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افسانه فرقدانی

25 ســپتامبر 1897 مصادف با 4 
مهرماه زادروز شــوالیه بزرگ ادبیات 
در سراسر جهان اســت. نویسنده ای 
که ایرانیــان او را خوب می شناســند، 
اما شــاید به دلیل دشوارخوانی آثارش 
اقلیت کتابخوان با او مأنوس هســتند. 
نویســنده ای که او را پایه گذار ســبک 
ســیالن ذهن می دانند و بســیاری از 
نویسندگان پس از او کوشیدند راه او را 
پی بگیرند، اما کمتر موفق شدند، چرا 
که جهان تنها به ویلیام فاکنر نشسته 
در قله نیاز دارد و بس. تأثیر شمار اندکي 
از نویسندگان مدرن بر شکل و ماهیت 
ادبیات داستاني قرن بیستم عمیق تر از 
ویلیام فاکنر بوده است. جیمز جویس 
را معموالً در هنر داستان نویسي با فاکنر 
قیاس مي کنند؛ اما این دو نویسنده عماًل 
فقط تشابهاتي ظاهري دارند: استفاده 
از تجربه  بومي و منطقــه اي به عنوان 
مضمون، ساختار تجربي و غیرمتعارف 
رمان هاي آن دو و بازي بــا واژه ها وراي 

معناي سنتي شان.
فاکنر بــه  طریقي نوشــت که انگار 
هیچ کس پیش از او در ادبیات انگلیسي 
قلم نزده بود، انگار پیش از آنکه او دست به 
قلم برد، سنت و تجربه  ادبي شکل نگرفته 
بود. او این ســنت را از نو آفرید و رمان را 
رها کرد تا به واســطه  سیالب نیرومند، 
متالطم و مقاومت ناپذیر زبان بتواند بهتر 
از گذشته در خدمت قرن بیستم باشد، 
زباني که راه خود را از میان زمان و مکان 
و تجربه گشود تا داستاِن انسان مدرن 
را بگوید، به نحوي کــه در عین تراژدي 
خنده دار هم باشد. فاکنر به شیوه  خود 
نوشت؛ خواه جیمز جویس، ویرجینیا 
وولف، جوزف کنــراد و دیگران وجود 

داشتند یا نداشتند.
زندگی فاکنر همانند نگارش او خاص 
بود. او برخالِف اف. اسکات فیتزجرالد که 
در پرینستون تحصیل کرده و زندگی اش 
را در میان طبقه  مرفه و باسواد گذرانده 
بود، هیچ گونه مدرک دانشگاهی نداشت 
که به  نام خود بیفزاید و حتی تحصیل 
اسباب تمسخرش بود و روزگار خود را 
در میان کشاورزان خاک آلود و رفقای 
شکارچی خود در حومه  می سی سی پی 
می گذراند. او برخالف ارنست همینگوی 
که نویسندگی را از طریق روزنامه نگاری 
و انضباط فردی آموخت و خود را در مقام 
مردی ماجراجو و شــکارچی بزرگ در 
عرصه  جهانی شناساند، کتاب خواند و 
وام دار تمام نویسندگان بزرگی شد که 
پیش از او بودند و از شهرت و نگاه خیره  

جهان گریخت و مأمن او اتاق مطالعه اش 
بود. فاکنر روزی را به  یــاد می آورد که 
نگارش خشم و هیاهو را شروع کرد: »انگار 
یک روز دری را بستم که بین من و همه  
ناشران و سیاهه  کتاب ها وجود داشت. 

به خودم گفتم حاال می توانم بنویسم«.
ابداع شیوه سیالن ذهن

فاکنر بیشــتر به توماس ولف شبیه 
است، کســی که ســیل واژه ها چنان 
دســت نویس هایش را در خــود غرق 
می کرد که چندین ویراستار باید دوباره 
این دســت نویس ها را به رمان تبدیل 
می کردند. اما فاکنر توانســت ساختار 
و نظم را بر غنای نثر خود حاکم ســازد 
و با بهره گیری از تخیــل، آثاری کاماًل 
چندوجهی بیافریند. او توماس ولف را 
بیش از فیتزجرالد و همینگوی می ستود 
و در توجیه خود می گفت: »ولف شکست 
را به اعالترین درجه ترسیم کرد، چون 
برای آنچه کوشید و احتماالً می دانست 
از عهده اش برنمی آید، شهامتی بی کران 
داشت«. زمانی که فاکنر در همان مسیر 
»اعالترین درجه  شکســت« گام نهاد، 
خود را در مرتبه  دوم ارزیابی کرد، چون 
واقف بود کــه او نیز هماننــد وولف به 
ناممکن دست زده بود و تقریباً در همان 

آتش قدسی می سوخت. 
فاکنر، ماننــد همه  نوابــغ، خود را 
دســت کم در پرتو نور خویش، مافوق 
توانایی هایش تصویــر و ارزیابی کرده 
بود. باری، زمانی کــه در نگرش به خود 
صادق تر بود، به قفسه  آثارش دستی زد و 
گفت: »یادگار چندان بدی نیست که از 

خودت به جا بگذاری«.
بیوگرافی فاکنر از زبان خودش

فاکنر در1930 داســتانی کوتاه با 
نام »یک گل ســرخ برای امیلی« را در 
مجله  فوروم منتشر کرد که در سراسر 
کشــور توزیع می شد. مسئولین مجله 
از او خواسته بودند تا شرح حالی از خود 
به همراه داستان بگذارد و فاکنر با طنز 
و اغراقی خاص این شــرح حال کوتاه را 
نوشت: »در اوان زندگی، مذکر و مجرد در 
می سی سی پی به  دنیا آمدم. پس از آنکه 
پنج سال در کالس هفتم ماندم، مدرسه 
را ول کردم. در بانــک پدربزرگم به کار 
مشغول شدم و قدر نوشیدنی شفابخش او 
را فهمیدم. پدربزرگ آن را از چشم کارگر 
تأسیساتی دید. به تأسیسات چی سخت 
گرفت. جنگ شد. اونیفورم انگلیسی ها را 
دوست داشتم. خلبان آر.اف.سی شدم. 
ســقوط کردم. برای دولت انگلیس 2 
هزار پوند خرج برداشــت. خلبان باقی 
ماندم. باز هم سقوط کردم. 2 هزار پوند 
دیگر برای دولت انگلیــس آب خورد. 
پادشاه گفت: »بس است«. خلبانی را رها 
کردم، این بار 84 دالر و 30 سنت. پادشاه 

گفت: »آفرین جانم«. به می سی سی پی 
خودمان برگشتم. خانواده برایم شغلی 
دست و پا کرد: مسئولیت اداره  پست. با 
توافق دو بازرسی که آمده بودند استعفا 
دادم؛ متهم بودم که تمام نامه های وارده 
را به سطل زباله ریخته ام. هرگز ثابت نشد 
چطور از شــر نامه های ارسالی خالص 
شده بودم. بازرسان ناکام ماندند. 700 
دالر عایدم شــد. به اروپا رفتم. با کسی 
به نام شروود اندرسون آشنا شدم. از من 
پرسید: »چرا رمان نمی نویسی؟ شاید 
آن وقت مجبور نباشی کار کنی.« بعد 
»مواجب بخور و نمیر« را نوشتم. سال 
بعد »آسایشگاه« را نوشــتم. بار دیگر 
پرواز کردم. در 32 سالگی. خودم ماشین 

تحریر داشتم و با آن کار می کردم.« 

منتقدان و فاکنر
فاکنر هنگام اقامت در پاریس نگارِش 
پشــه ها را شــروع و پس از بازگشت به 
آمریکا، در سپتامبر 1926، آن را تکمیل 
کرد. اگر منتقدان مواجب بخور و نمیر 
را اثری دیدند که از دوران خود بســیار 
جلوتر بود، در مورد »پشه ها« نیز همین 
باور را داشــتند. دیویدسون اشاره کرد: 
»فاکنر نویسنده ای است که بر مسنِد 
طعن و کنایه به شــیوه ای تکیه می زند 
که جیمز جویس را به یــاد می آورد، اما 
شــیوه  او چنان راحت و مقبول اســت 
که شما تقریباً خشــونت آن را نادیده 
می گیرید )سوم ژوئیه1922(.« دیگر 
تحلیلگران واکنش های بسیار متفاوتی 
از خود بروز دادند، اما همگی کمابیش 
در ســتایش فاکنــر به عنــوان ظهور 

 رمان نویسی توانمند اتفاق نظر داشتند.
فاکنر در نگارش ادبیات داستانی برای 
کودکان به هیچ روی اســتعداد کمی 
از خود نشــان نداده بــود، اما بجز یک 
داســتان برای دختری هشــت ساله، 
هرگز این تجربه را تکرار نکرد. درخت 
آرزو در 1967 پس از درگذشت فاکنر 
به چاپ رســید. طرح بعدی خالقانه  او 
دست نویس هایی برای رمانی بود تحِت 
عنوان پرچم ها در غبــار که در آینده به 

عنوان اثری بزرگ و معتبر شناخته شد.
فاکنــر در نیمه  راه نــگارش رمان 
ســومش گفت: »ناگهان کشف کردم 
که نوشتن کاری فوق العاده زیباستـ  
می توانی مردم را واداری تا روی پاهای 
خود بایستند و سایه        ای بیفکنند. حس 
کردم همه  این مردم در اختیار من اند و 
به محض آنکه کشفشان کردم خواستم 
آن ها را برگردانم.« اما تحلیل سومین 
رمان برای مطبوعات کار آســانی نبود. 
وســعت و پیچیدگی پیرنگ داستان 
پرچم ها در غبار دست و پاگیر می شود. 
از همین روی، فاکنــر که عمیقاً نومید 
شده بود آن را برای دیگر ناشران فرستاد 
و پیش از آنکه انتشارت هارکورت بریس 
و شــرکا آن را بپذیرد، 11 ناشر آن را رد 
کردند و هارکوت نیز چاپ این اثر را منوط 
به اصالح اساسی و کم کردن حجم آن 
دانست. فاکنر که به تنهایی از پس این 
کار برنمی آمد، با دوستی قدیمی تماس 
گرفت تا به او کمک کند، بن واســوِن 
نویســنده که در آن زمان در نیویورک 
کارگزار ادبی بود. آن دو دســت نویس 
را به یک چهارم رساندند و نقطه  تأکید 
را در رمان بارزتر نشــان دادند. نسخه  
خالصه شــده در ژانویه 1929 انتشار 
یافت، اما نه با عنوان »پرچم ها در غبار« 
که فاکنر آن را برگزیــده بود، بلکه با نام 
سارتوریس. بیشتر منتقدان، وفاداران 
و نیز شکاکان قدیم احساس کردند که 
فاکنر راه خود را پیدا کرده است. هنری 
ناش اسمیت گفت: »من تصور می کنم 
آقای فاکنر به عنوان نویسنده ای صاحب 
ســبک و مشــاهده گِر دقیق سرشِت 

انسان با هر یک از سه یا چهار رمان نویس 
شاخص آمریکایی برابری می کند.« 

در همان زمان که سارتوریس با تولد 
خود دســت و پنجه نرم می کرد، فاکنر 
سرگرم کاشــت بذر و پروراندن چیزی 
بود کــه عظیم ترین تالش و شــاهکار 
او می شــد. در اوایــل 1928 او نگارش 
داستانی کوتاه را به نام شفق شروع کرد 
که نسخه  اولیه  آن را احتماالً در پاریس و 

به سال 1925 نوشته بود.
رمانی که بارها از او در مناسبت های 
مختلف خواستند تا درباره  منشأ رمانش 
سخن بگوید. با وجود آنکه این ساختار 
روایی یکــی از قابــل مالحظه ترین و 
ابداعی ترین شیوه ها درباره ی چگونگی 
نگارش کتاب است، اگر استفاده  فاکنر 
را از جریان سیالن ذهن و حرکت شناور 

او را در زمان و در گذشته و آینده نادیده 
بگیریم، توضیح او به جای آنکه ماهیت 
دستاوردش را روشن سازد، صرفاً آن را 
برای ما ساده می کند که بسی بیشتر از 
بازگویی یک قصه به چهار شیوه  متفاوت 

است. 
 »خشم و هیاهو« 

و هیاهو در رمان نویسی
فاکنر نخستین دست نویس خشم و 
هیاهو را تا پایان سپتامبر تمام کرد و آن 
را روی تختخواب اتاق واسون انداخت و 
گفت: »بخوانش. معرکه است.«، گفت: 
»حیرت انگیزترین کتابی است که تا به 
حال خوانده ام. فکر نمی کنم تا 10 سال 
آینده کسی آن را منتشر کند.« فاکنر 
مدعی شد: »خشم و هیاهو را که تمام 
کردم فهمیدم عماًل به چیزی رسیده ام 
که نه تنها می توان، بلکه باید اصطالح 
کهنه  هنر را به آن اطالق کرد...  با خشم 
و هیاهو فهمیدم که بخوانم و سپس از 
خواندن خالص شــوم، به همین دلیل 
پس از آن هیچ چیز نخوانده ام.« هفتم 
اکتبر 1929 خشم و هیاهو منتشر شد، 
برخی از تحلیلگران نمی توانســتند از 
ساختار تجربی رمان و شیوه  ابداعی آن 
سردربیاورند، اما بیشتر منتقداِن تیزبین 

این اثر را ستودند. 
در حالی که فاکنــر از واکنش ها در 
برابر چاپ خشــم و هیاهو خشنود بود، 
پیشاپیش می دانست که پول ناچیزی 
عایدش می شود. بنابراین، پنج ماه پیش 
از ازدواج مجبور شــد به پیمان خود که 
گفته بود درِ بازارهای ادبــی را به روی 
خود می بندد خیانت کند و کوشــید تا 
چیزی بنویســد که مطمئناً به فروش 
رود. او نگارش اثری را شــروع کرد که 
بعدها حریم نام گرفت، رمانی که نه تنها 
هدف او را تأمین کرد، بلکه شهرت هم 
برایش آورد. این اثر که بر مبنای ادبیات 
عامه پسند پلیسی و بر پایه ی قتل و اسرار 
بود، داســتان تبهکاران و جنایتکاراِن 
جراید و قصه هایی ترســناک از قتل، 
تعدی و تجاوز را نقــل می کرد. فاکنر 
گفت: »من ترســناک ترین قصه ای را 
ساختم که می توانستم تصور کنم و آن 
را ظرف سه هفته نوشتم...« او بعدها برای 
دوســتی چنین حکایت کرد: »درباره  
نحوه  نگارش آثــار پرفروش مطالعه ای 
کامل و روشمند داشــتم. وقتی به این 
نتیجه رسیدم که خواســِت جامعه را 
فهمیده ام، تصمیم گرفتم کمی بیشتر از 
آنچه معموالً نصیبشان می شود به آن ها 
بدهم؛ پرمایه تر، اصیل تر، وحشیانه تر. پر 

از خشونت و بی رحمی«.
 یا به شهرت می رسم 

یا به خاک سیاه می نشینم
او که حاال متأهل بود به درآمد مستمر 
نیاز داشت، به همین علت در شیفت شب 
نیروگاه برق دانشگاه کار گرفت. گرچه 
این شغل احتماالً مدیریتی بود، بعدها 
فاکنر ادعایی متفــاوت کرد، به طرزی 

اغراق آمیز که عادتش بود نوشت: »من 
از مخزن زغال ســنگ برمی داشــتم و 
به چرخ دســتی می ریختم و آن را هل 
می دادم و در جایی می ریختم که آتشکار 
بتواند آن را در دیگ بخــار بریزد...  من 
در مخزن زغال سنگ با چرخ دستی ام 
میزی درست کرده بودم... طی شش 
هفته شب ها بین ساعت 12 تا 4 صبح 
گور به گور را نوشتم، بی آنکه یک کلمه 
از آن را تغییــر بدهم. بعــد آن را برای 
اسمیت فرستادم و به او نوشتم که با این 
اثر یا به شهرت می رسم یا به خاک سیاه 
می نشینم.« فرقی نمی کند که حقیقِت 
نوشتِن این اثر چه باشــد، باز هم فاکنر 
فهمید که اثری خاص نوشته است، اثری 

که با خشم و هیاهو قیاس خواهد شد.
فاکنر همیشــه ستایشــگر بزرگ 
نویسندگان شاخص داستان کوتاه بوده 
اســت؛ چخوف، هاتورن، ادگار آلن پو و 
به ویژه شروود اندرسون. فاکنر از همان 
آغاز داســتان های کوتاه خود را برای 
نشریات داخلی می فرستاد و طی سالیان 
متمادی در پاســخ به تالش های خود 
مجموعــه ای از قصه هــای مرجوعی 
گــردآوری کرد. در دســامبر 1928 با 
عصبانیــت اعتراف کرد: »مــن کاماًل 
مطمئنم که استعداد نوشتن داستان 
کوتاه را نــدارم، هیچ وقــت نمی توانم 
داستانی کوتاه بنویســم، با وجود این 
به دلیلی نامعلوم همچنان به نوشــتن 
آن هــا ادامه می دهم و بــا خوش بینی 
خستگی ناپذیر آن ها را برای اسکرایبنر 
می فرستم تا َمحکشان بزنم.« عاقبت، 
حدود یک ســال بعد، مجله ی فوروم 
داســتان کوتاه »یک گل ســرخ برای 
امیلی« را پذیرفت. انتشار همین اولین 
داستان کوتاه او در نشــریه ای معتبر، 
بهترین داســتان فاکنر شناخته شد 
و بیش از هر یک از دیگــر قصه های او 
در ُجنگ هــای ادبی به چاپ رســید و 
منتقــدان آن را به عنوان اثــری ادبی 
سوای رمان هایش ســتودند. اهمیت 
این داســتان برای فاکنر در زمان خود 
فرصت کسب درآمدی جداگانه را برای 
او فراهم آورد و حرفه و شــهرتش به بار 
نشست. در ایران داســتان کوتاه های 
فاکنر با عنوان »میراث فاکنر« در نشر 
افق به چاپ رسیده اند که با ترجمه احمد 
اخوت تحت عنــوان »جنگل بزرگ«، 
»گنج نامه«، »کارگاه دهکده«، »اسب ها 
 و آدم ها« و »میس جینی و زنان دیگر« 

گردآوری شده اند. 

به بهانه زادروز ویلیام فاکنر

خلبانناشیوشوالیهداستاننویسی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»از مردمک ها« منتشر شد
کتاب »از مردمک ها« 
تازه ترین دفتر شعر فرزاد 
آبادی است که به تازگی 
در نشر سیب سرخ منتشر 
شده است.  این شاعر در 
همین زمینه در گفت وگو 
با مهر، با اشاره به تفاوت 
این دفتر شعر با سایر آثار 

خود عنوان کرد: »از مردمک ها« یازدهمین کتاب 
شعر من است و با اولین دفتر شعرم فاصله ای تقریباً 
بیست ساله دارد. اما اینکه این کتاب ادامه منطقی یا 
غیرمنطقی کتاب های دیگرم باشد، منتقدان باید 
بگوید یا حتی مخاطبان حرفه ای شعر. البته می توانم 
روی این مسئله تأکید کنم که دغدغه های من در 
این دفتر شعر مثل دغدغه هایم در کتاب اولم یعنی 

»جن جنوبی« موضوعات اجتماعی و انسانی است.
وی ادامه داد: بیســت و هفت شــعرکوتاه این 
دفتر همچنان که از نام کتاب برمی آید اشــعاری 
اجتماعی است. شاید مخاطب سوال کند این عبارت 
»مردمک ها« به کدام »مردمک ها« اشاره دارد؟ من 
می گویم فرقی ندارند. موضوع اصلی همان »کاف« 
اســت که در انتهای آن »مردم« می آید و آن کلمه 
را در وضعیتی دیگری قــرار می دهد. آن نگاهی که 
مصغر، کوچک کننده،  کاف را در دل خود دارد. کاف ِ
خردکننده، خوردکننده. حرفی که برای نادیده گیری 
می آید. برای از حاشیه به حاشیه ترراندن. این شعرها 
محصول برشــی از یک مقطع زمانی است که البته 
محدود به مصرف نمی شــود. آبادی گفت: جرقه 
کتابی درباره شعر شــهری که از قضا نام اثری از من 
اســت از شــعرهای خودم در ذهنم زده شد، اما در 
نهایت شعرهای خودم را از چرخه بررسی و تحلیل 
کتاب بیرون گذاشتم. به آنها فکر کردم اما درباره آنها 
ننوشــتم. در این حد می توانم بگویم شعرهای من 
زمینی هستند و با هپروت بیگانه. گفت وگو می کنند، 
اعتراض می کنند، همدردی می کنند. شعری که 
شهری است از آدم، مردم و دیگری نمی تواند خالی 
باشد. خون این شعر، انسانی است. این به معنی حذف 
حیوان و طبیعت و... نیست. این شاعر تأکید کرد: کلمه 
انسان برای من خاص اســت. او اهل مصادره کردن 
جهان برای خودش تنها نیست. باید از تمام کلماتی 
که استفاده می کنیم، فرهنگ تازه لغاتش را کنار آن 
بگذاریم. به باور من دردهای دیگری، اگر شعرهای 
»از مردمک ها« نبودند به دنیا نمی آمدند.کتاب »از 
مردمک ها« صدای مردمی است که وسط شهر راه 
می روند، از اتوبان به سفر می روند، از وسط میدان ها 
می دوند به خیابان ها، اما به چشم نمی آیند. همان 
مردمی که با دفترچه های درمانشان خون بینی خود 

را پاک می کنند.
    

 انتشار فلسفه دلوز؛ 
فیلسوف مشهور قرن 21

کتــاب »فلســفه 
دلوز« در زمره تازه ترین 
تولیدات انتشارات علمی 
و فرهنگی اســت که به 
قلم دانیل وارن اسمین 
و با ترجمه سید محمد 
جواد ســیدی روانه بازار 
کتاب شــده است. وارن 

اسمیت در این کتاب با شرح و تفصیلی کامل مخاطب 
خود را با جهان اندیشــه ژیل دلوز آشنا می کند و با 
شرحی روشن از حرکت ها و مسیرهای اندیشه وی 
سعی می کند به مخاطب خود نشان دهد که یکی 
از بزرگترین فالسفه معاصر جهان چگونه امکانات 
تازه ای برای اندیشیدن خلق می کند تا نه تنها اندیشه 
را به زندگی متصل کند که زندگــی را نیز فراتر از 
محدود تنگ فردیت بشناسد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، این کتاب در بخش نخست خود به سراغ ارتباط 
دلوز با فلسفه تاریخ رفته و از این رهگذر پس از معرفی 
هستی شناسی درون ماندگار دلوز به بررسی ارتباط 
اندیشه های او با آرا متفکرانی چون الیبنیتس، هگل 
و مانت می پردازد. کتاب در ادامه به شرح منظومه 
فلسفی دلوز می پردازد و نظریه حساسیت و نظریه 
هنری وی را شرح می دهد و به بررسی دیالکتیک، 
آنالکتیک، اخالق و سیاســت در تفکــر وی وارد 
می شــود. بخش بعدی کتاب شرحی است بر پنج 
مفهوم دلوزی شامل میل، زندگی، احساس، امر نو و 
امر گشوده. کتاب در بخش جداگانه ای نیز به ارتباط 
اندیشه او با فیلسوفان معاصر از جمله دریدا، بدیو، 

پی یر کلوسوفسکی و پال پتن پرداخته است.

معرفی کتاب

فاکنر به طریقي نوشت که 
انگار هیچ کس پیش از او در 
ادبیات انگلیسي قلم نزده 

بود، انگار پیش از آنکه او 
دست به قلم برد، سنت و 

تجربه  ادبي شکل نگرفته 
بود

کتاب خواند و وام دار تمام 
نویسندگان بزرگی شد که 
پیش از او بودند و از شهرت 
و نگاه خیره  جهان گریخت 

و مأمن او اتاق مطالعه اش 
بود
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