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 للكاتب األلماني غونتر غراس يأدب بورتریھ
)1927 - 2015( 

 
 كان ھناك موسیقي اسمھ ماین یعزف على البوق بشكل رائع تماما،

 ء.الطالوبائع لعب أطفال اسمھ ماركوس؛ كان یبیع الطبول البیضاء والحمراء 
 وثمة موسیقي اسمھ ماین امتلك أربعة ھررة واحد منھا اسمھ بیسمارك.

 وطبال على الصفیح اسمھ أوسكار، كان معتمدا على بائع لعب األطفال.
 ، قتل قططھ األربع بخطاف النار. وموسیقي یدعى ماین

 وساعاتي اسمھ الوبشاد؛ كان عضوا في جمعیة الرفق بالحیوان.
 اسمھ أوسكار، فخطفوا منھ بائع لعب األطفال.وطبال على الصفیح 

 وبائع لعب اسمھ ماركوس، أخذ معھ لعب األطفال كلھا في ھذا العالم.
 ینفخ على البوقلش إلى یومنا ھذا اوموسیقي اسمھ ماین، فلو أنھ لم یمت، لع

 ألحانا رائعة. 
 

من  عامقبل  غونتر غراس تخطیطيفنان الالورسام النحات والو دیباأل يوفتُ 
 ،تصریحاتھ المثیرة للجدلأعمالھ وبعلى األخص  المؤلف ُعرفو. تقریبا اآلن

 ما دائما اھ، ولكنھ بالفعلیما تعناألحیان أكثر عدوانیة م كثیر منفي  بدتالتي 
 األخیر في كتابھعلى الرغم من أنھ وحداث السیاسیة العامة. األ تستند على

 قد وھو مازال طفالنشأ علیھا  التي تھجبلھوالذي كتبھ  2015في عام در االص
ضھا ویعر آرائھ فيتماما  اواثقمعظم حیاتھ  بدا إال أنھ ،تعامل بسخریة مع نفسھ

 .بشجاعة على العامة
 من النقاشات واحد من بین العدید ووھ –ه اآلراء ذحول أحد ھ یركب نقاشدار آخر 

العدید من في قد نشرھما راس غكان  نیدتاقص حیث شكلت ،2012في عام  –
 غراس ما وصفھ إحدى ھذه القصائد تانتقدفقد . محور ھذا النقاش الصحف

یلیة لسیاسة اإلسرائل ا النقدذوأن مثل ھبل إسرائیل، التھدیدات العسكریة من قِ ب
القصیدة ما أ. اسیاسی اللسامیة ولیس نقد اةمعاد على أنھ حیاناأل أغلبفي  یُنظر إلیھ

التعامل األبوي راس بغصفھ وما وحول أزمة الدیون الیونانیة  تدورفالثانیة 
مطالب العدید من الحركات مع ولدول األوروبیة الكبرى مع الیونان ل خزيمُ ال

عن  واحد فقط عامب ذلك قبلأعرب  قدغراس وكان االحتجاجیة في البالد. 
 ستخدام الطاقة النوویة.المناھضتھ 

في ف .یمكن تتبعھا بعیدة خلفیة االجتماعيو السیاسي نخراطاالو توجھالھذا إن ل
ال عن فضوالروما  السینتيعالنیة عن حقوق غجر  غراس حقبة التسعینات دافع

معالجة بغونتر غراس  یختصو. في الحقوق بغیرھم المثلیین مساواةب تھمطالب
 إحدىفي وعمال السردیة. األفي  السیاسیة حداث السیاسیة ووجھات النظراأل

 ر فيدبَّ تات أوائل التسعینفي تم نشرھما  ناللتیقصصھ إحدى كما في اتھ روای
روایة أخرى  تناول فيو .والعالقات بین الشرق والغرب األمانی توحیدإعادة 

. الوراثیةالھندسة مخاطر و نوویةكوارث  حدوث خطرات صدرت لھ في الثمانین
للحزب علنیا باعتباره مؤیدا  نشاطھوجھات نظره السیاسیة ووضح كما 

ام في ع صدرتعن الحملة االنتخابیة أدبیة االشتراكي الدیمقراطي في قصة 
ولھ أیضا . 1969عام صدرت  عن الحركات الطالبیةروایة في  كذاو 1972
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 17في ألمانیا الشرقیة في االنتفاضة الشعبیة  تناولت 1966مسرحیة من عام 
 .1953یونیو 

 
ھي األكثر  1959عام  الصادرة »الصفیحطبل «روایتھ األولى  التزال ومع ذلك

 لھعدیدة  تحاوالمالروایة بعد  غراس من ھذه انتھى. ى العالمشھرة على مستو
ت، عدة سنوا استمرت نص المسرحيوال ةدیالقصیرة والقص ةالقص تفي مجاال

 یعودو .التخطیطالنحت و فني فيالمھنیة بدأ مسیرتھ كان قد  بعدما وعلى األخص
إلحدى  مؤقتاعمل حارسا لل اضطرحیث ، 1956-1948 من فنلل ھتذلك إلى دراس

ا ھذكان قد بدأ و. لدراستھ توفیر المصاریف الالزمةیتمكن من  كي التالمح
عند أحد نحاتي ب تدربدأ ی حیث ،من ذلك التاریخ عام واحد فقطقبل  المنوال
ھو  سركان ھذا األف ،في األسر األمریكيقد وقع  خرآ قبل ذلك بعام كانو. الحجر
اس قد رغي استمر فترة وجیزة للغایة. وكان ذالالجیش األلماني ب التحاقھنھایة 

 ذلك ویُعتبر – في سن الخامسة عشر.وھو مازال تطوع للخدمة العسكریة 
معھا بالندم مدى غراس شعر  لدولة النازیةوفاعلة في ترسیخ امساھمة نشطة 

قد تأثر ف. وبالمثل، الزمنیة الحقبةعلى ھذه وھو ما یفسر تركیزه األدبي  ،الحیاة
في ظروف  معیشتھالكاثولیكیة وحیث كان لوالدتھ طفولتھ، بمبكر ال نتاجھ األدبي

 بالغ التأثیر في تشكیل طفولتھ. البولندیة دانتسیجمتواضعة في مدینة 
 

دمة مقھذه السلط توأعمال غونتر غراس  في جدا حددجانب معلى ھذه اللیلة نركز 
 ھذا الجانب:الضوء على 

 
قد و .النھایة من ھذه قصیرةال الذاتیة غونتر غراسسیرة كما ھو مالحظ فقد بدأنا 
ي ف وتكرارا مرارا إعادتھا یتمنفس الصیغة  أن أیضا یكون البعض قد الحظ

 فإن كذلكوكما ھو مالحظ . »طبل الصفیح«من روایة  الذي بدأنا بھمقتطف ال
، التي واترالتووفقا لمبادئ البنیة  اتشكلتالروایة،  طعمقو الذاتیة سیرةال ،ھماكال

الموسیقى و ھ اللیلةدافع ومن ثَم فإن الموسیقى.  فن في التشابھ والتغایریضاھیھا 
 ھذا المقطع من قدماقد غونتر غراس وجھ وصوت أن وكما  .راسغأعمال في 

حن سنقوم ن، غونتر سومر الجاز عازفل مصحوبا بموسیقىفي البدایة الروایة 
 شكال.بشتى األالكلمات والموسیقى والصور بالربط بین أیضا 

 
حول خطوات ، 2002شرت عام ، التي نُ »في خطو السرطان« غراس قصة تدور

 شابكویت یتداخل الذي ر الماضيتذكُ  مما یعنيالوارء،  الذي یمشي إلى  السرطان
على  ةفي ھذه الروایالحرب العالمیة الثانیة كانت . ویعید نفسھالوقت الحاضر  مع

، )بول(نفس یوم والدة الراوي  في سفینة ألمانیة تغرقاالنتھاء، عندما  وشك
 الخلفیة ) في معالجةبولیبدأ (من الھرب من السفینة.  ت والدتھتمكن حیث

جال ر أحد اسمتم إطالق كان قد و. أدیبا شابا صبحأبعد أن  التاریخیة للسفینة
نار اطالق الب یھوديطالب  أن قامبعد شھیدا  ربِ اعتُ  حیثالسفینة على  ةالنازی
ھذه في  اھو أیض یبحث عنھ انسلخالذي ابنھ  أن )بول( كتشفی بحثھ وأثناء. علیھ

، النازي لرجلا دور بنىیتلكنھ والخلفیة التاریخیة على موقع على شبكة االنترنت 
 اوعندم. يب الیھودالطال دور ھذاالدردشة  موقعشخص آخر على  تقمصی بینما

ن، المطاف في السج في اجتماع وینتھي بھھذا اآلخر النار على  )بول(نجل یطلق 
اریخیة تالخلفیة الحدث ھو الیعتبر ھذا  آخر ا إلكترونیاأن موقع )بول(یكتشف 

یتوقف  نل اھذ .ھذالن یتوقف عبارة: "ب ةقصالتنتھي وشھیدا.  )بول( ابنب يویحتف
 ".أبدا

ثال ، على سبیل المىفي تاریخ الموسیق نجدھما كذلكسرطان والتكرار ال مشیةو
 )نونالكا( األتباع من نوع) باخ سباستیان یوھانل(ة مشھورقطعة موسیقیة  في

ثم یتم تكرار ھذا اللحن مرة أخرى ولكن من النھایة إلى البدایة وبعد  لحنا،بدأ بت
 ذلك یتم تكرار المقطوعتین في وقت واحد. 

 
أوجد  قدغونتر غراس  فإن ،یةالشكل من الناحیة الموسیقىإلھام  باإلضافة إلىو

ألفكار نفس ا عرض فقط تمما إذا ف :بین الشكل والمضمونتربط ھنا عالقة وطیدة 
 دة،جدیال راتتغیالو تحوالتالب أبدا ھماستبدال دونجدید  من العالقاتونفس 

ل جانبا مثقد یُ  مافمن جدید. نفسھ تاریخ التناقضات والصراعات فلسوف یعید 
 أسوأ الكوارث في الحیاة االجتماعیة. إلى أن یؤدي ، یمكنفي الموسیقى جمالیا
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لك على األخص تالموسیقى، وفي كثیر من األحیان من ر غراس حذیُ أیضا  لذلكو
 منھیصوت الفرد وفرض صوت واحد فقط ی طمسالتي تھدف إلى الموسیقى 

روایة  فيالمشاكس  ك الطفل، ذلأوسكار فعلى سبیل المثال یقوم. على الجماھیر
 دىتصی، وبعد أن أتم عامھ الثالث یرفض النمو طوعا ذي، ال»طبل الصفیح«

 نمالموسیقى العسكریة النازیة یقوم بتجرید ، من خالل القرع على الطبل للعالم
 شعبیة. وتحویلھا إلى فوضى ھانظام

 
خرى. األتاریخیة اللحظات للعدید من ال الموسیقي حتوىمالیقوم غراس بعرض و
ادة إع فيوآرائھ  أفكارهیعرض وفیھا  ،»حقل واسع« تھنشر روای 1995في عام ف

مع بعضھا  ینمتشابك والحاضر. وھنا أیضا نجد الماضي 1989توحید ألمانیا 
 دیباأللع بشدیدة الو أن الشخصیة الرئیسیة في الروایةحیث ، بشكل وثیق البعض

 .الذي عاش في القرن التاسع عشر، والذي ُعرف باسم (فونتي) )ھفونتانِ األلماني (
 یبتغلذي ا الوقتففي نفس  األدب والتاریخ.على  ویستند ھذا العمل األدبي بأكملھ

ي یختلف األشخاص ف یبدو أن تحوال جدیدا قد حدث،وشمس ألمانیا الشرقیة فیھ 
 جدید.  أونظرتھم وتقییمھم لكل ما ھو قدیم 

 منرا محوریا في العدید وللتذكر د تینأداك ومضمونھا غنیةاأل تلعب ھناو
خطر ضرین بالحایحلق  )فوتكھ(في حفل زفاف لعائلة  فمثال .النصیة مقتطفاتال

. ةالوضع الماضي في ألمانیا الشرقی حولاآلراء المتباینة  العام نتیجةإفساد الجو 
 من خاللبھیجة الذكریات ال استعادة )اترام(العروس  ةصدیق )إنجي(حاول فت

تتباین و .ألمانیا الشرقیة شباب رابطةأعضاء في  وھم نشدونھای كانوا األغاني التي
 ةبطالال )مارتینا(و )إیميووالدتھما ( شقیق العروس) لفریدِ ردود فعل كل من (

 ذكریات:الھذه إحیاء  على ةالشاب
 
أن  یظن كان من .ھماجرفت قد ذكریاتكما لو أن البالغناء  ھمااتصدح صوو
 لكذ وبعد ؟في آن الوقت والدفء المفعم بالحزن) تمتلك مثل ھذا الصوت اتمار(

طن افل عن موأن نغ دونن م األمام، إلى" التضامن أغنیة ا سویاغنت مباشرة
أبدى  ھ)تكإ لفریدِ المقاطع، لوال أن ( اقيبأكملتا غناء ودتا لو و..." قوتنا

 صدیقتھاومع ذلك لم ترغب أختھ وال !" اتوقف" عال بصوت اعتراضھ صائحا
ا مم القلب، إلى قت طریقھاشبأغنیة  أخذتا تشدوانفقد  ،االمتثال ألمره في
ك كذل تدندنو ،"امھونج شرنت سبانیاإ سماء: "اني إلى محاولة الغناء معھمادع

 كال قررت عندما ،"مستعدون فنحن ،بعیدا وطنال وإن كان: "بصوت خفیض
. الغناء العذب ھذا فيواستمرتا  الحریة أجل من النضال )إنجي(و )ا(مارت من

ع طامقأحفظ جمیع ال أیضا أناكنت و. ھمامع غنیتلقد  اللعنة، ،ھكذا تمامانعم، 
 ما قد كل خزنتقد  ذاكرتي أنمن  توتعجب صوتي یشدو سمعت. عن ظھر قلب

 نتاكاكما لو  ما إن بدأت الصدیقتان ولكن .صبانا في ونحن مازلنا ؤمنن ناجعل
 ،نوااب ھیا"غناء كذلك في  من الشباب األلماني الحر في السنتان عناثنتان طا

 ابالشب"دعوة  ناتكرر ماوتبادلتا النظرات وھ "!ابنوا ھیا ،ابنوا ھیا! ابنوا ھیا
لى ع في الوقت الراھن تقفدولة العمال والفالحین التي لبناء  "الحر األلماني

 بدائل المثلجات المعروفة باسمل ةمرطبالاآلثار  فتحتى اخت ،افة الھاویةح
 م یعد ذلكلف. إتكھ) فریدل( صبر ذنفوما لبث أن  .من فورھا "حیاة باریس"
ھا أنحتى  منضدةال على بیده ھوىو تملكھ الغضبوقد  قفزبل  ،ي الورعتقال
 من 'ذلك!  كل لقد انتھى! كفى": یصرخ ، بل كانیحیصلم یكن . صوتات حدثأ
 

ن سمع شیئا مرید أن أأ ال. إال أن أضحك إذن لیس بوسعي ،'أجل مستقبل أفضل
لقد انتھى كل شيء إلى . أفسدوكملقد . نوالمجرم ھؤالء. ھذا القبیل مرة أخرى
 ام أعرف الأنا " .یكن لیتوقف لم الصدیقتینغناء  ولكناألبد. ھال سمعتم!" 

كنت قد سمعت من قبل " ،المقطعین بین )ا(مارت صاحت ،"بالضبط هترید الذي
... وھكذا ماو إنجیلما یسمى بو ،عمن... 68كنت من المؤیدین وبشدة لحركة  أنك

تتغنون  ما الذي كنتمف... جیفارا شيتلالملصقات  تبیع، قبل أن تتدین، بل وكنت
ب ذھو. البناء كانت تحض علىاألغنیة التي  تلك غناء اواصلت ثم "؟آنذاك بھ

جروندمان) ترى أن كل ھذا  مارتینا( تكانو .أدراج الریاح(فریدل) غضب 
شرعت في و ،"!مضحكا ألیس: "حال ةأی على فیھ مبالغا خباالص غضبال

 )ننسِ وبفون ( . وما إن قامت السیدة..."ابنوا ھیا، ابنوا ھیا: "معھم الغناء
 اي ھذا، یدع: "ةالطالب تنبیھب األب بصفتھ (جروندمان)و زوجة األب ھاتصفب
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 إتكھ) إیمي( حتى سألت ،المزاح ال بد لھ وأن ینتھي""،"فضلك منمارتینا، 
. السنوات تلككان ھذا ھو الحال عندنا كل " :تسامحیأن  صھرھاكالھما وخاصة 

 ،سواء حد على وإخوتھ )فریدل( بما فیھم ،الغناء في یتشاركون الجمیعكان 
لھذه  وكان ثالثتھم ھناك. قبل أن یمكثو ةصغیر زالت ال )ا(مارت تكان عندما

حتى ولو لم نمِض قدما في  ،آنذاك إیجابیا معنى 'ابنوا ھیا'الجملة الخالدة 
 األقل لىع ،ون فیھعتقدیو ذلك نشدونی كانواشباب ال ولكنالتشیید بشكل جید. 

 اصبمتععلى الدوام كنت ... أن قبل ،جدا احادكنت  ،)فریدل( یا ،وأنت. البدایة في
وجب أن  ... ولكن كل ھذا انتھى منذُجل كالمھ یتخیرعلى المرء أن  حقیق... جدا

 ویستمر في التحسن. ھذا ما یجب أن ،، حتى یتحسن الوضعتوحیدال قبول علینا
 قتو فيالوضع  علیھ كان ما تذكرأن ن ولكن! أن یكون الحال ینبغي ھكذا .یكون

 "؟)إتكھ( ذا ھناك، یاما... أن یجب ھذا ما ،كان أمرنا بیدنا عندما سابق،
 

فھذا . ردافع متكر لھو المختلفةالموسیقى في األنظمة السیاسیة  تأویل وكذا فإن
ت تعامل، الذي )بیتھوفن فان لودفیغ(في كثیر من األحیان مع  غراس ھو حال

 هتمجید مكما ت، لثقافة األلمانیةتفوق ال ة مع عملھ الفني على أنھ خیر مثالالنازی
 تھمفونییمن س جملة تم اختیارفللمجتمع الثقافي األوروبي.  ارمز صبحلی الحقا

في  یضاأ كما یتعالى صوتھاالنشید الرسمي لالتحاد األوروبي، لتصبح التاسعة 
  :جدیدمشرق ومستقبل ب عدت ونھا أنشودة، كروایة غراس احتفاال بالتوحید

 
 یذةالتعوجاذبیة  لھ كان الرسمیة الخطبقصوصات المتبقیة من األما تراكم من 

 رناشعو عم... وقتال اھذ في نتحد أن ھل لنا: "... بالتكرار تسمی ألنھ السحریة
 احارتی مع... التاریخیة الساعة ھذه في... سویا نمون اآلن... االمتنانبالعمیق 

.. .االمتنان أن نتحد ویغمرنا... نریدإذن ... لبعضھ البعض ینتمي ما...  عمیق
نابعة من  ةفرح بسبب لمقام األولفي ا ولكن... مع شعور عمیق... قعمی عم

ة األنغام معلن علتفقد . المناسبة الموسیقى صوتارتفع  أخیراو "...االمتنان
لقد ! تماما ،نعم. ومست الجمیع تطالب وتعلوكانت و ،المھیبعن ھذا الیوم 

ذه ھ امنبعھ نغماتب رتفعوبدأت أصوات الكورال المتحررة ت. الغناءارتفع 

د لم تش نشاد بمثابة شعلةاإل ھذا كانكم و الرغبة األلمانیة الُملحة في الغناء.
 برع ةالتاسع صوت الكورال بالسیمفونیة ارتفع عندماف ،فقط األسماع إلیھا

 - ةطبیعی ظاھرة بمثابة كان ذلك األلماني النواب مجلس مكبرات الصوت في
ل ك تقلیدقامت ب أوبرون) مادلین(إن  حتى آالف، عدةلغ عدده ابالالحشد  غمرت

ت بصوفي الغناء  مع الكورال واشتركت كذلكصحیح  أسلوبكلمة بوضوح وب
 إلى مباشرة ذلك بعد انضمت) ھي األخرى إیمين (، كما أقويرقیق ولكنھ 

كذلك، كانوا  آخرینحرص  ذلك بعد. تماما ةمقبول وكانت طبقة صوتھا الغناء
 شیدن غناءعلى  على مقربة ومن بینھم نحن الذین نعمل في األرشیف،یقفون 

ة بھذه الشخصی بالمقارنة ،تماما اوصحیح اواضحذلك  یكن لم وإن ،إلى السعادة
وذلك  – ابھذه األنشودة العظیمة على نفسھ التي علت المرھف ذات اإلحساس

  .ھذه الصغیرة ھاحجم ضآلةعلى الرغم من 
وكان  .عائلتھ وسط یقف أنھ كان من الرغم علىكان (فونتي) یقف جانبا، و

 الذي ر)ھوفتالل( جذب بینما، الخریف في معطف خفیفةال الصیف قبعةیحتفظ ب
صلوا و ، وما إنالخاصة بھ البیسبول ةقبع ،وبدا متحفظا تراجع قلیال إلى الوراء

ظل الذي لم ال ولكن أشعلھا، أراد أن یشعلھا. شرارة اآللھة، حتى بالغناء إلى
 ناءالغ اھذمثل فلم یكن . الغناء یشارك في لمو رأسھ مكشوفا ظلیكن یفارقھ 

 كان  لكنھو ،من اختصاصھ
 
أنشودة إلى السعادة التي یتغنون بھا  على قصیرة بجمل بأسلوبھ الخاص علقی
إذن،  ھكذا' :الذي یطوقھ السالم والمكانتآخي البشر و المالیینترابط على و

مثل قة حقی نحن - حكم قبضتنا علیكمون نال منكمسن بیون!أیھا الغر فلتفرحوا
لیس دا. لن تتخلصوا منا أب من یقع في قبضتنا فال خالص لھ.. العنكبوتیة قرودال

 بأي عادةسفقد أردتم التوحید وال الملیارات.سیكلفكم ذلك  -! المالیین في مقابل
صة. خال سعادةفلن تحصلوا علیھا، ولن تكون  !سعادةولكن ال تتعجلوا ال !ثمن

 انتھى !سعادة من لھا یاوتم ھدم الجدار:  –تم كل شيء وفقا للخطة وقد وحتى 
لھا من  یامرحبا بالمارك األلماني:  –! سعادة من لھا یا: العملة الصفیح زمن

 !سعادة
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یمكن الحصول  فما ھذا إال خردوات، كما قلتم، - .أتيتالحساب سقائمة  نكلو
ویكم، ذ نبیفلتفرحوا. فلتفرحوا اآلن  حسنا، -! تعتقد ذلكأال . بثمن بخس اعلیھ
 نم اعتبارا م الفرحةستعُ  –! إذن فلتفرحوا ،وافرحت أن معلیك یجب! اللعنة

 أن في ولكن العصا ساعدتھ (فونتي). شاربارتجف  '!منتصف ھذه اللیلة
ركز ی انبل ك ،ما یتفوه بھ (ھوفتاللر) كل إلى یستمع لم یكن ربما تمالك نفسھ.ی

كان صوتھا الجلي یتوافق مع  ،التي أتت متأخرة حفیدتھ على صوت سمعھ
 معتیس أن یحب كم الحنان.بمشوب علیھ أنھ  كما نقولصوت (إیمي) الدافئ، أو 

إلى ) اتمار( ابنتھ كان یتمنى أن تنضم ربما. وھذا التناغم العائلي الوئام إلى ھذا
 اابقسلم تكن ، فھي وتقدم طبقة الصوت الثالثةإلى السعادة  ینشدالكورال الذي 

 شاءعأثناء كانت تدندن كذلك تغني وكانت أیضا وبل  البیانوفقط على  تعزف
متحامال  عادة ب "ھیا ابنوا! ھیا ابنوا!". وعلى الرغم من كونھ الزفاف حفالت

 إعجابھ.  القت نشودةالموسیقى، إال أن ھذه األ على
 

قلم بال طخطوبعض تبقى . ولكن مختصرةال نصل إلى ختام مسودتنا الكلماتبھذه 
 كلمات واضعك: غونتر غراس من خاللھا مرتبطا بالموسیقى ظھریرصاص، ال

مم كمصو مبنیة على أعمالھ، یةموسیقعروض  في متحدثكو ،ثالث أوبریتات
رقة في ف غسیلشاب على لوح  عازفالجاز وأیضا ك عن موسیقى لكتاب مصور

 إلى ىالموسیقاألقرب من  ھي النوعالجاز م فإن موسیقى ومن ثَ لموسیقى الجاز. 
بین والمتكررة واالرتجال،  نیةبالبین مستمر التفاعل ھذا ال: األدبیة نصوصھ

 تماوج اإلیقاعات ،المنطوقة والمعزوفةالدافع  تنوعات ؛مجموعة والفردال
ي وضعت الت كل ھذه العناصر -الوتیرة الزمنیة الصارمة التي ال تلتزم ب المتحررة

ھ بھ وضع المشتبوكذا في ألمانیا الشرقیة في  في عھد النازیین موسیقى الجاز
حب  رسھنا ن مربما یكفل التخلص من ھذا التصور بالفشل،وباءت كل محاوالت 

 شوكة في خاصرة مطالباتالجاز: ھذا الوجود الشائك كما ال لموسیقى غراس
ھذا و رجوالم یدیولوجياألنحراف عن المعیار االالشمولیة، وھذا  األنظمة

اة الحی زحام التحوالت والتغیرات الجدیدة فيإضاعة اإلصرار على الحق في 
 ننتھي من حیث كانت البدایة: بذلك و االجتماعیة.

 .تماما رائع بشكل المتاعب ثیری ،اسمھ غراس كاتب ھناك كان
 .اللونذھبیة  من البرونز تماثیال كان یصنع ،اسمھ غراس نحاتو

 .ھھیلین اسمھا منھم واحدة أطفال، ثمانیة لدیھ غراس اسمھ كاتب وثمة
 .النسیان ضد الكتابة متمرسا في كان ،غونتر اسمھ الصفیح على وطبال

   .»الصندوق«روایة  في ونظھری الثمانیة أطفالھ دعىوكاتب یدعى جونتر، 
 .االشتراكي الدیمقراطي الحزب في عضوا كان ،غراس غونتر اسمھ سیاسيو

 ضد بكتی ألنھتم توجیھ النقد إلیھ  ما كثیرا ،غونتر اسمھ الصفیح على وطبال
 .النسیان

 .أعمالھ نحت استمر في اسمھ غراس نحاتو
 ینناب حیا سیظل نھأ إال ،بالفعل مات قد نھأ من الرغم علىف اسمھ غراس، كاتبو
 .المتاعب دوما ثیریسو
 
 

 2016، الخرطوم، لھتھ السودان، الكاتب: إنریكو إیلمعھد جو© 
© Steidl Verlag, Goettingen, Germany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goethe-Institut Sudan 
Khartoum 
Sudan 
www.goethe.de/sudan 

library@khartum.goethe.org 

mailto:library@khartum.goethe.org

