
فراموش کردندرخواسِت   

Erich Fried* (1921-1988) 

(ترجمه های آزاد و برداشتها)  

۞۞۞ 

 

."مطالبات کهنهء خویش را فراموش کنند خواستند که ره میاگر آنها باالخ  "  

 یک برهان صهیونیستی

 

 

 احمق نباش

 باد می گوید

ادامه می دهدچرخش خود به دنیا   

سازد دگرگون می خود را  همه چیز  

فراموش کردا باید گذشته ر   

 

فراموش کنیاگر تو می توانستی مزرعهء خود را   

 زمیِن مسموم می گوید

  فراموش کنی و اگر تو می توانستی خانهء سفیدت را

 آوار می گوید

فراموش کنیو اگر تو می توانستی کوزهء بزرگ را   

 شکسته پاره ها می گویند



فراموش کنی و اگر تو می توانستی درخت زیتون را  

 کندهء درخت می گوید

 و درختان پرتقال را

 بیشهء  سوخته می گوید

 

فراموش کنیو اگر تو می توانستی دو خواهرت را   

می گوید مزارها سویِ  به راهِ   

 و اگر تو می توانستی فریادها را فراموش کنی

 گوش ها می گویند

می توانستی به خطر انداختن خویش را پایان دهیتو  آنگاه  

ی توانستی به دوردست رویمتو آنگاه   

 مانند خرمائی در دِل یک کشتی

 که چیده شده و از درخِت خود رهاست

شن در باد همچون یک دانهء باشی رها آنگاه تو می توانستی   

 سرانجام رها از وطنی

تو از دست داده ای که آن را   

 

ادامه می دهد چرخش خود به دنیا   

 گذشته را باید فراموش کرد



 احمق نباش

ادی می گویدب  

تبعید کنندگان تو می وزدکه از جانب   

۞۞۞ 
 

Aufforderung zum Vergessen 

Erich Fried* (1921-1988) 

 
„Wenn sie doch ihre alten Ansprüche endlich vergessen wollten!“ 

Zionistisches Argument 

 

Sei nicht dumm 

sagt der Wind 

Die Welt dreht sich weiter 

Alles ändert sich 

Das Gewesene muss man vergessen 

 

Wenn du dein Feld vergessen könntest 

sagt die vergiftete Ernte 

und wenn du dein weißes Haus vergessen könntest 

sagt der Schutt 

und wenn du den großen Krug vergessen könntest 

sagen die Scherben 

und wenn du den Ölbaum vergessen könntest 

sagt der Baumstumpf 

und die Orangenbäume 

sagt der verbrannte Hain 



 

und wenn du deine zwei Schwestern vergessen könntest 

sagt der Weg zu den Gräbern 

und wenn du die Schreie vergessen könntest 

sagen die Ohren 

dann könntest du aufhören dich in Gefahr zu begeben 

dann könntest du weit wegfahren 

wie die Dattel im Bauch eines Schiffes 

die gepflückt wurde und die frei ist von ihrem Baum 

dann könntest du frei sein wie ein Sandkorn im Wind 

endlich frei von der Heimat 

die du verloren hast 

 

Die Welt dreht sich weiter 

Das Gewesene muss man vergessen 

Sei nicht dumm 

sagt der Wind 

der herweht von deinen Vertreibern 

۞۞۞ 

 

*  

http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Fried 

http://fa.wikipedia.org/wiki/ یدفر _یشار    
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