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چکیده 
هاروکـى موراکامـى از مهم تریـن رمان نویسـان امـروز جهان اسـت. بیشـتر رمان هاى او دربـارة وضعیت 
تناقض آمیـز انسـان کنونى اسـت. موراکامـى اصالتاً ژاپنى اسـت اما خوانندگانى از سراسـر جهـان دارد. 
همیـن امـر باعث شـده کـه منتقدانـش او را نویسـنده اى بیگانه بـا فرهنگ و مـردم ژاپن بداننـد. مترو

ـ بـا آنکـه رمان نیسـتـ  ژاپنى ترین اثر موراکامى اسـت. این اثر که دربردارنـدة مصاحبه هاى موراکامى 
بـا قربانیـان حملـۀ گاز به متروى توکیو (1995) اسـت نگاهـى وقایع نگارانه دارد. موراکامـى این اثر را با 
مصاحبه هایـى از اعضـاى فرقـۀ اوم (عامـالن حملـه) تکمیل کرده و به طور ضمنى سـعى دارد شـکاف 

اجتماعـى و خأل معنـوى در جامعه ژاپن را بـه نمایش بگذارد.  

کلیدواژه : موراکامى، مترو، فرقۀ اوم، سارین، قربانى

«مى خواسـتم اگـر امکان داشـته باشـد، از هـر فرمولى پرهیز کنم تا نشـان دهم هـر فردى که 
آن روز در متـرو بـود، یک چهره داشـت و یـک زندگى، یک خانواده، امیدهـا و ترس ها، تضادها 

و درگیرى هـا و اینکه همۀ این عوامل در ماجرا نقشـى داشـتند» (موراکامـى، 1395: 12).
متـرو از متفاوت تریـن آثـار موراکامـى اسـت. موراکامى رمان نویس مشـهور ژاپنـى در این 
اثـر مسـتند بـه وقایع نـگارى حادثـۀ حملـه به متـروى توکیـو ( بـا گاز سـارین)  در 20 مارس 
1995 پرداختـه اسـت. هـر گـزارش صورت پیاده شـدة مصاحبه با کسـى اسـت کـه در حادثه 
حضـور یـا به نوعى با آن ارتباط داشـته اسـت. موراکامى با سخت کوشـى همیشـگى اش دنبال 
اسـناد و مدارك و نام و نشـان قربانیان گشـته، با آنها مصاحبه کرده و مصاحبه ها را مکتوب و 
تدوین کرده اسـت. بسـیارى از قربانیان را نیافته، برخى حاضر به مصاحبه نشـده اند و بسـیارى 
نیـز پس از انجام مصاحبه پشـیمان شـده و اجازه درج مصاحبه شـان را نداده انـد. خواندن همه 

 آزاده شریفی
azadehsh194@gmail.com دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

موراکامی در مترو
     



35074

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

نقد رمان

ایـن گزارش هـا در یک کتاب چنان اسـت کـه گویى خواننـده روایتى واحـد را از چندین راوى 
مى شـنود و تکه هـاى مختلـف آن را کنـار هم مى گـذارد. تصویرها و روایت هـاى متفاوتى که از 
ماجـرا داده مى شـود هماننـد تکه هـاى پـازل یکدیگـر را تکمیـل مى کنند و به مخاطـب اجازه 

مى دهنـد خـود را بارهـا و بارها در بطـن حادثه بیابد. 
یـک روز عـادى و شـاید کسـل کننده... مردمانـى سـوار بر قطـار بودند که عمدتـاً به محل 
کار خـود مى رفتنـد و مأموران ایسـتگاه هم در حـال انجام وظایف متداول خـود بودند؛ ناگهان 
چنـد نفـر از اعضـاى فرقـۀ اوم1 با کیسـه هاى پر از گاز سـارین وارد چند ایسـتگاه  شـدند و در 
بیـن راه کیسـه ها را سـوراخ و گاز را منتشـر کردنـد. اعضـاى فرقـۀ اوم از خلوتى یـک روز بین 
تعطیـل اسـتفاده کردنـد تا با حملـۀ گاز حضور رعب انگیز خـود را به اهالى توکیـو اعالم کنند. 
برخـى معتقدنـد فرقـه اوم قصد راه انداختن کشـتار وسـیعى نداشـتند، وگرنـه انداختن بمبى 
در یکـى از خیابان هـاى توکیـو هـم رعب و وحشـت بیشـترى ایجاد مى کـرد و هم جـان افراد 
بیشـترى را مى گرفت. مسـمومیت با گاز در همان ایسـتگاه و ایسـتگاه هاى دیگر دوازده نفر را 
بـه کام مـرگ کشـید. امـا ماهیت مادة سـمى به گونـه اى بود که بسـیارى از قربانیانـى که گاز 
سـمى را استنشـاق کرده بودند تا مدتها عالئمى مانند سـرماخوردگى، تارى دید و ... داشـتند، 
بـه همیـن دلیـل بعـد از ظهـر روز حملـه بسـیارى از افرادى کـه در زمـان حادثه در ایسـتگاه 
بودنـد بـه بیمارسـتان ها مراجعـه کردنـد. ایـن اتفـاق چیـزى از زمینـۀ اصلـى اکثـر رمان هاى 

موراکامـى کـم نداشـت. ایـن حملـه براى چند سـاعت زندگى شـهر توکیو را بـر هم زد. 
فکـر تدویـن ایـن کتاب بـا خواندن نامه اى از همسـر یکـى از قربانیان حملـۀ گاز در مجلۀ 
بانـوان بـه ذهـن موراکامـى رسـید. او اگرچـه در زمـان حملۀ گاز بـراى تعطیالتـى کوتاه مدت 
بـه ژاپـن آمـده بـود اما 7-8 سـالى مى شـد که خـارج از ژاپـن زندگى مى کـرد. اقامتـى که به 
قـول خـود او «تبعیـدى خودخواسـته» بود تا بتوانـد از بیرون به مـردم و سـرزمین مادرى اش 

■ موراکامــى، هاروکى (1395) متــرو، ترجمۀ گیتا 
گرکانى، تهران: نگاه.
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موراکامى در مترو

نـگاه دقیق تـرى بینـدازد. او حملۀ گاز و زلزلۀ کوبـه را «آغازگر دوران تحقیق انتقـادى در مورد 
ریشـه هاى وضعیـت ژاپـن» مى داند (همان: 280). موراکامى مجموعه داسـتان پـس از زلزله را 
بـا محوریـت زلزلۀ کوبه نوشـت کـه مدتى پیـش از حملۀ گاز اتفـاق افتاده بود. این داسـتان ها 

در سـال 2000 در ژاپن منتشـر شد.
حملـۀ اعضـاى منتسـب بـه فرقـۀ اوم بـا گاز سـارین به متـروى توکیـو یکـى از مهم ترین 
و وحشـیانه ترین حمـالت تروریسـتى تاریـخ معاصـر اسـت. دوازده نفـر کشـته شـدند و تعداد 
بسـیارى نیـز آسـیب هاى جـدى دیدنـد. شـدت آسـیب در برخـى قربانیـان به حدى بـود که 
امـکان زندگـى عـادى و روزمـره را از آنهـا سـلب یا ترسـى دائمـى از تکـرار حمله را با ایشـان 
همـراه کـرد. بـه عقیـدة موراکامـى، قربانیـان ایـن حادثـه تنها کسـانى نیسـتند کـه در مترو 
بودنـد و آسـیب دیدنـد، خانواده هـا، همـکاران، دوسـتان و تمام مسـافران همۀ خطوط شـلوغ 
متروهـاى توکیـو و سراسـر ژاپن قربانى ایـن حادثه اند. در بخـش دوم این کتابـ  کـه در ژاپن 
در مجلـدى جداگانـه به چاپ رسـیدـ  مصاحبه هـاى موراکامى با برخى اعضـاى قدیم و جدید 
فرقۀ اوم آمده اسـت. اگرچه بیشـتر این مصاحبه ها با نام مسـتعار چاپ شـده اند و بسـیارى از 
مصاحبه شـوندگان از حملـۀ فرقـه بـه مترو بى اطالع بودند یا اساسـاً انتسـاب آن بـه فرقۀ خود 
را رد مى کردنـد. بـا ایـن حـال، افـزوده شـدن این قسـمت غناى خاصـى به کتاب بخشـیده و 

تحلیـل عمیق تـرى را کـه موراکامى در پى اش بوده مّیسـر سـاخته اسـت.
دیگر شـخصیت هاى این مسـتند مردمان آن سـوى خیابان، اعضاى فرقه اوم و مسـئولینى 
هسـتند کـه بى اعتنـا از کنـار حادثـه عبـور کردنـد. تصویـر رقت انگیـز دسـتپاچگى مـردم و 
نرسـیدن نیروهـاى امـدادى در برخى مصاحبه ها به خوبى ترسـیم شـده اسـت. تصویـر دوپارة 
این سـو و آن سـوى خیابان در حملۀ گاز بسـیار شـبیه به درك موراکامى از ژاپن امروز اسـت؛ 
تضـادى ناگفتـه میـان ظاهـر و باطـن... جلو رفتـن و به درون خزیـدن که در هیاهـوى زندگى 

روزمره گم شـده اسـت:
« ... آن نیمـۀ خیابـان جهنـم مطلـق بـود. اما طـرف دیگر مـردم طبق معمول به سـر کار 
مى رفتنـد. داشـتم به کسـى کمـک مى کـردم و سـرم را بـاال آوردم و دیدم رهگـذرى با حالت 
اینکـه «محـض رضـاى خدا اینجـا چه اتفاقى افتـاده؟» به من نـگاه مى کند. اما کسـى نزدیک 
نیامـد. انـگار یـک دنیـا فاصله داشـتیم. هیچ کس توقـف نکرد. همـۀ آنها فکر کردنـد: «به من 

ربطى ندارد» (همـان: 25).
آنچـه بـراى موراکامـى جالـب توجـه بـوده واکنـش آنـى افـراد مختلـف بـه ایـن اتفـاق و 
تأثیـرات بعـدى آن در زندگى ایشـان اسـت. قطعاً اتفاق افتـادن این حادثه در قطار شـهرى در 
جلـب توجـه موراکامـى بـه آن نقش داشـته اسـت، چون موراکامى و شـخصیت هایش عاشـق 
قطارنـد. همچنین محتمل اسـت کـه توجه به فرهنگ بومى و سـرزمین مـادرى از انگیزه هاى 
موراکامـى در تدویـن این اثر باشـد، زیرا منتقـدان ژاپنى او را از این نظر بسـیار مالمت کرده اند 
و معتقدنـد او بیشـتر بـراى مخاطبـان و جایزه هـاى جهانـى مى نویسـد و توجهـى بـه ادبیـات 

ندارد. مادرى اش  سـرزمین 
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جسـتجوى تصویـرى کامـل از جامعـۀ ژاپـن هـدف اصلـى و درونـى موراکامـى در این اثر 
وقایع نگارانـه اسـت. عنـوان فرعى این کتـاب (حملۀ گاز توکیـو و روان ژاپنى هـا)2 گویاى قصد 
اصلـى موراکامـى از گـردآورى و تدویـن ایـن مصاحبه هاسـت: جلوگیـرى از فرامـوش شـدن 
قربانیـان، شـنیدن و ثبـت روایت شـخصى ایشـان و بازنمایى ابعـادى متفاوت از جامعـۀ امروز 
ژاپن. حضور موراکامى در سراسـر کتاب بسـیار کم رنگ اسـت و بیشـتر خواسته است داستانى 
را کـه گـردآورده همـراه بـا مخاطـب تماشـا کنـد. موراکامى طـى مصاحبه ها تا حـد ممکن از 
اظهارنظـر خـوددارى کـرده و تمـام نظرهـاى خـود را بـه مؤّخره اى نه چنـدان بلنـد در انتهاى 
کتـاب برده اسـت. سـامان دهى مطالب به گونه اى اسـت کـه اولویتى به خواننـده القا نمى کند؛ 
هـر تجربـه، هر احسـاس و هر خاطـره اى از روز واقعه فـارغ از اهمیت و قضاوت براى نویسـنده 
مهـم اسـت و ایـن مسـاوات را با نحـوة سـامان دهى اطالعات بـه خواننده هم منتقـل مى کند. 
پرداخـت دقیـق و جزئى نگرانـه موراکامى به سـیر حـوادث و جزئیات تجربۀ هـر قربانى موجب 
شـده اثـر از مجموعـه مصاحبـه اى عـادى بـه داسـتانى جـذاب و پرکشـش ارتقـا یابـد. بدین 
ترتیـب مخاطـب بـدون فاصله روبـه روى مصاحبه شـونده قرار مى گیـرد و این جایگاهى اسـت 
کـه موراکامـى بـراى مخاطبانـش آرزو مى کنـد؛ اینکه خـود را در صبحگاه 20 مـارس در یکى 

از ایسـتگاه هاى متـرو توکیـو تصـور کننـد و از خـود بپرسـند: اگر آنجـا بودم چـه مى کردم؟3
ترجمـۀ فارسـى این کتـاب در دو بخـش جداگانه در یـک مجلد (مطابق چاپ انگلیسـى) 
انجـام شـده اسـت. در نسـخۀ ژاپنـى، کتـاب متـرو دو جلـد دارد کـه جلـد اول آن مصاحبـه 
بـا قربانیـان حادثـه و جلـد دوم شـامل مصاحبه هـاى عامـالن حملـۀ تروریسـتى اسـت. مقالۀ 
تأثیرگـذارى کـه موراکامـى در پایان بخش نخسـت نوشـته اسـت (کابوس کور؛ مـا ژاپنى ها به 
کجـا مى رویـم؟4)  دیـدگاه اصلى موراکامـى را توضیح مى دهد. یکى از چیزهایـى که موراکامى 
خواسـته مطـرح کنـد برخـورد سـرد و نظـم آهنین جامعـۀ ژاپـن در مواجهه با چنیـن اتفاقى 
اسـت: مـدت کوتاهى پـس از حملۀ گاز، قطارها دوباره راه مى افتند ... شـاهدان به سـرکار خود 
بازمى گردنـد و عـده اى تنهـا بـا پخش خبـر از تلویزیون متوجه مى شـوند در قطـارى که بر آن 

سـوار بوده انـد چه روى داده اسـت. 
موراکامـى بـا افـزودن بخش دوم بـا عنوان مکان موعـود5 (که مصاحبه هـاى برخى اعضاى 
فرقـه) را در برمى گیـرد قصـد دارد دوگانگـى مردم مظلوم ژاپن و فرقۀ متعصـب و جنایتکار اوم 
را درهـم بشـکند و آن را دو چهـره از جامعـۀ ژاپـن معرفـى کنـد. بـه عبارت دیگـر، مى خواهد 
گفتمانـى را کـه بـا صورت بنـدى تقابـل مـا/ آنهـا حل شـده بود، زیر سـقف مـا گـرد آورد و از 
درون بـه آن نگاهـى بینـدازد. این وجهى از ماجراسـت که دادگاه و قانون نمى توانـد در باب آن 
سـخنى بگویـد. در این مصاحبه هـا موراکامى حضـور پررنگ تر و فعال ترى دارد و پیداسـت که 
در پـى پاسـخ پرسـش اصلى خـود در این پروژه اسـت: اعضاى فرقۀ اوم چه کسـانى هسـتند؟ 

یـا بـه عبـارت دقیق تر، اعضـاى فرقـۀ اوم چطور ژاپنى هایى هسـتند؟
«بیشـتر ژاپنى هـا آماده انـد تـا همـۀ واقعـه را در صندوقـى جـا بدهنـد و بـر آن برچسـب 
امـور حل شـده و انجام گرفتـه بزننـد. ترجیـح مى دهیم توضیح ایـن مصیبت براى رونـد دادگاه 
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مانده باشـد و به همه چیز در سـطح سیسـتم رسـیدگى شـود... بى تردید روند قانونى با ارزش 
اسـت و خیلـى از حقایـق را روشـن مى کنـد. اما اگـر ما ژاپنى هـا آن واقعیت هـا را هضم نکنیم 
و در حـوزة دیـد قـرار ندهیـم، همه چیـز در تـوده اى از جزئیـات بى معنى، شـایعات پرونده اى 
دادگاهـى، در گوشـه اى مبهـم و فراموش شـده از تاریـخ گـم مى شـود... هر قدر ناخوشـایند به 
نظـر برسـد، مهم اسـت تـا اندازه اى «آنهـا» را در آنچـه «ما» نامیده مى شـود، یا دسـت کم در 

جامعـۀ ژاپن بپذیریـم» (همـان: 267- 269 با تلخیص).
موراکامـى همـه جـا این حمله را تقبیـح و عامـالن آن را محکوم مى کند اما معتقد اسـت 
تنهـا تحلیـل دقیـق و پذیرفتـن آنچه واقعا اتفـاق افتاده اسـت مى تواند از تکـرار چنین وقایعى 
جلوگیرى کند. موراکامى سـعى دارد هویت فردى و جمعى ژاپن را از سـایه خارج کند. روشـى 
کـه موراکامـى در پیـش گرفتـه بهتر از هـر بیانیه و مقالـه اى مى تواند ابعاد فاجعه بار تروریسـم 
و فرقه گرایـى را نشـان دهـد. سـرگردانى اعضـاى فرقـۀ اوم شـباهت زیـادى به شـخصیت هاى 

رمان هـاى موراکامى دارد:
« ... بـراى اعضـاى فرقه این احتماالً بسـیار آرامش بخش بود. عاقبت کسـى را داشـتند که 
از آنهـا مراقبـت کنـد، آنهـا را از اضطراب ناشـى از تنهایـى مواجهه با هر موقعیت تـازه در امان 

نگـه دارد و از هـر نیـازى براى اینکه خود فکـر کنند، نجات دهد» (همـان: 273).
شـوکو آسـاهارا6 (1955- 2018) رهبـر مرموز این فرقه تقریباً نابینـا بود و به همین دلیل 
از رفتـن بـه دانشـگاه محـروم شـد. امـا به تحصیـل طب چینى و فلسـفه تبتـى و بودایـى و ... 
پرداخـت و در سـال 1984 بـا دوازده عضـو اصلـى در کالس هـاى یـوگا فرقۀ اوم را بنیـاد نهاد. 
ایـن فرقـه کـه اندیشـه هاى آخرالزمانـى دارد در دهـه 1990 بـه اوج قدرت خود رسـید. اصول 
عقایـد آسـاهارا تلفیقى از مسـیحیت، بودیسـم ژاپنـى و آیین زودیاك اسـت. در سـال 1993، 
آسـاهارا – کـه موفق نشـده بود به مجلس نماینـدگان راه یابد–  از اعضاى خود خواسـت تا در 
پایگاهـى در کوه هـاى فوجـى گرد آینـد و به صـورت اردوگاهى زندگى کنند. تأثیر شـخصیت 
و تعلیمـات او بـه حـدى بـود که به زودى بسـیارى دانشـمندان و روشـنفکران ژاپنـى به فرقه 
جـذب شـدند و در آزمایشـگاه هاى پایـگاه بـه آزمایـش سـالح هاى اتمـى و نظامـى پرداختند. 
اعضاى فرقه موفق به کشـف فرمول گاز سـارین شـدند. گازى بسـیار خطرناك و سـمى که از 
مرگبارترین سـالح هاى شـیمیایى اسـت و بر سیسـتم عصبى اثر مى کند، دسـتگاه تنفس را از 
کار مى انـدازد و خسـارات جبـران ناپذیـرى به بار مى آورد. مشـهور اسـت که اولین بـار نازى ها 
از این سـالح شـیمیایى اسـتفاده کردند.7 آسـاهارا پس از حملۀ گاز دسـتگیر و سرانجام پس از 

محاکمـه اى طوالنى در 2018 اعدام شـد.
موراکامـى در پـى پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه چگونـه آسـاهارا توانسـته از اعضاى 
ماهـر و سرسـپردة فرقـۀ خـود جنایتکارانـى بى رحـم بسـازد و ایشـان را بـه چنیـن عمـل 
وحشـیانه اى وادارد. موراکامـى سـعى دارد نشـان دهـد چگونـه خـأل روحى در جامعـۀ بیش از 
حـد صنعتـى ژاپـن زمینـۀ ظهور و به قدرت رسـیدن افـرادى چون آسـاهارا را فراهـم مى کند. 
در مصاحبه هایـى کـه بـا اعضـاى فرقـه انجـام داده اسـت، بارها بر ایـن مطلب تأکیـد دارد که 

موراکامى در مترو
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نقد رمان

آنهـا افـرادى تحصیل کـرده و اهـل تفکر بوده اند که نظام آموزشـى و دانشـگاهى را از پاسـخ به 
پرسـش هاى خـود قاصـر یافته اند و آرامش، پاسـخ و امنیتى کـه در فرقه یافته انـد باعث جذب 
ایشـان شـده  اسـت، چون نظام آموزشـى در ژاپـن در درجـۀ اول در خدمت تربیـت نیروى کار 
اسـت و کار چندانـى بـه تکامـل شـخصیت و ابعاد وجـودى و فلسـفى آموزندگان خـود ندارد. 
 1Q84 تأثیـر ظریـِف ایـن واقعـه را مى تـوان در پیرنگ رمان بسـیار محبـوب و پرفـروش
بازیافـت. اگـر چـه منتقـدان نام این اثـر را برآمده از شـوخى موراکامـى با 1984 جـورج اورول 
مى داننـد (زیـرا عـدد 9 در زبـان ژاپنـى تلفظى شـبیه Q دارد) باید توجه داشـت که تشـکیل 
هسـتۀ مرکـزى فرقـۀ اوم8 نیز به سـال 1984 بازمى گردد. شـخصیت اصلى رمـان 1Q84 زنى 
اسـت کـه آمامـه (به معنـاى لوبیا سـبز) نـام دارد و قاتلى حرفه اى اسـت کـه در کودکى عضو 

فرقـه اى مذهبى بوده اسـت. 
موراکامـى در این اثر موفق شـده اسـت از روابـط درون و میان فردى فاصلـه بگیرد و روابط 
اجتماعـى را محـل توجـه خود قـرار دهد. هماننـد زمینۀ اصلى بیشـتر رمان هایـش موراکامى 
مى خواهـد از عـادى جلـوه داده شـدن این حادثـه جلوگیرى کند و جنبه هاى نامعمـول و ابعاد 
پنهـان واقعیـت را بازشـکافد. در بخـش دوم مصاحبه هـا موراکامـى سـعى دارد نشـان دهد که 
هـم قربانیـان و هـم عامالن در درجۀ نخسـت قربانى انفعـال و پذیرفتارى خودنـد، چون اجازه 

داده انـد نظـام اجتماعـى یا عقیدتى بزرگ ترى میان ایشـان و خودشـان فاصلـه بیندازد.
بسـیارى قربانیـان پـس از حادثـه بالفاصلـه بـه سـرکار خـود برمى گردنـد و بزرگ تریـن 
دغدغـۀ آسـیب دیدگان نیـز همیـن ناتوانـى از کار کـردن اسـت. همانند شـخصیت هاى اصلى 
داسـتان هاى موراکامى که مجبور شـده اند از کار دسـت بکشـند و سـفرى درونى را آغاز کنند 
بـا ایـن تفـاوت که این بـار حادثه اى تروریسـتى آنها را به این سـفر فراخوانده اسـت نه یک زن. 
موراکامى را باید از نخسـتین کسـانى دانسـت که پیش از ظهور فرقه هاى خطرناکى چون 

داعـش و ... خطـر فرقه گرایى و تعصب مذهبى را گوشـزد مى کند. 
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