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شرح زندگی مولوی
جالل الديــن محمــد بلخــی معــروف بــه مولــوی و موالنــا 
و رومــی در ششــم ربيــع االول ســال 604 هجری در شــهر 
ــهورترين  ــوی از مش ــود. مول ــان گش ــه جه ــده ب ــخ دي بل
شــاعران ايرانی تبــار پارســی گوی اســت نــام کامــل 
وی »محمــد ابــن محمــد ابــن حســين حســينی خطيبــی 
بکــری بلخــی« بــوده و در دوران حيــات بــه القــاب 
ــا خداونــدگار«  ــن«، »خداونــدگار« و »موالن »جالل الدي
از  )ظاهــراً  بعــد  قرن هــای  در  می شده اســت.  ناميــده 
قــرن ۹( القــاب »مولــوی«، »موالنــا«، »مولــوی رومــی« 
و »مــالی رومــی« بــرای وی بــه کار رفته اســت و از 
برخــی از اشــعارش تخلــص او را »خامــوش« و »َخموش« 
و »خاُمــش« دانســته اند. زبــان مــادری وی پارســی بــوده 

اســت.

مسافرتهای مولوی
ــوی در ســفر زيارتــی کــه پــدرش از بلــخ عــازم آن  مول
ــن ســفر در  ــدرش را همراهــی نمــود، در طــی اي شــد پ
شــهر نيشــابور همــراه پــدرش بــه ديــدار شــيخ فريدالدين 
عطــار عــارف و شــاعر شــتافت. ظاهــرا شــيخ فريدالديــن 

ــا  ــش )6 ســالکی ي ــان کودکي ــوی را در هم ســفارش مول
ــه پــدر نمــود. در ايــن ســفر حــج عــالوه  ۱3 ســالگی ( ب
بــر نيشــابور در بغــداد نيــز مدتــی اقامــت کردنــد و ظاهــرا 

بــه خاطــر فتنــه تاتــار از بازگشــت بــه وطــن منصــرف 
گرديــده و بهــاء الديــن ولــد در آســيای صغيــر ســاکن 

شــد. امــا پــس از مدتــی براســاس دعــوت عــالء 
الديــن کيقبــاد بــه شــهر قونينــه بازگشــت.

ازدواج مولوی
ــر  ــون دخت ــر خات ــا گوه ــالگی ب ــده س ــوی در هج مول
خواجــه الالی ســمرقندی ازدواج نمــود کــه حاصــل ايــن 
ازدواج ســه پســر و يــک دختــر بــود. پــس از فــوت پــدرش 
ــت و  ــه هداي ــه داده و ب ــدر را ادام ــد راه پ ــن ول ــاء الدي به

ارشــاد مــردم عمــر خــود را ســپری نمــود.

درگذشت مولوی
باالخــره روح نــاآرام جالالديــن محمــد مولــوی در غــروب 
خورشــيد روز يکشــنبه پنجــم جمــادی االخــر ســال 67۲ 
ــان از  ــه طبيب ــی ک ــاری ناگهان ــر بيم ــر اث ــری ب هـــ قم

ــی شــتافت. ــار باق ــه دي ــان آن عاجــز گشــتند ب درم

۸ مهر روز بزرگداشت مولوی

جالل الدین محمد بلخی

ــت خــود  ــک لحظــه از تربي ــم ي ــوی همچنانکــه گفتي مول
غافــل نبــوده، تاريــخ اينچنيــن می نويســد کــه روزی 
شــمس وارد مجلــس موالنــا می شــود. در حالــی کــه 
ــمس  ــت. ش ــود داش ــاب وج ــد کت ــارش چن ــا در کن موالن
ــواب  ــا ج ــت؟ موالن ــا چيس ــه اينه ــن ک ــد اي از او می پرس
ــرا  ــد و ت ــمس می گوي ــت. ش ــال اس ــل و ق ــد قي می ده
ــل  ــته در داخ ــا را برداش ــت و کتابه ــه کار اس ــا چ ــا اينه ب

ــدازد. ــت می ان ــرار داش ــی ق ــه در آن نزديک ــی ک حوض
 

موالنــا بــا ناراحتــی می گويــد ای درويــش چــه کار کــردی 
ــخه  ــوده و نس ــيده ب ــدرم رس ــا از پ ــا کتابه ــی از اينه برخ
منحصــر بفــرد می باشــد. و ديگــر پيــدا نمی شــود؛ شــمس 
ــرده و کتابهــا را  ــه آب ب ــت دســت ب ــن حال ــزی در اي تبري
يــک يــک از آب بيــرون می کشــد بــدون اينکــه آثــاری از 
ــا تعجــب می پرســد  ــا ب ــده باشــد. موالن ــا مان آب در کتابه
ايــن چــه ســّری اســت؟ شــمس جــواب می دهــد ايــن ذوق 
وحــال اســت کــه تــرا از آن خبــری نيســت. از ايــن ســاعت 
اســت کــه حــال موالنــا  تغييــر يافته و بــه شــوريدگی روی 
می نهــد و درس و بحــث را کنــار مــی گــذارد و شــبانه روز 
ــه  ــتد. و ب ــت می ايس ــه خدم ــزی ب ــمس تبري در رکاب ش

قــول اســتاد شــفيعی کدکنــی تولــدی دوبــاره می يابــد.

هــر چنــد کــه مولــوی در طــول زندگــی شــصت و هشــت 
ســاله خــود بــا بزرگانــی همچــون محقــق ترمــذی، شــيخ 
عطــار، کمــال الديــن عديــم و محــی الديــن عربــی حشــر و 
نشــرهايی داشــته و از هــر کــدام توشــه ای براندوختــه ولــی 
ــش  ــزی در زندگي ــمس تبري ــل ش ــا مث ــدام از آنه هيچک
تاثيــر گــذار نبــوده تــا جائيکــه رابطــه اش بــا او شــايد از حد 
تعليــم و تعلــم بســی باالتــر رفتــه و يــک رابطــه عاشــقانه 
گرديــده چنانکــه پــس از آشــنايی بــا شــمس، خــود را اســير 

دســت و پــا بســته شــمس ديــده اســت.

پــس از غيبــت شــمس از زندگــی موالنــا، بــا صــالح الدين 
ــن عــارف ســاده  ــا اي ــد، الفــت او ب زرکــوب دمخــور گردي
دل، ســبب حســادت عــده ای شــد. پــس از مــرگ صــالح 
الديــن، حســان الديــن چلبــی را بــه عنــوان يــار صميمــی 
ــا حســام  ــوی ب ــد. کــه نتيجــه همنشــينی مول خــود برگزي
الديــن، مثنــوی معنــوی گرديــده کــه حاصــل لحظه هايــی 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــام الدين می باش ــا حس ــی ب ــم صحبت از ه
کتــاب فــوق ايشــان دارای آثــار منظــوم و منثــور ديگــری 
نيــز می باشــند کــه در زيــر بــه نمونه هايــی از آنهــا اشــاره 

می شــود.

ــان  داستـ
یـی  شنا آ
موالنــا با 

شمــس
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شــمس  نامــه  زندگــی 
ی یــز تبر

محمــد بــن علــی بــن ملــک داد 
تبريــزی ملقــب بــه شــمس الدين 
ــال ۵۸۲  ــزی در س ــمس تبري ــا ش ي
هجــری قمــری در تبريــز متولــد شــد. 
او از بــزرگان صوفيــه در قرن 7 اســت. 
شــمس بــه رياضيــات، جهانگــردی و 
مکتــب داری می پرداخــت. او ابتــدا 
تحــت شــاگردی شــيخ ابوبکــر زنبيــل 
ــيار  ــمس بس ــود. ش ــزی ب ــاف تبري ب
عاشــق ســفر بــود و بــه نقــاط مختلف 
می رفــت تــا تجربه هــای فراوانــی 

ــت آورد. ــه دس ب

شمس تبریزی و مولوی
ــه  ــفرهايش ب ــزی در س ــمس تبري ش
ــود  ــاله ب ــه 60 س ــی ک ــه در حال قوني
ــا پيــش  ــوی مالقــات کــرد. ت ــا مول ب
ــان و  ــوی از عالم ــدار، مول ــن دي از اي
ــوم  ــس عل ــه تدري ــود و ب ــان ب فقيه
ــن  ــی اشــتغال داشــت. پــس از اي دين

ديــدار مولــوی مجــذوب و شــاگردش 
شــد. ايــن عالقــه بــه حــدی بــود کــه 
بعــد از تــرک قونيــه توســط شــمس، 
شــد.  اندوهگيــن  بســيار  موالنــا 
ــه وی  ــه ای از شــمس ب ســرانجام نام
رســيد. شــمس تبريــزی در ايــن نامــه 
ــکونت  ــام س ــه در ش ــود ک ــته ب نوش
دارد بنابرايــن مولــوی فرزنــدش را 
ــه شــام  ــش ب ــر از ياران ــا بيســت نف ب
فرســتاد تــا شــمس را بــه قونيــه 
بازگردانــد و ســرانجام او بــا اســتقبالی 
باشــکوه بازگشــت. پــس از مدتــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــای فراوان کينه توزی ه
ــال 64۵  ــد و در س ــاد ش ــن دو ايج اي
ــدون خبــر، قونيــه  شــمس تبريــزی ب
بارهــا در  را تــرک کــرد. مولــوی 
جســت و جــوی خبــری از شــمس بــه 
ــی  ــت. او در پ ــف رف ــهرهای مختل ش
يافتــن شــمس دو بــار بــه شــام ســفر 
ــی  ــف مژدگان ــراد مختل ــه اف ــرد و ب ک

ــت. ــانی از او نياف ــا نش داد ام
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شــمس تبريــزی متولــد ســال ۵۸۲ هجــری قمــری در تبريــز اســت. 
ــزد مــردم آن  ــا زبان ــان شــمس و موالن عشــق اســتاد _ شــاگردی مي
زمــان بــود بــه طوريکــه بــذر کينــه و دشــمنی را پاشــيدند و شــمس 
مجبــور بــه تــرک قونيه شــد، هفتــم مهرمــاه به عنــوان روز بزرگداشــت 

شــمس تبريــزی نامگــذاری شــده اســت.

ــا  ــزی و کیمی ــمس تبری ش
ــون خات

ــون در  ــا خات ــزی و کيمي شــمس تبري
ســال 64۲ بــا يکديگــر ازدواج کردنــد. 
کيميــا خاتــون در آن زمــان ۲۵ ســاله 
ــده  ــر خوان ــر محمــد شــاه )دخت و دخت
ــون،  ــا خات ــادر کيمي ــا( اســت. م موالن

ــون بعــد از مــرگ محمدشــاه کراخات

 بــه عقــد موالنــا درآمــد. شــمس 
و کيميــا 3۵ ســال اختــالف ســنی 
ــام  ــه ن ــدی ب ــب فرزن ــتند و صاح داش

ــدند. ــکربر ش ــب ش حجي

مرگ شمس تبریزی
شمس تبريزی و مولوی حامی 

دولــت ســلجوقی و مغــول بودنــد امــا 
مولــوی مخالــف دولــت  فرزنــدان 
وقــت بودنــد بــه هميــن دليــل گفتــه 
می شــود شــمس توســط فرزنــدان 

ــت. ــيده اس ــل رس ــه قت ــا ب موالن

۷ مهر روز بزرگداشت شمس

شمـس تبریـزی
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مرتـضی ممیـز
معرفی هنرمند
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پدر هنر گرافیک معاصر ایران

کودکی و نوجوانی
مرتضــی مميــز در خانــواده ای هنردوســت متولــد شــد و در 
دوران کودکــی اســتعداد و عالقــه ی ويــژه ای بــه نقاشــی 
ــه  ــک ب ــرای کم ــطه ب ــان داد، دوران متوس ــی نش و طراح
خــرج تحصيــل خــود بــرای مغازه هــا تابلونويســی می کــرد 
ــه  ــی ب ــه خانوادگ ــر عالق ــه خاط ــه ب ــود ک در آن دوران ب
مصــدق وارد جريانــات سياســی شــد کــه نتيجــه آن چنــد 
کاريکاتــور در روزنامــه ی شــاهد شــد، در ســال های آخــر 
ــتگی  ــی وابس ــه کتابخانه ــی ب ــی گاه ــتان مرتض دبيرس
فرهنگــی ســفارت لهســتان ســر مــی زد و در آنجــا بــود کــه 
ــک«  ــد« و »گرافي ــا مجلّه هــای »پولن ــار ب ــن ب ــرای اّولي ب

لهســتان آشــنا شــد.

تحصیالت دانشگاهی
ســال ۱33۵ او وارد دانشــکده ی هنــر هــای زيبــای 
ــر  ــد و در آنجــا زي ــته  نقاشــی ش ــران در رش دانشــگاه ته
ــال  ــاگردان کم ــه از ش ــان ک ــد حيدري ــی محم ــر عل نظ
ــه  ــود ک ــگاه ب ــد، در دانش ــوزش می بين ــود آم ــک ب المل
ــز کالنتــری، ژازه طباطبايــی ،  ــا ســهراب ســپهری، پروي ب
ــز شــهوق و ... آشــنا می شــود، در ۱344 از دانشــگاه  چنگي
فارغ التحصيــل شــد و بــرای ادامــه تحصيــل راهــی 
ــه را در مدرســه  فرانســه می شــود و گواهــی طراحــی غرف
ــا  ــد، در همان ج ــذ می کن ــی فرانســه اخ ــای تزئين ی هنره
ــا فيــروزه صابــری آشــنا شــده ســال های بعــد  ــود کــه ب ب
ــال  ــا س ــا ت ــترک آن ه ــی مش ــد، زندگ ــا او ازدواج می کن ب
ــدا  ــه پي ــان داد ادام ــروزه آن را پاي ــرطان في ــه س ۱37۵ ک

کــرد.

آثار
مرتضــی مميــز در زمينــه طراحــی پوســتر، نشــان، تصويرســازی، صفحه آرايــی و طراحــی جلــد کتــاب و مجــالت آثــار 

ــت. ــا گذاشته اس ــدگاری بج مان
معروف ترين نشان واره )لوگو(های طراحی شده توسط مرتضی مميز

ــز کــه خــود طــراح و  ــو( يکــی از تخصص هــای گرافيکــی محســوب می شــود. مرتضــی ممي طراحــی نشــان واره )لوگ
ــازمان ها، شــرکت ها، و موسســات  ــرای س ــران اســت، نشــان واره های بســياری را ب ــک در اي ــذار رشــتهی گرافي بنيان گ
ــد.  ــمار می رون ــران به ش ــان واره ها در اي ــده ترين نش ــن و شناخته ش ــا از معروف تري ــک از آن ه ــر ي ــه ه ــرد ک ــی ک طراح

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زي ــوان ب ــه ايــن نشــان واره ها می ت از جمل

۱33۷: سازمان چای کشور  •
ــرای  ــان واره ب ــوان نش ــه عن ــز ب ــی ممي ــه مرتض ــی ک ــن طرح قديمی تري
يــک ســازمان طراحــی کــرد، نشــان واره »ســازمان چــای کشــور« اســت. 
ــرگ  ــاده ب ــرح س ــن از ط ــام گرفت ــا اله ــه در ۱337 ب ــان واره ک ــن نش اي
چــای طراحــی شده اســت، يکــی از ســاده ترين، زيباتريــن، و در عيــن 
حــال ماندگارتريــن نشــان واره های طراحی شــده بــه دســت مرتضــی مميــز 

اســت.

۱353: انجمن حسابداران خبره ایران  •
ــز  ــران يکــی از شــاهکارهای مرتضــی ممي ــره اي نشــان واره انجمــن حســابداران خب
اســت. وی دربــارهی طراحــی ايــن نشــان واره می گويــد: »نشــانه »انجمن حســابداران 
خبــره ايــران« اوليــن کاری بــود کــه بــه شــيوه مونوگــرام ســاختم، زيــرا طــرح بــرای 
موضــوع حســابداران کاری مشــکل بــود و هــر نقشــی کــه می ســاختم ممکــن بــود 
ــس از  ــه پ ــود ک ــن ب ــرد. اي ــرار گي ــون ق ــای گوناگ ــير و خيال پردازی ه ــورد تفس م
ــوان انجمــن از  مدتــی طراحــی و مطالعــه مالحظــه کــردم حــروف اول کلمــات عن
حروفــی تشــکيل شــده ]اســت[ کــه بــه خوبــی می توانــد ريتــم جالبــی را بــه وجــود 

آورد و ايــن نشــانه بــه وجــود آمــد.«

۱355: موزه رضا عباسی  •
ــانه  ــی نش ــرای طراح ــد: »ب ــان واره می گوي ــن نش ــی اي ــاره ی طراح وی درب
مــوزه ی رضــا عباســی فرصــت مغتنمــی برايــم پيــش آمــد، زيــرا ايــن نقــاش 
ــه کار  ــود کــه مشــتاقانه دســت ب ــواده ی مــن اســت؛ ايــن ب ــزرگ خان جــد ب
شــدم و کنــار دســت محمــد احصايــی نشســتم و از صبــوری او اســتفاده کــردم 
ــه  ــته ب ــب نوش ــا ترکي ــت او دادم ت ــم و دس ــه قل ــا را ب ــچ و خم ه ــم پي و داي
دســت آمــد و بعــد در آتليــه ام مفصــل روی ترکيب بندی هــا کار کــردم. 

ــی انجــام داد.« ــن آغداشــلو هــم روی گل اســليمی اصالحات آيدي
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ــل  ــد اتومبی ــی تولی ــهامی ایران ــرکت س ۱366: ش  •
)ســایپا(

نشــان واره شــرکت ســهامی ايرانــی توليــد اتومبيــل )ســايپا( نيــز يکــی از آشــناترين 
ــت آن را در  ــال ها اس ــه س ــان واره ای ک ــت. نش ــان اس ــرای ايراني ــان واره ها ب نش
ــرکت  ــن ش ــاخت اي ــون س ــای گوناگ ــر روی اتومبيل ه ــهر و ب ــای ش خيابان ه
ــه  ــن کارخان ــق گرفت ــس از رون ــن نشــان واره را در ۱366 و پ ــز اي ــم. ممي می بيني
ی ســايپا بــرای ايــن شــرکت طراحــی کــرد. ايــن نشــان واره امــروز بــه يکــی از 
ــی  ــز طراح ــت. ممي ــل شده اس ــی تبدي ــوالت ايران ــای محص ــن برنده معروف تري
ــد طــرح  ــه ی ســايپا چن ــه کارخان ــه توصيــف کــرد: »ب ــن نشــان واره را اين گون اي
خــوب ديگــر را هــم پيشــنهاد دادم، امــا آن هــا ايــن طــرح را کــه براســاس نقــوش 
ــازی  ــانه ی اتومبيل س ــه نش ــباهتی ب ــودم و ش ــاخته ب ــه س ــای مراغ ــری بناه آج

مرســدس بنــز داشــت انتخــاب کردنــد«

۱36۸: شهرداری تهران  •
مميــز دربــاره ی طراحــی ايــن نشــان واره می گويــد: »هــدف اصلــی ام در طراحــی 
نشــانه ی شــهرداری تهــران، نشــان دادن شــهری بــا دروازه هــای قديمــی اش بــود. 
ضمــن کار، از ترکيــب دروازه هــا بــه نقــش گلــی رســيدم. تعــداد دروازه هــای قديم 
تهــران ۱۲ تــا بــود. فکــر کــردم بــرای حفــظ ســادگی نقــش، تعــداد گلبرگ هــا 

را بــه کم تريــن عــدد مناســب برســانم.«

۱3۷4: ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی   •
تهــران شــهرداری 

نشــان واره آشــنايی کــه روی ماشــين های آتش نشــانی در تهــران می بينيــم 
ــازمان  ــرای س ــه آن را در ۱374 ب ــز اســت ک ــدگار مرتضــی ممي ــار مان ــز از آث ني
آتش نشــانی و خدمــات ايمنــی شــهرداری تهــران طراحــی کــرد. در ايــن 
نشــان واره طرحــی از يــک شــعله مهارشــده ديــده می شــود. او دربــاره ی نشــان واره 
ــادی  ــالش زي ــم ت ــی کن ــعله را طراح ــه ش ــرای آن ک ــت: »ب ــازمان گف ــن س اي
کــردم. اول خواســتم شــعله ی سرکشــی را طراحــی کنــم؛ بعــد فکــر کــردم شــعله 
حالــت شــعاری پيــدا می کنــد و باالخــره فکــر کــردم اگــر شــعله فرمــی قــوی و 
ــه  ــم جنب ــد و ه ــرا مطــرح می کن ــه ی م ــت اولي ــم ني ــته باشــد ه چشــم گير داش
ی اخطــار و توجــه را بــه خوبــی القــاء می کنــد. چارچــوب ســياه رنــگ روحيــه ی 

ــد.« ــی می کن ــش را تداع ــرل آت ــلط و کنت تس

در توصيــف کتــاب ســمفوني مــردگان 
ــد نوشــت،  ــد و خواهن ــته ان ــاد نوش زي
ــش در  ــک پرس ــال ي ــن ح ــا اي ــا ب ام
دل متــن تــا ابــد جاودانــه مــي مانــد. 
ــوع  ــه آن، رج ــخ ب ــه پاس ــي ک پرسش

ــد. ــوت آدمــي را مــي طلب ــه خل ب
کــدام يــک از مــا آيدينــي در زندگــي 
ــه  ــد او را ب ــم، روح هنرمن ــته اي نداش
کشــتن نــداده ايــم و در تکاپــوي 
يافتــن او خــود را در ذهن وي نجســته 

ــم؟ اي
ســمفوني مــردگان يــک داســتان غــم 
انگيــز اســت کــه در خانــواده از ســنتي 
شــش نفــره در اردبيــل ســال ۱3۱3 تا 
ــخصيت  ــود. ش ــي ش ــت م ۱3۵۵ رواي
ــادر، يوســف  ــدر،  م ــتان، پ ــاي داس ه
ــو  ــن دوقل ــدا و آيدي ــر، آي ــرادر بزرگت ب
و فرزنــد آخــر اورهــان اســت. فضــاي 

ســرد و يــخ زده ي اردبيــل بــه لمــس 
قصــه ي تراژيــک کمــک زيــادي 
ــد و باعــث مــي شــود ســرما  مــي کن
ــن و  ــد ســپس در ت ــات برخيزن از کلم

ــد. ــوذ کنن ــان نف جانم
ــياري  ــاي بس ــه ه ــتان داراي وج داس
ــي و  ــت تاريخ ــه: رواي ــت از جمل اس
اجتماعي آن دوره، برادرکشــي، آســيب 
هــاي مذهــب و ســنت وقتــي انديشــه 
اي پشــت آن نباشــد، عشــق و ... کــه 
ــه ي  ــوان هم ــي ت ــان م ــک رم در ي
ــرد. ــه ک ــي تجرب ــه خوب ــا را ب ــن ه اي

ــه صــورت  ــد راوي ب ــاب داراي چن کت
ــي  ــک گوي ــه ت ــت و البت ــي اس گردش
هــاي ذهــن کــه جريــان ســيال قصــه 
را روايــت مــي کنــد. روايــت خطــي در 
ــا  ــدارد و نويســنده ب ــود ن داســتان وج

هوشــمندي خــود زمــان گذشــته

و حــال را همچــون مــوي بلنــد بهــم 
مــي بافــد و از کل بــه جــزء مــي رســد 
ــذوب  ــر مح ــا آخ ــب را ت ــه مخاط ک
تغييــر  بــا  دارد،  نگــه مــي  قصــه 
ــي  ــک گوي ــه و ت ــان قص ــداوم زم م
هــاي ذهنــي نويســنده بــه روانــکاوي 
ــي  ــز م ــي ني ــاي اصل ــخصيت ه ش

ــردازد. پ

ــد: از همــان  ــي مــي گوي معروف
ابتــدا نــام کتــاب را » ســمفوني 
مــردگان » ناميــدم چــون همان 
موقــع کــه ايــن را مــي نوشــتم 
بــه فــرم ســمفوني در مــي آمــد 
ــتان در  ــاي داس ــخصيت ه و ش
ــود.  ــده ب ــازبندي ش ــم س ذهن
ــدام  ــه ک ــي دانســتم ک ــال م مث
شــخصيت ويولــن اســت، کــدام 
ــدام  ــوازد و ک ــي ن ــازبادي م س

طبــل اســت.

معرفی کتاب

سمفوني مردگان
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فيلــم Dead Poets Society از شــاهکارهای درام 
ــياری  ــدان بس ــداران و عالقه من ــه طرف ــت ک ــينما اس س
ــه دور از ضعف هــای کوچــک  دارد و يــک درام واقعــی و ب

ــری اســت. ژان
اگــر اهــل ســينمای درام باشــيد، بــدون شــک فيلــم 
ــل  ــا حداق ــد و ي ــا ديده اي Dead Poets Society را ي
ــا  ــاًل درام ب ــری کام ــم اث ــن فيل ــنيده ايد. اي ــمش را ش اس

ــی  ــه يادماندن ــی و ب ــه شــدت جــذاب، ديدن صحنه هايــی ب
اســت کــه ممکــن اســت تماشــای آن، بــه قــدری روی تــان 
تاثيــر بگــذارد کــه احســاس کنيــد تغييــر کرده ايــد! 
ــار بســياری دارد کــه  درســت اســت کــه ســينمای درام آث
ــی  ــا شــخصيت مان را عــوض کنــد، ول ــد ديــدگاه و ي بتوان
ــژه ای دارد و  ــگاه وي ــان جاي ــام آن ــان تم ــم در مي ــن فيل اي
ــده  ــث ش ــت باع ــز و درش ــکات ري ــی ن ــا و برخ نوآوری ه

معرفی فیلم
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ــودش  ــر از خ ــار درام برت ــان آث ــه در مي ــه هميش ــت ک اس
نيــز بــه چشــم بيايــد و ايــن دليــل اصلــی معرفــی ايــن اثــر 
 Dead Poets Society ــم ــت. فيل ــه اس ــن مقال در اي
مــورد پســند و توجــه نوجوانــان قــرار می گيــرد، امــا تــوان 
جــذب مخاطبيــن بزرگســال و نيــز متعجــب ســاختن آنــان 
 Dead Poets Society را بــه خوبــی دارا اســت. فيلــم
بــه هيــچ وجــه از آثــار ضعيفــی نيســت کــه روابط مســخره 
ميــان شــخصيت های آبکــی و بــا احساســاتی ســاختگی را 
ــه نمايــش بگــذارد و تنهــا مــورد پســند عــده ای خــاص  ب
ــخصيت  ــی از ش ــر روی نقاط ــم ب ــن فيل ــرد، اي ــرار بگي ق
ــن  ــام اي ــی تم ــا زيرک ــان ب ــذارد و چن ــت می گ ــراد دس اف
ــتی از آن  ــه راس ــه ب ــد ک ــت می ده ــت و بس ــاط را چف نق
تعجــب خواهيــد کــرد! صحنه هــای تامــل برانگيــز، روابــط 
دوســتی بســيار صميمانــه، تاثيرگــذار و جــذاب ميــان 
شــخصيت ها و لحظاتــی فرامــوش نشــدنی از ويژگی هــای 
بی نظيــر ايــن فيلــم هســتند کــه همــه و همــه دســت بــه 
دســت هــم داده انــد تــا آن را بــه اثــری درام تبديــل کننــد 
ــای کامــل ارزش وقــت گذاشــتن و تماشــای  ــه معن کــه ب

ــار را داشــته باشــد. بيشــتر از يــک ب
 Dead Poets ــم ــت فيل ــوان گف ــی می ت ــی کل در نگاه
ــر  ــه ژان ــه ب ــرادی ک ــب اف ــت مناس ــری اس Society اث
درام عالقــه دارنــد و بــه آن عشــق می ورزنــد. ايــن فيلــم 
ــد  ــد و می خواهي ــار داري ــک درام انتظ ــه از ي ــر آنچــه ک ه
را بــه طــور کامــل و حتــی بيشــتر درون خــود دارد و قطعــًا 
ــه عنــوان يــک  ــه عنــوان يــک فيلــم درام و چــه ب چــه ب
فيلــم خــوب، جايــش را در قلب تــان پيــدا کــرده و تبديــل 
ــوش  ــد فرام ــختی بتواني ــه س ــه ب ــود ک ــری می ش ــه اث ب
کنيــد و نامــش را ذکــر نکنيــد. تماشــای ايــن فيلــم بــرای 
ــرا  ــود زي ــه می ش ــز توصي ــا ني ــر ژانره ــدان ديگ عالقه من
ــرات  ــه ج ــه ب ــی دارد ک ــی و جذاب ــيار ديدن ــات بس لحظ
ــه  ــليقه ها را ب ــه س ــايد هم ــا ش ــتر ي ــت بيش ــوان گف می ت

ــد. ــش می ده ــی پوش خوب

بخشی از فیلم:

پزشــکی، حقــوق، تجــارت و مهندســی حرفــه هــای 

خوبــی هســن و بــرای حفاظــت از زندگــی انســانی 

ــد امــا شــعر، زیبایــی، عاطفــه، تخیــل، عشــق،  الزمن

ــده نگــه مــی دارن! ــا رو زن ــه م ــی هســن ک چیزای
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