
نویسندگان آزادی1
نگاهی به فیلم

خالصه فیلم
معلمی به نام »ِارین گروِول«، تصمیم گرفته است معلِم دبیرستانی شود که 

دانش آموزاِن آن، بی انگیزه، خشونت طلب و اهِل جرم و جنایت  اند.
ارین گروِول، با آرزوها و خیاالت بسیار، وارد مدرسه  می شود تا به بچه ها 
سیاه پوست،  دانش آموزاِن  نیست.  سادگی ها  این  به  قضیه  اما  کند،  کمک 
این  به  غریب،  عجیب و  محله های  از  التین تبار  و  آسیایی  سفیدپوست، 
مدرسه می آیند و هر کدام شان از سایر نژادها و گروه ها متنفر اند. البته یک 
ارین گروِول،  اند:  متنفر  او  از  از همه  بیش تر  دانش آموزان  که  نفر هست 

معلِم لوس ادبیات!
حاال ارین به این می اندیشد که چه کار باید بکند... .

نکاتی درباره ی فیلم
نویسندگان آزادی، داستان معلمی است که تغییر می کند و تغییر می دهد.

و  منضبط  دانش آموزان  از  خیالی  تصویری  خود،  ذهِن  در  ابتدا،  در  او 

درس خوان دارد و فکر می کند که با تکنیک ها و مهارت های خالقانه اش 
می تواند دانش آموزان را به خود جلب نماید اما با مقاومِت شدیِد بچه ها 
که  سپارند  گوش  معلمی  به  نیستند  حاضر  دانش آموزان  می شود.  روبرو 

شرایط و دردهای واقعی آن ها را نمی فهمد.
دانش آموزان اش   

ِ
روح عمِق  به  سطحی اش  لبخندهای  با  نمی تواند  ارین 

و  مطالب  را،  دهد: شخصیت اش  تغییر  را  باید خیلی چیزها  او  یابد.  راه 
خیلی  و  را  فراغت اش  اوقات  کردِن  سپری  شیوه ی  را،  درسی  محتواهای 

چیزهای دیگر.
»نویسندگان آزادی«، شبیه به حماسه ای گروهی است؛ حماسه ای که در 
هستند.  آموختن  حاِل  در  و  جستجوگر  دو  هر  دانش آموزان،  و  معلم  آن، 
خشونت، قدرنشناسی، کمبود بودجه، همراهی نکردن مسئوالن باالدستی، 
که  اند  هفت خانی  این ها  ...؛  و  خانوادگی  و  شخصی  مسائل  و  فشارها 

قهرماناِن قصه با آن روبرو هستند.
اطالعات  کسب  جهت  است.  شده  ساخته  واقعیت  اساس  بر  فیلم  این 
بیشتر درباره ی آن، می توانید به سایت »بنیاد آموزشی نویسندگان آزادی« 

مراجعه کنید؛ به آدرس:
www.freedomwritersfoundation.org
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