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كلمات

تحية

غونتر غراس
في عـالقة األدب باأل خالق
حسين الموزاني
ال شك أن ترجمة ّ
نص أدبي أملاني من
نصوص الحداثة إلى اللغة العربية
ً ّ
أم ـ ــر ش ـ ــاق فـ ـع ــا ،ألن هـ ـن ــاك ف ــروق ــا
واخ ـتــافــات عــديــدة تـتـعـلــق بـتــاريــخ
اللغتني وجغرافيتهما وموسيقاهما
وإي ـقــاع ُجملهما .وفــي حــالــة غونتر
غ ــراس ( 1927ـ ـ  )2015فــإنـنــا نلمس
مـلـمـحــا آخ ــر ل ـهــذه الـصـعــوبــة يكمن
ف ــي أنـ ــه اس ـت ـح ــدث أس ـل ــوب ــا ج ــدي ـدًا
ف ــي الـ ـق ـ ّـص ،يـسـتـنــد إل ــى م ــا ُيـسـمــى
رواي ــات الفروسية التي نعرفها من
خ ـ ــال ال ـك ــات ــب اإلسـ ـب ــان ــي ال ـســاخــر
األملاني
سيرفانتس (ثيربانتث) أو
ّ
هــانــس يــاكــوب غــرمـلـسـهــاوزن .لكنه
عـ ــالـ ــج ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة وض ـ ـعـ ــا ل ـ ــم ي ـكــن
ً
االقـ ـت ــراب م ـنــه س ـهــا آنـ ـ ــذاك ،أي في
عـ ــام  1959ع ـنــدمــا ص ـ ــدرت ال ــرواي ــة
األولى لغونتر غراس التي اشتهرت
باسم «طبل الصفيح» ،وهــو تاريخ
ّ
السياسي ،بالدرجة األولــى،
أملانيا،
ّإب ـ ــان الـحـقـبــة ال ـن ــازي ــة وم ــا بـعــدهــا.
وكان غراس يشكو من ّ
تعرض اللغة
األملــانـيــة لـلــدمــار بسبب اإلسـقــاطــات
الـقــومـيــة الـنــازيــة عليها واعـتـبــارهــا

ّ
صرح غابرييل غارسيا ماركيز
ّ
بأن روايته «مئة عام من العزلة»
ما كان لها أن ترى النور لوال رواية
«طبل الصفيح»
لـغــة عــرقـيــة صــاف ـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
ُّ
حذر الكتاب األملان ما بعد الحرب من
استخدام مفردات مثل األمة األملانية،
وال ـ ـعـ ــرق ،وال ـق ــوم ـي ــة ،ونـ ـق ــاء ال ـل ـغــة،
والنصر العسكري ،وما إلى ذلك من
العبارات التي كانت متداولة بكثرة
ف ــي ال ـح ـق ـب ــة الـ ـن ــازي ــة .وبــاس ـت ـث ـنــاء
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة ال ـع ـب ـث ـيــة
ل ـل ـك ــات ــب آرنـ ـ ـ ــو شـ ـمـ ـي ــدت ،امل ـج ــاي ــل
ـراس ،ل ــم ن ـ َـر ،عـلــى ح ـ ّـد معرفتنا،
ل ـغ ـ ً
روايــة كتبت بهذا القدر من االنغالق
والتعقيد مثل رواية «طبل الصفيح»
ّ
بعد الحرب العاملية الثانية .وتطلبت
عـمـلـيــة تـفـكـيــك أل ـغ ــازه ــا واإلمـ ـس ــاك
بــإيـقــاعـهــا املــوس ـي ـقـ ّـي املـنـتـظــم ال ــذي
الـتــزم بــه الـكــاتــب منذ بــدايــة الــروايــة
ً
ّ
حتى آخر عبارة فيها جهودًا كبيرة
وأع ـ ــوام ـ ــا ط ــويـ ـل ــة .وك ـ ــان ال ـه ــاج ـ ّـس
األســاســي بالطبع تـقــديــم عـمــل فني
ّ
لروائي ذاع صيته في أرجاء
متكامل
ّ
ال ـع ــال ــم ب ــرم ـت ــه ،ل ــدرج ــة أن ال ـكــاتــب
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز
ّ
صرح ذات ّ
ّ
مرة بأن روايته «مئة عام
من العزلة» ما كان لها أن ترى النور
لوال رواية «طبل الصفيح».
غ ــراس يـعـ ّـد كــاتـبــا مـتـعــدد املــواهــب،
ّ
فهو روائ ــي وق ــاص وشــاعــر ومــؤلــف
مـســرحــي ّ
ورس ـ ــام ون ـ ّـح ــات وخطيب
س ـي ــاس ــي .راف ـ ــق امل ـس ـت ـشــار األمل ــان ــي
فيللي براندت في حمالته االنتخابية
منذ مطلع الستينيات .وكــان غراس
قــد قــرأ ّأول فصلني مــن رواي ـتــه هــذه
أم ـ ــام «ج ـم ــاع ــة  »47ال ـش ـه ـيــرة الـتــي
ّ
ّ
ضمت كبار الكتاب األملــان في حقبة

مــا بعد الـحــرب ،ومنهم غونتر آيش
ومـ ـ ــارتـ ـ ــن ف ـ ــال ـ ــزر وهـ ــاي ـ ـنـ ــرش ب ــول
وإنغبورغ باخمان وهانس ماغنوس
أن ـت ـس ـن ـس ـب ـيــرغــر ...وغ ــون ـت ــر غ ــراس
بالطبع الــذي فــاز بجائزة املجموعة
ع ــام  1958بـعــد تـلــك ال ـق ــراءة .وأدرك
ّ
غ ــراس ساعتها أن أملــانـيــا كــانــت في
أم ـ ّـس الـحــاجــة إل ــى مــراجـعــة املــاضــي
القومي وتعامل السلطات النازية مع
ً
األدباء ،فضال عن تأهيل ًأملانيا على
الصعيد الثقافي ،وخاصة بعد ذلك
الحكم املطلق الذي أطلقه الفيلسوف
األمل ــان ــي تـ ـي ــودور أدرون ـ ـ ــو ،وه ــو أن
ً
«كـتــابــة الـشـعــر تعتبر عـمــا بربريًا
بـ ـع ــد مـ ـح ــرق ــة أوش ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــس» .ف ـك ــان
األدب ــاء األمل ــان الــذيــن شـهــدوا الحرب
الـعــاملـيــة الـثــانـ ًيــة أو اش ـتــركــوا فيها
ّ
جبرًا أو طواعية ،يحاولون التخلص
مـ ــن ت ـه ـم ــة ال ـ ـتـ ــواطـ ــؤ مـ ــع الـ ـن ــازي ــن
وتــأي ـيــد سـيــاســة ال ـح ــرب والـتـشــريــد
ّ
واإلبـ ــادة الجماعية والـتـنــكــر لــأدب
واألدبـ ـ ــاء ألس ـب ــاب عــرق ـيــة وقــوم ـيــة.
ّ
وك ــان الـبـعــض يـسـخــر م ــن ك ــت ــاب ما
بعد الـحــرب هــؤالء ويصفهم بأدباء
«األن ـ ـ ـقـ ـ ــاض» وه ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة ت ـحــاكــي
م ـحــاوالت مــايــن الـنـســاء األملــانـيــات
في إعادة بناء بيوتهن التي دمرتها
الـحــرب .وقــد ســألـ ُـت ذات مـ ّـرة غونتر
شخصيًا عن مصطلح «ساعة
غراس
ّ
الصفر» ،فقال إنه يشعر باالمتعاض
م ــن هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح ،إذ ل ـيــس هـنــاك
ساعة صفر بمعنى البداية الجديدة،
ّ
بل إن هناك محاولة حثيثة لتكملة
ما حدث قبل الحرب العاملية الثانية.
وي ـت ـس ــم أدب غـ ـ ـ ــراسّ ،
ورب ـ ـمـ ــا عـلــى
ال ـع ـك ــس م ــن ت ـخ ـط ـي ـطــاتــه ورس ــوم ــه
ال ـتــي ل ــم تـبـلــغ امل ـس ـتــوى الـ ــذي بلغه
املتميزّ ،
ّ
بقوة العبارة وإحاالتها
نثره
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـف ـكــريــة والـسـيــاسـيــة
ّ
الـ ـع ــدي ــدة؛ غ ـيــر أن ال ـص ـعــوبــة بـحـ ّـد
ً
ذاتـهــا ال يجوز أن تكون حــائــا دون
ن ـقــل اإلب ـ ـ ــداع األدبـ ـ ــي ال ـع ــامل ـ ًـي ،إنـمـ ًـا
قــد يـجــد فيها املـتــرجــم مـتـعــة فكرية
وتحديًا لغويًا ال مناص من خوض
غماره.
وعـنــدمــا تـعــرفـ ُـت إل ــى غــونـتــر غــراس
ش ـخ ـص ـي ــا قـ ـب ــل ح ـ ــوال ـ ــى  15ع ــام ــا،
ب ـ ــدع ـ ــوة م ـ ــن ن ـ ــاش ـ ــره «شـ ـ ـت ـ ــاي ـ ــدل»،
أم ـض ـي ــت مـ ــع حـ ــوالـ ــى  20م ـتــرج ـمــا
ج ـ ـ ـ ــاؤوا مـ ــن ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم
أربعة ّأيام كاملة ،كنت أراقب خاللها
غراس في كالمه وشرحه التفصيلي
ملـعــانــي الـكـلـمــات الـغــامـضــة وهــدوئــه
وت ـع ــام ـل ــه الـ ـح ــذر وال ـل ـ ًط ـي ــف أي ـضــا
مــع املـتــرجـمــن وخ ــاص ــة املـتــرجـمــات
القادمات من الــدول االسكندينافية،
فكان يخوض معهن أحاديث طويلة،
ف ــأدرك ــت ب ـعــد ذلـ ــك الـ ـس ـ ّـر وراء هــذا
األم ـ ــر .ف ـغ ــراس ك ــان يـشـكــو م ــن عــدم
ّ
دقة الترجمة وإسقاط عبارات كاملة
من روايته «طبل الصفيح» ،وخاصة
فــي ترجمتها إل ــى الـلـغــة اإلنكليزية
التي قام بها املترجم األميركي رالف
مــان ـهــايــم ال ـ ــذي ت ــرج ــم أي ـض ــا كـتــاب
«ك ـفــاحــي» لـهـتـلــر .وط ـلــب غ ــراس من
ّ
نــاشــره أن ينظم ورشــة عمل يشارك
فيها الكاتب نفسه والناشر ومحقق
أعمال غــراس ومساعدوه ،باإلضافة
إل ـ ــى املـ ـت ــرجـ ـم ــن ،لـ ـش ــرح الـ ـعـ ـب ــارات
والـصـيــاغــات غـيــر الــواضـحــة مــن أي

ّ
كـتــاب جــديــد يـصــدر ل ـغــراس .بيد أن
الـ ـه ــدف ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ل ـه ــذا ال ـل ـق ــاء كــان
ينطوي على حـ ّـس تـجـ ّ
ـاري ودعــائـ ّـي
ّ
كـبـيــر .ف ـغــراس يــريــد أن يـضـمــن بــأن
كتابه سينشر في عشر لغات أجنبية
على األقل ،إلى جانب لغته األصلية،
وخاصة في اللغات االسكندينافية،
لكي يصل الحديث عنها إلى أسماع
لجنة «نــوبــل ل ـ ــآداب» .وق ــد نجحت
ّ
هذه الخطة بالكامل ،فحصل غراس
عام  1999على هذه الجائزة املرموقة،
ّ
ليقول في ما بعد إن جائزة «جماعة
 »47ك ــان ــت أه ـ ــم مـ ــن جـ ــائـ ــزة نــوبــل
بالنسبة إل ـيــه ،وه ــذا ك ــام ال يتمتع

بأدنى صدقية في الواقع.
ّ
ّ
سياسي
وبما أن غونتر غراس كاتب
ّ
ملتزمّ ،
امللتزمني
ولعله آخــر الكتاب
ً
ف ــي أمل ــان ـي ــا ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب ،وخ ــاص ــة
ّ
أن األدب ـ ــاء ال ــذي ــن ك ــان ــوا محسوبني
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار م ـ ــن أمـ ـ ـث ـ ــال فـ ــالـ ــزر
وإنتسنسبيرغر على سبيل املـثــال،
ب ــات ــوا يـتـنـصـلــون شـيـئــا فـشـيـئــا من
ماضيهم السياسي حتى أصبحوا
مــن املحافظني املـقــربــن مــن «الـحــزب
املسيحي الــديـمــوقــراطــي» ودوائـ ــره،
ف ــإنـ ـن ــا ن ـ ـح ـ ــاول أن ن ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض ه ـنــا
بالتفصيل العتراف غراس بأنه كان
ع ـض ـوًا ف ــي ال ـف ــرق ال ـقــوم ـيــة ال ـنــازيــة

املعروفة باسم ( Waffen-SSفافن أس
أس) ،وهــي وحــدات خاصة مسؤولة
ع ــن ارت ـ ـكـ ــاب ج ــرائ ــم وح ـش ـي ــة ّإب ـ ــان
الـحــرب العاملية الثانية ،ومنها قتل
ّالجنود الفارين من املعارك .ونعتقد
أن ـ ـن ـ ــا ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــارن ــا م ـن ـف ـ ّـي ــن أي ـض ــا
وضحايا لألنظمة العربية القمعية،
ال بد من أن نناقش البعد األخالقي
ّ
لألدباء ،ال لكي نكون حكامًا عليهم،
ّ
بل ألن هناك ضوابط وقيمًا إنسانية
ّ
م ـش ـتــركــة ي ـجــب االلـ ـت ــزام ب ـه ــا ،وألن
غ ـ ـ ــراس ن ـف ـس ــه ك ـ ــان يـ ـتـ ـص ـ ّـرف وف ــق
مـنـظــومــة ه ــذه الـنـظــم األخــاق ـيــة ،ما
جـعـلـنــا ن ـخ ـتــار تــرج ـمــة أع ـمــالــه إلــى

