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 چیست؟ حاال دیگر چه باید کرد؟  آدمیکند به کشتار ِ کور؟ تکلیف ما با تصویر ِ می آغاز باره شود که آدمی یک چه می

 ترور در کشور: پیامدهایاند به  ی فرانسوی واکنش نشان داده پنج نویسنده

Alain Blottiére: Comment Baptiste est mort, Gallimard 

Lauren Gaudé: Écoutez nos défaites, Actes Sud 

Fouad Laroui: Ce vain combat que tu livres au monde, Julliard 

Mohamed Nedali: Évelyne ou le Djihad?, L’aube 

Laurance Tardieu: Á la fin le silence, Seuil 

-فرانسهطرحی برای یک شرکت بزرگ اش چند ماه روی  رایانه در پاریس، با تیم همکاران ی کارآزمودهعلی، جوان ِ 

خورد به سقف. بعد  های شامپاین است که می ی بطری پنبه گیرند. چوب های زیادی می امریکایی کار کرده است. سفارش

خواهد او در اجرای طرح هم شرکت داشته باشد. در تخصص او  ی کار نمی دهنده شنود که سفارش ش میکارفرمااز 

نیست؟ علی با خشم استعفا  ر پسر عمویش مسلمان ِ تندرومراکشی نیست؟ و مگ-تردید نیست، اما مگر او فرانسوی

 کند، به غرورش توهین شده. دهد از کار، احساس تحقیر می می

نیامده است و  فی،ل  س   ،'اندیشه اسالمی'های مراکش است. آموزگار  ر دانش آموز نوزده ساله در یکی از شهرستانیدح

ی درخت بادام. دو مامور او را به جرم  تا بنشینند زیر سایهرود سراغ دوست دخترش  دو ساعت کالس ندارد. می ریدح

اش تبدیل  شنود که چند ماه باید در زندان بگذراند، بهت کنند. وقتی می آسیب رساندن به اخالق جامعه دستگیر می

 شود به خشم. می

است. حیدر در دانشگاه آمستردام گر و استاد اقتصاد  (، نویسنده، پژوهش1958) العرویفواد علی، شخصیت رمان 

 های جنوب مراکش است.  ستاد زبان فرانسه در یکی از دبیرستان( ا1962) نظالیمحمد لی رمان صشخصیت ا

اند. العروی  ی تندروی رفته وجوی انگیزه های تروریستی در پاریس، با قلم و تخیل به جست هر دو نویسنده پس از حمله

با زبانی  ،است از طنز و روایت پرکشش با چاشنی دانش و کنجکاوی هاش انباشته ی پرکاری است و رمان نویسنده

دهد که دو جهان غرب و عرب چه اندازه تفاوت دارند در واکنش به یک  ، نشان می. در آخرین رماناده زیباعال فوق

ها، جست و  ت کلیشهخواهد بگوید برو و در پش داد ِ تاریخی. انگار می داد. دو نگاه ِ بی چون و چرا به یک روی روی

افتد به دام ِ جهاد و تازه در سوریه، زمانی  شخصیت او علی، کور از خشم میگذرد.  جو کن و ببین در دیگری چه می

، ترکیب تر است زبان رمان نظالی سادهجا.  داند جای او پاریس است و نه این بیند راه ِ بازگشت وجود ندارد، می که می

خواهد حیدر را بکشاند به  ماند برای نوجوانان. امام مسجدی که می تانی میتر به داس و موضوع و شکل روایت بیش

 اندازد.  جهاد، به یاری دوست دختر اروپایی ِ او، به باد چنگ می

 

اند. تصویرمان از جهان که  ی اجتماع ازند. آنان آنتن ِ گیرندهپرد اند که به شرح ِ اکنون می نویسندگان، اندیشمندانی

های بسیار منتشر شده که هر  های گذشته، رمان گی. در سال دهند با نشان دادن ِ این باژگونه باژگونه شود، هشدار می

 دادهای تروریستی اخیر.  کدام به شکلی اشاره دارند به روی

هامان گرفته است. نویسندگان  های اخیر شکلی تازه در حوالی ِ خانه سال به "؟پاسخ ِ این پرسش که "انسان چیست

اند به  دادها در پاریس، نیس و جاهای دیگر، پرداخته شان گرایش دارند به واکنش مستقیم به روی فرانسوی که بسیاری

ی تروریست چیست در  گیزهپرسند ان ی آن. از خود می ی انگیزه و احساس ِ درک نشدن به مثابه نومیدی، ترس ،ناتوانی

تصویر ِ ما از انسان چه خواهد  پرسند تکلیف ِ اند و نیز می بستن ِ چشم و کشتار ِ کور بسیاران که کاری به او نداشته

دادها چه نگاهی داریم به مسلمانان)فرانسوی( و تاثیر این  از زمان رویایم.  ی رفتار که در پیش گرفته شد، با این شیوه

 ی شرح ِ شخصیت ِ مسلمان مسئولیت ندارد؟ نویسنده آیا در شیوهمان هویت)فرانسوی( چیست؟ و: نگاه بر گفت

ی ادبی  در رمان ِ آخر که جایزه( 1954) آلن بلوتیرهای مختلف.   ی نگاه متفاوت و شیوه نویسندگان بسیار، زاویه

در کامرون، به سال  'ها جهادی'به دست ی فرانسوی  گیری خانواده داد واقعی گروگان دسامبر دریافت کرد، به روی

که در صحرا،  ای ن، تنها کس از خانواده است که آزاد شد. خانوادهوااو، باپتیست ِ نوج شخصیت ِپرداخته است.  2013

شبه افتاد به  گونه یک ش آمده: چهرسبا خشونت به گروگان گرفته شد. به اروپا که بازگشت، تعریف کرد چه به 

 های دیواری غار گونه نقش چهدر صحرا.  به غاریتنها واگذاشته شدن  و روزها ی خشونت سالی، از پس تجربه بزرگ



دهد تا از پس ِ آن پایان ِ رمان  اش به سختی یاری می های پیش او را زنده نگه داشتند. حافظه های سده به دست انسان

 شود در ذهن ِ خواننده.  ینبشته حک م برسد که ساختی ساده اما استادانه دارد و چون سنگ

 

ناک و  که فرامان گرفته با دیدن تصویرهای وحشت وهم و ( صدای زیبایی بخشیده به ب هت1972) الرنس تاردیو 

داده باشد، از آن دست که برای راوی ِ  ی خودت روی تواند نبش ِ کوچه ها که می تر از حمله ناک های ترس شنیدن ِ روایت

 -پر خطرجایی  –ها را با مترو  ها از مدرسه است، گرچه باید آن تفاق افتاده. نخستین واکنش او بیرون کشاندن بچهاو ا

ظرف چند دقیقه 'ها در اینترنت.  ویزیون و دنبال کردن رسانه به خانه برساند. بعد: ماندن در خانه، نگاه کردن به تله

وابسته به  همه سیب پذیر باشد و اینکرد این اندازه آ فکرش را هم نمی رگزه ،'گی شفتهآ'، 'تکه پاره'، 'همه چیز ِله شد

 اند. نسبی ریزی زندگی گرفته تا مشکالت و اندوه، برنامه از ،چیز دیگرهمه ها.  خانواده، محله، آدم

دهد.  به خواننده دست میاز روایت دارد، همین احساس  ی دیگری ( که شیوه972) لوران گودهی  با خواندن رمان تازه

رد می اندازد به بیرون و  گذرد و گوده نگاه می بندد تا ببیند آن درون چه می ها می کند، در و پنجره تاردیو جهان را خ 

. رمان او ساختاری استادانه اندازی گسترده ی چشم چیند بر زمینه دادهای اکنون را می خواند. روی ها فرامی تاریخ سده

 .پر کشش است و دارد

ربوده گنج ِ هنر ِ میان مامور مخفی فرانسوی با خانم باستان شناس عراقی که به جست و جوی   ماجرای عاشقانهروایت 

ی شخصی در میان  تجربه های هشان چرخش است میان لحظ گذشت زندگیسر است. 'بهار عربی'شده به زمان 

ی  هارد در پرتو ِ گذر ِ زمان و بر زمینسالسی و ژنرال گرانت. پیروزی چه معنا د های بزرگ هانیبال، هایله جنگ

غازین از بسیار های آ ها پرسش و چرا؟ این بی چون شکستِ  اببه زیستن  یا نفرینی استنابودی ِ خودمان؟ هر انسانی آ

 انگیزد. در تو می گودهها هستند که رمان  پرسش

اما این دن. گرایش نابود کر انجامد به ت ِ غرور که میشکس گی، احساس ِ احساس توهین شدهخشم، تحقیر، خوانیم از  می

، هنگام ِ هدر دادن وقت نیست': تاردیوهمه خط است و سطح است. توان ِ زندگی همیشه چیره خواهد شد. به واژگان 

ش از مان باشد، پس بی تواند آخرین ِ دم ِ زندگی هر دم می، 'هامان تپش دارد تو رگست،  مان جاری زندگی در پیرامون

 .'بیدار شویم، کمر راست کنیم، گام برداریم، برویم سوی زندگی، با رقص'پیش باید که 
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