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 دوم قسمت

 سینما رد مطلق خیلی و مطلق هایجنبه با همیشه من ببین،. شویممی ایتازه بخش وارد اینجا از: پوریا

 فیلم یلتحل در شده باب هایکلیشه آن به بخواهم که نیست این اصالً دلیلم. دارم مشکل داستانی ادبیات و

 ردنب سؤال زیر در که دانیمی چون. کنندمی اشاره خاکستری هایشخصیت پرداخت لزوم به که کنم رجوع

 ایدب هاآدم پرداخت که کلی حکم این یعنی. شویممی ایتازه هایکلیشه دچار خومان ما ها،کلیشه همیشگی

 ولی. دزنمی حرف هاکلیشه علیه دارد نباشد، مطلق سفید یا مطلق سیاه کس هیچ و باشد خاکستری همواره

  .شده تبدیل فیلم نقد در کلیشه یک به خودش

 دنکر باورپذیر ام،دیده تجربه به که است این دارم، مشکل معموالً مطلق هایجنبه با که این دلیل

 ینا نقش بازیگر همچنین و نویسنده فیلمساز، که آن مگر. افتدمی اتفاق ندرت به مطلق هایشخصیت

 قهرمان پرداخت در فیلم که است مدرنی رویکرد فصول، تمام برای مردی در متفاوت وجوه شخصیت،

 هرمانانق روش به و صراحت به فیلم طول در قتوهیچ مور توماس بینیممی که این. کندمی اختیار مطلقش

 کار به کرتف این انکارکنندگان علیه قیام برای شمشیر عنوان به را آن و کندنمی دفاع تفکرش از کالسیک،

 این رد را خودش خاص نقش هم اسکافیلد پل آفرینینقش نوع. است مهمی نکته رویکرد این در گیرد،نمی

 داده بتنس کالسیک قهرمانان به هم کهولت و میانسالی سنین در حتی که هیبتی و راقتدا هرگز او. دارد ماجرا

 جلوه ات بخشدمی فرزانگی بیشتر مور به او، حرکات کندی نوع. کندنمی متجلی مور توماس ظاهر در شد،می

 در یمبدان هک باشد جالب شاید. دارد تأثیر کالسیک، قهرمان کردن مدرن در تنهایی به هم روش این. قهرمانی

 خودش و کرده بازی را ری سالیه نقش بار اولین برای اسکافیلد پل هم آمادئوس نمایشنامه از ایصحنه اجرای

 شخصیت یک نمونه هم ری سالیه. داندمی مهم اشکارنامه در مور، توماس نقش ایفای اندازه به را کار آن
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 تحلیل هایکلیشه همان طبق ما که اکستریخ شخصیت نه شده، تصویر مدرن شکلی به که است مطلق منفی

  .بدانیم مدرن را آن داریم عادت فیلم،

 خدایا،: »گویدمی پروردگار به خطاب که دارد ایدهندهتکان دیالوگ جایی در ری سالیه اصالً: معلم

  .است تلخی حس خیلی «ندادی؟ را خلقش توان ولی دادی، من به را خوب موسیقی درک قدرت چرا

 همین خواهندمی که دیگری موارد در دیگر، هاینمونه در که است این نظرم مورد نکته حاال :پوریا

 مثالً. دکننمی اقناع مرا معموالً هم شدهستایش بیش و کم آثار حتی کنند، مطرح را انسانی مسایل کلی وجوه

 در انیانس شرایط یا بشری وضعیت نام با را اولش بخش که کوبایاشی ماساکی طوالنی و معروف فیلم آن

 ت،ماس قهرمان که ناکادایی تاتسویا به فیلم سفاک بدمن اول، قسمت این اواخر در. دادند نمایش به ایران

 نزمی روی بر شر مظهر انگار که او.« هستم آنجا تو از قبل من بروی، هرجا دنیا، آخر تا که بدان: »گویدمی

 پای هک آن از پیش دنیا، این از اینقطه هر در تباهی و شر هک گویدمی است، خیر مظهر که قهرمانی به است،

 من لیو. است اساسی و کلی خیلی نکته این خب،. دارد پایگاهی خودش برای برسد، آنجا به نیکی و خیر

 که ار حسی توانمنمی. کنم پیدا عینی و ملموس و خاص هایجلوه و هامصداق کوبایاشی فیلم در توانمنمی

 .بگیرم هم بشری وضعیت از دهد،می من به انسانی نیک خصایل و پایداری مظهر عنوان به مور توماس

 پایش» که سینماست تاریخ مطلق قهرمان تنها مور کنممی حس: است این حس، این از امکلیدی تعبیر

 هیزپر با ممکن حد تا و ماندن زنده معاش، و درآمد خانوادگی، عالیق طبیعی، زندگی به. «است زمین روی

  .دهدمی اهمیت بسیار ماندن، زنده بیهوده، فرافکنی و گستاخی از

 در و دارد عادی و طبیعی نگاهی هم خوردن غذا مثل جسمانی و غریزی کامالً اتفاقی به حتی: معلم

  .کندمی تعریف و بردمی لذت همسرش پختدست از زندان،
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 یرتس و سلوک در شودمی که مختلفی هایپدیده بین از: جاست همین من نظر به اصلی، حرف: پوریا

 همه ورم توماس. شناسیممی «تقیه» نام با ما که است چیزی آن درباره همه از بیش فیلم دید، مور توماس سر

 تدایاب در که را کلی عبارت آن خواهممی اینجا. بماند زنده تا کندمی عقایدش «نگفتن» صرف را فیلم زمان

 که است این ترشدقیق اما پردازد،می باورها سر بر ایستادن به فیلم: کنم تکرار رتدقیق شکلی به گفتی، بحث

 دیلتب مدرن قهرمانی به را مور که است ویژگی همین درست. کندمی مطرح را باورها سر بر ایستادن عاقالنه

 کالسیک، رمانقه مثل وقت هیچ او. بماند پابرجا کالسیک، هایارزش و باورها سر بر خواهدمی که کندمی

 مال فقط موضوع این انگار که طوری خصوصی، و ساده خیلی. کندنمی قیام هاارزش این از دفاع خاطر به

 ار خالفش شودنمی حاضر که است این ترمهم اما کند، فاش را اشنهایی نظر شودنمی حاضر است، خودش

 تاریخ مانانقهر اغلب مثل که رودنمی پیش نقدرآ نرفتن، بار زیر این در منتها. برود ضدارزش بار زیر و بگوید

  .بگیرد خود به فرابشر و نیافتنیدست جلوه و نباشد زمین روی پایش دیگر سینما،

 مرا د،هستن مانزینه فیلم مور توماس از مشهورتر عموماً تاریخی، هایفیلم کنندهقیام قهرمانان که این

( ع) حسین امام قیام مردم همیشه که اندازدمی خودمان مذهبی یهاآیین و محافل تاریخ قدیمی عارضه آن یاد

 لمظ علیه نبرد با است، همراه بیرونی کنش با قیام چون. کنندمی درک( ع) حسن امام صلح از ترراحت را

 در دوم امام صلح که نیست شکی هیچ اما. یافت آن در را قهرمانی هایجلوه شودمی ترراحت و است همراه

  .داشته یزید زمان در سوم امام قیام همتای و همپا درست ارزشی ویه،معا زمان

 شد ساخته( ع) حسن امام درباره که ایمجموعه هم خومان تلویزیونی هایسریال همین در: معلم

 تشریح تبیینو ونچ. اندکشیده تصویر به را ائمه زندگی که بود کارهایی بقیه از ترضعیف سردار، تنهاترین یعنی

 افتظر خیلی. است سخت خیلی شد، منجر وقت خلیفه با امام صلح به که هاییریشه و هااحساس و لدالی



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
00  کد مطلب/000050 از    4 صفحه     

 

 و رتپیچیده صلح،. کنندمی درک ترراحت را قیام مثل آشکاری هایجلوه مردم طبیعی شکل به. خواهدمی

  .است ترنهفته

 رایب مردی مورد در دارم، ذهنم در ههمیش که هاییتداعی از بعضی برای اسالم تاریخ به اشاره اتفاقاً

 یند بزرگان هایمنش من، برای که هست مور توماس واالی شخصیت از هاییبخش. دارد کاربرد فصول تمام

 طبعخشو و دارد نافذی بسیار کالم. کندنمی اعراض آن از ولی نیست، وابسته دنیا به مور: کندمی تداعی را

 را او دکن حس دادگاه صحنه مثل که جایی مگر کند،نمی استفاده مقابل فطر تحقیرِ برای آن هرگز اما است،

. کندمی کامل را تداعی آن که دارد گفتاری و رفتار هم حکومت و مقام به نسبت حتی. اندکرده تحقیر کالم با

 هک دهدمی جواب مور. شود پیشنهاد او به صدراعظمی مقام است ممکن که گویدمی او به ولزی کاردینال

 صورت نای در که کندمی اضافه کاردینال وقتی اما. هستند شاه مشاوران بین در باتدبیرتری سیاستمداران

 در... منشیه؟ اون کرامول؟: »شودمی عوض ناگهان مور حرف شود، پیشنهاد کرامول به مقام این است ممکن

 .تاس اششایستگی به مور اشاره لحظه تنها صحنه این.« باشم ترشایسته من کنممی فکر صورت این

 اندوهگین لحنی با مقام دادن دست از با که همین کند،نمی فرار مقام از مور توماس که همین: پوریا

 به و راحت خیلی نباید که دهدمی هشدار روپر با بحث در که همین کند،می مرخص را اشخانه خدمتکاران

 مور گفتم که است اینکته آن هاینشانه بهترین من برای بدهد، دست از را سرش اعتقاداتش، جارزدن خاطر

 هایجمع در بزرگ هایحرف. دارد عینی خیلی هایدلمشغولی و هادغدغه او. است زمین روی پایش

 رها را عقایدش آن، خاطر به یا زندگی این دل در نیست حاضر ولی کندمی عینی زندگی. زندنمی پرشماری

  .کند رهایشان نیست حاضر ولی نکند، برمال را عقاید این خودیبی و کند تقیه است حاضر. کند

 روش بیشتر مور کنممی حس هم شده وکنترل متعادل و معقول رفتارهای همین جهت از حتی: معلم

 چون آمد،در کشیشی کسوت از واقعی مور: کن توجه نکته این به. مسیحیت تا دارد را اسالم بزرگان رفتاری
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 مردم میان در مور. نداریم دین، مروجان برای را ازدواج منع این اسالم در ما. کند راختیا همسر خواستمی

 فکر در همه، این با... و خنددمی و گویدمی آشامد،می خورد،می دهد،می اهمیت معاش به کند،می زندگی

 خاطر به که خواهدمی او از نورفولک دوک که آنجا. است اندیشآخرت شخصیتی اساساً او. است آخرت

 خاطر به شدم دوزخ راهی من اگر: »پرسدمی او از مور کند، قبول اشدوباره ازدواج در را شاه رأی دوستی،

 دنیااندیش. هست هم زمینی حال، عین در اما «دوستی؟ خاطر به آیی،می دوزخ به من همراه هم تو گناه، این

 نهاآ اختالف همه تا کندمی عصبانی عمداً را کنورفول که است قائل ارزش چنان دوستی برای مثالً. هست هم

 ندارد، تقاداع آن به او اندازه به که چیزی برای نورفولک خواهدنمی مور. نیفتد دردسر به نورفولک و ببینند را

  .شود قربانی

 نتیجه این به خواهممی مور، توماس هیأت در قهرمان شخصیت پرداخت مدرن جنبه همین از: پوریا

 نوع یعنی .بزند حرف بیستمی قرن مخاطب با تا کندمی تصویر را شانزدهمی قرن قهرمان یک فیلم که برسم

 دارد شخصی دغدغه یک مور. است آن از جلوتر حتی یا اشزمانه مناسب و مدرن کامالً فیلم پردازیقهرمان

 اصالً ریزد،می بیرون را فریادش دادگاه در که جایی تا که گفتیم. ایستدمی آنها پای و خصوصی، زندگی یک و

  .نیست بین در ای«گنده» حرف

 بجال خیلی گیرد،می مور داریخویشتن این به نسبت روپر ویل یعنی او داماد که موضعی: معلم

 این به باید گویدمی و شودمی خوشحال خیلی مور نکردن موافقت از مور، نکردن امضا از او. است

 موضوع این و است نکرده علنی مخالفت هرگز که کندمی گوشزد او به مور. کنیم افتخار خوانیمخالف

 کلش را کالسیک قهرمان یک توانستمی تو، قول به که دارد را تفکری همان درست روپر. نیست جارزدنی

 یلیخ معنا، این به شدن قهرمان. کند قیام باور، این ومخالفان ظالمان علیه و بزند جار را باورش که این: بدهد

 تشجاع زدن، جار به تمایل این در یعنی. دارد دلبستگی دامادش به هم مور که اینجاست جالب. است تراح
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 و دهد قرار ویترین توی را عقایدش خواهدنمی. نیست جنس آن از خودش ولی. کندمی ستایش را او

  .کندنمی ابراز هم اشبچه و زن به حتی که دارد نکه خودش برای را آنها خواهدمی قدرآن. کند خوانیمخالف

 مانقدیمی دوست مطلب کرده، طرح و دریافته خوب را فیلم وجه این که هایینوشته معدود از یکی

 قایق صحنه واقعاً. «آب جهت خالف ریچموند، به چلسی از: »هست یادم مطلب آن عنوان. است کاهه کامبیز

 با را سیچل به ریچموند مسیر کرایه که کسی دگویمی مور به قایقران: است کلیدی فیلم، در مور شدن سوار

 مسیر در زدن پارو که نکرده توجه چون بوده، ظالمی یا غافل آدم گرفته، نظر در مساوی برعکس، مسیر

 آن به خوب اماشاره مورد مطلب که اینکته. دارد فرق چقدر جهت، خالف در زدن پارو با رودخانه

 کار این عاقالنه و آرام طوری ولی کند،می شنا آب جهت خالف دارد داندمی مور که بود همین پرداخت،می

 یپارو« تو قول به همان و گفتم که است تعادلی حالت همان این. نکند پا به صدا و سر که دهدمی انجام را

  .است «بودن زمین

 واقع در یلمف. تاس کامبیز هاینوشته بهترین از یکی...« ریچموند به چلسی» مطلب آن واقعاً. بله: پوریا

 قالب در بگیرد، شاه مجدد ازدواج ماجراهای به واکنش در توانستمی مور که را دیگری هایتصمیم همه

 را اهش رأی کرامول، مثل که بود این است مور مقابل نقطه درست که روش یک. دهدمی نشان بقیه رفتارهای

 که است این ترتحمل قابل مرحله یک. کند قلمداد شاه حق را آن در تغییر و بداند دین حکم از فراتر واقعاً

 دینی احکام اصل در بدعت حال در شاه که داندمی و چیست ماجرا که داندمی چند هر ولزی، کاردینال مثل

 باشد ینا تواندمی است، قبلی از بهتر کمی باز که دیگر شکل. است هشتم هنری با حق که کند وانمود است،

 قبول ار آن ایجویانهمصلحت شکل به ولی است، واقف شانگناه و خطا به که بگوید نورفولک دوک مثل که

 ار مخالفت این باید گویدمی اصالً که است روپر ویل روش هم بعدی شکل. کند اعالم را موافقتش و کند

 شکل ترینانههرمانق تا رفتار ترینبزدالنه و بدترین از یعنی. آخر الی و زد قیام به دست مثالً حتی و کرد فریاد
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 ور،م توماس روش ولی. خوردمی چشم به شود،می ختم روپر به و شروع کرامول از که طیفی در تصور، قابل

  .ترمعقول بس روپر، روش از و ترمردانه بس کرامول، روش از: است متفاوت آنها همه با

 ما دلیهم کندمی سعی کم خیلی اس؟ سرد خیلی مور، توماس به نسبت فیلم که داری قبول علی، اما

 از اییاستثن ایجلوه باز مان،زینه درخشان و عمدی امساک این برانگیزد؟ او به نسبت مشخص، شکلی به را

 ویتتق و تشدید برای ابزاری هیچ از که نداریم دیگری فیلم هیچ ما. سازدمی سینما تاریخ در قهرمان یک

  .دنکن استفاده تماشاگر، دل در قهرمان محبوبیت

 نه و موسیقی با نه تصویرپردازی، در نه او. است مانزینه شاهکار هایتصمیم آن از هم این بله،: معلم

 زآپکلو وقتهیچ. کندنمی تحریک قهرمانش قبال در را تماشاگر احساسات مور، اندوه و تنهایی نمایش با

 شتشپ تقریباً افتد،می گریه به اشادهخانو محبت دیدن با مور که زندان در حتی. خواهدنمی او از پراحساسی

 هب موسیقی وقت هیچ. بینیمنمی را اشچهره ما و گیردمی دستانش در هم را صورتش و است دوربین به

 ...پردازدنمی دردناکش موقعیت یا او حال و حس توصیف

 روفو،ت هایفیلم تا برتولوچی رودنباله از و است آهنگسازی چنین اصالً دلرو ژرژ که حالی در: پوریا

  .کندمی کار هاآدم شرایط به نسبت بیننده هایاحساس تقویت حتی و احساسی تأثیر روی همیشه

 وجوه از جدا و سرد کامالً موسیقی یک که بردمی سمت این به را او مانزینه اینجا در ولی: معلم

 از پرهیز مهه این با که است یمیعظ بسیار کار این. کند تصنیف مور، توماس سمپاتیک وجوه و فیلم عاطفی

 .بسازی او زا نشدنیفراموش و داشتنیدوست قدر این تصویری بتوانی فنی، ابراز با قهرمان کردن ترمحبوب

 ماناساسی هایانگیزه از یکی اصل، در که بحثی آن به رسیممی باالخره حاال! معلم آقای خب،: پوریا

 و خیانت بحث. ایمکرده فصول تمام برای مردی به گفت، و گپ این یادر قبالً که است هاییاشاره همه از

 .شرارت تصویر از ترکریه حتی سازد،می آن از همیشه مانزینه که کریهی تصویر
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 گویمب را این. است دشمن از بدتر خائن، که است این کنم،می تکرار همیشه که اشدقیق عبارت: معلم

 در خصوص به و ما عصر در دنیا، همه در این. دانمنمی مانزینه تفکر هب محدود را جمله این کاربرد من که

 .دارد مصداق عیناً و کامالً هم ما جامعه

 که ادیع هایبیننده بین در مثالً اند،دیده را فصول تمام برای مردی فیلم که کسانی بین در: پوریا

 یادآوری ولی. آورد یادشان به شودمی راحت خیلی را ریچ ریچارد اند،دیده تلویزیون از را آن پیش هاسال

 نهایی رگبز خیانت دادگاه، در که ریچ. دارد تردقیق بیننده و بهتر حافظه به احتیاج. است ترسخت کرامول،

 هک کرامول تا داشته تماشاگر برای بیشتری و ترهولناک دهندگیتکان دهد،می دروغ شهادت و کندمی را

 .بود ماجرا بدمن و کردهمی وتعدا مور با آشکارا همیشه

 دشواری از و درد از حالج که ایلحظه تنها اما. زدندمی سنگ او به همه حالج، داستان در: معلم

 آن کند،یم پرتاب طرفش به را اول سنگ است، فهیمی آدم که شبلی که است زمانی گوید،می «آخ» وضعیتش

 ار حقیقت که کس آن گویدمی که است برشت حرف انهم از ایجلوه این. زندمی را خیانت ضربه که کس

 خوب را مور توماس که ریچ اما. نیست بیش ابلهی داند،نمی که کسی. است تبهکار کند،می انکارش و داندمی

 و تاس باهوشی جوان. نیست بدی آدم اول از ریچ. کرده کرامول هایکاریسیه از ترسیاه خیانتی شناسد،می

 ویدگمی. کن استخدام مرا گویدمی و کندمی اصرار او به. است درست و شریف مور، هک داده تشخیص خوب

 هب دیده، قدرت منابع به شدن نزدیک برای را او عطش و اشتیاق که مور ولی. ماند خواهم وفادار شما به من

 رامولک ایمیخانه در و رودمی. ماندنمی هم واقعاً و.« مانینمی وفادار من به دمسپیده تا حتی تو: »گویدمی ریچ

 که است یکس تنها ابتدا در او. کندمی توجیه را وسیله هدفش، که است ماکیاولیست یک ریچ. کندمی پیدا را

 کاری نچنی که است شخصیتی تنها فیلم، در حاضر هایقطب تمام بین در. کندمی ارادت اظهار مور توماس به

« .خورینمی قضاوت کار درد به تو. شو معلم برو: »گویدمی او ست،ا قائل احترام او برای هم مور. کندمی
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 رد که است همین برای. داده تشخیص قدرت برای او عطش در را ماکیاولیستی رفتار همان هایجلوه چون

 رزانا را روحت را، وجودت که گویدمی او به آویخته، گردن به ریچ که بیندمی را مقام آن نشان وقتی دادگاه،

 .فروختی کم ختی،فرو

 نوانع به کویین آنتونی از یعنی. است اصلی موضوع رابنگر کهر اسب در که است چیزی همان این

 که است جایی در که این با هم پک گریگوری خود حتی. خائن آن از تا آیدنمی بدت قدرآن شر، قطب

  .بکشد را او و بزند را خائن دهدمی ترجیح. بزند را ژنرال تواندمی

 در که هابدمن چهارنفره دسته هم آنجا. ماجراهاست همین به راجع هم نیمروز ماجرای فیلم: وریاپ

 که یزیچ. نداریم آنها از دیگری توقع. باشند بد که است طبیعی. هستند طبیعی کامالً رسند،می راه از انتها

 زن دو جز و گذارندمی تنها را کوپر گری که است شهر مردم بقیه بزدلی و خیانت انگیزد،برمی را ماننفرت

  .است بدمن از بدتر خائن واقعاً. شودنمی او به کمک به حاضر کسی

 بدمن که بدمن. دارد مصداق هم ما بر و دور همین و است درستی کامالً تفکر این نظرم به: معلم

 روزب زمینه که هستند هاچینقاب دور بادمجان و خائنان این. رودنمی انتظار بدی جز او از تو قول به است،

 .است بدتر آدم دشمنان شرارت از آنها خیانت. کنندمی فراهم را شرارت


