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 رژهء گوساله ها

Bertolt Brecht (1898-1956) 

(آزاد و برداشتها یها ترجمه)  

۞۞۞ 

 

طبل از پی    

ند و مبهوت حرکت می کنندک   گوساله ها  

 پوست  طبل را

.عرضه می دارند آنها خود    

چشم ها سخت بسته: کشتارگر بانگ می زند  

.با گامی آرام استوار. رود گوساله رژه می  

در کشتارگاه ریخته شده است گوساله هائی که خونشان  

.در صفوف او رژه می رونددر فکر   

 

 آنها دست ها را بلند می کنند

.آنها را نشان می دهند  

اندلوده دست ها به خون آ  

.ولی همچنان تهی هستند  

چشم ها سخت بسته: کشتارگر بانگ می زند  

.با گامی آرام استوار. گوساله رژه می رود  

کشتارگاه ریخته شده است گوساله هائی که خونشان در  

.در فکر در صفوف او رژه می روند  

 

لیبی را به پیش می برندصآنها   

 بر روی پرچم هائی به سرخی خون
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برای مرد  تهیدستاین   

.اشکالی عظیم در بردارد  

چشم ها سخت بسته : بانگ می زندکشتارگر   

.با گامی آرام استوار. گوساله رژه می رود  

خونشان در کشتارگاه ریخته شده استگوساله هائی که   

.در فکر در صفوف او رژه می روند  

 

۞۞۞ 

 

Der Kälbermarsch 

Bertolt Brecht (1898-1956) 

 

Hinter der Trommel her 

Trotten die Kälber                                  

Das Fell für die Trommel                           

Liefern sie selber. 

Der Schlächter ruft: Die Augen fest geschlossen      

Das Kalb marschiert. In ruhig festem Tritt.          

Die Kälber, deren Blut im Schlachthaus schon geflossen 

Marschiern im Geist in seinen Reihen mit.        

   

Sie heben die Hände hoch                         

Sie zeigen sie her.                                 

Die Hände sind blutbefleckt                       

Doch immer noch leer.   

Der Schlächter ruft: Die Augen fest geschlossen      

Das Kalb marschiert. In ruhig festem Tritt.          
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Die Kälber, deren Blut im Schlachthaus schon geflossen 

Marschiern im Geist in seinen Reihen mit.        

 

Sie tragen ein Kreuz voran 

Auf blutroten Flaggen 

Das hat für den armen Mann 

Einen großen Hacken. 

Der Schlächter ruft: Die Augen fest geschlossen      

Das Kalb marschiert. In ruhig festem Tritt.          

Die Kälber, deren Blut im Schlachthaus schon geflossen 

Marschiern im Geist in seinen Reihen mit.        

 

 ۞۞۞  

Quelle: Bertolt Brecht. Die Gedichte. Herausgegeben von Jan Knopf. Suhrkamp Verlag. 
2007. Seite 1010  

۞۞۞ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g78LUdlA69g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g78LUdlA69g
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