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صاحب «طبل الصفيح»
في ذاكرة ناشره العربي
اللغة العربية .وكــان هدفنا بالطبع
إط ــاع ال ـقــارئ الـعــربــي عـلــى األعـمــال
األدبـ ـي ــة األمل ــان ـي ــة امل ـع ــاص ــرة وال ـ ّتــي
حظيت بشهرة عاملية واسعة ،لكننا
وجــدنــا نفسها فــي مــوقــف ال نحسد
ع ـل ـي ــه ،ف ـق ـم ـنــا ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــراف غ ــراس
امل ـت ــأخ ــر ب ـم ــراج ـع ــة م ــاض ــي ال ـكــاتــب
نفسه وموقفنا منه كذلك.
ففي عام  ،1969شارك غونتر غراس
فـ ــي ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـل ـحــزب
االش ـت ــراك ــي الــدي ـمــوقــراطــي بـقـيــادة
ف ـي ـل ـلــي بـ ــرانـ ــدت الـ ـ ــذي ك ـ ــان غ ــراس
يــرتـبــط مـعــه بـعــاقــة وث ـي ـقــة ،تــرجــع
أسـ ـب ــابـ ـه ــا ب ـ ــدرج ـ ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة إل ــى
ماضي براندت نفسه الــذي كــان من
املـقــاومــن الـبــارزيــن للحكم الـنــازي.
وألـ ـق ــى غ ـ ــراس عـ ـش ــرات ال ـخ ـطــابــات
ل ـصــالــح حـ ــزب ب ــران ــدت فـ ــي حملة
االنتخابات التي ساهم فيها أيضًا
رف ـيــق غ ــراس ووزيـ ــر االق ـت ـصــاد في
ف ـت ــرة االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي الـكـبـيــر
ّ
كـ ــارل شـلـلــر ،الـ ــذي ش ــن حـمـلــة على
الـخـصــم الـسـيــاســي املـنــافــس كــورت
ّ
فتعرض للماضي النازي
كيسنجر،
لــزع ـيــم االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي آنـ ــذاك
امل ـس ـت ـش ــار ك ـي ـس ـن ـجــر ،وال ـ ـ ــذي ك ــان
نائبًا ملدير قسم الــدعــايــة فــي وزارة
الخارجية األملانية في العهد النازي.
وي ـب ــدو أن وزيـ ــر االق ـت ـصــاد شيللر
نـ ـس ــي م ــاضـ ـي ــه ال ـ ـ ــذي ك ـش ـف ــت عـنــه
ّ
مجلة «ديــر شبيغل» في عــدد حمل
ص ــورة شيللر عـلــى غــافــه .فكتبت
ّ
ّ
امل ـجــلــة ت ـقــول إن أس ـت ــاذ االق ـت ـصــاد
والوزير املرموق كان قد ّ
تطوع عام
 1933في قــوات «العاصفة» النازية
ّ
 SAوهو في سن العشرين ،وانتمى
إل ــى ات ـح ــاد األس ــات ــذة ال ـن ــازي ــن ،ثم
أصـبــح عـضـوًا فــي «ال ـحــزب القومي
ال ـه ـت ـلــري» .وأث ـن ــاء ال ـحــرب العاملية
الثانية ،أوكـلــت إلـيــه مــن قبل قيادة
الجيش األملاني مهمة كتابة تقارير
ت ـح ـل ـي ـل ـيــة عـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات امل ـعــدن ـيــة
ملختلف الدول األوروبية.
ّ
معروفة
ـت
ـ
ن
وه ــذه الحقائق كلها كــا
ّ
أيضًا بالنسبة إلى غونتر غراس ،لكنه
ً
مع ذلــك كتب مباشرة إلــى رفيقه في
«ال ـحــزب االش ـتــراكــي الــديـمــوقــراطــي»
شيللر يطلب منه الكشف العلني عن
مــاض ـيــه امل ـث ـيــر ل ــاخ ـت ــاف .ون ـشــرت
جــريــدة «فرانكفورتر ألغماينه» عام
 2006ن ـ ّـص رســالـتــن ك ــان غ ــراس قد
بعث بهما إلى زميله وزير االقتصاد،
األول ــى فــي  1969واألخ ــرى بـعــد ذلــك
بـ ـع ــام ت ـق ــري ـب ــا .وج ـ ـ ــاء فـ ــي ال ــرس ــال ــة
ّ
األولىّ :
«أود أن أذكرك يا عزيزي كارل
شيللر مـ ّـرة أخــرى بحديثنا السابق،
وأرجو منك أن تتكلم في أقرب فرصة
ممكنة ،وعلنًا ،عن ماضيك السياسي
أث ـ ـنـ ــاء ال ـح ـق ـب ــة ال ـ ـنـ ــازيـ ــة .ف ـج ـي ــل مــا
بعد الـحــرب ال يـعــرف عــن ذلــك سوى
ال ـت ـســويــف وال ـت ـه ــوي ــن غ ـيــر امل ـق ـبــول
الـ ـ ـ ــذي م ـ ــارس ـ ــه املـ ـسـ ـتـ ـش ــار األملـ ــانـ ــي
ك ـي ـس ـن ـجــر ع ـن ــدم ــا ق ـ ــال إن ـ ــه ل ــم يـكــن
مقتنعًا بعضوية الحزب النازي ولم
ّ
يكن ّانتهازيًا قــط .وأرى ًمــن األفضل
ل ــو أن ـ ــك ت ـع ـتــرف ص ــراح ــة بـغـلـطـتــك.
وحينئذ ستخفف العبء عن كاهلك،
وس ـي ـكــون ذل ــك بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــرأي
الـ ـع ــام م ـثــل ال ـص ـن ـيــع ال ـج ـم ـيــل ال ــذي
تقدمه الرعود فتجعل ّ
الجو صاحيًا».

وكتب غراس بعد ذلك بأقل من عام
ّ
أن
إلــى شيللر ،يـنــاشــده م ــرة أخ ــرى ً
يعترف بماضيه الذي اعتبره «خطأ
ً
ال يـغـتـفــر» وشـ ــدد ق ــائ ــا« :ك ـنــت قد
ط ـل ـبــت م ـن ــك ،وب ــإلـ ـح ــاح ش ــدي ــد ،أن
ت ـك ـشــف لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام سـ ـ ّـر عــاقـتــك
بتنظيم ال ـحــزب ال ـن ــازي ،وأن تفعل
ذلـ ــك ب ـم ـب ــادرة ذاتـ ـي ــة ش ـج ــاع ــة ،في
ال ــوق ــت املـ ـن ــاس ــب ،وب ـ ـ ــدون أس ـل ــوب
اسـ ـتـ ـعـ ــراضـ ــي عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة أن ـن ــي
اع ـت ــرف بــذن ـبــي ،ب ــل ب ـن ـبــرة واقـعـيــة
ً
جديرة بك .لكنك بدال من ذلك ّأخذت
تهاجم كــورت كيسنجر ،وبحق من
حيث املبدأ ،فتناولت نشاطه في زمن
الـنــازيــة ،وبــاألخــص عمله الدعائي
ف ــي الـ ــرايـ ــخ الـ ـث ــال ــث ،ل ـك ــن م ــن دون
أن تــرجــع أن ــت نـفـســك إل ــى مــاضـيــك.
ف ـقــد اخـتـلـفــت امل ـقــاي ـيــس وانـكـشـفــت
ً
العورة .ثم إنني فكرت طويال ،كيف
يمكن لسياسي بعيد النظر وكبير
الخبرة وموهوب ومتواضع ويظهر
تفهمًا لشرائح واسعة من الناخبني،
لكنه يبدو اآلن ،ومــن خــال تفصيل
ضيقًا ومتشنجًا ّ
جزئيّ ،
جدًا في ما
ّ
يتعلق بالحالتني اللتني ذكرتهما
ّ
للتو» .وأضاف غراس ،كأنه يخاطب
نفسه ،أيضًا بأنه عثر «على نصف
إجابة يمكن أن تعطي تلميحًا إلى
الـتـصــرف املـعـهــود للمثقفني ،وهــي
عجرفة العارف السيئة الصيت .ولم
ً
يكن األمر مجهوال لي ،ألنني ،وأثناء
الـتـحـضـيــر ملـســرحـيـتــي «بـلـيـبـيـيــر»
ُ
 ،Plebejerاضطررت إلى التعامل ملدة
ع ــام ــن م ــع «كـ ــوريـ ــوالن» شكسبير
واملــواقــف الثقافية لبرتولد برشت،
وتمكنت مــن مــراقـبــة هــذه العجرفة
التي كانت تتلبسني أحيانًا» .ويبدو
أن هذا اإليحاء كان اعترافًا ضمنيًا
ّ
وتطوعه في
بماضي غراس امللتبس
فــرق الحرس النازي الخاص «فافن
أس أس» ،وكتمانه ّ
سر هذا االنتماء
أكثر من ستني عامًا ،قبل أن يكشف
عنه في سيرة حياته «أثناء تقشير
البصل» الصادرة عام .2006
وم ــن امل ـفــارقــات الـتــي أشـ ــارت إليها
ج ــري ــدة «ف ــران ـك ـف ــورت ــر أل ـغ ـمــاي ـنــه»
آن ــذاك ،أن غــراس كــان يناشد زميله
الوزير بخفض الضرائب عن كاهله،
ً
فـبــدال مــن أن يدفع عــام  1965ستني
ألـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــارك ،طـ ـل ــب مـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر أن
ي ـســاعــده لـكــي يـحـســم مـنـهــا ثــاثــن
ّ
أل ـ ـفـ ــا ،ألن غـ ـ ــراس ك ـ ــان ي ـم ـضــي ك ــل
ي ـ ـ ــوم س ــاعـ ـت ــن أو ث ـ ـ ــاث س ــاع ــات
مـ ــع ال ـص ـح ــاف ـي ــن األملـ ـ ـ ـ ــان ،فـيـمـكــن
أن ي ـح ـت ـســب ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل «ن ـشــاطــا
ث ـق ــاف ـ ّـي ــا» مل ـص ـل ـحــة األمل ـ ـ ــان جـمـيـعــا
عـلــى ح ـ ّـد تعبير غ ــراس .واآلن ،فقد
رح ـ ــل الـ ـك ــات ــب األش ـ ـهـ ــر فـ ــي أملــان ـيــا
فـ ــي ح ـق ـب ــة مـ ــا ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب وأث ـ ــار
على الــرغــم من
نبأ وفــاتــه املـفـ ّـاجــئً ،
تقدمه في السن ،صدمة كبيرة على
ص ـع ـيــد أمل ــان ـي ــا والـ ـع ــال ــم ،ب ـم ــا فـيــه
ّ
العربي الذي ُيحسب لغراس
العالم
تضامنه معه وموقفه الواضح إزاء
إس ــرائـ ـي ــل ،ح ـيــث قـ ــال ّ ع ـنــه «ات ـح ــاد
ّ
ّ
الكتاب العبرانيني» إنــه كــان «يشن
حمالت صليبية حديثة على الدولة
اليهودية» .وفي نهاية املطاف ،فإن
النقدي وحده الذي ُ
ّ
سيعيد
التاريخ
تقويم غونتر غراس كاتبًا وإنسانًا.

خالد المعالي
عــام  1977ص ــدرت رواي ــة غونتر غــراس
«سـمـكــة مــوســى» أو «ال ـشـ ّـبــوط» حسب
تــرج ـمــة أخ ـ ــرى .وك ـك ــل رواي ـ ــة أو كـتــاب
يصدر له أو خطاب يلقيه ،ال بد من أن
يثير ضـجــة فــي األوسـ ــاط الثقافية في
أملــانـيــا وأن تـصــل أصـ ــداء ه ــذه الضجة
إل ــى الـصـحــف ف ــي بــاقــي أق ـط ــار الـعــالــم.
وقتها ،كنت ال أزال طالبًا في الثانوية
واهتماماتي األدبـيــة ق ــراءة وكتابة في
أوج زخ ـم ـهــا .وه ـك ــذا اق ـت ـط ـعــت ص ــورة
غ ـ ــاف ك ـت ــاب ــه ال ـ ــذي رسـ ـم ــه ب ـ ـيـ ــده ،مــن
جــريــدة «الـجـمـهــوريــة» الـبـغــداديــة التي
ُ
ن ـشــرت ت ـقــري ـرًا ع ــن ال ــرواي ــة ،وألـصـقــتــه
ع ـل ــى ب ــواب ــة صـ ـن ــدوق خ ـش ـبــي صـغـيــر
يـضــم كــل كـتـبــي ،وبـقـيــت أتــأمــل الـغــاف
في الغرفة الطينية الرطبة التي أتشارك
م ــع أش ـقــائــي ال ـن ــوم وال ـح ـي ــاة فـيـهــا في
تلك القرية .وهكذا أصبح غونتر غراس
هــاجـســا بالنسبة إلـيـنــا .لــم نـقــرأ لــه أي
ش ـ ــيء ت ـق ــري ـب ــا ،ل ـك ـن ــه أضـ ـح ــى حـيـنـهــا
ك ــأن ــه ض ـم ـيــر أمل ــان ـي ــا وأصـ ـب ــح حــاض ـرًا
ف ــي خ ـيــال ـنــا وفـ ــي أح ــادي ـث ـن ــا ال ـيــوم ـيــة
كــأنــه واحــد مــن بيننا .لــن أنـســى مشهد
ذلــك الصديق الــذي عــاد من فرنسا بعد
زي ــارة قصيرة وهــو يحدثنا عــن أشياء
ت ـف ــوق خ ـيــال ـنــا وتـ ـص ـ ّـورن ــا .ومـ ــن أج ــل
امـتـحــانــه ســألـنــاه إن ك ــان قــد ق ــرأ رواي ــة
غــون ـتــر غـ ــراس ال ـج ــدي ــدة« :ال ـش ـب ــوط»؟
فــأجــاب ببديهية واض ـحــة :نـعــم ،وحــن
تترجم إلى الفرنسية
أردفنا:
ولكنها لم ّ
ّ
ب ـعــد؟ ف ـعــلــق ك ــأي ك ـ ــذاب م ــوه ــوب بــأنــه
بـقــي أسـبــوعــا مــع املـتــرجــم وهــو يترجم
وصديقنا يقرأ.
ل ــم أك ـ ــن أعـ ـ ــرف ب ـ ــأن قـ ـ ــدري س ـي ـقــودنــي
إلــى أملــانـيــا ،وبــأنــي ســأتــابــع غ ــراس عن
قــرب ،كـقــارئ يهيمن عليه شغف قــراءة
كتبه ومـقــاالتــه ومـشــاركــاتــه فــي الحياة
األملانية والعاملية وأيضًا ُ كناشر لكتبه
بالعربية في ما بعد ،وأن أعايش الجدال
بمستوياته املختلفة في مناسبة صدور
ّ
ك ــل ك ـت ــاب ج ــدي ــد ل ــه ،أو ح ـتــى خ ـطــاب،
نعم مـجــرد خـطــاب احتفائي بــالــروائــي
ً
التركي يشار كمال مثال ،بمناسبة فوزه

ب ــ»جــائــزة ال ـس ــام» األملــان ـيــة ،قــد يــؤدي
إلــى أزم ــة سياسية بــن أملانيا وتركيا،
وبــن غونتر غــراس وحكومة املستشار
األملاني هلموت كول يومها.
ف ــي ب ــداي ــة ع ــام  1999ج ــرت مـفــاوضــات
بـيـنــي وب ــن ن ــاش ــره امل ـخ ـلــص شـتــايــدل
عربية ألعماله
لغرض ترتيب ترجمات ُ ِّ
ووقــع عقد عام
في «منشورات الجمل»،
ف ــي أب ــري ــل  ،1999م ـقــابــل م ـب ـلــغ رم ــزي
حسب الناشر األملاني ،وهو مبلغ كبير
بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي ك ـنــاشــر ص ـغ ـيــر ،بــالـكــاد
ُ َّ
تـ ّ
ـدب ــرت ــه ،ع ـلــى أن ت ــرت ــب ع ـقــود خــاصــة
لكل عنوان ُي َ
ترجم .وهكذا بــدأت العمل
م ــع صــدي ـقــي ال ـك ــات ــب ال ـع ــراق ــي حـســن
املــوزانــي ،الــذي أخــذ على عاتقه ترجمة
روايته األولى واألبرز« :طبل الصفيح».
ّ
ل ـك ــن مـ ــا إن ح ـ ــل ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر 1999
حـتــى ن ــال «جــائــزة نــوبــل» ل ــآداب التي
تعني فــي مــا تعني لناشريه فــي أغلب
دول ال ـع ــال ــم م ـب ـي ـعــات ك ـب ـيــرة بــالـطـبــع.
ـي ،كانت
لـكــن بــالـنـسـبــة إل ــى نــاشــر عــربـ ُ
ب ـم ـثــابــة ك ــارث ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،ف ـق ــد ن ـش ــرت
بـعــض كـتـبــه فــي طـبـعــات غـيــر قانونية
في دور نشر أهلية وحكومية في مصر
وسوريا والعراق ،وذهبت كل الشكاوى
والرسائل التي أرسلتها إلى املؤسسات
الرسمية والنقابات حول حقوق امللكية
الفكرية في مهب الريح...
ن ـش ـ ُ
ـرت ل ــه بــالـعــربـيــة حـتــى اآلن« :طـبــل
الـ ـصـ ـفـ ـي ــح»« ،ال ـ ـقـ ــط والـ ـ ـف ـ ــأر»« ،أع ـ ـ ــوام

كانت له مواقف
واضحة من اضطهاد
ّ
الكتاب والمفكرين
في العالم

الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب»« ،م ـ ـئـ ــوي ـ ـتـ ــي» ،و«فـ ـ ـ ــي خ ـطــو
الـ ـس ــرط ــان» .ل ــم ت ـ ُن ـفــد إال ط ـب ـعــة «طـبــل
الصفيح» األولى وأعيدت طباعتها بعد
أك ـثــر مــن عـشــر س ـنــوات عـلــى صــدورهــا
األول.
غ ــون ـت ــر غـ ـ ــراس ك ــات ــب صـ ـع ــب ،جـمـلـتــه
طــويـلــة ،وعــاملــه يـبــدو كــأنــه عـصـ ّـي على
ال ـق ــارئ ال ـعــربــي .ه ــو ي ـبــدو ف ــي كتابته
كأنه خليط بــن تــومــاس مــان وجيمس
ج ــوي ــس .ال أعـ ـ ــرف مـ ــدى انـ ـتـ ـش ــاره فــي
ال ـل ـغ ــات ال ـش ــرق ـي ــة ،ل ـك ـنــه ب ـقــي م ـحــدود
االن ـت ـش ــار ف ــي ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وهـ ــذا ال
ينطبق عليه وحده ،بل ينطبق أيضًا على
أعمال كاتبة أملانية ممتازة هي كريستا
فولف أو أعمال الكاتب النمساوي بيتر
هــانــدكــه أو حـتــى رواي ـ ــات الـســويـســري
ماكس فريش أو كاتبتي نوبل :الفريده
يلينيك وهيرتا موللر .وبالطبع ،هذه
ح ــال األدب الـ ـس ــردي األمل ــان ــي األح ــدث
أيضًا .قد يضع املرء اللوم على الترجمة،
ّ
تصح على كتاب ما ،لكن
وهذه يمكن أن
ال يمكن تعميمها أبـ ـدًا .بـعــدهــا ،فـتــرتْ
همتي وقررت التوقف عن مواصلة نشر
ترجمات ألعماله.
كــانــت لـغــونـتــر غ ــراس مــواقــف واضـحــة
ّ
م ــن اض ـط ـه ــاد الـ ـك ــت ــاب وامل ـف ـك ــري ــن فــي
الـعــالــم ،وف ــي ب ـلــدان مــا يسمى املعسكر
االش ـتــراكــي حينها ،األم ــر ال ــذي اضطر
أحيانًا سفارات بلده إلى أن تدعوه إلى
إلغاء تلك الزيارة أو هذه بسبب مواقفه
«والبقاء في البيت» .وعالقته بالكاتب
األملــانــي الشرقي أوفــه يونسون (-1934
 )1984الـ ـت ــي ت ـك ـشــف ع ـن ـهــا ال ــرس ــائ ــل
املتبادلة بينهما التي نشرت عام ،2007
هــي نـمــوذج جميل وص ــادق .فرغم كون
أوفــه يونسون شخصية معقدة تقريبًا
ّ
وتتبي هذه التفاصيل
وحساسة جـدًا،
أكثر حــن يوغل فــي تـنــاول الـشــراب ،إال
إن ـه ـمــا ب ـق ـيــا ع ـلــى ت ــواص ــل ح ـتــى وف ــاة
األخ ـيــر فــي إيــرل ـنــدا ،بـعــد انـفـصــالــه عن
زوجـتــه ،الـتــي اتهمها بأنها جاسوسة
للمخابرات التشيكية أو شــيء من هذا
القبيل .حينما كان أوفه يونسون يعاني
من ْ
الجدب أثناء الكتابة ،وأنه في طريق
مغلق ،يقترح غونتر غــراس على ناشر
األول زيـكـفــريــد أونــزلــد الـ ًفـكــرة التالية:
أن يـفـتـعــل ال ـنــاشــر م ـن ـحــة ل ـل ـك ـتــاب في
نيويورك ،وسيتكفل غــراس بتمويلها،
شرط إبقاء األمر سرًا ،لكي يتمكن أوفه
من تجاوز الطريق اإلبداعية املسدودة
التي وجــد نفسه فيها .وبما أن الشيء
ب ــال ـش ــيء ُي ــذك ــر ،ف ـفــي خ ـضــم اهـتـمــامــه
ّ
بــال ـكــتــاب املـضـطـهــديــن ،ق ــرر ع ــام 1970
استضافة شــاعــر رومــانــي شــاب اسمه:
غ ــونـ ـت ــر ش ــولـ ـت ــس ف ـ ــي بـ ـيـ ـت ــه ،وك ــان ــت
عالقاته النسوية ربـمــا قــد أسهمت في
فـتــور عــاقـتــه بــزوجـتــه ،راق ـصــة الباليه
آن ــا غـ ــراس ،وعـلـيـنــا أي ـضــا ع ــدم نسيان
ان ـت ـشــار ال ــوع ــي ال ـن ـســوي آنـ ـ ــذاك ،األم ــر
ال ــذي أدى إلــى قـيــام عــاقــة بــن الشاعر
الروماني الشاب وآنا غراس ،األمر الذي
جعل إقامة غراس في بيته ببرلني غير
محتملة ،ودفـعــه إلــى تــرك بــرلــن فــي ما
ب ـعــد والـ ـط ــاق .أم ــا ال ـشــاعــر الــرومــانــي
ال ـش ــاب ،فـقــد افـتـتــح شــركــة تــاكـســي في
ب ــرل ــن ،وقـ ــد ب ـح ـث ـ ُـت ع ـن ـهــا ق ـب ــل أعـ ــوام
ب ـس ـبــب ال ـف ـض ــول ووج ــدتـ ـه ــا م ــا زال ــت
قائمة في برلني.
لسنوات كثيرة حـضـ ُ
ـرت أمـسـيــاتً ،
بناء
على دع ــوات خــاصــة ،كــان غونتر غــراس
هو املتحدث األساسي فيها ،أو الشخص
املحتفى به ،وكانت دائمًا أمسيات ّ
غاصة
ب ـ ــال ـ ــزوار ،وب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن ش ـخ ـص ـيــات
«ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـت ــراك ــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
البارزة ،الذي انتمى إليه غراس واستقال
زهد ما ،أو
منه في ما بعد ،وربما بسبب ٍ
خجل موروث لم ّ
أقدم نفسي له قط.
ٍ

