
 

 

 قصائذ  لبيرتولذ بريخت

 
 صادق البالدي :ترجمة

 

 

 

 لثوريفي مذيح ا
 

 

..وٍّب ٠ذزذَ اٌظٍُ   

 ٠ٚضداد ضشاٚح



..٠زشن اٌذسة وث١شْٚ عٛاٖ  

 ِب ػذا اٌثٛسٞ ٠ضداد ثغبٌٗ

 

+++ 

 ِٓ أجً ص٠بدح فٍظ فٟ األجش

 ٠ٕبضً

 ِٓ أجً اٌشبٞ اٌّغٍٟ

 ٠ٕبضً

 ِٓ أجً اٌغٍطخ طٛي اٌٛلذ 

 .٠ٕبضً

+++ 

 ٠غأي اٌّبٌه  

 ِٓ ا٠ٓ ٌه اٌّبي اٌىث١ش

 ٠غأي االفىبس  

 أذ  ٠برشٜ ِٓ رخذ١ِٓ؟ 

 



+++ 

 

 ٚارا ِبخ١ُ اٌصّذ ٚعبد

 اٌثٛسٞ صٛرٗ ٠شفغ

 اٌمذسٚ شساٌظٍُ ثبٌمضبث  ٚإرا ِب 

 .٠ضغ إٌمطخ فٛق اٌذشف

+++ 

 أٔٝ دً اٌثٛسٞ

 فشٚح اٌفضخ رشافمٗ

 ٠جذٚ فبألوً سد٠ئب

 ٚاٌغشفخ ض١مخ رجذٚ

+++ 

 

 

 شدٖٚ أٔٝ ط

 ٠شافمٗ اٌغضت



 .ال رجشح ِجٍغٗغٛسح ٚاٌ

 

 

 

 لحزبمذيح افي 

 
 ٌٍفشد ػ١ٕبْإْ وبْ 

 ٍٍذضة آالف اٌؼ١ْٛف

 ٠جصش ثٙب عجغ دٚي

 

 ١جصش ٘زٖ اٌجٍذح أٚ رٍهفاٌفشد أِب 

 ٌٍفشد عبػزٗ

 ٚعبػبد اٌذضة ال ر ذصٝ

 ٝ اٌفشد ِّىٓاٌمضبء ػٍ

 و١ف ٠ مضٝ ػٍٝ اٌذضةٌىٓ 



 ٘ٛ ٌٍجّب١٘ش ط١ٍؼخٚ

 اٌشٚاد فىشٕضبي ث٠مٛد اٌ

 ؟.ِؼ١ٓ اٌذ١بح ب١ٍ٘ٓ ِٕٓاٌ

 

 

 

 لكن من هو الحزب

 
 ؟ ٌىٓ ِٓ ٘ٛ اٌذضة

 فٟ ث١ذ ف١ٗ ٘ٛارف ؟ اٌمبثغأ٘ٛ 

 ٌٗ أفىبس عش٠خ ٚ لشاساد ِخف١خ ؟ٚ

 إرْ؟ اٌذضةِٓ ٘ٛ

 

 



 

 ٔذٓ اٌذضة

 ،أٔذ اٌذضة، ٚأٔب اٌذضة، ٘ٛ ٔذٓ ج١ّؼب

 ٔذٓ اٌذضة ٠ب سف١ك،

 ب سف١كفٟ ط١بد سدائه ِٛجٛد ٚثشأعه ٠

 اٌذضة ٠فىش، ث١زٗ د١ث أعىٓ أٔب،

 .اٌذضة ٠ٕبضًٚ د١ٓ ٠ٙبجّٛٔه، 

+++ 

طبٔب  أ٠ٙب اٌذضة ل ذ ػٍٝ اٌذسة خ 

 فّثٍه راد اٌذسة عٕغٍه

 ٚإ٠بن أْ رغٍىٗ ٚدذن

 فٙٛ ثذٕٚٔب دسة اٌضالي األشذ

+++ 

 ال رؼضي ٔفغه ػٕب

 لذ ٔخطئ ٔذٓ ٚرىْٛ ػٍٝ دك أٔذ

 فٍزا ال رؼضي ٔفغه ػٕب



+++ 

 ،أللصش ٘ٛ األفضًاٌذسة ا

 ِٓ ٠ٕىشرا؟

 ٌىٓ إْ أدذ ػشفٗ

 ٌُٚ ٠غزطغ رج١بٔٗ ٌٕب، فّب ٔفغ دىّزٗ؟

 وٓ دى١ّب ِؼٕب

 .ال رٕفصً ػٕب

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 في مذيح الشيوعية
 

:ِؼمٌٛخ ثغ١طخ اٌىً ٠فّٙٙب  

 اْ الرغزغً اخبن،  ػٍٝ ٘زا

 ٠ّىٕه اْ رذسن أٙب صبٌذخ ٌه 

!اعزفغش ػٕٙب  

 

 

 ٠ؼزجش٘ب اٌغجٟ غجبء



 ٚاٌذم١ش دمبسح

 ٌىٕٙب ػٍٝ اٌؼىظ ِٓ رٌه

 فٟٙ ضذ اٌذمبسح ٚاٌغجبء

‘جش٠ّخ باٌّغزغٍْٛ ٠ضػّْٛ أٙ  

 ٌىٕٕب ٔؼٍُ أٙب 

 رضغ دذا ٌٍجش٠ّخ

 ١ٌٚغذ جٕٛٔب

 ثً رٕٟٙ اٌجْٕٛ

 ١ٌٚغذ فٛضٝ

 ثً ٟ٘ إٌظبَ ثؼ١ٕٗ

 *. إٔٙب اٌجغ١ظ ، اٌزٞ ٠صؼت صٕؼٗ

 

 

 



 ** خواطر منفي

 

 ال رغشص ِغّبسا فٟ اٌذبئظ

 ك اٌغزشح فٛق اٌىشعٟأٌ

 

 ال رغمٟ إٌجزخ

 ال رجؼٍٙب شجشح

 ال رذٍُ ثّٕٛ االغصبْ

 فغذا رّضٟ فشدبْ

 لجً ّٔٛ االغصبْ

 ٚ غذا أٔذ اٌؼبئذ

 



 ال رزؼٍُ ٌغخ أخشٜ

 ال رمشأ وزجب ػٓ ٌغخ أخشٜ

 ِبرا رفؼً ثبٌٍغخ األخشٜ

 ٚغذا ٠ذػٛن اٌٛطٓ

 ثذشٚف رؼشفٙب أٔذ

 ٠ٚطٍجٙب اٌٛطٓ

 

  ال رٕغٝ

ك  .ػبئذ ٌٍٛطٓ أن

 

 

 



 

 .اٌجالغخ ٟ٘ اٌغًٙ اٌّّزٕغ: ثّؼٕٝ رؼش٠ف اٌجالغخ * 

د١ّذ اٌجصشٞ ٚ  اٌّجذع ، فشلخ اٌفٕبْ فشلخ اٌطش٠ك اٌؼشال١خ أدد فٟ أٚاعظ اٌثّب١ٕٔبد ** 

 : رمٛي ٘زٖ اٌمص١ذح  أغ١ٕخ ثٛس٠خاٌفٕبٔخ شٛل١خ اٌؼطبس 

 

 اٌمٟ اٌغزشح فٛق اٌىشعٟ..ال رغشط ِغّبساً فٟ اٌذبئظ

ٛ  ز  ال ر    ػبئذ فغذاً ..ػبئذ فغذاً ... ْ إالّ ١ٌٍَٛ اٌٛادذّ

 ال رجؼٍٙب شجشح..رغمٟ ال .. ال رغمٟ إٌجزخ

 فغذاً رّضٟ فشدبْ..ال رذٍُ ثّٕٛ االغصبْ

 اٌؼبئذ أٔذ ٚغذاً ...األغصبْ  لجً ّٔٛ

 ال رمشأ وزجبً ػٓ ٌغخ أخشٜ ...ال رزؼٍُ ٌغخ أخشٜ

 ٚغذاً ٠ذػٛن اٌٛطٓ..ِبرا رفؼً ثبٌٍغخ األخشٜ



 ٠ٕٚطمٙب اٌٛطٓ... رؼشفٙب أٔذ ثذشٚف

 ٚغذاً أٔذ اٌؼبئذ...ٚغذاً أٔذ اٌؼبئذ

 ال رٕغٝ..أٔذ ػبئذ ٌٍٛطٓ ال رٕغٝ

 

 

 
 

 

 

 

 

 


