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نمایش »پیشرفت های ایران در ساخت پهپاد« 
در پرس تی وی 

| برنامه «ايران امروز» (Iran Today) در شبكه پرس تى وى به بحث و گفت و گو پيرامون 
پيشرفت هاى ايران در ساخت پهپاد و اســتفاده هاى مختلف آن در صنايع و علوم مختلف مى 
پردازد.به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه پرس تى وى، اين برنامه، ضمن بحث 

در مورد تكنولوژى و ساخت پهپاد (پرنده هدايت پذير از دور) كه امروزه به غير از بخش نظامى در بخش هاى علمى و تجارى نيز 
مورد استفاده قرار مى گيرد، برخى از كاربردهاى آن از جمله كشاورزى، زمين شناسى، سنجش از دور، نقشه بردارى، تحويل كاال، 
اشتراك گذارى اينترنت، حفظ امنيت، فيلم بردارى سينمايى و تلويزيونى، امداد و نجات، بازرسى، تحقيقات علمى، شناسايى 
نظامى و حمالت هوايى و سرگرمى را مورد بررسى قرار مى دهد.اين برنامه در ادامه به توضيح در مورد مراحل ساخت يك پهپاد و 
فناورى هاى موردنياز براى اين امر از جمله توانايى طراحى وسيله پرنده، بهترين مواد ساخت، ابداع بهترين روش هاى هدايت از 
دور، پياده سازى بهترين سامانه كنترل، دستيابى به بهترين روش براى ضبط و انتقال داده و تصاوير به صورت رمزشده و دستيابى 
به روش انتقال تصاوير به صورت زنده پرداخته و توضيحاتى در مورد عملكرد پهپادهاى نظامى ساخته شده با بردهاى مختلف و 
توانايى پنهان كارى در ايران از جمله سيمرغ، صاعقه، شاهد 129، مهاجر 6 و ُفطرس ارايه مى دهد.تحقيقات گسترده روى پهپاد 
در ايران و ساخت پهپادهاى نظامى در سال هاى اول انقالب، گسترش بكارگيرى پهپادهاى غيرنظامى در ايران، برگزارى چندين 
دوره مسابقات ساخت پهپاد در ايران ميان دانشگاه هاى مختلف، ساخت پهپادهايى براى باربرى در ايران و معرفى شركت هاى 
ايرانى موفق در ساخت پهپادهاى بومى از ديگر محورهايى است كه در اين برنامه و با حضور كارشناسانى همچون حامد سعيدى 
دبير كارگروه پهپاد صنايع هوايى و فضايى ايران، سردار محمد عزيزى دلشاد مشاور عالى وزير دفاع و هادى نوبهارى عضو هيئت 

علمى دانشكده مهندسى هوافضا صنعتى شريف مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گيرد.

 »آفتاب نهان« با موضوع انرژی هسته ای
از هیسپان تی وی

| خالصه اى از مجموعه مستند « آفتاب نهان » توليد شبكه سحر برون 
مرزى صدا و سيما در 26 قســمت با موضوع انرژى هسته اى و بومى شدن اين 

صنعت در كشور ما به پخش شبكه  « هيسپان تى وى » رسيده است . 
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه « هيسپان تى وى » ، مجموعه مستند روايى « آفتاب 
نهان » توليد شبكه سحر برون مرزى صدا و سيما در 26 قسمت چرخه توليد سوخت هسته اى بومى شده 
در ايران اسالمى، همراه با كاربردهاى گوناگون فناورى هسته اى و توانمنديهاى مهندسان و دانشمندان 

ايرانى در طراحى و ساخت تأسيسات و تجهيزات اين صنعت را به تصوير كشيده است.
از آنجايى كه فضاى تصويرى چنين مستندهايى علمى و سنگين است، راوى مجموعه مستند « آفتاب 
نهان »  در هر شهرى كه وارد مى شود به مكان هاى ديدنى و جاذبه هاى توريستى وباستانى نيز سر مى 
زند. بيژن افشار مجرى اين مجموعه، روايت اين مســتند را بر عهده دارد و به شهرهايى كه از فناورى و 
سايت هاى هسته اى برخوردارند سفر مى كند. شــهرهايى از جمله اصفهان، اراك، يزد، اردكان، بوشهر 

و... مقصد سفر اين مجموعه مستند اند كه روايت آنها در يك مجموعه  26 قسمتى به تصوير مى آيد. 
خالصه اى از مجموعه مستند «  آفتاب نهان » در مدت زمان 25 دقيقه به كارگردانى عزيز اسماعيلى روز 
پنج شنبه ساعت 8:30 از هيسپان تى وى پخش و ساعات 15:30 و 21:30 همان روز بازپخش مى شود.

آغاز فصل جدید »پرس پالس« 
| ســرى جديد برنامه « پرس پالس » ( Press plus ) از اين هفته از 

شبكه « پرس تى وى » پخش خواهد شد .
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه « پرس تى وى » ، مجموعه 
برنامه « پرس پالس » ( Press plus ) در 17 قسمت 10 دقيقه به تهيه كنندگى 

ساناز داورزنى توليد شده است.
در ســرى جديد برنامه « پرس پالس » ( Press plus ) از روش كروماكى استفاده شده كه تركيبى از 
آيتم مجرى و تكنيك هاى گرافيكى است. « گزارش مردمى از انگلستان » نيز آيتم جديدى است كه به 

برنامه « پرس پالس » ( Press plus ) اضافه شده است.
از ديگر آيتم هاى مجموعه جديد برنامه « پرس پالس » ( Press plus ) مى توان به گزارش مردمى از 

داخل كشور، گفت و گوى كارشناسى از طريق اسكايپ و «آيا مى دانستيد» اشاره كرد.
پخش سرى جديد اين برنامه با بررسى نرم افزارهاى ترجمه و نقش آنها در تغيير و تحوالت ايجاد شده در 
حوزه يادگيرى زبان از چهارشنبه اين هفته آغاز مى شود. سامسون باغستانيان اجراى اين برنامه را بر عهده 
دارد و حسين مهديان (كارگردان هنرى و تدوينگر)، ساناز داورزنى (نويسنده) و فرشاد داورزنى (دستيار 
تهيه) ساير عوامل تهيه آن هســتند.مجموعه برنامه « پرس پالس » ( Press plus ) در 17 قسمت 10 
دقيقه به تهيه كنندگى ساناز داورزنى روزهاى چهارشنبه ساعت 20:20 به وقت تهران از شبكه پرس تى 

وى پخش مى شود. تكرار اين برنامه پنجشنبه 10:20 و جمعه 07:20  خواهد بود.

| آتوســا صالحى مى گويد: در بازنويســى آثار كهن براى 
كودكان و نوجوانان هرچقدر به سمت اقتباس و بازآفرينى مى رويم، 
استقبال مخاطبان هم بيشتر مى شود؛ البته خالقيت پديدآورنده 

همراه با رويكردى نوين نيز در اين استقبال تاثير بسيارى دارد.
اين نويسنده و مترجم ادبيات كودك و نوجوان از تجربيات خود 
در بازنويســى آثار كهن گفت: كارهايى كه تا كنون انجام داده ام 
بيشــتر بازآفرينى بوده و فكر مى كنم كار جديد و متفاوتى  است. 
ســعى كرده ام در كارهاى بازآفرينى به معيارهاى داستان نويسى 

امروز نزديك شوم و از فضاسازى متفاوتى در آن ها استفاده كنم.
او افزود: در اين مدت شــاهد استقبال خيلى خوبى از اين كارها 
بودم به  گونه اى كه حتى ناشــر مى گفت مخاطبان با آن ها تماس 
مى گيرند و مى گويند چرا داســتان هاى ديگر «شاهنامه» را كار 

نمى كنيد و همين استقبال باعث شد تا 12 جلد از قصه هاى مختلف 
«شاهنامه» را كار كردم.

صالحى سپس با اشــاره به اهميت نوگرايى و خالقيت نويسنده 
در بازگردانى اين آثار براى كودكان و نوجونان بيان كرد: من فكر 
مى كنم اگر متون كهن به شكل ساده براى بچه ها بازنويسى شوند 
و همانند برخى از آثار كه امروزه مى بينيم كارهايى پر از اشــكال 
و غلط باشــند، خيلى از آن ها استقبال نمى شــود اما اگر در آن ها 
خالقيت و رويكردى نوين وجود داشته  باشــد حتما مخاطبان از 
آن ها استقبال مى كنند.اين نويســنده ادبيات كودك و نوجوان با 
بيان اين كه تلفيق ادبيات كهن با ادبيات مدرن كه اساطير ديروز و 
ويژگى هاى داستان هاى امروزى را دارد مى تواند مخاطبان زيادى را 
به خود جلب كند گفت: نويسندگان خارجى با تلفيق ادبيات كهن 

با ادبيات مدرن توانسته اند از اساطيرى همانند اساطير يونان و روم 
در قالبى امروزى و در كنار فضا و شــخصيت هاى امروزى استفاده 
كنند كه حتى اين در بازى هاى شان هم ديده مى شود؛ البته ما هم 
با بازآفرينى آثار كهن در فضايى نو مى توانيم با آن ها رقابت كنيم.
آتوسا صالحى در پاسخ به اين پرسش كه كودكان و نوجوانان امروز 
بيشتر از كدام موضوعات متون كهن استقبال مى كنند اظهار كرد: 
رويكردها خيلى شبيه به هم نيســت؛ تجربه اى كه خودم داشتم 
نشان داد آثارى كه شناخته شــده بودند مثال شخصيت هايى كه 
خيلى محبوب هستند همانند رستم و سهراب مورد استقبال قرار 
گرفتند، چون پيشــينه اى كه پدرها و مادرها از اين شخصيت  ها 
داشتند باعث مى شــد تا دوست داشته باشــند فرزندان شان هم 
اين آثار را بخوانند.اين شــاعر كودكان و نوجوانان افزود: البته از 

داستان هايى كه ناشــناخته تر بودند هم استقبال شد، درحالى كه 
خودم اول فكر مى كردم شايد از شخصيت هاى ناشناس استقبال 
چندانى نشود، اما اين طور نبود و من شخصيت هايى همانند بهرام 
چوبين و... را كار كردم كه خيلى شناخته شده نبودند اما از آن ها 
استقبال شد.آتوســا صالحى در پايان از مجموعه در دست چاپ 
خود با عنوان «ضحاك» خبر داد و گفت: با اين كه در مجموعه قبل 
داســتان ضحاك را كار كرده بودم اما اين بار با يك نگاه جديد و از 
نگاه هفت راوى (پدر ضحاك، ابليس، كاوه آهنگر و...) داستان را 
روايت كرده ام و فكر مى كنم كار متفاوتى  اســت. اين اثر اكنون در 
انتشارات مدرسه در دست چاپ است؛ اين كتاب، داستان بلندى  
است كه قرار است تصويرسازى رنگى روى آن انجام شود و به شكل 

نفيس به چاپ برسد.

| دهه 60 يادآور برنامه هاى كودك ماندگارى است؛ نسلى كه با «محله برو بيا» 
و در ادامه آن «محله بهداشت» طعم كودكى را چشيد. اما اين برنامه ها از اواسط دهه ى 
70 كم كم از تلويزيون رخت بســتند و جــاى خود را به مجموعه هايــى دادند كه صرفا 
كودكان را هدف قرار داده بودند. بيژن بيرنگ، يكى از برنامه سازان و نويسندگان دهه 60 
بود كه در خلق برنامه هاى ماندگار بســيارى نقش داشت. او در روزهايى كه به واسطه ى 
روز جهانى كودك بيشتر از اين گروه سنى مى شــنويم، به اين پرسش پاسخ داده است 
كه «چه شد كه چنين شد؟!» به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، بيرنگ قبل از اينكه به 
تحليل روند طى شده در اين سال ها بپردازد، به تلويزيون و سازندگان برنامه هاى كودك 
چنين پيشنهاد مى دهد: اگر بخواهند برنامه كودك همچنان جذاب باشد، تلويزيون بايد 
از برنامه صرف كودكان بيرون بيايد. بايد برنامه هايى بسازد كه به خانواده مربوط مى شود 
و نه فقط كودكان.او ادامه مى دهد: تلويزيون اگر وارد حيطه ســريال سازى شود كه كل 
خانواده و بچه ها را درگير خود كند، جــذاب خواهد بود. مثل برنامه هايى كه در دهه 60 
ساخته مى شد. ديگر انگيزه اى براى ساخت برنامه هايى كه صرفا براى كودك باشد، وجود 
ندارد. چرا بايد عمر و وقت را فقط براى كودك گذاشت؟ براى برنامه اى كه هيچ انعكاسى 
نخواهد داشت. كدام منتقد را مى بينيد كه برنامه هاى كودك را ببيند؟ بنابراين تلويزيون 
بايد سمت برنامه سازى هايى برود كه طرف آن خانواده ها باشند نه فقط كودكان. در ميان 
اين جنس برنامه ها مى توان نكات آموزشى را هم به بزرگترها و هم به كودكان ارائه داد. 
متاســفانه از اين جنس برنامه ها دور شديم. در ســينما هم همين طور است. فيلم ها يا 
كودكانه است يا مختص بزرگساالن. سينمايى كه خانوادگى باشد و بچه ها نقش پررنگى 
داشته باشند، نداريم مثل «هرى پاتر» كه يكسرى فيلم هايى است كه قهرمانانش بچه ها 
هستند. ساخت اين جنس فيلم ها براى سازندگان هم صرف مى كند. اما زمانى كه مخاطب 

صرفا كودك مى شود، همه چيز كودكانه مى شود حتى بودجه ها هم كودكانه مى شود.
بيژن بيرنگ سپس درباره اينكه چرا برنامه هايى مثل «محله برو بيا» ديگر در تلويزيون 
تكرار نمى شوند؟ اظهار كرد:علت اين مساله به همان دهه 60 و اواسط دهه 70 برمى گردد. 

واقعيت اين اســت كه آن زمان تعداد شبكه ها محدود بود و ما دو شبكه بيشتر نداشتيم؛ 
بنابراين مردم مجبور بودند كل برنامه هاى شــبكه ها را ببينند. برنامه سازان نيز از جمله 
خود ما منهاى «محله برو بيا» كه ساعت 9 صبح پخش مى شد و بعدها دچار مشكل شد و 

از آنتن گرفته شد، مابقى همه در ساعت هاى مختلف پخش مى شدند.
به سال هايى مى رسيم كه صداوسيما برنامه هاى محدودى داشت. در هفته دو سريال و 
يا دو مسابقه پخش مى كرد و مخاطب بايد همه  برنامه هاى آن را مى ديد. از طرفى ارتباط 
ماهواره و شبكه ها اينچنين نبود. نتيجه اين بود كه سازندگان از جمله ما حس مى كرديم 
اگر برنامه كودك هم درســت كنيم، مخاطبان زيادى خواهيم داشت. آن سال ها افرادى 

چون مرضيه برومند، ايرج طهماسب و حميد جبلى و ما بوديم.
كارگردان «خانه ى سبز» ادامه داد: آن سال ها برنامه هايى كه ساخته مى شد، مخاطبان 
عام داشتند و عالوه بر كودكان، بزرگســاالن نيز مخاطبان اين برنامه ها بودند. برنامه اى 
مثل «هاچين و واچين»، برنامه عروسكى بود كه در سال هاى دهه 60 به كارگردانى ايرج 
طهماسب از برنامه كودك پخش مى شد. «چاق و الغر» كه به برنامه هاى دهه فجر مربوط 
مى شد و نمايشى و موزيكال بود و يا پس از آن سريال «در خانه». همچنين در دهه 70 
برنامه هاى «سيب خنده»، «مجيد دلبندم»، «دنياى شيرين» و «دنياى شيرين دريا» 
براى شبكه يك ســاخته و در ســاعت خوبى از تلويزيون پخش شدند. از طرفى مديران 
تلويزيون هم سعى مى كردند برنامه ها را ساعتى پخش كنند كه مخاطبان عام داشته باشند 
و همين باعث مى شد سازندگان بيشتر عالقه مند و ترغيب ساخت برنامه هاى كودك شوند 

و در حيطه كودك هم فعاليت كنند؛ مثل مجموعه زى زى گولو مرضيه برومند.
بيرنگ در بخشــى از اين گفت وگو يكى از علت هاى ماندگار شدن برنامه هايى از جمله 
«محله بروبيا» را مهيا بودن شــرايط تهيه و توليد اين دست برنامه ها و همچنين شرايط 
مالى مناسب عنوان كرد و گفت: دست و بال برنامه سازان براى ساخته شدن اين برنامه ها 
به ويژه در بخش كودك باز بود. اينكه ما مى توانســتيم موزيك داشته باشيم، فانتزى و 
كمدى باشيم. فرصتى كه در كار بزرگساالن نمى توانستيم داشته باشيم؛ به عنوان مثال 

مجموعه «كاله قرمزى» هنوز هم مخاطب عام دارد. اگر اين مخاطب عام را از برنامه اى 
مثل «كاله قرمزى» بگيريد، شايد ســازندگانش عالقه اى به ساختن آن نداشته باشند. 
از طرفى نوع جنس بازى كه در كارهاى بزرگساالن امكان پذير نبود، در كارهاى كودك 
فراهم بود و همين امر موجب شــده بود تا اواسط ســال 77 اين روند ادامه داشته باشد. 
آخرين كار هم مجموعه «قطار ابدى» بود كه مخاطبان خودش را داشــت. از آن تاريخ، 
با زياد شدن شــبكه ها و اينكه برنامه هاى كودك ساعت و آنتن خودشان را پيدا كردند و 
همچنين مديران سعى مى كردند برنامه هاى كودك در ساعت مناسب خود پخش شود 
كه مخاطب داشته باشد، نتيجه اين شد كه ما كم كم از حوزه كودك دور شديم؛ به دليل 
اينكه مخاطب آن برنامه ها فقط مخاطبان خاص (كودك) مى شدند و برنامه هاى كودك 

ساعاتى پخش مى شد كه بزرگساالن نمى توانستند آن را ببينند.
او با اشــاره به برنامه هايى كه دهه  60 از تلويزيون پخش مى شد و با آمدن شبكه هاى 
جديد كم رنگ شــدند، گفت: زمانى كه برنامه هاى كودك در سال هاى اخير در ساعات 
مشخص خود پخش شدند، مخاطبان بزرگسال از برنامه ها دور شدند و نتيجه اين شد كه 
مخاطبان ما فقط كودكان بودند. در نتيجه ديگر دليلى براى ســاخت اين گونه برنامه ها 
نداشتيم و مديران هم برنامه هاى پرمخاطب را از دست دادند. انگيزه ما هم كم شد و اين 

جنس برنامه سازى كه مى بينيد رايج شد، در نتيجه ديگر آن كارها را نديديم.
نويسنده «محله برو بيا» سپس در ادامه پيشنهادش به تلويزيون براى بهبود وضعيت 
برنامه هاى كودك، گفت: تلويزيون در كنار ساخت اين جنس برنامه ها مى تواند برنامه هاى 
خاص كودكان را داشته باشد، مثل برنامه اى از جنس محله برو بيا كه مسائل آموزشى را 
براى كودكان انتقال مى داد اما نوع توليدش طورى بود كه بزرگساالن هم ياد مى گرفتند. 
متاسفانه تقصير از آنجايى است كه وقتى مى گويى كودكان، هم چيز كودكانه مى شود و 
ديگر كند و كاو براى ارتباط امروزى از بين مى رود. مخاطبان نيز از صبح تا شب ماهواره 
و ســريال ها و برنامه هاى كودكان را مى بينند و اين گونه مى شــود كه مخاطبانمان را از 

دست مى دهيم.

رسانه

خبر

 راه حل  بیژن بیرنگ برای بازگشت
به دوره طالیی برنامه های کودک

چه شد که چنین شد؟!

راهی برای استقبال 
 بیشتر بچه ها
از آثار کهن

برنامه » انتظار « از جمکران در الکوثر

| هوشنگ چالنگى مى گويد هنوز جوان ها شعر خوب مى نويسند و اگر شاملو هم 
زنده بود اين شعرها را مى پسنديد. اين شــاعر در گفت وگو با ستاد خبرى چهارمين دوره 
جايزه شعر شاملو، با اشــاره به اين كه اگر هنوز كسانى شعر خوب مى نويسند و داورانى آن  
شعرها را قضاوت مى كنند، پس شعر همچنان موجوديت خودش را حفظ كرده، گفت: در 
دو دوره اى كه من داور جايزه شعر شاملو بودم، كتاب هايى ديدم كه جزء بهترين مجموعه 

شعرهاى امروز بودند.
او افزود: در ميان شركت كنندگان زنانى بودند كه شعرهايشان جزء بهترين اشعارى بود 
كه زنان شاعر ما سروده اند و حتى مى توانم بگويم جزء بهترين كتاب هايى بود كه در 20 - 
30 سال اخير خوانده بودم. اگرچه ممكن است كسانى هم باشند كه شعرهاى بسيار خوبى 

بنويسند و در اين رقابت ها نيز شركت نكنند، اما صرف نظر از چنين نمونه هاى كم نظيرى، 
مى توان شعر امروز را در جايزه شاملو دنبال كرد و فكر مى كنم براى ابقاى شعر و موجوديت 

آن و نيز براى اعتالى آن وجود چنين جايزه اى ضرورى است.
چالنگى با بيان اين كه طبيعى است شــعرهاى مجموعه هايى كه فرستاده و يا انتخاب 
مى شود، به رغم قوت هايشان در حد و اندازه شعرهاى شاملو نباشد، درباره معيارهاى برآمده 
از شعر شاملو گفت: شعر شاملو هم شعريت دارد و هم جهان بينى مبتنى بر انسان گرايى. 
به لحاظ شعرى، بسيار قوى است و استعارات، تمثيالت و فضاسازى هاى بى نهايت قوى و 
شاعرانه اى دارد و از ســوى ديگر داراى تمى انسانى و اجتماعى است. به همين خاطر فكر 

مى كنم جذب شاملو شدن به هر دو اين ويژگى ها ارتباط  داشته باشد.

او افزود: شاملو زمانى كه در گرگان زندگى مى كرد، شعر «از زخم قلب آبائى» را نوشت. 
شما اگر شاعران درجه يكى از هر كجاى جهان را هم به اين منطقه ببريد كه آن فضا و آن 
دختران را ديده باشند، نمى توانند چنين كلماتى را در شعرشان به كار ببرند: «... دختران 
شرم، شبنم، افتادگى، رمه.» شعر شــاملو در عين اجتماعى بودن، بغايت شاعرانه است و 
فكر مى كنم براى داورى در مورد اشعارى كه براى جايزه شاملو فرستاده مى شود، بايد اين 

هر دو وجه را سراغ گرفت.
اين شــاعر تصريح كرد: اما در كار داورى، شــعر غنايى براى من اهميت بيشترى دارد. 
درواقع به جز آن شعرهايى كه به سمت تجرد و آبستره مى رود، همه ما خواه ناخواه به سمت 

شعر غنايى كشيده مى شويم. 

هوشنگ چالنگی:

هنوز جوان ها شعر خوب 
می نویسند

| سهيل بيرقى معتقد است كه در روابط زن و 
شوهر دو نوع ظلم وجود دارد يك ظلم پنهان كه شامل 
بى توجهى زنان به مردان اســت و ظلم آشكار كه درباره 
حقوق زنان است. متاسفانه بيشتر مردم فقط ظلم آشكار را 
مى بينند و كسى به ظلم پنهان توجه نمى كند. به گزارش 
كائنات به نقل از ايلنا، سهيل بيرقى كارگردان جوان سينما 
در دومين تجربه كارگردانى خود فيلم سينمايى عرق سرد 
را ساخته است. فيلمى كه در ادامه اثر قبلى خودش «من» 

به مسائل زنان و حقوق آنها مى پردازد.

 عرق سرد و من هر دو از لحاظ موضوعی 
یكسان هســتند. آیا می توان این دو فیلم را به 

نوعی دنباله و تكمیل کننده یكدیگر دانست؟
ايده اوليه فيلم عرق ســرد در زمان ســاخت فيلم 
«من» به ذهنم رسيد. خبرى در روزهاى ساخت فيلم 
من منتشر شــد كه مردى زنش را با استفاده از قدرت 
قانونى اى كه دارد، ممنوع الخروج كرده است و اين خبر 
ايده اوليه را در ذهن من شكل داد و براى من اين سؤال 
را مطرح كرد كه چگونه مى توان پذيرفت در زمانه حاضر 

كه مدعى مدرنيسم هستيم، همچنان اجازه مسافرت و 
خروج يك فرد در دســت فرد ديگرى باشد و براساس 

همين فكر و ايده فيلمنامه را نوشتم.
 اما فیلم از این مســئله فراتر می رود و به 
خشونت خانوادگی و رفتارهای زنان با مردان نیز 

می پردازد.
جلوگيرى از خروج همســر آن هــم در خانواده اى 
كه مرد و زن هر دو افراد اجتماعى و شــناخته شده اى 
هستند، فقط سطح ماجرا است و براى بررسى چنين 

مسئله اى بايد اليحه هاى مختلف روابط اين دو نفر را 
بررسى مى كرديم. عمق ماجرا از نظر من رنجش هاى 
عاطفى است كه هر دو طرف در طول سال ها داشته اند و 
حتى به نوعى رنجش هاى عاطفى مرد بيشتر است. ولى 
من سعى كردم در روايت عدالت را از طرف هر دو طرف 
رعايت كنم و مى خواستم به اين بپردازم كه چه مسائلى 
باعث مى شود كه مرد مرزهاى خشونت را اندازه اى رد 
كند تا جايى كه حتى آينده كارى همسرش را به خاطر 

رفتارها و رنجش هاى عاطفى به خطر بيندازد.
هرچند سعی کرده اید روایت را دوسویه 
مطرح کنید اما به نظر وزنه روایت بخش مربوط به 
زن (افروز با بازی باران کوثری) سنگین تر از طرف 

مقابلش (با بازی امیر جدیدی) است.
از ابتداى فيلم روايت از قول زن فيلم گفته مى شود 
اما در نيمه هــاى فيلم با ورود شــخصيت مرد تقريباً 
هر دو طرف برابر هســتند و از مرحله اى كه مرد وارد 
قصه مى شــود به نوعى تماشــاگر با او همراه مى شود 
و متوجه رنجش هايى كه مرد تحمل كرده، مى شــود 
اما تالش كردم تا به نفع هيچ كــدام از آنها هيچ رايى 
صادر نكنم بلكه خواســتم بگويم كه اگر چنين قانونى 
وجود دارد كه به شــوهران اجازه مى دهند تا از خروج 
همسرانشان جلوگيرى كنند اين حق دليل نمى شود 
تا ما آينــده كارى يك فرد را از بيــن ببريم و اگر وزنه 
روايت به سمت زن سنگين تر است به اين دليل است 
كه فعل ممنوع الخروجى روى او اعمال شده است.اگر 
بخواهم بهتر بگويم در فيلم عرق ســرد به دو نوع ظلم 
اشاره شده يك ظلم پنهان و ساكت است كه زن نسبت 
به مرد انجام داده و خواســته هاى عاطفى او را در نظر 
نگرفته اما مرد نمى تواند از اين ظلم به جايى شكايتى 
ببرد. نوع ديگر ظلمى آشــكار است كه وجهه بيرونى 
بيشتر دارد و آن ظلمى است كه مرد به زن خود اجازه 
نمى دهد تا از كشور خارج شود اما زن به سرعت نسبت 
به اين مسئله واكنش نشان مى دهد و به دنبال احقاق 
حق است. متاسفانه در جرايد و رسانه ها نيز به اين ظلم 
آشكار بيشــتر توجه مى شــود تا ظلم پنهان در حالى 
كه ظلم پنهان دردناك تر اســت. اينكه زنى همسرش 
را به مدت يك ســال رها كرده و فقط زمانى به سمت 
شوهرش بازمى گردد كه نياز به ترك كشور دارد، ظلم 

بسيار بدترى است.
در همه جای دنیا و ایران رشد زنان بدون 
حمایت های مردان امكانپذیر نیست. این مسئله 
را در عرق سرد نیز می بینیم اما آیا حمایتی که او 

از همسرش انجام داده براساس وظیفه بوده یا 
عشق و عالقه ؟

تمامى حمايت هاى مرد از روى عالقه و عشــق بوده 
است و به همين دليل است كه از همسرش رنجيده است 
زيرا مرد همه حمايت هاى خود را براى آنكه همسرش 
به موفقيت و عالقه اى كه دوست دارد برسد انجام داده و 
البته خود زن نيز استعداد داشته است اما دليل نمى شود 
كه زمانى كه به رشد مى رســد و جايگاهى براى خود 
پيدا مى كند تمام رفتارهاى همسر و فداكارى هايى كه 
شوهرش انجام داده، فراموش كند و به دنبال اين باشد 
كه از همسرش جدا شــود و براى خود مستقل زندگى 
كند. آنچه باعث رنجش در اين فيلم شده همين رفتار 

زن است.
چرا این حمایت ها و رنجش های شوهر از 
همسرش را پررنگ تر از آنچه که امروز در فیلم 

می بینیم، نشان ندادید؟
نمى خواستم داستان فيلم در دام ملودرام هايى كه در 
آنها زن و شوهر با هم دائم با هم دعوا و بگومگو مى كنند، 
بيفتد و ذات درونى نوآر فيلم براى من از ذات ملودرام 
مهم تر بود. اينكه نشان بدهم يك قهرمان مسير از بين 
بردن خود را چگونه طى مى كنــد، براى من جذاب تر 
بود. متاسفانه زنان زمانى كه به قدرت مى رسند يعنى 
موفقيتى كسب مى كنند فراموش مى كنند چه كسانى 
در اين موفقيت نقش داشته اند و آنها را كمك كرده اند 
و اگر مرد در ايــن فيلم همســرش را ممنوع الخروج 
مى كند، مى خواهد نشــان بدهد كه نيــاز به توجه او 
دارد و همچنان داراى قدرتى است كه مى تواند جلوى 

پيشرفت او را بگيرد.
سحر دولتشاهی در فیلم تالش دارد تا میانه 
زن و شوهر را بگیرد اما به نوعی مرد که مجری 
تلویزیون است سمپات بیشتری با او دارد و این 
سوال در ذهن بیننده به وجود می آید که چرا باید 

مرد داستان با زنی همچون افروز ازدواج کند؟
قطعاً چنين سوءتفاهمى براى تماشاگر به وجود مى 
آيد اما آنچه براى من مهم بود اين بود كه در گذشته اين 
مرد سليقه اش به شخصيتى همچون افروز با بازى باران 
كوثرى نزديك تر بوده است و زنى را دوست داشته كه 
جنگنده بوده زيرا خودش روح آرام ترى داشــته است. 
هرچند شايد امروز كاراكترش با شخصيت دولتشاهى 

نزديك تر باشد.
برخی رفتارها در فیلم که از ســوی زنان 
صورت می گیرد بسیار واقعی و طبیعی است و به 

نظر می رســد برای نشــان دادن این رفتارها 
پژوهش و تحقیقی انجام داده اید.

جدا از مسئله تحقيق آنچه براى من مهم است توجه 
به زندگى روزمره است. من به زندگى پيرامون خيلى 
توجه مى كنم و اين جزئيات زندگى است كه براى من 
سينما را مى سازد و به نوعى از زندگى به پالن مى رسم و 
به نوعى تالش دارم تا زندگى واقعى را در فيلم بازسازى 
كنم و به شدت به سينماى رئاليستى عالقه دارم و در 
تمرين با بازيگران نيز آنقدر تمرين مى كنم تا به زندگى 

واقعى نزديك شوم.
بعد از نمایش فیلم در جشنواره و همچنین 
در زمان اکران این سوال مطرح شد که بعضی از 
شخصیت های فیلم همچون لیلی رشیدی شبیه 
به نسرین ســتوده وکیل دادگستری طراحی 

شده اند.
اصًال به دنبــال اين نبودم كــه مابــه ازاى بيرونى 
شخصيت ها را در فيلم نشــان بدهم و اگر مى خواستم 
مثًال نسرين ستوده را در فيلم نشان دهم خيلى راحت 
مى توانستم اين مسئله را اعالم كنم  زيرا در سينما اصال 
نمى توان پنهان كارى كرد و تنها هنرى است كه همه 
چيز در آن لو مى رود. البته طبيعى است كه هر فردى 
مى تواند برداشــت خود را از فيلم داشته باشد و تعابير 

گوناگونى را به كار ببرد.
اینكه گفته می شود داستان از روی زندگی 
خانواده مهدی توتونچی مجری شــبكه ورزش 
ساخته شــده و او از شما شكایت کرده، صحت 

دارد؟
هيچ مشكلى وجود نداشت و ما در يك ديدار حضورى 
باهم حرف زديم و قطعا نكاتى ايشان داشتند كه درست 
بود و بعضى نكات نيز ما داشــتيم كه مطرح كرديم به 
همين دليل در ابتداى فيلم جمله اى را درج كرديم كه 
به صورت قطعى معلوم مى كنند داستان اين فيلم هيچ 

ربطى به زندگى ايشان ندارد.

جلوگیری از خروج همسر 
آن هم در خانواده ای که 
مرد و زن هــر دو افراد 
اجتماعــی و شــناخته 
شده ای هســتند، فقط 
سطح ماجرا است و برای 
بررسی چنین مسئله ای باید الیحه های مختلف 

روابط این دو نفر را بررسی می کردیم

کارگردان فیلم عرق سرد:

چرامردانمرزهایخشونتراردمیکنند؟

| «المنتظر» عنوان برنامه اى است  با موضوع انتظار ظهور حضرت مهدى (عج) و مبانى عقيدتى مهدويت كه  
بر روى آنتن اين شبكه است .اين برنامه كه از صحن مطهر مسجد جمكران در شهر قم به صورت توليدى بر روى آنتن 

مى رود، به سفارش  گروه معارف شبكه الكوثر  تهيه مى شود.
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