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 از گراس یادی
 
 یلمانا اتیزبان و ادب یفرهنگ ه  حوز. ستیما ن انیدر م گرید Günter Grassگراس  ونتریگ

 .كندیسخت نبودنش را احساس م
 ادگریممثل و فر ، توانسته بودو شاعر مبارز سندهینو نیو سرشناس تر كرتراشیبه عنوان پ یو

از نزد   رابه فردا  شهیو فقر، اند یسرنوشت یب ،یپناه یگردد كه ب یدرد، اندوه و رنج مردم
 .ربوده است شانیا
نهاده بود، به  وا بر دوش اتینوبل ادب ه  زیجا دریافتكه  یتیلوكامل از مسؤ یآگاه با یو 

 .ماند یوفادار باق شیاز پ شتریبشردوستانه اش ب یهااریمع
 ینابرابر ی، در برابر آنچه كه وسخنش یروین زانیاز م قیگراس با درك درست و دق ونتریگ
 .نمود یریگیهمچنان  پ یتر یانسان ه  را در راه جامع شیرسالت خو پنداشت  قد برافراشت ویم

ونتر یگ ،موضوع روز قرار داده بود خود، تیاز عضو را ونانیاروپا اخراج  ه  یاتحاد یوقت
كه  ،هم همو بودباز. ابراز داشت عنوان افتضاح اروپا، مخالفتش را ریز یشار شعرتان باگراس 
پرده برداشت  لیكشور اسرائ یاتم یروین یاز رو ،"گفت دیآنچه را كه با"نام ه ب ه ایبا چكام

 . دانست تیتمدن و بشر رانگری، وگرید یهمچون هر قدرت اتم زیرا ن یو و
 ه  دهم توپخان فرقۀمسلح اس اس، و  یدر گروه بازو تی، با وجود اعتراف عضوگراس ونتریگ

 ۶۰۰۲  به سال  ،"ازیدر حال  پوست كندن  پ"نام ه ب شیواثر خ یط یتلریه سمیفاش اس. اس
ونتر گراس یگ .ماند یباق یمبارز راه آزاد ،نیشیو همانند پ رفتیسكوت را هرگز نپذ  یالدیم

شانزدهم ماه  ه  زاد ،یالدیم۹۱۱۱ در سال ،اش "یطبل حلب" رایب اتینوبل در ادب ه  زیجا ه  برند
قابل  یتیعمرش شخص ریتا اخ یپولند یو مادر یلمانا یاز پدر یالدیم ۹۱۶۱اكتوبر سال 

 .ماند یباقمناقشه 
 یهاتیشخص شتری، همچنان كه بباشدمی ، زادگاه اوكی، شهردانزآثارش شتریب عیمحل بروز وقا

 یموضع یهوشیو ب یسگ ی، سال ها"گربه و موش"همچون  یهاداستان را در یو یداستان
 . است دهیرا آفر نهاٱ یطبل حلب دردهند كه  یم لیتشك یافراد

ز نام ا یریفراخ و قرن من، بهره گ ۀعرص ۀسندی،  نوونتر گراسیآثار گ یهایژگیاز و یكی
، "هقوربک یآوا"، "ماده موش" ،"یسگ یهاسال"، "گربه و موش". اوست یهاكتاب یبرا واناتیح
و  "یماه ۀسفر" ،"بر گام خرچنگ"، "مرغان باد ازاتیامت"، "حلزون كیاز دفتر خاظرات "
 .باشندیم یو  یهامانوو ر یشعر یهادفتر نیواعن  ،"روزه كیحشرات "
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 مرغان باد، در سال ازاتینام امته ب ،یو یدفتر شعر نیگراس چكامه سرا، كه نخست ونتریگ
 یشعر و قطعه ۷۱ هك ،یک روزه رات حش نام ه ب اثرش  نیو آخر افتیانتشار  یالدیم ۹۱۹۲

 . ستیما ن انیمدر  گری،  دیدبه نشر رس یالدیم۹۶۹۶ در سال گردد ومی را شامل
 سدنگانیاز نو یكی و ۷۱ گروه ه  برجست یاز چهره ها یكی لماناونتر گراس، یمرگ گ با

 .دهدیاز دست م یدر سطح جهان مشهور و معروف خود را 
 

 عمومیپس از جنگ  یلمانا ه  آرام جامعوجدان نا بازتابگر و بیان کننده   تا دیكوشیم شهیكه هم وا
لمان چشم ا Lübeck كوبیدر شهر ل یالدیم ۶۰۹۹ سال لیاپر ماه زدهمیس خیتاره دوم گردد، ب

 .جهان فرو بست نیاز
   

 پایان
 
 


