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  ي هاروكي موراكامي تخيل ازبندرسته
  

  مائده ميرزايي: برگردان/ سم اندرسون
  
  

ي  نويسـنده  موراكاميهاروكي گان آثار  گونه از سفرِ ادبيِ يكي از شيفته يي است گزارش آيد مقاله چه در پي مي آن
هايش تا حـد ممكـن    است تا تصويرسازي ي اين سفرنامه كوشيده نويسنده. منظور ديدار با او موفق و غريب ژاپني، به

معـادل معنـوي احسـاس     «درنتيجه خواننده بـا تعـابير غريبـي همچـون     . هاي شگفت موراكامي نزديك باشد به نوشته
، سـازد  به بهترين نحوي ما را با سبك نوشتاري موراكامي آشنا مـي كه  آن شود كه افزون بر رو مي روبه» عطسه كردن

شما را با خواندن اين گزارش كـه پـيش   . ي اين متن هاي موراكامي است نزد نويسنده گر جذابيت خيالپردازي نمايان
  .گذاريم سرايي و تخيل ادبي است، تنها مي از هرچيز شرح اشتياق و شور به داستان و داستان

 روزگار

  
  

ي رفتن به اولين سفرم به ژاپن شدم  شود گفت غرق در آثار هاروكي موراكامي بودم، آماده تابستان امسال در حالي كه مي
تحت تاثير موراكامي درحالي به توكيو رسيدم كه در ذهنم انتظار ديـدن جـايي   . ي وحشتناكي بوده كه بعدا معلوم شد ايده

تنها به زبان انگليسي مسلط اند بلكه بـا   را داشتم ــ ابرشهري جهاني، كه شهروندان ركش نه مثل بارسلونا يا پاريس يا برلين
هاي تلويزيوني كميك، فـيلم نـوآر، اپـرا، راك انـد رول ـــ       هاي فرهنگ غربي ــ جاز، تĤتر، ادبيات، سريال ي زيروبم همه

. گونه نيسـت  تواند  به شما بگويد، اصال اين ند و ميدا طوري كه هركس ديگري هم در دنيا مي اما ژاپن، همان. آشنا هستند
  .شدت و بدون هيچ انعطاف و عذري، ژاپني است بينيش، به روي و مي معلوم شد ژاپن واقعي و حقيقي كه مي

در اولين صبح حضـور در توكيـو، در مسـير دفتـر موراكـامي، بـا       . زمين برخورد كردم جا در زيرِ ي خيلي به با اين نكته
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يي به تـن داشـتم، وارد متـرو شـدم و بالفاصـله راه را گـم كـردم و         كه پيراهن نو و اتوكشيده ه نفس كامل درحالياعتماد ب
و كلـي بلـيط     كه از قطارها جا مانده درحالي(سرانجام . نتوانستم كسي را پيدا كنم كه انگليسي حرف بزند و كمك ام كند

در . جايي در وسط شـهر از متـرو بـاال آمـدم    ) كردم زده نگاه مي وحشتبودم و با عصبانيت به عابران  گران اشتباهي خريده
هدف و نااميد شروع كردم به حركت كـردن در مسـيرهاي    ي كافي براي مصاحبه دير كرده بودم، بي آن موقع كه به اندازه

كـامي، يـوكي، مجبـور    كه دستيار مورا ، تا اين)معلوم شد كه در توكيو تابلوهاي راهنماي بسيار كمي وجود دارد(اشتباهي 
يي نشسـته بـودم كـه درآن لحظـات      شكلِ شيشه زنبوري روي يك هرمِ النه من روي نيمكتي روبه. شد بيايد و پيداي ام كند
  .ها آمد كه اين روزها رونقي هم دارد پرست گاه شيطاني اين مرگ خالي از اميد شبيه پرستش

وار ـــ   يي آمريكايي گونه من هميشه ــ از روي سادگي، به. ه شدمهاي توكيو غسل تعميد داد گونه، من با زيرزمين و اين
هـاي رآليسـتي    تـر قسـمت   كـم در بـيش   ي باوفاي فرهنگ مدرن ژاپني است ــ دسـت  كردم كه موراكامي نماينده تصور مي

سـت و  كـردم، متفـاوت ا   يـي كـه گمـان مـي     هرحال، آن پايين برايم روشن شد كـه موراكـامي بـا آن نويسـنده     آثارش ــ به
ي امـن   تـر از آنـي اسـت كـه بتـوانم در فاصـله       ي بين اين دو بسيار پيچيـده  عالوه، ژاپن هم جاي ديگري است ــ و رابطه به

  .ترجمه حدس اش بزنم
رو  اش در عـذاب اسـت كـه بـا هـركس روبـه       ، به قـدري از اولـين خـاطره   1Q84يك قهرمان رمان جديد موراكامي، 

وقتي باالخره موراكامي را در دفترش در توكيو مالقات كردم، از او . كند اش سوال مي خاطرهي اولين  شود از او درباره مي
كنـان   تـاتي  رود و تـاتي  ي خودش چيست؟ گفت، سه ساله كه بوده تنها از درِ خانـه بـه بيـرون مـي     پرسيدم كه اولين خاطره
اريك و وحشتناك سـرازير بـوده و درسـت    آب به سمت يك تونل ت. افتد كند و بعد در نهري مي عرض خيابان را طي مي

خيلي واضح شكل اون تاريكي يادمه، «. دهد رسد و او را نجات مي موقعي كه نزديك بوده وارد تونل شود، مادرش سرمي
طـور كـه موراكـامي     همـين . »ترسناكه، فكر كنم بـه همـين خـاطره كـه جـذب تـاريكي شـدم       . سرديِ آب و تاريكي تونل

توانستم بفهمـم از كجـا    خورد كه نمي چيز عجيبي در وجودم تكان مي كردم رد، من احساس ميك اش را تعريف مي خاطره
جوري بـود كـه انگـار مـن ايـن      . مثل احساس آشنايي بود كه با معادل معنوي احساس عطسه كردن ادغام شده باشد. آمده

هـا بعـد    مـدت . آوردم ن خاطره را بـه يـاد مـي   طور ترسناكي، از همان اول من بودم كه داشتم اي ام يا به خاطره را قبال شنيده
هاي بسـيار فـرعيش    موراكامي اين خاطره را به يكي از شخصيت: آوردم يي را به ياد مي واقع چنين خاطره فهميدم كه من به

  .داده بود 1ي كوكي نگاري پرنده وقايعدر ابتداي 
ي تابسـتاني كـه بـراي     ي وسـط هفتـه، در ميانـه    ههاي يك صبح گرفت اين اولين مالقات من با موراكامي بود كه در نيمه

يـي   شـد، سـعي داشـت تـا بـا عواقـب فاجعـه        جـا سـپري مـي    تابسـتاني كـه در آن  . ژاپن به شدت سخت بود، انجـام گرفـت  
طور كامـل   بود، شهرها را به هزار كشته داده حدود چهار ماه پيش، سونامي در سواحل شمالي بيست. باورنكردني كنار بيايد

انـرژي،  : بـود  يـي شـده و كشـور را همزمـان دچـار چنـدين بحـران كـرده         ي هسـته  ده و تا حدودي باعث فاجعهتخريب كر
آمده بودم تا بـا  ). وزير ظرف پنج سال گذشته، به تازگي استعفا داده بود پنجمين نخست(بهداشت عمومي، رسانه، سياست 

همچنين فرانسه، تايلندي، اسپانيايي، عبـري، لتونيـايي،   (ي انگليسي  ي ژاپن، در مورد ترجمه نويس برجسته موراكامي، رمان
كتـابي كـه تـاكنون    . ، صـحبت كـنم  1Q84كتاب قطـورش،  ) تركي، آلماني، پرتغالي، سوئدي، چكي، روسي، و كتاالني

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- The Wind-Up Bird Chronicle 
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ي نوبـل شـده، حتـا در     هايي در مورد گـرفتن جـايزه   اش در سراسر آسيا به فروش رفته و باعث ايجاد زمزمه ها نسخه ميليون
گـذرد،   اش مـي  يـي  كه سه دهه از عمر حرفـه  سالگي درحالي 62موراكامي در سن . است كشورهايي كه هنوز ترجمه نشده
پردازي ژاپني در  ترين سفير خيال مسلما او مهم. است دار غيررسمي ادبيات ژاپن تثبيت كرده جايگاه خود را به عنوان طاليه

  .اش منبع اصلي بافت و شكل كشور مادريش ها خواننده ي هنري در جهان است و براي ميليون هر زمينه
  .اما اين موضوع بدون شك هركس را كه درگير كارهاي او شود، بسيار متعجب خواهدكرد

هاي سياسـي ـــ اجتمـاعي     ترين محيط او در يكي از عجيب. داند يي در زادگاه خود مي موراكامي هميشه خود را غريبه
. ي اشـغالِ پـس از جنـگ توسـط آمريكـا      پايتخت سلطنتي سابق ژاپـن در بحبوحـه   1949ي كيوتو: است تاريخ به دنيا آمده

ي ميـان ـــ فرهنگـي ديگـري      مشكل بتوان دوره«: است ژاپن گفته 40ي  ي اواخر دهه نگار، درباره ، تاريخ1دبليو دوور. جان
ي بـاال اگـر بـه     در جملـه » .اين دوره باشد تر از تر، و هيستريك تر، مغشوش تر، مبهم بيني پيداكرد كه شديدتر، غيرقابل پيش

هـايش ـــ    ساختار اصلي داستان. ي داستان را بگذاريم، توصيفي كامل از آثار موراكامي خواهدبود ي دوره، واژه جاي واژه
  .ي زندگيش هم هست يي كه ميان دنياهاي ناسازگار قرار گرفته ــ ساختار اصلي اولين تجربه زندگي روزمره

شود، بـزرگ   المللي كه سروصداي مردم از همه زباني در آن شنيده مي ي كوبه، بندري بين  تر در حومه موراكامي بيش
او سركشي . هاي كارآگاهي جدي و جاز ويژه رمان است، به در نوجواني، خود را غرق فرهنگ آمريكايي كرده. است شده

هـاي   جـاي كـار در شـركت    ي دوم زنـدگيش بـه   هها را در خود دروني كرد و در ابتداي ده هاي آن داستان سرد شخصيت
ي والدينش ازدواج كرد، وام گرفت و كلوپ جـازي در   بزرگ، موهايش را بلند كرد و ريش گذاشت، برخالف خواسته

روز كلـوپ كـرد، جـارو كـردن، موسـيقي       سال را صرف گرداندن روزبه 10او نزديك به . باز كرد 2توكيو به نام پيتر كت
  .هاي شب ها در نيمه درست كردن و تركيب انواع  نوشيدني گوش دادن، ساندويچ

تـرين زمـان و مكـان     بـاره در روزمـره   يـك  بـه : وار اتفاق افتاد اش به عنوان نويسنده، به سبك كالسيك موراكامي حرفه
ي  طـه سـاله در محو  29موراكـاميِ  . دهـد  گيرد و زنـدگيش را بـراي هميشـه تغييـر مـي      ممكن، حقيقتي جادويي او را فرامي

زني ــ يك ترانسپلنت آمريكايي به نام ديو هيلتون ــ يـك   نوشيده، توپ بال محله نشسته بوده و آبجو مي بيروني زمين  بيس
چرخيـده موراكـامي    طور كه تـوپ تـوي هـوا مـي     ي كافي معمولي بوده، اما همين گيرد، يك بازي به اندازه دو امتيازي مي
تواند يك رمان بنويسد، او هيچ وقت ميلي جدي بـه انجـام ايـن كـار      يابد كه مي رميباره د يك شود و به يي مي دچار خلسه

رود، قلم و كاغـذ   فروشي مي بعد از بازي به كتاب: كند همان كار را هم مي. بوده نداشته اما حاال اين ميل او را تسخير كرده
يـي   سـاله  ويـك  نام بيسـت  ه و تودرتو با راوي بينويسد، داستاني كوتا را مي 3شنيدن آواز بادخرد و ظرف چند ماه بعدي  مي

 .زند و زن چهارانگشتي صدايش مي» موش«كه دوستش 

 130. تركيبـي عجيـب از مـالل و شـگفتي    : افتد اما لحن موراكامي از ابتـدا در آن وجـود دارد   تري اتفاق نمي چيز بيش
گربـه روي  «، 5مـوس  كلـوپ ميكـي  ، 4»لـزي « :كنـد  رو مـي  ي كتاب، ما را با ارجاعاتي كامل از فرهنگ غربـي روبـه   صفحه

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- John W.Dower 
2- Peter Cat 
3- Hear the Wind Sing 
4- Lassie 
5- The Mickey Mouse Club 
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، بـاب ديلـن،   2، سـومين كنسـرتو پيـانوي بتهـوون، كـارگردان فرانسـوي روژه واديـم       »دختران كاليفرنيايي«، 1»شيرواني داغ
، مـواردي كـه گفـتم تنهـا     5، و پيتـر، پـال و مـري   پا ، سم پكين4كارتوني وود استاك ي ، پرنده، الويس پرسلي3ماروين گي
حتا يك ارجاع هم به اثري از هنـر و ادبيـات ژاپنـي در هـيچ     ) ي انگليسي در ترجمه كم دست(ئي بود و كتاب فهرستي جز

امـروز باعـث رنجـش و عـذاب تعـدادي از منتقـدان ژاپنـي         گيـري در كارهـاي موراكـامي تابـه     ايـن جهـت  . يي ندارد زمينه
  .است شده

يـك  . رقابت كرد و توانسـت برنـده شـود    را وارد آواز باد شنيدنداستان ي نويسندگان نوظهور،  موراكامي براي جايزه
كند ــ كلوپ جاز خود را فروخت  بال ذيشعوري را ترسيم مي سال بعد و پس از نوشتن رماني ديگر ــ اين يكي ماشين پين

  .تا تمام وقت خود را به نوشتن اختصاص دهد
سـال   30در . تـر مـردم دارد، معنـاي متفـاوتي دارد     نسبت به معنـايي كـه بـراي بـيش    » وقت تمام«ي  براي موراكامي واژه
ريـزي شـده تـا او را در آفـرينش      هـاي زنـدگيش برنامـه    تـك بخـش   است؛ تـك  وار منظمي داشته گذشته او زندگي راهب
كنـد، رژيـم غـذايي سـالمي دارد، حـدود نُـه        دود يا شنا مي هاي طوالني را مي تقريبا هرروز مسافت. كارهايش كمك كند

رود و بـراي   شود، بالفاصله پشت ميـز كـارش مـي    د و بدون نياز به كوك كردن ساعت، چهار صبح بيدار ميخواب شب مي
برايم گفـت كـه او دفتـرش را يـك     ) شود صبح بيدار مي 2گاهي اوقات . (پردازد پنج تا شش ساعت به نوشتن متمركز مي

  .داند؛ سلولي خودخواسته، سلولي شاد سلول مي
باشي، چنـدان آدم شـادي نيسـتي، مـن نميتـونم       چيزها در زندگي منه، اگه نتوني تمركز داشته تمركز يكي از شادترين«

مثـل يـك كتـري بـزرگ ميمـونم،      . ها درگيرش ميشم و خسته نميشم سريع فكر كنم، اما وقتي چيزي برام جالب بشه، سال
  ».طول ميكشه كه جوش بيام اما وقتي جوش بيام، ديگه حاالحاالها داغم

سـه دهـه اعجـابي    : هاي نوشتار ادبي جهان را ايجـاد كـرده   وزانه در طول زمان يكي از متمايزترين پيكرهآن جوشش ر
هـا   و فرهنـگ ) كارآگاهي/علمي ــ تخيلي، فانتزي، رآليستي، جنايي(ي جالب و عجيب ميان ژانرها  اعتيادآور كه در حفره

يي به آن سر نزده يا حـداقل بـا چنـين عمقـي واكـاويش       نويسندهحال هيچ  يي كه تابه كند، حفره سقوط مي) ژاپن، آمريكا(
  .است نكرده

انـد؛ ارجاعـات كميـك بـه مـرور جايشـان را بـه قطعـاتي          تـر شـده   هاي موراكامي بلندتر و جـدي  با گذشت زمان رمان 
انش را ـــ  تـرين رمـ   ترين و جـدي  ترين، عجيب است و اكنون پس از جوششي متالطم و شديد، طوالني سمفونيك داده شبه

  .است البته تا به امروز ــ نوشته
از اينكـه بـا متـرجم حـرف بزنـد بـدش       . كنـد، بـا صـدايي آرام و عميـق     موراكامي انگليسي را بسيار خوب صحبت مي

رود و گاهي درست موقعي كه انتظـار دارم ثابـت    گيري باال مي طور چشم آيد، صدايش آهنگي نيرومند دارد، گاهي به مي
در طول صحبتش، گاه . شمار، در فهميدن منظور هم مشكلي نداشتيم ما جز در مواردي انگشت. كند افت مي بماند، ناگهان

كـه خـارج از    احساس كـردم از ايـن  . برد را در جاهاي نامتعارفي به كار مي)”I guess”, “like that“(عبارات مصطلحي 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Cat on a Hot Tin Roof 
2- Roger Valdim 
3- Marvin Gaye 
4- Woodstock 
5- Peter, Paul and Mary 
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پشـت ميـزي در دفتـر    . در انگليسـي او وجـود دارد   برد؛ يك جور لذت بداهـه  ي خودش باشد، لذت مي شناسانه اصل زبان
هـايي    نامـد، كاركنـاني انـدك در اتـاق     كارش در توكيو نشستيم، دفتري كه او باحالتي از طنز آن را صنايع موراكـامي مـي  

داري  كوتـاه دكمـه   ي آسـتين  رنگ پوشيده با پيراهن مردانه موراكامي شلواركي آبي. وآمد اند ديگر، بدون كفش، در رفت
پابرهنـه بـود و از   ). او عاشـق اتـو كـردن اسـت    (تازگي اتو شـده   رسد مثل پيراهن بسياري از كاراكترهايش به كه به نظر مي

هـاي   يكـي از اولـين عشـق    گـران  خـوابِ نوشيد،  قهوه مي 2ريموند چندلر 1گران خوابِليواني با طرح پنگوئني جلد كتاب 
  .ي ژاپنيش است ادبي او بوده كه در حال حاضر مشغول ترجمه

آمـد كـه    به نظـر مـي  . مان بود گذاشتم ام را روي ميزي كه بين 1Q84ي  طور كه شروع به صحبت كرديم، نسخه همين
جلـد قـانون اساسـي     ي يـك  صفحه دارد، هر صفحه به طول يك فوت ــ اندازه 932كتاب . موراكامي احساس خطر كرده

  .خيلي جدي
  ».خيلي قطوره، مثل راهنماي تلفنه«

رسـد در جريـان تبـادل     ي آمريكايي كتـاب اسـت كـه بـه نظـر مـي       ي نسخه ي باال، گويي اولين ديدگاه او درباره جمله
بـود   شـده ، در سـه جلـد عرضـه    1Q84در ژاپن در طول مدت دو سال، . است فرهنگي، ماهيت كتاب هم كمي تغيير كرده

ي ديگـر هـم بـه     گيرد كه چندصد صفحه كند اما يك سال بعد تصميم مي جلد تمام مي 2موراكامي در اصل كتاب را در (
ي ادبـي پـاييز را    در آمريكا اين كتاب در يك جلد با قطع بسيار بزرگ منتشر شد كه عنوان واقعه). آن دو جلد اضافه كند

هـا قصـد    فروشـي  تيوب يك تيزر شيك از كتاب را تماشا كنيـد، بعضـي از كتـاب   توانيد در يو شما مي. است به خود گرفته
ي  ي نسـخه  به قدري براي عرضـه  3انتشارات نوف. هاي شب باز باشند تا نيمه) اكتبر 25(دارند در روز شروع فروش كتاب، 

هـاي مجزايـي كـار     انگليسي عجله داشت كه مجبور شد كار ترجمه را بين دو مترجم تقسيم كنـد كـه هركـدام بـر قسـمت     
 .كردند مي

گويد كـه اگـر    جوابش منفي است و مي. از موراكامي پرسيدم آيا از قبل در نظر داشته كه چنين كتاب قطوري بنويسد
ها را با يك عنـوان يـا    او معموال داستان. كرد قدر طول خواهدكشيد، شايد از اول شروعش نمي دانست كه نوشتنش اين مي

و بعد از آن تنها كـافي سـت پشـت    ) هر دو را داشته 1Q84كه در مورد (كند  ن دارد، شروع ميتصوير آغازين كه در ذه
  .بوده به مدت سه سال زندانيش كرده 1Q84.ميزش بنشيند وصبح به صبح داستان را جلو ببرد تا تمام شود

ي موراكـامي،   طبـق گفتـه  . اسـت  يي بسيار كوچك و ظريف شـروع بـه رشـد كـرده     آسايي از دانه اما چنين كتاب غول
1Q84 ديدن دختـر صـد درصـد    «هاي كوتاهش يعني ترين داستان شده است از يكي از محبوب داده ي بسط تنها يك نسخه
در اصل اين دوتـا يكـي   «. پنج صفحه است) انگليسيي  در نسخه(كه » 4گاه زيباي يكي از روزهاي آوريل آل در صبح ايده

ست، مـن فقـط طـوالنيش     يي هستند، يه پسر يه دختر رو ميبينه، از كنار هم ميگذرند و بعد دنبال هم ميگردند، داستان ساده
  .»كردم

الـب  رنـگ داسـتان قابـل خالصـه كـردن نيسـت، حـداقل نـه در ق         يي ندارد، حتا پـي  ابدا داستان ساده 1Q84اما درواقع

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Big Sleep 
2- Raymond Chandler 
3- Knopf 
4- “On Seeing 100% Perfect Girl One Beautiful April Morning” 
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زن جـواني بـه نـام آئـومم     : شود آور شروع مي با توقفي مرگ. يي يي به زباني انساني و در اين جهان ستاره يي در مجله مقاله
اسـت، در   ي توكيو كشيده شده هاي طبقاتي كه سرتاسر حومه در ترافيك سنگيني در يكي از بزرگراه) به معني نخود سبز(

ســاز  اثـر آهنـگ   1»ســينفونيتا«يـي كالسـيك بـه نـام     رسـد، قطعــه  بـه گـوش مـي   آهنگـي از راديـو تاكســي   . تاكسـي مانـده  
» يي نباشد آلي براي زماني كه در ترافيك مانده شايد موسيقي ايده«نويسد  موراكامي مي. 2اسلواكيايي لئوس جاناكك چك

شـود و تاكسـي    پخـش مـي  » سينفونيتا«كه  درحالي. شود انداز مي و اين آهنگ به طرز اسرارآميزي در درون زن جوان طنين
گويـد كـه    راننده بـه او مـي  . دهد است، راننده در نهايت به آئومم راه فرار غيرمعمولي را نشان مي همچنان در ترافيك مانده

هـا   اين خروجي. ها كمي جلوتر، سر راهشان است هاي اضطراري اند و درواقع يكي از آن ها مجهز به خروجي اين بزرگراه
توانـد   ها خبر ندارند و اگر او واقعا از اين وضعيت كالفه شده، مـي  تر مردم از آن ه خيابان دارد كه بيشهايي مخفي ب پله راه

گيري است كه برود يا نه، راننده هشـداري بسـيار    در زماني كه آئومم در حال تصميم. ها استفاده كند و به پايين برود از پله
دهد كـه اگـر    ، به او هشدار مي»جور كه به نظر ميرسه نيست چيز اون كه هيچلطفا يادتون باشه «: دهد وار به او مي موراكامي

  .يكباره براي هميشه تغيير كند ها پايين برود ممكن است زندگيش به از پله
يـي   شود، تاريخچه جهاني كه آئومم وارد آن مي. پيوندد كند و هشدار راننده هم به حقيقت مي زن جوان اين كار را مي

حال معلـوم شـد، قـراري كـه آئـومم       هر به. (چندان دقيق ــ دو ماه وجود دارد رد و بعالوه در آسمانش ــ نهكمي متفاوت دا
يي از موجودات جادويي هـم وجـود دارنـد كـه بـه       ، به عالوه قبيله)است ي قتلي بوده بود در اصل برنامه براي آن دير كرده

انـد   بيرون آمـده ) داستانش مفصل است(ي كور  هان يك بز مردهشود كه در بعدازظهري از د مي كوچولوها گفته ها آدم آن
شان بـا هـم    اند و سپس در حالي كه همه قورباغه به سايز يك سنجاب افزايش داده ي خودشان را از سايز يك بچه و اندازه

ننـدي كـه بـه شـكل     ما كنند تا بتوانند جسم گوي شفافي در هوا مي هاي نيمه دادند، شروع به چيدن نخ سرمي 3»هو هو«آواز 
 1Q84شد تقريبا اسـاس ميـزان ديـوانگي در     چه در باال گفته آن. نام دارد 4»ي هوايي شكوفه«زميني است را ببافند كه  بادام

توان مانندش را  تر جايي مي شود كه كم هاي كتاب به بعد داستان دچار حال و هوايي چنان ماورايي مي است، تقريبا از نيمه
ام را پـر از   هاي كتـاب  جاي حاشيه ، اين امر به قدري بود كه باعث شد، جاي)معلق، فلج جنسي جادوييساعتي (پيدا كرد، 
  .هاي تعجب كنم عالمت
طوري كـه   كند كه بتواند به تدريج ــ همان ي اين موضوع صحبت مي امروز چندين دهه است كه موراكامي درباره تابه

هاي ادبي  ، يكي از سنگ محكبرادران كارامازوفد، چيزي در مقياس خودش برآن نام گذاشته ــ يك رمان جامع بنويس
: گونـه بنويسـد   را هـم همـان   1Q84رسد سـعي داشـته    كه به نظر مي) حال چهار بار اين كتاب را خوانده او تابه(موراكامي 

ايي هـ  كتـابي اسـت پـر از خشـونت، مصـيبت، سـكس       1Q84. شـخص  ي ديـد سـوم   جانبـه بـا زاويـه    ابررماني عظـيم، همـه  
خواهد تمام ژاپن را در خودش جاي دهد، كتابي  رسد مي هاي جديد غريب، كتابي كه به نظر مي وغريب و واقعيت عجيب

كند از اينكه مغـز يـك    تان مي زده شگفت) و يا شايد به خاطر همين غريبي(گاهش  به كه هنگام خواندن جدا از غريبيِ گاه
  .باشد تواند داشته هاي عجيبي مي انسان چه ظرفيت

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- “Sinfonietta” 
2- Leos Janacek 
3-  “ho ho” 
4- “air chrysalis” 
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مثـل  . زده ام كنـد  آور بـاز هـم توانسـته حيـرت     كنم كه بعد از چندين و چند كتاب حيـرت  به موراكي گفتم تعجب مي
  .است ي قديمي از تخيلش بوده هميشه هيچ اهميتي نداد و گفت كه اين تنها يك چشمه

بـودم، هـيچ انتخـابي     تان شـده فهمم، من تسـليم داسـ   معنيش رو نمي. ن دونم كيه آدم كوچولوها يك دفعه اومدن، نمي«
  ».نداشتم، اونا اومدن و من توصيفشون كردم، كارم همينه

از موراكامي كه اغلب كارهايش بسيار روياگونه است، پرسيدم كه آيا خودش هم روياهايي به ايـن واضـحي دارد يـا    
نمانده، تنها رويايي كه از چنـد سـال   شود و ديگر هيچ چيز به جا  از خواب بيدار مي. ماند گاه يادش نمي نه؟ گفت كه هيچ

هاي هاروكي موراكـامي دارد، در   است كه حال و هوايي بسيار شبيه به داستان پيش  به ياد دارد، يك كابوس تكرار شونده
: گويـد  مـي » خـوراك عجيـب غريـب   «واري در حال پخـتن غـذايي بـراي اوسـت كـه او بـه آن        اين رويا فرد ناشناس شبح

او . برنج با پانـداهاي كـوچكي در آن  : يي كالسيك از آشپزي ژاپني رويايي آشام و گزينه پاي خونتمپوراي گوشت مار، 
كند كه مجبور است چنين كند و درست پيش از اينكه اولين لقمـه   خواهد غذا را بخورد اما در جهان رويا احساس مي نمي

  .شود را در دهان بگذارد، از خواب بيدار مي
ي ساحليش زديـم   بوديم، من و موراكامي در صندلي عقب ماشينش نشستيم و سري به خانه در دومين روزي كه با هم

كرد، آن هم در بزرگراهي طبقاتي  تر از آئومم، رانندگي مي پوش و جذاب، كمي جوان يكي از دستيارهاي او، زني شيك
ضـبط ماشـين،   . كنـد  دگرگـون مـي  رود و سرنوشـتش را   از آن پايين مي 1Q84هايي كه آئومم در  و واقعي، يكي از همان

دن تاكر پير (يي از سبك آمريكاناي سياه سورئاليستي  كرد، قطعه را پخش مي از بروس اسپيرنگستن 1»دان تكر پير«آهنگ 
ي پاش  دردي تو پاشنه واز دندون/ با چرخ واگن موهاشو شونه ميكرد/ شست صورتشو تو ماهيتابه مي/ يه پيرمرد خوب بود

  ).مرد
ي آغـازين در ذهـن داشـته،     هاي اضطراري اشاره كرد كه هنگام نوشتن صحنه ه بوديم، موراكامي به خروجيدر راه ك

و بعد كاري به شدت پيچيده، البتـه  ) بوده رسد كه او هم درست مثل آئومم در ترافيك مانده موقعي اين ايده به ذهنش مي(
يي اشاره كند كه آئومم خيـالي از آن   عي كرد دقيقا به نقطهدر يك بزرگراه طبقاتي واقعي  س: از لحاظ وجودي، انجام داد

  .پايين رفته است و وارد جهاني ديگر شده
، و »جاهـا بـوده   رفته، پس احتماال همـين  مي 3به شيبويا 2او از يوگا«: كرد، گفت طور كه از پنجره بيرون را نگاه مي همان

» امـا ايـن واقعـي نيسـت    «كند ـــ   د به هردوي ما يادآوري ميبعد به طرف من برگشت و اضافه كرد ــ جوري كه انگار دار
: كنان گفت اشاره. كند وآرام دوباره رو به پنجره كرد و ادامه داد، انگار كه دارد چيزي را كه واقعا اتفاق افتاده تعريف مي

خراشي كه به نظـر   بود، نزديك آسمان 4، از ساختماني گذشتيم كه اسمش كرت تاور»جايي كه ازش رفت پايين آره، اين«
حال موراكامي به سمت مـن برگشـت و انگـار كـه در همـان       درهمين. آسا محكم به زمين متصل شده هايي غول آمد با پيچ

  .»اما اين واقعي نيست«: لحظه  به ذهنش رسيده باشد، اضافه كرد
ژاپن بودم، فهميـدم كـه در   در طول پنج روزي كه در . كنند هاي موراكامي با روش خاصي به واقعيت رخنه مي داستان

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- “Old Dan Tucker” 
2- Yoga 
3- Shibuya 
4- Carrot Tower 
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. هاي او فيلتر شـده اسـت   شهر واقعي از ميان لنزهاي تخيل كتاب. توكيوي واقعي كمتر از توكيوي موراكامي راحت هستم
رفتم، جايي كـه   1توانستم در آن جهان، توكيوي واقعي، گشتم، به تماشاي بازي بيسبال در استاديوم جينگو تا جايي كه مي

شدم و هربار كه كسي دو امتيازي  در ميان تماشاچيان ديوانه و پر از انرژي از جا بلند مي. ه رسيده بودموراكامي به آن خلس
  پزشـده  يي كه از آن دست داشتم، وقتي بود كه يك باقاالي آب ترين تجربه نزديك. (كردم گرفت، حواسم را جمع مي مي

ي موراكـامي در   دويدني طوالني به مسير دوي مورد عالقـه براي ). شوم را با پوست انداختم توي دهنم و نزديك بود خفه
همـدردي  «: دادم ي موراكامي را هنگام دويدن گوش مي هاي موردعالقه كه موزيك درحالي. رفتم 2توكيو، جينگو ــ گائن

  .4»آدم پست« اريك كالپتون 2011، و آلبوم رولينگ استونز 3»با شيطان
گذرد و  حول محور آن مي 1Q84ونقل آن دور و اطراف كه داستان  كز حملهتلم نزديك ايستگاه شينجوكو بود، مر
 .خوردم 6، قهوه و كاري5در پاتوق كاراكترهاي كتاب،كافه ناكامورايا

هـاي   موراكـامي ـــ رفـتم و مخفيانـه  بـه حـرف       پـس از تـاريكي  ي آغـازين رمـان    ـــ صـحنه   7نصف شب به يك دنـي 
گـوش دادم، بـا گشـتن در دور و اطـراف، مـن هـم نسـبت بـه چيزهـايي كـه            8ها در مورد فرنچ تُست و بابـل تـي   توكيويي

رسيد، فراز و فرودها  هايي كه از گوشه و كنار به گوش مي موسيقي: ها حساس اند، حساس شدم هاي موراكامي به آن رمان
  .مردمو شكل گوش 

مردم بر اسـاس غـذاهايي كـه در    . پيوستم با انجام دادن اين كارها، من هم داشتم به صف طوالني مريدان موراكامي مي
هـايي كـه كاراكترهـا     نهايت ليسـت موسـيقي آناليـن از آهنـگ     اند و بي هاي آشپزي منتشر كرده هاي او آمده، كتاب رمان

را براي غـرب ژاپـن   » كافكا در ساحل«كرد كه شركتي در كره تورهاي  موراكامي با لذتي آشكار عنوان. دادند گوش مي
آمـده، منتشـر    1Q84هـايي كـه در    هايش، كتاب راهنماي توكيـو را بـر اسـاس مكـان     ترتيب داده و مترجم لهستاني كتاب

  .است كرده
ها  شنود كه آن نش ميموراكامي اغلب از خوانندگا. كند گاهي اوقات، توريسم حتا از مرزهاي متافيزيكي هم عبور مي

ي ذهن او بوده، در توكيوي واقعي وجود  رستوراني يا فروشگاهي كه ساخته: اند مخلوقات او را در جهان واقعي پيدا كرده
. بـود  ساخته 9»شكار گوسفند وحشي« هست ــ تشكيالتي كه موراكامي در يي به نام دلفين هاي زنجيره دارد، در ساپورا هتل

دريافت كرد، نامي كه احتمـال وجـود داشـتنش بسـيار     » آئومم«يي با نام  يي از خانواده راكامي نامه، مو1Q84بعد از چاپ 
هـا يـك    ي ذهـن اوسـت، درنهايـت بـراي آن     كرد كه اين نـام  تنهـا سـاخته    ، او فكر مي)به ياد داريد؟ لوبيا سبز(كم است 

شـد، يعنـي نفـوذ     هايي كـه گفتـه   ي تمام نمونه مايه جاست كه درون ي جالب اين نكته. ي كتاب را فرستاد ي امضاشده نسخه
هـم جـزو    1Q84كـه البتـه   (هاي موراكـامي هـم هسـت     تر داستان تخيل به واقعيت و واقعيت به تخيل، دقيقا موضوع  بيش

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Jingu Stadium 
2- Jingu-Gaien 
3- “Sympathy for the Devil” 
4- “Reptile” 
5- Nakamuraya 

  .م ــ شود استفاده مي »كاري« ي از واژه ،هاي غربي براي توصيف انواع غذاهاي آسيايي  كلي در فرهنگطور به .6
7- Denny 
8- French toast and bubble tea 
9- “A Wild Sheep Chase” 
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  .وآمد باشيم كند كه ما، بين دنياها در رفت تمام وقت كاري مي او). هاست آن
آورد ــ از يك دنيا به دنيايي ديگر رفتن ــ كه از بسـياري جهـات كليـد     ن ميوآمد، عمل ترجمه را به ياد انسا اين رفت

او حتـا در   .اسـت را رد كـرد   او بارها اين موضوع كه تحت تاثير نويسندگان ژاپني بوده. اصلي درك آثار موراكامي است
ي  اش را بـا مطالعـه   ادبـي  سخن به ميان آورد و به جـاي آن در نوجـواني، حساسـيت   » طلسم ژاپني« شروع كارش، از گريزِ

تر از همـه   و بيش) ، ديكنز، استاندالداستايوسكي(نويسندگان كالسيك اروپا : هاي غربي شكل داد نويس فراوان آثار رمان
يي از نويسندگان قرن بيستم آمريكا كه در طول زندگيش بارها و بارها آثارشان را خوانده ــ ريمونـد چنـدلر، ترومـان     عده

قـدر بـا    موراكامي به هنگام نوشتن اولـين رمـانش آن  . گات ، كرت ونه، ريچارد براتيگان2اسكات فيتزجرالد. اف، 1كاپوت
اش  آغاز كتاب را به انگليسي نوشت و بعد بـه ژاپنـي ترجمـه   : خودش كلنجار رفت كه در انتها به موقعيتي ارتدكس رسيد

، به من گفـت  3مترجم قديمي موراكامي، جي رابين. يدا كندگونه توانست صداي خودش را پ ي خودش، اين به گفته. كرد
شـود كـه گـويي از انگليسـي ترجمـه       يي خوانده مـي  كه وجه بارز ژاپني موراكامي اين است كه در خود زبان ژاپني، گونه

  .است و زبان اصلي، ژاپني نيست شده
اند بلكـه در   تنها ترجمه شده هاي او نه نداستا: ي آثار موراكامي است دهنده شود گفت كه ترجمه، اصل تشكيل حتا مي

در (شـدت روزمـره    هاي موراكامي اين است كه هر موقعيت به رنگ داستان فرد پي مورد ترجمه هم هستند، لذت منحصربه
تلفنـي مرمـوز، سـفر در    (شـود   العاده تبديل مـي  ناگهان به موقعيتي خارق) آسانسور بودن، اسپاگتي پختن، پيراهن اتو كردن

كه كاراكترها از يك موقعيت روان  ي اين ديگر نظاره عبارت به). چاهي جادويي، حرف زدن با مردي گوسفند شكلدرون 
شوند كه بين آن دو واقعيت ناسازگار، همـواره   يي معذب  مجبور مي افتند و سپس به گونه به درون چيزي كامال بيگانه مي

ملمـوس و  : يي در حال برگردان دنياهايي اساسا متفاوت هستند گونه كاراكترهاي موراكامي همواره به. وآمد باشند در رفت
به زباني ديگر، تمام كار ادبي او در واقـع  . غيرملموس، طبيعي و فراطبيعي، روستا و شهر، زن ومرد، روي زمين و زير زمين

  .امر ترجمه است به داستان درآوردنِ عملِ
هـاي   رج شديم و به بيرون شهر رفتيم، از تعدادي سازمان و شركتگرديم به عقب ماشين موراكامي، از توكيو خا برمي

بعد از حدود يك ساعت، مناظر طبيعي جـان  . بزرگ و يك هتل قلبي شكل كه به صورت يك قايق بزرگ بود، گذشتيم
رسبز و يي دوطبقه، زيبا، و معمولي كه در مجاورت محيطي س ي موراكامي رسيديم، خانه گرفتند و به چشم آمدند، به خانه

  .مرتفع، ميان كوه و دريا بود
ي بـاال، بـه دفتـر كـارش رفـتم، سـلولي خودخواسـته كـه در آن          به جاي كفش، دمپايي پوشيدم و با موراكامي به طبقه

هـاي او هـم هسـت     اين خانه، نه از روي تصادف، محـل نگهـداري كلكسـيون عظـيم صـفحه     . است را نوشته 1Q84تر بيش
، دو ديوار بلند دفتـر از  )ها را بشمارد هراس دارد كه آن باشد اما از اين هزار صفحه داشته 10حدس او اين است كه حدود (

در انتهاي اتـاق،  . بندي شده ها با جلدهايي پالستيكي، مرتب قفسه ي آن است كه همه ها پوشانده شده كف تا سقف با آلبوم
بلنـدگوي اسـتريوي بـزرگ قـرار داشـت، در ديگـر       انـدازي بـه كـوه داشـتند، دو      ي مرتفع كـه چشـم   پايين تعدادي پنجره

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Truman Capote 
2- F.Scott Fitzgerald 
3- Jay Rubin 
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كافكـا  كـه او آن را در   1ليواني با تصوير ويسكي جاني واكـر : هاي اتاق، يادگارهايي از زندگي و كار موراكامي بود قفسه
تـرين مـاراتني كـه     كار درآورده بود، و عكسي از خـودش، خسـته و هـالك، در پايـان سـريع      به عنوان قاتلي تبه در ساحل

و تعدادي نقاشـي   ، پوستري از گلن گولدبر ديوارها عكسي از ريموند كارور). 3:31:27، نيويورك، 1991(حال داشته  تابه
ي موراكامي، ساكسيفونيست تنُر،  ي همواره مورد عالقه ها، نوازنده ي جاز كه در بين آن هاي برجسته كوچك از شخصيت

  .هم قرار داشت 2استان گتز
ي جانا كك را گذاشـت، آهنـگ   »سينفونيتا«يي گوش كنيم، موراكامي  مكن است با هم به صفحهاز او خواستم اگر م

طور كه در كتاب هـم آمـده، بـدترين موسـيقي ممكـن       همان. كند را تداعي مي 1Q84شود، به مرور داستان  كه شروع مي
تـا آهنـگ معمـولي     5اسـت كـه   شلوغ، با ضـرباتي قـوي و دراماتيـك ـــ مثـل ايـن       : براي ماندن در ترافيكي سنگين است

يـي خواهدشـد بـراي     العـاده  و ايـن محتـواي فـوق   . بخواهند براي برنده شدن در يـك قـوطي رنـگ خـالي بـا هـم بجنگنـد       
خاطر صداي موسيقي داد بزند تا صداش به من  موراكامي كه مجبور بود به 1Q84 وجوش و خشنِ ماجراجويي پر از جنب

فقط يه بار اين آهنگو در سالن كنسـرت  «. است به خاطر ماورائي بودنش انتخاب كرده را دقيقا» سينفونيتا«برسد، گفت كه 
و اون ماليخوليـايي بـودنش خيلـي خـوب بـا ايـن       ... غريب بـود، خيلـي غريـب   . زن پشت اركستر بود تا ترومپت 15شنيدم، 

ي  هنگام نوشتن صـحنه . »تان بيادي ميتونست به اين داسي داستان جور دراومد، نميتونم تصور كنم كه چه نوع موزيك ديگه
سينفونيتا رو به اين خاطر كه اصال موزيـك محبـوب و معروفـي نيسـت،     «آغازين، بارها و بارها به اين آهنگ گوش داده، 

ازم تشـكر   3آقـاي سـيجي اوزاوا  ...انتخاب كردم، اما بعد از اينكه اين كتاب منتشر شد، اين آهنـگ در اينجـا محبـوب شـد    
  ».فروش رفتش خوب  صفحه. كرد
از جـايش بلنـد شـد، بـه     . اسـت  يي را خريـده  كه تمام شد، از او پرسيدم كه به ياد دارد، اولين بار چه صفحه» سينفونيتا«

جلـد  » .4هاي جورواجور جـين پيتنـي   جنبه«: ها رفت و شروع كرد به گشتن و در همان حال جواب داد سمت يكي از قفسه
هـاي مشـكي و ژاكـت     گردني بـا نقطـه   كه شال 60ي  ي آمريكايي در اوايل دهه هصفحه تصوير شيكي بود از پيتني خوانند

موراكامي گفت كه اين صفحه را وقتـي  . جا يخ زده موهايش  مثل يك موج سرباال بود كه همان. قرمز جيغي به تن داشت
پـيش، از گـوش دادن   هـا   ي اصـلي سـال   ي جايگزين بود، صـفحه  اين صفحه يك نسخه(است  ساله بوده در كبه خريده 13

سوزن گرامافون را گذاشت و اولين آهنگ پرطرفـدار و موفـق پيتنـي    ). است بوده و او آن را دور انداخته زياد، خراب شده
پخش شد، آهنگي دراماتيك و پر از شيپور كه پيتني در آن صداي عاشق جـواني را دارد كـه بـا فريـاد     » شهر بدون پيتني«

كـنن،   چرا كمكمون نمـي / ما يه قلب ميخوايم كه دركمون كنه./ كل دارند، خيلي زيادها مش جوون«: كند طلب كمك مي
  ».ي سنگ و خشتي از هم بپاشه بياين به ما كمك كنين قبل از اينكه اين كره

  .»يه آهنگ احمقانه«: به محض اينكه آهنگ تمام شد، سوزن را برداشت و گفت
مثـل   9در ژاپني عدد (ول كه در آن جناسي چند زبانه وجود دارد ارجاعي به اور: محتوايي كميك دارد 1Q84 عنوانِ

Q 1از او پرسيدم كه آيا هنگام نوشتن ). در انگليسي تلفظ ميشودQ84 ،1984      را دوباره خوانده يـا نـه؟ در جـواب گفـت

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Johnnie Walker 
2- Stan Getz 
3- Seiji Ozawa 
4- “The Many Sides of Gene Pitney” 
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پرسـيدم كـه چـرا    اين اظهار نظر لزوما بد نيست چراكـه در جـايي از او   (كننده بوده  است و برايش كسل كه دوباره خوانده
  ».كننده است چون كسل«: بيسبال را دوست دارد و او گفت

ي »جاده«ن، هميشه تاريكن و باروني و مردم در اونها خيلي غمگينن، من  كننده ي نزديك كسل هاي آينده اكثر داستان«
مـردم در اون  كننـده س، تاريكـه و    امـا بـاز هـم كسـل    ... رو دوست دارم، خيلـي خـوب نوشـته شـده     كارتي كورمك مك
ي نزديكـه، درواقـع    داسـتان گذشـته   1Q84ي نزديكـه، امـا ايـن    جورج اورول ادبيات آينده 1984... خورن همديگه رو مي

  ».كننده نيست ي نزديك باشه، ديگه كسل كنيم، اگه گذشته داريم به يك سال از سمت ديگري نگاه مي
فكر ميكنم كه يك احساس مشتركي بر ضد سيستم «يا نه؟ كند  از او پرسيدم كه آيا هيچ احساس نزديكي با اورول مي

. نويسـي كـنم   نميخـوام شـعار  ... نويسم نويس بود، من صد درصد داستان نگار و نيم داستان داريم، جورج اورول نيم روزنامه
نـوان  كـس ع  هاي سياسيم رو براي هـيچ  ميخوام كه داستان خوب بنويسم، من خودم رو يك فرد سياسي ميدونم اما ديدگاه

  ».كنم نمي
هـاي اخيـر بيـان     اش را بسـيار بلنـد و شـيوا در سـال     هـاي سياسـي   يـي، ديـدگاه   حال موراكامي بـه طـرز غيرمنتظـره    بااين
را دريافت كند و از اين فرصـت   1ي افتخاري اورشليم سفري جنجالي به اسرائيل داشت تا جايزه 2009در سال . است كرده

تابسـتان امسـال در مراسـم اعطـاي جـوايز در بارسـلونا، از       . ائيل و فلسطين صحبت كندي اسر استفاده كرد تا درمورد مساله
يي ژاپن نام برد كه البتـه خـود او از    ي هسته به عنوان دومين فاجعه 2يي ژاپن انتقاد كرد و از فوكوشيما دائيچي صنعت هسته

  .است اولين فاجعه درگير اين موضوع بوده
درصـد يـك    99مـن  «. اش را تغييـر داد  نا از او سوال كردم، كمي درصـد اعـالم شـده   راني بارسلو ي سخن وقتي درباره

هـا را   درصد شهروند؛ به عنوان يك شهروند، چيزهايي براي گفتن دارم و زمان گفتنشون كـه برسـه، اون  1نويسم و  داستان
خـاطر فكـر    نميگفـت، بـه همـين   يي  هاي هسته كس چيزي در مخالفت با  نيروگاه عنوان ميكنم، در اون زمان و شرايط هيچ
نرانـي او، مثبـت    هـا در ژاپـن نسـبت بـه سـخ      تر واكنش و در ادامه گفت كه  بيش» .كردم كه من بايد اين كار رو انجام بدم

فكـر  «. ي سونامي بتواند سـبب اعمـال اصـالحاتي شـود     است و اينكه مردم هم مثل خود او اميدوارند كه هراسِ فاجعه بوده
ي عطفي براي كشورمون ميدونن، يه كابوس بـود امـا بـاز هـم بـراي تغييـر،        مردم ژاپن اين اتفاق رو نقطهميكنم بسياري از 

ما بايد معيارهامون رو . ما سخت كار كرديم و در نتيجه ثروتمند شديم، اما ديگه اينطور نيست 1945بعد از . فرصت خوبيه
باشيم، ربطي بـه پـول يـا سـود و بـازده نـداره، بـه نظـم و هـدف          تغيير بديم، بايد به اين فكر كنيم كه چطوري ميتونيم شاد 

كـنم وقتشـه كـه     ما بايد ساختارو تغيير بديم، فكر مـي : دارم ميگم 1968مربوطه، چيزي كه ميخوام بگم، همونه كه از سال 
  .»آليست بشيم دوباره همه با هم ايده

كه آيا اياالت متحده را به عنوان يك الگو مدنظر دارد  آليسم از نظر او چه شكلي است و اين از او پرسيدم كه اين ايده
كنم كه مردم، ديگه آمريكا رو يه الگو بدونن، در حال حاضر الگويي نـداريم، بايـد خودمـون الگـويي      من فكر نمي«: يا نه

  ».جديد ايجاد كنيم
، سونامي اخير ــ تا قسمتي ي كوبه ي گاز سارين در مترو، زلزله هاي مشخص ژاپن مدرن ــ واقعه جالب است كه فاجعه

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Jerusalem Prize 
2- Fukushima Daiichi 
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صـورت تخريبـي گسـترده، در     فوران خشونت زيرزميني، زخمـي عميـق و نـامرئي كـه بـه     : هاي موراكامي هم هستند فاجعه
كاراكترها از : اند هايي از عمق عجين شده آثار موراكامي آشكارا با استعاره. كند زندگي روزمره، روي زمين تجلي پيدا مي

رو  روند تا به دنياهاي مخفي وارد شوند يا با موجودات تاريك كه زير متروهـاي توكيـو انـد، روبـه     ميهاي خالي پايين  چاه
ي چاه را بـراي خـودش ممنـوع     است كه بعد از رمان هشتمش، استفاده از استعاره يي گفته كننده يك بار به مصاحبه. (شوند

گـر عمـق    هـاي بيـان   حتـا خالقيـت خـودش را هـم بـا واژه      او). بـوده  كرده چراكه تكرار بيش از حد آن، او را نگران كرده
شـود بـه يكـي از كاراكترهـاي      هر روز صبح پشت ميزش، در طول مدت تمركـز نـابش، موراكـامي تبـديل مـي     . سنجد مي

يابـد، گـزارش    چـه را كـه مـي    رود و وفادارانه هـرآن  خالقش مي وجوي ناخودآگاه يك مرد معمولي به جست: موراكامي
  .كند مي

آنجلس، لندن، يا پاريس ــ اگـر بخواهيـد    كنم، نوعي از جهاني متمدن ــ مثل نيويورك، لس در توكيو زندگي ميمن «
مـردم بهـش مـيگن    . چيزهايي جادويي پيدا كنيد، بايد سري به اعماق خودتون بزنيد و اين همون كاريه كه من انجام ميـدم 

وقتي كه دارم مينويسم، خيلـي طبيعـي، منطقـي،    . جادويي نيستديگه . رآليسم جادويي، اما در اعماق خودم فقط رآليسمه
  ».رآل و معقولن

ي  خالقيـتش بـه گفتـه   . نويسـد، انسـاني كـامال معمـولي اسـت      موراكامي بر اين موضوع اصرار دارد كه اوقاتي كه نمـي 
گير اسـت و هميشـه از    ها گوشه او نسبت به رسانه. يي به آن ندارد ي است كه هيچ دسترسي آگاهانه»ي سياه جعبه«خودش 

دهـد كـه بـه     تر ترجيح مي شود و در عوض خيلي بيش خواهد با او در خيابان دست بدهد، متعجب مي كه طرفداري مي اين
گاز سارين در متـرو بـه    1995ي  بعد از واقعه. ژاپني است 1براين، او يك استود تركل عالوه. هاي مردم گوش دهد صحبت

ها و عامالن اين حادثه، مصاحبه كرد و مجموع آن در كتابي دوجلـدي چـاپ شـد كـه      نينفر از قربا 65مدت يك سال با 
  .به انگليسي ترجمه شد 2»زير زمين« اش با عنوان شده ي بسيار خالصه البته نسخه

تـر چيزهـايي رو كـه در     بـيش «: است در جايي نوشته. (در پايان مدتي كه با هم بوديم، موراكامي و من به دويدن رفتيم
روان، : نـوع دويـدنش هـم انگـار تعميمـي اسـت از شخصـيتش       ) ».م م ياد گرفته هاي روزانه دونم از دويدن مورد نوشتن مي
تيم هماهنگ با يكديگر بدويم، موراكامي از من پرسيد كـه آيـا دوسـت    بعد از يكي ـ دو دقيقه كه توانس  . استوار، و واقعي

دارم با چيزي كه از نظر او فقط يك تپه بود، شروع كنيم يا نه؟ جوري اين مطلـب را ادا كـرد كـه انگـار بخواهـد مـرا بـه        
دويـديم بلكـه بـا     ت مـي شـود گفـ   دويم، نه نمـي  مبارزه بطلبد، اما خيلي زود منظورش را فهميدم، به يكباره ديدم داريم مي

طور كه آهسـته بـه سـمت انتهـاي      بود، همين دار شده خورديم، زمين مثل يك تردميل شيب مان تلوتلو مي شده هاي كج بدن
در همين لحظه موراكامي ژستي گرفت تـا بـه مـن    . »ي بزرگي بود تپه«: رفتيم، به طرف موراكامي برگشتم و گفتم جاده مي

بوديم، شروع كردم با خودم فكر كردن كه  نفس افتاده طور كه به نفس ستيم، بعد از مدتي، همينبفهماند كه تازه اول راه ه
سـربااليي،  : پايـان دارد  وار شـديم كـه ارتفـاعي بـي     شدني هست يا نه؟ شايد وارد يك نوع جهان موراكـامي  اصال اين تمام

جهان آبـي وسـيع   : پايين، دريا را ببينيم توانستيم در پايينِ اما درنهايت به باالي تپه رسيديم و حاال مي... سربااليي، سربااليي
سطح آب، آن روز از جايي كـه مـا بـوديم، آرام بـه     . است مرموز، جايي خالي از سكنه كه بين ژاپن و آمريكا كشيده شده

                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Studs Terkel 
2- “Underground” 
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  .رسيد نظر مي
ي گذشـتيم، از رديفـي از   سوار ي وسايل موج اش برد، از مغازه شروع كرديم به سمت پايين دويدن، و او مرا به دهكده

، هـوا مرطـوب بـود و    )ها بـود  سنتي را نشانم داد كه در حياط يكي از آن خانه» گيران معبد ماهي«او (گيرها  هاي ماهي خانه
بـا او زمـاني كـه متـرجم جـوان و      . دويـديم در مـورد جـان ايروينـگ حـرف زديـم       كه به سمت سـاحل مـي   شور، درحالي

قدر عجيب است،  كه چه اين: ها حرف زديم ي جيرجيرك رفته، درباره روي مي به پياده پارك ونشاني بوده در سنترال نام بي
از آن لحظـات، ريـتم   . ها بيايي، سروصدا كنـي و بميـري   زمين زندگي كني تا تنها براي چندماه بر روي درخت ها زيرِ سال

  .ثابت راه رفتن موراكامي به يادم مانده
م و مـن در حمـام مخصـوص مهمـان موراكـامي دوش گـرفتم و لبـاس عـوض كـردم،          بعد از دويدن، به خانه برگشـتي 

ي  ي باال، پايين بيايد، در مسير ماليم باد كـولر پـذيرايي ايسـتادم و از پنجـره بـه منظـره       طور كه منتظر بودم تا از  طبقه همين
رويم  ي روبه دي عجيب در منظرهبعد از چند دقيقه موجو. هاي كوچك بود نگاه كردم حياط پشتي كه پر از گياه و درخت

خوار عجيب و مودار ــ البته اين حدسي بود بر اساس شكل  اول شبيه يك نوع پرنده بود ــ شايد يك مرغ مگس. ظاهر شد
تـر سـر جـاش تكـان      به جاي پرواز كـردن، بـيش  : باشند تر شبيه به دوتا پرنده بود كه به هم گير كرده اما بعد بيش. پروازش

ي سياه بـزرگ   در آخر به اين نتيجه رسيدم كه يك پروانه. هاي اضافي ازش آويزان بود جور بال و قسمت هخورد و هم مي
دقيقـا بـه   . خـورد  جا معلق بود و مثل يك مـاهي خـارجي تكـان مـي     همان. ام حال ديده يي كه تابه ترين پروانه است؛ عجيب

در آخر به پايين كوه، سمت اقيـانوس رفـت   . ي خاصي جا بدهم ي گيج كردنم در ديدم ماند تا نتوانم آن را در طبقه اندازه
  .بوديم آمد كه من و موراكامي با هم دويده ــ به نظر شبيه مسيري مي

بـه او گفـتم كـه    . ها پايين آمد و ساكت سر ميز ناهارخوري نشست چند لحظه پس از رفتن پروانه، موراكامي هم از پله
از بطـري پالسـتيكي آب خـورد و بعـد بـه مـن نگـاه كـرد و         . ي زندگيم را ديدم ترين پروانه همين چند لحظه پيش عجيب

  ».هاي زيادي توي ژاپن هست، ديدن يه پروانه اونقدرا هم عجيب نيست پروانه«: گفت
  

  نيويورك تايمز: منبع


