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ساله در کافه ترمینوس ِ پاریس آبجو سفارش داد. اندکی پیش خواسته بود به  21نری اامیل ه، 1894فوریه  12روز 

ی رفتن به غذاخوری نداشت. ترمینوس جای عالی بود، نزدیک  حوصلهنمایش تئاتر برود، اما بلیت گیرش نیامد. 

ی بمب را آتش  الزار و پر بود از کارگران که به شهر بازگشته بودند. هانری آبجو را نوشید، با پیپ فتیله-گاه سن ایست

 زد و در حال بیرون زدن، از ورای شانه به داخل کافه پرتاب کرد. 

کردن بیست نفر، در برابر دادگاه ایستاد، دفاعی از خود  کم یک مشتری کافه و زخمی تبعدها، وقتی به خاطر قتل دس

به عنوان دفاعی منطقی دریادها  –که آن زمان در کشورهای اروپایی معمول بود  –های آنارشیستی  کرد که برای حمله

آسیب نخواهد ماند، که  هاش بی لذتخواستم به بورژوازی نشان بدهم که  گناه وجود ندارد... می بورژوای بی'ماند: 

اش، پیش از آخرین ضربه برای درغلتیدن به  ی زرین اش با مانع برخورد خواهد کرد، که گوساله های وقیح پیروزی

  'های بسیار به لرزه خواهد افتاد. کثافت و خون، از ضربه

گذرد، صدای انفجار از  النهار مبدأ می صفجا که ن بانان پارک گرینویچ لندن، همان ی هانری، نگه سه روز بعد از حمله

زخم بزرگ در شکم و دستی قطع شده. پیش از  ای پادشاهی شنیدند. مرد جوانی دیدند زانو زده ب سوی رصدخانه

ساله بود که بر اثر انفجار پیش از موقع بمب  26رسیدن به بیمارستان در گذشت و بعد روشن شد که او مارتیا بوردین 

؛ پاتوق تندروهای چپ در تاتنهام کورت رود ها را یافت مستقل پلیس در جیب او کارت عضویت کلوپزخمی شده بود. 

(Tottenham Court Road) زنی  های بریتانیا به گمانه ای پیش امیل هانری در آن دیده شده بود. رسانه که چند هفته

ی  خواست رصدخانه ها برنامه ریزی شده بود؟ چرا بوردین می پرداختند. بوردین و هانری همکاری داشتند؟ این حمله

  مان را دارد؟ خواست نشان بدهد که آنارشیسم قدرت به هم ریختن ز پادشاهی را منفجر کند؟ می

شد، اما در انگلستان حمله و انفجاری روی  های آنارشیست در لندن گفته می دیری از حضور تروریستکه  این غریب

ی نوزدهم  دهسی  نداده بود. این آخری گام بود شاید، اما نه چندان موفق. انگلستان استثنا بود البته، چون در آخرین دهه

ی اتریش، پادشاه ایتالیا،  داد. سوءقصد به جان ملکه روز در جایی انفجاری رخ می ی بیستم، هر ی نخست سده و دهه

 کینلی بیست و پنجمین رییس جمهوری امریکا.    رییس جمهور فرانسه، نخست وزیر اسپانیا و ویلیام مک

قربانیان تروریسم  تعداد '(2009خشم و خون: تاریخ فرهنگی تروریسم )'نگار بریتانیایی در کتاب  مایکل بورلی تاریخ

تر قربانیان کارمندان دولت و  را هفده هزار برشمرده است. بیش 1916تا  1900های  در روسیه تزاری میان سال

 اند.  گذران شوربخت بوده ره

به درون موجودیتی بخزند  اند کوشیدهی خود  آپدایک، دان دلیلو، کنراد، محسن حمید و دیگران، هرکدام به شیوهباری، 

نویس هم مشکل است فرارفتن از کلیشه و قالب. جان ِ تروریست مانع ِ راه ِ  که تروریست نام دارد. حتا برای رمان

 نویسنده است.

دل 'و  'کاکاسیاه کشتی نارسیسوس'تر با دو رمان  های پیش ده سال طول کشید تا جوزف کنراد به بوردین بپردازد. سال

بود. اهل فرهنگ لندن این دریانورد  پرداخته( به نمایش پس ِ پشت ِ تمدن امپراتوری بریتانیا 1899و  1897) 'تاریکی

تی بود رویی پذیرفتند. با فورد مادوکس فورد دوست شد که از خویشاوندان اولیویا و هلن روسِ  سابق لهستانی را با گشاده

عضو های جوانی  یا و هلن به سالگابریل روستی بودند. اولیو و این دو از نزدیکان ِ نگارگر ِ پیشارافائلی دانته

   بودند. The Torch: A Revolutionary Journal of Anarchist Communism ی نشریه ی ریریهتح



که در برابرش چه باید بکنند. جوزف کنراد  پرداختند و این ی آنارشیسم و خاستگاه آن می روشنفکران به بحث درباره

کار بود. با  محافظهو که خیلی گرفت؛ گ نوشت، موضع می هایی که می نامه نداشت و بسته به مخاطبِ موضع خاصی 

این است:  '(1907) مامور مخفی'داد، البته. پرسش اصلی او در رمان  ی کارگر نشان می ی توجه که به طبقه همه

تواند بر خشونتی تکیه کند که ابزار ایجاد ترس  گونه می ایدئولوژی برخاسته از آرزوی انسانی برای رهایی از ترس چه

 گیرد؟  به کار می

ی تروریسم است، اما  ها درباره ترین رمان شده  ترین و شناخته بینی یکی از بزرگ اکنون اگر این رمان را بخوانی، می

ی رازهای میان مرد و زن است: آقا و خانم ورلوک که در  ن به تروریسم نپرداخته است. دربارهبخش بزرگی از آ

ی  داند شوهرش چه اندازه سهم داشته است در ماجرای رصدخانه سوهو فروشگاه ابزار الفیه شلفیه دارند. زن نمی

خواهد. این  داند زن کیست و چه می نمی هیچ و مردچ و مرگ برادر ِ به احتمال مبتال به درخودماندگی )اوتیسم( گرینوی

 گیرد.  دیگرند. داستان با درام خانوادگی پایان می یک 'ِمامور مخفی'زوج 

ساز است و نیهیلیست به تمام  اما در این رمان شخصیت جانبی به نام پروفسور وجود دارد، گرچه پروفسور نیست. بمب

همه را دشمن  'بازار.  این فکر چیست که چه باید بشود در این آشفتهخوبی 'گوید:  برد باال و می اش را می معنا. جام

 –ی شرها! اینان آقاباالسر چپی ما هستند  ی همه چشمه'چیزان.  ها و بی مندان و نیز ضعیف مندان، ثروت بیند: قدرت می

ن از آن ِ آنان است. از وار و قلب ضعیف. اینان قدرت دارند. پادشاهی زمی با جان ِ بردهها، ابلهان، ترسوها،  ضعیف

 'میان بردارشان، از میان ببرشان!

نایافتنی. در آخر رمان پروفسور با  ناک رمان است: بی منطق و دست ش منطق ندارد و این تصویر دهشت ایدئولوژی

دک گذاری که بخواهد ان بمب'کوشد به کسی نگاه نکند.  رود و می های لندن راه می کمربند بمب، بی هدف در خیابان

  'جویی یا اقدام تروریستی باشد. تاثیری بر دیدگاه همگانی داشته باشد، باید چیزی بیش از انتقام

کرد  کرد. خشن بود. در فکرش تصویرهای ویرانی و نابودی نوازش می آینده نداشت. آن را تحقیر می'های آخر:  جمله

 . 'رد، چون طاعونی در خیابان ِ شلوغ)...( غیرمنتظره م  

گاه مترو و فرودگاه. خود ِ  تعداد قربانی، ندیده شدن، هیجان ِ بی هدف در ایستماند.  تروریسم به ورزشی تماشایی می

ها به  پوشند. با یاری رسانه شان آگاهانه لباس مبدل می ها به صحنه نیاز دارند و برخی قربانی مهم نیست. تروریست

تر است و نه تنها شوک حاصل از  دیدن تاثیر کار بر جمعیت بیش جست و جوی تماشاگر هستند، زیرا اساس تروریسم

بود، یازدهم سپتامبری  نمی 'ی تئاتر خشونت صحنه'شمار ِ قربانیان. بی رسانه تروریسم هم وجود ندارد. اگر تروریسم 

 کنش میان هنر و تروریسم.    ای برهم داشت. گونه وجود نمی

اش کرد. هرچه هم بکاوی و به  تر درک توان از راه هنر به آن نگریست تا بهاگر تروریسم به هنر شبیه باشد، شاید ب

، خاستگاه مشترک هم توانی تروریست را درک کنی. اینان همیشه شوربخت یا فقیر نیستند پژوهش بپردازی، نمی

ر باشد به سراغ ت توانند برادر یا خواهر تروریست داشته باشند. برای شناخت ِ فردیت تروریست شاید به ندارند. می

 رمان نویس برویم و نه اهل دانش و پژوهش.

هایی که به تروریسم  ی رمان ی تروریستی در پاریس پر شدند از نوشته درباره ها پس از حمله های ادبی روزنامه پیوست

از  بنیادگرای ناراضیاز داستایفسکی،  زدگان جناز جوزف کنراد،  مامور مخفیاند. همیشه نیز چند اسم آشنا:  پرداخته

  (.2001از میشل هولبک ) پالتفرم( و 1991ن دلیلو )ا( از دMao II) 2مائو (، 2007محسن حمید پاکستانی )

ی  نیز برده شده. داستان مصوری درباره 'عالیجناب'لیست بلندباالیی وجود ندارد. گرچه در دو سه لیست اسم از 

خواهد همه  افتد که ادعا دارد می پوشی پشت سرش راه می رود، مرد سیاه ی روسی که به غرب وحشی می زاده اشراف

 چیز و همه کس منفجر کند جز اشراف زاده. 

 چرا این لیست کوتاه؟ چرا نوشتن از تروریسم مشکل است؟ 

نظورش که م بی '2008 -(How Fiction Works) کاری تخیل خویش'با نام جستار بلندی جیمز وود، ناقد نیویورکر در 

( که در آن 2003چان آپدایک ) 'تروریست'پرسش. گفتاوردی دراز آورده از رمان  این باشد، پرداخته است به

متر  سال گذشته هشت سانتی'رود:  شخصیت هجده ساله، مسلمان امریکایی به نام احمد در نیوجرسی به مدرسه می

کند  آورند. فکر می ش فشار می نیروهای مادی زیادی به –متر  بلندتر شده است، حاال شده یک متر و هشتاد و سه سانتی

اگر زندگی بعدی وجود داشته زند که  بلندتر از این نخواهد شد، در این زندگی یا زندگی بعدی. شیطان درون غر می

گرفته از خدا؟ کجا مخفی شده؟ چه کسی  رد برای زندگی بعدی جز کلمات آتشین و الهام. چه مدرکی وجود داباشد

چشم  گان سیاه ناپذیر انرژی باغ پرشکوه عدن را تامین خواهد کرد، باکره اش را روشن خواهد کرد؟ کدام منبع پایان اجاق



های جوشان را تازه نگه خواهد  ها و حوض ها خواهد آویخت، چشمه های درشت از شاخه را سیر خواهد کرد، میوه

 'ی نهم قرآن نوشته، لذت جاودانه خواهد بخشید؟ گونه که در سوره جا که خدا، آن داشت، آن

کند  آخر کی باور میتر است. و این کارخرابی است.  انداز براش مهم پردازد. چشم جیمز وود چندان به تروریسم نمی

اگر زندگی بعدی وجود 'ی  جهد به فکر درباره باره می خودش یکرشد سریع  فکر بهو جوان هجده ساله در راه مدرسه 

ایم و هر کوشش برای  تازه چهار صفحه خوانده'اش سبز شده است:  ؟ از نظر وود، نویسنده سر راه شخصیت'داشته باشد

  'ست و نه احمد.گی کالم از آن ِ جان آپدایک ا ها، نحو و شاعرانه حرف'هوده است:  دنبال کردن صدای احمد بی

است. مسلمان واقعی که احمد باشد، باید این را بداند و  'ی نهم قرآن نوشته گونه که در سوره آن 'ی  بدتر از همه جمله

اش  نویسد که این را اگر تبدیل کند. وود می الزم نیست به او یادآوری شود. نویسنده است که دارد به خواننده یادآوری می

بینی چه اندازه دست و پا چلفتی نوشته شده  د، میسنوجوان مسیحی در راه مدرسه به فکرش برای که  کنی به جمله

گونه که در سطر چهارم دعای ربانی "پدر ما" آمده  آسمان است، در زمین نیز کرده شود، آناراده تو چنانکه در 'است: 

 ش کند.  . چنین فکری چنان در جان آدم مومن نشسته که الزم نیست کسی یادآوری'است

گونه  خواهی بکنی، چه ای می که از ادبیات چه استفاده ی نوشتن پرداخته، اما به محتوا نیز اشاره دارد و این وود به شیوه

 –ها که برخی نویسندگان  ی واکنشو گاهی نیز چه نباید بکنی. مثل بسیارزنی.  به یاری ادبیات دست به پژوهش می

در  باتاکالنداد  چه در شکل داستان کوتاه و چه مقاله نسبت به روی -شان گذاشته و مجبورشان کرده باشند انگار دنبال

پاریس نشان دادند. به این بهانه که: نزدیک شدن به درک دالیل ِ فردی ِ تروریست؛ زیرا توانایی همدلی برای 

ی  ی جوانی از محله نامه ای سوگ هایی بی تنش و کنش، گونه هم است. حاصل چه شد؟ داستاننویس بسیار م رمان

کند به آزادی، برابری و  ی فرانسه را از پیش باخته است. تف می داند بازی ِ رشد در جامعه ی پاریس که می حاشیه

برابری برای آنان به راند.  را می 'من'هایی چون  سازد، فقیران فقیرتر و آدم مندتر می مندان ثروت برادری که ثروت

اند برای جامعه.  هایی چون من تهدیدی نظری است در این باره که آدم معنای نابرابری است. برادری برای آنان هم

کنند با  ای خویشاوندی احساس می خوانند حتا( اما گونه ها )نماز نمی چندان مسلمان متعصب هم نیستند شخصیت

 ترسد: ها می این ی فرانسه از هم اند به سوریه. جامعه ههایی که رفت بروبچه

ی زباله دیده  ام نامی نوشته شده که در فرانسه به گونه از فرانسه متنفرم، چون فرانسه از من نفرت دارد. در گذرنامه'

ین کار. ام از ا ای؟ من که دیگر دست کشیده شود. این نام من است. هرگز با نامی چون من درخواست کار داده می

ای در حال پر کردن نامی چون نام من  اش را دیده و قیافه  هوده است. هرگز جلوی کارمندی نشسته در باجه ایستاده بی

؟ این کار که دارم، داشته باشی امی مثل همیندیده باید ن تا نامه؟ هرگز پلیس جلوت را گرفته چون از قیافه در پرسش

  'خواهند و روزی نیست که آزار نبینم. نمیجا  روزمره است. خیلی راحت مرا این

چه  افزاید به آن چیزی است که دوست داری بگویی ادبیات نیست و ادبیات نباید چنین باشد. چون هیچ نمی این بند باال

دانی.  ست که می آنی منطقی است. خوب است. اما هماند.  ی گرایش به تروریسم گفته و نوشته ی انگیزه تر درباره پیش

ی  وگو با کارشناسان. تنها جامه های روزنامه و یا گفت ی دیدگاه صفحه ازی آپدایک، گفتاوردی است  ت مثل جملهدرس

شناسی با ابزار ِ   نیست، جامعهآکادمیک حتا  کی ادبی. این جستار ب  آن پوشانده شده، با اندکی چاشنی آگویی بر  تک

 دیگر است. 

اش مشکل است. چشمه و انگیزه و عوامل جانبی  فکر کردن درباره ی تروریسم مشکل است زیرا نوشتن درباره

گی اجتماعی، نیاز به دیده و شنیده شدن، نبود جنبش سیاسی برای دفاع از شهروندان ضعیف، فقر،  مانده عقباند.  روشن

به و کالشنیکف . تروریسم 'کفار'به  برگردانیها  های آنارشیست از نوشته 'بورژوا'ی  کافی است واژهترس، فشار. 

 بار هم شده سلطه یابی بر نیروهای پیرامون. ی ابزار تا یک مثابه

هنوز یک گام عقب هستیم از دیدگاه غیرمنطقی که هیچ جامعه شناسی را یارای مقابله با آن نیست. دمی که واقعیت اما 

نابود کردن زندگی ِ خود )ایثار؟(  شود با آروزی کور ِ ساختن ِ بمب از خود، اجتماعی و اخالق فردی نادیده گرفته می

های  برای کشاندن زندگی بسیاری دیگر به کام ِ نیستی. آن دم، خاص است، زیرا به ازای هر مسلمان تندرو از محله

کنند.  ایط اجتماعی که چنین نمیرهاهزار دیگر هستند در همان ش بندد، ده ای فرانسه که کمربند بمب به خود می حاشیه

  ایم.   ز تروریسم هنوز گامی به آن دم نزدیک نشدهها ا در نوشته

داد  شود. ده سال پیش از روی ی ترس از تروریسم است و خشمی که از آن انگیخته می میشل هولبک درباره پالتفرم

ی معروفی به نام  ی نویسنده ( از هنر و تروریسم نوشت. رمان درباره Mao II) 2مائو ن دلیلو در ایازده سپتامبر، د

کشند که میانجی شود برای آزادی  ی انزوا بیرون می کند و او را از گوشه بیل گری است که دیگر کاری چاپ نمی



دلیلو هم رمان را  ، اما دانمندانه نوشته شده گر که هوش اند. کتابی چالش ای که بنیادگرایان به گروگان گرفته نویسنده

 ی رمان حرف بزند. برای گفتن از تروریسم ننوشته است. از تروریسم نام برده تا درباره

پذیر است که نویسنده بتواند زندگی درونی  کردم این امکان ها پیش فکر می سال'گوید:  شخصیت رمان، بیل گری می

تاکید رمان بر این است  'اند. این عرصه را به دست گرفتهسازان و اسلحه به دستان  فرهنگی را دگرگون کند. حاال بمب

گونه هنرمندان  گذارند، چه ها( بر تصویر درونی فرهنگ تاثیر می گان و تروریست ها )نویسنده گونه شخصیت که چه

 های جامعه. توانند خودشان را کنار بکشند از خواسته می

شخصیت رمان  ( از نویسنده پاکستانی محسن حمید گفت.2007) بنیادگرای ناراضی  ی رمان توان درباره همین را می

استریت، زندگی عادی دارد تا یازده سپتامبر که  ی دیگر در وال کرده ای تحصیل چنگیز چون خیلی از کارکنان حرفه

کند. حمید گرایش او به تندروی را حساس و قوی شرح داده است.  ش توجه جلب می زان پس تنها ظاهر پاکستانی

راند. اما محسن  شود، می تر می تر و خشن تر، خشمگین اش، هویتی که هنوز دارد و قوی عه، چنگیز را سوی هویتجام

 حمید به همین هویت بسنده کرده و اشاره به گام سوی خشونت ندارد.

ی آن ها شود. شخصیت شود، از داستایفسکی کاری است که آسان خوانده می نیز ترجمه می ها ابلیسکه  گان جن زده

داستایفسکی به دنبال شوند.  گی می باره فاصله گرفته و ساخته گاهی خیلی به خواننده نزدیک شده و گاه یک

ی میان خیر و شر گم  اند و خط جداکننده ی نوزدهم روسیه ی نیهیلیستی سده هایی رفته که زیر تاثیر اندیشه شخصیت

 ذارد تا سرانجام تسلیم شوند به اخالق و احساس گناه.گ هاش می ی شخصیت اند. گرچه داستایفسکی مثل همه کرده

چه  گردند تا نگاه کنند به آن ها پس از کارشان برنمی ساز هم هست. تروریست ی تروریسم مشکل فکر کردن درباره

در شان بپردازد، اما  گی احساس تواند به پیچیده ی رمان می اند و تندروی خودشان را بکشند زیر سئوال. نویسنده کرده

 ای ناشناخته است.  واقعیت هنوز عرصه

تر  جوزف کنراد ببینیم. توان او برای ساختن بهمامور مخفی شاید باید تروریست را در همان شخصیت پروفسور ِ 

از  ناچاررود،  گر به جست و جوی انگیزه می درست زمانی که نویسنده مثل پژوهشنیست، خود ِ هدف است و بس. 

مدارس شوند به تیراندازان  ها شبیه می چه هست. تروریست ای انکار ِ آن سازد. گونه تروریست موجودی سطحی می

زنند. خشونت آنان ابزار نیست، بی  کشی می ی سیاسی یا دینی بلکه از سر نومیدی دست به آدم امریکا که نه از انگیزه

دانستند. آخرین تالش ِ تلخ ِ گروتسک تا  ا در پاریس خوب میه رسد. همانی که تروریست هدف است و به جایی نمی

 دانند چیست.  شان که خود نمی معنا دادن به زندگی

ایم. خواننده با او به عنوان  روند تندرو شدن ورلوک را از همان آغاز داستان پشت سر گذاشتهمامور مخفی در 

شویم. شاید  ها آشنا می ت. اما با یک جنبه اساسی از شخصیتدانیم چرا چنین شده اس شود، همین. نمی گذار آشنا می بمب

شود همسرش را انسان  گران نه. ورلوک موفق نمی توانند نشان بدهند و پژوهش گان می ای که نویسنده ترین جنبه اساسی

جلوی در رد لوک هربار که از آقای ور'بیند برای تمناهای خود.  ببیند با نیازها و احساسات. او را تنها ابزاری می

آورد که آن زن او را  آقای ورلوک در خیال میتوانست نگاه کند به همسرش. از ترس نبود.  د، به سختی میش می

ی  . واژه'آن زن'خیلی نکته هست در  'دارد. اما همسرش نتوانسته بود به او این اطمینان خاطر را ببخشد. دوست می

تواند به احساسات همسرش نزدیک شود،  نایافتنی. ورلوک ِ به تمامی خودشیفته نمی ای است دست بیان ِ فاصله 'آن'

باره  گذاری، یک رسالت ِ بمب ن ویژگی را بگذاری کنار ِاندیشد. اگر ای گونه به احساسات هیچ کس دیگری هم نمی همان

کاری بزند. او تنها از اجتماعی بودن فاصله نگرفته، از انسانیت تواند دست به چنین  گونه می توانی بفهمی چه تر می به

 هم دور شده است.

 2016آپریل 

 

 نوشت: پس

 ام:  چند رمان دیگر نیز هست که در جستار دیگری به آن اشاره داشته

 ( دوریس لسینگ که به کنشگر ایرلندی پرداخته است.1985)تروریست خوب 

گیری در مومبای  ( به روایت نجات کودکی در زمان گروگانSunny Singh)از سانی سینگ  (2015) هتل آرکادیا

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



ای را به اشتباه جای  ( زن رقصندهRichard Flanagan( از ریچارد فالناگان )2006) تروریست ناشناسدر رمان 

 دهند.  یب قرار میمورد تعق -در استرالیا  -تروریست خطرناکی 

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

اند. رمان  اش کرده از ندیم آسالم به روایت از تروریستی پرداخته که افسران امریکایی شکنجهباغ مرد نابینا رمان 

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

 نیست که شکل واقعی و درست گرفته باشد. 

 


