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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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) ادامه دھندگان–ساما (ق ھوادار طار: فرستنده   

  ٢٠١٢ جوالی ٠٨

 

 قطعه شعری از برتولت برشت

  

ی امی شنويم که تو خسته   
 

١ 

ا کار کنی می شنويم ، که تو ديگر نمی خواھی بام  

ی ، ديگر نم توانی فعاليت کنی اوا داده   

ی ، ديگر نمی توانی بياموزی ابسيار خسته   

یااز دست رفته   

.ديگر نمی توان انجام کاری را از تو چشم داشت   

:پس بدان   

.ما اين ھمه را از تو می خواھيم   

 

 ھنگامی که خسته به خواب می روی 

:د ونخواھد گفت کس تورا بيدار نخواھد کر ديگر ھيچ  

.بر خيز غذای تو آماده است   

 چرا بايد آماده باشد ؟

.ھنگامی که تو ديگر نمی توانی فعاليت کنی   

.ی خواھی افتاد ادر گوشه   

:جو نخواھد کرد ونخواھد گفت  و کسی تورا جست ھيچ  

ی بر پا شده است ؛ وکارخانه ھا ئبلوا"   

."در انتظار تو ھستند   
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ی بر پا شده باشد ؟ئچرا بايد بلوا  

. 

 زمانی که ُمردی ، تو را دفن خواھند کرد 

.خطای تو باشد خواه نه ۀ خواه مرگ تو زاد  

:ی ئتو می گو  

."مدتی دراز جنگيدم ؛ اما حال ، ديگر نمی توانم "   

:پس ، گوش کن   

 تو خواه خطا کار باشی خواه نه ،

.ھنگامی که ديگر نمی توانی بجنگی نابود خواھی شد   

 

٢ 

ديگر نمی توانم . مدتی دراز اميدوار بودم : " ی ئتو می گو  

."اميدوار باشم   

 به چه اميد بسته بودی ؟

 به اين که جنگ ، آسان است 

.اين سخن ، مقبول نيست   

.روزگارما از آنچه می انگاشتی بدتر است  

. 

:روزگار ما چنين است   

.اگر ما کاری اَبر مردانه انجام ندھيم ، معدوميم   

گر نتوانيم کاری کنيم که ھيچ کس از ما انتظار ندارد ،ا  

.يم ااز دست رفته   

ند ادشمنان ما منتظر  

.تا خسته شويم   

 ھنگامی که نبرد در شديد ترين مرحله است 

 و جنگجويان در خسته ترين حال ،

ند ا که خسته تریجنگجويان  

.ند انبردۀ شکست خوردگان صحن  

عر ھای برتولت برشت از برگزيدۀ ش:       گرفته شده  

بھروز مشيری :            ترجمه  

  

  

  
 


