نگرانی کرده  و  ساله و برنده نوبل ادبی در پايان اين گفت٨٧اين نويسنده 

 .است

 از ءگراس در مقدمه اين حضور ابتدا. ، ميزبان گونتر گراس بود٢٠١٤ جنوری ٢٣شنبه  شھر اوسنابروک پنج

» رئيکونست ـ کوآرت« اثر گرافيکی از وی بود که در گالری ٣٠از آثار خودش بازديد کرد که مشتمل بر نمايشگاھی 

  .اند به نمايش درآمده

 جاسوسی سازمان امنيت ملی مسأله در المانگراس در محل اين نمايشگاه، با انتقاد سخت از موضع دولت فدرال 

ما با استفاده از اين راه و روش بزدالنه در حقيقت استقالل : ار داشت و با انتقاد شديد خود از آنگال مرکل اظھامريکا

دھد تا  به خودش اجازه می» امپرياليسم جھانی« به عنوان امريکا. بريم  میسؤالو خودمختاری کشورمان را زير 

 .رفتاری را داشته باشد که مغاير با قانون اساسی است

 تسليم آنگال امريکاای در مورد اعتراض به جاسوسی  استند نامهخو زمانی که نويسندگان جوان می: گراس افزود

مور دون پايه را برای دريافت اين نامه أمرکل کنند، او نه تنھا شخصا برای دريافت اين نامه نرفت بلکه يک م

اين رفتار .  غربی ھم چنين رفتاری صورت نگرفته بودالمانحتی در زمان لودويگ ارھارد صدراعظم . فرستاد

  . ناديده گرفتن ادبيات از جانب وی استۀدھند ل نشانمرک

گونتر گراس در تاالر صلح شھرداری اوسنابروک از سوی ولفگانگ گريسرت شھردار کل اين شھر با استقبال 

مالقات در « وی خاطرات خود مربوط به تحقيق برای نگارش رمان ئیآمدگو رو شد و در پاسخ به خوش روبه

چه به شدت او را به اين  چنين آشکار کرد آن وی ھم.  را يادآوری کرد،نابروک کشيده بودکه وی را به اوس» تلگته

» در غرب ھيچ چيز جديدی نيست«کند خاطرات اريش ماريا ريمارکو و رمان ضد جنگ او با نام  شھر مرتبط می

  .است

نويسندگانی که . پيوندد می» ٤٧گروه «نام  به گروھی به» حلبی طبل« اش گونتر گراس، قبل از انتشار رمان برجسته

   .ھای ادبیجلسه شان در  ھای پرالتھاب قرن بيستم يک پايشان در محافل حزبی و سياسی بود و يک پای در سال
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تشکيل شده بود که از سياست » ھاينريش بل«مانند  اين گروه از ھنرمندان و نويسندگان پيشرو و سوسياليست

گير از  پی خواھانه چنين معتقد به جنبش عدالت کرد و ھم گ جھانی دوم انتقاد میاز جن  بعدالمانکارانه دولت  محافظه

خود نداشت و معتقد بود که ھنرمند  گونتر گراس، ترسی از فعاليت سياسی به شکل مشخص. سوی احزاب چپ بود

  . پذيری وجه ھنری آثارش نباشد آسيب نگران  وجه بايد در سياست دخالت کند و به ھيچ

اين کوششی است جھت برقراری رابطه با تجربيات آن «:  گفته است۴٧ گروه رۀی درباسؤالواب به گراس در ج

 که خود البته -امکانی بود که در اين انزوای دائم پروسه نوشتن .  خوشبختی بزرگی بود۴٧برای من گروه . زمان

رو من ده  از اين. و ھمکارانه بودای صميمی  آن جلسات باعث رشد محاوره. ای ايجاد شود  وقفه-بسيار عالی است 

ھا   چرا که متوجه شدم آن-سال پيش سعی کردم از ديد خودم چنين امکانی را در اختيار نويسندگان جوان قرار بدھم 

  ».گرچه بسيار درگير ادبيات ھستند، اما دائماً تحت نظارت افکار عمومی قرار دارند

 ١٩۶٧ تا سال ١٩۴٧ی زبان از سال المانلسات ادبی نويسندگان کنندگان در ج ، عنوانی است که به شرکت۴٧گروه 

 نقش مھمی در رشد ۴٧گروه . شد ی ھانس ورنر ريشتر تشکيل میالماناين جلسات در خانه نويسنده . شود اطالق می

توان از ارنتس آگوستين، اريش  کنندگان در جلسات گروه، می از شرکت. ی بازی کرده استالمانو تکامل ادبيات 

  .نام برد... ريد، والتر ينس، ھانريش بول، مارتين والتسر، گونتر گراس، زيگفريد لنتس، وف

رحمانه گرايشات راست و محافظه کار ادبی و سياسی  چنان با حمالت بی ، ھم١٩٩٠گونتر گراس تا اواخر دھه 

شد که او به جای توجه به شکل  گفته می. تری می شد ھا و توجه کم به آثار قديمی و تازه وی بی مھری. رو بود روبه

 .پردازد ھای سياسی و مشکالت اجتماعی می و سبک ادبی، به طور خام و عيان به تنش

، اما محکم و علمی و ادبی، جواب »با گام خرچنگ«و » قرن من« ،»فراخ«عرصه  اما وی با سه اثر پر اھميت

وی در ھر . محدود کند» ادبيات« تنھا در عرصه داده بود که حاضر نيست تعھد و شعور انسانی را مخالفين خود را

روشنفکری که «: گفت کرد و می وگو، بر مسئوليت فرھنگی، سياسی و اجتماعی خود، پافشاری می مقاله و ھر گفت

 »...ھای ادبی صرف دل خوش کند و در برابر مسائل حساس روز خاموش بماند خواھد به مقوله نمی

واقع نقدی بر  در »کنند ھا تمرين انقالب می پابرھنه« ش با عنوان معروفنامه نمايش گراس، به عنوان مثال

  . است١٩٥٣کارگران در برلين شرقی در سال  گيری سياسی بخشی از روشنفکران چپ در مقابل قيام موضع

ی ھايش ساکت نماند و تا آخر عمرش نسبت به امور سياسی و اجتماعی ئ دوره م، خالف خيلی از ھگونتر گراس

  . نشان داد هدغدغ

  

  آثار گراس

 سال ۵٠ نوشت و تقريبا ١٩۶٠  را در دھه» ھای سگی سال«و » موش و گربه«، »طبل حلبی«گانه  گراس رمان سه

» کندن پياز پوست«، »ھای ھانس کريستيان آندرسن از ديدگاه گراس داستان«، »آخرين رقص«ھا،  پس از انتشار آن

گراس نشان داده که حاضر » با گام خرچنگ«و » قرن من«، »صه فراخعر«در سه اثر پر اھميت . را منتشر کرد

  .نيست تعھد سياسی، اجتماعی و انسانی را تعديل کند

 از آثار خود، چند ئیھا ھای طراحی و آلبوم ھای کوتاه و انتشار کتاب گونتر گراس عالوه بر نوشتن رمان و داستان

 منتشر شده و از کارھای ١٩۵٧که در سال » سيل « جمله نمايشنامهاز :  تحرير درآورده است نمايشنامه نيز به رشته

ای طنزآلود مطرح   گونه  محيط زيست و حفظ يا انھدام آن را بهمسألهگراس در اين اثر . رود  او به شمار می اوليه

چنان  ھای جوی و گرم شدن زمين ھم اين نمايشنامه که موضوع آن امروز ھم در راستای بحث دگرگونی. کرده است
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ھای نمايشی مدارس و دانشجويان، آن  اندرکاران تئاتر قرار گرفته و تنھا گروه  دست تر مورد توجه روز است، کم به

  .اند  و به روی صحنه آوردهءرا اجرا

 در آکادمی ھنر ١٩۵٢ تا ١٩۴٨سازی و گرافيک را از  او مجسمه. سازی موفق بود چنين در نقاشی و مجسمه وی ھم

 .ی، در برلين شدالمانسازی کارل ھارتونگ، ھنرمند  پس از آن شاگرد مجسمه. خته بوددوسلدورف آمو

. گراس موفقيت را با تحقيق و کاوش در ھر شکل ھنری به دست آورد: روزنامه گاردين درباره گراس، نوشته است

 ١٩۵٩در سال » طبل حلبی «اما با انتشار اولين رمانش با عنوان،. از شعر تا نمايشنامه و از مجسمه تا ھنر گرافيک

ھای انسانی از جمله کمپين برای  وی ھميشه به دنبال فعاليت. و کسب جايزه نوبل ادبيات، به شھرتی جھانی رسيد

  .صلح و محيط زيست بود

 : ھا ياد کرد عبارتند از توان از آن آثار ديگر گونتر گراس که می

صحنه رفت؛ طبل   در برلين غربی روی١٩۶١ر سال ن دای بر اساس آ نمايشنامه): ١٩۵۶(  آشپزھای بدجنس

ی بر اساس رمان فلم. به رشته تحرير در آمد): ١٩۶١( ؛ موش و گربه١٩٩٩برنده نوبل ادبيات :  )١٩۵٩( حلبی

وی، به ): ١٩٧٧( ؛ رمان سفره ماھی)١٩٧١( ؛ مجموعه اشعار)١٩۶٣( ھای سگی ساخته شد؛ سال» موش و گربه«

در اين رمان طبقات مختلف برلين، نمايانده شده است؛ دفتر . پردازد ھا و اميالش می ل انسان بر خواستهوعدم کنتر

ھا منقرض  یالماننسل «رمان؛ داستان ): ١٩٧٧( )كفچه ماھی( رمان؛ سفره ماھی): ١٩٧٢( ك حلزونيخاطرات 

نفوس بد « بی است؛ داستان بلنداين رمان دنباله طبل حل): ١٩٨۶( ئیماده موش صحرا ؛ رمان)١٩٨٠( »شود می

ا در يدر تئاتر تال اين اثر   از ئیھا  صحنه ،٢٠٠٠در سال ): ١٩٩٩( ؛ قرن من)١٩٩٢( ؛ آوای وزغ)١٩٩٢( »زدن

ای از  مجموعه) ٢٠٠٣( ھا ن رقصيواپس ؛)٢٠٠٢(  بر گام خرچنگ( ر خرچنگيش در آمد؛ مسيھامبورگ به نما

؛ پوست کندن )٢٠٠۵( انس کريستيان آندرسن از ديدگاه گونتر گراسھای ھ ھای اوست؛ داستان شعر و طراحی

  ).٢٠٠٧( پياز

ای  زندگينامه وی در آن زمان رمان خود. گردد  برمی٢٠٠٨آخرين رمان منتشر شده از گونتر گراس به سال 

يک حشره «چنين در ھشتاد و پنجمين سالگرد تولدش يک کتاب شعر با عنوان  وی ھم. را منتشر کرد» جعبه«

  .را به زير چاپ برد که مشتمل بر موضوعات پيری و مرگ بود» روزه

مزيت .  نيستءديگر يک پديده شخصی يا يک استثنا* سودازدگی«: خواينم در دفتر خاطرات يک حلزون، می

(*  ».شان با سھميه توليد گره خورده است بگيران است؛ قالب فکری جمعی که ھدف زندگی طبقاتی تمامی حقوق

  )ماليخوليا: گیسودازد

حافظه . موشک بازی کند و از ما دور شود حافظه دوست دارد با ما قايم«: در حال کندن پوست پياز نيز آمده است

کند؛  حافظه حتی خود را نقض می. که نيازی به اين کار باشد آن دوست دارد سخنرانی کند يا خود را جلوه دھد، بی

ھای ديگر  چون خيلی. من سکوت اختيار کرده بودم» «. است که ھستکند، اما ھمينی درست است، فضل فروشی می

تقصير را بر سر گناه جمعی بيندازيم، يا در مورد ... توان گرفت ساکت مانده بودند، جلوی اين وسوسه را نمی

  » ...او بود، ديد، انجام داد، گفت، او ساکت ماند: خودمان صحبت کنيم اما از نگاه شخص سوم

 المان ميالدی در  ١٩۴۵   تا  ١٩٣٣ھا را از سال  رانی نازی ، سومين اثر گراس، رويدادھای دوران حكم»ھای سگی سال«

  .شود بيانگر می

ادولف «نامه سگ  دھد و از طريق بررسی شجره گراس در اين اثر به جای ھيتلر، سگ او را در محور داستانش قرار می

 را پس از جنگ جھانی المانھای سگی، تاريخ  سال. گيرد را به استھزاء می، ايديولوژی فاشيسم المانھای  رھبر نازی» ھيتلر
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، با نگاھی اديبانه، سياسی و اجتماعی و با ۵٨/١٩۵٧ تا ١٩۴٨ھای  ش بين سال ا معجزه آسای اقتصادیئیاول تا دوران شكوفا

  .قلمی تيزبين به رشته تحرير درآورده است

  

  جايزه نوبل ادبی و ديگر جوايز گراس

مردمی بود که او توانست با ۀ شايد ھمين پشتوان. ھا، توجه به آثار گونتر گراس رو به افزايش بود مين سالدر ھ

ھنگامی که در . اين حمايت با جايزه ادبی نوبل به اوج رسيد. ناپذير به کار و خالقيت خود ادامه دھد  خستگیئینيرو

، از محبوبيت المانرد، برخی از منتقدان و محافل ادبی ، کميته نوبل او را برنده رشته ادبيات اعالم ک١٩٩٩سال 

 .گونتر گراس در جھان خارج حيرت کردند

ھای سياه و زنده چھره فراموش  با رنگ«نامه خود، استدالل کرده بود که گونتر گراس  کميته جايزه نوبل در تقديم

 ».شده تاريخ را نشان داده است

  :ديگر جوايز وی، عبارتند از

؛ ١٩٩٩در سال  شاھزاده آستوريا ؛ جايزه١٩٩۶در سال  توماس مان ؛ جايزه١٩۶۵در سال  گ بوشنرگئور جايزه

؛ دكترای افتخاری ٢٠٠۵در سال  ؛ دکترای افتخاری از دانشگاه آزاد برلين١٩٩٩در سال  جايزه نوبل ادبيات

 .١٩٧٨) انلھست(  دانتسيک در زادگاه خود اكوفسكیي؛ مدال آلكساندر ما١٩٧۶دانشگاه ھاروارد 

زبان شناخته  یالمانبه عنوان روشنفکر شماره يک » سيسرو«، از سوی مجله ٢٠١٣چنين در سال  گونترگراس، ھم

  .شد

  

  ياشار کمال و گونتر گراس

ات يادب- رود ه میي به تركئیات اروپايادب«ه، تحت عنوان يدر ترك» تو گوتهيانست«ھای فرھنگی  از سری برنامه

  .، برگزار شده بود١٣٨٧ ]حوت[اسفند -  ٢٠٠٩ چه در ماه ماراست ك» ه به اروپايترك

ه و خارج از آن برای شركت در يمندان فراوانی از ترك خوانان و عالقه كتاب زبانيم» محسن ارتوقال«سالن تئاتر 

 آن در ات و نقشيشان درباره ادبيھا دگاهياشار كمال ھمراه با گونتر گراس به ارائه دي، جلسهن يدر ا.  بودجلسهن يا

  .تحوالت اجتماعی پرداختند

ری يگ شان و موضع سنده به جوامعيھای دو نو شينه گرايسنده حاوی دو نقطه نظر نسبتا مشترك در زمي دو نومذاکرۀ

  . ھای غالب بود گفتمان در برابر

 ئیوستاسنده ريدو نو ما«: ھای مشترک اين دو نويسنده، گونتر گراس در سخنرانی خود گفت در رابطه با زمينه

ن روستاھا را مركز يچرا كه انگار ا. ميا ل به قصه كردهيمان را تبد ئیھای روستا م و ھمه تجربهيتختی ھستيرپايغ

  ».ميكرد جھان تلقی می

ار آرام و ين اثری را بسيات بر جوامع به عنوان موضوع اصلی جلسه، چني ادبتأثيرگونتر گراس در باره 

. پسند است ات عامهيباشد، مربوط به ادب مقطعی ع وي سرتأثيرات انتظار ياز ادب اگر دانست و گفت باور دارد آھسته

ات مردم را مجذوب يش از ادبيد بازی فوتبال بيم، شاياگر به جامعه امروز نگاه كن«: باره افزود نيگراس در ا

  ».كند می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ن انتخابی تعمدی يقطعا چن... ست؟يچه كه از دست رفته است، ن نی آنيات تالشی برای بازآفريا ادبيآ«: گراس، افزود

. ريا خياسی ھستم يای س سندهيا من نويپرسند آ شه از من میيھم. ام ست كه من در ھمه آثارم به زادگاھم رجوع كردهين

  ».است ھستمي ستأثيرای ھستم كه تحت  سندهيدر كل من نو

 مسألهن يو ا. ميھا بود تيال شدن حقوق اقلميخ بشر و پاين حوادث تاريتر ستم ما شاھد ھولناكيدر قرن ب«: گراس گفت

د يسنده باينو. ان كنديت، را بيھا، و نه فقط اكثر تيد بتواند باورھای اقليسنده باينو. ده استيان نرسياكنون ھم به پا

عدالتی آشكار  ض و بیي ضد تبعهد بيد شما نتوانيشا. دار شود شھروند عھده كيش را به عنوان يھا تيف و مسئوليوظا

  ».سنده استيھای نو تيد، اما نشان دادن و برمال كردن آن جزء مسئوليسيای بنو ر جامعه مقالهد

 سخنان گراس، ھنرمند تأئيدز گذشته از ياشار كمال نيد آگاه باشد و يش بايھا تيسنده از ھمه مسئوليبه عقيده گراس نو

  .عدالتی دانست را موظف به برخاستن در برابر بی

ك عمل يھنر . زديآزار به پا خ د در برابر جنگ ويھر ھنرمند واقعی با«: ن رابطه گفتي از درياشار كمال ني

  ».اد ھومر بوديليستاد، اين اثر بشری كه در برابر جنگ ايرسواكننده است و نخست

ان  است٢۴در » ه به اروپايات تركيادب- رود ه میي به تركئیات اروپايادب«تو فرھنگی گوته در راستای برنامه يانست

سنده سرشناس ي نو۵٠ش از يكال، با محور بودن آثار ادبی بيھای موز شيخوانی و نما ، كتابمذاکرهه جلسات يترك

 ئیات اروپايھا، به مخاطبان ادب ن جلسهيل ايتشك. ه اروپا برگزار كرده بودي از ھشت كشور اتحادئیمعاصر اروپا

  .آورد ن را فراھم میسندگان و ھنرمنداي با نوصحبترو و  در امكان مالقات رو

  

   مرگۀنظر گراس دربار

ترسد و دوست دارد از  گونتر گراس در مصاحبه با فوکوس توضيح داده که ھراسی از مرگ ندارد، اما از درد می

  .دردھا در سن کھولت در امان بماند

اش باشد، برايش  که گرفتار فراموشی و زوال عقل شود و باری بر دوش خانواده چنين گفته است اين تصور وی ھم

 .وحشتناک است

تر اين است که آدم را با بيماری زوال عقل به حضور جمع ببرند،  تصور وحشتناک « :باره افزوده است گراس در اين

 ».ام ترين وقايعی است که من تاکنون تجربه کرده آورترين و دردناک اتفاقی که برای والتر ينس افتاد، يکی از شرم

ھا دچار  مدت  وی.ی و استاد دانشگاه در رشته خطابه و فن بيان، اھل شھر توبينگن بودلماناوالتر ينس، نويسنده 

 . سالگی درگذشت٩٠ در سن ٢٠١٣بيماری زوال عقل بود و در سال 

  ترسيد؟ می) مرگ( تان از پايان يافتن زندگی: ش از گراس چنين بودسؤال آخرين مصاحبه ایاشپيگل نيز در يک 

. ام که کمی کنجکاوی ھم دارم حتی در مورد خودم فھميده. ام که، آدم بايد خودش را آماده کند هنه، من فھميد: گراس

 ھنوز تفريحاتی ھست که دوست ھايم خواھد آمد؟ نتايج فوتبال آخر ھفته چه خواھد بود؟ البته مسلماً  چی به سر نو

رد، و من اين جمله را در يکی ديگر از جيکوب گريم جمله جالبی در مورد باال رفتن سن دا. شان کنم دارم تجربه

وقتی .  قرار داد و به ياد خودم افتادمتأثير اين جمله مرا خيلی تحت» .آخرين نتيجه در کمين است«: کارھايش ھم ديدم

 !بينم چيزی برای ترسيدن ندارم کنم، می خوب فکر می

ای   کرد که گراس، نويسندهتأکيدان تو  از کمبود نويسندگانی چون گراس و کمال، میتأسفبندی، ضمن  در جمع

در . زنم ام که در کدام سنت ادبی قلم می من ھميشه آگاه بوده«: وی درباره سبک خود گفته است. صاحب سبک بود

فکر .  که در اندلس اسپانيا شروع شدئیھای پرماجرا  ھستم، رمانئینثر روايتی تابع سنت رمان کالسيک اروپا
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ھای پرماجرا تعلق  و حتی اوديسه ھومر ھم به اين سنت رمان (Alexanderplatz) کنم رمان الکساندرپالتس می

 فناناپذير است که تا عصر جديد ادامه ئیاين الگو. تواند در فاصله يک روز تمام دنيا را منعکس کند دارند، که می

  ».بينم يافته و من ھم خود را در متن آن می

  نيز شايد به دليل اقامت» سلمان رشدی«ای كه حتی  يادی يافته است به گونهگونتر گراس، در جھان ادبيات، طرفداران ز

 خويش را شاگرد وی  جا، ترين مردم آن  ميالدی در كلكته ھند، ميان فقيرترين و محروم١٩٨٧ و ١٩٨۶ھای   بين سال گراس

  . گفته است

از زمان «، استدالل کرده بود که ١٩٩٩ادبيات سال نامه انتخاب گونتر گراس برای اھدای جايزه  کميته جايزه نوبل، در تقدير

ای که خرد به خواب  در زمانه. ی با چنين قدرتی از وجدان آزاد بشری سخن نگفته استالمانتوماس مان تاکنون ھيچ نويسنده 

  ».چنان با جديت سرگرم روشنگری است رفته، اين نويسنده ھم

صه ادبيات و ھنر، ھمواره در مسايل سياسی و اجتماعی ر كه عالوه بر عرود ترين نويسندگان مھمی به شمار می گراس از كم

  .نيز در کنار کارگران و محرومان جامعه بوده است

قلم گونتر گراس، . شود گير ظاھر می گرا، خيلی جدی و سخت وقتی گونتر گراس، نه به عنوان نويسنده، بلکه مبارزی آرمان

گردند و يا در فقر، گرسنگی، قحطی،   اسثمار میداری، شديداً  حاکميت سيستم سرمايهھا انسانی است كه در اوج  فرياد ميليون

  .گذرانند جنگ، ترور و وحشت، روزگار سختی را می

  ٢٠١۵ اپريل شانزدھم - ١٣٩۴ ]حمل[شنبه بيست و ھفتم فروردينپنج

  

  


