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استیسوگراسگونتر
ینجفرضا

mco.lajafi@gmaina.rezه:سندینولیمیا

08/02/1401ش:ریپذخیتار–27/01/1401ت:افیدرخیتار

هاچپنیبدترجزءرااوشکبیانیگراراست
یحتلکهب،هاستیکمونهاتن(نههاچپومارندمیش
بهلیمتماحدازشیبرااوگاه)هادموکراتالیسوس
کهاستکردهجزمعزمگراسییوگد.داننمیراست
د.برنجانخودازراقطبدوهر

بمبارانباچپجناحروشنفکرانازياریبسماننداو
مااد،بومخالففارسجیخلجنگنینخستدرعراق
ووکوزدرناتوهايروینینظاممداخلهزاد،بعسالچند
نیچنکهايهزماننیچندرگفتوکردیبانیپشت

کناررایطلبصلحدیابد،دهمیرخاروپادريکشتار
الیسوسحزبيروزیپيبرایزمانکهوات.گذاش

خودیمیقدواگنفولکسنیماشبرسواردموکرات
،دبودهکرجمعيرأبرانتیلیوسودبهوافتادهدوره
الیسوسحزبیهمراهبهاعتراضدر1992سالرد

یمهاجرترانهیسختگهاياستیسقبالدردموکرات
خودمتبوعحزباز)یحیمس(دموکراتحاکمحزب
مبارزهدر1998دردوبارهاماوکندمیگیريکناره
د.کنمیتیفعالحزبنیاسودبهیانتخابات

کردهتیحمايرشدنچویسندگانینوازهابارکهاو
خصمانههاياستیسازیسختبهگریديسوزاد،بو

بادرنگبیمااد.کنمیانتقادرانیادربرابرلیاسرائ
سخرهبهرامقدساتکهیرانیادهخواننازتیحما

رارانیاینیدویدولتمقاماتازیبرخامکد،بوگرفته
لختد،بودنشدهزدهذوقلیاسرائبهاوحمالتازکه
د.گردانمی

دولتمردانيبراییتسالموردنیواپسنیاگمانبی
ستوهوخشمبهگراسدستازهابارکهاستیآلمان
.اندآمده

دربارهيداورچهدیبامیهاگفتهنیاهمهبا
گفتاردیبامیایآ؟میباشداشتهگراسهايگیريموضع
متهمیاسیسگريیهوچبهرااوکهرامنتقدانیبرخ
جنجاليبرايگریدهیتوجای؟میریپذبد،کننمی
؟میابیباومتناقضگاههايینیآفر

گروهوخرسندرایبرختنهایپاسخهرگمانبی
کهرايزیچتنهات.داشخواهدنگاهمخالفرايگرید

گونتربودننیآفرجنجالشدیمدعنیقیبهتوانمی
همکارانشتریبکهايهزماندریحتاستگراس

.اندشستهاستیسازدستش اسندهینو
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م.یافکنیپگریدبارراپرسشگریدايیهزاوازدیبگذار
دینمامیناهمخواننیچنگراسهايگیريموضعراچ
هايدخالتتبکهايههنگامدریحتچراو
بروات،اسکردهفروکشاستیسدرسندگانینو

؟فشاردمیيپایاسیسگیريموضع

اوگراسبینشوپرفرازهايتجربهوسرگذشتدیشا
ضوعینوجواندرکهيمرداز؟داردیوامامرنیابهرا
وستهیپچپشهیاندبهسپسوبودهساس.اهايروین
هايچپیجزمهايایروسمجیخرمگسماننداماو

توانمییداشتچشمهچت،اسبرآشفتهزینراکالیراد
؟داشت

هبمحکومرااوتواننمیگراسنهیشیپبهعطفباایآ
؟دانستيورزاستیس

د:گویمیتیتساهینشرباییگووگفتدرخوداو
هايتیواقعهمانیعنی،یاسیسمسائلاززیپره«

ت.اسیاسیسمیتصمايهگونهمودشخ،یاجتماع
یاسیسجمودموجباستممکنيدورنیایتح

خودمسائلترینیخصوصوعشقدریحتما...شود
کهیرکسهم.یهستاستیسغولدیشدریتأثتحتزین

راتیواقعمنگمانهبد،انگاردهینادراايهجنبنیچن
حسرااستیستوانمیجامههت.اسکردهمخدوش

»د.شومیلیتحمزینماهايایروبراستیسیتحد،کر

م.ینداراستیسازيزیگرامس،گراگمانبهپس
لانفعاویوادادگینوعتنهازیناستیسازگیرينارهک

ت.ماسجهانوجامعهموجودهايتیواقعدربرابر

یآدميبراشرشدنيادعد،آشوبیبرمراگراسآنچه
وفسادويبدهمهنیامیکنگماننکهیا؛است

ایاستیعیبط،يآزادنبودویعدالتبیوخشونت
يکارشريالویهبرابردرکهمیبرسباورنیابهدستکم

يتئورسرسختمخالفهمچناناو؛ستینساختهمااز
یتمامبرشريوالیهکهپندارنیاخالفمت،استوطئه
رخجامعهدرآنچههمهسببواسترهیچماشئونات

ت.اسحاکمانریناپذخدشهقدرتتنهاوتنهادهدمی
یتوجهبیموجبهینظرنیابهباورگراسگمانهب

د.شومیتیمسئولازختنیگروهاتیقعوابهیآدم

د،استبداهايهیپادواموقوامدرکهاستآنقتیحق
يعادمردمانسکوتوانفعالکهحاکمانخودفقطهن

در«د:گویمینمونهيبراراسگد.دارنقشزینجامعه
هااستمداریسر،آدنائدورهرد،؟شصتوپنجاهدهه

حرفآلمان]یستی[نازگذشتهدربارهنداشتنددوست
کهکردندمیانمودود،نزدمیحرفزیناگرایبزنند
کهايهدور؛ماخیتاردراستبودهیطانیشايهدور
دکردنانتیخآلماندرماندهوچارهیبمردمبهنیاطیش
تیرواکهبودهممد.گفتنمیدروغکهاستمعلومو

ردنکهیاو د،شوبازگوترجواننسلبههادادیرویواقع
یوشروراهباویتأنبههمآنوافتاداتفاقروشنروز
نگاهتوانستمییهرکسموقعنآه.شدطرحشیپاز

»د.افتمیداردیاتفاقچهندیببوکند

ایياریبدونکهاستنیاگراسمقصودگریدانیببه
ازتریتوتالیکومتحه،جامعتیاکثرسکوتدستکم
–نیاستالاسیقهمانبرو–تلریهحکومتجنس
نیچنيبرقراردرنکهیاوردیگشکلتواندنمی

کانیشربلکهیقرباننهيعادردمانم،هاییحکومت
د.بوخواهندحکومتهايتیجنایجمع
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دوشبرتیمسئولازینیسنگبارشکبی،يباورنیچن
وازینراراسگد،هماننیاحساسدیاشد.نهمییآدم
گاهودیبگشاانتقادواعتراضبهلبرههمواداردیم

قرارهاضربهنیبدترآماجرحمانهبیزینراخودیحت
د.ده

نامهیخودزندگکتابدر2006سالدرگراس
اس.س.ابدنامهايرویندرخودتیعضوهبش،انوشت

آلمانمسلحهايروینکیدئولوژیابخشواقعدرهک
د.کرعترافاد،بو

دربرهنهراخودراسگه،خواستخودفاعترانیابا
کهییجاتادادقرارمنتقدانحمالتنیتندتربرابر
نیاازیادبنوبلزهیجاگرفتنپسخواهانياریبس
د.شدنسندهینو

س.اسپاهدرخودتیعضوبابتازدیافزامیالبتهگراس
آنکههاییتیجناسبببهنهماات.اسشرمسارسا

آنکهسبببهلکهبت،افینرامشانجافرصتهنگام
دگویمیواد.دهصیتشخرادرستراهبودنتوانسته

چیهوستیپساس.ابهکهیسالگانزدهشه،پانزددر
پندارهبت.نداشستیچرویننیانکهیاازيتصور

يبرایرزمواحدکیسااس.و،انوجوانانه
اونیمچنهد.بوسدشکنودشوارهايتیمأمور
چیهيسوبهکیشلفرصتجنگانیجردردیافزامی
هآنچشرمساراوگفتدیبامیرونیازات.افینراکس
د،نکروکردمیدیباکهبودییهاکاررمسارشد،نبوکرد
ت.نداشکهيایآگاهرمسارش

نامآناب،»ازیپپوستکندن«کتابنیهمدراو
بهوخودپوستکندنکنندهیتداعکهش اياستعار
ت،اسیکنپوستنیادریآدمنشستناشک

تنهاواریبسیدلکمباازیپکهاستممکن«د:نویسمی
کهدیبگوهشتمپوستهدرلکهبینقطهچندبهاشارهبا
نادانیپسرکفقطوت.ايهداشتیپاکگذشتهتو«

اتهامازاگریحتاما»ي...نکرديبدکارچیهوت،يبود
هرگزکهماندمییباقدلمدريزیچشومتبرئهخود
راآنمعمولطوربهکهيزیچت،رفنخواهدمیاناز

تابودخواهمناچارمنوخوانندمیمشتركتیمسئول
»م.کنيسپرآنبارام ایزندگانهايسالماندهیباق

جنجالبازودگویمیسخنيابديشرمسارازگراس
اعترافنیادررااوشجاعتیروهگد.افتمیراهبه
ورندانهیشینماراآنگریدیگروهوندیستامی
ش اسندهینوشهرتتداوميبرايدیجدگريیهوچ
د.مارنمیش

گراسهايزهیانگازترهممک،یپراگماتینگاهباالبته
تواندمیکهاستآنهايامدیپاعترافاتنیادر

د،خوازانتقادکردیروجیترویعنید،باشسودمند
پذیريکنشوانفعالاززیپرهوپذیريتیسئولم
گراساستممکنآمدگفتهکنونتاآنچهاب.یاسیس
ژانایوبرشتبرتولتسنخوجنسازايهسندینورا
م.یشماربد،بودنمتعهداتیادبيمنادکهسارترپل
امانداردتعهداتیادببايزیستسرچندانگراسلبتها

کهاستسارترایرشتبچونايهسندینوازهوشمندتر
سریاسیسهايموعظهخودیادبآثاردرآشکارا
ذاتازستیفرمالسندگانینوهمانندواد.دادنمی
دراتیادبکهداندمیواستآگاهاتیادبگوشانهیباز

رونیهمزات.اسیشوخويبازايهگوننخستدرجه
وروتسکگ،يارودپز،طنکهستینانگیزشگفت
اوییرواجهاندریمهمنقشدلقلکهايتیشخص
ییرواهايکیتکنآنبااتیادبدرگراسونترگد.دارن



متعھد ادبیات 

1401ماهاردیبهشتماهنامه اختصاصی شعر و ادبیات داستانی سومشماره -دوره دوم 28

نهوردیگمیقرارهامدرنجزءش،بیغروبیعج
بهپرداختنکهاستیعیبطد.متعهسندگانینو
حاضرمقالهچارچوبجزءگراسآثاریفرمهايیژگیو
یلیدالمدعانیابرمیتوانستمیدیشاوگرنهستین

گراسازترمهمیبسبیادگراسکهمیکناقامه
گراسکهاستنیامهمنکتهماات.اسورزاستیس

ش،یاهویپرهوفعالیاسیسیزندگرغمبهتوانسته
ش ايورزاستیسوخودآثارتیادبمیانراالزماصلهف

د.کنحفظ

فهیوظبرافزونسندهینوکهاستباورنیابرقاًیعماو
دردخالتآنکهداردزینيشهروندفهیظو،شایادب
سندهینوکهفشاردیمپانکتهنیابروات.اساستیس
درکهدیباوتواندمی–يشهروندهراصوالًو–
دربلکهبیادمقامدرنهرمیگد،کندخالتاستیس

!شهروندمقام

لکهبت،سینگراسبودنیاسیس،ترمهماریبسنکتهاما
نکتهبهمیازگردبت.اوسیاسیسگیريموضعنییتب

هايگیريموضعهايانیبن؛حاضرنوشتارنیآغاز
ازطبقهکدامدررااو؟ستیچگراسیاسیس
؟داديجادیبامییاسیسهايشیگرا

ویاردد.داننمیچپروشنفکرانجزءراگراسياریبس
سگرابهیادبنوبلياعطاازسپل،نوبگریدبرندهفو
اکنونوساراماگوعدبن،ماول"ت:گفيدخشنوبا

شیپخوباستکهلمدرچپوشنفکرانرس،گرا
"د.رونمی

،هاچپطبقهدرگراسنجاندنگ،يزیتماچیهبیاما
ايهشارات.اوسازماشناختساختنیسطحوادهس

نگارششسبکووهیشژهیوبهوگراسکهمیکرد

سالوچت.استرسارایبرشتچونهاییچپازمتفاوت
زهیجاياعطا"د:دارباورزینیلهستانشاعروشمیل
،یاسیستعهددورانکهمعناستنیابهگراسبهنوبل

تعهدییآبروبیازپسبودممکنیآدمکهگونهنآ
"ت.اسنشدهيپرسد،بپنداریستیکمون

ییگراچپکهزدحدستوانمیبازگفتنیهماز
یخوببهوات.سینآنیارتدوکسجنسازگراس

ايهسدهايچپشتریببزرگيخطاکهبودافتهیدر
نیهمزات.اسیدموکراسبهيوفاداردمعت،گذشکه
بدونسمیالیسوسکهکندمیدیتأکراسگو،ر

بدونیدموکراسوستینسمیالیوسس،یدموکراس
استآنبرواد.شونمیشمردهیدموکراسالسمیسوس
توانتمامکمکبهخواستمیخودکامهسمیکمونکه
يریناپذانعطافسبببهمااد،کنمیتقسراعدالتخود
یباقسمیکمونازآنچههمهنکهیاوخوردشکستخود
ت.اسآنیانقالبهايعارشه،ماند

یفروپاشدرکهدشومیادآورییدرستبهگراس
آلمانکیدمکراتحکومتنینخستکهماریوايجمهور

قدرهمانهاستیکمونویافراطيهایچپستدد،بو
.هاينازویافراطهايیراستدستکهگناهکارند

ازاواگرنداردیعجبت،يانتقادشهیاندنیهماساسبر
واد.کنمیانتقاد1968مهیانقالبجوانانهاييتندرو
اکتبردرکهبلگرادکنفرانسدرخودیسخنراندر

م.مخالفانقالببامن«ت:گفشکاراآد،شبرگزار1969
نامبهکههاییيفداکارباماات،اسخوبثاریافسن

اب،يبشرفوقهايهدفابد،بشودیباانقالب
موافقآنیرانسانیغتحملعدمباومطلقهايخواسته

کیهموارهاستمجبورکهانقالبسمیمکانزام.ستین
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راانقالبانیجرمرتبکهبتراشدیدائمضدانقالب
هرچندهیروساکتبرانقالب...ترسممیکندمییخنث
نیاازمااد،یآمیشماربه»يروزیپ«ینظاملحاظاز

ویاسیسیمیقدیسنتهايساختارهمانکهلحاظ
نخستحالبهدوبارهرايکتاتوریدبساطهمان
نیبهتردرمن...دشومیشمردهکستشد،برگردان
ايهناخواندمانهمب،انقالطرفدارانمیاندرحالت
ازبدتروطلباصالحنمد.کننمیتحملشکههستم

"...هستمدموکراتالیسوسآن

خشونتهايروشبارهدردشیتردبابرده،ادامدراو
کارفرجامبهینگاه":دگویمییانقالببار

کیکهدهدمینشانییایتالیاویروسهايستیفوتور
رویانقالبافکاربهگرايبوژوازضداساساًیادبجنبش
باوفتدیبيکتاتوریددامبهتواندمیعیسرچقدرکند
مگرنوشتیتروتسک1924سالردد.شوهمگامآن
بهبایعنی،یانقالبروشباییایتالیاسمیفاشنکهیانه

قهريروینباومردمکردنمسلحودرآوردنحرکت
سمیفاشازسرت نهایدرمااد،یرسقدرتبهآنان

هاعدب....سوتفاهمنهواستاتفاقنهنیا؟درآورد
دیبلعولعهمانبارایروسسمیفوتورزینسمینیاستال

قتلنیاستالیارضاصالحاتواقعاًایآ.....کردنابودو
در)ها(گوالكنیزممالککشاورزنفرهاونمیلی
نیایتفاوتاندكاب.....؟کندمیهیتوجراهیروس
سخننیات.اسصادقهمنیچوکوبادربارههییقض

همهنوزبلعدمیراخودفرزندانانقالبکهيتکرار
عملمستقلانقالبهايسمیکانم....استدرست

ستدب،انقالآنيدئولوژیانکهیاازنظرصرفکندمی
دربارهبرشتبرتولتهايرودهس....باشدیچپاییراست

هايشیستاازکمترایبرتروجهچیهبهنیاستال
"ت.سینهاينازازدگریها

امیقیروسهايتانکیوقتکهاستاساسنیهمبر
کردندسرکوبرایشرقآلمانکارگرانطلبانهاصالح

نیتمرمردمشنامهینمادروبرخاستاعتراضبهاو
کهگرفتانتقادبادبهرابرشترتولتبد،کننمیامیق

؟کردشهیپسکوترخدادنیابرابردرچرا

یشرقآلمانسندگانینوازياریبسکهاستیگفتن
ت،لوسشیرات،کانرمانهف،ولستایکرمانند

برابردریشرمندگسراز...ولوستشینریاه
وجانباايهبرهيبراکمستدم،سینازهايتیجنا
ناخواستهوگشودندآغوشیشرقآلمانحکومتبهدل
د.کردننیشیپيدئولوژیانیگزیجارادیجديدئولوژیا
زیندولتوشمردندبهتررایشرقآلمانحکومتنانآ

استقرارباتنهاعدالتيبرقرارکهکردمتقاعدشان
گذشتهآنزات.اسممکنشانیاکیدئولوژیاحکومت

نیابهیدولتهايارانهیوهارانتوفراوانامکاناتارائه
تندبرچشمترراحتآنانتاکردکمکسندگانینو
آلمانحکومتدیشدسانسورویستینیاستالهاييرو

د.ببندنیشرق

الیوسسس،گراگونترکهگفتتوانمیبیترتنیابه
هاينظاميکتاتوریدمیانکهاستیشکاکدمکرات

يدارهیسرماختهیگسلگاماستثمارویستیکمون
سالبهییگووگفتدروات.اسیسومراهدنبال
هربهنسبتکهداندمییستیاومانراخود1969

فراترپایحتراسگد.دارتیحساسيدئولوژیا
میبپنداراگراستیبزرگیبدفهمدگویمیوگذاردمی

نمونهیحتوات.اسبودنچپهمانبودنروشنفکر
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جهینتوبودروشنفکرآغازدرگوبلزکهآوردمی
بهوات.سینیکافتیآدميبرابودنروشنفکرردیگمی
گفتمیکهدگویمیبازراپوپرکارلسخنینوع

!روشنفکرنهومیباشروشنگر

بااوزیتماوجهيروشنگرانیجربهگراسیدلبستگ
انیگراآرمانبرابردروات.اسچپمتفکرانشتریب

ادی،يروشنگربزرگندهینمانیات،کانازستیکمون
شتداباورکهتمهسکانترویپمندگویمیوکندمی

واستدرختدهیخمشاخههمچونيبشرسرشت
کندراسترادهیخمشاخهبکوشدمیاننیادرکههر
د.کنمیخوردوندشکمیراانسانواقعدر

درکهاستيروشنگرجنبشبهیدلبستگسرازاو
ویشگفتاظهاربابتنیاازویبوردریپباییگووگفت
شتریبهايفرانسوچراکهکندمیيناخرسندواقعدر
حالآورندمیيروونگریارنستودگریهاامثالبه

چشمشوخروشنگراننیابرگشتنیلاینگیلسآنکه
یاهنگبادیشا!باشندانیفرانسودلبابشتریبدیبامی
گفتمیاوکهبودايهبندیفرپردازانهینظرنیچنبه

ساننیبدودیجومیسودخردزبانازيخردبیغالباً
د.پوشانمیراخودهايتیجناجینتا

حکومتازخودینوجواندورهتلخاتیتجرباساسبراو
یخواهتیتمامگونههربهنسبتتلریهخواهتیتمام
کهیانیگراآرمانویستیکمونتارسمیتوتالجملهاز

بودندمشکالتهمهحلدیکليانحصارداشتنیمدع
حزبکهنداشتباوریحتوا.دبونیبدبشدتبه

رامطلققتیحقکراتودمالیسوسیعنیيومتبوع
حزبنیاازدفاعشهیتوجدروباشدداشتهاریاختدر
ت،اس"بدکمتر"آنچهبهمردمخواهدمیگفتمی

الیسوسحزبباکندمیتأکیداورونیازاد.دهنرأي
الزمجاهرواستنبستهدائمازدواجمانیپکراتودم

نیاهبد.کرخواهدزینانتقادحزبنیاکارکردازباشد
الیسوسحزببااوهايیآشتوقهردیشابیترت
د.ابیبمعنازینکراتودم

يکنشگرمقامدرگراسونترگم.یکنکوتاهراسخن
ر.گفتاتلخونیدببك،شکاهموارهاستيفردیاسیس
واد.شوش اینیبدبمیتسلخواهدنمیاورغمنیاهب

هودهیبتالشکهاستیفارسالمثلضربآنمصداق
راسگد.دانمیشستندستونشستنهودهیبازبهرا

سنگ؛میشومیتسلکهباختمیخواهیزماندگویمی
فیزیسراهبهمینخواهگریدومیکنهارکوهيپارا

م.یدهادامه


