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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.

شمعجانمرابکشتآنبیوفا

جایدیگرروشناییمیکند

میکندباخویِشخودبیگانگی

باغریبانآشناییمیکند

ایــن داســتان از زوایــای مختلــف می توانــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. بــه راســتی در ایــن فیلــم مــا بــا چــه قصــه ای ســر و کار داریــم؟ آیــا فیلــم 

ــرای گــذران زندگــی  ــا فیلــم قصــه مــردی اســت کــه اهــل خانــواده اســت و ب ــژادی علیــه ســیاه هان آمریکاســت؟ آی قصــه پرتکــرار تبعیــض ن

خــود دســت بــه کارهــای مختلفــی می زنــد و از اقدامــات کوچــک و بــزرگ خــود شــادمان اســت؟ آیــا فیلــم قصــه مــردی اســت کــه بــرای تغییــر 

ــدن  ــر ش ــگاه و نزدیک ت ــاح ن ــرای اص ــی ب ــت، گام ــاهده سرنوش ــای مش ــه ج ــا ب ــد ت ــجاعانه می زن ــی ش ــه اقدام ــت ب ــود دس ــه خ ــگاه جامع ن

فضــا ارتباطــی  بــردارد؟ می تــوان از زوایــای مختلــف بــه ایــن فیلــم نــگاه کــرد و هربــار نــکات زیــادی از آن آموخــت. هرچنــد کــه در ایــن بررســی 

روان شــناختی مــا بــه شــیوه دیگــری بــه فیلــم نــگاه خواهیــم کــرد، امــا نوشــتن چنــد خطــی در ایــن بــاب خالــی از لطــف نیســت: 

نگاه شماره ۱ 

هــر کــدام از انســان ها در هــر عصــر و زمانــه  و هــر مکانــی کــه بــه دنیــا می آینــد، هیــچ انتخابــی در آن نداشــته اند. 

ــاد  ــار ی ــه افتخ ــا ب ــخ از آنه ــول تاری ــه در ط ــت ک ــرده اس ــرادی ک ــه اف ــل ب ــان هایی را تبدی ــدود انس ــه مع ــا آنچ ام

می شــود، آنانــی هســتند کــه بــه جــای مشــاهده حالــت گــذار جامعــه، بــرای تغییــر آن دســت بــه انتخــاب 

ــر  ــرای تغیی ــه ب ــت ک ــاپ اس ــیک و پ ــده کاس ــرلی نوازن ــد ش ــر دونال ــت دکت ــم روای ــن فیل ــد. ای ــه زدن عمل گرایان

تبعیــض نــژادی در جامعــه خــود دســت بــه حرکــت می زنــد. تــا کنــون فیلم هــای زیــادی دربــاره تبعیــض نــژادی 

و آنچــه بــر ســر ســیاهان آمریــکا رخ داده، ســاخته شــده اســت. امــا ایــن فیلــم روایتــی متفــاوت اســت. روایتــی 

از یــک نوازنــده برجســته کــه بــرای نزدیــک شــدن دیــدگاه مردمــان ســفید بــه برابــری ســیاهان، دســت بــه عملــی 

شــجاعانه زده و بــا ســفر خــود بــه جنــوب کشــور، جایــی کــه مرکــز بــرده داری اســت، دل آنــان را بــا هنــر خــود نــرم 

کنــد. 

داشتن نبوغ هرگز کافی نیست.

شجاعت می خواهد تا دل مردمان را تغییر دهید

قصــه فیلــم داســتان حرکــت مــردی ســیاه پوســت اســت، کــه بــرای نشــان دادن توانمنــدی هــم نوعــان خــود 

دســت بــه ســفری ماجراجویانــه می زنــد تــا جنوبی هــای آمریــکا نــگاه متفاوتــی نســبت بــه ســیاهان پیــدا 
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کننــد؛ امــا تغییــر چیــزی اســت کــه نیازمنــد زمــان اســت و ایــن زمــان نیــاز بــه فــداکاری دارد. او زندگــی خــود را 

فــدای بدســت آوردن ایــن آرمــان می کنــد و در راه آن از چیزهــای لــذت بخــش دیگــر زندگــی گــذر می کنــد. امــا 

پیشــرفت، شــهرت و ثــروت او از ســویی دیگــر باعــث شــده اســت کــه در میــان مردمــان خــود نیــز جایــی نداشــته 

باشــد. از ایــن رو نــه در میــان مردمــان ســفید جایــی دارد، و نــه در میــان مردمــان ســیاه. 

دکتــر دونالــد شــرلی، بــرای ســفری بــه جهــت چشــم انداز هــای خــود، نیازمنــد راننــده ای اســت کــه در ایــن مســیر 

ــد از آســیب های احتمالــی جلوگیــری کنــد. وقتــی در جســتجوی فــرد  ــه تنهــا او را همراهــی کنــد، بلکــه بتوان ن

مناســب می گــردد تنهــا بــا یــک نــام روبــرو می شــود: »تونــی واللونــگا« ملقــب بــه »تونــی لیــپ«. 

نگاه شماره ۲

تونــی لیــپ کــه عاشــق همیــن نــام اســت، شــخصیت جالبــی اســت، او بــه معنــای واقعــی کلمــه مــرِد خانــواده 

اســت. مــردی رک و راســت و دوست داشــتنی. مــردی کــه سرســفره اش بــه روی همــه بــاز اســت، حتــی در حالــی 

کــه خــودش وضــع مالــی چنــدان خوبــی نــدارد و گاهــی بــرای پرداخــت اقســاط بایــد 27 ســاندویچ هــات داگ 

ــی  ــه تون ــم اینک ــت؟ علیرغ ــتنی اس ــدر دوست داش ــه انق ــت ک ــی اس ــزی از تون ــه چی ــتی چ ــه راس ــی ب ــورد. ول بخ

کارهایــی انجــام می دهــد کــه واقعــا بی ادبانــه، خــاف نزاکــت، مغرورانــه و پــر از تکبــر اســت، ولــی بــاز هــم 

دوســت داشــتنی اســت. هــر کســی کــه ایــن فیلــم را می بینــد بســیار بعیــد اســت کــه از تونــی خوشــش نیایــد. 

تونــی مهربــان و دوســت داشــتنی اســت، فــداکار اســت و خونگــرم، ولــی فراتــر از همــه اینهــا، یکپارچــه اســت. 

او هویتــی شــکل گرفتــه و مبتنــی بــر ســائق خــودش دارد. او آنچــه کــه هســت را پذیرفتــه و از آنچــه کــه هســت 

هیــچ ابایــی نــدارد. درون و بیــرون او یکیســت و از آنچــه دارد بــه معنــای واقعــی کلمــه لــذت می بــرد. او در کــف 

خیابان هــا رشــد یافتــه، بــا چهــره خشــن جامعــه روبــرو شــده و ادبیــات مــردم جامعــه اش را خــوب می دانــد. 

ــز  ــم تمای ــی طع ــود ول ــاره ای نمی ش ــه آن اش ــم ب ــه در فیل ــه ک ــت اگرچ ــی اس ــری ایتالیای ــودش مهاج ــه خ او ک

فرهنگــی و نژاد پرســتی را احتمــاال چشــیده، امــا آن را هضــم کــرده و در درون ایــن اجتمــاع چند پــاره، بــا خــودش 

بــه صلــح رســیده و توانســته بــا حفــظ همیــن یکپارچگــی درونــی، بــا محیــط بیرونــی چند پــاره کنــار بیایــد.

*****

امــا در ایــن بررســی روان شــناختی مــا از منظــر دیگــری بــه ماجــرای فیلــم نــگاه خواهیــم کــرد. ایــن نوشــتار بــر 

پایــه عــدم یکپارچگــی و آســیب های آن نوشــته شــده اســت. از دیــدگاه نویســندگان ایــن بررســی روان شــناختی 

آنچــه در فیلــم بیــش از همــه میبایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد ماجــرای انــواع تضاد هایــی اســت کــه کارگــردان 

بــه زیبایــی آن را بــه تصویــر کشــیده و یــک درام جــذاب خــوش ســاخت  از آب درآورده اســت. 

نهدرغربتدلمشادونهروییدروطندارم

تونــی لیــپ انســانی خانــواده دوســت و صــادق اســت کــه تــاش می کنــد بیــرون و درون خــودش یکــی باشــد. انســانی کــه از چیــزی کــه هســت 

ابایــی نــدارد و بــا بــه اصطــاح روان شناســان، بــا خــودش بــه صلــح رســیده اســت. وقتــی کاری بــر خــاف اصولــش باشــد، آنــرا نمی پذیــرد و از 



3

نگارش از فرهاد معمار صادقی و مهدی اسکندری
کاری از موسسه انتخاب بهتر

بررسی روانشناختی فیلم کتاب سبز
Psychological Review of  Green Book Movie

ســبک زندگــی خــودش رضایــت دارد. نــگاه و شــیوه دیگــران و قضاوت هایشــان او را آزار نمی دهــد. 

در ســوی دیگــر ایــن داســتان فــردی اســت دقیقــا در نقطــه مقابــِل تونــی، دکتــر شــرلی انســانی اســت کــه تمامــی الیه هــای وجــوِد خــود را از 

ــه  ــی هرآنچ ــه تون ــزان ک ــان می ــه هم ــد. ب ــکار می کن ــود را ان ــی خ ــط جنس ــوع رواب ــیت و ن ــی جنس ــا حت ــتان، ت ــل سفید پوس ــمش در مقاب خش

کــه هســت و بــه هــر شــکل کــه هســت را پذیرفتــه و درون و بیرونــش یکیســت، دونالــد شــرلی یــک انســان چند پــاره اســت کــه هیچ یــک از 

کارهایــی کــه می کنــد بــا هــم هیــچ تناســبی ندارنــد. او بــرای احقــاِق حقــوِق هم نوعــاِن خــود تــور کنســرِت جنــوب آمریــکا می گــذارد ولــی بــا 

همنوعــان خــود هیــچ پیونــدی نــدارد و از اینکــه بــا آنهــا زمانــی بگذرانــد هیــچ دِل خوشــی نــدارد. او موســیقی جــاز می نــوازد ولــی هیــچ یــک 

ــی از  ــد ول ــت می کن ــان صحب ــف اتوب ــغال در ک ــِن آش ــانی و نریخت ــرافت انس ــد. از ش ــود را نمی شناس ــه خ ــاز زمان ــرح ج ــیقی های مط از موس

ابتدایی تریــن حقــوق خــود، آن هــم جایــی کــه الزم اســت تــا چنیــن کاری کنــد، دم نمی زنــد. او حتــی بــا نــوع هویــت جنســی خــود نیــز مشــکل 

ــان  ــد عی ــدم بزن ــی ق ــه تنهای ــودش ب ــرده و خ ــارک ک ــاری پ ــه کن ــه ب ــد ک ــی می خواه ــه از تون ــی ک ــه باران ــا در صحن ــن تضاده ــی ای دارد و تمام

می شــود.

ــه  ــر چ ــت، اگ ــاوت اس ــت متف ــژادی اس ــض ن ــس تبعی ــه از جن ــود ک ــوِع خ ــم ن ــای ه ــی فیلم ه ــا تمام ــری ب ــر نظ ــه از ه ــذار ک ــن درام تاثیر گ در ای

در الیــه بیرونــی بــا تبعیــض نــژاد و فاصلــه ای کــه جامعــه بیــن انســان ها ایجــاد کــرده اســت روبــرو هســتیم ولــی گویــی کــه کارگــردان بــه مــا 

ــه  ــه چگون ــم ک ــا ببینی ــد ت ــوت می کن ــا دع ــت و م ــی اس ــک زندگ ــزء الینف ــت و درد ج ــط درد اس ــی فق ــت ول ــاک اس ــن دردن ــه ای ــر چ ــد اگ می گوی

ــد. ــف بیافرین ــج مضاع ــود رن ــرای خ ــن درد ب ــم ای ــد علی رغ ــانی می توان انس

آری دونالــد شــرلی، بــا عــدم یکپارچگــی، اجتنــاب از پذیــرش احساســات و افــکار و بــه طــور کلــی هویــِت خــود، بــرای خــودش رنــج مضاعــف 

می خــرد و هیــچ وقــت حالــش خــوب نیســت، در حالــی کــه بقیــه سیاه پوســتان فیلــم اینگونــه نیســتند، از زندگــی خــود راضی ترنــد و بــا آنچــه 

کــه دارنــد خوشــحالند، علی رغــم اینکــه نوشــیدنی گرانقیمتــی ندارنــد، کــت  و شــلوار مناســبی ندارنــد و راننــده شــخصی و درآمــد عالــی هــم 

ندارنــد. ولــی دونالــد شــرلی بــا اینکــه همــه چیــز دارد ولــی هویــت نــدارد، یکپارچگــی نــدارد و حتــی در میــان هم نوعــان خــود بــاز هــم غریــب 

اســت.

ایــن فیلــم بــه بیانــی زیبــا بــاز برایمــان تکــرار می کنــد، هــر چقــدر هــم کــه شــرایط بیرونــی دردنــاک و غیر قابــل تحمــل باشــد، بــاز هــم می تــوان 

بــا انتخــاب  آنچــه فقــط در کنتــرِل خــودم اســت، شــرایط را بهتــر کــرده و یــا بــا انــکار واقعیــت، از خویشــتن خویــش آنقــدر بیگانــه باشــم کــه اثــر 

محیــط را تبدیــل بــه جهنــم کنــم.

ای بسا هندو و ترک همزبان

ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست

همدلی از همزبانی بهترست

غیر نطق و غیر ایما و سجل

صدهزاران ترجمان خیزد ز دل
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بررسی فیلم از منظر تئوری انتخاب 
ــرای تحلیــل ایــن فیلــم از منظــر تئــوری انتخــاب ابتــدا الزم اســت بطــور مشــخص هــر آنچــه از دو شــخصیت داســتان می دانیــم را روشــن  ب

کنیــم. زیــرا آنچــه در ایــن روایــت بــه خوبــی بــه چالــش کشــیده می شــود موضــوع ادراک اســت. گفتگوهایــی بیــن دو انســان کــه یکــی ظــرف 

نیازهــای خــودش را پــر کــرده اســت و می دانــد چگونــه بــرای هــر نیــاز دســت بــه رفتــار بزنــد؛ و دیگــری انســانی اســت کــه ظــرف نیازهــای خالــی 

دارد و بــه جــای پــر کــردن ظرفــی کــه بیشــترین نیــاز را بــه آن دارد، دســت بــه پــر کــردن ظــرف نیــازی می زنــد کــه بــرای او از بقیــه ظرف هــا ســاده تر 

اســت.  آنهــا بــا هــم دیدگاه هــای ادراکــی متفاوتــی دارنــد کــه در طــول فیلــم یکدیگــر را بــه چالــش می کشــند و البتــه هــر دو از هــم می آموزنــد. 

ابتــدا نگاهــی کلــی بــه هــر کــدام از ایــن دو شــخصیت می اندازیــم: 

»تونی واللونگا«

در مســیر فیلــم می تــوان دنیــای مطلــوب تونــی را سرشــار از عاقــه بــه خانــواده، صداقــت، توانگــری بــرای حــل 

مشــکات، یکپارچگــی شــخصیت، لــذت بــردن از لحظــه، ســیگار و البتــه غــذا دیــد. او ایــن بــاور را دارد کــه بایــد از 

لحظــات زندگــی لــذت بــرد و هــر کاری کــه انجــام می دهیــد را بــا ۱۰۰ در ۱۰۰ وجــود انجــام داد.  و ایــن بــاور بــه طــور 

کلــی در کل فیلــم بــه نمایــش در می آمــد. وضعیــت ترازوهــای تونــی بــه طــور کلــی در زندگــی بــه نظــر میــزان 

می آیــد و در لحظــه  لحظه هــای روبــرو شــدن بــا مســائل، می دانــد چطــور ترازوهــای خــود را میــزان کنــد. هرچنــد 

در صحنه هایــی از فیلــم، شــیوه های حــل مســاله او، گرفتاری هــای خــاص خــود را نیــز بوجــود مــی آورد. بــه نظــر 

می رســد ترازوهــای خواســته و داشــته تونــی بــه طــور کلــی نســبتا میــزان اســت و بــرای میــزان نــگاه داشــتن آن 

ســعی می کنــد روابــط خــود را بــا عزیــزان و اطرافیــان بصــورت مصالمــت آمیــزی نگــه دارد و نیازهــای خــود را بــه 

طــور موثــر و مســئوالنه ارضــا کنــد. بــه نظــر می رســد بــه جــز نیــاز بــه بقــا کــه در درجــه کمتــر اهمیــت بــرای او قــرار 

دارد، بقیــه نیازهــای عشــق و قــدرت و آزادی و تفریــح را بــه خوبــی می دانــد چگونــه ارضــا کنــد. و ماجــرای حضــور 

او در ایــن شــغل بــه عنــوان راننــده را شــاید بتــوان اقدامــی در جهــت ارضــاء نیــاز بقــا در نظــر گرفــت. هرچنــد کــه 

راضــی نبــود بــرای ارضــاء ایــن نیــاز دســت بــه هــر کاری بزنــد. 

»دونالد شرلی«

ــژاد  ــض ن ــردن تبعی ــرف ک ــال برط ــه دنب ــود، ب ــه ب ــی گرفت ــیقی و روانشناس ــود را در موس ــری خ ــه دکت ــد ک دونال

ــت  ــرام، ادب، بهداش ــرت، احت ــاه، آداب معاش ــود. رف ــردم ب ــر دل م ــذاری ب ــیقی و اثرگ ــگ  موس ــیر فرهن از مس

چیزهایــی بــود کــه می تــوان میــزان عاقــه مشــهود دونالــد شــرلی بــه آنهــا را در فیلــم مشــاهده کــرد. او بــاور 

ــن  ــیر ای ــه در مس ــی ک ــی احترامی های ــه ب ــا هم ــه آن ب ــر پای ــت و ب ــرام اس ــق احت ــان از طری ــه آدمی ــوذ ب دارد راه نف

ســفر بــرای او رخ می دهــد، همــواره لبخنــد بــه لــب آورده و بــه نواختــن موســیقی بــرای شناســایی توانمنــدی 

یــک  فــرد ســیاه پوســت تــاش می کنــد.  البتــه کــه در تــاش بــرای حرکــت در ایــن مســیر، از داشــتن یــک زندگــی 

عــادی محــروم شــده اســت. از همســرش جــدا شــده و بــا بــرادر خــود رابطــه ای نــدارد. 

امــا چــه چیــزی دونالــد شــرلی را بــه حرکــت واداشــته اســت؟ تــرازوی خواســته و داشــته او چگونــه بهــم ریختــه 

ــه  ــاز ب ــرف نی ــد ظ ــر می رس ــه نظ ــد؟ ب ــری می زن ــور سراس ــزاری ت ــه برگ ــت ب ــردن آن دس ــزان ک ــرای می ــه ب ــت ک اس

عشــق و احســاس تعلــق او خالــی باشــد، چــون مــا خبــری از روابــط مناســب در زندگــی اش نمی بینیــم. شــاید 

اســتنباط کنیــم کــه نیــاز بــه قــدرت خوبــی دارد؛ از دکتــری در ســه رشــته تخصصــی گرفتــه تــا جمــع آوری کاالی 
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لوکــس و یــا داشــتن راننــده شــخصی؛ امــا آنچــه در بیــان دکتــر شــرلی می آیــد ایــن اســت کــه مــن نمی توانــم 

موســیقی کــه می خواهــم را آزادانــه بنــوازم. پــس بــا همــه آنچــه در زندگــی دارد، می تــوان اینطــور برداشــت کــرد 

ــد  ــت؛ هرچن ــی اش نیس ــری در زندگ ــح خب ــه تفری ــاز ب ــت. از نی ــل دارد نیس ــه تمای ــوری ک ــدرت او آنط ــرف ق ــه ظ ک

ــاز  در فیلــم نشــان داده می شــود کــه فرصــت تفریــح هــم وقتــی ســر راه او قــرار می گیــرد او از انجــام آن ســر ب

می زنــد. در مــورد نیــاز بــه آزادی او هــم می تــوان گفــت تــا حــدودی آنــرا دارد، امــا همچنــان بــه دنبــال داشــتن 

آزادی بیشــتر اســت کــه دســت بــه چنیــن ســفری می زنــد تــا بتوانــد ســیاه پوســتی باشــد کــه در مرکــز تبعیــض 

نــژادی یعنــی جنــوب آمریــکا، موســیقی  ســفید پوســتان را بــرای آنهــا بنــوازد. 

امــا وقتــی بــه شــخصیت تنهــای دکتــر شــرلی نــگاه می کنیــم، بــا اینکــه حداقــل چهــار نیــاز از نیازهــای پنجگانــه 

ژنتیکــی او بــه طــور جــدی در معــرض خطــر اســت؛ امــا آنچــه نیــاز بــه توجــه جــدی اســت، ظــرف نیــاز بــه عشــق و 

احســاس تعلــق اســت. چیــزی کــه از ابتــدا تــا انتهــای فیلــم بــه آن پرداختــه می شــود. 

ــت و  ــده اس ــدا ش ــرش ج ــذارد. از همس ــان نمی گ ــود زم ــیقی خ ــره موس ــه نف ــروه س ــکاران گ ــا هم ــه ب ــردی ک ف

ــا او مجــددا رابطــه خــوب برقــرار کنــد!  ــا بــرادرش اگــر دلــش خواســت، بیایــد و ب منتظــر اســت ت

بهتریــن صحنــه فیلــم بــرای نشــان دادن وضعیــت دکتــر شــرلی جایــی بــود کــه تونــی در حــال پنچرگیــری 

ماشــین بــود و دکتــر شــرلی ســیاهانی را مشــاهده می کــرد کــه در مزرعــه مشــغول بــه کار هســتند و حصــاری 

ــود.  ــرده ب ــدا ک ــم ج ــر را از ه ــیاهان دیگ او و س

ایــن حصــار نــه تنهــا بیــن دکتــر شــرلی و ســیاهان مزرعــه، بلکــه در سراســر فیلــم بیــن او و دیگــران دیــده 

می شــد. هرچنــد کــه از خالــی بــودن ایــن ظــرف نیــاز بــه شــدت رنــج می بــرد، امــا دســت بــه رفتارهــای مناســب 

ــا دیگــران نمــی زد.  بــرای ایجــاد ارتبــاط ب

حضــور تونــی بــا شــخصیتی کامــا متفــاوت و گفتگوهایــی کــه در ایــن ســفر بــا هــم داشــتند، ســرانجام از دکتــر 

شــرلی بــا همــه فاصله گیــری از دیگــران، فــردی بیــرون آمــد کــه در یــک رســتوران معمولــی مخصــوص ســیاهان 

ــمس  ــب کریس ــی ش ــه مهمان ــی ب ــیدن تون ــر رس ــه خاط ــد، ب ــی می زن ــار گپ ــدی ب ــا متص ــوازد، ب ــیقی می ن موس

دســت بــه رانندگــی می زنــد و در نهایــت شــب کریســمس بــه دیــدار خانــواده تونــی مــی رود. 

امــا آنچــه ایــن فیلــم را صــرف نظــر از روایــت و بازیگــری زیبــا، فیلمــی قابــل تامــل می کنــد ایــن اســت کــه چطــور ایــن دو شــخصیت بــا دو ادراک 

متفــاوت بــر ســر مســائل گفتگــو می کننــد. 

شرلی: می شه سیگار رو خاموش نکنی؟ 

تونی: چرا؟ 

شرلی: چون دودش من رو داره اذیت می کنه! 

تونی: من دارم سیگار می کشم. فکر می کردم دودش قراره من رو اذیت کنه! 

ــه  ــی کاف ــای تون ــر حرفی ه ــه از پ ــس از اینک ــیم؟ )پ ــته باش ــکوت داش ــی از س ــای حاک ــک فض ــه ی ــرلی: میش ش

شــده اســت(

تونی: چه جالب که این رو می گی! زنم همیشه میگه. )و شروع می کنه به صحبت کردن( 
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شرلی: نظرت درباره منتقد غذا شدن چیه؟ 

تونی: چرا باید همچین کاری کنم؟ 

شرلی: توانمندی که تو در تشریح غذا داری بی نظیر است. 

تونــی: یکــی از کارهــای تــو رو همســرم تهیــه کــرده بــود و مــن دیدمــش. بچه هــای یتیــم کــه دور آتیــش نشســته 

بودند! 

شرلی: اونها بچه های یتیم نبودند! اهریمن هایی بودند که در جهنم هستند. 

شرلی: می شه با دیگران با ادب و نزاکت رفتار کنی و از ادبیات رکیک استفاده نکنی؟ 

تونــی: مــن مشــکات خــودم را دارم. حــاال بایــد بــه ایــن فکــر کنــم کــه دیگــران در مــورد مــن چگونــه فکــر 

می کننــد. چــرا گیــر مــی دی بهــم! 

شرلی: چون تو می تونی بهتر باشی

شرلی: تلفظ فامیلی واللونگا سخت است. اگر موافق باشی تو را والی خطاب کنند. 

تونی: اگر تلفظ فامیلی من سخت است می تونی اسم ملقب من را صدا بزنند. تونی لیپ

شرلی: این لقب، مناسب نیست. 

تونی: من همین هستم که هستم. 

شرلی: برای چی قمار بازی می کنی. پول می خوای به من بگو 

تونی: بردن اون یه حال دیگه ای داره. 

شــرلی: پــس نشســتن روی ســنگ فــرش خیابــان و انداختــن تــاس و بــردن پــول خــورد باعــث می شــه تــو یــک 

برنــده باشــی؟ 

تونی: همه داشتن بازی می کردن! 

شرلی: با همه کاری ندارم. اما تو حق انتخاب داشتی! 

شرلی: چرا لقب »تونی لیپ« هستش؟ 

تونی: بهم توی بچگی می گفتن »هنرمند چرت و پرت« 

شرلی: اذیتت نمی کنه بهت می گفتن دروغگو؟ 

تونی: کی گفته که بهم می گفتن دروغگو؟ می گفتن »هنرمند چرت و پرت«

شرلی: چه فرقی دارن با هم! 

تونی: من دروغ نمی گم. هیچوقت. من می توانم دیگران را به کاری که می خوام ترغیب کنم. 

شرلی: و تو به این کار افتخار می کنی؟ 

تونی: خوب حداقلش اینه که باعث شده این کار را بدست بیارم. 
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تونی: تو این خواننده سیاه را نمی شناسی؟ 

شرلی: نه 

تونی: مرغ سوخاری نخوردی! 

شرلی: نه 

تونی: پس من از تو سیاه پوست  تر هستم. 

شــرلی: اینکــه مــرغ ســوخاری بخــوری و خواننده هــای ســیاه پوســت رو بشناســی، از تــو یــه ســیاه پوســت 

نمی ســازه. 

شرلی: داری چی کار می کنی؟ 

تونی: دارم نامه می نویسم

شرلی: این بیشتر شبیه نامه برای باج گرفتن است

در واقــع در میــان ایــن دایالوگ هــا مــا تــاش دو انســان را می بینیــم کــه چطــور بــا مطــرح کــردن ادراک خــود از جهــان ســعی در انتقــال نــگاه 

خــود بــه دیگــری دارد. چیــزی کــه در نهایــت بــرای هــر دو رخ می دهــد. تونــی و دونالــد هــر دو دچــار تغییــر می شــوند. 

وقتــی در کنــار یکدیگــر افــراد بــا رفتارهــای پیونــد دهنــده قــرار گیرنــد، و ســعی کننــد بــا حضــور خــود احســاس نزدیکــی و صمیمیــت را بوجــود 

آورنــد شــانس اثرگــذاری بــرای تغییــر دیگــری فراهــم می شــود. فیلــم کــه روایــت یــک داســتان واقعــی از زندگــی ایــن دو نفــر اســت، نشــان داد 

ــر را  ــه دیگــری، فرصــت اث ــا نزدیــک شــدن ب کــه چطــور تغییــر می توانــد رخ دهــد. حتــی اگــر دنیایــی فاصلــه وجــود داشــته باشــد، می تــوان ب

غنیمــت شــمرد. 


