
 برتولت برشت من برتولت برشت
 

 من، 
 برتولت برشت

 
 
 
 

 برتولت برشت
  بهروز مشیری:ترجمه

 انتشارات امیرکبیر
 دومپاره 

 

 
 : ازPDFحروفچینی و تبدیل به فایل 

 ارشکانیا
http://groups.yahoo.com/group/arashkania 

ARASHKANIA@yahoo.com 



 برتولت برشت من برتولت برشت
 

http://groups.yahoo.com/group/arashkania 
ARASHKANIA@yahoo.com 

٢

 بَنّایان 
 اینجا، بنایان پیر ایستادند،
 به دریای بیکران نگریستند

 .دیگر، چندان طولی نخواهد کشید«: و گفتند
 ».ما آفتاب لب بامیم 

 سان، حق بنایان بود بدین
 .زیرا آنها مردند

 ایستاده است» برشت«و در آنجا که آنان ایستاده بودند، اکنون، 
 .نگرد و به دریای بیکران می

 
 ماهی فاش

 »فاش«یه وقتی، یه ماهی بود به اسم 
 .که یه کون سفیدی داش

 و برا کار کردن دستی نداش
 .ورتش، چشمی نداشبر دیدن هم، تو ص

 ش هیچی نبود تو کله
 .کرد هم فکر نمی به هیجی

 رو هم بلد نبود» یک و یک مساوی با دو«
 شناخ از این همه مملکت، هیچ کدومشو نمی

 اون فقط یه ماهی فاش بود
 .با یه کون سفید

. 

. 
 ساختن، وقتی آدما خونه می

 شکستن، وقتی آدما، چوب می
 کردن، راخ میها رو، سو وقتی آدما، دل کوه
 پختن، وقتی آدما آش می

 .خندید شون می ماهی فاش به ریش همه
 »تو چیکار بلدی بکنی؟«: پرسیدن وقتی آدما می

 ه ماهی فاشم،یمن «: داد جواب می
 ».اینم کون سفیدم         

. 

. 
 هاشون رفتن تو خونه شب به شب، که آدما می

 رف تو ماهی فاشم پشت سرشون می
 شستن، اری میکه دور بخ وقتی

 .نشست یماهی فاشم کنارشون م
 وقتی آش میومد رو میز،
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 اولین نفر، با یه قاشق بزرگ،
 .همون ماهیه بود

 !حاال تند و تند بخورین«: زد که با صدای بلند فریاد می
 ».دم بعد، من یه ماهی کون سفید نشونتون می

 .دادن که اونم باهاشون غذا بخوره خندیدن و اجازه می آدما می
. 
. 

 اومد، اونم نه یه قحطی کوچیک اگر قحطی نمی
 بلکه یه قحطی بزرگ،
 گرفتن تنبلی اونو ندیده می

 اما حاال همه مجبور بودن برا رفع قحطی چیزی بیارن
 یکی پنیر آوُرد، یکی گوشت

 .م نون یکی
 فقط ماهی فاش، غیر از یه قاشق بزرگ،

 .هیچی نیاورد
 ودننفر ب اونا سه. چن نفری اونو دیدن

 »تو چی میدی به ما؟! خب«: از ماهیه پرسیدن
 :ماهی فاش جواب داد

 »...اگه کون سفیدمو «

 اما آدما برا اولین بار
 از دس ماهی فاش عصبانی شدن،

 پریدن بهش،
 تندی از الی در انداختنش بیرون

 و اونجا، کون سفیدشو
 .گرفتن به باد کتک

 
 کنید؟ کجا کوچ می به
1. 
 شک ؟ بیکنید کجا کوچ می به
 کوچید جا که بدان می آن

 .بدتر خواهد بود
 کنید، جا که از آن کوچ می و آن

 .بهتر بوده است
2. 

 گریزید؟ از بند فقر از چه می
 .رها نخواهید شد

 جا، در این. بندد کس، راه را بر رفتن شما نمی هیچ
 .جایتان خوالی نخواهد ماند
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 روید، جا که می و آن
 .اهد آمدکس به پیشبازتان نخو هیچ

3. 
 ترسید شما از پایین می

 .اما هنوز در پایین نیستید
 و در خواهید یافت که از پایین،

 تر هم هست، پایین
 .برید که پایین هستید اگر گمان می

4. 
 توانید از رفتن بگذرید؟ نمی
 توانید باز گردید؟ نمی

 گریزید، اما شما می
 گریزید؟ از بند فقر به کجا می

 .رها نخواهید شد
 .پس بایستید، به پیرامون خویش بنگرید

5. 
 روید، یافتید که به کجا می اگر در می

 .تیدشگذ شک از رفتن می بی
 دانستید، اگر می

 ها در سر دارند، تان چه برای
 .نگریستید شک به پیرامون خویش می بی
6. 

 .چنگ آورید توانید بهروزی را به بدانید که می
 
 

 یی روی سنگ داغ قطره
1. 

 رسد، خورشید آسمان ان از راه میتابست
 تابد بر شما نیز می

 آب، دمای دلچسبی دارد، و در این آب گرم
 .کشید شما نیز دراز می

  سرسبززارانِ در چمن
 ها خیابان. اید پا کرده هاتان را به خیمه

 جنگل،. سرودهایتان را شنیدند
 پس آیا. با آغوش باز شما را پذیرا شد

 ؟ بهروزی، گام پیش نهاده؟پایان رسیده است فقر به
 توانید در امان باشید؟  می؟های شماست آیا آینده در دست

 .پس، جهانتان بهتر خواهد شد؟ نه
 .ست روی سنگ داغ یی این قطره
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2. 
 آسمانِ. جنگل، رانده شده را می پذیرد

 زیبا
 های تابستانی آنان که در خیمه. عبث درخششی دارد

 آنان که در آب گرم. دارندکنند، منزلگاه دیگری ن خانه می
 کشند، دراز می

 آنان که. اند غذایی نخورده
 شان را پیمایی پیمایند، راه می  ها راه در خیابان

 .دهند تنها برای یافتن کار ادامه می
 .جلو ننهاده بهروزی گامی به. فقر، هنوز به پایان نرسیده است

 .دتوانید در امان باشی نمی. های شما نیست آینده در دست
 .چنین بهتر خواهد شد؟ نه پس جهانتان این

 .ست روی سنگ داغ یی این قطره
3. 

 کنید؟ آیا تنها به یک آسمان درخشان بسنده می
 آیا آب گرم، به شما، چیزی بیش خواهد بخشید؟

 آیا جنگل، شما را نگه خواهد داشت؟
 آیا نانی به چنگ خواهید آورد؟ آرامشی خواهید یافت؟

 .های شماست واستجهان در انتظار خ

 .تان جهان نیازمند خشنودی شماست، پیشنهادهای
 .نگرد شما می جهان با آخرین امیدش به

 باید بیش از این خشنود باشید، شما نمی
 .یی روی سنگ داغ با چنین قطره

 
 زن مهربونی داشتم
 زن مهربونی داشتم،

 .ترین زن دنیا خوشگل
 نظام آمد و  ی پیاده روزی فرمانده یه

 »!سوی جبهه پیش به«: گفت
. 

 کردم اونجا، من از چیزی دفاع می
 .رفت زنم با دیگرون می

 این، برای من، ننگ بزرگی بود، 
 .و نهایت بی شرمی

. 

. 
 زنم توی دهن زنم می

 .تونه بکنه خشونت نشون میدم، کاری نمی
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 رو ببینم اما اگه فرمانده
 .کنم نوز که هنوزه شلوارمو زرد میه
. 
. 

  نفهمی نبودمرِاگه همچو خ
 کردم دفعه هم که شده فکرشو می برا یه

 شد، ناپذیر می شاید بعضی چیزاش برام تحمل
 .انداختم و شاید دعوایی راه می

. 

. 
 :گفتم به فرمانده می

 تو به من اسلحه دادی،«
 .خوام تیراندازی کنم و حاال می

 »!برو اون جلو وایسا
 ما را خطایی هست

 : باشیتو باید این سخن را گفته
 ».ما را خطایی هست«

 بدینگونه
 خواهی خویشتن را از ما جدا کنی تو می

. 

. 
 اگر«: تو باید گفته باشی
 چشمم آزار دهد،

 ».آورم بیرونش می
 خواستی اثبات کنی گونه تو می بدین

 دانی ما پیوسته می که خود را چنان به
 که انسانی 
 داند پیوسته می

 خویشتن را 
 .با چشم خویش

. 

. 
 !ن، بسی نیکوست، ای رفیقای

 اما بگذار که ما نیز خاطر نشان کنیم
 که در این تصویر، انسان ماییم

 .و تو تنها، همان چشمی
 ی شنیده است که چشمیآدمی کِ

 خود را از انسان جدا کند؟
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 گیرم که از آن چشم
 .خطایی هم سر زده باشد

 پس،
 آن چشم، باز، در کجا
 زندگی خواهد یافت؟

 
 ...که هربار همین
 یازیم کاری سترگ دست می که با جمعی به هربار، همین

 هایی آشکار و طوالنی دارد، که رنج
 شود مردی از جمع ما گُم می

 .گردد و دیگر باز نمی
. 
. 

 .کشند زنند و فریاد می آنان، برایش کف می
 .کنند یی فاخر فرو می او را در جامه

 .بندند، با دستمزدی گزاف با او قراردادی می
. 
. 

 شود شبه، دیگرگون می و او، یک

 .نشیند بر مسند پیشین، همچو مهمانی می
 .او دیگر، برای کاری دراز مدت، وقت ندارد

 کند، سخنی، مخالفت نمی دیگر با هیچ
 .)گیر است هم وقت چرا که این(

 او، خُلق و خویی نیک می یابد
 .شود طبع می و سخت نازک

 خندد یی فاخر خویش م زمانی دراز به جامه
 گوید که  و بارها سخن از این می

 .خواهد اربابانش را بفریبد می
 .)آنان موجوداتی کثیفند(

 .دانیم که دیگر، با ما بودنش، چندان نخواهد پایید اما، ما نیک می
 .آنگاه مردی از جمع ما گُم می شود

 گذارد، ما را با کار دشوارمان، تنها می
 .نهد و در طریقت مرسوم، گام می

 یی شنویم که تو خسته یم
1. 
 خواهی با ما کار کنی شنویم، که تو دیگر نمی می

 توانی فعالیت کنی یی؛ دیگر نمی وا داده
 توانی بیاموزی یی؛ دیگر نمی بسیار خسته
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 یی از دست رفته
 .توان انجام کاری را از تو چشم داشت دیگر نمی
 :پس بدان

 .خواهیم همه را از تو می ما این
. 
. 

 روی که خسته به خواب می هنگامی
 :کس تو را بیدار نخواهد کرد و نخواهد گفت دیگر هیچ

 .برخیز که غذای تو آماده است
 چرا باید غذا آماده باشد؟

 .توانی فعالیت کن که تو دیگر نمی هنگامی
 .یی خواهی افتاد در گوشه

 :کس تو را جسبجو نخواهد کرد و نخواهد گفت هیچ
 ها کارخانهبلوایی برپا شده ایت، و «

 ».در انتظار تو هستند
 چرا باید بلوایی برپا شده باشد؟

. 

. 
 ن خواهند کردفکه مُردی، تو را د زمانی

 .ی خطای تو باشد خواه نه خواه مرگ تو زاده
 :گویی تو می

 ».توانم مدتی دراز جنگیدم، اما حال، دیگر، نمی«
 :پس، گوش کن

 تو خواه خطاکار باشی یا نه،
 .توانی بجنگی نابود خواهی شد  نمیکه دیگر هنگامی

2. 
 توانم دیگر نمی. مدتی دراز امیدوار بودم«: گویی تو می

 ».امیدوار باشم
 چه امید بسته بودی؟ به

 که جنگ آسان است؟ به این
 .این سخن، مقبول نیست

 .انگاشتی بدتر است  میچه آنروزگار ما از 
. 
. 

 :روزگار ما چنین است
 .ه انجام ندهیم، معدومیماگر ما کاری اَبَرمردان

 اگر نتوانیم کاری کنیم که هیچکس از ما انتظار ندارد،
 .ایم از دست رفته
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. 

. 
 دشمنان ما منتظرند

 .تا خسته شویم
 له استکه نبرد در شدیدترین مرح هنگام

 ترین حال، و جنگجویان در خسته
 ترند جنگجویانی که خسته

 .ی نبردند خوردگان صحنه شکست
 

 حقیقت زندگی
1. 

 ی زندگی مردمان، زمانی دراز، در باره
 .جویای حقیقت شدم

 این زندگی، بسی پیچیده است و به دشواری فهمیدنی
 سخت کوشیدم تا بفهمم، و سپس

 .حقیقت را گفتم، بدانگونه که آن را یافته بودم
2. 

 حقیقتی که دریافتنش دشوار بود،چون حقیقت را گفتم؛ 
 .گفتند را می ن، همان که بسیار کسا-حقیقتی بود کلی 

 .)یافتند پایه دشوار نمی و همه آن را تا بدان(
2. 

 زمانی پس از آن، گروهی بسیار اندک
 های اهدایی آمدند نچهابا تپ

 -و کورکورانه تیر انداختند
 به همه؛ به کسانی که از فقر

 .کالهی بر سر نداشتند
 کسانی که  همه؛ به به

 انش ی آن گروه و اجیرکنندگان درباره
 .حقیقت را گفته بودند

 .شان بیرون ریختند این همگان را از سرزمین گروه، و آن
 .جمهوری بود از سرزمینی که، در سال چهاردهم، نیمه

4. 
 ی کوچک و ماشین مرا هم گرفتند آنان خانه

 .دست آورده بودم زحمت به که به
 .)اثاث دیگرم را توانستم نجات بدهم(
5. 

 :ا خود اندیشیدمگذشتم، ب چون از مرز می
  نیازمند خانه باشم، محتاج حقیقتم؛که آنبیش از 
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 پس، از آن. اما به خانه نیز نیازمندم
 برای من چون خانه و ماشین است» حقیقت«

 .و آن را از من گرفتند
 
 

 امید بستگان
 یید؟ چه امید بسته به

 که کَران، به سخنان شما گوش بسپارند؟ به این
 آزمندان

 بخشند؟به شما چیزی ب
 شما غذایی بدهند؟ جای دریدنتان، به ها به گرگ

 و ببرهای درنده
 مهربانی از شما دعوت کنند به

 هایشان را بکشید؟ که دندان
 یید؟ به این امید بسته

 
 در ستایش آموختن

 !ترین چیزها را یاد بگیر، ساده
 برای آنان که بخواهند یاد بگیرند،

 .هرگز دیر نیست
 کافی نیست؛ اما! الفبا را یاد بگیر
 !مگذار دلسردت کنند! آن را یاد بگیر

 .چیز را باید بدانی تو همه! کار شو دست به
 .دست گیری تو باید رهبری را به

. 

. 
 ! در تبعیدی، یاد بگیرکه آنای 
 ! در زندانی، یاد بگیرکه آنای 

 !یی، یاد بگیر ای زنی که در خانه نشسته
 !ساله، یاد بگیر تصای انسان ش

 .دست گیری اید رهبری را بهتو ب
. 
. 

 !خانمانی، در پی درس و مدرسه باش  بیکه آن ای

 !لرزی، چیزی بیاموز از سرما می که آنای 
 .ست این، خود سالحی! دست گیر کشی، کتابی به  گرسنگی میکه آنای 

 .دست گیری تو باید رهبری را به
. 
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. 
 !ای دوست، از پرسیدن شرم مکن

 .ات کنند رنده، پذیروزمگذار که با 
 !دنبالش بگرد خود به

 یی  را که خود نیاموختهچه آن
 .دانی انگار کن که نمی

 !صورتحساب را خودت جمع بزن
 .اش این تویی که باید بپردازی

 روی هر رقمی انگشت بگذار
 این، برای چیست؟: و بپرس

 .دست گیری تو باید رهبری را به
 

 ...در ستایش 
 .رود گامی استوار پیش میزمان با  بیدادگری، در این

 .کنند ستمگران، خود را برای صد قرن، تجهیز می
 ».ماند چنین هست که می«: دهد زور، قول می

 جز صدای فرمانروایان ستمگر
 .افکند صدایی طنین نمی هیچ

 اینک،«: دارد و در بازارها، استثمار بانگ بر می

 ».کنم تازه من آغاز می
 :گویند بسیاری میاما از استعمارشدگان، اکنون، 

 ».خواهیم، هرگز شدنی نیست  ما میچه آن«
. 
. 

 ».هرگز«: یی، مگو اگر زنده
 .هیچ یقینی را یقین نیست

 .ماند چنین که هست، نمی
 پس از ستمگران،

 .ستمدیدگان سخن خواهند گفت
 ؟».هرگز«: کسی را یارای آن است که بگوید چه

 یابد؟ از کیست که استعمار، دوام می
 مااز     

 شود؟ باز هم از کیست که استعمار، معدوم می
    از ما     

 یی، برخیز اگر از پا فتاده
 !یی، باز بجنگ خورده اگر شکست

 ش داشت؟توان بازَ کس که جایگاه خویش را شناخت، چگونه می آن
 خوردگان امروز، فاتحان فردایند چرا که شکست



 برتولت برشت من برتولت برشت
 

http://groups.yahoo.com/group/arashkania 
ARASHKANIA@yahoo.com 

١٢

 .شود تبدیل می» امروز هم«به » هرگز«و 
 


