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نگارش: فرهاد معمار صادقی و افسانه شریف 

این نوشته حاوی اطالعاتی است که بخش هایی از فیلم را فاش می کند. 

در صورتی که این فیلم را ندیده اید، خواندن این متن توصیه نمی شود.

کافیســت نگاهــی بــه فیلمهــای دهــه اخیــر هالیــوود بیاندازیــد تــا بــه خوبــی ببینیــم کــه چقــدر ایــن ســینما درگیــر ســاخت فیلمهایــی اســت 

کــه در آن قهرمــان، قهرمانــی و عمــل قهرمانانــه را بــه تصویــر بکشــد. از ســری فیلمهــای اونجــرز گرفتــه تــا بتمــن و ســوپرمن و لیــگ عدالــت و 

مــرد آهنــی و مــرد عنکبوتــی و ماموریــت غیرممکــن غیــره و کــه همــه و همــه فقــط یــک وظیفــه دارنــد و آن وظیفــه، نجــات جهــان و جهانیــان 

ــی  ــد. ول ــود کنن ــی ناب ــه نوع ــر را ب ــل بش ــا نس ــد ت ــاش می کنن ــود ت ــه خ ــه نوب ــک ب ــر ی ــتانها ه ــن داس ــه در ای ــت ک ــی اس ــر ضدقهرمانهای از ش

ســئوالی کــه در ایــن میــان همیشــه ذهــن را بــه خــود جلــب می کنــد ایــن اســت کــه واقعــا قهرمــان کیســت و عمــل قهرمانانــه چیســت؟

فیلــمHacksaw Ridge  دربــاره دزمونــد داس، ســرباز ارتــش امریکاســت کــه بعــد از واقعــه ی حملــه بــه »پــرل هاربــر« تصمیــم می گیــرد بــه 

جنــگ بپیونــدد، امــا بــا یــک تفــاوت و آن اینکــه کــه او شــدیدا مذهبــی و معتقــد اســت و یکــی از کســانی اســت کــه بــه خاطــر اعتقاداتــش، 

عمــل کشــتن را گنــاه بزرگــی می دانــد کــه هیچ رقمــه نمی تــوان آن را دور زد و بــه همیــن دلیــل تصمیــم می گیــرد تــا بــدون اســتفاده از 

اســلحه در جنــگ شــرکت کنــد. 

همانطــور کــه از خطــوط اصلــی و کلــی داســتان پیداســت، کارگــردان از شــیوه ای روایــی بــرای داســتان خــود اســتفاده می کنــد تــا در ایــن روایــت 

شــاهد چیــزی باشــیم کــه پیــش از ایــن هرگــز ندیده ایــم. آنچــه در ایــن فیلــم روایــت می شــود، روایتــی غریــب از قهرمانــی اســت، کــه شــاید تــا 

پیــش از ایــن هرگــز، در ســینمای هالیــوود مســبوق بــه ســابقه نبــوده اســت. روایتــی کــه شــاید از دیــدی دیگــر بــه بیننــده کمــک کنــد تــا ایــن 

دفعــه بــه شــیوه ای متفــاوت جنــگ و جنگیــدن و قهرمان هــای جنگــی را در آن تعریــف کنــد تــا از ایــن رهگــذر تعریــف جدیدتــر و درســت تری از 

قهرمــان و قهرمانــی و عمــل قهرمانانــه داشــته باشــیم.

در ایــن راســتا ماننــد هــر فیلــم قصه گــوی دیگــری، ابتــدا بایــد بــا بســتر تحــول و رشــد چنیــن قهرمانــی آشــنا شــویم و بــه همیــن دلیــل تقریبــا 

ــت  ــکانس پش ــه دو س ــذرد ک ــد می گ ــن دزمون ــب در ذه ــه غری ــن اندیش ــکل گیری ای ــی ش ــط چگونگ ــرح و بس ــه ش ــم ب ــاعت اول فیل ــک س ی

ــرادرش را  ــل ب ــد و ه ــن دزمون ــوای بی ــکانس اول دع ــد. در س ــرار می دهن ــده ق ــن بینن ــری را در ذه ــن تصوی ــکل چنی ــن ش ــه بهتری ــم ب ــر ه س

می بینیــم کــه دزمونــد بــرای پیــروز شــدن در ایــن نبــرد بــا شــی  ای بــه صــورت او می زنــد و پــس از بیهــوش شــدن هــل، او بــه ایــن نکتــه پــی 

می بــرد کــه بــا همیــن حرکــت امــکان آســیب رســاندن بــه یــک انســان، و گرفتــن جــان انســانها بــه ســادگی میســر اســت. او کــه بــه شــدت 

محــو تماشــای نقاشــی  ای اســت کــه در آن هابیــل، قابیــل را کشــته اســت و در زیــر آن بــه صــورت همزمــان چشــمش بــه فرمــاِن ششــم از 

مجموعــه فرمان هــای هفتگانــه انجیــل در رابطــه بــا همنــوع دوختــه می شــود کــه: » نبایــد کســی را بکشــید.«، همیــن جــا مفهومــی عمیــق 

در ذهنــش کاشــته می شــود کــه کشــتن انســان ها کاریســت نابخشــونی. در ســکانس دوم کــه بافاصلــه بعــد از همیــن ســکانس نشــان 

ــردن در  ــاِل کار ک ــن دارد در ح ــه در ذه ــی ک ــه اعتقادات ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــزرگ ش ــد ب ــه دزمون ــت ک ــد اس ــالها بع ــر س ــود، روایتگ داده می ش

کلیساســت کــه فریــادی از بیــرون بــر می خیــزد و او بــرای کمــک می شــتابد. او بــا کمربنــدش بــه مــردی کــه در زیــر ماشــین گیــر کــرده کمــک 

می کنــد و وقتــی کــه بــه بیمارســتان می رســند، پزشــک بیمارســتان بــه او می گویــد کــه ایــن مــرد جانــش را مدیــون توســت، و همینجاســت 

کــه پــازل دوگانــه ذهنــی دزمونــد کامــل می شــود. دو گانــه ای کــه از همین جــا تــا بــه انتهــای فیلــم، ابتــدا بــه صــورت فــرم درونــی شــده دزمونــد 

و بعــد فــرم بیرونــی شــده آن، یعنــی در بیــن دزمونــد و ســربازان دیگــر، و یــا بیــن دزمونــد و دشــمنان ژاپنــی، شــاهد آن هســتیم. دوگانــه ای در 
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رابطــه بــا نجــات انســان ها و یــا از بیــن بــردن انســانها. دوگانــه ای در رابطــه بــا خیــر و یــا رد رابطــه بــا شــر. 

در اینجــا دزمونــد نیــز ماننــد هــر قهرمــاِن دیگــری، طبیعــی اســت کــه بایــد بــه ســمت خیــر میــل کنــد و از منظــر او خیــر چیســت؟ آنچــه انجیــل 

ــود و  ــاز می ش ــزی ب ــد چی ــرای دزمون ــکانس ب ــن س ــای ای ــه و در انته ــن دوگان ــید«. در ای ــی را بکش ــد کس ــد. » نبای ــتور می ده ــاف آن دس برخ

کم کــم در جانــش آتشــی شــعله ور می شــود. آتشــی از جنــس آفرینــش، روح دادن، خلــق کــردن و زندگــی بخشــیدن، کــه اگــر کشــتن دیگــری 

بــد اســت، چقــدر در ازای آن نجــات دادن جــان دیگــری زیبــا و ارضا کننــده اســت و در ادامــه همیــن ســکانس اســت کــه زیباتریــن جلــوه ایــن 

آفرینــش بــه عمیق تریــن شــکل ممکــن، یعنــی عشــق برایــش جلوه گــر می شــود. او کــه مجــذوب دختــری زیبــا بــه نــام دوروتــی می شــود، 

دیگــر حجــت برایــش تمــام شــده اســت.

شــاید تــا همینجــا بــد نباشــد بــه چگونگــی امــکان رشــد زیبایــی و مهــر و محبــت در بســتری از خشــونت اشــاره کنیــم و اینکــه چطــور انســان ها 

ــه  ــبیه آن ب ــن تش ــاید بهتری ــه ش ــد ک ــق کنن ــی خل ــان چیزهای ــرای خودش ــان ب ــرایط همچن ــیاری ش ــودن بس ــاعد نب ــم مس ــد علی رغ می توانن

ــرایط  ــارزاری از ش ــه در خ ــت ک ــی اس ــورت گل زیبای ــه ص ــمت ب ــن قس ــم در ای ــد ه ــد. دزمون ــار زاری باش ــان خ ــا در می ــی زیب ــدن گل ــورت رویی ص

ــزرگ  ــد و ب ــد می کن ــونت رش ــار از خش ــاعد و سرش ــی نامس ــط خانوادگ ــی، رواب ــادری قربان ــر، م ــدری دائم الخم ــم از پ ــی، اع ــب خانوادگ نامناس

ــه پیــش مــی رود، بیشــتر و بیشــتر ایــن عقایــد در درونــش ریشــه می دوانــد. می شــود و هــر چــه بیشــتر ب

در مســیری کــه او در پیــش گرفتــه اســت دو نــوع از مفاهیــم در مقابــل هــم صف آرایــی می کننــد. دســته اول ایــن مفاهیــم، چیزهایــی اســت 

کــه بــر ســر راه دزمونــد قــرار می گیرنــد تــا او را از راهــی کــه انتخــاب کــرده اســت، یعنــی راه قهرمــان بــودن بــاز دارنــد. تحقیــر، آزار، اذیــت، ســرزنش، 

ــا  ــتن آنه ــه کار بس ــا ب ــد ب ــه دزمون ــد ک ــرار دارن ــم ق ــری از مفاهی ــته دیگ ــم، دس ــن مفاهی ــل ای ــته و در مقاب ــی خواس ــه برخ ــیدن ب ــد، نرس تهدی

ــر  ــه تصوی ــه منزل ــرد ب ــرای ف ــه ب ــه آنچ ــیدن ب ــداری، و رس ــتکار، پای ــت، پش ــل مقاوم ــی از قبی ــد. مقاهیم ــت کن ــو حرک ــمت جل ــه س ــد ب می توان

بزرگتــری از زندگــی اســت. شــاید نیمــه اول فیلــم را بتوانیــم بــه نوعــی رویارویــی ایــن مفاهیــم در مقابــل هــم بدانیــم، کــه هــر بــاری کــه دزمونــد 

بــه ســمت یکــی از مفاهیمــی مــی رود کــه می توانــد مســیرش را بــه ســمت تصویــر بــزرگ زندگــی اش بــاز کنــد، بنیــان اصلــی انتخابــش قــوت 

بیشــتری می گیــرد تــا اینکــه او را بــه ســمت آخریــن چیــزی کــه در ایــن فیلــم در مقابلــش قــرار دارد ســوق دهــد، یعنــی عمــل کــردن بــه آنچــه تــا 

بــه امــروز شــعارش را مــی داده، عــدم بکارگیــری خشــونت در مقابــل کســانی کــه خشــونت را ابــزاری مناســب بــرای رســیدن بــه هــدف می داننــد.

در قســمتی از فیلــم بــا صحنــه ای روبــرو می شــویم کــه فرمانــده دزمونــد بــا او در زنــدان دیــدار می کنــد و از او ســئوالی می پرســد کــه: » زمانــی 

کــه بــه تمــام ارزشــهایت و آنچــه برایــت اهمیــت دارد، حملــه می شــود، چــه بایــد کــرد؟« و دزمونــد پاســخ می دهــد: » نمی دانــم« ولــی قضیــه 

بــه همین جــا تمــام نمی شــود و ایــن ســئوال بزرگــی اســت کــه دزمونــد بایــد بــه آن پاســخ دهــد. شــاید بــه نوعــی پاســخ ایــن ســئوال را بتوانیــم 

در همــان ســئوال اول متــن جســتجو کنیــم کــه قهرمــان کیســت و عمــل قهرمانانــه چیســت؟ کــه اگــر هــر کــدام از ایــن دو ســئوال را پاســخ 

ــوح  ــه وض ــم ب ــد را می توانی ــئوال می ده ــن س ــه ای ــد ب ــه دزمون ــخی ک ــه پاس ــت و در ادام ــه اس ــته دریافت ــخی شایس ــز پاس ــری نی ــم، دیگ دهی

ببینیــم.

اولیــن بــاری کــه بــا پرتــگاه در فیلــم روبــرو می شــویم، زمانــی اســت کــه نیــروی دریایــی ارتــش آن را بمبــاران می کنــد و دزمونــد و کل گروهــان 

در پاییــن آن ایســتاده اند و منتظــر هســتند تــا پــس از پایــان ایــن بمبــاران بــه بــاالی ایــن پرتــگاه رونــد و بــه عنــوان دروازه پیــروزی اوکینــاوا را 

فتــح کننــد. در ظاهــر ایــن تصویــر همــان چیــزی اســت کــه در فیلــم دیــده می شــود ولــی همیــن تصویــر را می توانــد نمــادی دانســت بــرای 

ــی  ــتگاری و فتح ــه رس ــد و ب ــود کنن ــی صع ــای زندگ ــد از پرتگاه ه ــه می خواهن ــرادی ک ــد، اف ــح کنن ــی را فت ــا جای ــد واقع ــه می خواهن ــرادی ک اف

واقعــی دســت یابنــد. زمانــی کــه ایــن پرتــگاه و بمبــاران را در کنــار هــم در قالــب ایــن نمــاد در نظــر می گیریــم، کل پیــام فیلــم را می توانیــم 

بــه زیبایــی درک کنیــم کــه انســان هایی ماننــد دزمونــد کــه بــه دنبــال دســت یابی بــه تصویــر بزرگ تــری در زندگــی هســتند و می خواهنــد کــه 

ــر ســر راهشــان قــرار می دهــد عبــور  فتح الفتوحــی اساســی از خــود بــه جــای بگذارنــد، می بایســت از بمباران هــای وحشــتناکی کــه زندگــی ب

کننــد و پیامــد پایــداری در برابــر ایــن بمباران هــا، دســت یابی بــه فتحــی اســت کــه شــاید بتوانیــم آن را معنایــی بــرای زندگــی تفســیر کنیــم. 
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در قالــب چنیــن تصویــر و تمثیلــی بــه زیبایــی می توانیــم دریابیــم کــه دزمونــد هــم ماننــد هــر انســان ارزشــمندی، مســیری را بــرای خــودش 

تعریــف کــرده اســت کــه مهــم نیســت در ایــن مســیر بــر ســرش چــه می آیــد، بلکــه آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه در ایــن مســیر قــدم بــردارد، 

ــال آن را در  ــه کم ــد ب ــخصیت دزمون ــه در ش ــا ک ــب ارزش ه ــی در قال ــی. زندگ ــای زندگ ــر بمباران ه ــواه در زی ــر، خ ــواه در روزی آرام و بی درد س خ

می یابیــم، دقیقــا ماننــد همیــن پرتــگاه صعب العبــور اســت کــه دمــادم در حــال بمبــاران شــدن توســط حــوادث مختلــف زندگــی اســت، امــا 

آنچــه دزمونــد و امثالهــم را بــه ورای ایــن پرتــگاه و بــه رســتگاری می رســاند، همــان پاســخی اســت کــه بــه ایــن پرســش می دهنــد: » زمانــی کــه 

بــه تمــام ارزشــهایت و آنچــه برایــت اهمیــت دارد، حملــه می شــود، چــه بایــد کــرد؟« و پاســخ دزمونــد ایــن پــس از مــرور ایــن صحنه هاخــاک 

و خــون و تکه تکــه شــدن انســان هــا، دیگــر کامــا مشــخص اســت: » مانــدن بــر ســر آنچــه برایــت از همــه چیــز مهم تــر اســت« و ایــن تصویــر 

قهرمــان واقعــی ای اســت کــه همــه انســان ها بــه دنبــال آن می گردنــد.

نشنیده ای که زیر چناری کدو بنی               بر رست و بردوید برو بر به روز بیست؟

پرسید از آن چنار که »تو چند ساله ای؟«               گفتا »دویست باشد و اکنون زیادتی است«

خندید ازو کدو که »من از تو به بیست روز                    بر تر شدم بگو تو که این کاهلی ز چیست«

او را چنار گفت که »امروز ای کدو               با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان           آنگه شود پدید که از ما دو مرد کیست«

تحلیل فیلم Hacksaw Ridge از منظر تئوری انتخاب

دزموند داس

تــام داس، پــدر دزمونــد،  از ســربازان بازمانــده از جنــگ جهانــی اول اســت و نتوانســته واقعیــت شــوم جنــگ و غــم فــراق دوســتانش را بپذیــرد، 

تمــام تاشــش بــرای کنــار آمــدن بــا غــم از دســت دادن رفقــای صمیمــی اش، بــه مصــرف الــکل و خالــی کــردن خشــم خــود بــر ســر همســر 

ــاد  ــه ب ــا را ب ــنی م ــل روش ــچ دلی ــدون هی ــام ب ــح و ش ــدرم صب ــد: »پ ــی گوی ــد م ــت. دزمون ــته اس ــی گش ــتی منته ــگام مس ــش در هن و فرزندان

کتــک مــی گرفــت...!« رشــد کــردن در چنیــن فضایــی، از دزمونــد و بــرادرش هــال، کودکانــی پرخاشــگر و البتــه جنگجــو ســاخته ؛ پرخاشــگری و 

خشــونت، رفتــار آموختــه شــده و ســازمان یافتــه هردویشــان اســت . دزمونــد و هــال بــی آن کــه واقعــا  متوجــه پیامدهــای دردنــاک و شــوم 

پرخاشــگری باشــند، آن چــه از پــدر خــود دیــده انــد را بازتــاب مــی دهنــد و درســت هماننــد پــدر خــود بــی هیــچ دلیــل روشــنی، صبــح تــا شــام بــا 

هــم گاویــز مــی شــوند و یکدیگــر را کتــک مــی زننــد:

برتا : »تام این دو تا برای چی دارن با هم دعوا می کنن؟«

تام: »مگه اینا برای کتک کاری دلیلی هم نیاز دارن؟«

امــا پــس از آن کــه دزمونــد بــا ســنگی بــر ســر هــال مــی کوبــد و هــال از هــوش مــی رود، گویــی تــازه پــرده از چهــره ترســناک خشــونت ورزی کنــار 

مــی رود و دزمونــد بــرای اولیــن بــار متوجــه پیامدهــای محتمــل و شــوم آن مــی شــود: 

دزموند: »ممکن بود بکشمش«

 و برتــا کــه زنــی سرشــار از عشــق، مهربانــی، صبــوری اســت و بســیار نیــز مذهبــی اســت، مــی گویــد: »بلــه ممکــن بــود... قتــل بدتریــن گناهــه... 

گرفتــن جــون یــه انســان دیگــه بزرگتریــن گنــاه از نظــر خداســت و هیــچ چیــز قلبــش رو تــا ایــن انــدازه نمــی رنجونــه«
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صــدای نفــس هــای دزمونــد در ایــن صحنــه و بســیاری صحنــه هــای دیگــر در طــول فیلــم به نوعــی گویای حــاالت درونی اوســت و  احساســات 

او را بازگــو مــی کنــد. در صحنــه بعــد نیــز کــه دزمونــد روی تخــت دراز کشــیده، صــدای نفــس هــای دزمونــد بــا پــس زمینــه صــدای دعــوای پــدر و 

مــادرش و دخالــت مــرد همســایه بــه دلیــل نگرانــی از احــوال برتــا، بــا مــا از نگرانــی و نــگاه تــازه ی دزمونــد نســبت خشــونت مــی گویــد.

دزمونــد عشــق و مهــرورزی را جایگزیــن خشــونت مــی کنــد و کــم کــم تبدیــل بــه جوانــی بســیار مهربــان بــا باورهــای مذهبــی بســیار ســفت 

و محکــم مــی شــود.  بــی شــک یکــی از بزرگتریــن ظرفهــای نیــاز او، نیــاز بــه عشــق و تعلــق اش اســت. او بــه طبیعــت عشــق مــی ورزد، راهــش 

را دور مــی کنــد و از میــان جنــگل و کوهســتان عبــور مــی کنــد تــا از موهبــت ارتبــاط بــا طبیعــت بهرمنــد باشــد؛ چنــان بــه طبیعــت و همــه 

موجــودات آن عشــق مــی ورزد کــه از خــوردن گوشــت امتنــاع مــی کنــد کــه نکنــد بــه خاطــر او، جانــدار دیگــری مــورد آزار و خشــونت واقــع شــود؛ 

نســبت بــه ســایرین چنــان رئــوف و مهربــان اســت کــه حتــی وقتــی خــودش در خوابــگاه پــادگان مــورد ضــرب و   شــتم و خشــونت همــرزم 

هایــش قــرار مــی گیــرد، از گفتــن نــام آن هــا بــه ســرجوخه هــاول امتنــاع مــی کنــد.  او کــه یــک مســیحی معتقــد و ســر ســخت اســت و کمــک به 

دیگــران را ســرلوحه خویــش قــرار داده، وقتــی در ابتــدای فیلــم دکتــر بــه او مــی گویــد کاری کــه کــرده، آن جــوان را از مــرگ حتمــی نجــات داده،  

احســاس رضایتمنــدی و غــرور حاصــل از ایــن رفتــار )کــه دســت کــم دو نیــاز عشــق و تعلــق و نیــاز بــه قــدرت او را بــه طــور همزمــان بــرآورده مــی 

ســازد( چنــان برایــش خوشــایند اســت کــه بافاصلــه  در دنیــای مطلوبــش جــای مــی گیــرد. 

 دزمونــد  از معترضــان بــه مســئله خدمــت ســربازی  اســت و از ســوی دیگــر نیــز بــا خــدای خــود عهــد بســته کــه هرگــز از هیــچ ســاحی اســتفاده 

ــه  ــبت ب ــود نس ــن خ ــگ و ادای دی ــرکت در جن ــرای ش ــه ب ــه ک ــای گرفت ــش ج ــای مطلوب ــان در دنی ــران چن ــان دیگ ــات ج ــذت نج ــا ل ــد. ام نکن

میهنــش، تصمیــم مــی گیــرد بــه عنــوان امدادگــر در جنــگ حضــور یابــد تــا مگــر بتوانــد اندکــی از زخــم هــای ناشــی از شــقاوت و حماقــت بشــر 

را بــا مرهــم عشــق خویــش درمــان نمایــد؛ در دادگاه مــی گویــد: »حــاال کــه دنیــا ایــن طــور  مصمــم بــه نابــود کــردن خودشــه، بــه نظــرم فکــر 

چنــدان بــدی نیســت کــه بخــوام القــل یــه گوشــه ی کوچکــی از اون رو )بــا نجــات جــان دیگــران( درســت کنــم.« 

کشــته شــدن رفیــق همرزمــش، اســمیتی، تلنگــری دیگــر اســت بــر دزمونــد تــا تمــام تــوان و هســتی خویــش را صــرف پایمــردی و عمــل بــه 

ایــن بــاور خویــش نمایــد، و بــرای عمــل بــه ایــن بــاور ، انصافــا هــم چــه زیبــا و تمــام و کمــال حــق مطلــب را ادا مــی کنــد! در حالــی کــه ســایر 

همــرزم هایــش میــدان نبــرد را بــرای نجــات جــان خویــش تــرک مــی کننــد، او بــرای نجــات جــان مجروحیــن، زیــر آتــش بمبــاران خــودی و تیــغ 

دشــمن باقــی مــی مانــد تــا جایــی کــه حتــی دشــمن را نیــز مــورد رافــت و مهربانــی خویــش قــرار مــی دهــد. عشــقی چنیــن بــزرگ و بــاوری 

چنــان راســخ!

امــا رفتــاری کــه در طــول داســتان بــرای دزمونــد بســیار چالــش انگیــز مــی شــود و بــی شــک بــه شــکل زیبایــی نیــاز بــه آزادی او را ارضــا می-کنــد 

ایــن اســت کــه علیرغــم آن کــه او از جملــه شــهروندانی اســت کــه رســما مخالفــت خــود را بــا خدمــت ســربازی اعــام کــرده، بــا ایــن حــال، ایــن 

حــق را بــرای خــود محفــوظ مــی دانــد کــه بــرای دفــاع از وطــن خــود دوشــادوش ســایرین در میــدان جنــگ حضــور یابــد، امــا طبــق بــاور و اعتقــاد 

خویــش رفتــار کنــد و تنهــا بــه نجــات جــان مجروحیــن بپــردازد. البتــه بیــان چنیــن باورهایــی و ســرپیچی از فرامیــن مافــوق در دنیــای نظامــی 

گــری و واقعیــت خشــن و غیــر منعطفــش،  بــه دزمونــد هزینــه هــای گزافــی تحمیــل مــی کنــد امــا او سرســختانه بــر ســر بــاورش مــی ایســتد 

و از حــق خــود بــرای انتخــاب نــوع حضــورش در جنــگ، شــجاعانه دفــاع مــی کنــد.  

ــگ و  ــدان جن ــش در می ــور وخدمت ــی حض ــاب چگونگ ــش در انتخ ــق خوی ــاع از ح ــرای دف ــد ب ــه دزمون ــی ک ــال زدن ــتقامت مث ــداری و اس  در پای

بیــان شــجاعانه باورهایــش بــه خــرج مــی دهــد، عــاوه بــر ارضــا نیــاز بــه آزادی، خــط روشــنی از ارضــا نیــاز بــه قــدرت نیــز بــه چشــم مــی خــورد. 

او شــجاعانه و بــدون کوچکتریــن تردیــد و ترســی عقایــد خــود را در مــورد پرهیــز از خشــونت و امتنــاع از بــه دســت گرفتــن اســلحه می-گویــد 
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و)ارضــا نیــاز بــه( قــدرت خــود را در بیــان بــی لکنــت عقایــدش و مقاومــت در برابــر اصــرار مافــوق هــا و فرماندهــان جنگــی اش  بــرای برداشــتن 

ســاح یــا تــرک ارتــش مــی یابــد. وکیــل مدافــع دادگاه نظامــی مــی گویــد: »ســرباز داس اصــول اخاقــی خــود را همچــون نشــان افتخــار در 

مقابــل چشــمان مــا گرفتــه اســت...« درســت مــی گویــد! کمــی قبــل تــر، در انفــرادی خــودش بــه دوروثــی مــی گویــد: »رفتــار مــن مغرورانــه 

بــوده، کامــا درســته... امــا اگــر روی ارزشــها و باورهــام نایســتم، نمــی دونــم فــردا چطــور مــی تونــم بــا خــودم کنــار بیــام و در نــگاه تــو، همــون 

مــردی باشــم کــه دلــم مــی خــواد...«  از ایــن واضــح تــر نمــی توانســت اهمیــت ارضــا مســئوالنه نیــاز بــه قــدرت خــود را یــادآوری کنــد! هرچنــد 

ــز  ــر نی ــاری موث ــد آن را رفت ــی ش ــر نم ــد، دیگ ــی مان ــی م ــدان باق ــگ در زن ــان جن ــا پای ــید، و او ت ــی رس ــر نم ــه در دادگاه س ــا آن نام ــدرش ب ــر پ اگ

دانســت! دوروثــی: »آخــه مونــدن تــو تــوی زنــدان بــه کــی کمــک مــی کنــه؟« امــا بــرای دزمونــد فرقــی نمــی کنــد؛ نتیجــه هــر چــه کــه باشــد، او 

ایســتادن بــر ســر باورهایــش و بیــان آزادانــه آنهــا را در دادگاه بــر اخــراج ننگیــن از ارتــش برمــی گزینــد و عواقــب آن را نیــز می-پذیــرد. 

هرچنــد بــرای مانــدن زیــر آتــش توپخانــه خــودی و دشــمن، و تــاش حیــرت انگیــز و خســتگی ناپذیــر دزمونــد و نهایتــا موفقیــت او در نجــات 

جــان هفتــادو پنــج نفــر از همــرزم هایــش، الزم بــود تــا عشــقی بــه بزرگــی بشــریت در قلــب او مــوج بزنــد، امــا نــگاه حیــرت زده و افتخارآمیــز 

هــم قطارهــا و فرمانــده هایــش نیــز -کــه در ابتــدا او را بزدلــی بیــش نمــی دانســتند- چیــزی از شــکوه و لــذت پیامــد ایــن رفتــار نمــی کاهــد! 

در انتهــا تــاش همــرزم دزمونــد بــرای یافتــن انجیــل او، نــه بــه دلیــل اعتقــادی کــه خــودش بــه آن دارد، بلکــه بــه نشــان ابــراز تحســین و احتــرام 

بــه باورهــای دزمونــد، و صــدای نفــس هــای دزمونــد و لبخنــدی کــه علیرغــم جراحتــش بــر لــب دارد، از عمــق احســاس آرامــش و خرســندی او 

ســخن مــی گویــد و معلــق مانــدن اش در آســمان، پایانــی زیبــا و شــاعرانه بــرای ایــن حماســه ســرایی اســت.


