
 جاودان عبدالحمید خشم

 

تروریست است و تفاوت اندکی دارد با عبدالحمید اباعود،  ،ایلیاد ِ هومر، یکی از قهرمانان /آخیلوسآشیل

تروریست داعش  ،عبدالحمید 'نه'بزرگ آخیلوس به همان  'نه'ها که در پاریس کشته شد.  رهبر تروریست

 ماند. می

 

های کافر" را به جیپ بسته و  ساله در سوریه جسد "سگ 28تصویرهایی که در آن عبدالحمید اباعود، تروریست 

ی انسانی به  در حافظه هنجاراخالقی جهانی است. نقض این  هنجار ،، هرکسی را مبهوت کرد. احترام به مردهکشید می

سپرد به  نامید، می زبان ِ تصویر ِ عبدالحمید بس گویا بود: آن را که سگ میمعنای واقعی کلمه غیرانسانی است. 

 فراتر رفته است. ی تحقیرش از هر مرزی سگان. نشان داد که شیوه

 است، ثبت شدهی غرب  متنی که در آغاز حافظهجا به معنای واقعی کلمه است.  نیز این 'ی انسانی حافظه'منظور از 

که در نخستین بندهای این شعر به  اینی جالب  . نکتهسال پیش از میالد 750نوشته شده در حدود  است.  ایلیاد ِ هومر

شمار برای مردم  ی که رنج و درد بیخشم آخیلوس فرزند پلئوس بسرا ای ایزدبانو، از'است: همین جنبه توجه شده 

 'ی سگان کرد... شمار قهرمانان دلیر به کام مرگ فرستاد و پیکرشان را طعمه یونان/آخایی سبب شد و بی

پردازد. زمانی که آخیلوس در پایان حماسه  به موضوع مهمی از تاثیرگذارترین شعر در تاریخ فرهنگ میواژگان آغاز 

هماندم با هکتور با همان آزارگری ' :کشاند ی پیروزی می گردونهکشد و پیکرش را با  اش هکتور را می دشمن خونی

هم فشرد، او را به دنبال گردونه خود بست،  پیروزمندی خشمگین رفتار کرد، پاهایش را شکافت، آنها را با دوالی به 

 های شکوهمند را برافراشت، با دستی دیگر شد. بر گردونه باال رفت، با دستی بازمانده سرش بر روی زمین کشیده می

گردونه با خود  ای را که اوران زد، که با شوری به سوی کرانه پرواز کردند. ابری از غبار گرداگرد الشهبر تک

که از دالرامی آراسته شده بود، بر شد؛ و سرش  زار کشیده می برد فراگرفت. گیسوان سیاه هکتور بر روی شن می

. بدین گونه زئوس روا داشت که پسر پریام، در زادگاه خود، دستخوش خشم و ناسزای انداخت شیار میدشت پر گرد 

 )از برگردان سعید نفیسی( 'دشمنانش گردد، این سر به گرد آلوده شد.

گرداند. در نگاه  اش پاتروکلوس  ی هکتور نگذشت و روزانه آن را ِگرد ِ گور دوست کشته شده آخیلوس از پیکر مرده

جو بود. هکتور دوست او پاتروکلوس را در  شود: آخیلوس جنگجوی ایدئولوژیک نبود. انتقام دیده نمینخست همسانی 

ی متفاوت زندگی  گذارد که آخیلوس و هکتور دو شیوه میدان جنگ کشته بود. با این همه هومر جای هیچ تردید نمی

هم که افشاند، هکتور  ر نابودی در تروا میوجوی نام و شهرت بذ کردند. آخیلوس بی هیچ دلیل و در جست نمایندگی می

ضاد میان طبیعت و خیزد. تضاد میان این دو به ت پسر است و هم پدر و هم همسر، برای نیکی به دفاع و ستیز برمی

 پذیری ِ فرهنگ.  نیروی آتشین طبیعت در برابر آسیب  ماند: فرهنگ می

 )غیر(طبیعی است در برابر فرهنگ واال، غنی و پیشروی تروا که تحت  ِوسکران آخیل خشم بی ی شعر هومر درباره

را  –داند  اروپای امروز با افتخار از اجداد خود میکه  –ترین قهرمان یونان  حمایت هکتور است. این سروده بزرگ

ت به کند که پشت کرده اس ی معرفی میاو را کس کند. هم توهین به پیکر مرده در حس ِ وحشی انتقامگذارد تا  می

است  ، مرگ پاتروکلوسآخیلوسخشم ی  رزمان یونانی خود. نخستین بهانه فرهنگ اجتماعی و سیاسی تروا و نیز به هم

قی و هم عدالتی است که سردار بزرگ یونان و فرمانده آخیلوس، آگاممنون روا داشته است، هم از نظر اخال بی و

 جسمی.

مراهی . آخیلوس از هستاند درگیری میاز پس دارایی او را کند و  به آخیلوس توهین می در نخستین سرودهآگاممنون 

سبب شکست  ،لشگریان یونان است و بازپس کشیدن او از ستیز جنگاورترین  زند. او شایسته در جنگ سر باز می

 'ِنه بزرگ'ایلیاد جنگد که جهان نام دارد.  شود. او نه برای یونانیان که در برابر انجمن جانورانی می یونانیان می

است و شری در  هاش، ناعادالنه اش، زیرا این جهان هیچ اعتنا ندارد به پیروزی در برابر جهاناست آخیلوس بزرگ 

 جهانی پر از رنج و آزار. برابر او. 

های همسان ببینیم. شوک  توانیم نشانه ی هومر می سال پس از سروده سه هزارنزدیک زمانه، شوک این است که در این 

زیرا آخیلوس که خود از  داند. های فرهنگ بشری، یک تروریست را قهرمان می ترین متن یکی از کهنکه  تر این قوی

کند تا کشتن هکتور.  اش را درو می سر راه درای خشمگین است، همه چیز  اجتماع کنار کشیده، در برابر هر چیز زنده

 بردار نیست هنوز.  اما دست



توانند بر یک لوح نوشته شوند.  تفاوتی ندارد؛ چه آخیلوس باشد چه عبدالحمید. هر دو میآلودن پیکر ِ مرده  ،از این نگاه

تر داعش را  ناکی بیش گاه موفق اجتماعی داشت، ترس ی مرفه بود و جای چون بن الدن از خانواده که عبدالحمید، هم این

، انتخاب آنان است. سرسختی در همگام شدن با اخالق 'نه بزرگ'؛ نیستدر میان ایدئولوژی یا دین ای پدهد:  نشان می

 اجتماعی.

 

اما این باید بدانیم که هر شرکت داشته باشند. زندگی  'عادی'ی  توانستند بی هیچ مشکل و دردسر در شیوه هر دو می

کنار ین جهان، بی دشمنی د در اتوان ی زندگی، فرهنگ و باورهای مردم می شیوه که کسی حاضر به پذیرش این نیست

دار  این اشاره دارد: مردم تروا به همان اندازه انسان، بافرهنگ و دین ی هومر به هم هم به زیست ادامه دهد. سروده

دهد و به همه آسیب  تمیز نمیکند که آخیلوس دوست و دشمن از هم  هستند که یونانیان. هومر هم از نخست اشاره می

 ،(ecessio plebiss) مردم آخیلوس به پس کشیدن از 'نه'داعش درست مثل داعش.  'نه'این شباهت دارد به ساند. ر می

 ماند.  در میان فرهنگ جهانی میای پر از خون  ساختن جزیره

ی داعش  هنیروی جاذباند.  شود برای بسیارانی که بخت پیشرفت اجتماعی نیافته آگاهی به این انکار نمونه و سرمشق می

 کهخون ِ زندگی نه ای ناعادالنه. در این شیوه انکار  گاهی است برای احساسات دیرینه و خشونت در برابر جامعه پناه

 آور نه نور که تاریکی رعب ،و سوءاستفاده از قدرت نه آزادی که سلسه مراتب مهیب ،است درماندگی جاری مایع

گرداند.  ی بازمی'شرافت انسان'گوید تنها جهاد است که  یی از کشتار دفاع کرده و مینهفته است. عبدالحمید در ویدیو

مبارزه با  بسازد. الگووارهقهرمان اش به آخیلوس سپرده است تا از او  ای که هومر در سروده درست همان انگیزه

توان جنگ نامید، اگر هم باشد جنگ داخلی است. جنگ داخلی میان افراد درون جامعه و دیگرانی که به  داعش را نمی

 ش را دارند.  اند و عزم نابودی جامعه و زندگی اجتماعی پشت کرده

گیرد و نه با  نه با خشم بی انتهای آخیلوس پایان می مرهو ایلیاد ِاند.  های میان عبدالحمید و آخیلوس نیز آموزنده تفاوت

 دارد. جای آن این از او دریغ می و هومر هم یا زندگیمرگ  –به قهرمانی است  ینیا شهادت. مهم ادا کردن دِ مرگ 

کر هکتور را به پدر پیرش پریاموس که شکسته و از برد. آخیلوس پی سروده را با بازگشت آخیلوس به تمدن به آخر می

اند،  پذیرند چه اندازه شوربخت بخشد. از پس گفت و گویی کوتاه که هر دو می نفس افتاده به التماس پرداخته، می

پردازد  می آخیلوسبزرگی نشانند، پریاموس به تحسین  گی که فرومی گی و تشنه کند. گشنه عوت به خوردن میآخیلوس د

 کند. ی پریاموس را تحسین می شبیه خدایان است، آخیلوس اما در حال گوش دادن به واژگان او، چهره که

 

های ادبیات  ترین نوشته باشکوهژرفای روانی این صحنه، احساس درد مشترک از موقعیت بی سرانجام انسانی، یکی از 

احساس اما تفاوت دارد با خودپسندی و رضایت  یابد. این جهان است: دردی که تنها و تنها با قسمت کردن تسکین می

 عبدالحمید در پشت فرمان جیپ. مبتذل 
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 اشاره به چند رمان:

همگانی  دیدگاهاثیری بر گذاری که بخواهد اندک ت بمب': نوشت مامور مخفیدر رمان  1907جوزف کنراد به سال 

 'جویی یا اقدام تروریستی باشد. داشته باشد، باید چیزی بیش از انتقام

تواند تاثیری شگرف و تعیین کننده بر نگاه همگان  توانست بداند که صد سال بعد، انتقام و تروریسم می کنراد نمی

توانست بداند که صد سال پس از نوشتن رمان، هنوز هم از پس هر ترور، مردم از رمان او یاد  بگذارد. هم نمی

 کنند.  می

ومرج  جا رانده پرداخته است؛ هرج های درمانده، متعصب و از همه به آدم جن زدگانداستایوسکی در رمان بزرگ 

قرار ای که نابرابری سیاسی در کنار نابرابری اقتصادی  پردازند. جامعه ی دیکتاتوری می طلبانی که به ستیز با جامعه

 ی آنان قابل پذیرش است در شخصیت رانده از اجتماع. ای انسانی در خود دارند. اقدام تروریست . آنان البته جنبهدارد

توان یافت که به کنشگر ایرلندی پرداخته است.  ( دوریس لسینگ می1985)تروریست خوب این را در رمان  هم

 ی انسانی داشته باشد.  زمینه چندان اهمیت ندارد، اگر که شخصیت اندک جنبه پس



گیری در  به روایت نجات کودکی در زمان گروگان (Sunny Singh) از سانی سینگ (2015) هتل آرکادیارمان 

 تر روی قربانی است.  مومبای پرداخته است. در این رمان توجه بیش

 ای به دست تروریست بی نام و نشان مسلمان پرداخته است.  کده به روایت انفجار عشرت پالتفرممیشل هولبک در رمان 

 

رو بیان ادبی دیگری برای روایت الزم  از این .که بنیادگراسترج طلب شخصیت هرج و منه حاال دیگر تروریست، 

به را ای  زن رقصنده (Richard Flanagan) ارد فالناگان( از ریچ2006) تروریست ناشناساست. در رمان 

 دهند.  مورد تعقیب قرار می -در استرالیا  -ی خطرناکجای تروریست اشتباه 

جذابیت داشته  برای خوانندگان زیادیاند. شاید این  گریز نقش زده نویسندگان دیگر، تروریست را آدم ابله ریشوی مردم

 دهد.  گیر به دست نمی سانآ کیچ طالبانیِ بیش از باشد، اما چیزی 

  گیری تروریسم اسالمی پرداخته است.  به سرگذشت و روند شکل شالیمار دلقکسلمان رشدی در 

 بنیادگرای ناراضی  یا در رمان توان یافت ( جان آپدایک می2006) تروریستبنیادگرا را در رمان  انسانیی  جلوه

تروریستی در امریکا  حمله آموزی نوشته است که قصد  آپدایک از دانش از نویسنده پاکستانی محسن حمید. (2007)

به دلیل رفتار افراد  2011دارد. رمان محسن حمید به یک پاکستانی در امریکا پرداخته که پس از نهم سپتامبر 

  شود. می تبدیلتروریست تندرو  به پیرامون با او

اند. رمان  کرده اش جهنکتی پرداخته که افسران امریکایی شاز ندیم آسالم به روایت از تروریسباغ مرد نابینا رمان 

آسالم تاثیر زیادی بر سربازان امریکایی که در جنگ عراق شرکت داشتند گذاشت، اما شخصیت رمان بنیادگرایی 

 و درست گرفته باشد. نیست که شکل واقعی 

 ید:آ تروریستی به یادمان می ی حملهاش که از پس از هر  ی آخر رمان گردیم باز به رمان جوزف کنراد و جمله برمی

 .'اش ادامه داد، چونان طاعونی در خیابان شلوغ که شک برانگیزد به راه عادی و بی آن'

 

 

  

 

       


