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  داشتم شهري كه دوست مي بار ديگر رمان بازتاب

   سمفوني مردگان در رمان 

  ∗∗∗∗
  ∗∗∗∗پور پيمان دهقان 

  ة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسيآموخت دانش

  چكيده
 رمان از معروفي عباس تأثيرپذيرياز  بسياري منتقدان ،)1368( مردگان سمفوني انتشار از پس

 نيز امروزه رمان، اين انتشار از سال 23 گذشت با. سخن گفتند فاكنر ويليام اثر هياهو و خشم
  كتابانتشار با شايد. كنندمي تكرار اگونگون هايشكل به را تأثيرپذيري موضوع ايني كسان
 گردة "هياهو و خشم" آيا« ةمقال ويژه و به )»مردگان سمفوني «رمان درونكاوي (ابد تا ازل

 جواد از مردگان سمفوني تا هياهو و خشم از  كتابو يكتا الهام از »است؟ "مردگان سمفوني"
 بر ضرورتي اند،پرداخته رمان دو اين تطبيقي بررسي به كه ديگري هايمقاله و اسحاقيان
   .نشود احساس جريان اين بازخواني

 عنوان با اي  مصاحبه در) 1387 -1315 (ابراهيمي نادر ان،يجر گذشته از اين
 ةنويسند ،مردگان سمفوني به اياشاره هيچ بدون ،)1376(» داستان در غريب خوردني غوطه«

 ارتباط در بلكه ،هياهو و خشم با ارتباط در نه همآن است؛ كرده متهم» سرقت «به را رمان اين
 اضطراب «اصل هب شدن قائل با نوشتار اين در). 1345( داشتممي دوست كه شهري ديگر بار با

 نادر هاي اتهام به ،يچندارزش سخنِ بر ديتأك با و قلم، اهلِ يعموم وجدانِ عنوان به ،»تأثير
 ديگر بار از معروفي عباس تأثيرپذيري گونگيچ و چرايي و مردگان سمفوني  دربارةابراهيمي

  .ايمگفته پاسخ داشتممي دوست كه شهري
 ،داشتممي دوست كه شهري ديگر بارعباس معروفي،  ،مردگان سمفوني :كليدي هاي واژه

  .تأثير اضطراب نادر ابراهيمي،

peymandehghanpour@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

29/3/1392: تاريخ پذيرش    6/12/1391 :تاريخ دريافت
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   مقدمه. 1

 به پاسخ در ،»داستان در غريب خوردنيغوطه« عنوان با اي مصاحبه در ابراهيمي نادر
 از بعد را -كوتاه داستان -داستاني ادبيات جايگاه «كه عليخاني يوسف پرسشِ اين

 هيچ بدون هالبت دارد؛ مردگان سمفوني به گريزي» بينيد؟مي جايگاهي چگونه انقالب
 به او گريز و پرسش آن به ابراهيمي نادر» پاسخ «نخست،. رمان »نام «به اياشاره

   :ميبنگر را مردگان سمفوني
 بار چندين. كندمي امشرمنده سخت كه روازآن -شماست سؤال ترينمشكل اين،
 ادبياتِ با: امداده پاسخ آن به خجلت نهايت با مختلف، شرايط و مقاطع در هم

 آشنا كنم، داوري يا بدهم نظر بتوانم كه چندان انقالب، پيروزي از بعد داستانيِ
 ي همطالع و كارها سنگيني. گفتم را همين نيز پيش سال چند كه متأسفم. نيستم

 از بعد داستاني ادبيات به نظامدار يي  شيوه به كه نداده من به را امكان اين موضوعي،
 در كه است درصدد ،هنري ي هحوز كه امكاناتي با اميدوارم اام بپردازم؛ پيروزي
 تاريخ «كتابِ آن تأليِف براي انساني نيروي و يي رايانه امكانات - بگذارد اختيارم
 و سر دقيق، و سريع خيلي بتوانم -»ايران داستاني ادبيات سال هزار پنج تحليليِ
 يي  مرحله به بتوانم روزيشبانه ي همطالع با و بدهم باب اين در اطالعاتم به ساماني

 چيزهايي فرصتي، هر در و ناپيوسته گذرا، و متفرّق. برسم كنم اظهارنظري كه
 از پيروزي، از بعد نويسندگانِ كه امكرده حس ام،خوانده كه آنجا ات و ام، خوانده

 اين فارسيِ زبان اام اند؛يافته خالصي انقالب از قبل موضوعيِ هايمحدوديت
. گيرندنمي و اندنگرفته يجد را فارسي. نيست قدرتمند كفايت قدر به ،بزرگ گروه

 تعداد كمترين با. كنند مي اعتقن زباني امكانات اقلِحد با خويش مسائل بيانِ به
 شدني. شود نمي. كنند بيان را دشوار مفاهيمي كه خواهندمي ،مصرفي زباني و واژه،

 به بار،يك. امخوانده هم لطيف و خوب هايهقص همه، اين با. است محال. نيست
 بودم، بيماري بستر در و بيمارستان تخت روي ماه يك از كمتر كه مانده خاطرم
 زيبا و عميق آنها از برخي كه خواندم پيروزي از بعد نويسندگانِ از هصق تعدادي

 دليل به كار، اين در مسلماً زيرا برم،نمي نام نويسيهقص و هقص هيچ از فعالً. بود
 افتاد؛ خواهد فاقات نابخشودني اشتباهاتي و شد خواهد پايمال حقوقي من، جهل

 لين،او. منفي و مثبت - كنم اشاره نام دو هب دارم ميل شما، سؤال ي هداير بيرونِ اما
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. امخوانده را او آثار كلياتِ تقريب به كه است لبافممخ محسن برادرم
 از - »بلور باغ«. كند تبديل معنا طالي به تواندمي را چيز همه كه ست كيمياگري

 چشم موقتاً اشعاميانه و شكسته نثر از مكالمات، در و بگذريم، كه معايبش خرده
 -كند برطرف را معايب و صينقا اين است قادر آينده در كه چرا شيم؛بپو

 در. معتبر ما، زمان در جهان داستانيِ ادبيات سطح در و انگيز شگفت ست كاري
 - امديده فراوان ماندگار، و ناب هاينمونه هم مخملباف آقاي ديگر آثار ميان

  .»عاشقي نوبت «همچون
 به براي برممي گمان كه ،معروفي اسعب آقاي نامِ به ست شخصي مين،دو
 شدني كار، اين اام نهادند؛ سرمايه و كوشيدند بسيار كساني، رساندنش، شهرت
 شايعه و غوغاگرايي و جنجال و جار ايجاد با ت،مد كوتاه در. نيست كه نيست
 نگهداشتِ. است غيرممكن ت،مد ميان حتي ت،درازمد در اام شود؛مي البته سازي،
 گذشته، در را، بازي نوع اين. سيا يحت - آيدبرنمي دستگاهي هيچ از كاذب شهرتِ
 را پخته هايشلغم گاه و آورددرمي خودش از هم، توده حزب تمديري و رهبري

 شرط به است خوب ،شلغم البته كه -دادمي مردم خوردِ به بهشتي ي هميو عنوان به
 انگور بهترين عنوانِ به را آن كه نيست شدني اام شود، فروخته شلغم عنوان به آنكه

  .بفروشند ديگران به اروميه
 و حوصله با را، ديگران آثار تكّه تكّه غريبي و زيبا نحو به معروفي، آقاي اين

 كُلّ يك و كردمي رد آنها اليالبه از نخي نهاد،مي هم كنار چيد،برمي ،تمام تِدق
 همين به هم هنوز ايدش. معصوميت و مظلوميت نهايت با -آوردمي پديد سارقانه

  .باشد مشغول شاق كارِ
 روشنفكراني شبه امديده بسيار بسيار قلم، با كارِ سال چند و چهل طول در من

 شخصيتِ و ماجرا، موضوع، كاملِ سرقتِ يحت و ديگران آثار به زدن نوك با كه را
 در را خود سربلنديِ و حضور اسبابِ ديگر، هايسرقت انواع و ديگران، آثار

 راستي،به آقا، اين اام آورند؛مي هم هنوز و اندآورده فراهم روشنفكرانه شبه حافلِم
 و پزشكان روان براي مطالعه قابل ي نهنمو يك. است انگيزشگفت و نظيربي

 دوست كه شهري ديگر بار «كتابِ از هايي بخش نمونه، براي او،. رفتارشناسان
 نتوانست يحت اام كرد مصرف فكرانهروشن شبه داستان شبه يك در را» داشتم مي
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 داستان شبه آن ديگرِ هايبخش با كه بسازد و بدهد تغيير آنطور مرا الخطرسم
  .باشد داشته خوانش

» داشتممي دوست كه شهري ديگر بار «كتابِ از فصل يك كه را او خط دست
 ده،بر كار به خود فريبِ روشنفكر شبه ةگون داستان همان در و كرده رونويسي را

 را» يي «اينكه باب در معصوم، طفل اين كه كنيد مالحظه. كنممي تقديم حضورتان
   .است شده سرگيجه گرفتار چگونه نوشت، بايد چگونه

 -پيش سال هشت هفت، شايد - شد منتشر معروفي آقاي كتاب همين كه زماني
 ييآشنا» ...ديگر بار «با پيش سال پنج و بيست از كه من خوانندگان از گروهي
 كنم؛ طلب را جوان اين محكوميت دادگاه، به مراجعه با كه خواستند من از داشتند،

 خواهد خود با را او باد،«! باشيد داشته صبر كمي ،دادم جواب آنها ي ههم به من اام
  ).98: 1376 ابراهيمي،( كردم؟مي اشتباه كنيدمي فكر. »برد

 يوسف و شد مي بدل 1388 يا 1386 سال به ناگهان 1376 سال اگر فرض به
 ابراهيمي نادر آيا رفت، مي ابراهيمي نادر سراغِ به مصاحبه براي» ديگر بار «عليخاني

 تاريخي، ضرورت يا داشت را نگاه همان» مخملباف محسن برادرم «و بلور باغ ةدربار
» منفي «به نيز» مثبت «آن كه كرد يم جابيا... و متعهد هنر ك،يدئولوژياي هاصبغه
 گرفتن درنظر براي »داستان در غريب خوردنيغوطه «ةمصاحب تاريخ .شود لتبدي

 گفته هايحرف تا  داردبيشتري تاهمي ابراهيمي نادر قلبي مكنونات و لهجه صراحت
  .ناگفته و

 سمفوني «رمان درونكاوي (ابد تا ازل كتاب پاياني هايصفحه در بارنخستين

  : است ادبي سرقت معترض ابراهيمي نادر كه برخوردم نكته اين به )»مردگان
 ابراهيمي منزل راهي دانشگاهي،هم دوستان از و مترجم ،سالمي اسماعيل همراه
 فهميدم نمي .ماندم مبهوت. برآشفت كه دادممي دستش به را كتاب داشتم. شدم
 راستي به كرد باور سرانجام. است شده سرخ خشم فرط از يحت و رنجيده چرا
 من و معروفي عباس از است خواستهمي كه آمد حرف به دقانهصا و چرا دانم نمي

 او داشتممي دوست كه شهري ديگر بار كتاب از بخشي معروفي زيرا ؛كند شكايت
 از حمايت در نيز من كتاب! است ادبي سرقت اين و آورده مردگان سمفوني در را

  .)بود ديده پيشتر را رنگ مرگ! (است ادبي سرقت اين
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 كه را منطقي استدالل نتوانم درلحظه شد باعث من ردگيجاخو و او خشم
 اين به«: گفت نمود،مي ما ةهم از خونسردتر كه سالمي اما. كنم عرضه بايست، مي
  .»است) intertextuality (بينامتني نسبت بلكه. گويندنمي ادبي سرقت كار

 دم تا فروكاست، دير پير خشم از اندكي گرچه سالمي مختصر توضيح
 دهه يك به نزديك گذشت از پس .نمودمي ناراحت و گرفته همچنان فظيخداحا

 نادر همسرگرامي، منصوري فرزانه با 1383 اسفند 3 دوشنبه غريب، روز آن از
 رنگ مرگ و مردگان سمفوني به حرف باز. كردممي صحبت تلفني ،ابراهيمي

 و بود مندگله شوهر حقوق مدافعِ و مهربان همسرِ هنوز توضيح، آن رغم به. كشيد
 آمد يادم. نه يا امشده يادآور را موضوع اين رنگ مرگ دوم چاپ در آيا پرسيد
 سال به مربوط كتاب كه زماني روز، آن هاي صحبت از متأثر گفتم اما. امنكرده چنين

 بينامتني هاي نسبت به را هايش مقاله از يكي متن و عنوان اتفاقاً نوشتم،مي را بلوا
 مردگان سمفوني درمورد كاش اي و امداده اختصاص ديگر هنري آثار با رمان اين
 بار تصويرهاي و عاشقانه متن به توجه از غير معروفي زيرا ؛بودم كرده چنين نيز

 ازجمله .است داشته نظر نيز ديگري آثار به ،داشتم مي دوست كه شهري ديگر
 ازيي هاجمله نيع نقل اي يسوجي يگو تك فصل در هيسا. ا.هـ ازي شعر نيتضم

 گزارش از نايسورمل نام نشيگز ا يدانشور نيميس كنم سالمي ك به داستان مجموعه

   ... .و سيكازانتزاك كوسين ونان يخاك به
 به ييجا داشت اصرار ابراهيمي نادر وفادار يار و نبود كافي باز توضيح اين اما

 را سطرها اين ناچار انو،مهرب اين ةخواست به احترام اداي براي. كنم اشاره نكته اين
 ديگر بار از مردگان سمفوني رمان در معروفي عباس بدانند همگان تا نوشتم

 و قايقران مرد شدن غرق بخش پرداخت براي ويژه به ،داشتممي دوست كه شهري
 ابراهيمي جناب اصرار رغم به و است جسته سود يكم موومان در اورهان دوستان

 در يا سياه يا ايتاليك شكل به را آن است نداشته ميالزا هيچ محترمشان، همدل و
: 1384 يكتا،( نيست اين شاعر يا نويسنده هنرمندِ كار زيرا ؛كند مشخص گيومه

251- 252(.  
 شهري ديگر بار از مردگان سمفوني در معروفي عباس تأثيرپذيري در يكتا الهام آنچه

 آن از معروفي ايشان، نگر به اگوي كه است اي گونهبه ،كرده بيان داشتممي دوست كه
 ديگر بار از گويدمي كه است مردگان سمفوني ةنويسند اين و» است جسته سود «كتاب
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 روشن جاي به يكتا الهام. ديگري تعبير هر يا» جستم سود «داشتممي دوست كه شهري
 اداست ةاجاز با«: نويسدمي پايان در ،معروفي عباس هب ابراهيمي نادر هاي كردن اتهام

 داشتممي دوست كه شهري ديگر بار كاش اي ابراهيمي، نادر ،مهرورزي و عشق شهر

 »!كردمي استفاده مردگان سمفوني رمان در را آن معروفي عباس تا بودم نوشته من را
   ).253 همان،(

 كه است باور اين بر تنشيخو پنداشت به كه كساني برابر دريكتا الهام آيا اام
   است؟ بوده مهربان و بايشك ميزان همين به ،اندكرده» رقتس «را او هاي نوشته
 چنين از كه بودم نديده ديگري جاي هيچ در خواندم، را ابد تا ازل كه زمان آن

 :خوردم جا گلشيري هوشنگ نقد از كه زانيم همان .باشد رفته سخني اتأثيرپذيري
 الهام ةنوشت از ،)464 /1 :1388 گلشيري،(» است شده نوشته هياهو و خشم ةگرت بر دقيقاً«

 غريب خوردنيغوطه« خواندنِ با. ابراهيمي نادر ادعاي از درواقع كردم؛ حيرت نيز يكتا
 حرف» سرقت «از با اين صراحت يكي اينكه پذيرفتن. شد افزوده حيرتم به »داستان در

 »خشونت «و» صراحت «مرزهاي. بود خواهد دشوار »هرگز و هميشه «تا من براي ،بزند
 در شفقت كمي و بود صريح توانمي. شودمي نزديك يكديگر به بسيار هاييلحظه در

 ،»توارد «،»تضمين «از زودتر» سرقت «ةكلم ما فرهنگي فضاي در هنوز. داشت چشم
 ةعرص در كس هيچ. آيد مي زبان به» يچندارزش «سخن و» تبينامتني« ،»حيتلم «،»ريتأث«

ي اگونه به تأثير اضطراب .باشد امان در تواندنمي» تأثير اضطراب «از نوشتار و گفتار
  .است قلم اهلي عموم وجدانِ

» يارزش تك «سخن تقابل ،انيم آن از و» كالمي هااقيس« نييتب در روفتود تزوتان
  : سدينويم نهيزم نيا در» يچندارزش «سخن و

 باب فتح با بلوم هارولد متأخرتري زمان در كه است نيچن نياي اندازچشم در
 سندهينو هر كه ديگويم سخن» يريتأث اضطراب «از ات،يادب خيتار يِكاوروان
 را آن ،)رديگيم دست به قلم (ديگشايم سخن به لب خود نوبة به كه يهنگام
 نيا و (سدينويم گريدي فرد ازي كتاب هِيعل ا يله بر همواره سندهينو. كنديم تجربه

ي آوا ،)روديم شيپ گوناگون تينهايبي تنوعات با ييرهايمس در بودن هيعل ا يله بر
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» يچندارزش«ي سخن به او سخنِ آن، جةيدرنت و دارد حضور او سخنِ در گرانيد
   ).49: 1382 روف،تود( شود يم بدل

   يبررس و بحث. 2

  يليدال ا يليدل به» داستان در غريب خوردنيغوطه« در ابراهيمي نادر ،ميديد كه چنان
 صراحت با و برنتافته مردگاني سمفون در را شيخوي آوا -ستين روشن چندان كه -

 كه شهري ديگر بار كتابِ از فصل يك «معروفي عباس كه است كرده تأكيد تمام

ي آواي ميابراه نادر درواقع، .)98: 1376 ابراهيمي،( ».كرده رونويسي را داشتممي دوست
 بانگ ده،يند متن در يارجاع چون اام ؛است دهيشن مردگاني سمفون در را شيخو

 فراخوانده خواننده ذهن در احساس نيايي هالحظه در و است برداشتهي ادب سرقت
 و خصمانهي جدال در بلكه ؛ستين مقصد» متنِ «با گوو گفت در هرگز او كه شود يم

 امروز، به تا گذشته از كهي موضوع. است هيهمسا» ةسندينو «با شفقت ازي عار
 بانگ باختگان،مال ةمثاب به شتابناك كه است داشته را خود) كوچك انيجان (قيمصاد

   :ديشياند و ديشن گريدي اگونه توانيمي شتريب درنگ با اام ؛دارنديبرمي ادب سرقت
 زبان درونِ در را گوناگون» يهااقيس «تا دهديم امكان ما به كهي گريد مقولة

 كه راي سخن. است رشتيپي سخن به ارجاع ابِيغ ا يحضور مقولة م،يكن مشخص
ي ارزشتكي سخن توانيم ندارد، نيشيپ» گفتارِي هاوهيش «بهي هتوج گونه چيه

 شيكماب كه راي سخن و) ديشياند توانينم حد ك يبسانِ زين كي نيا به و (دينام
ي چندارزش سخن توانيم دارد،يم روا توجه هاوهيش آن به آشكار،ي اگونه به

  .خواند
. است شده رو روبه نوشتار دومِ نوعِ نيا باي بدگمان با كيسكال اتيادب خيتار

 كهي سخن از است عبارت كه است ضهينق نوشتار نيا شدة رفتهيپذ صورتِ تنها
 فيخف و خوار را آن و دهديم جلوه مضحك را نيشيپ سخنِي ها تيخصوص

 اتيادب نگارانِخيتار باشد، بيغا دوم سخنِ نيا ازي انتقاد تنوعِ هرگاه. گردانديم
 دكنندهيتقل متنِ كه آنجاست در عمده اشتباهِ. نديگو يم سخن» يادب سرقت «از

 فراموش و گردد ديتقل مورد متنِ نيگزيجا تواند يم كه شوديم قلمدادي متن مانند
ي ارابطه بلكه ساده، يِارزهم بري متني ارابطه نه متن، دو انيم رابطة كه شوديم
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 با متن ك يرابطة كه روديم اد ياز و گذارد، يم شينما به راي فراوان تنوع كه است
 دو دري چندارزش سخنِ ك يواژگانِ. شود ليزا و محو دينبا وجهچيه به گريد متن

 دنِينفهمي معنا به داشتن محروم راستا آن ا ينيا از را سخن و رونديم شيپ راستا
   ).48 -47: 1382 تودروف،( است آن

 دوست كه شهري ديگر بار از آشكاري هاينشانه ،ميكن رجوع اثر دو هر به اگر

 ديگر بار حضورِ از بخشي ،مردگان سمفوني در .ميابي يم مردگان سمفوني دررا  داشتم مي

  از گذشته .است گرفته شكل» آيدين «شخصيت پيرامون داشتممي دوست كه شهري
 آثار ساير و گانمرد سمفوني در فرخزاد فروغي هاسروده لحن پنهان و پيدا حضور
 مردگان سمفوني در ابراهيمي نادر داستانيِ لزوماً نه و شاعرانه زبان معروفي، عباس

 نادر اعتراض از پس توانستمي معروفي را آشكار حضور همين. دارد يآشكار حضورِ
   .دكن مرتفع پانوشت يك گنجاي در جزئي ويرايشي اعمال با ابراهيمي

 ترينفرهيخته عنوان ، بهآيدين ،مردگان فونيسم در شاعرانه زبان گذشته از
 نوشته مردگان سمفوني بر كه نقدهايي در. دارد ميئدا اُنس شعر و رمان با شخصيت،

 در بهارلو محمد نقد مانند نگرفته، قرار هتوج مورد شاعرانه زبان تنها نه ،است شده
  : اند ندانسته يجد اصالً را آيدين بودن شاعر هايينمونه در ؛»ناهماهنگ تصنيفي«

 كه خواندمي هاييكتاب. نيست هم دهم دست حتي شاعر يك كاريكاتور آيدين اام
 ديد توان نمي شاعري از ايبارقه هيچ او اعمال در. است نشده منتشر رمان زمان در
 نيما به حلقه يك واسطة با كه هرچند برآورد، روزي مگر را اميدواران اميد تا

. كند نمي فرقي ما براي نشدنش يا شدن ديوانه هم جهت همين به است، متصل
 رفت مي اورهان راه همان به بود بهتر كه است لوس چندان هم شعرهايش

   ).478 -477 /1 :1388 گلشيري،(
 بر وقعي انگليسي لرد مستر و پاسبان اياز اورهان، اورخاني، جابر نيز رمان در
 طور به. دانند مي »تنباني بند« را ششعرهاي و نهند نمي آيدين هاي شاعربازي و شعرها

 شناسند ينم تيرسم به را او ةتاز زبان و ذهن كه برد يم سر بهي اجامعه در نيديآ ،يكل
 ك يبشود و كند تكرار را گرانيد يِستيز ةويش او كه ندا برآن گانهيب و آشنا و

 دانشگاه و شعر يسودا و است زاريب پدري زندگ تكرار از او  درحالي كهفروش؛ تخمه
   .دارد
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 به جامعه ؛ زيرادارد يمخدوش چهرةي شاعر و شعر مردگاني سمفون در
   :شاعر به تا دهد  اهميت ميبيشتر فيشر كاسب و فروش تخمه

 قيعاش بشود و بغلش ريز بزند ساز ك يكه مانده نيهم گريد. شده هم شاعر
  ).54: 1384 ،يمعروف(

  ).157 همان،( است؟ شعر نيا خدا به را تو اصالً
 الدنگ پسرة نيا كهي تمبان بندي شعرها نيا با كار؟ شد هم گفتن شعر آخر

  ).166 همان،( ديگو يم
   ؟يشاعر به چه شعر، به چه را ما

» القيد ديجمش «فجورِ و فسق با نيديآ يِشاعر» پاسبان ازيا «زبان و ذهن ازي حت و
  : شوديم نهاده برابر

 پسر مثل ا ياطراف،ي هاابانيب برديم را جنده مارتا هاشب كه نيا مثل شونديم اي
  ).170 همان،( نديآيدرنم آب از اورهان كه همه. شاعر تو
 اام. فهمديم را اقتصاد. است باهوش شما پسر نيا«: گفت لردي آقا. دميخند من
   .)329 همان،( ».است اريع تمام احمق ك يشعر، دام به افتاده كهي ك يآن

 نگرش زبان، و ذهن همان شخصيت  يكهستي يكل طور به و نگاه زبان، و ذهن آيا
 كه تو بگويد آفريندمي كه شخصيتي به تواندمي نويسنده آيا است؟ نويسنده هستي و

 كني؟ تضمين ديگران از شعري هيچ اتحافظه از نبايد شاعري، رمان اين در مثالً
 گرفته» شعر اسهال «،پدر ريعبت به ا يو است» اتيادب در غرق«آيدين  رمان، ازي ريتعب به

 مردگاني سمفون در گرانيد شعر نيتضمي برا ن،يبنابرا. كند يم بر از شعر و است
ي شعر كتاب شهيهم ها،حرف نيا به توجهيب نيديآ اام«: است شده دهيشياندي داتيتمه
 منيا ستنيز بر را خانه نيا": گفت بود، بر ازي اديزي شعرها و داشت دست در
  .)119 همان،( ».واداشت خنده به را مادر و ديخند و ".دميند

 بر كه است شخصيت احوال قتضايا به ديگر متني در متنيك  حضورِ از بخشي
 بسا چه و زانيم همان به نيز جريان اين عكس معموالً و است شده عارض نويسنده

 ندهنويس ذهنِ در متن كي حضورِ اقتدارِ از حكايت جريان اين .است صادق بيشتر
 شود؛ آن جايگزينِ توانستمي نيز ديگري بسيار هايمتن متن، آن جاي به بسا چه. دارد
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 توان يمي گريدي ها نوشته در هاگرچ. برخوردارند غياب اقتدارِ از هامتن آنة هم اام
 چشم شيپ زين راي گريد آثار مردگاني سمفون نگارش دري معروف عباس كه داد نشان
  .ميپرداز يم داشتم يم دوست كهي شهر گريد بار به فقط لمجا نيا در ،است داشته
 متني در خود متن حضورِ هايلحظه به بيشتري شكيبايي با ابراهيمي نادر اگر ديشا
 ،داشت هتوج -است» خوردهبيفر روشنفكرشبه داستانِشبه «او پنداشت به كه -ديگر

 هايصبغه شدت به هك زمانمند تلخ هايحرف آن و» سرقت«واژة  تكرار همهآن از
 ديگر متن در يمتن حضور بررسي كه ميزان همان. كردمي پرهيز ،دارد ايدئولوژيك

. است مهم نيز آثار آن نويسندگان هايواكنش و هاكنش در شدن دقيق ،دارد تاهمي
 از تضميني و پذيرفته تأثير هاآن ازي رازيش حافظ كه شاعراني ةهم  كنيد اگرفرض
 گفتند مي آيا بود؟مي چه ها ن  آ واكنش شدند،مي اروييرو او با  اشتهد تصويرشان و شعر

  گفت؟ي ميابراه نادر كه گونهآن» برد خواهد را او باد،«
 ةنام «به مردگان سمفوني در داشتممي دوست كه شهري ديگر بار حضور اصلي بخش

  :خوانيم يم داشتممي دوست كه شهري ديگر بار در. گرددبازمي كتاب اين از» دوم
  !من هلياي

  .بينديش نيست بازيچه آنچه شكوه به
  ست؛بازي ي هصحن يكسر، زندگي، كه آگاهم خوب من
  .دانممي خوب من
  .است نشده آفريده حقير هايبازي براي كس همه كه بدان اما
  !مكشان خوردگيشكست كوچكِ بازيِ به مرا
  .بيافريند پشيماني ،زمان مگذار كه گويممي باز و بنگر خود سوي ي ههم به
  .نامحدود و پهناور ميدانْگاهي با بينديش زندگي به
  .كند انتخاب خويش دست با را بازيگرانش باز خواهدمي كه بينديش زندگي به
  .كرد خواهي نفرين را شدگيتسليم كه بينديش بارياندوه روزهاي به
  .گرداندبرنمي را ايلحظه حتي نفرين، هزار كه روزهايي به و

 امان تو به تو ديدگان و ديد؛ توانيمي را راه هزار كه يي ايستاده فرازي بر امروز تو
   .بپايي اعماقشان تا را هاراه كه دهندمي
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 هايلحظه آن در كني،مي تعويض زندگي تمام با را آري يك تو كه ييلحظه آن در
  بينديشند، تو جاي به ديگران گذاريمي و افكنيمي سپر كه خطير

 احساس ديگران فريادهاي دربرابر را خويش ناتواني تو كه هاييلحظه آن در
  كني، مي
 تمامِ اختتامِ آن، سوي آن كه گذاريمي راهي در پا فراز، از تو كه ييلحظه آن در

  رؤياهاست، و هاانديشه
  شناخت، خواهي و شناسيمي داني،مي تو كه هاييلحظه تمام در
  باش داشته ياد به
  .گردندبازنمي هيچگاه هالحظه و روزها كه
  .زمان ي هظالمان شبيخونِ و بينديش زمانْ به

 كه گفتند و كردند سالم من به رفتندمي دريا به هايشانقايق با گيرانماهي كه صبح
  .برسانم ييخفته هنوز كه تو به را سالمشان

  !هليا شو بيدار
  !رمگذا جواببي را گيرانماهي ي هساد سالم و شو بيدار

  .نوشتن از نه گفتنم از لبريز من
  .كني گوش و بنشيني من روبروي اينجا كه بايد

   ).60 -58: 1386 ابراهيمي،( شد نخواهد تكرار ديگر

» ها لحظه و روزها شعر «عنوان با» دوم ةنام «،مردگان سمفوني از» سوم موومان «در
   :است يافته بازتاب گونهاين

 را هالحظه و روزها شعر اين بيايد، يادم اگر. كنميم فكر چيزها اين به چرا«: گفت
 كه سرچشمه چهارراه از. داشت قشنگي ريتم و بود تركي زبان به شعر» .خوانممي

 بازي صحنة يكسر زندگي كه دانممي خوب من«: خواند و. آمد يادش گذشت
  است،

  دانم،مي خوب من
  حقير هايبازي براي همه كه بدان اام

  ».داننشده آفريده
  :بعد بيت چند بود؟ چي اشبقيه. آمدنمي يادش كردمي فكر هرچه

  بينديش اندوهباري روزهاي به«
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  »...روزهاي به
  :بود مانده يادش خوب شعر آخر تكة فقط. بدهد ادامه نتوانست بعد و
  باش داشته ياد به«

  گردندبازنمي گاههيچ هالحظه و روزها كه
  :زمان ظالمانة شبخون و بينديش، زمان به

  داشت خواهيم پيش در سخت و طوالني زمستاني
  رفت نخواهد ياد از كه زمستاني

  گفت توانممي چه ديگر
   ).251 -250: 1384 معروفي،( نكن فراموش را اتزمستاني هايلباس اينكه جز

 به كرد،ي خواه نينفر راي شدگميتسل كه شينديبي اندوهباري روزها به
 همان،( گردانديبرنم راي الحظهي حت نينفر هزار كه ييروزها به و مالل،ي روزها

289.(  
 ؛شود مي شناسانده شعري دايش و واله و شاعر عنوان به آيدين ،مردگان سمفوني در

 ياد به اگر يا  وآوردنمي ياد به را شعرهايش بسياري هايلحظه در كه ست اشاعري او اام
 شاعرانه هاي ساحت در معروفي باسع ضعف درواقع،. است ناتمام و پراكنده ،آوردمي

توان  يم گريدي اگونه ،زين. شود پناهنده ديگران هايمتن به آيدين است شده باعث
 با و است سوخته زين ش»ذهن «دري حت نيديآي شعرها كه  اين استآن و ستينگر

 ليتكم و مؤكّد ،دايآ خواهرش،ي نيع سوختنِ با آني اساس ةپار كه -يذهن سوختنِ نيا
 در و كند يم كينزد همبه نيديآي مايس در را» شعر «و» جنون«ي مرزهاي معروف -شده
 جنون و شعر ونديپ به نگر در اورهان ةاشار نيا ديشا. زديآو يم واريد به» يسوج« قابِ

» .بودم دهينشن ازش وقتآن تا كه زديميي هاحرف گفت،يم شعر گاه«: باشد ديمف
. »است نقاب ك يشكيبي سوج نيا «ميابييدرم ،ميرويم كه شتريپ. )76 همان،(

 وي هنر يها ساحت به آن در كه كوشديم ياجامعه ميترس دري معروف عباس درواقع،
 انيجر نيا زيني گريدي ها داستان در .شود ينم داده ارزش ها انسان وجود هنرمندِ ةپار
 دري گريد و »تئاتر «با دونيپ در »1 شبانه «داستان در هانمونه نيا ازي ك يشود؛ يم دهيد

 با» 1 شبانه «داستان در.  نشان داده شده است»شعر «با ونديپ در» داده برباد «داستان
ي هزارتوي ها دخمه «در برق قطع سبب به كهروييم  روبه كرئون نقش دري تئاتر گريباز
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 ةصحن خود كه -ابانيخ در كند، پاك را مشيگر تواندينم چون و است مانده» كيتار
 فحش و خورد يم كتك پوشاناهيس از فساد و شيآرا جرم به - استيگريد ةوستيپ
ي كس كه  مواجهيم»هيسا ميج «نام هبي شاعرهم با » داده برباد«در داستان . شنوديم

 خبر شيشعرها در را ندهيآي خطرهاي حت كهي شاعر ؛كندينم باور را شبودن شاعر
   .ندارد شعر دردي كس اام ؛دهديم

   :خوانيممي فقط بسياري هايلحظه در مردگاني سمفون در اام
 بود، داده رخ او در كه بود تحولي مداوم، آموزش سال سه از بعد آيدين دستاورد

 ها ده و مثنوي، چند غزل، چند رباعي، چند. بودند دوخته او به اميد چشم همه
 كردندمي خيال هابعضي كه بود سروده تركي زبان به نو شعر صدها شايد و قطعه
 اگر«: بود گفته پيشاهنگ معلمان از يكي. است دزديده جايي يا كسي از را هااين

 كه آيدين اام ».است خاكي زير هايكتاب جور اين پر بگرديد، را اردبيل اطراف
 كرد، مي نوشتن و خواندن صرف عجيب دقتي و وسواس با را خود وقت  تمام

 تحكيم براي و گرداند،برمي شعر به ار چيز هر. نداشت هاحرف اين به توجهي
 از شعر كه دانستند همه كوتاهي مدت در. آوردمي مثال شاهد بيت يك هاشحرف

  .)158 همان،( كندمي سرريز او
 در آيدين كه شعري از سورملينا بخوانيم، شعري اينكه بدون ديگر، اينمونه در
  : ديگويم سخن گونهنيا ،است گفته او وصف

 مرغ آهنگ با بود گرم كارم به سرم وقتي هميشه كه بود گفته من يبرا شعر يك
 شعر يك وگرنه. ندارم را هاحالت آن ديگر كه حيف«: گفت. خواندمشمي سحر
  ».گفتممي برات

 ماه كه شبي به را خودش. بود كرده تشبيه خورشيد چهل با آسماني به مرا
 كه درختي به را ودشخ دارد، سايه كه برگ و شاخ پر درخت به مرا. ندارد
 گاههيچ كه هاييويرانه به را خودش سبالن، سفيد ةقل به مرا. پوسيده اش ريشه

   .)47 همان،( ويرانه از بدتر هم حاال. شب هميشه هايويرانه است، نداشته مهمان
 آهنگ با را آن توانمي آيا و بوده نظرش مورد شعري چه معروفي كه نيست روشن

ي نوع است، انيم دري سخن شعر از هرجا مردگاني سمفون در اام .خواند سحر مرغ
، دارد كهي آزرم با نيديآيي هالحظه در و است همراه آن با زين »شعر از زيگر«
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 تهراني ادب انجمن مهر هنام پاكتي رو«: باشد گرانيد انجمنِ شعرخوانِ خواهد نمي
 نگاه روبرو حجرة به و گذاشت، بيج در را آن. نداشت را خواندنش حال. بود خورده

  .)241 همان،(» .بود كرده روشن را هاشيزنبور چراغ كه كرد
  : ميخوانيمي گريدي جا در

 را اشكلمه چند. دينفهم خواند، را شعر آن هرچه و كرد باز را روزنامه دوباره پدر
 كلمات ازيا قول به. داديم انتقام و انيعص و خوني بو كهي كلمات كرد، تكرار بلند
 به بالخلو رودي سو دو در و بودند مرده سنگ همه هاشآدم كهي شهر و. خسر
 رود نيا كه افتييدرنم خوانديم هرچه پدر و. بود برپا بلندي دارها درختي جا

 انداختيم راهي مشتر كه اورهان و است؟ بالخلو رود نيهم ايآ. كجاست
  ).170 همان،( ديخنديم و» .يتمبان بندي شعرها«: گفت يم

 ةقص «به اشاره در را» بودند مرده سنگ همه هاشآدم كهي شهر «آن بتوان بسا چه
ي معروف عباس آثار در تكرارشوندهي هافيموت ازي ك يو ديد ديام. م از» سنگستان شهر

 با شعر دو نام ايگو ،مردگاني سمفون در. است سنگ به انساني كرگردانيپي برمبنا
 رمان در كه آنجا. ست»هالحظه و روزها شعر «و» سرخ شعر «آن و ختهيدرآم گريكدي

 شده چاپ اطالعات روزنامة در نيديآي هالحظه و روزها شعر قبل روز «:شوديم هگفت
» سرخ شعر «شد يم نوشته» هالحظه و روزها شعر«ي جا به ستيبا يم ،)169 همان،( »بود
 موومان «در »هالحظه و روزها« شعر. ميخوانيم )157 -156( »دوم موومان «در را آن كه

   .است هآمد )251 -250(» سوم
 روزها «نام نيهم باي شعر بري معروف عباس با كتا يالهامي گوهاو گفت ازي ك يدر

 دري معروف عباسي سرباز دوراني هاسال به مربوط ايگو كه -شده ديتأك» هالحظه و
 موجود هانهيآ تيسا در اسكن صورتبه شتريپ زين آن ازي انسخه كه -است كرمان

  :افتمين را آن اام ؛بود
 كرمان ةسربازخان در را "ها لحظه و روزها" شعر كه 1355 سال" :كتاي الهام«

  "كند؟ دايپي كاربرد نيچني روز د،يكرد يم فكر د،يسرود
  »".نه" :يمعروف عباس
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 شعرِ اسكنِ صورت اام ؛است 1370 سال به مربوط ايگو گوو گفت نيا خيتار
 ندارم ادي به اكنون و بود دسترس در ها نهيآ سايت در شتريپ. افتمين را» ها هلحظ و روزها«

 يگريد شعر ا يهآمد» سوم موومان «در مردگاني سمفون در كه استي شعر همان ايآ كه
 كه است افته ياختصاص» ها نوشته دست «بهي بخش ،ابد تا ازل در. است بوده نظر مورد

 از برگرفته كه ست»هالحظه و روزها« شعر به بوطمر 1ها نوشته دست آن ازي كيي يگو
ي سمفون در آن ةافتي صيتلخ صورت و است داشتم يم دوست كهي شهر گريد بار

   .است ختهيبرانگ راي ميابراه نادر اعتراض امر، نيهم و شده نجانده گمردگان
 همچنان است؛ كرده ارياخت سكوت نهيزم نيا در كتا يالهام چرا كه ستين روشن اام

 نام نشيگز به هرگز ونان يخاك به گزارش ازي معروف عباسي ريرپذيتأث كه
ي ا نوشته در و ماند ينم منحصر -داشته اذعان كتا يالهام كه گونه آن -»نايسورمل«

 ييها لحظه در مردگاني سمفون نگارش دري معروف عباس كه داد نشان توان يم جداگانه
.ستا داشته چشم شيپ را ونان يخاك به گزارش

 در را داشتممي دوست كه شهري ديگر بار از هاييپاره معروفي عباس كه آنجا اام
 دهد ارجاع متن آن به صفحه همان پانوشت در توانستمي، گنجاندمي مردگان سمفوني

 در عاشيقي وقتي رمان از 142 ةصفح در كه طور  همانكند؛ اشاره آن بهي ا گونهبه اي
 از برگرفته ايگو ريتصو نيا كه -خواندمي آمان آمان با ي رامحزون شعر ايمخروبه داالن

 زبان به شعر اصل «گويد مي صفحه  همانپانوشت در -است وناني خاك به گزارش
 دوست كه شهري ديگر بار از» دوم ةنام «به ارجاع در اام .)142 همان،(» .است تركي

 سبب به شايد .است ندهشناسا» تركي زبان به شعري «را آن و هكرد كوتاهي داشتم مي
 ديگر متني حضور اام. است شده دهيشاعرتن تِيشخص ك يرامونيپ نهمهيا و رمان اقليمِ

 و لكنت و مكث با همراه پاره پاره داستاني، جرياني با متناسب ،مردگان سمفوني در
حال در  با تالش و كوششگويي كه ايگونهبه همآن است؛ شده روايت كاست و افزود

 منحصر» دوم ةنام «به اين و است حافظه بايگاني از شدهخوانده پيشتر  متنِيادآوري
، خواندمي نايسورمل براي آيدين كه شعري همان از  راديگري هايجمله بلكه ؛يستن

 براي ؛كرد جوو جست داشتممي دوست كه شهري ديگر بار در» دوم ةنام «از بيرون بايد



    22 شمارة/  6 سال                                                                                      104

 زمستاني اينجا من «،»رفت نخواهد ياد از زهرگ كه زمستاني«: هاجمله اين نمونه
 اتزمستاني هايلباس «،)63: 1386 ابراهيمي،( »داشت خواهم پيش در سخت و طوالني

  ).70همان،( »گفت؟ توانممي چه ديگر «و )69 همان،( »نكن فراموش را
 كه شهري ديگر بار ،مردگان سمفوني نگارش هايسال در معروفي عباس گويي

 باور نيا بر ،خود زعم به ا ي و كردهنقل حافظه از يا است خوانده را مداشتمي دوست
اينكه  حال. بگنجاند مردگاني سمفون در ،سروده 1355 سال در كه راي شعر كه بوده

ي آگاه داشتم يم دوست كهي شهر گريد بار از »دوم ةنام« از خودي ريپذيريتأث از ايآ
يي ها ورطه به  اينكهيجا به ديشا. ميپرداز ينم آن به مجال نيا در ،نه ا ياست داشته
 شيپ را ونگ يگوستاو كارلي ها گفته نيا كه است آن تر كين م،يبلغزي ادب سرقتمانند 
 فراخوانده ناخودآگاه شدهفراموش ظاهر بهي ها خوانده چگونه كه ميباش داشته چشم

   :شوند يم
 ست  ايگريد مؤلّف اثر هيشب سخت نوشته او آنچه داد نشان توانيمي حت گاه
 چهين زرتشت گفت نيچن كتاب در من. است دهيند هرگز كنديم فكر او كهي اثر
 باًيتقر نقل به خود كتاب نيا در چهين. برخوردم دست نيا از آوررتيح يا نمونه به

 شده نوشته 1686 سال دري كشت ك يادداشت يدفتر در كه يا واقعه ةكلم به كلمه
 انتشار 1835 سال كهي اثر در را واقعه نيا من اتفاق برحسب. است پرداخته بود

 نيا مني وقت). سديبنو را خود كتاب چهين آنكه از شيپ قرن مين (خواندم بود افتهي
 متفاوت كامالً نگارش ةويش از افتم يزرتشت گفت نيچن در را ادداشت ياز بخش

 اشاره گرچه چهين كه دميرس جهينت نيا به و خوردم جا چهين نگارش ةويش با آن
 بود زنده هنوز كهي و خواهري برا نيبنابرا. است خوانده را كتاب آن اما نكرده

 را كتاب هم با بوده سالهازده يبرادرشي وقت كه كرد ديتأك او و نوشتم يا نامه
 مرتكب چهين كه رفتيپذ توانينم موضوع به توجه با كنميم فكر من. اندخوانده
 بعد سال پنجاه ادداشت ياز بخش نيا كه باورم نيا بر و باشد شدهي ادب سرقت
   .است افته يراهي و خودآگاهِ ذهن به ناگهان
 نيهم. ميباش متوجه خودمان آنكهيب نديآيم ادي به هاادمان يموارد گونه نيا در

ي سنتي آوازها خودي كودك دوران در كهي دانيقيموس درمورد است ممكن موضوع
 قطعه ك يساخت هنگام به كه ساننيبد. باشد داشته اقمصد دهيشن را بازاركوچه و
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 از هينما ا يانگاره كي يعن ي؛شود داريپدي اصل مضمون صورت بهي قيموس
   .)43: 1386 ونگ،ي( ابد يراه خودآگاه به ناخودآگاه

 يك به ،گذاريد  اسمش را ميكه ديگري هرچيز يا تضمين آن باي معروف عباس اام
 نيا به توانستمي معروفي ،راي مثالب. است آيدين آن و زده شديدي ةلطم شخصيت

 لغزاني ا هيسا الّا چيهي زندگان نباشد كه« 2:مكبث ةنام شينما در ريشكسپ اميليو از گفتار
 نياندري نقش جوش و پرخروشي چندگاه بازد كه ناداني اشهيپيباز يِهايباز و
 خشم سر سربه ديآ گفتهي مغز دهيرشو لبِ كز ست اياافسانهي زندگ! چيه آنگه و دانيم
 :»زندگي «شعر به اي )112: 1385 ر،يشكسپ(» !معنايب كيل غوغا، و غرّش و خروش و
/ باشيم خويشتن هايبازيچه بازيگر تا سازيممي صحنه خود ما/ است بازي زندگي«

 اين دانستم مي گرچه/ بودم ديگران هايبازيچه بازيگر من/ فرسايروان درد زين واي

ي گريدي ها نمونه اي  و)25 - 24: 2536 رحماني،( »!است بازي زندگي/ پيش از را افسانه
 مربوط  منتشر شده،مجموعه آن در زين »يزندگ «شعر كه ترمه لاو چاپ. دهد ارجاع

  : سدينو يم شعر نياي فرنگ نگاه ةدرباري كدكني عيشف دكتر .است 1347 سال به
: شود يم آغاز گونه نيبد كه» يزندگ «شعرِي رحمان نصرت از ترمه مجموعة در

 ،...ميباش شتنيخوي هاچهيباز گريباز تا ميسازيم صحنه خود ما/ ستيبازي زندگ
 اتيادبي جاهاي ليخ از توانديم كه اتيح به نسبت استي فرنگ نگاهِ ك ي،24ص

-1552 (راله والتر سر امثال يِشانزدهم قرني هانمونه از. باشد شده ديتقلي فرنگ
   .)220: 1390( ...و) 1744 -1688 (پوپ الكساندر تا) 1618

 حال است؛» اتيح به نسبتي فرنگ نگاه «همان مشمول همي ميابراه نادر ،درواقع
 توان يم شتريپ» اتيح به نسبتي فرنگ نگاه «آن كنار در ه،البت. ناخودآگاه ا يخودآگاه

  :ويژه به ،ياميخ نگرش و نشيب
 بـاز  ما لعبتكـانيم و فلـك لعبـت       

 چند در اين بساط بازي كـرديم       كي
�

  نـه از روي مجـاز      حقيقتياز روي   

 يك بـاز     رفتيم به صندوق عدم يك    
�

 سرقت هرگزي كدكني عيشف دكتر راي فرنگي ردپاها گونه نيا .داشت چشم شيپ را
 اي. است هكردي داور گرانيد ةدرباري سادگ بهي ميابراه نادر اام ؛ناميده استني ادب

 شود يم آغاز» است ريد ا،يهل بخواب...  «با داشتميم دوست كهي شهر گريد بار اينكه
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توان   مي.»!ايگال رست،يد« :است هيسا. ا.هـة سرود) 1331(» كاروان« شعر ادآور يكه
 نشِيگزي حت ،داشته چشم شيپ را هيسا كالم بافت تنهانهي ميابراه نادر كهاحتمال داد 

 خود كالم دري ميابراه كهيي ها»ايحال «آن ا يو است بوده »ايگال «ازي انهيقر» ايهل «نامِ
 در -داردي نابي عاطفي هايخوردگگره حافظ شعر با كه -هيسا شعر با ،رديگيم كار به

ي ها سرودهي حت وي تورات لحن وامداري ميابراه نادر زينيي ها لحظه در. ست اگوو گفت
 چه تا نكرده متهم ديتقل ا يريتأث به را اوي كس و استي سپهر سهراب و زاد فرخ فروغ
 ةدرباري سادگ به خود او كه» يادب سرقت «مثلي آزار دل و گزنده نيعناو به برسد
 خشونت قيمصاد از توان يمكاربرد اين الفاظ را . است برده كار بهي معروف عباس
 آن طبل بر جنگاورانه ،يمجاز وي مطبوعاتي فضا در امروزه كه  دانستيفرهنگ

  .زنديانگيبرم جنجال و اهويه و دكوبن يم
 غريب خوردنيغوطه« در ابراهيمي نادر آنچه گويي سخن، آغاز به بازگشت با اام

 دوست كه شهري ديگر بار از معروفي عباس» سرقتِ «صريح عنوان با »داستان در

 آيا دانمنمي و گرددبازمي كرديم ياد اثر دو اين از آنچه به ،داشته درنظر داشتم مي
 يك «همان بر خود او اام .است بوده ابراهيمي نادر نظر مورد نيز ديگري هايشبخ

   .گرددبازمي» دوم ةنام «همان به كه است داشته تأكيد» فصل
 مردگان سمفوني در كاست و افزود با كه را» دوم ةنام «،»آخر حرف «در يكتا الهام

 بدانند همگان تا نوشتم را سطرها اين ناچار«: است گفته و گرفته ناديده شده، درج
 ويژه به ،داشتم مي دوست كه شهري ديگر بار از مردگان سمفوني رمان در معروفي عباس
 سود يكم موومان در اورهان دوستان و قايقران مرد شدن غرق بخش پرداخت براي

 تصويرهاي و عاشقانه متن «به معروفي توجه به وا ،هالبت. )252: 1384(» . [...]است جسته
   . است داشته اذعان نيز» داشتم مي دوست كه شهري ديگر بار

 چنين با مردگان سمفوني در اورهان دوستان و قايقران مرد شدن غرق ماجراي اام
 هرگز هرچند ؛دارد يهايشباهت داشتممي دوست كه شهري ديگر بار در تصويري

 را آن كل طوربه تواننمي هرگز كه همچنان دانست، جدي را موضوع اين توان نمي
   :است شده ارائه تصوير اين داشتممي دوست كه شهري ديگر بار در .گرفت ناديده
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 كجور اهل آوازِخوش قايقران -گُريزا هايلحظه - نشستيم مرداب كنار رفتيم ما
 را مرداب رويدنمي«: گويدمي و گرددبرمي گاهيگاه. است نشسته قايق كنار

 ميان و برويم گيريممي تصميم عاقبت ما. »تاس ترقشنگ خيلي وسط آن ببينيد؟
 اما بكند سوآلي خواهدمي دلش. شودمي خوشحال قايقرانْ. بگرديم مرداب

 و دهدمي نشان خودمان به را ما هايشانگشت با چندبار. بپرسد چطور داند نمي
 ي،ابراهيم( پرسدنمي چيزي باالخره اما» ...شما يعني... تا دو شما... شما«: گويدمي

1386 :21 .(  
 آوازي و خنديممي بلند صداي با و دويممي -جاده از دور -دريا جانب از ما و

 روز هر: گويدمي كه شنويممي را او فرياد و كنيممي تكرار است خوانده او كه را
   ).22 همان،( گذرد مي خوش شما به! بياييد

 است رفته شورآبي به» هابچه و بر «با همراه اورهان كه مردگان سمفوني در
  : خوانيم مي

 ما. دارند ياد به هميشه را بد سال آن شهر مردم. رفتيم چوبي اتاق استيشن يك با
. زديم مي دست و خوانديممي آواز. بودند سرباز هابچه از چندتا. بوديم نفر چهل
 راه ما [...] .گرفتيم دم را» بود زمستان بود بيابان بود شب «بعد و پرچم سرود

 به شورابي، حاشية در. كرديم تكرار را پرچم سرود. زناندست و آوازخوان اديم،افت
 هاصخره از هم با همگي» سه «گفتم من وقتي و ايستاديم صف يك به عادت رسم

 نرمه و بود خنك آب. برگشتيم و رفتيم نيزارها تا دور يك. لباس با. زديم شيرجه
 كس هيچ. آمدمي ما طرف به شرق سمت از كه ديديم را قايق آن بعد. وزيدمي بادي

 هم. بود ايستاده سكان جلو چرك سفيد گيرعرق يك با كه مردي جز نبود، آن در
 سوار«: گفت رسيد كه ساحل به. قايق موتور پتپت به هم و بود ما به حواسش

 و كرد پتپت قايق رفتيم، باال و شديم كنده آب از همگي وقتي [...] »شويد؟نمي
  ).63 - 60: 1384 معروفي،( ».ديبياي روز هر«: گفت چيقايق. شد دور حاشيه از

بيش  ،داشتميم دوست كهي شهر گريد بار در اام .است تأمل درخور نيز شباهت اين
 اين و هستيم شاعرانه ادبي هاي قطعه ناظر ،باشيم نويسيداستان شاهد اينكه از

 سمفوني در جريان همين اام يابند؛ نمي روايي و داستاني كشش هرگز شاعرانه هاي قطعه
 احساسيي ها لحظه در و است درآمده نگارش به ريتصو آن از تأثيرپذيري با مردگان

 انبد آنچه و كند ليتبد» يچ قيقا «به را» ران قيقا «تا است تالش  نويسنده درشود يم
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 كهي شهر ديگر بار حضور از ديگري هاينمونه بيشتر درنگ با توانمي ه،البت. ماند
 بسنده ميزان همين به ريناگز  اام ؛داد نشان مردگان سمفوني در را داشتميم دوست

ي روروبه با و مردگاني سمفون ازي خوانشباز در تواند يم خواننده ،يكل طور به .كنيم مي
 ياريبسي احتمالي هاشباهت داشتم يم دوست كهي شهر گريد بار با رمان آن نشاندن هم
  .3دبگذران نظر از را

  گيرينتيجه. 3

 چيه بدون ،»داستان در بيغري خوردنغوطه «عنوان با اي   مصاحبهدري ميابراه نادر
 در اگرچه. است كرده متهمي ادب سرقت به را آن ةسندينو ،مردگاني سمفون بهي ااشاره
 ةدرباري ميابراه نادر ،بود نقد انتظارچشم توان ينمي مطبوعاتي هامصاحبهي تنگنا

 از حال همه در و كرده زيپره آن نام ذكر ازي حت تفاخري اگونه با كه -مردگاني سمفون
  حقدر بلكه ،»متن « دربارةتنها نه -كرده ادي» روشنفكر شبه داستان شبه «به رمان آن
 مصاحبه همان در خود كه يدرحال . هيچ انصافي را رعايت نكرده استآن» ةسندينو«

 كار، اين در مسلماً زيرا ،برمنمي نام نويسيقصه و هقص هيچ از فعالً «:بيان كرده است
» افتاد خواهد اتّفاق نابخشودني اشتباهاتي و شد خواهد پايمال حقوقي من، جهل دليل به
 يِدادرس از من، اما«: كرده ديتأك داشتم يم دوست كهي شهر گريد بار  هماندر ا يو
 قضاوت ديگران  دربارةيشفقت چيه نبدو ناخواسته، ا يخواسته او. »ايهل زارميب گرانيد

 دوست كهي شهر گريد بار ريتأث ييِچرا وي چگونگ توجه به بدون همآن است كرده
   .مردگاني سمفون در داشتميم

 به همواره بايد گر،يكدي دربرابر هامتن تأثّر و ريتأثيي چرا وي چگونگي بررس در
 و پس و داد نشان هتوج يابديم حضور ديگر متني در متني كهي ا»لحظه «و» موقعيت«

 به همه از شيب مردگاني سمفون در رتأثير و تأثّ نيا .داشت چشم شيپ را آن پيش
 كهي شهر گريد بار ازيي هاپاره حضور كه گردديبازم شاعرانهي هالحظه و تيموقع

 مردگاني سمفون ةسندينو ،شد گفته كه چنان و است آشكار آن در داشتم يم دوست
 به پانوشت كي يگنجا دري ميابراه نادري هاهيگال و اعتراض به پاسخ در تنستوا يم

 در خودي آواي خوردگگره و» يچندارزش «سخن به سندهينو آن زيرا كند؛ اشاره آن
   .است نداشتهي التفات گرانيدي آوا بايي نوا هم
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 در و بود نخواهد آخر حرف هرگز  ، استنوشته» آخر حرف «در كتا يالهام آنچه
 و روزها شعر ةنانوشت عنوان با ايگو -ابد تا ازل دري معروف عباس از كهي ا نوشته دست
 كهي شهر گريد بار از» دوم ةنام «از برگرفته كه است آشكار كامالً -اند داده ارائه ها لحظه

 ةسندينو ،زين. اند   نكردهيااشاره چيه موضوع نيا به شانيا اام ؛است داشتم يم دوست
 از خودي ريرپذيتأث بهي مطبوعاتي ها مصاحبه در كم  دست توانست يم گانمردي سمفون

 در كهي شعر عنوان به را آن نكهيا نه و كند اشاره داشتم يم دوست كهي شهر گريد بار
   .بشناساند است سروده 1355 سال

  ها نوشت پي

ي سمفون «رماني درونكاو (ابد تا ازل كتاب 266 و 265ي ها صفحه به مربوط نوشته دست نيا .1

 موومان «در» هالحظه و روزها «شعر عنوانِ با نوشته دست نيا يافتة تلخيص صورتِ. است)»مردگان
 كهي شهر گريد بار از» دوم ةنام «با را آن ديبسنج. است شده گنجانده مردگاني سمفون از» سوم

ي سمفون در اشتمديم دوست كه يشهر گريد بار بازتابِ ميكرد اشاره شتريپ كه داشتم يم دوست

   .است نمانده منحصر» دوم ةنام «به فقط مردگان
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  اهويه و خشم فاكنر اميليو رمانِ عنوانِ كه اند شده ادآور يرا نكته نياي پژوهندگان شتر،يپ. 2
)The Sound and the Fury (ميخوان يم كه آنجا ويژه  به؛استمكبث ةنامشينما از برگرفته:  

Life's but a walking shadow; a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more: it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. 

  :همچنين رجوع كنيد به
 ،)1353 ،روزيپ :تهران (4چ ،اهويه و مخش در» آن سندةينو و كتاب نيا دربارة «،ورشعله بهمن -

  ؛5ص
 ،)1334 اسفند( اول دفتر ،امروز ادب و هنر جنگ ،»فالكنري اهويه و خشم «،يراز نيحس -
  ؛26 -45صص

 ،)1386 ،لوفرين :تهران (6چ ،اهويه و خشم در» فاكنر آثار در عمده نكتة چند «،ينيحس صالح -
   .360 -357صص

 ،پرگار ةبرنام در نيهمچن و بقراط الهه و كتا يالهام با وهاييوگ گفت دري معروف عباس اگرچه
 در مكبث ةشنامينما از اوي ريرپذيتأث ازيي ها نشانه ،است رفتهينپذ را اهويه و خشم ازي ريرپذيتأث

three (جادو خواهرِ سه با مكبث داريد ديبسنج نمونه،ي برا. شود  ديده ميمردگاني سمفون witches (
 موومان در آستاراي هاجنگل در هشتادسالهي ريگندپ با اورهان داريد با كم يمجلس رمچها ةپرد در را
  .2 ةشمار كمي

 اورهان كه است شده اد ي)340: 1384 ،يمعروف( »هشتادساله ردختريپ تا دو «از مردگاني سمفون در
 ازي كي دامنِ به دست پاسبان، ازيا مشاورت با ايگو ن،يديآ برادرش، حذفي برا يشياندچاره درصدد

) Throne of Blood) (1957( خون ريسر لميف از متأثّري معروف عباس هم ديشا. شود يم ها يب يب آن
  .مكبث ةشنامينما از ست ا ياقتباس لميف نيا كه باشد بوده) Akira Kurosawa (كوروساوا رايآك ةساخت

 كي «بر بار ك يعجوزگان، آن دربارة ،1 ةشمار كم يموومان در كه توجه كرد ديبا هم نكته نيابه 
» هشتادساله ردختريپ تا دو «بر ،2 ةشمار كم يموومان در اام ؛شوديم ديتأك )22 همان،(» نودساله دختر

  .است اريبس مردگاني سمفون در هايناهمخوان دست نيا از كه )340 همان،(
 و 86 ،84 ،81 -80 ،78 ،72 ،60 -58 ،21 -20 ،17ص صداشتميم دوست كهي شهر گريد بار :ك.ر .3

 ،178 ،339 ،157، 228 ،293، 198 ،289 ،223 ،15 ،223صص با بيترت به را آن ديبسنج و 110
  .مردگاني سمفون از 205  و139 ،249

ي جا به زين است؛ نادرست كه شده نوشته» قانوس» «فانوس«ي جا به )205 ص( مردگاني سمفون در
 اام ؛)است رايجي فارس شعر در و ستين نادرست چهاگر( شده نوشته )251 ص(» شبخون» «خونيشب«
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 و دانستيي امال غلط را آن توان يم است، داشتم يم دوست كهي شهر گريد بار ازي رونوشت كه آنجا از
   .يچاپ غلط بسا چه
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