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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.

ـــتی،  ـــک کش ـــه  ی ی ـــمت درج ـــا، در قس ـــزرگ ویرجینی ـــتی ب ـــه  ی کش ـــت موتورخان ـــیاه پوس ـــر س ـــان(، کارگ ـــل ن ـــی )بی ـــال ۱۹۰۰، دن ـــه  ی س در ژانوی

نـــوازادی را مـــی  یابـــد. به خاطـــر تاریخـــی کـــه کـــودک را یافتـــه، نامـــش را ۱۹۰۰ مـــی  گـــذارد. دنـــی وقتـــی ۱۹۰۰ تنهـــا هشـــت ســـال داشـــت، بـــر اثـــر حادثـــه 

ـــردی  ـــه م ـــدل ب ـــی ۱۹۰۰ ب ـــود. وقت ـــی  ش ـــدا م ـــو هوی ـــن پیان ـــر ۱۹۰۰ در نواخت ـــی نظی ـــتعداد ب ـــان اس ـــه، ناگه ـــکاوی کودکان ـــک کنج ـــرد و در ی ـــی  می  ای م

جـــوان مـــی  شـــود )تیـــم راث( دیگـــر نوازنـــده  ی اصلـــی کشـــتی اســـت، امـــا او بـــا آن کـــه در نوازندگـــی نظیـــری نـــدارد، تمایلـــی بـــرای رفتـــن بـــه خشـــکی 

ـــی  ـــه دلیل ـــا، ب ـــال  ه ـــس از س ـــاال پ ـــد و ح ـــی  کن ـــدا م ـــس( پی ـــور وین ـــت تیل ـــس )پروئی ـــام ماک ـــه ن ـــوازی ب ـــت ترومپت ن ـــد. او دوس ـــی  ده ـــان نم نش

ـــا… ـــد ت ـــان کن ـــتان ۱۹۰۰ را بی ـــد داس ـــس بای ـــی ماک حیات

مکـــس بـــرای تعریـــف کـــردن داســـتانش از جایـــی بـــا جملـــه  ای از اســـطوره ای کـــه مـــی خواهـــد داســـتان را از طـــرف او نقـــل کنـــد شـــروع 

مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: »تـــا زمانـــی کـــه داســـتان خوبـــی بـــرای گفتـــن و گوشـــی بـــرای شـــنیدن وجـــود دارد کارت تمـــام نشـــده اســـت«، و در 

حقیقـــت بـــه همیـــن طریـــق کارگـــردان فیلـــم نیـــز از مـــا بـــه عنـــوان بیننـــده دعـــوت مـــی کنـــد تـــا شـــنونده خوبـــی بـــرای داســـتان احتمـــاال 

ـــن  ـــود ای ـــا ش ـــه م ـــر هم ـــان گی ـــاید گریب ـــم ش ـــدای فیل ـــان ابت ـــه از هم ـــئوالی ک ـــا س ـــیم. ام ـــد باش ـــت کن ـــان روای ـــد برایم ـــی  خواه ـــه او م ـــی ک خوب

اســـت کـــه ایـــن قصـــه خـــوب چیســـت کـــه مکـــس مـــی  خواهـــد بـــرای خریـــدار بـــا ارزش تریـــن مالـــی کـــه در دنیـــا دارد تعریـــف کنـــد و یـــا در 

ـــد.  ـــت کن ـــان روای ـــد برایم ـــی خواه ـــردان م ـــر، کارگ ـــی ت ـــی کل نمای

ـــت  ـــی را روای ـــت، چیزهای ـــده اس ـــه دی ـــد، راوی از آنچ ـــر بیای ـــه تصوی ـــم ب ـــل فیل ـــران و عوام ـــام بازیگ ـــود و ن ـــروع ش ـــم ش ـــراژ فیل ـــه تیت ـــل از آنک قب

ـــر  ـــه زودت ـــت ک ـــر هس ـــک نف ـــه ی ـــه: » همیش ـــد ک ـــی کن ـــان م ـــد. راوی بی ـــی ده ـــکیل م ـــم را تش ـــون کل فیل ـــت مضم ـــوان گف ـــی ت ـــه م ـــد ک ـــی کن م

ـــپس  ـــد و س ـــی تپی ـــش م ـــی زد و قلب ـــکش م ـــتاد، خش ـــی ایس ـــا م ـــد، همانج ـــی دی ـــه آن را م ـــد از اینک ـــر بع ـــک نف ـــد، و آن ی ـــی بین ـــه آن را م از بقی

ـــد  ـــی آی ـــر در م ـــه تصوی ـــمه آزادی ب ـــد، مجس ـــی زن ـــتی م ـــه کش ـــی از روی عرش ـــه یک ـــادی ک ـــد از فری ـــه بع ـــن لحظ ـــکا«. در همی ـــی زد، آمری ـــاد م فری

ـــن  ـــی همی ـــود.  بررس ـــی ش ـــان داده م ـــد نش ـــی  دهن ـــکان م ـــت ت ـــرای آن دس ـــه ب ـــه هم ـــار در حالیک ـــن ب ـــه چندی ـــا 3 دقیق ـــن 2 ت ـــی همی و در ط

ـــمند  ـــا ارزش ـــم، قطع ـــکافی کنی ـــت بازش ـــه دق ـــر آن را ب ـــه اگ ـــدارد ک ـــر می ـــاعتی ب ـــت 3 س ـــن روای ـــول ای ـــی در ط ـــیار مهم ـــرده از راز بس ـــکانس پ س

اســـت چـــرا کـــه تکلیفمـــان بـــا فیلمـــی کـــه بـــا آن روبـــرو هســـتیم بـــه زیبایـــی مشـــخص خواهـــد شـــد، در غیـــر اینصـــورت تـــا انتهـــای فیلـــم فقـــط 

ـــت.  ـــد داش ـــر نخواه ـــز آن در ب ـــه ج ـــی ب ـــی حاصل ـــد، ول ـــذاب بیای ـــر ج ـــه نظ ـــاید ب ـــه ش ـــتیم ک ـــانه ای هس ـــاهد افس ش

آمریکایـــی کـــه در اوایـــل قـــرن بیســـتم، بســـیاری از اروپایـــی هـــا بـــه آن مهاجـــرت کردنـــد، آمریکایـــی اســـت کـــه برایشـــان رویـــای همـــه چیـــز 

اســـت. ســـرزمین فرصـــت هاســـت، فرصـــت هایـــی کـــه در ســـرزمین قدیمـــی خـــود نتوانســـتند آن را بیابنـــد و خـــوب حـــاال کـــه آن را مـــی بیننـــد 

ـــتی  ـــه کش ـــر روی عرش ـــه ب ـــرادی ک ـــل اف ـــا، حداق ـــان ه ـــحالی انس ـــت خوش ـــم عل ـــن فیل ـــا در ای ـــد. ام ـــی گنجن ـــود نم ـــت خ ـــدت ذوق در پوس از ش

ـــن  ـــا در همی ـــا و باره ـــه باره ـــردد ک ـــی  گ ـــر م ـــکا ب ـــادی از آمری ـــه نم ـــه ب ـــود، بلک ـــی ش ـــدود نم ـــائل مح ـــن مس ـــه ای ـــکا ب ـــدن آمری ـــم، از دی ـــی بینی م

ســـکانس بـــه تصویـــر کشـــیده مـــی شـــود، » مجســـمه آزادی ». آری ایـــن مـــردم مردمـــی هســـتند کـــه از اروپـــا بـــرای یافتـــن آزادی بـــه اینجـــا آمـــده 

ـــه  ـــانی ک ـــد، کس ـــی گوی ـــد و م ـــی زن ـــد م ـــکا پیون ـــا آمری ـــب را ب ـــن مطل ـــی ای ـــه زیبای ـــردان ب ـــد و کارگ ـــال کنن ـــود را دنب ـــای خ ـــد رویاه ـــا بتوانن ـــد، ت ان

ـــان  ـــه انس ـــت ک ـــده ای اس ـــا آزادی گمش ـــت؟ ی ـــور آمریکاس ـــا منظ ـــا واقع ـــی آی ـــد. ول ـــی آی ـــر م ـــکا ب ـــاد آمری ـــد فری ـــد و بع ـــی بینن ـــار او را م ـــن ب اولی
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ـــا.  ـــن روی ـــرای ای ـــت ب ـــی اس ـــده گاه ـــکا وع ـــی آمری ـــو گوی ـــتند و ت ـــال آن هس ـــه دنب ـــا ب ه

در نهایـــت پـــس از ایـــن صحنـــه هـــای پـــر از شـــور و شـــعف، و پـــس از اینکـــه افـــراد روی کشـــتی بـــه احتـــرام ایـــن گـــم گشـــته خـــود، کاله 

ـــا  ـــم آنه ـــوی چش ـــط از جل ـــه غلی ـــتیم، م ـــه آزادی هس ـــرام ب ـــل و ادای احت ـــن تعام ـــاهد ای ـــن ش ـــی دوربی ـــا در جابجای ـــد و باره ـــی دارن ـــر م ـــر ب از س

کنـــار مـــی رود و نیویـــورک بـــزرگ را بـــه عنـــوان یکـــی از کالن تریـــن شـــهرهای قـــرن بیســـتم پیـــش رویشـــان مـــی بیننـــد و ســـپس تصویـــر بـــر روی 

ـــا  ـــنویم: » اینه ـــی ش ـــان راوی م ـــود و ، از ده ـــی ش ـــت م ـــت ثاب ـــده اس ـــاد آزادی را دی ـــم نم ـــر بگویی ـــا بهت ـــکا و ی ـــار آمری ـــن ب ـــه اولی ـــردی ک ـــان ف هم

ـــا  ـــه آنج ـــردی همیش ـــی ک ـــگاه م ـــان ن ـــه چشمانش ـــت ب ـــا دق ـــر ب ـــد و اگ ـــته بودن ـــا گذش ـــان را در دنی ـــر خودش ـــه اث ـــه همیش ـــد ک ـــوده ان ـــی ب آدمهای

ـــدی«  ـــی دی آن را م

در ایـــن فیلـــم بـــا دو داســـتان روبـــرو هســـتیم کـــه تورناتـــوره بـــه زیبایـــی ایـــن دو داســـتان را در کنـــار هـــم جلـــو مـــی  بـــرد و در جایـــی در آخـــر 

ـــه دنبـــال گمشـــده خـــود در آمریکایـــی  ـــد مـــی دهـــد. اولیـــن خـــط ســـیر داســـتان، داســـتان همیـــن افـــرادی اســـت کـــه ب ـــه هـــم پیون داســـتان ب

ـــار  ـــد. در کن ـــود دارن ـــراه خ ـــی آن را هم ـــد همگ ـــاره ش ـــه اش ـــور ک ـــه همانط ـــند در حالیک ـــه آن برس ـــوند و ب ـــاده ش ـــتی پی ـــد از کش ـــه بای ـــد ک میگردن

ـــه از  ـــد ک ـــی آی ـــا م ـــه دنی ـــتم ب ـــرن بیس ـــل ق ـــردی در اوای ـــد، ف ـــی گردن ـــی م ـــا و آزادی و زندگ ـــال آرزوه ـــه دنب ـــکی ب ـــه در خش ـــرادی ک ـــن اف ـــتان ای داس

قضـــا نامـــش را 1900 را مـــی گذارنـــد کـــه او دقیقـــا بـــر عکـــس ایـــن افـــراد اصـــال بـــه دنبـــال یافتـــن آنچـــه در خشـــکی جریـــان دارد نیســـت، و اتفاقـــا 

ـــت.  ـــیده اس ـــش بخش ـــه لقای ـــای آن را ب ـــود، عط ـــی ش ـــاز م ـــتر ب ـــان بیش ـــم برایم ـــان فیل ـــد در جری ـــه بع ـــی ک ـــه دالیل ـــا ب بن

ایـــن دو داســـتان بـــا مهـــارت خاصـــی در طـــول فیلـــم در کنـــار هـــم بـــه پیـــش مـــی رونـــد و از آنجـــا کـــه 1900 تنهـــا فـــردی اســـت کـــه روایتگـــر چنیـــن 

ـــه  ـــم ب ـــاز ه ـــم ب ـــول فیل ـــود، و در ط ـــی ش ـــم م ـــبرد فیل ـــرای پیش ـــتری ب ـــتاِن او بس ـــل داس ـــن دلی ـــه همی ـــت، ب ـــم اس ـــول فیل ـــاص در ط ـــان خ جری

ـــر مـــی آورد کـــه: » آمریـــکا »  داســـتان دیگـــر فقـــط در ایـــن حـــد ســـری زده مـــی شـــود کـــه فـــردی دیگـــر فریـــاد ب

ایـــن دو داســـتان دو جریـــان کامـــال متفـــاوت را روایـــت مـــی کننـــد کـــه گویـــی در ایـــن فیلـــم کارگـــردان از مـــا مـــی خواهـــد تـــا مـــا هـــم بـــا شـــنیدن 

ایـــن قصـــه خـــوب، تصمیـــم بگیریـــم کـــه کـــدام یـــک مناســـب تـــر اســـت. کســـانی کـــه بـــه امیـــد چیزهایـــی بهتـــر از خـــود و هـــر آنچـــه کـــه ســـاخته 

ـــود را  ـــای خ ـــی ه ـــه زندگ ـــه کاران ـــه محافظ ـــانی ک ـــا کس ـــند ی ـــی شناس ـــال نم ـــه اص ـــد ک ـــی زنن ـــی م ـــای جاهای ـــه دری ـــد و دل ب ـــی گذرن ـــد م ـــده ان ش

ـــد؟  ـــی آین ـــر نم ـــر آن ب ـــدد تغیی ـــگاه در ص ـــد و هیچ ـــی گیرن ـــو م ـــد خ ـــه دارن ـــر آنچ ـــا ه ـــمتی ب ـــد و در قس ـــی کنن ـــظ م حف

ســـئوالی کـــه در ایـــن فیلـــم بارهـــا بـــه آن پرداختـــه مـــی شـــود پرسشـــی اســـت کـــه بارهـــا و بارهـــا مکـــس از 1900 مـــی پرســـد، کـــه: » چـــرا بـــه 

ـــد، و چراهـــای زیـــادی  ـــا چـــرا ســـر و کار دارن خشـــکی نمـــی روی؟« در جایـــی از فیلـــم 1900 چنیـــن پاســـخ مـــی دهـــد کـــه: » مـــردم خشـــکی دائمـــا ب

دارنـــد« و ایـــن ســـئوالی اســـت کـــه 1900 هیـــچ وقـــت از خـــودش نپرســـیده اســـت و هیـــچ وقـــت نخواســـته اســـت کـــه بـــا آن روبـــرو شـــود. برخـــورد 

ـــر  ـــد و ه ـــوب می شناس ـــه آن را خ ـــر و ت ـــه س ـــت ک ـــه اس ـــو گرفت ـــی خ ـــه دنیای ـــت. او ب ـــم اس ـــل هض ـــر قاب ـــرای 1900 غی ـــا ب ـــناخته ه ـــام و ناش ـــا ابه ب

گونـــه تغییـــری کـــه باعـــث جدیدتـــر شـــدن اوضـــاع شـــود و یـــا ســـاختارهای ذهنـــی اش را بـــه هـــم بریـــزد، برایـــش بـــه معنـــی مـــرگ اســـت، و 

ـــردی  ـــر ف ـــرای ه ـــی ب ـــه در زندگ ـــدی ک ـــه جدی ـــن تجرب ـــا اولی ـــورد 1900 ب ـــی برخ ـــردان چگونگ ـــد، کارگ ـــم بیای ـــه چش ـــر ب ـــب بهت ـــن مطل ـــه ای ـــرای اینک ب

ـــری  ـــردن دخت ـــذر ک ـــم. گ ـــر ببینی ـــب را بهت ـــن مطل ـــا ای ـــل او ب ـــی تعام ـــا چگونگ ـــذارد ت ـــی گ ـــان م ـــش رویم ـــد را پی ـــش بیای ـــار پی ـــت یکب ـــن اس ممک

ـــش  ـــک حرف ـــی کوچ ـــه های ـــد بچ ـــود، مانن ـــی ش ـــوب م ـــش آش ـــه دل ـــوری ک ـــزد، ج ـــی ری ـــم م ـــه ه ـــی اش را ب ـــام زندگ ـــگاه او تم ـــاب ن ـــتایی از ق روس

ـــان  ـــنی برایم ـــه روش ـــا آن ب ـــل 1900 ب ـــی تعام ـــه و چگونگ ـــن صحن ـــیدن ای ـــر کش ـــه تصوی ـــد. ب ـــی کش ـــس م ـــا پ ـــرس پ ـــد و از ت ـــی کن ـــزه م ـــزه م را م

مشـــخص مـــی کنـــد کـــه اگـــر او بـــه خشـــکی بیایـــد، چـــه چیـــزی در انتظـــارش خواهـــد بـــود. 1900 کـــه بـــه درســـتی ایـــن مطلـــب را در میانـــه راه 

ـــه او  ـــت ک ـــه ای نیس ـــد، صحن ـــه کلی ـــن هم ـــا ای ـــد ب ـــوازی خداون ـــو ن ـــه پیان ـــه صحن ـــد ک ـــی فهم ـــی م ـــه خوب ـــد و ب ـــی یاب ـــکی، در م ـــه خش ورودش ب

ـــه  ـــت ب ـــی اس ـــه کوچک ـــتند، صحن ـــل هس ـــان قائ ـــرای خودش ـــه او ب ـــبیه ب ـــرادی ش ـــه 1900 و اف ـــه ای ک ـــد. صحن ـــی کن ـــر نمای ـــر روی آن هن ـــد ب بتوان

ـــای داد. ـــتی ج ـــک کش ـــام آن را در ی ـــوان تم ـــی ت ـــترده و نم ـــت و گس ـــیع اس ـــی وس ـــه زندگ ـــال آنک ـــتی، ح ـــک کش ـــدازه ی ان

شـــاید تاثیرگذارتریـــن صحنـــه ایـــن فیلـــم را بتـــوان در جایـــی کـــه پـــدر دختـــری کـــه 1900 بعـــدا عاشـــقش مـــی شـــود بـــا 1900 دیـــدار مـــی کنـــد 
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دانســـت. در ایـــن صحنـــه کـــه پـــدر دختـــر نیـــز وضـــع و حالـــی دقیقـــا شـــبیه بـــه 1900 دارد و تنهـــا داراییـــش در زندگـــی، زمیـــن پیـــازش بـــوده اســـت، 

بـــه 1900 مـــی گویـــد کـــه چـــه شـــد کـــه آنجـــا را رهـــا کـــرد و صـــدای امـــواج دریـــا را شـــنید کـــه صدایـــش مـــی زدنـــد کـــه زندگـــی عظیـــم اســـت و او بـــه 

صراحـــت تصمیـــم گرفتـــه اســـت کـــه زندگـــی جدیـــدی را آغـــاز کنـــد. او کـــه در زندگـــی چنیـــن تصمیمـــی گرفتـــه اســـت بعدهـــا از زبـــان دختـــرش 

ـــم  ـــی ه ـــتعداد خاص ـــچ اس ـــه هی ـــت، در حالیک ـــرده اس ـــروع ک ـــدی ش ـــی جدی ـــت و زندگ ـــرده اس ـــاز ک ـــی ب ـــی فروش ـــازه ماه ـــه مغ ـــم ک ـــی فهمی م

ـــه در  ـــت ک ـــرادی اس ـــده اف ـــه نماین ـــر ک ـــدر دخت ـــت. پ ـــته اس ـــی را داش ـــر زندگ ـــم التغی ـــا ذات دائ ـــدن ب ـــرو ش ـــر و روب ـــجاعت تغیی ـــا ش ـــته، ام نداش

ابتـــدای و در میانـــه فیلـــم، گاه و بیـــگاه بـــه تصویـــر کشـــیده مـــی شـــوند کـــه فرایـــد مـــی زننـــد »آمریـــکا« و بـــه چالـــش زندگـــی لبیـــک مـــی 

گوینـــد، کســـانی هســـتند کـــه بـــرای مجســـمه آزادی دســـت تـــکان مـــی دهنـــد و بـــه نوعـــی بـــه رســـتگاری و آزادی دســـت مـــی یابنـــد. آزادی ای از 

ـــش  ـــن چال ـــا همی ـــه 1900 ب ـــی ک ـــل زمان ـــه مقاب ـــا در نقط ـــی. ام ـــا زندگ ـــی ب ـــرای رویاروی ـــیدن ب ـــس نترس ـــش، از جن ـــس چال ـــجاعت، از جن ـــس ش جن

ـــود.  ـــارج ش ـــه ای خ ـــرای لحظ ـــی ب ـــی حت ـــن زندگ ـــه ام ـــد از منطق ـــی توان ـــد، و نم ـــی زن ـــکش م ـــود، خش ـــی ش ـــرو م روب

ـــس  ـــی عک ـــتند. یک ـــر هس ـــاخص ت ـــر و ش ـــم ت ـــه مه ـــس از هم ـــه دو عک ـــورد ک ـــی خ ـــم م ـــه چش ـــاق 1900 ب ـــهایی در ات ـــر، عکس ـــی دیگ در سکانس

ـــه  ـــان را جاودان ـــتند خودش ـــازی توانس ـــش ن ـــرار از ارت ـــکا و ف ـــه آمری ـــرت ب ـــس از مهاج ـــر دو پ ـــا ه ـــه اتفاق ـــتین، ک ـــا اینش ـــری ب ـــد، و دیگ ـــا فروی 1900 ب

کننـــد. حـــال شـــما بگوییـــد کـــه اگـــر ایـــن دو )فرویـــد و اینشـــتین( در کشـــتی خـــود مانـــده بودنـــد، چـــه کســـی از آنهـــا کوچکتریـــن اثـــری شـــنیده 

ـــد؟ ـــی ش ـــه م ـــتعداد چ ـــه و اس ـــه قریح ـــتند؟ و آن هم ـــی گذاش ـــای م ـــه ج ـــود ب ـــا از خ ـــادگاری در دنی ـــه ی ـــود؟ چ ب

ـــان  ـــودی ش ـــتعداد و وج ـــر اس ـــه گوه ـــم ک ـــدر ه ـــر چق ـــبند، ه ـــی چس ـــتی م ـــد دو دس ـــه دارن ـــه ک ـــه آنچ ـــد 1900 ب ـــی مانن ـــه در زندگ ـــرادی ک آری، اف

ـــه زیبایـــی سرنوشتشـــان مشـــخص اســـت. افـــرادی کـــه بـــه چالـــش هـــای زندگـــی روی خـــوش نشـــان نمـــی دهنـــد، کنـــج عزلـــت  ـــراق باشـــد، ب ب

ـــان را  ـــا اثرش ـــاید تنه ـــت و ش ـــد بس ـــر خواهن ـــت ب ـــی رخ ـــه در گمنام ـــتند ک ـــانی هس ـــدارد، کس ـــی را ن ـــا زندگ ـــی ب ـــهامت روبروی ـــد و ش ـــی گزینن م

ـــت.  ـــیم، یاف ـــان باش ـــه دنبالش ـــهر ب ـــای ش ـــه ه ـــد در مخروب ـــز بای ـــا را نی ـــاال آنه ـــه احتم ـــر ک ـــا دو نف ـــک ی ـــاد ی ـــوان در ی بت

ـــای  ـــه قدرته ـــی ک ـــت. قرن ـــاه رف ـــه م ـــد و ب ـــول ش ـــان متح ـــه انس ـــی ک ـــد. قرن ـــر و رو ش ـــان زی ـــی انس ـــه زندگ ـــی ک ـــورد قرن ـــت در م ـــی اس 1900 فیلم

بـــزرگ جهـــان تغییـــر کردنـــد و همـــه چیـــز در ایـــن قـــرن از نـــو ســـاخته شـــد و » دنـــی بودمـــن تـــی دی لمـــون 1900« نمـــادی اســـت از کســـانی کـــه بـــا 

حرکـــت رو بـــه جلـــو مـــی جنگنـــد و هیـــچ تمایلـــی بـــه تغییـــر نـــدارد، کســـانی کـــه از هـــر چالشـــی فـــرار مـــی کننـــد و همچنـــان هرچقـــدر هـــم دنیـــا 

ـــدان  ـــت چن ـــد. سرنوش ـــرده ان ـــن ک ـــان را بت ـــه پاهایش ـــی ک ـــد و گوی ـــر نمیدارن ـــدم ب ـــدم از ق ـــت، ق ـــم اس ـــا عظی ـــه دنی ـــد ک ـــد و بگوی ـــدا بزن ـــا را ص آنه

روی خوشـــی بـــه آنهـــا نشـــان نمـــی دهـــد. در کشـــاکش زمـــان، اســـتعدادها بـــه یغمـــا مـــی رونـــد و کســـی نیســـت کـــه یـــادی از آن همـــه خوشـــی 

ـــادگار  ـــه ی ـــان ب ـــزی از آن برایم ـــچ چی ـــت و هی ـــده اس ـــود ش ـــخ ناب ـــول تاری ـــه در ط ـــه ک ـــه قریح ـــن هم ـــف از ای ـــد حی ـــف و ص ـــد و حی ـــی بکن و زیبای

ـــپارند!! ـــاد بس ـــه ی ـــردم ب ـــه م ـــد ک ـــه ای بخوانن ـــه نغم ـــد ک ـــته ان ـــجاعتی نداش ـــرادی ش ـــن اف ـــه چنی ـــرا ک ـــت، چ ـــده اس نمان

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

تحلیل فیلم بر مبنای تئوری انتخاب 

شـــخصیت 1900 درســـت هماننـــد نامـــش، عجیـــب امـــا ســـاده اســـت. او بـــا ترســـی کـــه دنـــی -مـــرد ســـیاه پوســـت خـــوش قلبـــی کـــه او را در 

ـــزرگ  ـــد و ب ـــی کن ـــد م ـــوس رش ـــه اقیان ـــر پهن ـــتی و ب ـــته در دل کش ـــکی در دل او کاش ـــر خش ـــتن ب ـــای گذاش ـــد- از پ ـــی کن ـــزرگ م ـــه و ب ـــتی یافت کش
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نگارش از فرهاد معمار صادقی و افسانه شریف
کاری از موسسه انتخاب بهتر

بررسی روانشناختی افسانه ۱۹۰۰
Psychological Review of  Legend of  1900 Movie

بررسی روانشناختی افسانه ۱۹۰۰

مـــی شـــود. 1900 خانـــواده ای بـــه بزرگـــی خدمـــه و کارکنـــان کشـــتی ویرجینیـــا  دارد کـــه همـــه آنهـــا بیـــش یـــا کـــم او را دوســـت مـــی دارنـــد و 

درســـت هماننـــد اعضـــای خانـــوداه ای واقعـــی، هریـــک بـــه او چیـــزی مـــی آمـــوزد کـــه طبـــق تشـــخیص و صـــالح دیـــد خـــود برایـــش بهتـــر اســـت؛ 

ـــای  ـــه ه ـــه »کوس ـــت ک ـــی اس ـــکی جای ـــا خش ـــت ی ـــد« اس ـــی فرزن ـــراد ب ـــداری از »اف ـــرای نگه ـــی ب ـــه جای ـــم خان ـــد یتی ـــی گوی ـــه او م ـــه ب ـــی ک ـــل دن مث

ـــاک« دارد!   ـــفید خطرن س

ـــودکان  ـــه ک ـــد ب ـــی دانن ـــالح م ـــه ص ـــه را ک ـــد و آنچ ـــی دهن ـــام م ـــودکان انج ـــا ک ـــا ب ـــه بزرگتره ـــا هم ـــه تقریب ـــت ک ـــان کاری اس ـــن هم ـــد ای هرچن

مـــی آموزنـــد و کـــودکان نیـــز از دریچـــه دیـــد بزرگترهایشـــان بـــه جهـــان هســـتی مـــی نگرنـــد، امـــا کـــم کـــم بـــا بزرگتـــر شدنشـــان، دیـــدگاه مســـتقل 

خـــود را نســـبت بـــه زندگـــی شـــکل مـــی دهنـــد. و هـــر چـــه بیشـــتر فرصـــت مشـــاهده و کســـب تجربـــه برایشـــان فراهـــم باشـــد، امـــکان بیشـــتری 

بـــرای کســـب نگاهـــی وســـیع تـــر و عمیـــق تـــر و مســـتقل تـــر نســـبت بـــه زندگـــی و هســـتی خواهنـــد یافـــت.  

ـــش از  ـــدارد و  ادراک ـــر روی آن را ن ـــادن ب ـــدم نه ـــی ق ـــا حت ـــکی و ی ـــی در خش ـــه ای از زندگ ـــچ تجرب ـــت. او هی ـــتثنی نیس ـــده مس ـــن قاع ـــم از ای 1900 ه

ـــر ادراک او  ـــن خاط ـــه همی ـــت. ب ـــرده اس ـــب ک ـــران کس ـــگاه دیگ ـــه ن ـــش و از دریچ ـــنیده های ـــا از ش ـــن را تنه ـــر روی زمی ـــی ب ـــه زندگ ـــکی و تجرب خش

ـــت  ـــی صحب ـــب دوان ـــابقات اس ـــدان مس ـــردی در می ـــا ف ـــی ب ـــه تلفن ـــی ک ـــل هنگام ـــت، مث ـــده دار اس ـــه و خن ـــکی گاه کودکان ـــای روی خش از دنی

مـــی کنـــد و آن مـــرد بـــا عصبانیـــت او را تهدیـــد مـــی کنـــد کـــه بـــه آنجـــا مـــی آیـــد و حســـابش  را مـــی رســـد و پـــس از آن فـــورا صـــدای 

ـــق  ـــی دقی ـــز ادراک ـــد! گاه نی ـــابش را برس ـــا حس ـــانده ت ـــه او رس ـــودش را ب ـــرعت خ ـــان س ـــه هم ـــرد ب ـــه آن م ـــد ک ـــی کن ـــور م ـــنود و تص ـــی ش در را م

شـــاعرانه و خیـــال انگیـــز از خشـــکی دارد، مثـــل توصیفـــش از شـــهر نیواورلئـــان در مـــاه مـــی کـــه مکـــس را متقاعـــد مـــی ســـازد او محـــال اســـت 

همـــان فـــردی باشـــد کـــه هرگـــز پـــا بـــر خشـــکی نگذاشـــته اســـت! گاهـــی نیـــز شـــنیده هایـــش را بـــا اســـتنباط خویـــش مـــی آمیـــزد؛ مثـــل 

ـــه  ـــده، را ب ـــقش ش ـــه عاش ـــری ک ـــدر دخت ـــی، پ ـــرد ایتالیای ـــالت م ـــن جم ـــد و عی ـــی گوی ـــتی م ـــرک کش ـــش از ت ـــاره دلیل ـــس درب ـــا مک ـــه ب ـــی ک هنگام

ـــن  ـــون م ـــه: »چ ـــد ک ـــی افزای ـــود را م ـــتنباط خ ـــه اس ـــنوم...« و در ادام ـــوس رو بش ـــدای اقیان ـــا ص ـــن ت ـــرم روی زمی ـــوام ب ـــی خ ـــی آورد: »م ـــان م زب

ـــت  ـــم و اونوق ـــادی میش ـــردم ع ـــه م ـــل بقی ـــم مث ـــی کن ـــن زندگ ـــی روی زمی ـــه مدت ـــا اگ ـــه... ام ـــرف نمیزن ـــن ح ـــا م ـــا ب ـــتم دری ـــه رو آب هس همیش

ـــه...« ـــرف میزن ـــن ح ـــا م ـــا ب دری

ـــر روی  ـــتن ب ـــی زیس ـــالیان طوالن ـــت.  س ـــری اس ـــت دیگ ـــد حکای ـــده ان ـــر گذران ـــه از س ـــان و آنچ ـــانها و ادراک او از عواطفش ـــناخت او از انس ـــا ش ام

کشـــتی کـــه در هـــر ســـفر دوهـــزار انســـان را از گوشـــه ای از دنیـــا بـــه گوشـــه ای دیگـــر منتقـــل ســـاخته بـــه عـــالوه عالقمنـــدی و کنجـــکاوی 

ـــرد از  ـــه ف ـــر ب ـــق و منحص ـــوی، دقی ـــیار ق ـــی بس ـــری ادراک ـــکل گی ـــه ش ـــر ب ـــان، منج ـــه تجربیاتش ـــوش  دادن ب ـــانها و گ ـــناخت انس ـــرای ش ـــی او ب ذات

انســـانها در 1900 گشـــته اســـت. او زادگاه و محـــل زندگـــی آدمهـــا را بـــه دقـــت از روی لهجـــه شـــان تشـــخیص مـــی دهـــد، بـــه زبانهـــای مختلـــف بـــه 

ـــق  ـــل تلفی ـــه حاص ـــد ک ـــی کن ـــی درک م ـــه خوب ـــان  ب ـــودش( راچن ـــه خ ـــانها )از جمل ـــی انس ـــف درون ـــات و عواط ـــد و احساس ـــی زن ـــرف م ـــی ح خوب

ـــود. ـــی ش ـــز م ـــگفت انگی ـــواز و ش ـــیقی روح ن ـــه موس ـــل ب ـــیقی تبدی ـــرش در موس ـــی نظی ـــتعداد ب ـــا اس آن ب

ــا  ــور بـ ــن طـ ــد و همیـ ــی کنـ ــن مـ ــتانش تامیـ ــتی- و دوسـ ــه کشـ ــان و خدمـ ــش -کارکنـ ــواده بزرگـ ــق اش را ازخانـ ــق و تعلـ ــه عشـ ــاز بـ 1900 نیـ

ـــه تفریـــح خـــود را  ـــاز ب ـــاه بدســـت مـــی آورد. نی ـــو بیـــن مســـافران غنـــی و فقیـــر کشـــتی در هـــر ســـفر بلنـــد و کوت ـــا نواختـــن پیان محبوبیتـــی کـــه ب

ـــروه  ـــر گ ـــا رهب ـــتی ی ـــدای کش ـــا ناخ ـــتن ب ـــر گذاش ـــربه س ـــان، س ـــن طوف ـــتی در حی ـــی در کش ـــتان، بازیگوش ـــا دوس ـــوش ب ـــی خ ـــدن اوقات ـــا گذاران ب

ـــا  ـــردن ه ـــی ک ـــی نافرمان ـــه عبارت ـــا و ب ـــتن ه ـــر گذاش ـــه س ـــر ب ـــن س ـــه در ای ـــد ک ـــوان دی ـــنی میت ـــه روش ـــد ب ـــد. هرچن ـــی کن ـــن م ـــتر و ... تامی ارکس

بخشـــی از نیـــاز بـــه آزادی و قـــدرت خـــود را نیـــز تامیـــن مـــی کنـــد. 

امـــا در مـــورد نیـــاز بـــه قـــدرت، آزادی و بقـــای او تناقضـــی بســـیار بـــزرگ و آشـــکار بـــه چشـــم مـــی خـــورد. 1900اساســـا اهـــل رقابـــت نیســـت یـــا 

ـــون  ـــی رول مورت ـــا جل ـــل ب ـــس در دوئ ـــته؛ پ ـــت نداش ـــاس رقاب ـــه احس ـــرای تجرب ـــی ب ـــت چندان ـــی اش فرص ـــاص زندگ ـــرایط خ ـــل ش ـــه دلی ـــاید ب ش

ـــی  ـــز جل ـــگفت انگی ـــواز و ش ـــیقی دلن ـــه موس ـــپردن ب ـــوش س ـــود از گ ـــه خ ـــذت و تجرب ـــرق در ل ـــدارد و غ ـــان ن ـــوع رقابتش ـــه موض ـــی ب ـــال توجه اص

ـــش  ـــه نوبت ـــی ک ـــار هنگام ـــن ب ـــد و ای ـــی کن ـــل را درک م ـــت و دوئ ـــای رقاب ـــازه معن ـــی ت ـــی، گوی ـــن جل ـــوم نواخت ـــروع دور س ـــا ش ـــا ب ـــت. ام اس
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ـــد!  ـــی کن ـــاب م ـــده کب ـــده زن ـــش را زن ـــس رقیب ـــول مک ـــه ق ـــود، ب ـــی ش م

گاهـــی  از  توانمنـــدی هـــای  او ایـــن قـــدرت را دارد کـــه هرچیـــزی را کـــه مـــی بینـــد یـــا احســـاس مـــی کنـــد، بـــه موســـیقی مبـــدل ســـازد و بـــا وجـــود آ

ـــتی  ـــدن در کش ـــه مان ـــم ب ـــردد، تصمی ـــی گ ـــروت فراوان ـــهرت و ث ـــب ش ـــد صاح ـــی توان ـــتی م ـــرک کش ـــا ت ـــه ب ـــردش و اینک ـــه ف ـــر ب ـــاص و منحص خ

مـــی گیـــرد و از همـــه آنچـــه از قـــدرت و ثـــروت و ... چشـــم پوشـــی مـــی کنـــد. بـــه مکـــس مـــی گویـــد: »پیانـــو هشـــتاد و هشـــت کلیـــد دارد ولـــی 

ـــی  ـــان ب ـــا از می ـــت ام ـــوب اس ـــن خ ـــه ای ـــم ک ـــد کن ـــگ تولی ـــت آهن ـــی نهای ـــوان ب ـــی ت ـــد م ـــدود کلی ـــیار مح ـــداد بس ـــن تع ـــتفاده همی ـــا اس ـــن ب م

ـــم.«  ـــاب کن ـــی را انتخ ـــا یک ـــم تنه ـــی توان ـــه م ـــم چگون ـــی دان ـــن نم ـــد، م ـــود دارن ـــهر وج ـــه در ش ـــانی ک ـــه و انس ـــه، خان ـــان، کوچ ـــت خیاب نهای

در مـــورد نیـــاز بـــه بقایـــش نیـــز بایـــد گفـــت شـــاید در وهلـــه اول ایـــن طـــور بـــه نظـــر آیـــد کـــه نیـــاز بـــه بقـــای بســـیار بـــاالی 1900 و ترســـی کـــه از کودکـــی 

ـــد. ولـــی شـــیطنت و بازیگوشـــی هـــای خطرناکـــش  ـــرک آن کشـــتی گردی ـــه خشـــکی و ت ـــع رفتـــن او ب در مـــورد خشـــکی در دل او نهـــاده شـــد مان

ـــر روی  ـــاداری را ب ـــی و معن ـــی غن ـــت زندگ ـــی توانس ـــه م ـــی ک ـــه در حال ـــن ک ـــور ای ـــن ط ـــم و همی ـــی آوری ـــاد م ـــه ی ـــه ب ـــان زده را ک ـــتی طوف در دل کش

خشـــکی بـــرای خـــود فراهـــم کـــرده و ردپایـــی عمیـــق و مانـــدگار از خـــود بـــر جـــای بگـــذارد، نهایتـــا مـــرگ در کشـــتی را انتخـــاب کـــرد، مطمئـــن مـــی 

شـــویم کـــه نیـــاز بـــه بقـــای چنـــدان باالیـــی هـــم نداشـــت. 

ـــودش  ـــد و خ ـــرکوب ش ـــدت س ـــه ش ـــدنش  در درون 1900 ب ـــزرگ ش ـــی و ب ـــرایط زندگ ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــی ک ـــن نیازهای ـــم تری ـــی از مه ـــاید یک ـــا ش ام

نیـــز هرگـــز تـــالش و یـــا جـــرات الزم بـــرای ارضـــا بهینـــه اش را بـــه خـــرج نـــداد، همـــان نیـــاز بـــه آزادی بـــود. تمـــام فـــرار کـــردن هـــا از دســـت ماموریـــن 

پلیـــس و پنهـــان شـــدن هـــا در دل کشـــتی کـــه بـــه ظاهـــر بـــرای حفـــظ آزادی اش انجـــام مـــی داد، نهایتـــا در 1900 منجـــر بـــه اشـــتباه گرفتـــن توهـــم 

آزادی بـــا »تجربـــه آزادی واقعـــی« گردیـــد. او آنقـــدر بـــه پنهـــان شـــدن در دل کشـــتی عـــادت کـــرد کـــه دیگـــر هیـــچ چیـــز، نـــه پـــول، نـــه شـــهرت و نـــه 

ـــا از منطقـــه امـــن خویـــش پـــای بیـــرون بگـــذارد. اگـــر بـــرای مســـافران کشـــتی »دل بـــه  حتـــی عشـــق آن دختـــرک؛ نتوانســـت بـــه او کمـــک کنـــد ت

دریـــا زدن«  بـــه منزلـــه آغـــاز تغییـــر بـــود، بـــرای 1900 آغـــاز تغییـــر »دل از دریـــا کنـــدن« مـــی بـــود کـــه ایـــن گونـــه نشـــد؛ ومتاســـفانه کشـــتی کـــه بـــرای 

ـــود  ـــه مقص ـــتی ب ـــرک کش ـــای ت ـــه ج ـــر ب ـــاید اگ ـــد. ش ـــد ش ـــود مقص ـــه خ ـــل ب ـــرای او تبدی ـــود، ب ـــد« ب ـــه »مقص ـــیدن ب ـــرای رس ـــیله ای ب ـــگان وس هم

ـــت  ـــی و عظم ـــه بزرگ ـــان آن هم ـــور ش ـــب و در خ ـــخی مناس ـــنود و پاس ـــکی را بش ـــه  خش ـــه و نغم ـــرد زمزم ـــی ک ـــالش م ـــا، ت ـــدای دری ـــنیدن ص ش

بیابـــد، صاحـــب آن همـــه داســـتان و نغمـــه زیبـــا، در دل  کشـــتی و در کـــف اقیانـــوس جـــای نمـــی گرفـــت، بـــی آنکـــه گـــوش جهانیـــان را بـــه 

ـــد.  ـــته باش ـــای گذاش ـــود برج ـــه ای از خ ـــه جاودان ـــد و نغم ـــرده باش ـــوت ک ـــود دع ـــای خ ـــتان ه ـــنیدن داس ش


