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  سیگار فروشی ي دکه
    فرناندو پسوا

                  
  جالل سلیمی ي ترجمه

  
  براي مهدي

  
  
  
  

  چیزي نیستم
  چیزي نخواهم شد

  .خواهم چیزي بشوم نمی
  .با این همه تمام رویاهاي جهان در من است

  :هاي اتاقم پنجره
  داند اش نمی ها نفري که کسی چیزي درباره اتاق یکی از آن میلیون

  )شود؟ دستگیرشان می دانستند، چه چیزيکه گیرم (
  شما

  شدند، و آمد در آن در وستهیپ مردم که دیشو یم باز یابانیخ راز به
  گمان، و وهم هر از یخال یابانیخ

  ،مسلم ، ناآگاهانهیواقع ، ناباورانهمسلم و یواقع
  است، انیجر در ها یهست و ها سنگ ریز که ياسرار با
  سازد، یم دیسف راها  موي آدم و مرطوب را وارهاید که یمرگ با
  .یستین ي جاده در است يزیچ هر واگن راندن کار در که يریتقد با
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  .باشد افتهیدر را قتیحق کسی که همچون ام خورده شکست امروز
  .باشد شده رودررو مرگ با کسی که همچون صافم و روشن امروز

  ام، نداشته ءایاش با ینسبت يسرسر وداع کی بر افزون و
  در مدام که یسوت باصداي قطاري هاي واگن از شود یم درازي صف ابانیخ سمت نیا و بنا نیا

  رفتن نیا حاصل چد، ویپ یم سرم
  .استخوان در غژغژي و اعصاب در است اي تکانه

  
  .باشد فنا و مکاشفه و رتیدرح که یکس همچون جمیگ و سردرگم امروز
  ام شده پاره دو امروز

  ابانیخ طرف آن یگارفروشیس دکه یرونیب تیواقع به معطوف صداقت نیب
  .استیرو کی اما زیچ همه دیگو یم که احساسم یدرون تیواقع به معطوف وصداقت

  
  .ام مانده عاجز زیچ همه در
  .است بوده زیچ چیه یراست به زیچ همه دیشا ام نداشته یهدف که یزمان آن از

  شد، دمیعا يزیچ چه
  دمیپر نییپا ام خانه یپشت پنجره از که یزمان

  رفتم شهر از رونیب به بزرگ يدهایام با
  ها درخت و بود چمن افتمی آنچه تمام اما

  یشگیهم مردم همان بودند آنجا هم مردم
  .بودند گرید مردم مثل که یمردم همان

  .نمینش یم یصندل يرو و کشم یم عقب پنجره کنار از
  کنم؟ فکر دیبا يزیچ چه به حاال
  ؟چگونه خواهم بود بدانم کجا از هستم، چه دانم ینم یوقت

  !شمیاند یم بودن زهایچ یلیخ به اما من است؟ بودن ام شهیاند ایآ
  باشند زیچ همه خواهند یم نیهمچن که مردم اریبس چه و

  !است محال بودن زیچ همه پس
  !من مثل درست پندارند یم نابغه را خود ذهن هزار صدها لحظه نیا در نبوغ؟

  . برد نخواهد نام زین تن کی از - داند؟ یم که - خیتار و
  !بود نخواهد فضوالت انبوه جز يزیچ یالیخ فتوحات و

  .ندارم باور خود به من نه،
  یقطع يها نیقی با است ییها وانهید از پر ها مارستانیت تمام

  ترم؟ محق ها آن از شیب و کم که هستم یکس ایآ باور یب من و
  ...نه، من چنین
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  در این لحظه،

  خودند؟ پرداز الیخ يایرو در که اند ینوابغ ایدن گرید يجاها ای یروانیش ریز اتاق چند در
  درخشان و یعال و بینج يآرزوها چه
  درخشان و یعال و بینج یراست به ،يآر
  ر،یپذ تحقق هم دیشا و

  !افتی نخواهند مردم در ییشنوا گوش و دید نخواهند را آفتاب یواقع نور هرگز که
  اند شده زاده آن فتح يبرا که است ییها آن آنِ از ایدن
  اند داشته سر در را آن فتح الیخ که یکسان آن از نه
  !باشند سزاوار که چند هر
  
  .داشت ناپلئون آنچه از شتریب ام داشته سر در ییاهایرو

  . ام  م جاي دادهخیالی ي در سینهانسانیت را  ،بسی بیشتر از مسیح
  ننوشت ابدا کانت که ام بافته ییها فلسفه یپنهان
  بود خواهم همواره و هستم یروانیش ریز اتاقک ساکن همان ،اما من
  نکنم؛ یزندگ آنجا اگر یحت
  نشده؛ زاده یزندگ نیا يبرا که بود خواهم یکس شهیهم من
  دارد؛ خود در استعدادي که بود خواهم یکس شهیهم من
  رَد؛ب یم سر به در شدن گشوده انتظار در ،در یب وارِید کنار که بود خواهم یکس شهیهم من
  خواند انیماک انیآش در را یتناهیال ي ترانه که یکس

  .دیشن دهیسرپوش چاه درون از را خدا يصدا و
  وجه چیه به نه، خودم؟ به باور

  قرارمیب سر بر زدیبر عتیطب بگذار
  سازد، آشفته را میموها که يباد و ،را بارانش ،را دشیخورش

  .ندیاین ای ندیایب که اگر دانند خود گران،ید و
  ستارگان، ي دلخسته رانیاس ما
  م،یکن یم فتح را عالم تمام مان رختخواب ترك از شیپ
  م،یمبهم و گنگ میشو یم که داریب

  م،یا گانهیب و ناشناس میزیخ یبرم که جا از
  میکن یم ترك را نیزم کره تمام میکن یم ترك که را خانه

  .را تینها یب و يریش راه کهکشان و را یشمس منظومه نیهمچن و
  
  دخترك؛ ،بخور شکالت(
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  !بخور شکالت
  .ستین شکالت جز به گرید یکیزیمتاف ایدن نیا در نیبب

  .ستین يقناد دکان از شتریب انیاد تمام يها آموزه کن باور
  !بخور ،دهیژول دخترك ،بخور
  ! بخورم شکالت یگ ساده به تو مثل توانستم یم کاش

  شود، انینما آن کاغذي ي پوسته تا کَنم یم را شکالت دور يا نقره ورق یوقت اما
  :اندیشم می

  کنم، یم پرت نیزم به را زیچ همه
  ).ام انداخته دورش که ام یزندگ مثل درست

  
  بود، نخواهم هرگز آنچه یتلخ از کم دست اما

  است مانده يجا به اشعار نیا ي عجوالنه خطوط
  .محال يسو به رو رانیو یرواق
  کنم، یم هیهد خود به مالمت یب ریتحق کم دست اما

  اندازم، یم دور چرك لباس مثل را وجودم ،دست باشکوه ژست با کم دست
  دارد، ادامه اءیاش ریس یبیترت چیه یب
  .تن بر یراهنیپ یب مانم یم خانه در من و
  ده، یتسل اریبس و یهست یب ده، یتسل تو،(

  زنده، سیتند چون دهیتراش ،یونانی ي الهه تو
   چارهیب و بینج ،یروم ي زاده اشراف تو
  آراسته، و افسونگر ،اگرانیخن شاهدخت تو
  ،يمنزو و پوش کولتهد هجدهم، هسد زیمارک تو
  پدرانمان، نسل دار رسم و اسم ي فاحشه تو
  – یهست چه دانم ینم– د یشا یمدرن زیچ کی تو
  !باش من گر الهام یده  الهام یتوان یم اگر اما ،باش یخواه یم چه هر ای یهست چه هر

  . شده است یخال سطل کی من قلب
  یابم خود نمی در يزیچ اما شوم یم متوسل خود به زین من شوند یم متوسل ارواح به که ییها آدم مانند
  .نمیب یم مطلقش وضوح در را ابانیخ روم یم پنجره کنار

  ،نمیب یم را گذران يها نیماش ،نمیب یم را روها ادهیپ ،نمیب یم را ها مغازه
  گذرند، یم هم مقابل از که نمیب یم را یملبس هزند يوجودها

  دارند، یهست یکس هر مثل که نمیب یم را ها سگ و
  د،یتبع حکم همچون دوشم بر شود یم ینیسنگ بار نهایا تمام و
  ).گرید زیچ هر مثل است گانهیب زیچ همه و
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  آوردم، مانیا یحت شدم، عاشق ،درس خواندم ،کردم یزندگ من

  .ستین من مثل او که سبب بدان ،باشم نکرده حسادت او به که ستین ییگدا چیه امروز و
  
  نگرم یم که کی هر يها دروغ و ها زخم و ها پاره کهنه به

  نه عشق نه ،خواندن نه ،یزندگ نه ،يا نداده انجام را چکدامیه هرگز دیشا :شمیاند یم بخود
  .)است ناممکن حال نیع در و ممکن يکار هر انجام قتیحق در چون( مانیا

  اند، کنده را دمش که باشد چون مارمولکی تنها وجودت دیشا
  .تاب و چیپ حال در مارمولک کنار یدم
  

  د،یمف چندان نه مساخت ییها يزیچ ندانسته من
  .بودم ناتوان انجامش از که حالبسازم؛  توانستم یم گرید يزهایچ چه یوانگه

  آمدم دري گرید ي افهیق به دمیپوش که یماسک با
  شناختم گرید یکس درنگ یب را خود و

  .شدم گم خود در کهانکار کنم  نتوانستم
  آورم، در را ماسک دمیکوش که آنگاه

  .است دهیچسب صورتم به دمید
  کردم، نگاه نهیآ در را خود و آوردم در را آندست آخر 

  .بودم شده ریپ از درون
  که بپوشم را یلباس چگونه بدانم خواستم ینم بودم، مست
  .بودمش اوردهین در از تن

  خواباندم صندوقچه در را ماسک
  باشد کرده لوسش صاحبش که یسگ مثل درست

  .است آزار یب بسا نیچن نیا که چرا
  .هستم یلیاص آدم که کنم ثابت خواهم یم ؛سمینو یم را داستان نیا نکیا که من و
  

  ام دهیفا یب اشعار ییقایموس جوهراي 
  ام ساخته خود که يزیچ چون بنگرم را تو توانستم یم تنها اگر آه
  ابانیخ طرف آن فروشگاریس یشگیهم ي چهره يجا به
  را یهست ياریهوش نهادم یم پا ریز

  باشد خورده يسکندر آن يرو یمست که یفرش مثل
  . باشند دهیدزد ها یکول که یارزش یب يپادر ای
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  .ستدیا یم همانجا و دیآ یم در يسو به گارفروشیس نکیا
  کنم یم نگاهش یناراحت با و شوم یم خم
  .روحم شانیپر مهین رنج با ختهیآم
  .رمیم یم هم من ،ردیم یم هم او
  .را میشعرها من و گفت خواهد ترك را اش مغازه درسر تابلو او

  .من يشعرها از ینشان نه ماند خواهد او نشان از ینشان نه سرانجام
  مرد خواهد است آن در تابلو که یابانیخ سرانجام

  . سمینو یم آن در را میشعرها که یزبان و
  .مرد خواهد افتد یم اتفاق آن در همه ها نیا که ییجا ،گردان ي سیاره آنگاه

  ها انسان هیشب یموجودات گرید يسماو يها ستمیس از گرید يها سیاره در
  . تابلو هیشب کرد خواهند یزندگ ییزهایچ ریز و شعر هیشب گفت خواهند ییزهایچ

  .شود یم مواجه يگرید با یکی شهیهم
  .است گرید زیچ یدگیفا یب به يزیچ شهیهم
  .است احمقانه تیواقع مانند محال شهیهم
  .است یقیحق رونیب راز هانداز به درون راز شهیهم
  .يگرید آن نه یکی نیا نه ای ،يگرید آن شهیهم ای یکی نیا شهیهم
  

  )بخرد؟ گاریس خواهد یم ایآ( است شده یگارفروشیسي  دکه داخل يمرد
  .شود یم آوار من بر بیدلفر تیواقع ناگهان و
  - وار انسان ،مطمئن ،پرتوان – میآ یم خود به یصندل يرو از يزیخ مین با

  .باشم گفته را عکسش چند هر آورم در شعر به را ها نیا کنم یم یسع
  

  کنم، یم روشن يگاریس شمیاند یم ها آن نوشتن به که همچنان
  .چشم یم را افکارم تمام از يآزاد ي همز ،گاریس آن در و

  کنم می تعقیب خود از اي دنباله همچون را سیگار دود
  شوم می رها پندارها تمام از که مناسب و حساس اي لحظه از برم، می لذت و
  .است خوب احساس یک فقدان منطقی ي نتیجه متافیزیک اینکه از آگاه و
  

  نشینم می صندلی روي برگشته آنگاه
  . دهم می ادامه کشیدن سیگار به و

  داد خواهم ادامه کشیدن سیگار به دراز زمانی
  .بگذارد اگر تقدیر

  کردم می ازدواج رختشو زن دختر با اگر(



 یشورفراگیس ي هکد   ×   7 

  ).بودم خوشبخت االن شاید
  .روم شوم، کنار پنجره می از روي صندلی بلند می

  
  )؟ریزد می شلوارش جیب دررا  ها سکه آیا( آید می بیرون سیگارفروشی ي دکه از مردي

  .متافیزیکی هیچ بی است "استیوز"او :شناسم می را مرد آن ،آه
  .)سیگار فروش دم در آمده است(

  .بیند می مرا و چرخاند می بر سر "زاستیو" غیبیي  غریزهتحت 
  سالم :دهد می تکان دست

  !"استیوز"سالم  :زنم می داد
  بخشد  می شکل من در را خود جهان و

  امیدي و آرمان هیچ بی
 .زند می لبخند سیگارفروش و
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