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و زنی  »  ماروت«و  »  هاروت«بر افسانه دو فرشته به نام های          »  چاه بابل «

هاروت و ماروت به دليل گناه         .  در ادبيات سامی تکيه دارد       »  ناهيد«به نام    
ناهيد .   االبد در چاه بابل معلق گشتند        الی«مورد خشم خداوند قرار گرفتند و          

نيز اسم اعظم را که بزرگترين نامهای حق است و از فرشتگان نامبرده                             
دريافته بود بر زبان رانده و به آسمان صعود کرد و به ستاره زهره و ربة                        

اروتيسم محوری است که        .  »النوع عشرت و شادی و طرب مبدل گشت                 
زندان، شکنجه، تواب   .   می گيرند  شخصيت ها و حوادث رمان حول آن شکل         

سازی، اعدامها، جنگ، تبعيد و عشق و رفتار جنسی پديده هايی هستند که                      
را بر زمينه روانشناسی، جامعه شناسی و فلسفه و تاريخ استوار             »  چاه بابل «

 .می سازند
است و مدام   »  جا نماز آب کشيدن    «خوب است فرهنگی که همواره در حال           

 مذهبی خويش را به رخ می کشد و گاه خونش از                تقوا و عصمت تاريخی و     
آشکار غربيان به جوش می آيد، گاهی در برابر آينه ای قرار                »  بی شرمی «

گيرد که فرهنگ واقعی و جاری جامعه ای را نشان می دهد که پر از تجاوز                  
پرداختن به پديده .  و لواط و رفتارهايی است که حتا از حيوانات هم نمی گذرد           

 .دبيات خارج از کشور البته فرصتی ديگر می طلبدروشنگری در ا
 

  تا اصغر قاتل∗∗∗∗از دکتر جکيل
بر اساس فصل بندی که اخيرا بسياری از نويسندگان به کار بسته اند، روی هم از هفت                    )   ساله 52(رمان رضا قاسمی    

اساس درک انسانی   قاسمی بر اساس منطق رياضی پاره ها را با صفر شروع می کند که بر                        .  پاره تشکيل شده است    
که بسيار کوتاه است، در واقع        »  پاره صفر «.  است»  پاره«باشد، ليکن خود يک      »  هيچ«قاعدتا بايد به شمار نيايد يا          

خود نشانگر گسستی است که رمان      »  پاره«انتخاب نام   .  آغاز شود »  صفر«پايان داستانی است که هر بار می تواند با            
 .ن آنکه از نظر هنر رمان دچار گسست و پارگی شودتالش می کند تا آن را نشان دهد بدو

در آن هنگام، يعنی دو قرِن        «در گذشته   .  شخصيت اصلی داستان مرديست که چهل سالگی را پشت سر گذاشته است                
. ماندنی آريا نژاد طاغوتی بود«در نظام اسالمی . »ايلچِی مخصوص شاه بود و نامش ابوالحسن .  پيش، مندو، مندو نبود   

و حتا ميان   (از راديو پخش می شد       »  برادر حداد «نوحه هايی که به نام       .  از هر چيز نامش را عوض کرد        پس، بيش   
» بخشو«ترکيبی بود از صدای قمر، اقبال و دوامی که در لفافی از لحن و لهجه                           )  مخالفان دولت شنوندگانی داشت     

 تبعيد ابتدا در لباسهايی که رفقا برايش دست          و در »  پيچيده شده بود و صوِر اسرافيل در آوا به آوايش به گوش می آمد                
تأکيد بر تغيير    .  »ماندانی آغيانجاد :  بعد هم نامم عوض شد      «و پا کردند فرو رفت و شکل و شمايل ديگری يافت و                      

» آيه های شيطانی  «ظاهری و تغيير نام تبعيديان به مثابه نماد تغيير هويت و در اغلب موارد از دست دادن هويت در                        
» خارج«رضا قاسمی از    »  چاه بابل «ولی تبعيد و سقوط در      .  شدی نيز هنرمندانه و دردناک تصوير شده است        سلمان ر 

 .آغاز شده است» وطن«و در زمان حال آغاز نمی شود، بلکه تاريخی است و در 
پوشيده است و زمانی ايلچی شاه بوده، همين چند وقت پيش با صدای سحرانگيزش               »  اسماعيل«که نام قرآنيش    »  مندو«

در ردايی سپيد و سوار بر اسب در نقش امام زمان در جبهه های جنگ پير و جوان را تشجيع می کرد تا بر روی                                     
ولی به هنگام سنگسار توانسته خود را            .  زمانی سنگسار نيز شده است       »  مندو«.  ميدانهای مين به دشمن حمله برند         

 . پايان دهدرا » ناهيد«بيرون بکشد و خود با سنگی، رنج معشوقه اش 
با اينکه  .  نادر کارهای ساختمانی می کند و کمال نقاش است           .  نادر و کمال   :  دو مرد ايرانی ديگر در اين رمان هستند          

خود نيز پاره ای از      »  مندو«شخصيت اصلی رمان است ولی گويی آن دو ديگر هر کدام پاره ای از اويند و                     »  مندو«
 .آنها



. به صورت شمايل در داستان ظاهر می شود» بوف کور«ابتدا مانند زن قلمدان . زِن محوری اين رمان است  »  فليسيا«
جسمی که هر مردی را به خود می کشد و از پدری مراکشی و مادری خسيس و                    .  بعد واقعی می شود و جسم می يابد         

 آمريکا می   در ادامه به همراه مردی آمريکايی از رمان خارج می شود و به             »  فليسيا«جسم  .  بی مهر حاصل شده است    
شمايل او ليکن چون افسونی که از دويست سال پيش دست به دست می شده است در جايی در رمان باقی می ماند . رود

 .به هم گره زند] ناهيد[» نايی«تا دو پاره صفر و آخر را با حضور 
سويان دمخورند و مردان     مردان ايرانی اين رمان با فران       .  اما هيچ زن ايرانی حضور ندارد        »  مندو«در دوران تبعيِد     

شايد به اين دليل که زن مدرن ايرانی هنوز وجود ندارد؟ زن ايرانی                      .  فرانسوی آن معاشرتی با زنان ايرانی ندارند          
بوده و با اين همه مانند زن با حجاب شعر ايرج ميرزا، يا بيست و سه زنی که اصغر قاتل آنها را به      »  محجبه«همواره  

دفتر جلد مقوايی با لفافه     «و يا زنانی که گزارششان در        ]  بته پسربچه ها را به قتل رسانده بود        اصغر قاتل ال  [قتل رساند   
زنانی که مانند ربابه زن دوم ميرزا       .  »بند تنبانشان شل می شد    «در همين رمان آمده، به آسانی       »  تيماج به رنگ عنابی   

می »  چاه بابل «اصغر قاتل در دادگاهش در        .  »هآن همه ناز به اول کرد، به آخر هم زنا داد و هم لواط، البت                    «رضا  
چهار تا کالم خوش    «:  گويد که به اين دليل زنان و دختران را می کشته که حالش از ساده لوحی آنها به هم می خورده                       

. به اين ترتيب اصغر قاتل هم دارای نگرش و فلسفه معينی بوده است               .  »به هر کدام می گفتی بنِد تنبانشان شل می شد            
 .او اين فلسفه را ابداع نکرده بلکه آن را به ارث برده استولی 

مستر «يک  »  دکتر جکيل «ولی او هم نمی داند که آيا زنان هم چون               .  رضا قاسمی با روح و احساس زنانه آشناست          
 مردان تا کمر در خاک فرو رفته اند و زنان تا               :  گستره فرهنگ ما مانند ميدان سنگسار است         !  در خود دارند؟   »  هايد
 !سينه

 
 ...من ملک بودم و

به راهنمايی يک   »  پدرش«.  که نه می داند پدرش کيست و نه می داند پدِر کيست، اصال به دنيا نيامده است                   »  ماندنی«
او در  .  به اندازه عمر تاريخ   »  ماندنی«است و قطعا عمر     »  هاجر«نام مادرش   .  کبوتر او را در چنبره يک مار می يابد        

دنيای اين سو، دنيايی است که در آن از . »نه دنيای خود را داشت نه دنيای اينها را  .  يان دو دنيا  آويزان بود م  «تبعيد هم   
آنوقت می گردی پی کسی که نيست؛ يا اگر باشد، آسان       «فرط برخورداری، هيچ ديداری در آدمی آتشی بر نمی انگيزد           

ودارضايی و عشقبازی با خود به يک درک جامعه رمان از مفهوم خ. »به چشم نمی آيد، يا اگر آمد، مال تو نخواهد بود         
عاقبتی نداشت جز توليد خودشيفتگانی که رسم گفتگو و           »  عشقبازان با خود  «دنيای آن توده وسيِع      «:  شناختی می رسد  

 .»لمس ديگری را نمی شناختند
مرا «: ی دارد می گويدفرانسوی با هوش که با ايران آشناي. در تبعيد است که آدمی از چشمان ديگری به خود می نگرد         

اين گنده  گوزی نيست؟     !  نگاه کنيد به پرچمتان و آن نقش شير و خورشيدش           .  می بخشيد، ايرانيها گنده گوزند و دو رو         
شما کدام دين را می شناسيد که عظمتش را تا اين حد مديون دشمنانش               ...  اينها هم اگر حذفش کرده اند از فروتنی نيست         

رفتند اما با کفرشان چنان       .  گفتند برويم دروِن اين مجموعه و از داخل متالشی اش کنيم               ...  ابعد هم اين عرف    ...  باشد؟
 .»ابعادی دادند به اين دين که حاال مارکسيست شما وقتی از همه جا سر می خورد غالبا سر از عرفان در می آورد

سبکباری «يسنده چک نيز در رمان       ميالن کوندرا نو  .  در تبعيد است که مرزهای باورهای خانوادگی شکسته می شود             
احساسات دکتر توماژ را پس از آنکه زنش از او جدا می شود، صادقانه و بر خالف باورها                               »  تحمل ناپذير هستی   

يک زن «که » نادر«. گويی باری از دوشش برداشته شده است! دکتر توماژ احساس سبکباری می کند. تصوير می کند 
از آن خراب شده بلند شديم آمديم اينجا         .  ريدم به اين شانس   «:  می گويد »  ش آويزان است  و سه تا بچه مثل وزنه به پاهاي        

توصيه می  »  ماندنی»  «!زن فرنگی گرفتيم که اين حرفها نباشد، از شانس ُگه ما کاتوليک تر از پاپ از کار در آمد                           
بچه ها «می داند که » نادر«ولی . »است] سقط جنين[برای کاتوليکها اين بدتر از آن يکی ! تهديدش کن به طالق«: کند

را می دهند دست زنه، آن وقت بايد همه بدبختی های ازدواج را داشته باشم غير از مزايايش؛ خانم پولش را از من                                 
که به حريم زوج ديگری داخل شده است با باورهای           »  ماندنی«و خود   »  !بگيرد اما عشقش را برود با يکی ديگر بکند         

حاال من کی هستم؟ توی کله اش کرده بودند که وقتی مردی داخل می شود به حريم يک زوج،                     «:  خود کلنجار می رود   
در . »ديوث«و همسرش می شود » جنده«، زن می شود     »زن باز قهار  «مرد می شود    .  ناگهان همه چيز تغيير می کند     

شقش به آرنولد با م می خوابد، وقتی با وجود ع«: عين حال باورهای جديد در يک جايی با منافع او ناهمخوان می شوند
تو را دوست دارم،    «:  وقتی گفت .  خودم اين تابو را برايش شکستم      .  چشمم کور ...  چه دليلی دارد که با ديگری نخوابد؟       

با تو که می خوابد فرشته ... اما عاشق آرنولد هستم و نمی توانم بهش خيانت کنم، چه جانی کندم تا ذهنش را عوض کنم              
 !»ری اگر خوابيد، جنده؟است، اما با ديگ

اسمش نگهبانی شب است، «: بايد اگر الزم شد کاپوت هم به مشتری برساند       .  نگهبان شب در يک هتل می شود      »  مندو«
. کاپوت را می برد ولی نمی تواند اشک گوشه چشمش را پنهان کند                       .  »ولی در عمل کارمان شده است پا اندازی              

 .کند» يگر تا وحشِت چاه بابل را تا به آخر تجربهباز می گردد به هيأتی د«همواره » مندو«
 



 هماهنگی تخيل، زبان و فرهنگ
از معدود داستانهای تبعيد است که تالش کرده به فضاهای جديد و غير ايرانی نزديک شود، بدون آنکه                            »  چاه بابل «

سنده آگاهانه برای زبان     نه تنها اين، بلکه نوي      .  غرق شود »  زبان ترجمه ای   «اصالت زبانيش را از دست بدهد و در             
حال آنکه کسانی عدم تسلط خويش را بر زبان فارسی زير عنوان              .  رسای رمان نيرو گذاشته و به آن اهميت داده است           

توجيه می کنند تا جايی که مرزها آنقدر مخدوش می          »  آشنايی زدايی «و نيز   »  خارج«نوآوری و تأثير يا بازتاب محيط       
با نزديک شدن و لمس محيط  »  چاه بابل «!  را تميز دهد  »  نوآوری«ين غلط های نويسنده و      شوند که خواننده نمی تواند ب     

رضا .  خارج، از خود بيگانه نمی شود و اصالت خود را از دست نمی دهد، به تقليد از آثار فرنگيان کاهش نمی يابد                              
را از معدود رمان    »  ه بابل چا«با همين ويژگيهاست که می توان        .  قاسمی تاريخ و فرهنگ کشور خويش را می شناسد          

اين رمان مانند هر رمان خوب بار ديگر نشان می          .  های ايرانی دانست که بر سنت های جهانی رمان نويسی تکيه دارد            
نه عالقه، نه استعداد، نه تخيل و نه داشتن خروارها             .  »دانايی يگانه اخالق رمان است     «دهد که به قول ميالن کوندرا         

 .را آفريده باشد» دانايی«در آميخته و » انديشه متفکر«يد، مگر آنکه اين همه با اطالعات به کاری نمی آ
. فرازهای سزاوار تأمل بسيار داد     »  چاه بابل «.  به پرگويی دچار نيست   .  رضا قاسمی بار و حرمت کلمه را می شناسد          

استفاده می  »  جعل« از کلمه     خود نويسنده در يادداشتی در پايان کتاب برای آن بخش از تخيل های تاريخ و نثر قديم                        
را تنها به هنر تخيل و تفکر » دفتر جلد مقوايی«و آرزوی اصغر قاتل و گزارش      »  ابو اسحاق يهودی  «ولی داستان .  کند

 .و تسلط بر فضای زبان و فرهنگ می توان نسبت داد
اندرز می دهم   «:    است  روايتی که اصل آن نامعلوم     .  چاه بابل روايتی است از هاروت و ماروت در دنيای امروزين             «

بدان که هر واقعه را هماره روايتهاست       .  تو را که نقل من نيز همه حقيقت مگير، که ما را با حقيقت نسبتی است ناتمام                   
و هر واقعه، از دفتری به دفتر ديگر شاخها پيدا کند که نسبتی ندارد با حقيقِت                      .  پيشين تر، که ما را دست بدان نرسد          

 .»اصل
 

 ٢٠٠٠دسامبر 
 
 

                                                 
∗ » لوئيس روبرت استونسن   «رمانی است تخيلی و روانشناختی درباره خشونت و دوگانگی شخصيت نوشته                     »  دکتر جکيل و مستر هايد         « 

هنگامی که از بی لباسی مجبور می شود لباس تنگ دوستش را              »  مندو«.  »جزيره گنج «نويسنده قرن نوزدهم اسکاتلند و خالق داستان معروف          
 .ر جکيل و مستر هايد می افتدبه تن کند به ياد دکت


