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مريم دادگر*

هیچ کس به دیگری عشق نمی ورزد؛ 

بل در طلب تصویری از خویش در اوست. 

 دل آزرده مباش که دیگران دوستت نمی دارند

چه در منظر اینان بیگانه ای بیش نیستی

خودت باش، بی نیاز از عشق دیگران

در درون خود آسوده بیارام، 

بدین سان رنج و اندوه تو کم تر خواهد بود. 

فرناندو په سوآ

کمی بزرگ تر از تمامی کائنات

* maryamdadgar5988@gmail.com

No one loves anyone else; he loves

 .What he finds of himself in the other

 Don› t fret if others don›t love you. They

feel

 .Who you are, and you› re a stranger

 .Be who you are, even if never loved

Secure in yourself, you will suffer

 .Few sorrows

FERNANDO PESSOA

193۲ AUGUST 1۰

A Little Larger Than the Entire Universe

آشنايي مختصري با فرناندو پسوآ

فرناندو په سوآ، نویسنده و شاعر مشهور پرتغالی است که 

در سیزدهم ژوئن 1۸۸۸ در لیسبون متولد شد. نام خانوادگی 

به  به معنای »شخص« است. شاعری که  په سوآ در پرتغالی 

تقسیم ادبی »خود« به چند »دیگرنام« مشهور است، چنان که 

می دانیم فرناندو په سوآ بسیار بیش از یک تن بود، یا شاید باید 

گفت که چندین و چند ذهن یا ضمیر در یک تن، یا شاید که 

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_155167.html
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خویشتن های یک تن بود. این »چندخویشِی شخصیتی« به شعر 

او وضعیتی متمایز و موقعیتی یگانه می بخشد، »خودپراکنی« تا 

 باید به عنوان شعر های چهار 
ً
جایی که به ناچار این شعر ها را واقعا

شخص و شخصیِت متشخص و مشخص درنظر آورده و بپذیریم، 

 در این جا صحبت از همان شخصیت های 
ً
هرچند از جهتی ظاهرا

میان  تمایزات ظاهر شده  برخی شاید  که  درونی ست  پرداخته ی 

آن ها را به حساب تغییر و تحوالت فردی و درونی شاعر در روند 

این شخصیت ها  که  نمی شود  فراموش  اما  بگذارند،  شاعری اش 

 به طور هم زمان و موازی در 
ً
 و در بسیاری از سال ها عمال

ً
عموما

ذهن و زبان شاعر حضور و دست به تألیف داشتهاند. 

سطر های  و  صفحات  در  بودن  »کسی«  یا  »هیچ کس«  این 

به دفعات،  از »کتاب دلواپسی«  فراز هایی  از جمله در  بسیاری، 

با  من  »نزاع  هستم«،  مصنوعی  موجودی  »من  می نماید:  رخ 

خویشتن  سایه ی  به  »من  است،  شده  ظریف  خویش  خویشتن 

خویش  خویشتن  از  نمی توانیم  »هرگز  شده ام«،  مبدل  خویش 

خویش  خویشتن  بسته بندِی  مثل  را  خود  »من  شویم«،  پیاده 

تحمل می کنم و در نهایت خفه می شوم«. در په سوآ همه چیز بود، 

و او در همه چیز بود، چرا که در او هیچ چیز نبود. نبوغ په سوآ در 

هیچ بودگِی اوست. 

 جایی خواندم په سوآ، که از همان کودکی »گفتگو های درازی 

بلکه  می شنید،  را  صدایشان  تنها  نه  که  خیالی  افرادی  با  داشت 

خودشان را می دید و نامشان می ُبرد«، در طول عمر چهل و چند 

که  داشته،  درشت  و  ریز  مستعاِر  اسم   74 مجموع  در  ساله اش 

عاقبت از این عده سه تن به مقبولیت ماندگار و اقبال جدی تری 

کائرو،  آلبرتو  شاعر:  یک  شأن  در  و  شعر  زمینه ی  در  رسیدند 

سوای  »پاک  شاعِر  چهار  کامپوس،  دو  آلوارو  و  ریس،  ریکاردو 

یک دیگر« که آثارشان به مجموعه ی اشعار این شاعر »ان« شکل 

می بخشد. طبقه بندی و گنجاندِن شاعری که »از شخص خودش 

بیدار می شد و به شیوه ی خاص خودش خواب می ماند«، در طبقه 

کار  مدرن جهان  و  معاصر  بدنه ی شعر  از  گنجه ای مشخص  یا 

ساده ای نخواهد بود، آن هم با وجود تمایزات موجود میان شکل و 

شیوه ی شاعرِی هر یک از این چهار »دیگرنام«. آن چه از مجموع 

آثاِر متجدد و طرز زیسِت رازورزانه ی شاعر برمی آید، ما را بدین 

و  متمایزترین  از  را  په سوآ  باید  که  می رساند  بی برگشت  نتیجه ی 

در طراز ممتازترین 

که  شاعری  آورد،  شمار  در  گذشت  که  قرنی  در  جهان  شاعران 

می دانست »اصالت رنج فقط در واژه ها نهفته است«. 

په سوا در نامه ای خطاب به یکی از منتقدانش در روز های آخر 

هنرمند،  مقام  در  من  شخصیت  »ثقل  می نویسد:   1931 سال 

هیجان  می نویسم  آن چه  در  دراماتیک ام.  شاعری  که  است  این 

این ها همه  انگیزش درونی شاعر و شخصیت زدایی دراماتور،  و 

نشانگِر من  اند«. شاعری که بیش از نوشتن، به »تداعِی ایده هایی 

است:  معتقد   
ً
شخصا و  مشغول  بی کرانگی ست«  مقصدشان  که 

»همه ی نوشته هایش ناتمام مانده اند و فکر های تازه و فوق العاده و 

عجیب، همواره به او هجوم می برند«. 

زندگی  به  نداشت  تمایلی  و  عالقه  هیچ گونه   
ً
مشخصا په سوآ   

کردن، آن طور که دیگر مردمان آموخته و زندگی کرده اند و می کنند. 

او تمام عمر خود را در جستجوی آن حقیقت غایی )یا شاید هم 

آن راز نهان و نهایی( سپری نمود، در حالی که سعی و عالقه ای 

و  کند  ابداع  یا  خلق  را  آن  خودش  دیگران  مثل  که  نداشت  هم 

بعد آن را بگذارد به حساب کشف و مکاشفه، و این جستجوی 

بی آالیش او را، ضمن انزوایش و در گذر زمان، به مقام و مرتبتی 

 از مسیر انزوا میسر می شود. 
ً
 صرفا

ً
دست نخورده رساند که اتفاقا

اندوه در او دانه ای یکدانه بود. شعر های سال های پایانی عمرش 

انزوای  بازگوی  اعتراضی-  و  سیاسی  گرایشات  –جدای  هم چنین 

عمیق اوست. در ۲9 نوامبر در اثر تب و درد های شدید شکمی- 

تناوب  در  و  الکلی،  افراط در مصرف مشروبات  اثر  در   
ً
احتماال

در  می شود.  منتقل  لیسبون  فرانسوی  بیمارستان  به  تخدیر-  با 

آن جاست که به انگلیسی و به نحوی غریب و کهن نما می نویسد: 

»من ندانم فردا چه از پی خواهد آورد«. فردا مرگ از پی می آورد، 

تمام   
ً
تقریبا په سوآ  که  در دوم دسامبر در شهری  حوالی ۸ شب، 

و  هنگام  زود  سکوتی  و  حزن انگیز  پایانی  زیست.  آن  در  عمر 

را صبورانه  انزوای هزار ساله اش  که  بر لب های شاعری  جاودان 

زیست و زمزمه اش زائرانه در گوش قرن طنین انداخت. 

برگزيده ای از مقدمه ی کتاب کمی بزرگ تر از تمامی کائنات 

ترجمه ی احسان مهتدی


