
 

  
  
  
  
  
  

سمفوني پنجم يا پلنگ صورتي؟  
نگاهي به مجموعة شعر «عصر پايان معجزات»*���  

  
● محمود سنجري   

  
آخرين کتاب حميدرضا شکارسري شاعر و منتقد پرکار حوزه ادبيات، مجموعه شعر کوچکي سـت
حاوي 18 شعر کوتاه همراه با برگردان انگليسي که اما نام بزرگي دارد: «عصر پايان معجـزات». ايـن
مجموعه کوچکِ حاوي انتخابهاي اغلب آگاهانة شکارسري، نقطـة عطفـي در روايـت پسـتمـدرن
حکايات ازلي ـ ابدي ست و همچنين مي تواند حاوي پيشنهادهاي استخوانداري براي شاعران جوانتر 
باشد که در عرصة شعر سپيد فعالند. «عصر پايان معجزات» به گونهاي محو اعالم ميکند کـه هـيچ
معجزه اي در شعر پايدار نيست و شعر نابي که شاعر از آن دم ميزند وامدار همـه چيـز و هـيچ چيـز
مـن بـه است .شعري که ميخواهد چون ققنوسي امروزين از خاکستر ققنوس ديروز به پـرواز درآيـد . 

پرواز اين ققنوس اميدوارم هرچند نخواهم بال در بال او پرواز کنم. تماشاي پرواز هم عالمي دارد.  
اين مجموعه با يک گفت و گو بعنوان «يادآوري اسطورههاي فراموش شدة ديني» آغاز ميشـود.
او را  زحمت گفتوگو را زهير توکلي کشيده که به  سياق صفحه شعر روزنامه همشـهري عالقمنـدي
به موضوعاتي از اين دست پيش از اين ديدهايم. در اين گفتوگو حرفهاي مهمـي آمـده اسـت کـه
گفـتوگـويي کـه براحتـي البته اين قلم نميداند در ابتداي راه به گفت وگو بپردازد يا بـه شـعر هـا .   
ميتواند موضوع پژوهشي بزرگ قرار گيرد و ماده کتابي عظيم را فـراهم سـازد، در هنرهـا و ادبيـات
بکاود و نسبت ايشان را با کالن روايات و حکايات کهن بسنجد. البته اين وظيفه يک مجموعـه شـعر

                                                 
معجزات؛ سـروده حميدرضـا پايان عصر الفبا؛ سال چهارم؛ شماره 26، مهر و آبان 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب .*

شکارسري؛ تهران: هنر و رسانه ارديبهشت، 1387. 
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کوچک نيست. شعر اشارت است و ذکر و در باالترين درجه خويش رمز. کارکرد شعر وقتي ميخواهـد
به کالن روايات بپردازد شايد بايد اين باشد که خود بخشي از حکايت شـود. اينگونـه شـعر خـود بـه
رمزي تبديل مي شود که جستجوگران آن را به مثابه اصلي کهن و غيـر قابـل تبـديل مـيپذيرنـد و

چنانچه بخواهند با تاويل به سرچشمه خواهند رسيد.  
شايد اگر اسم شاعرانهتري بر کتاب نهاده شده بـود و فاقـد گفـتوگـوي آغـازين بـود راه بـراي
تاويالت گوناگون باز تر ميشد اما بهرحال در وضعيت فعلي کسي که ميخواهـد شـعرها را بـازخواني
توجـه کنـد و نسـبت شـعرها و مبـاني کند ميبايست به ادعاهاي مطروحه در گفـتوگـوي آغـازين

گفتوگو را بسنجد و بداند.  
بن ماية سخن آغازين انذار نيچه ست که خدايان مردهاند و اين حکم نيچه براي پست مدرنيسـم
در حکم وحي منزل است، هر چند در پست مدرنيسم وحي منزلي نداشته باشيم. مرگ کـالن روايـات
که مدعاي پست مدرنيست هاست از اين انذار هولناک نيچه آب مي خورد. بر اين اساس شکارسـري 
در گفتوگوي آغازين احکامي صادر کرده که پيش از ورود به بحث اصلي الزم است شماري از آنهـا

بازخواني شود. البته شايد بهتر بود که شاعر از تقرير نظر خويش پيرامون اشعار خودداري ميکرد و به 
خواننده اجازه ميداد که بي ميانجي با جهان چند وجهي شعرها روبرو شود. براي نمونه در قسـمتي از
گفتگو که اتفاقاً بعنوان فرازي در پشت کتاب درج شده آمده است: «شعرهاي عصـر پايـان معجـزات 
همانگونه که گفتم در نهايت (حداقل در خوانش مولف به عنوان يک مخاطب) به کالن روايـت ديـن
باورمند است. لذا عليرغم داشتن نسبت با پست مدرنيسم اساسـاً نمـيتوانـد متنـي پسـت مدرنيسـتي

محسوب شود.» 
پيداست که در آفرينش اثر هنري خوانش مولف حتي در مقام مخاطب نهايت محسوب نميشود. 
يا اينکه عليرغم داشتن نسبت با پست مدرنيسم اساساً نميتواند متنـي پسـت مدرنيسـتي محسـوب
شود. اينگونه تعيين تکليف يک اثر هنري آنهم از جانب شاعر شايد چنـدان بـه صـواب نباشـد .ايـن
احتمال وجود دارد که وجه منتقدانه شکارسري در مواجهه با اثر خويش هـم نتوانسـته دم فـرو بنـدد .    
شايد اينگونه برخورد تا حدي مکانيکي به نظر برسد. در حاليکه ميدانيم موضع شـاعران پيشـين در
مواجهه با ارزيابي شعر موضع نميدانم بوده است. همچنين پيداست که آگـاهي و تـالش در ارزيـابي
شعرها نمي تواند بالفاصله پس از سرودن آنها رخ داده باشد. يعني آگـاهي شـاعر از تحـوالت عصـر
مدرن و پستمدرن در تقابل با درونة باورمند و دين مدار ذهن شاعر اثـر خـود را بـر شـعرها نهـاده و
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ايـن دسـتاويز طنـازي بـا مـدعاي شـاعر در تناقضات مندرج در اين تقابل موجـد طنـز شـده اسـت .    
گفتوگوي آغازين همسوست.  

برخورد طنزآميز با روايات و حکايات ديرسال مذهبي و آييني در عصـر امـروز ردپـايي آشـکار در
بعضي هنرها نظير سينما دارد.مديوم سينما به ياري ابزار در دسترس و نيـز سـابقه ادبيـات دراماتيـک
شکوهمند و کامالً قابل اعتناي مغرب زمين نقشي آشکار در پـايين آوردن و زمينـي سـاختن مفـاهيم
قدسي داشته است که البته رهاوردي مدرن است. در پرانتز کامالً آگاهانه مي خـواهم قيـد کـنم کـه
تقابلي ميان مدرن و پستمدرن نيست در واقع مدرنيسم نسبت به سـنت روايتـي پسـت مدرنيسـتس
«مدرنيتـه هميشـه دارد لذا منظور از رهاورد مدرن الزاماً غير پست مدرن نيست. ليوتار مـيگويـد کـه
لحظات پست مدرن خودش را داشته». يعني مدرن به لحاظ تاريخي مقدم بـر پسـت مـدرن نيسـت .    

پايان پرانتز.  
رخنـه در هنـر هـا و نيـز قدسي زدايي که مشخصه بارز دوران مدرن است ديرگاهيست کـه بـا
ادبيات کمکم خود را به عنوان يک اصل اساسي تحميل کرده است. نميتوان گفـت نيهيليسـم از دل
قدسي زدايي بيرون آمده ولي بهرحال يکسـانسـازي سـطوح ارزشهـاي مختلـف و تهـي دانسـتن
پديدهها از اعتبار اخذ شده بواسطه سنت، قاعده قدسـي زدايـي سـت کـه همچنـين تعبيـري سـت از
نيهيليسم. وقتي پديده ها از ارزش هاي مترتب بر آنها طي يک آيين قدسي، تهي شـوند زيبـايي کـه
بيان آن مقصود هنرمند است از اوج به زير مي افتد و ديگـر قدسـي نمـي نمايـد و شـما مـي توانيـد
جزييات آن را بيحجاب به بند کلمه، آوا و نقش درآوريد. رهآورد ديگر ايـن طـرز برخـورد بـا جهـان
مرکززدايي ست. در واقع صورت ظاهري شعر امروز بواسطه گريز از مرکز نوعي رفتـار قدسـي زدايـي
ست که البته غلبه علم و تکنولوژي نقش فراواني در مرکز زدايـي در آثـار هنـري مـدرن دارد.مرکـز
زدايي مرگ اسطوره است زيرا اسطوره جهان را شکل ميدهد و فرم ميبخشد، اما دنيـاي مـدرن بـه

باال ايستادن ارزش اسطورهاي باور ندارد.  
آنچه بعنوان جزيينگري از بعضي مناظر خواستة بسياري شاعران است موضوعي ست که ريشـه
در قدسي زدايي دارد و نيز تقليل کالن روايت ها به روايت شاعر. شايد تقابـل جزيـي نگـري و کلـي
گويي در شعر امروز ناشي از قدسي زدايي و غيبت انسان از مظاهر قدسي باشد که در غياب اساطير و 
آيينهاي االهي چارهاي ندارد جز پرداختن به اجزا، تجزية امور و دل بستن بـه بيـان تناقضـات. بـي
آنکه انديشيده شود آيا ميتوان اين اجزا را بهم پيوست و آنگاه به سـاختاري رسـيد کـه ايـن سـاختار

نشانة کل باشد.  
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ما در اين گوشة جهان بسيار خوشبختيم که مي توانيم براحتي و بياري انرژي عظيم زبان پارسـي
با متون و حکاياتي روبرو شويم که از پنجرهاي گشوده به پهناي هموارة جهـان بـه آنچـه هميشـگي
ست مينگرد و ميتواند بدون دست يازيدن به ميانجي، خود را بناگـاه چـون رمـز حقيقتـي کـه بايـد
کشف شود، بنماياند .هر چند و دريغا بايد گفت افزودنيها بـر ايـن بـاطن خـوشتـراش حکايـات، از
تحرک آنها در چشم عموم کاسته و ديگر بار ميبايست به پيراستنشان برخيزيم تا با چهرة شـگفت و

ناگاه حقيقت روبرو شويم. براي مثال حافظ ميگويد:  
گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند   زدند دوش ديدم که ماليک در ميخانه
با من راه نشين بادة مستانه زدند   ساکنان حرم قدس و عفاف ملکوت

يکي از عناصر مهم اين شعر مسالة زمان است که ازل را بواسطه کلمة دوش نشانه رفتـه اسـت.
قيد زمان بخودي خود کالن روايتي است که همواره ذهن انسـان ايرانـي را از عهـد طـرح زروان تـا
کنون مشغول داشته و در اين شعر همچون رمزي جوهري و بنيادين به نمـايش درمـيآيـد و تاکيـد

ميکنم به نمايش که نمايش آفرينش است و در اعال درجة بيان هنري به بازآفريني هستي ميپردازد 
و ميدانيم زمان در اين نگاه زمان تاريخي و فسادپذير و جزيي نيست.  

در بازگشت به گفت و گوي آغازين کتاب همچنين گفتني ست که کالن روايات تنهـا در حيطـة
ـ ابـدي و صـور آموزههاي رسمي اديان نيست که پذيرفتنياند. بلکه اصوالً به عرصة حکايـات ازلـي
نوعي متعلقند و پذيرش آنها انسان را مجهز به ابزاري مي سازد که جهان را بازسـازي کنـد و ايـن از
کارکرد هاي اسطوره است و شعر به مثابـة اسـطوره مـي توانـد داراي چنـين کـارکردي باشـد و بـه

شکفتگي درون بيانجامد.  
حرکت شعري شکارسري از کتاب «باز جمعهاي گذشت» تا «از تمام روشناييهـا» و پـس از آن
مجموعههاي ديگر تا «عصر پايان معجزات» به صورتي واضح ، پويا و پيوسته و رو بـه تکامـل بيـان
شعريست. من به عنوان يک خواننده که بيش از بيست سال است شعرهاي شکارسري را ميخـوانم

خوشحالم که او به اين نقطه رسيده است. نقطه اي که مي توان بواسطة آن چنين بحثهايي را طرح 
کرد که سابقة آن تا جايي که ميدانم چندان نيست و اصوالً مباحثاتي تازه در حوزة شعر پارسياند.  

امروز به برکت مدرنيسم ميتوانيم قرايتهاي گوناگوني از متون را شاهد باشيم. حال شاعري که 
مي خواهد به تجربه رفتار مدرن با کلمات دست يازد آيا ميتواند به موازات برخورد مدرن با روايـات و
قصص همچنان قداست متن را حفظ کند؟ مسلم بدانيم که نه .اين گونه برخورد با متـون و حکايـات
ديني جز از آسمان به زمين کشاندن و لباس تعلق پوشاندن بر پيکره اي جاودان و مطلـق، رهـاوردي
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ديگر هم دارد که همانا تاکيد بر مستوري بيش از پيش بشر امروز است از حقيقـت. ايـن رهـاورد بـر
فاصلة دهشتناک ميان بشر امروز بعنوان ضابط دنياي مـدرن و اسـطوره بعنـوان رابـط بـين انسـان و

حقيقت اشارت دارد.  
و شعر شکارسري از اين منظر اشارتي است تلخ و محتوم به سرنوشت بشر امروز:  

چند بار  
چقدر  

سقوط؟  
هر بار  

قدري از تو  
کم مي شود  

ديگر نمي شناسمت  
اين تويي که حتي برگ چنار را  

کنار گذاشتهاي؟  
بنابراين شکارسري راست گفته که طنز اين شعرها صرفا لذت گرا و لذت بخـش نيسـت زيـرا در
صورتي که با ارادة باور به بنيان هاي اصيل ديني به ديدار اين گونه شعرها بـرويم تلخـي پوشـيدگي

انسان و فاصلة بعيد او از سرچشمههاي هستي بخش بيش از پيش ما را مي رنجاند.  
اما آيا بايد در همين نقطه باز ايستاد. آيا نيرو و انرژي پنهان شده در باطن اين شعرها آنقدر هست 
که خواننده را به متون مرجع بازگرداند تا با بازخواني متون بتواند رنگي از آن بينهايت اثيري نيلگـون
که در افق ميرقصد بر تاريکي غار تنهايي انسان بتاباند؟ در اين ايستگاه مي مانم و پاسخي ندارم.  

اين حکم قطعي علمي را بخوانيد و با بشارت کتابهاي آسماني مقايسه کنيد:  
- شنوندگان عزيز !   

هوا تا غروب قرنها بعد صاف و آفتابي خواهد بود.  
نگاهي که شکارسري در اين شعر به توفان نوح (ع) دارد و نيز شعرهاي ديگر به ديگر رويدادهاي 
تصريح شده در متون مقدس نظير هبوط انسان ، ذبح اسماعيل (ع) و....  در فضايي مدرن و امـروزي
قابل دفاع است و بروشني بر انتزاع از فضاي اسطورهاي و قدسي تاکيد دارد. اين انتـزاع و شـايد هـم
استخراج در واقع حکم مرگ کالن روايت را در چارچوبي نمادين و البته مدرن صادر ميکند که بهيچ 
روي گمان نميرود خواستة شاعر باشد.يعني آن طنز منتج ار تناقض فضاي قدسي مدرن تا آنجـا بـه
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سود فضاي مدرن ميتازد که خواننده را ناخودآگاه به اين نقطه ميرساند که نکنـد ايـن حکـايتي کـه
بـراي نمونـه ايـن بارها شنيده و بر حقانيت آن چه بسياران که گواهند، طنـزي ببـيش نبـوده اسـت .    

سروده:  
پيراهن معطر را  
در اعماق پستو  
پنهان ميکند  

و بغض را  
در اعماق گلو،  

راه مي افتد  
از بهترين چشم پزشک شهر برايش وقت گرفتهاند...  

اين روايت مدرن از حکايت يعقوب (ع) و يوسف (ع) دو پيامبر بـزرگ الهـي واجـد طنـز ادعـايي
هست اما آيا نبايد پرسيد در نسبت با اصل حکايت قاعدة هم افزايي را در برمـيگيـرد يـا نـه؟ بزبـان
ديگر آيا باورمندي به بن حکايت به موازات تلخند ناشي از طنز اين روايت مدرن حرکت مـيکنـد يـا
نه؟ و اگر تناقضي هم هست سرانجام به نفع کدام کنار خواهد رفت؟ (هرچند اين سوال با ذات پسـت
مدرنيسم همراهي ندارد و قرار نيست روايتهاي ديگر به نفع يـک روايـت واحـد کنـار بـرود. ايـن را
ميدانم ولي باورمندي به اصل چه ميشود؟) گمان ميرود که پاسخ به اين سـوال اصـوالً بتوانـد بـه
چرايي ضرورت پرداختن به اينگونه روايات پست مدرن بپردازد که بدانيم شاعر به کدام سو مـيرود و 
ما که مخاطبيم مخاطب که و چه ايم؟ آيا ما همانگونه که هنگام قرايت متـون اصـيل مخاطـب ذات

شگفت و هولناک حقيقتيم همانسان هم در رويارويي با اين روايات به ديدار حقيقت ميرويم؟  
در اين ايستگاه پر بدک نيست که بر فاصلهگذاري آگاهانه شاعر ميـان روايـت و حکايـت از نظـر

مراتب برخورد شاعر با امر قدسي نگاهي ديگر بيفکنيم.  
مواجهه با امر قدسي که در گفت و گوي شاعر به پيروي از متون علماي پسـت مـدرن از آن بـه
امـر بايـد گفـت البتـه کالن روايت تعبير شده در زمينة آثار هنري مراتب متفاوتي را شامل ميشـود . 
قدسي در دنياي سنتي ميتواند رويش يک گياه کوچک باشد يا جريان جويي بر ميان دشتي يا حتـي

سقوط سنگريزهاي بر دامنة کوه.  
اين مواجهه در باالترين مرتبه محادثه يا مکاشفه ست و در مرحلـة پـايين تـر محاکـات .در ايـن
ميان و پس از ثبت حکايات از زبان اهل محادثه و مکاشفه، ديگران بواسطة مواجهه بـا حکايـات بـه
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روايت خويش ميپردازند. چنين است که گونه گوني روايات  در کنار حکايـت نخسـتين هسـتي مـي
يابد.هم از اين روست که از زبان اهل مکاشفه کمتر روايات متفاوت ميشنويم و گونـه گـوني روايـت
يعني غيبت کشف. روايت شکارسري بنابراين به معجزاتي اشاره ميکنـد کـه در غيـاب کشـف واقعـا
وجود ندارند و پايان معجزات همين است زيرا روايتي است که در پوشـيدگي از امـر قدسـي پرداختـه

آمده است.  
ديگر از شناسههاي اين مجموعه نسبيگرايي زماني ست که البته مطـابق شناسـة نسـبيگرايـي

پست مدرنيسم دور از ذهن نيست. مثالً اين شعر تکان دهنده:  
چکش قاضي نورنبرگ يعني:  

« آن تبر دليل محکمي نيست  
بت بزرگ بي گناه است .......»  

                  و مظنوني جز تو کو؟  
اين هم آشويتس   

و آتشي که هيچ توصيهاي نميپذيرد.....  
اين خرده روايت غير خطي در ضمن تلقي مدرن از حکايتي ديني، نسبيگرايـي زمـاني را هـم در 

بر دارد که بسيار قاطع و هولناک است.  
يا شعر شماره ده اين مجموعه که بخوبي فضاي فيلمهاي Sci-Fi را تداعي ميکند:  

نه چشمه را مييابيم  
نه حتي راه نجات از اين صحرا را  

بيسيمها الل شدهاند  
و جيپها خسته  

به نزديکترين سراب   
همانقدر  

نميرسيم  
که به تو  

و هليکوپترهاي نجات  
قرنها بعد  
سرانجام  
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در نقش تو ظاهر ميشوند.  
و ميدانيم ژانر Sci-Fi يکي از بسترهاي مناسب بيان پست مـدرن در عرصـة سينماسـت. دقـت
شود که در اين شعر برتريِ يافتن چشمه به نجات از صحرا تنهـا در صـورت پـذيرش برتـري کـالن

روايت مرجع قابل توجيه است.  
در شماري از اشعار اين دفتر طنزِ اتفاق افتاده با اينکه ناشـي از تنـاقض خـرده روايـت و کـالن
روايت است با اينحال پذيرش آن از سوي مخاطب باورمند به کالن روايت به سختي اتفاق مـيافتـد. 
براي مثال سروده هاي شماره 6 و7 و8 و بويژه 16 .ضمن اينکه اين سوال مطـرح مـيشـود کـه آيـا
شاعر توانسته تعادلي ميان روايان ديني عام و روايات خاص اسالمي بر قرار کند که جواب اين سـوال

با توجه به شعر هجدهم منفي ست.  
پيام مستقيم و روايت خطي و سوگمندانة اين شعر آن را از هر نظـر نامتناسـب بـا سـاير قطعـات

کتاب جلوه ميدهد:  
عبدالباسط دچار افسردگي شد  
آنقدر که تنها بر رف نشست  

عبدالباسط آسم گرفت  
آنقدر که خاک خورد  

عبدالباسط سکته کرده  
       دارد  

ميميرد  
و ما شمارة آورژانس را به ياد نميآوريم.....  

البته در بکاربردن کلمة پيام بايد مالحظه و دقت کرد زيرا بارت يکي از بزرگـان پسـت مدرنيسـم
اسطوره را در نهايت يک پيام ميداند.  

حاال با اين اوصاف شما ميپنداريد که انسان دلخوش به خرده روايتهاي شخصي و تـک افتـاده
در آستانة جهان چگونه به همذات پنداري با خرده روايات شکارسري ميرسد؟  

در پايان بد نيست مختصري هم به ترجمة اشعار بپـردازيم. هرچنـد مـن خـود را در ايـن عرصـه
صاحب صالحيت نميدانم .اما چنين ميپندارم که ترجمة خطي و تاحدي وفادارانة اثر فاقـد نصـرفات
شاعرانه باشد. همچنين در ترجمة انگليسي شعر شمارة 8 سطري در پايان شـعر هسـت کـه در مـتن

پارسي نيست:  
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 And the hungry wolves go to paradise

که به نظر ميرسد شاعر يا بررسي کنندگان آن را از اصل پارسي سروده حذف کـردهانـد و البتـه
اين حذف به قوت سروده افزوده است.  

در يکي از قسمتهاي انيميشن «پلنگ صـورتي»، ارکسـتري در حـال نـواختن سـمفوني پـنجم 
بتهوون است. پلنگ صورتي وارد ميشود و در ميانة کنسرت به اجراي تم معروف خـود مـيپـردازد و
موسـيقي سرنوشـت اسـت، تـرک بـر بدينسان عظمت سمفوني پنج که به گمان منتقـدين موسـيقي
انتخـاب شـنونده ميدارد. شايد تم پلنگ صورتي خرده روايت انسان امروز اسـت از سـمفوني پـنجم . 

چيست؟ سمفوني پنجم يا تم پلنگ صورتي؟ کسي ميداند؟  



 


