
قصيدة شعرية من جونتر جراس/
 الشناعر الملناني الشهير

 النائز على جنائزة نوبل للاداب
ترجمة مصطفى مسنااد/ هنامبورغ

مـنا يـجـــب أن يــقـــنال
لذاذا أصمت أنذا، لذاذا أتكتم طويل�ً

على مذا هو واضح للعيذان وقد تم التدريب 
على تنفيذ الخطة، التي بعد تنفيذهذا 
نحن النذاجون وحتى في أفضل حذال
لسنذا سوى هوامش تحت السطور. 

وهذا الزعم بشرعية الضربة الستبذاقية،
قد يمحي الشعب اليراني بأكمله،
الذي يتجبر به ذلك الفّشذار ويرغمه،

للسير العمى ورائه في خطة غوغذائية منظمه، 
وذلك لنه يعم الشك بأنه سيمتلك قنبلة ذرية.

لذاذا أَحظر على نفسي ِذْكر تلك البلد بذاسمهذا،
التي منذ سنوات -ولو حتى في الخفذاء-،

تطور بذازديذاد مقدرتهذا النووية، 
لكنهذا تبقى دون مراقبة، لنه ل يُْسَمح لحد فحصهذا؟

والصمت العذاّم على هذا المر،
ومن ضمنه صمتي أنذا،

أشعر به بأنه كذب وإكراه يؤؤؤرقني،
وهو مذا سيكون سببؤذا�ً للعقذاب عليه،

بمجرد مذا تجذاهله الرء،
كذالعهود سيدمغ هذا طبعؤذا�ً ب "معذاداة للسذامية".

ولكن الن، وخذاصة من بلدي،
التي اقترفت جرائمهذا القديمة،

التي لم يسبق لهذا مثيل،
فُيُؤنْؤبَش عنهذا الرة تلو الخرى ويعود الجدل من جديد،

فقط للمتذاجرة بهذا، والفواه اللبقة بذالكلم تصفهذا كتعويضذات،
غواصه أخري سترسل لسرائيل من ميزاتهذا،

أنهذا تحمل رؤوس دمذار شذامل  يمكنهذا توجيههذا إلى
مكذان لم يثبت وجود قنبله ذرية واحدة فيه،   

لكن بسبب خوفي من التهور وللمبذاهذاة بقوة الردع،
فأنذا أقول مذا يجب أن يقذال.

لكن لذاذا بقيت أنذا صذامتؤذا�ً لغذاية الن؟
لنني ظننت أن انتمذائي لشعب،

ملصق عليه جرم كبير ل يمكن التعويض عنه،



يحرم علي لوم إسرائيل على مذا يجري، رغم أنه حقيقة بذارزة،
البلد الذي أتعذاطف معه وأريد أن أبقى متعذاطفؤذا�ً معه.

لذاذا أقول ذلك وبذالخص الن ؟
تقدم بي السن، وأكتب بمذا تبقى من الحبر :

إسرائيل القوة النووية تهدد السلم العذالي الهش بطبيعته؟
لن هذا مذا يجب أن يقذال اليوم،

فقد يكون غدا�ً متأخرا�ً جدا�ً،
ولننذا -نحن اللذان علينذا مذا يكفي من الذنوب-،

سنكون مؤؤوردين لجرائم متوقعة،
ومشذاركتنذا بذالجريمة سيكون ذنبؤذا�ً ل يغتفر.

!ً� أنذا أؤكد: أنذا لن أصمت من الن فصذاعدا
لنني سئمت من نفذاق الغرب،

وآمل كذلك أن يتحرر الكثيرون من صمتهم،
وأن يطذالبوا من كل طرف مسبب للخطر الظذاهر للعيذان،

بذالتخلي عن العنف والصرار على إزالة العراقيل،
والسمذاح بمراقبة مستمرة لطذاقذات إسرائيل النووية، 

ومواقع إيران النووية، من قبل الؤسسذات الدولية.
بهذا تكون مسذاعدة للفلسطينيي وللسرائيليي،
وكذلك لجميع البشر الذين يعيشون في منطقة

يركبهذا الجنون، متخذاصمي جنبؤذا�ً إلى جنب،
ويكون هذا أيضؤذا�ً في الحصلة عونؤذا�ً لنذا نحن.


