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چکيده
حادثه  44سپتامبر در آمريکا باعث تحوالت بسیاري در دنیا گرديد که دنیاي ادبیات و هنر نیز
از آن بي بهره نماند و کتابهاي زيادي تحت تاثیر اين حادثه منتشر شد . .تندروي خشونت آمیز
داخلي همانند تندروي خشونت آمیز خارجي فاجعه به بارآوردهاست .در اين مقاله رمان
تروريست اثر جان آيدايك بر اساس تندروي داخلي بررسي ميشود .براي تحلیل رفتارهاي
شخصیت اصلي داستان از ديدگاه مکالي و مسکالنکو استفاده شدهاست که تندروي و
راديکالیسم را به سه دسته فردي ،گروهي و جمعي و داراي دوازده مکانیسم تقسیم کردهاند .در
رمان تروريست مکانیسم هاي فردي کاربرد بیشتري دارند .بررسي نشان ميدهد که مشکالت
فراواني از جمله عدم حضور پدر ،بي پروايي زندگي خانوادگي مادر ،دردسرهاي همکالسي
ها در دبیرستان و نیز محیط پیرامون نقش مهمي در ايزوله شدن وسردرگمي هويتي احمد و
هدايت وي بسوي تروريست شدن دارند .اما احمد در پايان رمان بمب را منفجر نمیکند زيرا
که شك و ترديد در نگرش وي به خود و نیز در چرايي انفجار وجود دارد.
واژهگان کليدی :تروريست ،تندروي خشونت آمیزداخلي  ،هويت ،جان آپدايك ،رمان پسا
سپتامبر
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.1مقدمه
اگرچه مردم دنیا با عملیات تروريستي توسط افرادي خارج از کشور خود آشنا هستند،
اصطالح تندروي خشونت آمیز داخلي 4در بحث و نقد در باره تروريسم بسیار به کار ميرود.
تندروي خشونت آمیز داخلي به اعمالي گفته میشود که توسط افراد بدنیا آمده در يك کشور يا
مهاجريني با سابقهي نسبتا طوالني اقامت در آن کشور به وقوع بپیوندد .تندروي خشونت آمیز
داخلي در نوشتههاي بسیاري از جامعهشناسان با عبارت راديکالیسم داخلي 8همراه است اما در
اين مقاله فقط از اصطالح تندروي خشونت آمیز داخلي استفاده شدهاست.
پس از حادثه يازده سپتامبر  8994و تاثیر بسیار عمیق آن بر ژئوپولتیك سیاسیي-جغرافییايي در
سطح بین المللي ،دنیاي ادبیات و فرهنگ و هنر نیز بیه آن واکینش نشیان داد و رمیان  ،مقالیه،
کتاب و فیلمهاي بسیاري تحت تاثیر اين حادثه نوشته شد که هرکدام از زاويه ديد متفیاوتي بیه
موضوع نگريستهاند .کساني که در حادثه  44سپتامبر  8994شرکت داشتند اهل و ساکن امريکیا
نبودند .اما مقوله ديگري که در دو دهه گذشته در کشورهاي اروپايي و امريکیا ر داده ،وقیوع
حوادث خشونت آمیز توسط اهالي و ساکنان درون اين کشور بوده است و البته بسیاري از ايین
حوادث خونین توسط سفید پوستان انجام شده است .لوئیز بکیت )8989( 1در مقالیهاي کیه در
نشريه گاردين به چاپ رسیده مينويسد 72« :درصید حمیالت تروريسیتي داخلیي  ...توسیط
تندروهاي دست راستي» در سال  8989در امريکا انجام شده است .استفاده از کلمه تروريسیت

براي حملهکنندگان سفیدپوست در امريکا در چند سال اخییر وارد نوشیتار و گفتمیان انتقیادي
شدهاست اما بیشتر مقاالت ،کتابها و پژوهش ها در دو دهه گذشته ،به تندروي خشیونت آمییز
داخلي مسلمانان ساکن کشورهاي غربي پرداختهاند.
از  44سپتامبر  8994تاکنون ،از يك سو در رابطه با خود حادثه و از سوي ديگر دربارهي
داليل بروز تندروي و راديکالیسم در جامعه ،کتابها و آثار پژوهشي– نظري بسیاري توسط
پژوهشگران حوزه هاي جامعهشناسي ،روانشناسي ،سیاست ،آموزش و همچنین محققان مراکز
امنیتي همچون اف بي اي منتشر شدهاست .در اين آثار نقش جامعه ،خانواده ،اقتصاد ،سیاست،
مذهب و روانشناسي فردي و جمعي در پیدايش تندروي و راديکالیسم کاويده شدهاست.
اهمیت موضوع براي کشورهاي غربي تا حدي است که توجه بسیاري را به خود معطوف
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کردهاست .ناشري با نام  IOSواقع در آمستردام فقط  79کتاب در باره ترور به چاپ رسانده-
است ازجمله کتاب لومباردي 4و ديگران ( )8941با نام تقابل با راديکالیسم و تندروي خشونت
بار جوانان براي پیش گیري ازتروريسم که در رده  442از سري انتشارات تحت حمايت ناتو
با عنوان علم براي صلح و امنیت قرار دارد .نظرات اين منتقدان در پاره اي از نکات شباهت و
نیز تفاوتهايي دارد (ويلنر و دابلوز  ،8944لومباردي و ديگران  ، 8941جاستین هیلي،8942 8
7
کهلر و هورگان ،18942کیمل ، 18942فتحي منصوري و زلیخا کیسکین ،8940 8جاياکومار

 ،8940زيگر ،الونسو و هرارا .)8940 2در بعضي از اين کتابها در باره مکانیسمهاي هدايت
بسوي تندروي و در آثار ديگر در مورد راههاي برگشت و جلو گیري از تندروي بحث شده-
است.
در رمانهايي از جمله شنبه اثر ايان مك يوئن ،انگلیسي سفید پوستي به راوي داستان
که جراح مغز مشهوري است حملهور ميشود و بعدا وارد خانهاش ميشود .وي بیماري مغزي
ژنتیکي دارد و در نهايت توسط جراح عمل مشود .اما مك يوئن با ديدن سه زن شرقي محجبه
به آنها با ديد ديگري نگاه میکند واحساس خوشايندي ندارد .نقدها و پژوهش هاي اين رمانها
يا با ديد پسا استعماري و حمله به نويسنده به خاطر ديد منفي از شخصیت تندرو و حمله به
اسالم نوشته شده است يا در ستايش زبان و شخصیت پردازي نويسنده است.
رمان تروريست توسط نويسنده مشهور آمريکايي ،جان آپدايك (  )4018-8990در سال 8997
2

به چاپ رسید .اين کتاب بازخورد بسیار متضادي در جامعه ادبي داشت .الرنس مازنو
( )8941در فصلي از کتابش در باره تاثیر تروريست بحث میکند و ميگويد« :در ازاي هر نقدي
که رمان آپدايك را به خاطر تصوير روشنگرانه يك جهادي ميستود ،نقدي در حمله به ارايه
تصويري کلیشهاي و آلوده به ايدئولوژي از اسالم بعنوان دين خشونت نوشته شدهاست»
( .)429پژوهش هايي که رمان تروريست را از زاويه ديد تندروي خشونت آمیز داخلي بررسي
ميکنند بسیار محدودند و با اشارهاي گذرا از مساله گذشتهاند .
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در اين نوشتار تندروي خشونت آمیز داخلي در رمان جان آپدايك با استفاده از نظريات
مکالي و مسکالنکو 4تحلیل شدهاست .ديدگاه هاي مکالي و مسکالنکو از اين نظر انتخاب شده-
است که طیف وسیعي از داليل جامعه شناسي ،روانشناسي ،تربیتي  ،خانوادگي ،سیاسي و
مذهبي را در زندگي و محیط جوان تندرو شده در بر ميگیرد .هدف از تحلیل اين مقاله
بررسي داليل گرايش شخصیت جوان داستان به نام احمد عشماوي مالوي 8با پدر مسلمان
مصري و مادري آمريکايي-ايرلندي مسیحي به خشونت و تندروي است .در اين مقاله بر
خالف نقدهاي ديگر که فقط بر تاثیر دين در افراطي شدن و گرايش خشونت آمیز جوانان و
نوجوانان تمرکز ميکنند ،عوامل خانوادگي ،محیطي ،پرورشي و آموزشي احمد بررسي مي-
شوند تا دلیل گرايش وي به خشونت مشخص شود .از انجايیکه اين رمان تا حدودي از زاويه
ديد شخصیت احمد نوشته شده ،با رمانهاي ديگري که کم و بیش با همین موضوع توسط
نويسندگان غربي چون مارتین ايمیس و دان دلیلو نوشتهشده تفاوت دارد .آپدايك سعي کرده-
است با افزودن زاويه ديد احمد و آنچه در ذهن او میگذرد تصويري منصفانهتر از يك تندرو
جوان ارايه کند.

.7پيشينه
در دنیاي ادبیات نظريههايي در باره ترور در تحلیل و بررسي شخصیتها در رمانهاي
پساسپتامبر بکار گرفته شدهاست که در اين پژوهشها منتقدان اکثرا با ديد پسااستعماري و يا
لیبرالي غربي و سیاسي خاص خود رمانها را بررسي کردهاند .بسته به نگرش منتقد ،تحلیل زبان
و شخصیت اين گونه از رمان مثبت يا منفي است .رمان آپدايك به خاطر زاويه ديد محدودي
که از شخصیت احمد بیان شده و افکار و احساسات وي تا حدي مطرح گرديده ،با عکس-
العملهاي تند و متضادي روبرو شدهاست.
اولريش بك ( )8990در کتابي با عنوان جهان در معرض خطر به جنبه هاي مختلف خطراتي
که دنیا با آن دست به گريبان بوده و خواهد بود ميپردازد .وي معتقد است که با توجه به
مسايل تکنولوژي ،محیط زيستي ،اقتصادي و تروريستي نیاز به نگرش جديد به مسايل جهان
است و پروندهسازي نژادي 1بر اساس دين و نژاد را تقبیح میکند .وي به سخنان رهبر حزب
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دست راستي جبهه ملي انگلستان اشاره میکند که گفته بود جلوي مسافرت هوايي همه
مسلمانان مذکر مسلمان بین  48تا  89سال گرفته شود (.)497
بورام )8944( 4در مقالهاي نظريههاي علوم اجتماعي در باره تبديل راديکالیسم به تندروي
خشونت آمیز را بررسي کردهاست .وي معتقد است که تعريف مشخصي از راديکالیسم وجود
ندارد و راهها و مکانیسمهاي متفاوت از طرق مختلفي به تروريسم منتهي میشوند .بورام و
پاترسون )8940( 8در مقاله اي که در نشريه آکادمي روانشناسي کودک و نوجوان منتشر شده-
است تندروي را بیشتر مختص پسران نوجوان ميدانند و ويژگي هاي چندي را از جمله عدم
سوء سابقه افراد درگیر تندروي و احساس تعلق نداشتن به جامعه درباره تضاد با خانواده و در
حاشیه قرار گرفتن در اجتماع نام ميبرند.
مکالي و مسکالنکو( )8944در کتابي با عنوان اصطکاک :چگونه مناقشه ما و آنها را
راديکالیزه ميکند و نیز مقالهاي در سال  8992با ديد روانشناسي اجتماعي تندروي را به سه
دسته فردي ،گروهي و جمعي تقسیم ميکنند که هرکدام از اين سه دسته زير مجموعه هاي
ديگري داشته و در نهايت منجر به تندروي ميگردد .در اين کتاب موارد متعدد تندروي
خشونت آمیز و افرادي که در دهههاي مختلف دست به کشتار زده و بمب گذاري کردهاند
مطرح ميکنند ..ايشان در مقدمه کتاب خود با شرح زندگي بن الدن و نیز تد کازينسکي 1استاد
رياضیات در دانشگاه کالیفرنیا که با بمب گذاري دست به کشتن  1نفر و مجروح کردن دهها
نفر زد ،بیان میدارند که انسانهايي هم که باهوش بوده و زندگي عادي داشتهاند ميتوانند دست
به اعمال خشونت آمیز بزنند .در بخش هاي مختلف کتاب با استفاده از روايت زندگي يك
گروه تروريستي روسي در پايان قرن نوزده و اشاره به موارد تندروي خشونت آمیز ديگر در
آمريکا و نقاط مختلف جهان ،نتیجهگیري ميکنند که روند منجر به خشونت در اکثر اين موارد
ناشي از مکانیسمهاي مشابهي ميباشد .در بخش زيرين نظريات مکالي و مسکالنکو گستردهتر
بحث و بررسي شدهاند .البته بايد توجه داشت که مسکالنکو و مکالي ( )8990در مقاله ديگري
بین کنشگري و راديکالیسم و نیز راديکالیسم و تروريسم تفاوت قايل هستند و معتقدند که
درصد کمي از کنشگران تبديل به تروريست ميشوند (.)819
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الکس هوئن )8998( 4در کتابي به موضوع ترور در ادبیات مدرن غرب پرداختهاست .در
فصل يك و چهار به ترور در آثار جوزف کنراد 8و والتر ابیش ،1در فصل  8به حمله در آثار
ويندهام لويیس ،1در فصل بعدي به ديدگاه ضديهودي ازرا پاوند 8و در آخر به مسايل ترور
درشعر ايرلند را ميپردازد.
جم پوستر ،)8997( 7شاعر و نويسنده انگلیسي از معدود منتقدانياست که در نقد کتاب
تروريست به روابط و مسائل رواني و هويتي و نیز اشفته بازار تبلیغات و تجارت در آمريکا
مي پر دازد .وي معتقد است که جك لوي و احمد همچون دو روي يك سکه هر دو دچار
بحران هويتي-شخصیتياند.
اوال کريبرنگ )8942( 2در فصلي از کتابي در باره آپدايك به دورگه بودن احمد جوان
دبیرستاني و محیط چند فرهنگي پیرامون وي اشاره ميکند .احمد ،فرزند يك مادر کاتولیك
امريکايي-ايرلندي و پدري مصري است که مشاور دبیرستانش کلیمي ،ريیس وي مسلمان
لبناني امريکايي و معلم و مراد وي شیخ رشید يمني است .وي عقیده دارد که آپدايك با
انتخاب ديدگاه يك مسلمان اصولگرا سعي ميکند نشان بدهد که احمد انساني است که قرباني
شدهاست (.)487
آنا هارتنل )8944( 2معتقد است که رمان تروريست با اکثر رمان هاي پسا سپتامبر از جمله
رمان دلیلو و مارتین ايمیس تفاوت چشمگیري دارد چرا که بر خالف نويسندگان ديگر که از
ديد قربانیان تروريسم روايت ميکنند ،آپدايك از ديد عامل ترور به بررسي روابط بین
شخصیت ها و مسايل آنها ميپردازد.
پیتر هرمان )8948( 0هم با نظر هارتنل موافق است و ابراز ميدارد که آپدايك با نوشتن اين
رمان به مخالفت با تعريف هاي معمول از رمان تروريسم برخاسته است .وي معتقد است که
روايت بسیاري از رمانهاي پسا سپتامبر ،از دوقطبي "ما" و "ديگران" يا قرباني تروريسم و
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عامل تروريسم بهره برده است حال آنکه رمان هايي مثل تروريست تشخیص ساده اي از"ما"
و "ديگران" ارايه نميکنند(.)701
پیتر موري )8942( 4در کتابي با عنوان اسالم هراسي و رمان ،آثار چندين نويسنده پسا سپتامبر
را بررسي ميکند .وي در مقدمه کتاب ابراز ميکند که «اسالم هراسي برجستهترين نوع
پیشداوري در دو دهه اول قرن  84در جوامع غربي است» ( .)4وي معتقد است که آپدايك در
بحبوحه بحراني پس از يازده سپتامبر با آوردن روايتي از زاويه ديد يك تروريست مسلمان
دست به ريسك ميزند و در نتیجه نقدهاي نوشتهشده اکثرا منفي هستند (.)88
درنقد هاي منتشر شده در ايران بیشتر از ديد شرقشناسي و پسا استعماري به رمانهاي
پساسپتامبر پرداختهاند .پیرنجم الدين و برهان ( )4109به شرقشناسي و تروريسم در رمان
مائوي دوم دان دلیلو ميپردازند و آن را به نوعي پیش بیني حادثه يازده سپتامبر ميدانند.
مرندي و قاسمي طاري ( )4109رمانهاي تروريست و مرد در حال سقوط اثر دلیلو را با ديد
پسااستعماري و با استفاده از نظرات سعید بررسيکردهاند و معتقدند که نويسندگان از
کلیشههاي قرون وسطي درباره مسلمانان استفاده ميکنند.
پیرنجم الدين و صالحنیا ( )4104هم با ديد شرقشناسانه به بررسي رمان تروريست
پرداختهاند و معتقدند که نگاه آپدايك به اسالم تحت تأثیر گفتمان غرب ميباشد .در مقاله
ديگري پیرنجم الدين و پیمبرپور ( )4104به بررسي رمان شنبه اثر مك يوئن از ديدگان
انسانگرايي لیبرال پرداخته و آن را جانبدارانه و افراطي ميپندارند .ايشان معتقدند « ...مك ايون
از رمان چونان ابزاري در جهت اغراض ايدئولوژيك و اهداف تعريف شده در جامعه
سرمايهداري استفاده کرده و جاده صاف کن استعمار و توسعهطلبي شدهاند» (.)898

دياکانو )8947( 8در رساله دکتري خود با عنیوان ادبییات نقید دموکراتییك :رمیان پسیا
سپتامبر وفضاي عمومي ،به وجود تروريستهاي داخلي در رمانهاي دهه نود اشاره ميکنید امیا
معتقد است که داليل مذهبي درمرکز توجه هستند که باعث ديگرانگي اسالم مي شیود (.)447
وي در ادامه بحث به عدم توجه نويسندگاني چون مارتین ايمیس و دلیلو به تروريسم خانگي
ميپردازد و ابراز ميکند که آپدايك نیز با ايده آل سازي شخصیت احمید در رمیان تروريسیت
دچار خطا شدهاست (.)414
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در سال  8940کتابي با عنوان پاسخ ادبي و غیر ادبي به  44سپتامبر :جنوب آسییا و میاورا بیا
ويراستاري نخبه تاج لنگه 4به چاپ رسید که مجموع مقاالتي در باره رمانهاي نوشتهشده در
آسیا و غرب  ،عکس العمل سینماي بالیوود ،ديدگاه علماي پاکستان به حیوادث  44سیپتامبر و
نیز سرنوشت مسیحیان پاکستان را در برمیگیرد .نويسندگان مقاالت سعي کردهانید تحیت تیاثیر
ديدگاه هاي آکادمییك امريکیايي و گفتمیان سیاسیي جیاري در بیاره اسیالم و ديگیري شیدن
مسلمانان قرار نگرفته و به هويت با نظر کلیشهاي برخورد نکنند .تنها در يکي از مقاالت کتیاب
به رمان آپدايك توجه شده و به تقابلهاي "انها" و "ما" و اسالم و آمريکا پرداخته شیدهاسیت
(.)28
در اهمیت مقوله خشونت گرايي داخلي میتوان به لیست منابعي که جوديت تينس)8948( 8
از نوشتار هاي مربوطه تا نوامبر سال  8948جمع آوري کرده رجوع کرد .اين منابع گردآوري
شده در  17صفحه شامل کتاب ،مقاله ،و پايان نامههايي ميشود که در باره تروريسم و
خشونت داخلي نوشته شدهاند.
در اين نوشتار بیا اسیتفاده ار نظیرات مکیالي و مسیکالنکو اسیتادان روانشناسیي اجتمیاعي در
دانشگاه هاي امريکا ،رمان جان آپدايك بررسي شدهاسیت .همانگونیه کیه در پییش ذکیر شید
تاکنون از اين نظرات در نقد رمان هاي پسا سپتامبر استفاده نشدهاست .اين نوشیتار جنبیههیاي
ديگري از زندگي شخصیت داستان را روشن ميکنید کیه در تنیدرو شیدن و رويکیرد وي بیه
خشونت تاثیر بسزايي داشتهاست و بر خالف اکثر مطالب منتشر شده ،دين را نقطه مرکزي تاثیر
گذار نميداند .نظرات مکالي و مسکالنکو مورد توجه پژوهشگران حوزههیاي جامعیه شناسیي،
روانشناسي ،مطالعات بینالملل ،امنیت اجتماعي ،ارتباطات و علوم سیاسي قرار گرفته است.

 .1بحث
تعريف هاي بسیاري از تندرو شدن خانگي موجود است از جمله پژوهشگران مانند مکالي
و مسکالنکو ( ،)897 ،8944ويلز و دوبلوز )8944( 1و استیون و نیومن ( )8990در اين باره
پژوهش کردهاند و مقاالت و کتابهايي به چاپ رساندهاند .تعريف اکثر اين پژوهشگران در
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عبارت «تندروي داخلي » گاهي همپوشاني دارد و گاه در بعضي نکات متفاوت است .بورام
( )8944نیز در وصف تندروي داخلي بیان ميکند« :مجموعهاي از فرآيندها که به وسیلهي آنها
افراد عقايدي را ميپذيرند که نه فقط خشونت را توجیه ،بلکه به اعمال خشونت اجبار ميکنند
و همچنین اينکه چگونه و با طي چه روندهايي چنین افرادي از خشونت در ساحت انديشه
به کنشگراني خشن و عملگرا تبديل ميشوند» (.)2
مکالي و مسکالنکو ( )8944در کتاب خود دوازده روش را برميشمارند و معتقدند که
مکانیسمهاي متعددي در تبديل يك فرد به فردي تندرو به خدمت گرفته ميشود تا نحوه
نگرش وي را تحت تأثیر قرار داده يا عوض کند .اين مکانیسم ها در ادوار مختلف تفاوت
زيادي نميکند به همین دلیل به نمونههايي از افراد و وقايع تروريستي که در آمريکا و نقاط
ديگر اتفاق افتادهاست از جمله خشونتهاي تروريستي کوکالکس کالن ،4هواي مخفي 8و
گروه ترور آزادي فردي در شهر اکالهما 1اشاره ميکنند( .)1شخصیت بعضي از اعضاي يك
گروه تروريستي با نام اراده مردم 1که در اواخر قرن  40در روسیه موفق به ترور الکساندر
دوم ،تزار روسیه شدند در هر فصل بررسي شدهاست .ايشان معتقدند «اگر متوجه نشويم چرا
مردم عادي به خشونت روي مي آورند ،نميتوان امیدي به متوقف کردن خشونت يا کاهش
....آن داشت .اگر راديکالیسم را درک نکنیم بايد با عواقب آن از جمله تندروي خشونت آمیز
زندگي کنیم» ( .)8ايشان با روايت کردن زندگي افرادي که به طرف خشونت گرايي رفتهاند و
واکاوي ت غییر و تحول در شخصیت ،با استفاده از مکانیسم هاي دوازده گانه ،روند شکل گیري
خشونت گرايي درافراد مختلف را بررسي ميکنند .در بخش اول چندين نمونه از تندروي و
راديکالیسم فردي مقايسه شده است .از جمله زندگي فاضله عماره 8الجزايري االصل بازگو
شدهاست که در نوجواني شاهد کشته شدن برادر  8سالهاش بدست رانندهاي سفیدپوست و
توهین پلیس فرانسه به مادرش ميشود .اين حادثه باعث راديکالیزه شدن وي شده و در ادامه
تظاهرات غیر قانوني را در پاريس رهبري ميکند که خشونت آمیز نیست .وي سپس وارد
سیاست شده و در  8992بعنوان وزير وارد کابینه کشور فرانسه میشود.
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زندگي فاضله با زندگي آندره ژلیابوف 4روسي متولد اواخر قرن هجده مقايسه و
بررسي شدهاست که عمهاش در کودکي وي مورد تجاوز قرار ميگیرد و دادگاه حکم برائت
متجاوز را صادر مي کند چرا که خانوادهي آندره سرف بدنیا آمده و بردگاني بیش نیستند.
آندره باهوش که از صاحبان قدرت و نجیب زادگان تنفر دارد وارد دانشگاه شده و بخاطر
رهبري اعتراضات دانشجويان اخراج ميشود .در سي سالگي به خاطر فعالیتهاي تروريستي

اعدام ميگردد .در بخشهاي ديگر نیز ايشان نمونههايي از افرادي از کشورهاي مختلف آورده-
اند که دست به خشونت گروهي يا تودهاي زدهاند.
به نظر ميرسد بعضي از دوازده روش مکالي و مسکالنکو در روند رشد و تفکر احمد،
شخصیت اصلي داستان تروريست ،و تبديل وي به فردي تندرو نقش داشتهاند .بر اين اساس
احمد که زادهي آمريکا و شهروندي آمريکاييست و شیخ رشید يمنياالصل که مدتي طوالني
مقیم و شهروند آمريکا بودهاست ،با توجه به تعريف ارائه شده ،در دستهي تندروهاي داخلي
قرار ميگیرند .اين نويسندگان تندروي را به سه دسته تقسیم ميکنند :فردي ،8گروهي 1و توده
اي .1در مبحث تندروي فردي ،از مکانیسمهاي خود قرباني پنداري( 8فردي ازخانواده يا محیط
7
اطراف مستقیما تحت ستمي قرار گرفتهاست و در صدد انتقام بر میايد ).و دلشکستگي سیاسي
(فرد از وجود يك سیستم سیاسي ناراضي است) نام ميبرند ( .)142در مبحث پیوستن فرد به
گروه تندروي مکالي و مسکالنکو از قدرت عشق (که مي تواند عشق به يك زن و يا محبت و
دوستي فرد بزرگتري باشد) ،خطرپذيري بیشتر و جايگاه واالتر ،مسیر لغزنده( 2بعضي اوقات
تبديل طرفدار به تندرو در فاصله زماني کوتاهي اتفاق مي افتد) و تندروي براي فرار از ترس و
رنج ،نام ميبرند .در بحث تندروي گروهي .مکانیسمهاي تضاد گروهي ،2رقابت گروهي 0و
انزوا و مورد تهديد قرار گرفتن گروه را بر ميشمارند .در مبحث تندروي جمعي از
سیاستهاي ادعاهاي اثبات نشده ،تنفر و شهادت طلبي نام ميبرند.
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در تحلیل رمان تروريست بعضي از اين مکانیسمها را میتوان مشاهده کرد که در ادامه بحث
به آنها پرداخته شدهاست .بايد توجهداشت که احمد عشماوي مالوي در طول رمان فقط با شیخ
رشید و کمي هم با مشاور دبیرستان در تماساست و شیخ رشید تفکر او را تحت تاثیر قرار
میدهد .احمد عضو دسته و گروهي نیست که اين تنهايي و انزوا باعث تکیه بیشتر او به شیخ
رشید ميشود .بنابراين ميتوان گفت که مکانیسم هاي فردي در رمان تروريست بیشتر از
مکانیسم هاي ديگر وجود دارد .مکالي و مسکالنکو ( )8992بیان ميکنند که در تندروي فردي
هرگاه فرد عملي يا سخني را چه در رابطه با خود چه در رابطه با گروهي که او به آن گروه
تعلق خاطر دارد توهینآمیز تلقي کند چه اين برداشت منطبق بر واقعیت باشد و چه برداشتي
خیالي ،اثر آن دلشکستگي ودلزدگي و نتیجه آن در بعضي موارد تندروي فردي خواهد بود .فرد
در اثر چنین ناراحتيها ،توهینها و محرومیتها گاه با اتخاذ تصمیماتي لجوجانه واکنشي
خشونتآمیز از خود نشان ميدهد .يکي از اولین موارد توهین در رمان تروريست زماني اتفاق
مي افتدکه بعد از حمله به برج هاي دوقلو ،تهديد هاي زيادي از طريق تلفن به خانه آنها مي-
شود چرا که خط تلفن به اسم يدر مصري احمد است که اسمش عربي است .در اثر حمله به
برجهاي دوقلو ،زماني که او نوجواني بیش نیست ،دشمن و ديگري به حساب مي آيد .در
نتیجه تماسهاي تهديدآمیز زيادي با خانه مادرش ترزا مالوي کاتولیك آمريکايي– ايرلندي
برقرار ميشود .ترزا به اجبار شماره تلفن خانه را تغییر داده و به اسم خودش ،و نه اسم فامیل
عربي همسرش ،خط ديگري ميخرد« :مجبور بوديم ،بعد از  44سپتامبر  ...تماسهاي ضد
مسلمان داشتیم» (.)80
4

از سوي ديگر ،آزار و تحقیري که در دبیرستان از طرف پسر سیاهپوستي به اسم تايلنول
به احمد ميشود در تندروي او مؤثر است .وي احمد را عرب مينامد و دايم در پي تحقیر
زباني و گاهي جسمي اوست .وي دختر مورد توجه احمد را به فحشا ميکشاند که در سوق
دادن احمد به انتقام و نشان دادن عکس العمل مؤثر است .در تمامي اين موارد شخص احمد،
گروه نژادي که بواسطه ي پدرش به آن تعلق خاطر دارد و همچنین دختري که مورد عالقه ي
اوست تحقیر شدهاند که هر کدام به نوبه ي خود در هدايت او به انجام اعمال تالفي جويانه
موثرند.
__________________________________________________________________________
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احمد به عنوان جواني معتقد به اسالم از زندگي با مادرش که زني بيدين است راضي
نیست .در صحبتي که احمد با جك لوي ،4مشاوره دبیرستانش دارد تا دلیل تغییر مسیرخود از
کالج به بازار کار را توضیح دهد ،تنفر از مادرش را بروز ميدهد« :پدرم به خوبي ميدانست که
ازدواج با يك شهرند آمريکايي هر چقدر هم آشغال و بي اخالق باشد تابعیت آمريکا را به وي
خواهد داد» ( )47و ادامه ميدهد که فعال نام خانوادگي مادرش را دارد ولي وقتي مدرسهاش
تمام شده و مستقل شود اسمش احمد عشماوي خواهد شد» ( .)42نگرش منفي احمد درباره
مادرش در بخش ديگري از رمان اينگونه مطرح ميشود ...« :اگر فقط يك چیز بخواهد ،اين
است که مادرش براي شرکت در مراسم فارغ التحصیلي مدرسه شبیه بدکاره ها نباشد» (.)48
چنین نگرشي از سمت احمد نسبت به مادرش در انزواي بیش از پیش او و سوق داده شدنش
به مسیر تنفر و انجام اقدامات مخرب علیه مادرش و فرهنگي که او نمادش ميباشد بيشك
موثر بودهاست.
در خانه ،گهگاه احمد بايد حضور مرداني را تحمل کند که مادرش به عنوان دوست به
همراه خود ميآورد؛ صرف حضور ايشان براي احمد نوجوان چالش ذهني و گاه جسمي در
پي دارد و نیز براي او به عنوان مرد خانواده توهین آمیز است .تضاد رفتار و عقايد پدر و مادر
اثر شديدي بر احمد دارد .مادرش ميگويد که پدرش معتقد بود« :زن بايد در خدمت مرد باشد
نه صاحب او» ( .)78خواننده ممکن است حدس بزند که احمد گاهي پیش خودش فکر کرده-
است اگر مادرش آنقدر بي قید و در تضاد با پدر نبود ،پدرش علیرغم شکست مالي در زندگي
آنها ميماند .از طرف ديگر پدر با علم به اينکه ازدواج با يك زن آمريکايي موقعیت مالي فراهم
ميکند با ترزا 8ازدواج کردهاست« :احمد مادرش را اشتباهي ميدانست که پدرش هرگز نبايد
مرتکب ميشد» (.)481
به نظر ميرسد مجموع عواملي که در باال گفته شد به همراه کشور و فرهنگي که احمد را
در چنین موقعیت سخت و بغرنجي قرار داده محرک و انگیزهي تندروي فردي در احمد باشد؛
بدين شکل ،او تبديل به طعمهاي مي گردد که مستعد جذب شدن به سازوکار تروريستي است.
منفجر کردن يك کامیون پر از مواد منفجره ميتواند منجر به مرگ احمد و خسارت به کشور
آمريکا شود ..ولي مرگ خود و زجري که مادرش با لقب تروريست خواهد کشید برايش
اهمیتي ندارد .ميداند که از مادرش بازپرسيها خواهد شد .با توهین و آسیب بسیاري روبرو
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خواهد شد ،اما حاضر نیست پولي که رشید به عنوان غرامت خون ميدهد به مادرش داده
شود.
قبل از اينکه فرد اطمینان يك گروه تروريستي را براي انجام عملیات جلب کند بتدريج
مورد امتحان قرار ميگیرد و هر بار تست ،جديتر و خطرناکتر ميشود .اين تغییر تدريجي از
هوادار بودن به فعال را تندروي فردي ميگويند (مکالي و مسکالنکو .)7 ،اسم ديگر اين
مکانیسم «سندرم مؤمن واقعي» 4است .در حین اين روند تدريجي ،فرد عدم تمايل خود به
همراهي با گروههاي اجتماعي را ثابت ميکند و بنابراين کمتر با ايدئولوژيهاي متفاوت روبرو
شده و ديد محدودتري پیدا ميکند .اين روند تدريجي شامل تشويق خود ،اطاعت بیشتر از
عامل تندرو کننده و توجیه خود فرد است .اين مکانیسم ارتباط و نزديکي با مکانیسم
انزواگرايي دارد.
از آنجايي که رازداري اهمیت بسزايي براي تروريست دارد و بايد دور از دسترس دشمن
باشد ،نوعي وابستگي دروني بین اعضا بوجود ميآيد که باعث وابستگي شديد گروه شده و
منجر به تقابل هرچه کمتر با ارزشهاي گروههاي ديگر ميشود .هدف و مسیر اصلي براي
اعضا گروه اين است که ارزشهاي اخالقي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادي گروه را ملکه ذهن
کنند .احمد از يازده سالگي به مدت  2سال بدون يك جلسه غیبت در کالس شیخ رشید يمني
حاضر شده و در جلسات بحث شرکت ميکند و به بهترين کانديد براي حمله تروريستي
توسط شیخ رشید تبديل میشود.
اين جلسات به نوعي احمد جوان را به پدرش مرتبط ميکرد و آرزو داشت روزي مانند
دو مرد مسلمان با هم گفتگو کند احمد جزء گروه کوچکي از دانش آموزان بود که به کالس
شیخ رشید ميآمدند .در طول زمان ساير دانشآموران گروه را ترک ميکنند و احتماال مجددا
احمد طرد شدن را احساس کردهاست .عالوه بر يادگرفتن قرآن و معناي آيهها ،احمد سعي
ميکند که روح و جسم خود را پاکیزه نگاه دارد .براي نشان دادن تمايل شديدش به طهارت و
پاکي «شلوار جین مشکي و پیراهن سفید درخشان ميپوشید» ( .)88اين لباس به يونیفورم
مدرسه و يا لباسي که مسلمانان آمريکايي ميپوشیدند شباهتي نداشت .به اين ترتیب خود را از
بقیه دانش آموزان متمايز ميکند و به رشید بيتوجهي خود را به مد و لباس معمول درکشور
نشان ميدهد .اما از طرف ديگر وقتي جوريلین ،8دختر مورد توجه احمد ،او را به کلیسا دعوت
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ميکند ،به کلیسا ميرود و با شماتت رشید روبرو ميشود« :امیدوارم که ديگر به کلیساي کافر
در مرکز شهر نروي»(.)24
حضور رشید ،نقش پدرانهاي مورد تیاز احمد را تا حدي برايش برآورده ميکرد ،اگر چه
رشید هیچگاه ارتباطي پدرانه با احمد که برايش حکم طعمه را داشت برقرار نکرد .از سوي
ديگر ،تعلیمات جزمانديشانهي او به احمد کمکي نميکرد تا با به کار بستن آنها بتواند به
طرزي هوشمندانه با سختيهاي زندگي دراجتماعي که تقريبا تمامي اصولش مغاير با باورهاي
اين مرد جوان بود مواجه شده و از تبديل آنها به بحران جلوگیري کند .در نتیجه مريدي رشید
و ديدن زندگي از ديد وي ،احمد همکالسيهايش را کافر ميپندارد و تحصیالت دبیرستان را
محصول شیطان« :پول ميگیرند که فضائل و ارزشهاي دموکراتیك را ...تحمیل کنند اما
ارزشهايي که به آن معتقدند ملحدانه است :بیولوژي و شیمي و فیزيك» (.)1
رشید از احمد مي خواهد که دبیرستان و دانشگاه را رها کرده و راننده کامیون شود چرا
که ميخواهد او را از محیط جدا کند و از طريق او عملیات انفجار پل را به انجام برساند .بدين
ترتیب رشید ذهن احمد را با تنفر از ديگران پر ميکند تا بتواند نقشه اصلي را پیاده کند .احمد
در يك جلسه از رشید ميپرسد« :آيا هدف خداوند که توسط پیامبر گفته شده ارشاد کافران به
دين نیست؟» و رشید جواب ميدهد« :سوسكهايي که از زير قفسه و ظرفشويي بیرون ميآيند
آيا به آنها ترحم ميکني؟ ...خدا از رنج آنان شاد خواهد شد» (.)82
رشید که از تنها بودن احمد و عالقه شديد وي به اثبات ثابت قدمي آگاه است ،چندين بار
در گفتگوهايي به احمد ميگويد که اگر براي انجام مأموريت شك و ترديد يا هراسي دارد
جوانان ديگري هستند که مشتاقانه چنین مأموريتي را ميپذيرند .به اين ترتیب با انگشت
گذاشتن بر نقطه ضعف احمد ،او را تحت فشار قرار داده و باز هم تأکید ميکند که اگر شك
دارد بیان کند و رشید هم حرفي از اين گفتگوها نخواهد زد ( .)424اين مرحله از تندرو شدن
را «خطر و مرتبه» 4ميگويند ،باين معنا که هرچه خطر بیشتر باشد ،مرتبه کنشگر باالتر خواهد
بود .مکالي و موسکالنکو( )8942تأکید ميکنند« :وجود ارتباط نامتقارن بین میزان خطرپذيري
از يك سو و شدت مرتبهجوبي از سوي ديگر ،بخصوص در مورد مردان جواني صدق ميکند
که از خانوادههايي با پسزمینهي نامطلوب ،بهرهي هوشي پايینتر و موقعیت اقتصادي-
اجتماعي پايین برخوردار باشند ،کساني که عليالقاعده در شغلهاي معمول و مرسوم اجتماع از
__________________________________________________________________________
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شانس کمتري براي موفقیت برخوردارند .احتمال پیوستن اينگونه جوانان به جريانات
گروههاي جنايتکار ،ارتکاب جرم خشونتبار و رفتارهاي پرخطر ديگر بیشتر است» (.)78-71
البته در مورد احمد فقط وضعیت خانوادهاش صدق ميکند چرا که دانش آموز باهوشي است،
همیشه نمرات عالي ميگیرد و به راحتي ميتواند به دانشگاه برود.
عبدالحق بیکر 4در کتابش با عنیوان تنیدروها در بیین میا :روبیرو شیدن بیا تیرور ،دربیاره
نومسلمانان جوان در انگلستان مينويسد و عقیده دارد که شرايط قبل و بعید از مسیلمان شیدن
آنها را مستعد ايدئولوژيهاي تندرو ميکند.استفاده از نتیجه پژوهش وي در تحلییل شخصییت
احمد و رابط وي با شیخ احمد نکات شايان ذکري را در اختیار ميگذارد .بیکیر دربیاره تضیاد
هويتها ،آموزش در خالء و جدايي از خانواده ،جامعیه و سیاسیي شیدن ديین بحیث کیرده و
اظهار ميدارد که تضاد بین هويت قديمي و جديد به ويژه در مراحل اولیه با عوامل اقتصادي –
اجتماعي ،سیاسي و روانشناسي وجود دارد .هر قدر شخصیت فرد نودين بي ثبیات تیر باشید ،
احتمال بیشتري وجود داردکه به تبلیغات تندگرايانه گرايش پیدا کند .اين جوانان براي تشیکیل
هويت مستحکم و بلوغ مذهبي نیاز دارند که با جوامع مسیلمان آزاد و بیا انیواع میذاهب آشینا
شوند و نسبت به تفسیرهاي متفاوت تساهل داشته باشند .وي معتقد است که «وجود يك خالء
بین افراد و مسجد ،به دنبال غیبت مداخله گرانه وسیع يا مکانیسمهاي جايگزين پییش خواهید
آمد که باعث ميشود افراد جوان راه آموزش و تأثیرپذيري را خود انتخاب کنند)884(».
احمد در عین جواني ميداند که آلت دست شیخ رشید شده اما بدون هیچگونه اعتراضي
اجازه ميدهد اين موضوع ادامه پیدا کند زيرا در نبود پدرش ،به هیچ وجه نميخواهد اين تايید
پدرانه از بین برود .به همین خاطر در جواب شیخ رشید که پرسیده بود آيا او ترديدي نسبت به
انجام عملیات دارد ،ميگويد« :نه ،مأموريت از آن من است گرچه خودم را در حد کرمي در
درون آن ميبینم» ( .)424احمد به فکر موقعیت ويژهاياست که بعد از انفجار پیدا خواهد
کرد .اين مسیر از تندروي «ريسك و شأن موقعیت» نامیده شدهاست .به اينمعني که هر چقدر
عمل پرخطرتر باشد ،عامل تندروي در بین گروه تروريستي از شأن باالتري برخوردار ميشود.
بارت شورمن ،پیتر گرول و اسکات فالور )8947( 8بیان مي کنند که ارتباطي نزديك بین
تاثیرپذير بودن و تصوري که نومسلمانان از خود و جامعهاي که در آن زندگي ميکنند وجود
دارد .اگر به خود احترام بگذارند و درک معقول و متعادلي از خود داشته باشند ،احتمال
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تندروي ايشان کم خواهد بود .به نظر ميرسد توجه احمد به دين و هويت مذهبياش،
عکسالعملي به روش زندگي بي پرواي مادر و خالء نبودن پدر در شکلگیري شخصیت وي
باشد .محیط و اطرافیان چند فرهنگي هم در بحران هويتي احمد تاثیر بسزايي دارد« :فکر
ميکرد که در دين نشاني مييابد از پدر خوش قیافهاي که در آغاز شکلگیري خاطرههايش
وجود داشت (.)21
رمان تروريست بر احمد متمرکز است و اثري از تعاملهاي اجتماعي مانند ارتباط رشید با
مسلمانان ديگر يا مراسم نماز ،سفر به مکه ،کار خیر ،مراسم عید فطر و آداب ديگر ديني وجود
ندارد که خواننده درکي از تشکیل هويت احمد عشماوي مالوي در تعامل با ديگر مسلمانان
داشته باشد .به عقیده بیکر «نو مسلمانان منتخب آگاهي چنداني از قرآن ندارند و انتخاب کننده
(عامل) به راحتي مفهوم مذهبي هسته اصلي پیام را ميپوشاند» ( .)44در حین آموزشي از اين
دست فرد منتخب کم کم ايزوله ميشود و خود را از اعضا خانواده و دوستان و آنهايي که
عقايد متفاوتي دارند کنار ميکشد .تصوير اراي ه شده آپدايك از احمد تصويري چند وجهي و
کاملي نیست که ضعف شخصیتپردازي را نشان میدهد.
خواننده در طول داستان متوجه ميشود که حتي بعد از چند سال تعلیم احمد هنوز با
مفهوم عدالت و رحم خداوند کنار نیامده است زيرا آنگونه که رشید القا ميکند از زجردادن
کافران مسرور ميشود )88( .اما رشید تمايلي به بحث ندارد و فقط انتظار پذيرش و
فرمانبرداري دارد .احمد به عنوان يك جوان دچار شك ترديد است .حین قدم زدن به قانون
دوم ترمودينامیك ميانديشد و سوالهايي به فکرش ميرسد .با ديدن جسد و آثار به جا مانده از
حشرات و کرمهايي که در کنار پیاده رو به سرعت جذب خاک و علف و آسفالت ميشوند به
مرگ خودش و اينکه چه خواهد شد فکر میکند .اما رشید با عصبانیت و شك و ترديد و
سواالت احمد را کنار ميزند .شخصیت فردي که در انتهاي روند تندروي شکل گرفته شده،
بايد نسبت به هر تأثیر داخلي و خارجي مصون باشد تا جلوي رسیدن به هدف گرفته نشود .در
حین صحبت با جك لوي احمد نظريات شیخ رشید را بیان ميکند و آشکار ميشود که چندان
در عقايد خود استوار نیست و شیخ در تاثیرگذاري کامل بر احمد موفق نبودهاست:
]رشید[ معتقد است که برخورد نسبي ،مذهب را مبتذل ميکند... شما به دين معتقديد ،من به آن معتقدم ،همه با هم کنار ميآيیم .اين روش آمريکايياست.
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 درسته او روش آمريکايي را دوست ندارد؟ از آن متنفر است.و شما آقاي مالوي! شما هم از آن متنفريد؟
پسر سرش را با خجالت به زير انداخت.
من البته از همه آمريکاييها متنفر نیستم .اما روش آمريکايي راه کافران است .به سويتقدير فجیعي پیش ميرود( .تروريست )49
مشخص است که احمد همه مکانیسمهاي روانشناسي ،اجتماعي و فلسفي تندروي را
تجربه ميکند اما مأموريت را انجام نميدهد .داليل چندي در رمان بر شکست رشید در
تأثیرگذاري بر احمد داللت ميکند .احمد به کالج نميرود وبعنوان راننده کار رساندن بستههاي
پستي را شروع ميکند .ديدن خانوادههاي مسلمان که احمد برايشان بسته حمل ميکند يکي از
اين عوامل است .خانههاي تمیز با دکور زيبا و شادي افراد خانواده را مشاهده ميکند .با ريیس
خود به اسم چارلي شهاب لبناني-آمريکايي بیشتر آشنا ميشود .چارلي از خانوادهاي مسلمان
است .ديدن اين خانوادهها شك و ترديد را به جان احمد مياندازد .مورد ديگر اظهارنظر جك
لوي است که اعتراف به رابطه با مادر احمد در طول تابستان ميکند .جك عاشق ترزا شده و
بسیار از او تعريف ميکند« :او همه دنیاي من شد .از دست دادنش مثل اين بود که عمل
جراحي بزرگي داشتم .رنج ميبرم  ...تو نميتواني درک کني» ( .)841براي اولین بار مادرش
را با نگاه مثبتي از ديد فرد ديگري ميبیند و احساس خوبي به او دست ميدهد .احمد با امتناع
از منفجر کردن ماشین حامل بمب که منجر به کشتن خود و ديگران میشد تصمیمي ميگیرد که
انتها و پايان آن در رمان نیامدهاست چرا که داستان سرانجام احمد را باز گويي نميکند.
مسکالنکو و مکالي ( )8984در مقاله اي مطرح ميکنند که «بیشتر افراد با عقیده راديکال دست
به انجام اعمال راديکال نميزنند» ( .)411بايد گفت شخصیت احمد هنوز کامال شکل نگرفته و
تثبیت نشده است زيرا وي دچار بحران هويت است .در تالطم بین جامعه مصرف کننده
آمريکا و ايدهآل گرايي ديني وامانده است .رمان با جمله «اين شیاطین میخواهند خداي مرا از
من بگیرند» ( )1شروع شده و با جمله «اين شیاطین خداي مرا گرفتهاند» ( )819به پايان میرسد
که بیانگر آشفتگي و سردرگمي وي میباشد.

 .0نتيجه
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تندروي نومسلمانان جوان در کشورهاي غربي به مسأله حادي تبديل شده است .پژوهش و
کتابهاي زيادي در اين باره نوشته شده به ويژه که بعد از  44سپتامبر رماننويسان هم
شخصیتهاي مسلمان تندروي بمب گذار را وارد داستانهايشان کردهاند .جان آپدايك بر
خالف بعضي از نويسندگان مانند مك يوئن سعي دارد تصويري متعادل و منطقي ارايه دهد.
وي با قرار دادن احمد در پس زمینه زندگي روزمره امريکا و مسايل و مشکالت وابسته به آن
رشد و بالندگي احمد بسوي تندروي را نشان مي دهد .شخصیت احمد چندين مرحله از روند
تندروي را در طي هفت سال تعلیمات شیخ رشید پشت سر ميگذارد .گرچه که دانش آموز
دبیرستاني با استعداديست اما نبود پدر ،روش زندگي بي پرواي مادر ،مشکالت ايجاد رابطه با
دختران و پسران در دبیرستان و سرگرداني هويتي باعث تنها شدن و پناه بردن به رشید ميشود.
در نهايت احمد به خاطر دغدغههاي فکري و برخوردهاي کوتاه با ديگر مسلمانان بمب را
منفجر نميکند و داستان با صحبت احمد و جك لوي بدون انفجار بمب به پايان ميرسد .پايان
داستان باز است .سرنوشت احمد بعد از اين ماجرا بیان نشده است وآپدايك تالش احمد براي
شکل گرفتن هويت و شخصیتش را و نیز سواالت احتمالي خواننده در باره آينده اين مرد
جوان بي جواب ميگذارد ،جواني که ميتوانست با هوش و استعدادش فرد سازنده و خالقي
در جامعه بشري باشد.
در حقیقت زندگي افرادي که به نحوي با احمد سرو کار دارند بیانگر ناهنجاريهاي جامعه
آمريکاي بعد از يازده سپتامبر است ،جامعه مصرف گرايي که نتوانسته است آسايش و اطمینان
خاطر براي جمعیتي برگرفته از نژادها ،دينها ،و فرهنگهاي مختلف فراهم کند .هرکدام از
شخصیت ها ،از احمد منزه و اصولگراي ايده آلیست گرفته تا ،مادر و پدرش ،جك لوي مشاور
دبیرستان ،شیخ رشید امام جماعت مسجد ،و همکالسي هاي احمد ،خود قرباني سیستمي
باالتر از خود هستند که به خاطر شوک شديد وارد شده به جامعه در اثر حادثه سپتامبر
نتوانستهاست آرامش و امنیت خاطر براي مردم فراهم کند .افراد جامعه در اين رمان همانند
گوي هايي شکسته و اسیب ديده بهم ميخورند و بیشتر آسیب ديده و خسارت وارد ميکنند.
هويت جمعي و فردي شخصیت ها خدشه دار شدهاست .پدراحمد با امید دست يافتن به
روياي اقتصادي بهتر مهاجرت کرده ولي با انتخاب نامناسب همسر و شکست مالي ،تولد فرزند
را ناديده گرفته و ناپديد شدهاست .ترزا با رفتار هاي نابهنجار ،عزت نفس و فرديت خود را
لگد مال کرده ،احترام و عالقه پسرش را از دست داده و با عدم نظارت حمايتگراي مادرانه و
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ارتباط مناسب با فرزندش وي را نا خودآگاه تنها و ايزوله وارد چرخه آسیب ديده جامعه
 همکالسي سیاهپوست که خود زخم خورده و محصول سالها استثمار رنگین.نمودهاست
پوستان در آمريکاست به تحقیر و دشمني با احمد بر ميخیزد تا هويت قدرتمندي ازخود در
 شخصیت هاي رمان هرکدام به نحوي آسیب ديده و زخم خورده.جامعه دبیرستان نشان دهد
 در جستجوي زندگي بهتر و ايده آل. اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جامعهاند،روابط سیاسي
 اين آسیبها هم فردي و شخصي و هم اجتماعي است و باعث.آسیب ميبینند و آسیب ميزنند
.تخريب و آشفتگي و نابساماني فرد و جامعه ميشود
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