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چكیده
هاروکی موراکامی ،نويسندۀ معاصر ژاپنی در داستانهای کوتاهش ،گرايش عمیقی به بیان مسائل مختلف زندگی انسان در
پهنۀ جهان دارد و در همین راستا ،عالقۀ بسیاری به گشودن رازهای پنهان از شگفتیهای ذاتی و عاطفی انسان در تعاملش
با خود و دنیای درونی و بیرونیش نشان میدهدت او که به گفتۀ خودش ،در امر نويسندگی نه براساس طرح اولیه بلکه بر
مبنای مکاشفۀ درونی ،خط سیر داستان را پیش میبرد و معموال با انتخاب راوی اول شخص ،زمام داستان را به الهام
درونی و ضمیر ناخودآگاه خود میسپارد ،اغل

در داستانهای کوتاهش به سراغ درونمايهای مشابه  -و نه لزوما

تکراری -رفته استت درونمايۀ موردپسند موراکامی ،نشان دادن معنای عمیق و فراگیر «جستوجو»ی دامنهدار و ناتمام در
زندگی انسان استت اين مقاله به روش مطالعاتی تحلیل گفتمان ،معنای جستوجو را در آثار موراکامی بازجسته استت
نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که جستوجو به زندگی قهرمانان داستانهای او شکل میبخشد و همۀ موجوديت ذهنی،
عاطفی و هويتی آنان را تحتالشعاع خويش قرار میدهد؛ در اين داستانها ،جستوجو مفهومی مجرد و تکافتاده نیست
بلکه پیوستگی عمیقی با مفاهیم ديگر چون اصالت ،فقدان و انتظار و سلوک داردت در برخی از داستانهای موراکامی،
جستوجو گاهی چنان لذت و اهمیتی برای شخصیتهای داستان میيابد که حتی بر مفهوم «يافتن» و «رسیدن» پیشی
میگیرد و در اولويت نخست حیات آنان قرار میگیردت معنای جستجو در داستانهای موراکامی شباهتهايی با برخی
نظريههای عرفانی و فلسفی داردت
كلیدواصهها :هاروکی موراکامی ،درونمايه ،جستوجوت
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موراکامی اگرچه حیطههای مختلف زندگی را

مقدمه
هاروکی موراکامی 0نويسندهای ژاپنی است که

برای آفرينشهای خالقانۀ خود آزموده و همچنان

امروزه آثارش ،خوانندگان بسیاری را در سراسر

میآزمايد ،اما در واقع مضمون جستوجو پیش

جهان ،از جمله کشور ما ،به خود عالقهمند

از مضامین ديگر او را به خود جذب میکند و بر

ساخته است؛ به گونهای که ترجمۀ برخی از

تولیدات ذهنی او تأثیر میگذاردت در اين مقاله

آثارش به فارسی ،چه در حوزۀ رمان و چه

برای رسیدن به درک کلی از فلسفۀ موراکامی و

داستان کوتاه ،به دفعات تجديد چاش شده استت

ادراک نگرش او پیرامون انسان و جهان ،به

اتفاقی که در صنعت نشر کتاب ايران ،آن هم در

بررسی و نقد مضمون پربسامد جستوجوگری

غیر درسی ،به ندرت روی میدهدت

انسان و حواشی و اَشکال آن در داستانهای کوتاه

البته ويژگی مخاط پسند بودن آثار موراکامی ،به

وی (که هربار در هر داستان ،به شکلها و

هیچوجه به معنای «عامهپسند» بودن آثار او

تمثیلهای مختلفی مطرح میشود) پرداختهايمت

نیستت موراکامی مخاطبان بسیاری در میان

روش تحقیق ،در اين مقاله ،مبتنی بر شیوۀ تحلیل

خوانندگان و منتقدان جدیِ ادبیات در گوشه و

گفتمان بوده استت

میان کت

کنار جهان داردت
يکی از علل موفقیت آثار موراکامی در راه

پیشی ۀ تحقیق

يافتن به دل خوانندگان مختلف ،ناشی از نگاه

پیش از اين ،نقدهای پراکندهای از آثار موراکامی به

خاص او به هستی و انسان در معنای عام آن

زبان فارسی در مجالت ادبی و فرهنگی (رت کت

است؛ عالوه بر اين ،يکی از رازهای اقبال گسترده

منابع مقاله) و نیز پايگاههای الکترونیکی انتشارات

به آثار وی را بايد در نگرش نقادانهاش نسبت به

کتاب ،نظیر نشر ماهی و نشر چشمه ،نوشته شده

فلسفۀ عشق جستت از اين منظر ،اگرچه

استت همچنین نقدها و نظريات فراوانی نیز به

گرايشهای گاهگاهی به ذهنیتگرايی و نیز

زبان انگلیسی دربارۀ آثار او در ژورنالهای مختلف

رئالیسم جادويی در آثار او ديده میشود ،اما

به چاش رسیده است (چند نمونه از آنها را در

محور اصلی ديدگاه او در داستانهايش  -با توجه

بخش منابع اين مقاله ذکر کردهايم) ،درباب

به جهان انسانی بر مدار واقعگرايی -توجّه و

رئالیسم جادويی و جستوجوی هويت در رمانِ

کنکاش مستمر در اليههای درونی و ژرفای جهان

در جستوجوی کافکای موراکامی نیز ،کتاب

واقعی آدمی و همچنین روابط او با خود و جهان

مستقلی به زبان انگلیسی موجود است (نتکت منابع

بیرونیش شکل میگیردت

اين مقاله) ،اما تاکنون کتاب يا مقالۀ پژوهشی
مستقلی در باب اين نويسنده و آثار او به زبان
فارسی تألیف نشده استت
1. Haruki Murakami
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كلیات و تیاریف

گفتمانها از عالمتها تشکیل شدهاندت اما

تحلیل گفتمان 0که در زبان فارسی به «سخن

کارکردشان از کاربرد اين عالمات ،برای نشان

کاوی»« ،تحلیل کالم» و «تحلیل گفتار» نیز ترجمه

دادن و برگزيدن اشیاء بیشتر است و همین

شده است ،يک گرايش مطالعاتی بینرشتهای است

ويژگی است که آنها را غیر قابل تقلیل به زبان،

که از اواسط دهۀ  0120نیمه دوم 0190م در پی

سخن و گفتار میکندت گفتمان امروزه بیانگر

تغییرات گستردۀ علمی  -معرفتی در رشتههايی

ويژگیها و خصوصیات تاريخی ،چیزهای گفته

چون انسانشناسی ،قومنگاری ،جامعهشناسی خرد،

شده و چیزهايی است که ناگفته باقی میماندت در

روانشناسی ادارکی و اجتماعی ،شعر ،معانی و

نظر فوکو گفتمانها همچنین اعمالی هستند که به

بیان ،زبانشناسی ،نشانهشناسی و ساير رشتههای

طور سیستماتیک موضوعاتی را شکل میدهند که

علوم اجتماعی و انسانی عالقهمند به مطالعات

خود سخن میگويندت گفتمانها دربارۀ موضوعات

نظاممند ساختار و کارکرد و فرآيند تولید گفتار و

صحبت نکرده ،هويت موضوعات را تعیین

نوشتار ،ظهور کرده استت اين گرايش ،به دلیل

نمیکنند ،بلکه سازندۀ موضوعات هستند و در

بینرشتهای بودن ،خیلی زود ،به عنوان يکی از

فرآيند اين سازندگی مداخلۀ خود را پنهان

روشهای کیفی در حوزههای مختلف علوم

میکنند»ت (بهرامپور)00 :0291 ،

سیاسی ،علوم اجتماعی ،ارتباطات و زبانشناسی
انتقادی مورد استقبال واقع شد.

زبان روايی موراکامی پر از استعارهها و
نشانههای فرازبانی استت از اينرو ،به نظر

در تحلیل گفتمان ،برخالف تحلیلهای سنتی

میرسد که بهترين روش برای تحلیل و شناخت

زبانشناسانه ،ديگر صرفا با عناصر نحوی و لغوی

نظام انديشگانی مطرح در داستانهای وی ،ارتباط

تشکیلدهندۀ جمله سروکار نداريم ،بلکه فراتر از

آن با تاريخ فلسفه و تأثیرپذيری آن از ارتباطات

آن با عوامل بیرون از متن ،يعنی بافت موقعیتی،

انسانی در جوامع امروزی ،بهرهگیری از روش

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،ارتباطی و غیره

تحلیل گفتمان باشدت

روبهرو هستیمت بنابراين ،تحلیل گفتمان ،چگونگی
تبلور و شکلگیری معنا و پیام واحدهای زبانی را

تحلی ففتماع می اي جستوجو در داستاعهاي

در ارتباط با عوامل درون زبانی و عوامل برون

كوتاه موراكامي

زبانی (زمینۀ اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و

بیترديد جانمايۀ بزرگ داستانهای موراکامی

ارتباطی و موقعیتی) بررسی میکندت

فقدان است« :اين راز است؛ راستش نمیدانم اين

«مفهوم گفتمان و تحلیل انتقادی آن اينک با

حس فقدان از کجا میآيد؛ شايد بگويید باشد،

نام میشل فوکو همراه شده استت به نظر فوکو

خیلی چیزها را به عمرم از دست دادهام؛ مثال دارم
پیر میشوم و روز به روز از عمرم میکاهد ،مدام

 discourse analysisت1
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وقت و امکاناتم را از دست میدهم ،جوانی و

میدهدت عالوه بر آن همچون فقدان بر مبنای

جن وجوش رفته ،يعنی به يک معنا همه چیزت

انديشه ،بینش و عواطف آدمی ،اَشکال و طرق

گاه حیرانم که در پی چیستم؟ فضای اسرارآمیز

مختلفی میيابد که در داستانهای موراکامی به

خودم را در درون خودم دارمت اين فضای تاريکی

برخی از آنها اشاراتی شده استت

استت اين پايگاهی است که هنگام نوشتن پا به

جستوجو و فقدان همچنین ،با يک مفهوم

آن میگذارم؛ اين درِ مخصوصی برای من است؛

عام و شايع ديگر پیوندی ناگسستنی دارد و آن

اشیاء اين فضا شايد همان چیزهايی باشد که در

مفهوم «انتظار» استت عالوه بر اين ،همۀ

راه از دست دادهام؛ نمیدانم البد اين يک جور

ديدگاههای بشری برای جستوجوی آدمی،

ماتم است»ت (موراکامی :0210 ،کافکا در کرانه،

الگويی اولیه مطرح ساختهاند :مثال الگوی اولیه در

پشت جلد)

نظرگاه ادبیات عرفانی همان تجلّی نخستین و

اگرچه مضمون فقدان در داستانهای مختلف

الستی معشوق ازلی يا به قول حافظ «يک فروغ

مـوراکامـی ،شکـلهـای مختـلفی چـون مـرگ،

رخ ساقی» است که آتش بر عالم و آدم زده است

گمگشتگی ،متارکه ،فراموشی وتتت میيابد ،اما

و همه کس را الیاالبد شیدا و جويانِ «او» ساخته

واضح است که نتیجۀ نهايی اين فقدان در نهاد

است؛ يا مثال ديدگاه روانشناختی يونگ که

هستی آدمی واحد است و آن عبارت است از

نظريۀ آنیما و آنیموس را مطرح میکند و اين

ايجاد نیاز برای پرسش از چرايی اين فقدان و

جستوجوی پايانناپذير آدمی را به نوعی ديگر

يافتن راهکاری برای جبران فضای تهیماندۀ

توجیه میکندت (شمیسا )0252 ،به هر جهت

حاصل از فقدانت

مبحو الگوی اولیۀ جستوجوی آدمی ،مبحثی

فقدان ،محرک و انگیزۀ اصلی «جستوجو»

بسیار گسترده ،پیچیده و البته ناشناخته همچون

است؛ فقدان موتور همۀ تحرکات بشری در مسیر

مبحو «روح» است که پروندهاش همیشه مفتوح

جستوجو و يافتن است؛ جستوجو يا به

مانده استت

اصطالح عرفا «طل » ،مفهومی ازلی و ابدی است

در داستانهای موراکامی ،الگوی اصلی،

که بدون توجه به عناصر زمان و مکان ،در

شکلهای نمادين و استعاری از مظاهر عینی هستی

تاروپود هستی آدمی تنیده شده است تا آنجا که

به خود میگیرد ،الگوی اولیه در اين داستانها

میتوان يکی از تعاريف انسان را در مفهوم آن

همان چیزی است که فقدانش در زندگی قهرمان

فکری و ديدگاههای نظری و

داستان ،او را به جستوجو برمیانگیزد :فرزندی

علمی بر مبنای هستۀ جستوجو شکل میيابند و

که از کف رفته ،همسر يا معشوقی که مرده ،قهر

تعريف میشوندت جستوجو بنیاد اصلی همۀ

کرده و يا گم شده است ،دوستی که ديگر نیست،

فعالیتهای فکری و عملی بشر را تشکیل

هويت ،آرمانشهر ،آرزوها و تتت ت

يافتت همۀ مکات
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میتوان

مدل

اصلی

اغل

درونمايۀ

3

همسرش به آرامشی کامل و دلخواه میرسد؛ اما

داستانهای کوتاه موراکامی را در طرح زير پیاده

همسرش ناگهان و بدون دلیل يا مشکل خاصی او

کردت موراکامی از هر جای زندگی و با هر ريتمی

را ترک کرده و فقط نامهای برای مرد بر جای

که شروع به نوشتن میکند در نهايت به مضمون

میگذارد« :مشکل اينجاست که از زندگی با تو

مورد عالقۀ خود که در اين طرح مشخص شده

هیچچیز نصیبم نمیشه ،يا اگر بخواهم واضحتر بگم

است رجعت میکند:

در درونت چیزی نداری که بتونی به من بدیت تو

فقدان

خوب و مهربون و خوشقیافهای ،اما زندگی کردن

الگوی اولیه

با تو مثل يک تودۀ هواست که البته همش هم
تقصیر تو نیست؛ زنهای زيادی هستن که ممکنه
بهت عالقهمند بشن ،اما لطفا ديگه به من زنگ

جستجو

نزنتتت»ت (موراکامی )00/0 :0210 ،اکنون مرد آشفته
س جش داستاعهاي كوتاه موراكامي براسا

مدل

طرحشده
برای تبیین و توضیح شفافتر مطل

در ادامۀ

مقاله ،به بررسی تعدادی از داستانهای کوتاه
موراکامی براساس مدل ارائه شده ،خواهیم
پرداختت قبال ذکر اين مطل

نیز ضروری است

که تعداد داستانها و حتی رمانهای موراکامی که
درون مايه در آنها قابلیت تطابق با مدل فوق را
دارد ،بسیار است و اين مقاله در حد گنجايی
خود به تعداد محدودی از آنها میپردازدت
 .2جستوجوي عشق ،یافتن و فم كردع

دوبارۀ آع در داستاع یوفو در كوشیرو
يوفو در کوشیرو داستان مردی است متموّل و
جذاب که پیش از ازدواج ،با زنان بسیاری ارتباط
داشته است ،اما پس از ازدواج با يک دختر کامال
معمولی که تمولّ و جذابیت چندانی ندارد ،از هر
رابطۀ بیرون از منزل دوری میکند و در کنار

و بیقرار است ،همسرش با رفتن خود ،آرامش را از
او گرفته ،از طرف ديگر درک دلیل رفتن زن به
دغدغۀ بزرگ فکری و روحی برای مرد تبديل شده
است؛ بنابراين زن ،که با بودن خود ،نخست الگوی
اولیهای از آرامش روحی را برای مرد ترسیم کرده،
همان آرامشی که مرد پس از سالها جستوجو در
کنار اين و آن ،به آن دست نیافته بودت اکنون با رفتن
خود ،فقدان و ضايعۀ بزرگی را در زندگی مرد بر
جای نهاده استت اين فقدان ،عالوه بر آنکه آرامش
را از مرد میگیرد ،دوباره او را به جستوجو برای
يافتن آرامش کاملی که او را از جستن و پرسه
زدنهای خواهشگرايانه رهايی بخشد سوق
میدهدت اولین گام او در اين جستوجو ،سعی در
بازگرداندن همسر است ،اما وقتی زن به او اطمینان
میدهد که ديگر باز نخواهد گشت ،جستوجوی
مرد به فضای بیرونی ،بیرون از خود و حريم
خانهاش انتقال میيابدت
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بیان استعاری داستان به نوعی است که درک

به عنوان يک موجود منفرد انسانی ،ساچی در

داليل زن را دشوار میسازد؛ آنچه زن از «تهی

عالقهاش به او شک داشتت درک اين مسئله برای

بودن» يا «بیوزنی» مرد نقل میکند ،چندان

ساچی زمان زيادی طول کشیدت او چیزی دربارۀ

ملموس نیست و اين امر تا انتهای داستان هم

پسرها ،دربارۀ روح و جسم آنان نمیدانست»ت

برای مرد و هم برای مخاط  ،همچون رازی

(موراکامی )20-20 :0210 ،تنها نقطۀ اشتراکی که

سربهمهر ،مثل هويت وجودی خود انسان ،در

زن بین خود و پسرش میيابد اين است که هر دو

پردۀ ابهام باقی میماندت اما مطمئنا معنای فقدان و

درس و خانواده را در پی عالقۀ بزرگ زندگی

آرامشی که زن به

خود (يکی نوازندگی و آن ديگری موجسواری)

عنوان الگويی اولیه در جان مرد نقش کرده است،

رها کردهاندت موراکامی زيرکانه نشان میدهد که

مضمونی است که به وضوح در بافت کلی داستان

مادرِ فرزند گم کرده ،چگونه در زوايای روحی و

متبلور شده است و چرخۀ مفروض مطرح شده

ذهنی خود معنای زندگانی خود و پسرش را

در آن به خوبی به چشم میآيدت

میکاودت

جستوجوی پیوسته در طل

ساچی (مادر داغدار) در يکی از سفرهای

 .1در جستوجوي خویشتنِ خویش در خلیج

بسیارش به خلیج هانالی با دو جوان هممیهنش

هانالي

برخورد میکند و با حسی مادرانه به آنها در يافتن

شخصیت اول اين داستان ،زن میانسال پیانیستی

محل اقامت ارزان کمک میکندت سپس وقتی آن دو

است که تنها پسرش را که موج سوار بوده در

برای زن از جوان موجسوار يکپای ژاپنی (شبح)

خلیج هانالی (آمريکا) از دست داده است (کوسهها

صحبت میکنند که او را در کنار خلیج هانالی

او را خوردهاند)ت پس از اين فقدان است که بیشتر

ديدهاند ،همۀ زندگی زن تبديل به يک

به پسرش و حتی بیشتر از آن به خودش ،زندگیش

«جستوجو» برای يافتن نشانهای از آن جوان

و عالئقش میانديشدت زن که سالها پیش همسر

موجسوار میشودت در واقع دو جوان بدون آنکه

خیانتپیشهاش را از دست داده و پسرش را به

خود بدانند طرحی از الگوی ذهنی يا شايد هم يک

تنهايی بزرگ کرده است ،اکنون مجال بیشتری دارد

امید ،برای جستوجوگری زن نقش میکنندت زن

تا به خود و رابطهاش با فرزند از دسترفته

روزهای بسیار از بام تا شام در کنار خلیج سپری

بینديشدت موراکامی با نگاهی روانکاوانه و دقیق از

میکند تا مگر اثری از آن جوان (شبح) بیابدت از هر

مسکوت سخن میگويد:

عابری سراغ پسرش را میگیرد و آنگاه که از درک

«با اين حال حقیقت اين بود که ساچی هیچ وقت

شاهد مقصود سرخورده میشود از خیال ذهنی او،

به پسرش عالقهای نداشت ،البته که دوستش

غمگین و شکوهآلود میپرسد« :آيا من شايستگی

داشت و او برايش مهمترين شخص دنیا بود ،اما

ديدن تو را ندارم؟»ت (همان)29 :

يک حس واقعی و اغل

تحلی ففتماع می اي «جستوجو» در داستاعهاي هاروكي موراكامي
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سرگردانی و ناآرامی زن در جستوجویِ

دهساله بیش نیست ،با نگاه و لبخندی پر از استهزا

فرزندی که بسیار شبیه به خودش است ،يا به

و مالمت و نفرت باقی مانده است ،همۀ زندگی

عبارت بهتر ،خودش است ،در آن خلیج غري

و

او را درگیر خود میکندت

دور از وطن اصلی به اين داستان ،هیبتی غمآلود

فقدان يک يار همدل و همراز به همراه حس

و رازناک میبخشدت اين مضمون بسیار شبیه به

شديد عذاب وجدان که با تصاوير حسی و قوی

دريا»ست که در غزل

در داستان وصف شده است ،مرد را به کوچ کردن

جامجم از

از از شهر و ديار خود وامیدارد تا شايد کابوس و

مفهوم «گمشدگان ل

زيبای حافظ به مطلع «سالها دل طل
ما میکرد» تجلی يافته استت

عذاب وجدان از او دور شود و آرامش از دست
رفته را مجددا به کف آورد؛ اما خاطرۀ دوست و

 .9جستوجوي آرامش براي نجات از عذاب

آن فقدان بزرگ هیچگاه و هیچجا ،دست از سر او

وجداع در نفر هفتم

برنمیداردت سالها بعد ،مردِ پريشان روزگار جرأت

در اين داستان راوی ،نفر هفتم از مجلسی هفت

میيابد تا به آن شهر و ساحلش بازگرددت اينبار

نفره است که پیش از او ،همه راز و خاطرهای از

جستوجو را از جايی ديگر ،يعنی در درون خود

زندگی خود را حکايت کردهاند و اکنون نوبت

آغاز میکند؛ اينبار با دقت بیشتری دنبال خود و

رازگويی او رسیده استت داستان زندگی اين مرد

دوست ناکامش میگردد؛ هر روز ساعتها مشغول

هم فقدان بزرگ و جستوجويی مکرر دارد؛

نگاه کردن به نقاشیهای آبرنگ پسرک میشودت

فقدانی که در تمام لحظات او ،از خواب گرفته تا

درست همچون مکاشفهای عارفانه يا شهود باطنی،

بیداری اثر گذاشته است و عمری او را دربهدر و

اوقات بسیاری را در انديشۀ تحلیل خود و

پريشان ساخته و خوابهايش را آشفته استت

دوستش و نگاه آخرش میگذراند ،تا اينکه باالخره

داستان به سالهای کودکی مرد بازمیگردد،

راز آن تصوير ذهنی و آن نگاه آخرين را در

در آن سالهای دور ،او دوستی صمیمی پیدا

نقاشیها (نشانههايی از حقیقت) برای خود حل و

کرده ،دوستش پسرکی است با اختالل گفتاری،

فصل میکندت او دوست فقیدش را و نیز محبت او

منزوی و مورد آزار گروه همساالن ،بسیار مستعد

را در خودش پیدا میکند« :آن وقت پی بردم که

در هنر نقاشی و بسیار عزيز برای اوت در يک روز

تاريکیهای عمیق درونم ،محو شدهتتت» و

طوفانی ،راوی دوستش را برای بازی به ساحل

«کابوسهای ترسناک به پايان رسیدند»ت (موراکامی،

میبرد ،موجهای وحشتناکی از راه میرسند و

)95/0 :0210

دوست نازنین را برای همیشه با خود میبرندت غم

براساس مدل ارائهشده ،محبت و دوستی بین

از دست دادن دوست ،همراه با آخرين تصوير

دو کودک و آرامش و شادی حاصل از آن الگوی

ذهنی چهرۀ او که در حافظۀ راوی که پسرکی

اولیۀ جستوجو در اين داستان استت مرگ رفیق،
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فقدان را ايجاد میکند و در پی آن جستوجو برای

گفتن ندارد که  -کلمات همیشه نیاز به

رسیدن به آرامش و نجات از عذاب وجدان و

واسطهگری ما دارندت اگر ما نباشیم ،لغات مفهوم

تنهايی آغاز میشودت در اين داستان نیز همچون

وجودی نخواهند داشتت غیر از اين است؟ آنها

داستان قبل (خلیج هانالی) جستوجوی پايانناپذير

کلماتی خواهند شد که هیچوقت بیان نخواهند

بیرونی به جستوجوی درونی میانجامد و چرخۀ

شد و کلماتی که بیان نشوند به هر حال کلمه

آن در بافت نظام ذهنی و عاطفی شخصیت (انسان)

نیستند» (موراکامی)95/0 :0210 ،؛ ضمن اينکه

ادامه میيابدت

حرکت توأم با سکوت ،از نمادهای روشن و
برجستۀ مفاهیم عمیق و فلسفی چون طل

 .9فقداع عشق و جستوجوي آع در شبتاب
راوی در اين داستان ،پسرک دانشجويی است که

و

سلوک عارفانه هم هستت
باالخره مُهر اين سکوت در ش

تولد بیست

صمیمیترين دوستش در دورۀ دبیرستان

سالگی (عدد تکامل؟) دخترک میشکند؛ دخترک

خودکشی کرده ،از کف او رفته است (يک مقدمۀ

که کمی هم سرش از باده گرم است (سکر؟

طوالنی و تقريبا بدون تأثیر در تم اصلی در اين

بیخويشی؟) ،به پرگويی میافتد و چهار ساعت

داستان وجود دارد)؛ اما اکنون معشوق آن دوست،

متوالی برای پسرک از خودش و دلش حرف

به او نزديک شده و کمکم به دل او راه میيابد؛

میزندتتت پسرک که نگران از دست دادن آخرين

روزهای يکشنبه به پیادهرویهای طوالنی همراه با

قطار است ،ناشیانه رشتۀ کالم دخترک را میبردت

سکوت اين دو ،میگذردت پیادهرویهای طوالنی

قطع کردن گفتوگوی درونی و به نوعی

و استعاری که شباهتی ضمنی به حرکت در جهت

برونريزی دختر ،برای جوان عاشق به بهای

کشفیات درونی و رهیابی به سرمنزل عشق داردت

زيادی تمام میشودت جوان عشق و اعتمادی را که

انتظار تماسی از طرف دخترک و دعوت او به

به سختی به دست آورده است ،به سادگی میبازد

ديدار ،راهپیمايیهای ممتد و سکوت ،چرخهای

و آنچه برايش میماند ،سکوت ،تنهايی و انتظار

را در زندگی جوان به وجود

استت چرخۀ فقدان و انتظار برای جوان ،از

میآورد که به تدريج پای او را به منزل عشق

عنفوان جوانی آغاز میشود« :تا ابد منتظر ماندم»

میکشاندت عشق در سکوت رشد میکند و ادامه

(همان )000 :عالوه بر شخصیت اصلی (راوی)،

میيابدت اصوال سکوت در داستانهای موراکامی

انسان ديگری (دختر) که از دو عشق پیشین،

نقش زيادی ايفا میکند و داستانهای او اغل

بهرهای نجسته است ،با پیادهرویهای طوالنی

کنشمحور است تا گفتوگو محورت در يکی از

خود در مسیر ديگر و در جهت هدفی ديگر،

داستانهايش از زبان شخصیتی میشنويم که «به

بیشک چرخۀ جستوجوی خود را پی خواهد

ندرت ما نیاز به کلمات داريم ،اما از آن طرف -

گرفتت

عظیم و عجی

تحلی ففتماع می اي «جستوجو» در داستاعهاي هاروكي موراكامي
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در امتداد اين داستان موراکامی تمثیل ديگری

بیش از حظی میداند که آدمی از يافتن ،به دست

نیز برای آن درخشش اولیه (الگوی اولیه) که ياد و

میآوردت به قول مولوی که میگويد« :آب کم جو،

خاطرهاش الیاالبد در دل مانده ،خلق کرده است:

تشنگی آور به دست»ت

هماتاقیِ راوی ،کرم شبتابی به او هديه داده است

در چندين داستان ،از داستانهای کوتاه

که اکنون ديگر نیست« :مدتها بعد از آنکه ش -

موراکامی ،به اين انديشه برمیخوريم و در رفتار

تاب ناپديد شد ،دنبالۀ نورش در درون من باقی

قهرمانان داستان ،اين طرز تلقی نسبت به

ماند؛ پشت چشمهای بستهام ،آن نور ضعیف ،در

جستوجو قابل درک استت

تاريکی انبوه ،همانند روحی سرگردان به گشتن
ادامه دادتتت بارها و بارها دستم را به سوی آن

 .5لذت فم شدع و جستوجو در همه جا

تاريکی دراز کردم ،اما انگشتانم چیزی حس

ممكن است پیدایش ك م

نمیکرد و آن تابش ضعیف همواره دور از

اين داستان که با نام کجا ممکن است پیدايش

دسترس بودتتت»ت (همان )002 :اين تمثیل

کنم؟ نیز ترجمه شده است ،نام يکی از مجموعه

شباهتهای بسیاری با استمرار سیمای آن «حسن

داستانهای ترجمه شده از موراکامی نیز هستت

ازلی» در ديدۀ نظربازان عشق دارد که خاطرۀ آن از

داستان از همان آغاز با پیام گم شدن و تقاضای

ازل تا ابد بر جانشان نقش بسته است و تداعی آن

جستوجو آغاز میشودت گمشدۀ اين داستان مرد

را در هر زيبايی ديگری میتوان يافتت

جوانی است ،کارگزار سهام ،که در راهپلۀ يک
برج ،بین طبقات  00و ( 02منزل خود و منزل

جستوجو براي جستوجو

مادرش) گم شده است و زنش برای

گاهی اوقات نفسِ جستوجو برای آدمی مهمتر

جستوجوی او کارشناس بیمه را در جريان امر

و دلخواهتر از يافتن است؛ شايد به اين دلیل که

میگذاردت راوی داستان همان کارشناس بیمه

جست وجو امری ذاتی است و يا شايد برای آنکه

است که مأمور يافتن مرد شده ،او تأکید بسیار

انسان در چیزيست فراتر از همۀ چیزهايی که در

دارد که کار جستن و يافتن ،بايد همیشه رايگان

جهان عادی و حسی به دست میآوردت به هر

باشد وگرنه نتیجهای حاصل نخواهد شدت اين امر

جهت ،موراکامی در برخی از داستانهايش به

بیانگر آن است که جستوجو برای راوی داستان

روشنی بیان میکند که اگرچه خصیصۀ

نه جزوی از مشغلۀ روزانه و وسیلۀ ارتزاق ،بلکه

جستوجوگریِ فطرت آدمی ،او را به زحمت و

فرصتی برای انديشیدن است يا به اصطالح يک

سختی میافکند و برايش گران تمام میشود ،اما

کار «دلی» است؛ او اکنون که اين وظیفه را به

در هر حال بسیار مهمتر از مسئلۀ يافتن است و

عهده گرفته است ،روزهای بسیاری را در راهپلۀ

به نوعی لذتی را که در جستوجو وجود دارد

«روشن و دلباز» آن برج به دنبال رد و نشانهای از
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مرد سپری میکندتتتت در اين راهپلۀ نمادين ،که

کردن زندگی نمیکنیم ،اما به نظر نمیرسد برای

وسیله ای برای صعود و يا نزول است ،و راه

زندگی کردن هم فکر کنیمتتت اما احتماال گاهی با

ارتباطی فرضی برای دور و يا نزديک شدن به

هدف خلع خود از زندگی فکر میکنیم؛ مات و

حقیقت ،يک تمثیل گويا و قديمی ديگر در متن

مبهوت شدن شايد چیزی باشد که ناخودآگاه در

جستوجو قرار گرفته است :يک آينۀ قدی که

واکنش به آن شکل میگیرد؛ به هر حال مسئلۀ

راوی با نگاه کردن در آن و نقد خود ،به دنبال

پیچیدهای است»ت (موراکامی )99/0 :0210 ،يک

داليل و انگیزههای فرار يا گمشدن مرد میگردد؛

دختربچۀ دبستانی هم عابر دائمی اين راهپله است؛

گويا وی سعی میکند با نگريستن در اين آينه،

سادگی و معصومیت او به معنای جستوجو،

خودش و مرد را همراه هم بجويد و بیابد ،انگار

هويتی عینی و در عینحال عمیقتر میبخشد؛ او

که با يافتن او خودش را هم خواهد يافت و يا

راهپله را به دو دلیل برای رفت و آمد انتخاب کرده

بالعکست تصاوير فراوان از جستوجوی راوی

است :اول اينکه آسانسور «بوی بد»ی میدهدت (اين

در درون خود در پی ديگری ،نشانۀ گويايی از

بوی بد به احتمال بسیار ،نمادی از ناآرامیِ حاصل

اعتقاد نويسنده به مسئلۀ وحدت ارواح است که

از تزاحم افراد است که خلوت خودخواستۀ درونی

در داستانهای ديگر موراکامی همچون خلیج

را بر هم میزند) ،و دومین دلیل «آيینۀ اين راهپله

هانالی نیز قابل پیگیری استت

از همهجا تصوير بهتری دارد ،تصويری کامال

از راهپلۀ «روشنِ دلباز» ،افراد معدودی استفاده

متفاوت با آينۀ خودمان»ت (همان )91 :در داستان

میکنند ،افرادی که هر يک به داليلی استفاده از

بین اين کودک و راوی (کارشناس بیمه)

راهپله را به استفاده از آسانسور ترجیح دادهاند و

گفتوگوهای جالبی شکل میگیرد؛ مرد از کودک

گفتمان بین آنها و راوی ،مضمون موردنظر

میخواهد که در اين جستوجو او را ياری دهد و

نويسنده را تقويت میکندت يکی از اين افراد از

دنبال هر نشانه و ردپايی بگردد ،حتی آن چیزهايی

راهپله استفاده میکند ،برای آنکه با فرصت بیشتری

که معلوم نیست چه میتواند باشد:

در حین راه رفتن بینديشد و به ذهن خود پويايی

«ـ بايد دنبال چیزی بگردم که نمیدانم چی

دهد؛ ديگری برای آنکه ورزش کند و جسم خود

هست؟

را آزموده نگاه داردتتت يکی از مشتريان دائمی آن

ـ اما ببینیش خیلی زود میفهمی خودش است»ت

راهپله ،پیرمردی است متفکر و خوشسخن که

(همان )50 :کودک به سادهترين زبان ،فلسفۀ

درباب هستی و آدمی انديشههای جالبی را مطرح

جستوجو را باز میگويد :جستوجويی مستمر

میکند که در بیان مقصود و نیت نهانی نويسنده

در پی آنچه که نمیدانی چیست ،اما براساس

درخصوص رمزآلودگی زندگی و فلسفۀ حیات،

الگويی اولیه که به گونهای فطری بر نهاد بشری

نقش تعیینکنندهای ايفا میکند« :ما هرگز برای فکر

نقش يافته است؛ ادراکش کار دشواری نیستت

تحلی ففتماع می اي «جستوجو» در داستاعهاي هاروكي موراكامي
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پلیس مردِ گمشده را 00 ،روز پس از گمشدنش،

نکتۀ دوم اينکه راوی ،پس از پیدا شدن مرد

در ايستگاه راهآهن شهری دور پیدا میکند ،بدون

نیز همچنان در جستوجوست ،گويا گمشدن و

اينکه بداند و به ياد آورد چرا آنجاست و اين 00

جست وجو را بیشتر از پیدا شدن ناگهانی و بدون

روز بر او چگونه گذشته استت راز اين گم شدن

نشانه ،دوست دارد ،و بدينگونه چرخۀ

و پیدا شدن هرگز گشوده نمیشود ،اما به احتمال

جستوجو تداوم میيابد« :من هنوز جايی ديگر،

بسیار سرّ گمگشتگی را بايد در معنای کالم

به دنب ال چیزی هستم که شايد به شکل در ،چتر،

پیرمرد (عابر مجرب راهپلۀ نمادين ،که میتواند

فیل يا هر چیز ديگر باشد؛ همه جا امکان دارد

نمادی از پیر ،شیخ ،خضر يا راهنما باشد) جستت

پیدايش کنم»ت (همان)52 :

پیرمرد گفته بود که گاهی نتیجۀ انديشیدن در

همه جا ممکن است پیدايش کنم ،يکی از

معنای حیات ،مات و مبهوت شدن است ،چیزی

زيباترين و برجستهترين داستانهای کوتاه

شبیه به همان معنای عظیم و متعالی «حیرت» که

موراکامی در بیان معنای حس فقدان همیشگیِ

يکی از منازل محبوب عارفان و سالکان نیز

انسان و جستوجوی باطنی و ناخودآگاهِ حاصل

هست و هر که بیشتر «حقیقت» را بپويد ،سهمش

از آن استت موراکامی در اين داستان ،به طور

از حیرت بیشتر خواهد شدت

مداوم از انديشههای برجستۀ فلسفی برای نشان

موراکامی با زبانی ملموس و عینی مفهوم
ذهنی حیرت را در سیمای مرد گمشده و بازيافته،

دادن معانی ژرف و شگرف نیروهای درونی چون
حیرت و سلوک بهره جسته استت

تشريح میکندت آشفتگی ظاهری مرد ،کاهش وزن
شديد او (رياضت) و بیخود بودنش گويای همان

 .0زباع فویاي اشیاء در مسیر جستوجوي

آدمي در س گي به شك

حیرانی عظیم او در جادۀ سلوک (راهپله) استت
در جستوجوی استمراریِ راوی دو نکتۀ قابل

كلیه كله هر روز

جابهجا ميشود

توجه وجود دارد ،اول اينکه او تمام دورۀ بیست

در اين داستان نیز راوی ،مرد نويسندهای است که

روزهای که به دنبال مردِ گمشده است و او را

يکبار در شانزده سالگیش رازی فلسفی ــ تجربی

را

را از پدرش میشنود« :در میان آشنايیهای همۀ

نمیگیرد و همۀ جستوجوی وی به آن راهپلۀ

عمر يک مرد ،برايش فقط سه زن واقعا دارای

روشن و تمیز ختم میشودت آيا اين مسئله ،بیان

معنی هستند؛ بیشتر و کمتر از اين نیست»ت

استعاری اين موضوع نیست که اين گمگشتگی،

(موراکامی )51/0 :0210 ،اين راز ،موج

سفری درونی ،به اعماق انسان است و نه يک سفری

اضطرابی دائمی در مرد شده است« :به عبارتی،

بیرونی؟ باال و پايین رفتن مرد همراه با انديشیدن به

همزمان که اشتیاق ـ آيا جايی انسانی هست که

مفهوم زندگی ،حکم سلوک عارفانه را داردت

مشتاق نباشد ـ داشت طرف زنی واقعا دارای

میجويد ،هرگز در جای ديگری سراغش
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معنی باشد ،از اين هم وحشت میکرد که

زن را تکان دهد و به خود آوردت او معتقد است

برگههای کمشمارش را در مراحل اولیۀ زندگی

که «هر چیزی در اين دنیا قصد و غرضی دارد»ت

استفاده و تمام کند»ت (همان)10 :

(همان)009 :

مرد ،اولین زن معنیدار زندگیش را در اوايل

دومین زنِ محبوب نويسنده ،بیخبر و

جوانی از دست میدهد ،سپس دومین بار در ،سی-

بینشانهای از خويش ،مرد را که در کنار او به

ويک سالگی با زنی برخورد میکند که حس

آرامش رسیده است و گره داستانهايش را با

میکند برايش مهم است ،زن پختهتر و به لحاظ

حضور او راحتتر میگشايد ،به حال خود رها

سنی بزرگتر از مرد است و برخالف اغل

میکند و برای همیشه از زندگی مرد میرودت رفتن

شخصیتهای داستانهای موراکامی ،خوب و زياد

او که به معنای پايان دومین رابطه يا فرصت

حرف میزندت زن به مرد میگويد که در زندگی

معنیدار راوی است ،به شدت مرد را درهم میريزد

بیش از همه چیز عاشق «تعادل» استت آنچه که در

و آشفته میکندت انتظار برگشتن زن و جستوجو به

داستانهای او پسنديده است ،همان تعادل است؛

امید يافتن نشانهای از او بر همۀ زندگیش سايه

او معتقد است که هر چه ذهنش را آشفته کند،

میاندازد ،اما هیچ خبری از زن نمیشودت

مانع کار و زندگیش خواهد شد ،حتی عشقت

سرانجامِ اين فقدان و انتظار و جستوجو

راوی (مرد نويسنده) همانطور که زندگی و

برای نويسنده ،رسیدن به درک تازهای از مفهوم

رابطۀ خود را تعريف میکند و پیش میرود،

جست وجو و يافتن است؛ مرد متوجه میشود که

داستانی نیز میآفريند :زن جوانی که پزشک

شیرينی اين جست وجوی ناتمام بسیار بیشتر از

امـراض داخـلی اسـت ،رابـطۀ عـاشقـانـه و

يافتن هايی است که همواره ترس از دست دادن

بیسرانجامی با يکی از همکاران متأهل خود داردت

و گم کردن را با خود دارند ،و اين درک،

زن در سفری انفرادی به شهری ساحلی ،سنگی

اضطراب طوالنی او را تبديل به آرامشی با معنی

شبیه کلیه پیدا میکند و با خود به مطبش میآورد

میسازدت مرد اين بار بدون اضطراب و شمارشی

و از آن به عنوان نگهدارندۀ کاغذ استفاده میکند؛

پیوسته در جست وجوی عشق واقعی ره میپويد

دارد و خودبهخود جابهجا

و چرخۀ جست وجوی او به گردش خود ادامه

سنگ خاصیتی عجی

میشودت راوی تا اينجای داستان را نوشته است،

میدهدت

اما قصه بیش از اين پیش نمیرود ،در اينجای
قصه ،ناهمواریای وجود دارد که نويسنده از حل

 .6ایجاد انگیزه براي جستوجو در دیدع دختر

آن عاجز است؛ وقتی قصه را برای زن روايت

صددرصد دلخواه در صبح زیباي ماه آوری

میکند ،زن به او میفهماند که سنگ از روی

مفهوم جستوجو بالنفسه و نه برای يافتن ،در اين

قصد و غرض جابهجا میشود ،زيرا میخواهد

داستانِ موراکامی به بیان ديگری بازگو میشودت در

تحلی ففتماع می اي «جستوجو» در داستاعهاي هاروكي موراكامي
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آدمی

اين داستان هم ،سه محور يافتن و فقدان و

پاک شدن کامل حافظه نیز از خاطرۀ قل

جستوجو در جريان استت دختر و پسری در

زدوده نمیشود و تصوير آن برای همیشه بر جان

سن هجده سالگی بر سر راه يکديگر قرار

او نقش بسته استت

میگیرند و متوجه میشوند که کامال دلخواه و

موراکامی در اين داستان نیز بر گستردگی و

ايدهآل هم هستند ،اما برای آنکه از انتخاب خود

فراگیری معنای جستوجو ،داليل ،لزوم و

مطمئن شوند ،تصمیم میگیرند از همديگر جدا

نامتناهی بودن آن تأکید میکندت داستان بار ديگر،

شوند تا اگر واقعا سهم هم بودند ،روزگار دوباره

از منظری نو ،تماشگر ذهن و دنیای انسان است

آنها را به هم پیوند زندت بعد از جدايی ،در يک

که در میان لذت جستوجو و طعم يافتن،

زمستان سرد ،هر دو دچار آنفوالنزای سختی

جستوجو را برمیگزيند حتی اگر بارها الگوی

میشوند و اگرچه از اين بیماری جان به در

اولیۀ مفقود بر سر راهش واقع شودت

میبرند ،اما حافظۀشان به طور کامل پاک میشود
و خاطرات سالهای گذشته را از ياد میبرندت زمان

 .8جستوجویي آرماع شهرفرایانه در داستاع

با سرعت میگذرد ،پسر  20ساله میشود و دختر

شهرِ او

 20ساله« :در خیابانی باريک به هم برمیخورندتتت

الگوی اولیۀ جستوجو گاهی چیزی فراتر از

پرتو ضعیفی از خاطرات گذشته برای لحظۀ

امور حسی و واقعی ماست؛ چیزی نگفتنی اما

کوتاهی در دلهاشان سوسو زد؛ هر يک نفسش را

قابل درک که از فقدان و حسرتی ابدی در ضمیر

در سینه حبس کرد و میدانست که:

ناخودآگاه آدمی سخن میگويدت داستان شهرِ او

 -آن دختر ،دختر صد در صد دلخواه من بودتتت

شکلی از اين جستوجوی مرموز و ذاتی را در

 -آن مرد ،مرد صد در صد دلخواه من بودتتت

خود دارد ،آرزوی يافتن انسان آرمانی و دنیای

اما پرتو خاطراتشان بسیار ضعیف بود و ديگر

آرمانیت

وضوح چهارده سال قبل را نداشت؛ آنان بیهیچ

راوی باز هم مرد نويسندهای است که در

گفتوگويی از کنار هم رد شدند و برای همیشه

مسافرت به شهر ديگر ،وقتی در اتاق هتل از سر

در میان جمعیت ناپديد شدند؛ ماجرای غمانگیزی

بیکاری مشغول تماشای تلويزيون است ،تصوير

است؛ اين طور نیست؟ بله همین است»ت

سادۀ زنی ساده ،توجه او را جل

میکند ،زن در

(موراکامی)005 :0251 ،

حال معرفی شهر کوچک و گمنام خود است و

همانگونه که مشخص است ،در اين داستان
موراکامی به طور روشن از اعتقادش به وجود

توانايیهای کشاورزی و دامداری و صنعتی شهر
«ر» را توضیح میدهد:

يک الگوی اولیۀ روحی و فطری برای عشق و

«طوری رو به دوربین صحبت میکرد که

جستن آن سخن میگويدت الگويی که حتی پس از

انگار «آينهای» است که «آينده» را پیشبینی
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میکند و به نظر میرسید به من خیره شده است

دخترک کمکم از اين وضع سر میرود و پیشنهاد

و روی صحبتش با من است»ت (موراکامی:0210 ،

جنوب بروندت

میکند که برای مسافرت به قط

« )00ناگهان ارتباط ملموسی با زندگی آن زن

وقتی به قط

حس کردم؛ با طرز زندگی کردن او ارتباط برقرار

کامال برعکس میشود ،مرد در اثر قرابت ذاتی،

کردم»ت (همان )00 :آن زن در تلويزيون به

با مردم آنجا میگويد و میخندد و خوش

حرفهايش ادامه داد« :اين شهر من است؛ خیلی

میگذراند ،اما زن تنهاست و هیچ همصحبتی

توجه نیست ،اما آسايشگاه من است؛ اگر

نداردت سه ماه بعد زن حامله میشود و میفهمد

جال

توانستید از شهر ما ديدن کنید؛ مطمئن باشید
نهايت تالشمان را میکنیم که به شما خوش
بگذرد»ت (همان)00 :

جنوب میرسند ،اوضاع زندگیشان

که قرار است يک مرد يخی ديگر به دنیا بیاوردت
اين حکايت ،حکايت گمگشتگی آدمی در
اين جهان استت دور افتادن از اصل ،حکايت

پیش از آنکه در داستان سخنی از تنهايی،

نیای است که از نیستانش دور افتاده ،شادی از

فقدان ،دردمندی يا حتی جستوجوی راوی در

وجودش رخت بربسته و از جدايیها شاکی

میان باشد ،احساسی که مرد به تصوير ساده و

است ،زيرا در فضايی زندگی میکند که از جنس

«آينهگون» آن زن و شهر او پیدا میکند ،و امید او

خودش نیستت اما همین که به اصل خود ،به آن

را متوجه آرزوی نهانی و

آرمانشهر دلخواه و همجنس بازمیگردد ،هم

فقدان ابدی و جستوجوگری ذاتی انسانی

شور و شوق و سرزندگیاش را باز میيابد و هم

میسازد« :در خیال خود به شهر او سفر میکنم؛

هويت و گذشتۀ خود را« :گذشتهای ابدی و

شايد او بتواند به من کمک کند»ت (همانجا)

سنگین و ماورای تمام تصوّرات ،ما را در چنگال

به «کمکِ» زن ،مخاط

خويش گرفته بود و هرگز نمیشد آن را از خود

 .3جدایي از نیستاع و جستوجوي آع در مرد

دور کرد»ت (موراکامی)020 :0251 ،

یخي
راوی در اين داستان ،دختر جوانی است که با

 .26جستوجویي وحدتفرایانه در دختري از

مردی يخی ازدواج میکند ،يک ازدواجِ برخالف

ایپانما 2381-2309

انتظار ،اما عادی با روابط و رفتارهای عادی؛ مرد

در اين داستان هم همچون داستان شهر او ،الگوی

همه چیز را در ارتباط با گذشتۀ زن میداند و در

اولیۀ جستوجو چیزی فراتر از دنیای مادی و

مورد آن ساعتها با هم صحبت میکنند ،اما

محسوس ماست ،چیزی در میانۀ خیال و تصوير

چیزی از خودش و گذشتهاش نمیگويدت او در

ذهنیِ آرزومندانهای که سالها در ياد و خاطرۀ

سردخانه کار میکند و اگرچه مهربان اما کمحرف

آدمی میماند و با او زندگی میکند و نشان از

است و اهل خوشی و خنده هم نیستت حوصلۀ

جستوجوی مستمرِ آن «لذت» مرموز به دل

تحلی ففتماع می اي «جستوجو» در داستاعهاي هاروكي موراكامي
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نشسته را در همۀ زندگی دارد؛ دختری از ايپانما

جهان من خودم هستم و خودم من است ،فاعل

از آن دست داستانهای جستوجوگرانۀ

همان مفعول است و مفعول همان فاعل؛ هیچ

موراکامی است ،که از پیوند عینیت و ذهنیت

شکافی بین اين دو نیست؛ اين دو کامال به هم

حاصل میشود:

متصل هستند»ت (موراکامی)20 :0210 ،

« -ما بايد همديگه رو سال  0122ديده باشیم؟

اين داستان به روشنی نظر موراکامی را دربارۀ

 -اووم 0122؛ آره بايد همديگه رو ديده باشیمت

مفاهیم زيرساختی زندگانی انسان نظیر عشق،

 -تو از اون موقع پیر نشدی نه؟

جستوجو و وحدت ،بیان میکند و نشان

 -برای اينکه من دختر متافیزيکیام»ت (موراکامی،

میدهد که از منظر اين نويسنده ،عشق مقدس و

)55 :0210

فرازمینی محصول فطری و ناخودآگاه زندگی

آنچه موراکامی در اين داستان ،از مفهوم بسیار

انسان است که معنا و هدف زندگی آدمی با

عمیق و فطریِ جستوجو ،بیان میکند به نوعی

حرکت و پويايی مداوم در مسیر آن تعريف

دربردارندۀ بسیاری از مفاهیم فلسفی و نظريست

میشودت شايد بتوان اين داستان را نقطۀ عطف

دينی و فکری

تمام داستانهای کوتاه موراکامی با محوريت طرح

مختلف بیان میشود؛ درونمايۀ اين داستان،

پیشنهادی در اين مقاله در نظر گرفت؛

جستوجوی يک معشوق ماورائیست که در عین

جستوجويی ريشهای و دنبالهدار برای راه يافتن

غرابت بسیار ،به نظر آشنا میآيد و رسیدن به او

به جوهرۀ ذاتی انسان و درآمیختن با کل هستی

حکم رسیدن به خويشتنِ خويش را داردت اين

يا يکی شدن با «لیلی»ت

که در باب جستن در میان مکات

جست وجو و اتصال حاصل از آن ،در عرفان و
فلسفۀ اسالمی با نظرگاه پیچیده و محل اختالف

بحث و نتیجهفیري

«وحدت وجود» مطرح شده است؛ «حس میکنم

درونمايه در داستانهای کوتاه هاروکی موراکامی

جايی از ته قل هايمان به هم متصل باشیم؛

اغل

پیرامون مسئلۀ فلسفیِ جستوجوی

نمیدانم کجا به هم متصل شدهايم ،اما مطمئنم که

پايانناپذير آدمی در پهنۀ حیات میچرخدت او

و دور است؛

داستانهايش را از هر کجای زندگی انسان که

نقطۀ اتصال را تصور میکنمت اين نقطۀ اتصال

آغاز میکند ،به طور ناخودآگاه آن را به مضمون

جايی ساکت و آرام در راهرو تاريک ،جايی که

مورد عالقهاش يعنی گمگشتگی آدمی و تالشش

هیچکس در آن قدم نمیگذارد خوابیده استتتت

برای پر کردن فقدان موجود در زندگی که اغل

اين بايد همان نقطۀ اتصالی باشد که من را به

عشق است ،میکشاندت اين مضمون به همراه

خودم متّصل میکند؛ مطمئنم که روزی خودم را

نشانههای تصويری و زبانیِ سنجیده و

و دور مالقات خواهم کردتتت در

استعارههای آشنا و در عینحال تازه ،انديشههای

اين اتصال جايی در جهانی غري

در جهانی غري
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موراکامی را به روشنی در آثارش متبلور میسازد
و قابلیت تحلیل و بازشناخت آن را برای مخاط
او هموار میسازدت برای مضمون معهود و
پربسامد موراکامی در داستانهای کوتاهش
میتوان طرح ثابت چرخشیای را در نظر گرفت
که شامل سه فاکتور اصلی است :الگوی اولیه،
فقدان و جستوجوت
معنای جست وجو در داستانهای موراکامی
با برخـی نظريـات مطـرح در عـرفان و فلسفۀ

نقد و نظرت شمارۀ  29و 25ت صص 052 -050ت

فیتز جرالد ،اسکات و ديگران ()0210ت ماجرای
عجی

بنجامین باتن و داستانهای ديگرت ترجمۀ

فرشید عطايیت تهران :آموتت

موراکامی ،هاروکی ()0210ت درخت بید کور و دختر
خفتهت ترجمۀ مونا حسینیت چاش سومت تهران:
قطرهت

ــــــــــ ()0210ت ديدن دختر صد در صد دلخواه
در صبح زيبای ماه آوريلت چاش پنجمت ترجمۀ
محمود مرادیت تهران :ثالوت

اسالمی چـون معشـوق ازلـی ،طلـ  ،حیـرت،

ــــــــــ ()0210/0ت کجا ممکن است پیدايش

سلوک و وحـدت وجـود و توجـه بـه عـالم

کنم؟ت ترجمۀ بزرگمهر شرفالدينت چاش هشتمت

درون بـرای يافتـن گوهـر گمشـده (از خـود

تهران :چشمهت

هر آن چه خواهی ،که تويی) شباهتهای

بطل

بسیاری داردت

ــــــــــ ()0210/0ت نفر هفتمت ترجمۀ محمود
مرادیت تهران :ثالوت
ــــــــــ ()0210/2ت پسلرزهت ترجمۀ سما قرايیت

م ابع
استلیبروس ،اولیور ()0221ت فرهنگ انديشۀ نوت
ويرايش عتپاشايیت تهران :مازيارت

بهرامپور ،شعبانعلی ()0291ت تحلیل انتقادی گفتمان
نورمن فرکالفت تهران :مرکز مطالعات و
تحقیقات رسانههات
شمیسا ،سیروس ()0252ت داستان يک روحت چاش
ششمت تهران :فردوست
عبداللهی ،محمدعلی ()0250ت «روش اثبات مدعیات

زبانی در فلسفۀ تحلیلی و علم اصول»ت فصلنامۀ

تهرانت

ــــــــــ ()0210/0ت داستانهای عجی

توکیوت

ترجمۀ قدرتاهلل ذاکریت تهران :افرازت
ــــــــــ ()0250ت «ديو در تن (مصاحبه با
موراکامی)»ت ترجمۀ سعید خاموشت مجلۀ هفتت
شمارۀ خرداد ماهت صص21-22ت
مستور ،مصطفی ()0291ت مبانی داستان کوتاهت تهران:
مرکزت
میرصادقی ،جمال ()0255ت عناصر داستانت چاش
پنجمت تهران :سخنت

