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 ف، هیرمند

 ترجمۀ شعر زیبای از شاعر معروف کشور افریقایی "چاد" مصطفی دالِهب
 

 شعر یکشنبه
 

 بشریت به لرزه در آورده شده است، 
 جامعه درضعف قرار داده شده است

 به وسیلۀ این موجودک کوچک
 یک موجود کوچک میکروسکوپیک، که کرونا ویروس نامگذاری اش کرده اند، 

 سیاره را پریشان ساخته است
 شئ نامرعی که پدید آمده است تا قانونش را به اجرا بگذارد

 و تمام نظام را زیر سؤال قرار دهد،
 و برهم بزند تمام دساتیر پدید آمده را و سر جایش برگرداند

 وۀ متفاوتبه طریق دیگر و به شی
 به طریقی که قدرت های عظیم تکنولوژیک قادر نه گردیدند به آن دست یابند

 در سوریه، لیبیا تا یمن و....
 این موجودک کوچک به آن دست یافت

 به آتش بس، به متارکۀ مؤقت
 امری که اردوی الجزائر نتوانست به آن دستیابد

 این موجود کوچک توانست بدست بیاورش در عراق
 که مخالفان سیاسی نتوانستند بدست بیاوردنشامری 

 این چوچه گک توانست تأمینش کند،
 تغییر زمان انتخابات را...

 هدفی که مؤسسات نتوانستند فراهمش کنند
 این چوچه گک فراهمش کرد

 تنقیص و حذف مالیات را
 قرضه ای با ربح صفر فیصد را

 وجه سرمایه گذاری و پس انداز را 
 واد اولیۀ ستراتیژیک راتوجه به نرخ های م

 امری که واسکت زرد ها و سندیکا های کارگری نتواسته بودند برقرارش کنند
 این چوچه گک تأمینش کرد

 پائین آوردن نرخ بنزین در پمپ ها را
 و تقویت تأمینات اجتماعی را

 ناگهان دنیای تکنولوژی مکث نمود 
 اوکساید کاربن کاهش یافت

 نجاست هوا کاهش یافت
 ها فرصت یافتند، به فرصتی به قدر کافی و فراغآدم 

 فراغتی که آدم نمیداند چگونه آنرا پُر کند
 پدران و مادران به فرزندان شان می آموزند 

 و فرزندان به پدران و مادران شان می آموزند
 که در خانه در کنار فامیل باشند

 و کار و شغل اولیت ندارد
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 نیستمسافرت و رخصتی و تفریع دگر مطرح 
 در یک زندگی مؤفق

 و ناگهان ما متوجه شدیم که
 همه اعم از غنی و فقیر
 در یک کشتی قرارداریم

 و دریافتیم که مائیم که در کنار هم در خالی کردن غرفه های مغاز ه های مواد غذائی همدستیم
 و همه مشترکاً انگشت میگذاریم که شفاخانه ها لبریز اند و

 حایز نیستپول دگر اهمیت بلند را 
 که ما همه فقط با هویت انسان بودن خود در برابر کرونا ویروس قرار گرفته ایم

 و ما دریافتیم که موتر های گرانبها و شیک در گراژ های شان متوقف و بی استفاده افتاده اند
 زیرا احدی نمی تواند برون بیاید و به گردش برود...

 هری در سرتاسر جهان برقرار گرددچند روزی کافی است که به نحوی برابری ظا
 وضعی که تصورش غیر ممکن بود
 ترس بر همه جهان مسلط گشته است

 ترس دگر اردوگا خویش را تغییر داده است
 فقرا را ترک کرده تا روز های چند 

 نزد ثروتمندان و زورمندان اقامت نماید
 تا ندا بدهد برای شان به ارتقای انسانیت 

 دوستیی شان و به بلند بردن انسان
 و با قوت تمام در امر این کار  خود را مشغول کرده است

 تا این انسان آسیب پذیر بتواند به سیارۀ مریخ
 جهت زیستن به راه افتد و مستعمرۀ خود بسازدش

 به این باور قوی و امید که عمر جاودانه را برای خود کسب کند
 عبور نمایدو تقال می کند تا از مرز توانایی و دانش  انسانی 

 در برابر نیروی طبعیت
 چند روزی کافیست تا اطمینان به نامطمئن بودن مبدل گردد

 که نیرومندی به ناتوانی تغییر کند
 که قدرت به  جانب همبستگی و گفتگو متمایل گردد.

 چند روزی کافیست که افریقا به یک قارۀ ِثقه مبدل شود
 ..و قصۀ شمپانزه به یک دروغی ثابت گردد

 روزی کافیست که بشریت آگاه شود چند
 که اینجا جز رنج و عذاب و گرد باقیمانده از آن، چیزی دگر نیست

 کی هستیم ما... چه می خواهیم ما... چه می توانیم ما در برابر این کرونا ویروس...؟؟ 
 ..!!عامه.ءرفا ..و به وضوح بر میگردیم، به انتظار

 جهانیت، ا این انسانیت ما راو زیر سؤال قرار میدهیم در زیر چتر 
 که با در برابر آزمایش کرونا قرار گرفته است

 در خانه های خود میمانیم و می اندیشیم به این پاندیمی
 چون که : دوست داریم زنده بودن را....

 

 یادداشت:
 

استفاده نموده که شاعر مقیم فرانسه است و به همین لحاظ  بعضاً کلمات، اصطالحات و از رویداد های در شعرش 
متعلق به جامعۀ فرانسه است، مانند "واسکت زرد ها" منظور همان جنبش اعتراضی فرانسوی ها است که به طور 
عمده به خاطر قانون جدید حقوق تقاعد در آن کشور به راه انداخته شده بود. و یا وقتی از تغییر زمان انتخابات، می 

 وم انتخابات بلدی در فرانسه است.نویسد، مقصدش به تعویق انداختن دور د
 بدون شک، خط فکری و باور های مندرج در شعر مصطفی، باور های خود اوست.
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