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  سرود وصله و قباسرود وصله و قبا
  

Lied Flicken und vim Rock 
  "مادر"ازسروده های نمايش نامه 

  
  
  

  می شود زنده قبای ما هر گاه به پيکرهامان

  تو دوان می آيی، می گويی اين اوضاع

  نتواند يابد ديگر ازين بيش دوام 

  .و به هر صورت ممکن، بايد کرد کنون ياری تان

  می دوی پس با صد شوق سوی اربابان

  .چشم در راه تو ما مانده، ز سرما لرزان

  فاتحانه بازآيی، دهی از دور نشان

  :آن چه دادند سرانجام ترا

  .وصله ای ناقابل

  :وصله، خود، چيز بدی نيست، ولی، پاسخ ده

  به کجا رفت قبای کامل؟

  چون بر آريم زدسِت شکم گرسنه فرياد و فغان

  تو دوان می آيی، می گويی اين اوضاع 

  يابد ديگر از اين بيش دوامنتواند 

  .و به هر صورت ممکن، بايد کرد کنون ياری تان

  می دوی پس با صد شوق سوی اربابان

  .چشم در راه تو ما مانده، همه گرسنگان
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  فاتحانه بازآيی، دهی از دور نشان

  :آن چه دادند سرانجام ترا

  .لقمه ای ناقابل

  خرده نان چيز بدی نيست، و ليکن به کجاست 

  ان کامل؟قرص ن

  احتياج ما بس بيشتر از يک وصله ست

  .ما قبای کامل می خواهيم

  احتياج ما بس بيشتر از يک لقمه است

  .قرص ناِن کامل می خواهيم

  احتياج ما بس بيشترست از يک شغل 

  کارخانه بايد باشد از آن همه ی کارگران 

  با سنگ معدن و کان زغال سنگش، با 

  .قدرت دولت، افزون بر آن

  . احتياج است بدين ها ما را

  چه توانی تو به ما داد اما؟

  برتولت برشتبرتولت برشت
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سرودهای ستايش و اشعار ديگر، برتولت برشت،  : منبع هر دو شعر از

  ١٣٦٤ترجمه سعيد يوسف، انتشارات خاوران، چاپ اول، مرداد 
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  راه حلراه حل
  

  در پی شورش در هفدهم ژوئن

   ومشتی اعالميه آورد دبير کانون و قلم

   در کوی استالين

  .پخش کرد آن ها را

  :مضمونش بود چنين

  اعتماد دولت گويا باعث شده برخی مردم 

  .استفاده ی سوء از آن بکنند

  حال اگر می خواهند

  اعتماد دولت را از نو جلب کنند

  .کار و فعاليت را می بايست دوچندان بکنند

  ساده تر، ليکن، ازين کار نبود

  حل می فرمود گر که دولت مردم را من

  انتخاب از نو می کرد به نام مردم جمعی را؟
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 ياشار آذری: بازنويش
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  ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی

  yasharazarri@yahoo.com: : ايملايمل
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