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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 از گونتر گراس

  حميد بھشتی: برگردان از

  ٢٠١٢ اپريل ٠۶

 

  

Guenter Grass 

 "آنچه بايد گفته شود"
  

  چرا سکوت کرده ام، مدت ھا مسکوت گذارده ام،

 وده و برای حالت ھای احتمالیآنچه را که آشکار ب

  تمرين شده است، که در انتھايش ميان بازماندگان،

  .ما دست باال، جز پاورقی نيستيم

   

  اين حق ادعائی برای پيشدستی در ھجوم

   به ملت ايران برای نابودی آن 

  که توسط پھلوان پنبه ای،

  به يوغ کشيده و به ھورا کشيدن سازمان يافته کشانده شده است،

   اوۀ ين دليل که در ميدان سيطربد

  .ساختن بمب اتمی احتمال می رود
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  اما پس چرا من جلوی خود را می گيرم،

  که آن کشور را به نام ياد کنم،

  -اگر ھم مخفيانه - که در آن از سالھا پيش 

  ی رشد يابنده ای در اختيار بودهئتوانمندی ھسته 

  اما بدون مراقبت، زيرا که برای ھيچ ناظری

  يست؟راه ن

  مسکوت ماندن عمومی اين واقعيت را

  که سکوت من تحت تأثير آن می باشد،

  ھمچون دروغ

  و اجباری که مستحق جريمه است احساس می کنم،

  که به مجرد بی توجھی بدان

  .متداول رو به روست» سامی ستيزی«با حکم 

  اکنون اما، که از سرزمين من،

  که از جنايات بنيادين خويش،

  باشند،که بی نظير می 

  ھر بار مطرح و توجيه می طلبد،

  خاطر معامله، اگر ھم که باشده باز ھم و فقط ب

  با پرگوئی، تحت لوای ترميم گذشته،

  يک زيردريائی ديگر به اسرائيل

  تحويل گردد، با اين ويژگی که،

  ھرگونه کالھک انفجاری نابود کننده را

  بتواند بدانجا ھدايت کند،

   يک بمب اتمی نيز ثابت نشده است،که آنجا وجود حتا در حالی

   قدرت استدال ھم که باشد، خاطر بيم ازه پس ب

  .می گويم، آنچه بايد گفته شود

   

  اما چرا تا کنون سکوت می کردم؟

  زيرا بر اين باور بودم، که زادگاھم،

  آلوده به لکه ايست ھرگز پاک نا شدنی،

  عنوان حقيقتی ناب،ه نھی می کند، که اين واقعيت را ب

  به کشور اسرائيل، که من بدان متعھد بوده

  .و خواھم بود، ابراز دارم

   

  اما چرا اکنون می گويم،
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  : مرکب خويشۀپير شده و با آخرين قطر

   ست  ایئاسرائيل که يک قدرت ھسته 

  صلح جھانِی خواه نا خواه ترک خورده را، خطر می کند ؟

  زيرا که بايد گفته شود،

   که شايد فردا گفتنش دير باشد؛آنچه را

  -يماندازه کافی مقصره لمانھا که به ھر حال با - که ما و نيز چون

  می توانيم موجب جنايتی گرديم،

  ھمين دليل سھم ما از اين تقصير،ه که قابل پيش بينی است، ب

  يک از بھانه ھای متداول از راه ھيچ

  .قابل پوشاندن نمی بود

   

  وت نمی کنم،من ديگر سک: و می پذيرم

  زيرا از رياکاری غرب،

  دلم پر است؛ عالوه بر آن اين اميد ھست،

  که بسياری را از سکوت برھاند،

  و عامل خطر ملموس را،

  به صرفنظر کردن از خشونت فرا خوانند و

  و نيز بر اين تأکيد کنند،

  که يک مراقبت دائمی بی مانع

  بر استعدادھای اتمی اسرائيل

  نو تأسيسات اتمی ايرا

  توسط يک مرجع بين المللی را

  دولت ھای ھر دو کشور

  .مجاز سازند

   

  اسرائيليان و فلسطينيان،ۀ فقط بدين سان، به ھم

  و نيز به ھمه انسانھائی که،

  به اشغال جنون افتادهۀ در اين منطق

  و پشت در پشت با ھم در دشمنی

   .و نيز در نھايت به ما ھم، کمک کنند

  

 بفارسی از حميد بھشتی
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نويسنده، مجسمه ساز و نقاشی است )  النگفور، آزادشھر دانسيگ-  در دانسيگ١٩٢٧بر و اکت١۶زاده (گونتر گراس 

شمار می ه لمانی عصر حاضر با مھمترين مؤلفان ۀ بوده است و از جمل۴٧گراس عضو گروه . لمانی کاشوفی تبارا

  .ببات اعطا گشتاددر  نوبل ۀ جايزه وی ب١٩٩٩رود در سال 

 

 ٢٠١٢ اپريل ۴ – زوددويچه سايتونگ ۀته از روزنامبرگرف

http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zum-konflikt-zwischen-israel-und-iran-was-

gesagt-werden-muss-1.1325809 

 


