
 

 

 

 

 

 דברים שצריכים להאמר לגינטר גראס

 ממשורר למשורר .

 

 "הוא כותב בין ערביים לגרמניה שערך מזהב מרגריטה

 הוא כותב ויוצא את ביתו כוכבים נוצצים הוא קורא

 לכלביו בשריקה 

 הוא קורא ליהודיו בשריקה חפרו קבר בתוך האדמה " 

 )פול צלאן מגרמנית: מנפרד וינקלר(

 

 אס, חתן פרס נובל לספרות מטריח עצמו בטיפת הדיו האחרונה כאשר גינטר גר

לכתוב שיר, או מאמר ובו הוא מביע דעה פוליטית על מקומה של ישראל 

ואחריותה לשלום העולם ובעיקר על תחושותיו כגרמני מול התופעה, זה מחייב. 

כאשר הוא מביע דעה פוליטית באמצעות שיר, ובודק את גבולות יכולתו של 

 בעיקר, קוראת כמונישאת דעה פוליטית, זה מחייב הרבה יותר. שיר ל

 הבוחנת את יכולתן של המילים לשאת את המשמעות.

לצערי הרב, עוד בטרם היה תרגום של השיר לעברית והשיר שתורגם לאנגלית 

הינו תרגום מסורבל ובעייתי מאד, החלו תגובות פוליטיות ואחרות על סמך מה 

ורת דרך "יד שנייה". ראשונים לענות היו שנאמר בשיר ונמסר בתקש

מפחדים כאילו הם פוליטיקאים שהתייחסו למסר בתגובה פשטנית ומהירה 

להשאיר את המסר הפוליטי של אינטלקטואל גרמני שבעברו , יש "כתם בלתי 

ראוי היה נמחה " )כך הוא אומר בשיר( באויר, ללא תגובה ישראלית הולמת. 

כמו תגובתו של המשורר איתמר יעוז קסט,  יגיבו שדווקא סופרים או משוררים

 ששרד את השואה ותגובתו נעשתה בשיר תשובה מרשים במשמעותו. 

ח מורכב יותר עם האתגר יינהלו דיאלוג ואולי גם ש ראוי שסופרים ומשוררים

  שזרק לפתחנו גינתר גראס.

בים אינו מדבר רק בשם עצמו, הוא משמש "פה" לגרמנים ר גינטר גראסאלא,  

מאחרוני הגרמנים שחיו בדור מלחמת העולם   . הוא בני הדור הראשון והשני

 עדים, ראו , ידעו ושתקו. אותה שתיקה רודפת אותם השנייה והיו 

 הראשון והשני שלאחר המלחמה.  . אותה שתיקה עיצבה את פני הדורםעד היו

יפוש גינטר גראס חושף את הסבך בו הוא חי, סבך של הסתרות, שתיקות, וח

נסיון לזהות מיהם ה"פוגעניים" ומיהם מחודש אחר ערכי "טוב" ו"רע".

 ה"קורבנות" החדשים ומי הגורם המתבונן מהצד. 



חובתי, חובת בת הדור השני, להקשיב לו, ולנסות להתיר את גם אני חשה שזו 

, יהודים עם גרמנים ויהודים עם אירופאים הסבך בו אנו נפתלים אלה עם אלה

 המסרב למות, ת שהיא מקום החורבן השלישי של העם היהודיהחיים ביבש

הנאורה שהיתה בית במשך דורות והפכה אדמתה ושמיה לבית  אירופה 

הקברות הגדול ביותר של העם היהודי והפנתה ארובות לשמיים שם קבורים 

 יהודים כאפר ללא מצבה וללא צפיפות כמאמר המשורר פול צלאן. 

כאדם פרטי, הוא כותב ומאחורי המקלדת שלו,  גינטר גראס אינו מדבר כאן

 מסתתרים גרמנים רבים המחפשים מוצא לעצמם )כפי שכתוב בסוף השיר(

וניקוי מהכתם המוסרי הרודף אותם. הם רוצים להלך  , הצלה מחפשים "ריפוי"

ישראל מהווה תמונת מראה והיא נוכחות מתמדת אך, בעולם נטולי אשמה. 

 , למזלנו,י" לא היה סופי, לכן, גרמניה לא עמדהבעולם לכך ש"הפתרון הסופ

במשימה שהציבה לעצמה, ומצד שני, קיומה של מדינת היהודים שאינה 

אלא לוקחת את גורלה בידה , אינה מוכנה להיות בתפקיד מתנהגת כקורבן, 

שאינה תת קבוצה ותת תרבות באירופה הנאורה, אלא, הקורבן הנצחי. יהדות 

עולם המתהווה הבלתי מובן למערב שגינטר גראס היא חלק מ"המזרח". מה

כחולה  Mania)מזהה אותו כ"אזור מטורף" , או כפי שתורגם לאנגלית )

במחלת רוח. האם זו לא הדרך בה אנו מכנים את היטלר ואת הפאשיזם של 

"אזור השנות השלושים והארבעים בגרמניה ובאירופה, האם לא היו אז הם 

 ? ושואה שהוליד מתוכו מלחמה מטורף"

יתכן, שגינטר גראס מזהה כאן אותם סימנים ולפיכך, מגלה אחריות ומעוניין 

השימוש במילה "טירוף" ואזור להתריע לפני שהטרוף יתבסס למעשים. אולם, 

לתופעות הקורות מסביב  םמטורף משחרר את הכותב מהסברים רציונאליי

ד מתוכו גינטר גראס מזהה את הפח ולמעשה משחרר את כולם מאחריות.

פועלים היהודים, ואת הפחד הזה הוא זרע במו ידיו יחד עם בני עמו. את חרדת 

ההשמדה כולנו קוצרים היום וכך כתב ז'אן אמרי, "מי שעונה , שוב לא ירגיש 

בית בעולם. את חרפת ההשמדה אי אפשר למחות. האמון בעולם, -לעולם כבן

לבסוף כל כולו, לא  שבחלקו כבר נותץ במכה הראשונה אבל בעינויים קרס

עובדה זו  –ישוב עוד. העובדה שהזולת החי עימנו הפך לזולת החי נגדנו 

: איש אינו מביט מעבר לה החוצה מוסיפה לרבוץ בתוך המעונה כאימה דחוסה 

אל עולם ש"עקרון התקוה" שולט בו. המעונה הופקר, ועודנו מופקר חסר הגנה 

 ית: יונתן ניראד, הוצ' עם עובד(מגרמנ 39לפחד" )מעבר לאשמה ולכפרה, עמ 

מדוע  בשיר שאמור היה להיות מאמר,רוצה גינטר גראס לומר ,מה בעצם ו

עכשיו, בערוב ימיו ובטיפת הדיו האחרונה הוא יוצא מ"שתיקתו" כפי שהוא 

 מנסח זאת, שתיקה מעיקה רבת שנים. 

ואפת אם נתחיל מסופו של השיר , אז גינטר גראס, כמייצג התרבות הגרמנית ש

הסדר, אינו יכול לסבול את הטירוף, אינו יכול לסבול את מועקת הבהירות ו

זהות מאז שנות הארבעים,  תהגרמני זהותהשתיקה, אינו יכול לסבול את ה



 גראס  למדינת ישראל בכל תנאי.בעל כורחה  מחויבות תבעלאשמה ו פתרדו

 .רוצה לשוב ולהיות האיש הטוב, הפטרון של התרבותרוצה "סדר" 

  הוא רוצה גאולה לגרמנים .רוצה להשתחרר מהמועקה .גראס 

בבעיית הנשק הגרעיני והמתח השיר עוסק הראשונים במהלך שמונה בתים 

גם הפלסטינאים ונכנסים  תפנית  מקבלולפתע בבית האחרון איראני, -הישראלי

 . מה מקומם של הפלשתינאים בשיר ומדוע הופיעו בבית האחרון?לתמונה

  

 וד על כך,יש לעמ "

 שיהיה פיקוח קבוע ובלתי מופרע

 תהישראלי תהאטומייכולת העל 

 תקני הגרעין האירניםמעל ו

 באמצעות סמכות בינלאומית

 שתאושר ע" ממשלות שתי המדינות

 

 

 

 

 רק כך, ישראל והפלשתינאים

  העמים באזור ומעבר לכך, כל

 הנשלט על ידי טירוף

 שנאהעקב בצד אגודל חיי וחי 

 .גם לנו יעזור )הפיקוח(   דבר ובסופו של 

 

כלומר, מה שירגיע את נפשו המיוסרת של גינטר גראס, זהו "פיקוח קבוע 

תקני הגרעין האיראנים מעל /ותהישראלי תהאטומיהיכולת העל ובלתי מופרע/ 

/ באמצעות סמכות בינלאומית/ שתאושר על ידי הממשלות של שתי המדינות" 

ראס דבר מה מאד פרוזאי, מה שמוטב היה לו בשורות חתוכות כמו שיר, אומר ג

 ולא בשורות קצרות של שיר שעיקר  ,היה נאמר במאמר מנומק היטב

אלא, למעשה הבית הזה מגלה שלא מדובר כאן בשיר  תכונתו שימוש בפערים.

גשית שלא מצאה לה דרך להתנסח בצורה בסוג של פמפלט , בהתפרצות ר

מבקשים את שיתופו של הקורא שיטתית ומשכנעת ובחרה בדרך הפערים ה

                                                                                                               בפירוש.

גיבור נוסף "הפלשתינאים", הבעיה אם כן, אינה כפי נכנס לשיר בית האחרון 

"ישראל , אלא שניתן היה לחשוב האיום ההדדי בין ישראל לאיראן

/באזור הנשלט על ידי טירוף/" ובכן, דרך נושא  העמים  והפלשתינאים.. וכל

הגרעין, דרך האיום הישראלי על העולם, מגיע גינטר גראס לדאגתו האמיתית 

, אינו אומר מה הוא שהיא לכאורה, לפלשתינאים )והוא אינו מנמק כאן דבר



קוראים שותפים איתו בידיעה מייחל עבורם, מה תפקידם כאן, הוא מניח שכל ה

דרכם הוא מגיע לשורה האחרונה ( ובדעה לגבי מקומם של הפלשתינאים בסבך

רוצים סוף סוף ולמעשה  ולעצמובה הוא מבקש להחזיר סדר ושקט לגרמניה 

גינטר גראס רוצה להתנער לטפל בעצמם ובבעיה הפנימית שלהם. להתפנות ו

א מעוניין שצוללת גרמנית תגיע מהמשמעות ומהאחריות לפשע הקמאי . הוא ל

 לאזור הרגיש והנפיץ ושוב תהיה גרמניה תהיה מעורבת בפשע כלפי האנושות. 

 

 דואט השתיקה והאשמה

 
 אחזור להתחלה מהי אותה "שתיקה" שהוא מתחיל בה ומתקומם נגדה

 

 ההשתקה הכללית בעניין הנדון

 עצמה. מכניעה אליה שתיקתי ה

 אני חש שקר מעיק 

 עונש גלוי,ובהכרח, ה

 ברגע שיתעלמו מהשתקה:

 ההאשמה: אנטישמיות", היא זמינה.

 

הוא מעיד על כך שיש השתקה כללית הנוגעת לנושא פיתוח הגרעין במדינת 

ישראל. שגם הוא שותף לשתיקה ולהשתקה . הוא מעיד שהעניין מעיק עליו, כי 

הוא ברגע שהוא או מישהו אחר יתקיף את ישראל הוא כרוך בעניין נוסף, 

יואשם כצפוי ב"אנטישמיות" וכגרמני, להיות נושא באשמה שכזאת, זה בלתי 

צירוף נפיץ. הוא  "אנטישמי"והצרוף של "גרמני"  אחרי השואה,אפשרי . 

לאחר שכבר הוכח שגרמניות ואנטישמיות זה צמד המביא לסוף ידוע מראש 

 וכך כותבת חנה ארנדט: 

כל חלומות השווא, של תנועה  מתגשמות כל ההצעות, או שמא 3399בשנת  "

למעט ההצעה הנצחית לפתור את השאלה היהודית  –השנים  391זו בת 

 ( 67. )עמ "באמצעות חיסולם המוחלט של כל היהודים

או שהפשיזם הגרמני התמקד  –מובן שאין זה מקרה שהאסון התרחש בגרמניה 

ל מפלגות מעצם טבען ומצעו באנטישמיות או שהנהגתו הגיעה מתוך רסיסיהן ש

באופן אירוני, גינטר גראס ראיין את חנה  "  וקבוצות אנטישמיות ותיקות...

 ארנדט ראיון טלויזיוני )בטרם הודה על השתתפותו בוואפן סס( 

הוא שואל אותה איזו משמעות הייתה בעיני ילדה שחיתה בגרמניה  לעובדת 

סיפרו לי היותה בת למשפחה ממוצא יהודי  והיא עונה לשאלתו:" בבית לא 

שאני יהודייה, אמי היתה לגמרי לא דתייה. . המילה "יהודי" מעולם לא נשמעה 

שמוטב  -אצלנו בבית כשהייתי ילדה. נתקלתי בה לראשונה בהערות אנטישמיות

 שהשמיעו ילדים ברחוב. כך "השכלתי" כביכול".   -לא לחזור עליהן



את הקיבוץ הוצ 926עמ  )חנה ארנדט , כתבים יהודיים , נוסח עברי איה ברויר,

 ם( המאוחד, סדרת קו אדו

 

 

טעון ונושא אשמה. אך בעצם העובדה שהוא מסביר את השתיקה כנובעת גרס 

בצורה מתוחכמת הוא מעמיד את הדברים כמי שיודע לצפות ומהאשמה צפויה 

ישראל כמייצגת התגובה היהודית התגובה האוטומטית של  מה תהיה

האוטומטית להאשמה גרמנית על ביקורת יהודית. וכך, באמצעות רטוריקה 

מתוחכמת, גינטר גראס הופך לקורבן הנסיבות. הוא, חסום בדיבורו ומנוע 

מעמדה ביקורתית וחופש דיבור בגלל העמדה ההסטורית בה האנטישמיות 

 הביאה על היהודים את גורל הקורבן. 

 

 למה שתקתי עד כה?

  כי חשבתי שמוצאי

 מייסרני בגלל כתם שלעולם לא ימחה

 עובדה זאת מונעת

 מארץ ישראל  שאליה אני קשור

 ויש להניח שעוד אהיה קשור

 מלקבל זאת כאמת מוצהרת.

 

המוצא  כאן מתחיל דואט מפותל בין השתיקה לאשמה. ומ השתיקה מנומקת

הגרמני נושא אשמה שלא ניתנת למחיקה , אשמה כבדה מאד כלפי ישראל, 

הנושא קשר עמוק הביאה ליצירת קשר מחייב עם מדינת ישראל. אשמה ש

 יצר אשמה וזו הובילה   הכתם הבלתי יימחה .מחוייבות עד כדי פטרונות

מצד אחד, תחושת  :פטרונות פוליטית שבשמה קורים שני דברים הפוכיםל

"ארץ ישראל שאליה אני קשור/ ויש להניח  האחריות הגרמנית לגורל ישראל

כחלק ולכן, היא תשלח צוללת עם ראש חץ גרעיני  /"שאשאר קשור/

ומצד שני, הפטרונות ממחויבותה להגנת ישראל ושמירת עתידה 

 את משמעות  היודעת טוב יותר מכולםזו  האינטלקטואלית של גינטר גראס,

 שליחתה של צוללת גרעינית גרמנית למדינת ישראל.

 

 אבל, עכשיו, בארצי, 

 אשר פשעה הקמאי 

 השוואה,לא ניתן ל

 פעם אחר פעם יובא  לדיון

 שוב ובסגנון עסקי, גם אם

 בשפה נקייה מצהירים שזה פיצויים, 



 לישראלתשלח עוד צוללת 

 ואמורה להימסר והמיוחד בה 

 כל,  –הוא בראשי נפץ משמידי 

 במקום אליו הם מכוונים , היכן שקיומה

 של פצצה אטומית יחידה לא הוכח.

 ידות  אבל, בשל הפחד מהראיות העת

 אני אומר את מה שחייב להיאמר

  

בראשו של בית זה, בפעם היחידה והראשונה מודה גראס על פשעה 

הקמאי של ארצו שאינו ניתן להשוואה לשום פשע אחר. ובכל זאת, על 

בסיס הפשע הזה נבנה פשע חדש, תחת הכותרת "פיצויים" תשלח 

א הוכח עדין צוללת עם ראש חץ גרעיני כדי לפגוע באיראן שלטענתו ל

האם יוכל : קיומה של פצצה גרעינית בשטחה )והשאלה שלי אליו

 .( ; האם נוכל אנחנוות על הספקילהרשות לעצמו לח

"אני אומר את מה שחייב  גראס יוצא מהשתיקה משום תחושת חובה

להאמר" וזאת משום החרדה מהעתיד, שמא יהיה שוב רגע הסטורי 

ה של פצצה גרעינית מידי בעתיד, לאחר שיתבהרו תוצאות נפילת

 ישראל, ושוב ישאלו את העם הגרמני "מדוע שתקתם?" 

בדברו על גלות  ואני רוצה לענות לגראס מתוך כתביו של ז'אן אמרי

שנגזרה עליו מגרמניה והגרמניות "מאחורי עשרים ושבע שנות גלות, 

ובני ארצי הרוחניים הם פרוסט, סארטר, בקט. ועם זאת עודני סבור כי 

שבני ארצו אינם יושבים ברחובותיהם של כפרים וערים לא יוכל  אדם

לשמוח כראוי בבני ארצו הרוחניים, וכי אינטרנאציונליזם תרבותי אינו 

 (311יכול לפרוח אלא על קרקע של בטחון לאומי. " )שם, עם 

, םהמוצא הגרמני המוכתמשום ש וגראס מסביר את שתיקתו עד כה,

על מעשיה ושלו, של ארצו ת הפטרונית גזר עליו שתיקה אבל האחריו

 גורמים לו לשבור שתיקההלא אחראיים של מדינת ישראל 

 

 למה שתקתי עד כה?

 כי חשבתי שמוצאי 

 מייסרני בגלל כתם שלעולם לא ימחה

 מונע עובדה זאת מלהיות אמת מוצהרת 

 ארץ ישראל, שאליה אני קשור



 ויש לצפות שאשאר
 

 

 למה אומר אני רק עכשיו

 ן ובטיפת הדיו האחרונה שלי: כבר זק

 ישראל, המעצמה הגרעינית , מסכנת

 לם השביר בלאוו הכיואת שלום הע

 כי חובה לומר,

 את מה שמחר עלול להיות מאוחר

 

 סביר גראס את ההכרח לשבור שתיקה ולדבר. אתמחה לשני הבתים יבפת

ת המסכנ נוכח, קיומה של מדינת ישראל עמדת ה"זקן"  חושת האחריות מתוךת

הסיבה הייצוגית לשבירת השתיקה, אך האם זו את שלום העולם. אם כן, זו 

 הסיבה האמיתית המוציאה את גראס אל כותרות העיתון? 

)הן  חרדתו של הגרמני שיודע וזוכר איך הוא סיכן את שלום העולםואולי זו 

כל של העם -באמצעות הטירוף של הטלר והן באמצעות השתיקה חובקת

 ס הצעיר שהיה שותף בוואפן סס( הגרמני ושל גרא

בעזרת  הוא נוכח שמי שהיה קורבנו, חסר האונים הופךהגיעו ימים ו והנה

 עלוב וחסר אונים, מנידון למוות  להיות "מעצמה גרעינית" . מקורבן הפיצויים

דברים אלה מדאיגים את האינטלקטואל הנתון בסבך הזהות לאולטרה תוקפן. 

 הגרמנית,

 

 ו הגרמנים יש כבר נטל מספיקוגם משום שעלינ"

 ואנו עלולים להיות ספקי פשע 

 –ידוע מראש, ושוב אשמתנו השיתופית 

 לא תוכל להינקות על ידי התירוצים הרגילים" 

 

הסיוע לקורבן שהפך את עורו לתוקפן מעוררת בו דאגה לגבי הדימוי הגרמני 

 ממש. בעתיד. מה יאמר העולם על שיתוף הפעולה הגרמני כאשר הפצצה תת

 ובבית הבא, שבירת השתיקה מקבלת כבר אופי מוסרי וביקורתי על המערב. 

 

 "ויש להודות לא אשתוק עוד

 כי מצביעות המערב 

 עייפתי, ובנוסף יש לקוות

 שהדבר ישחרר רבים מהשתיקה " 

 



אכן, צביעות המערב, שהוא חלק אינטגרלי ממנה מדאיגה מאד. המערב נכנס 

אויים, ובעיקר כאשר מישהו או משהו מאיים על לפעולה רק כאשר הוא חש מ

 מקורות ההספקה או האנרגיה שלו. 

 

גרס מבטיח שלא ישתוק עוד, הוא מביע שאט נפש מצביעות המערב ומקווה 

אך האם הוא לא דמות ייצוגית להפליא של קול.  ישמיעושרבים יבואו אחריו ו

ולא מתוך עמדה צביעות המערב. משמיע קול ושובר שתיקה רק מתוך מצוקתו 

החיים/ באזור הנשלט על העמים כל ואם נזכור את הבית האחרון: "מוסרית. 

מכנה את בבית  האחרון הוא  / " שנאהידי הטירוף/ וחיים עקב בצד אגודל חיי 

מחוייב רואה עצמו , מכאן שהוא "מטורף", כהתיכון אזורנו שהוא המזרח

כמי שזקוק לסדר זרח. בין צביעות המערב לטירוף המכמי שתקוע לדיבור 

 תומיטהא יכולת בעולם. סדר בו "יהיה פיקוח קבוע ובלתי מופרע/ על ה

מתקני הגרעין האירנים/ באמצעות סמכות בינלאומית/ שתאושר על הישראלי/ו

 על ידי ממשלות שתי המדינות//" 

גרמני. ועד כמה הוא מוכן –באיזה פשטות התיר גינטר גראס את הסבך היהודי 

לדרך האשמה ודמוניזציה של היהודי כדי לאפשר לעמו לחיות נקי שוב לצאת 

 מאשמה , נקי מחטא קדמון. 

 םלהודות שחשוב היה לי לתרגם להתמודד עם דבריו, ע לסיום, אני חיבת

של גינטר גראס, כדי להבין את הסבך הפוליטי המדומה יציאתו מהשתיקה 

ומספרת לעצמה  החורבן והנפשי בו אני נתונים בין אירופה, שעדיין מעשנת את

סיפור שתוכל לחיות איתו, הזיכרון החרות כמספר על הקוד הגנטי שלנו, זיכרון 

 שמשמעותו פחד קיומי מפני כל צורה של שואה עתידית. המרחב בו אנו נתונים

ולגבי גינטר והאתגר לחיות על האדמה שחיים איתנו ובתוכנו עמים אחרים. 

חינת הזהות הגרמנית הוא מנסה לפרוץ את גראס, דומני שמבחינה אישית, ומב

פרדוכס הקיום הגרמני, ובעיקר של האינטלקטואל הגרמני, ובאשר לי, מאחר 

שניסח את הדברים בשורות קצרות, איני יכולה להתעלם ואיני יכולה שלא 

: איך ידעתי שאני יהודי? כי חתן פרס נובל לספרותלצטט את אימרה קרטש, 

קדיש לילד שלא נולד, מהונגרית: איתמר יעוז קסט, תי אשם. )מתוך: יתמיד הי

  הוצאת המעורר(

 

  

 

 
 

 

 

 דברים שיש לומרגינטר גראס/ 



 

 זמן רב מדימבליג למה אני שותק, 

 על מה שהוא כה ברור והיה גם קודם,

 השורדיםשותף לתכנית משחק שבסופה אנו 

 במקרה הטוב, אנו רק הערות שוליים

 

 

 מונעת למכה  לכאורה מדובר בזכות המוכחת

 היכולה להשמיד את העם האירני 

 המובל על ידי פה גדול

 וזוכה לתשואות

 שליטתם  יכי יש חשד שבשטח

 הולכת ונבנית. פצצה 

 

 

 נמנע ובכל זאת, מדוע אני 

 בשמהלהזכיר מדינה אחרת 

 בה, משך שנים, גם אם בסתר, 

 יכולת גרעינית זמינה כה לצמוח ממשי

 פיקוח משום ששום בקרה,אך ללא  

 אינה נגיש?

 

 

 בעניין הנדון עולמית ההשתקה ה

 עצמה.כניעה אליה שתיקתי ה

 אני חש כשקר מעיק 

 ובהכרח, העונש גלוי,
 ברגע שיתעלמו מהשתקה:

 ההאשמה: אנטישמיות", היא זמינה.

 



 

 אבל, עכשיו, בארצי,

 אשר פשעה הקמאי 

 לא ניתן להשוואה,

 פעם אחר פעם יובא  לדיון

 קי, גם אםשוב ובסגנון עס

 פיצויים, מדובר בבשפה נקייה מצהירים ש

 לישראל סופקעוד צוללת ת

 ואמורה להימסר והמיוחד בה 

 כל,  –הוא בראשי נפץ משמידי 

 במקום אליו הם מכוונים , היכן שקיומה

 של פצצה אטומית יחידה לא הוכח.

 אבל, בשל הפחד מהראיות העתידות  

 אני אומר את מה שחייב להיאמר

  

 

 

 ה שתקתי עד כה?למ

 כי חשבתי שמוצאי 

 מייסרני בגלל כתם שלעולם לא ימחה

 מונעת עובדה זאת 

 ארץ ישראל, שאליה אני קשורמ

 ויש לצפות שאשאר

 מלהיות אמת מוצהרת.

 

 

 מדוע אומר זאת רק עכשיו

 אני כבר זקן ובטיפת הדיו האחרונה שלי: 

 ישראל המעצמה הגרעינית מסכנת

 או הכי, את שלום העולם השביר בל

 כי חובה עלי לומר 

 את מה שמחר עלול להיות מאוחר

 -וגם משום שעלינו הגרמנים יש כבר נטל מספיק 



 עלולים להיות ספקי פשעואנו 

 - משותפתמראש, היכן שאשמתנו הידוע 

 לא תוכל להינקות על ידי התירוצים הרגילים.

 

 

 ויש להודות, לא אשתוק עוד

 כי מצביעות המערב 

 וסף, יש לקוותעייפתי, ובנ

 שהדבר  ישחרר רבים מהשתיקה,

 ותר על האלימות וכןוהמזוהה לולדרוש מהתוקפן 

 יש לעמוד על כך,

 שיהיה פיקוח קבוע ובלתי מופרע

 תהישראלי ת האטומיעל היכולת 

 יםיתקני הגרעין האירנעל מו

 באמצעות סמכות בינלאומית

 ממשלות של שתי המדינות ל ידישתאושר ע

 

 

 

 

 ראל והפלשתינאיםיש רק כך,

 אלה החיים ומעבר לכך, כל 

 טירוףהבאזור הנשלט על ידי 

 שנאהעקב בצד אגודל חיי חיים ו

 .גם לנו יעזור  ,ובסופו של דבר

 

 

 כהן וג'קי קומפורטי-תרגום: חוה פנחס

 
 


