
آن  از  میالنی  تهمینه 
که  است  فیلمسازانی 
به  دارد  دوست  همیشه 
فیلمش  ساخت  واسطه 
زنان  از  بزند و قصه ای  به جامعه  تلنگری 
جامعه را بازگو کند. او در سینمای کشورمان 
به عنوان یک فیلمساز مولف شناخته می شود. 
این کارگردان خوشنام سینمای کشورمان این 
روزها فیلم »ملی و راه های نرفته اش« را با 
موضوع خشونت خانگی بر پرده سینما دارد 
و در »فرهنگ سالمت« این هفته به همین 

بهانه با او گپ زده ایم. با ما همراه شوید. 

: قصه َملی و راه های نرفته اش چطور 
شکل گرفت؟

به علت  که  خانم هایی  درددل  از  اولیه  قصه 
ساخت فیلم هایی با محوریت زن، به من اعتماد 
دارند و زوایای پنهان زندگی خود را برایم 
داستان  هم  گرفت؛  شکل  می کنند،  تعریف 
ملی و هم نیِّر. بسیاری از مردم، به خصوص 
خانم ها به من اعتماد دارند و گاهی مسائل و 
درددل های بسیار خصوصی شان را با من در 
میان می گذارند. به هر حال وقتی این افراد با 
من درددل می کنند، در واقع مسوولیت اجتماعی 
من را زیاد می کنند. گاهی مطالبی می شنوم 
روزنامه  می کنم،  مطالعه  می کند.  منقلبم  که 
می خوانم و حتی در مهمانی و بیرون از خانه 
و در فروشگاه ها هم با خیلی از این مسائل 

مواجه می شوم.
: برای تحقیق فیلمنامه از چه کسانی 

کمک گرفتید؟
مختصص  با  فیلمنامه،  اولیه  نگارش  از  بعد 
علوم اجتماعی، حقوقی و روان شناس چند 
بار آن را مرور کردیم و من اشکاالت آن را بر 
اساس تخصص آنها برطرف کردم. هدف این 
بود که چرخه معیوب و ریشه های خشونت 
را مطرح کنیم و به جامعه درمورد عواقب آن 

هشدار دهیم، هرچند کمی دیر شده است.
: چرا فیلمی با موضوع خشونت؟
چرا نه؟! اغلب مردم از ابعاد خشونت و انواع آن 
آگاه نیستند، حال آنکه خشونت ابعاد گسترده ای 
دارد. تصور غالب افراد از خشونت، ضرب و 
شتم است، در حالی که چنین نیست. تقاضای 
جنسی نامتعارف، فحاشی، کنترل اجتماعی، 
به ویژه ارتباط با دوستان و فامیل، کنترل لباس 
و آرایش، توهین به عقیده و نظر، از بین بردن 
اتکا به نفس و اعتماد به نفس و... هم نوعی 
خشونت است و می تواند از دالیل مهم طالق 
و آسیب های جدی باشد. در این مورد آمارهای 
سازمان پزشکی قانونی هم از خشونت خانگی 
تکان دهنده است. سال گذشته سازمان پزشکی 
قانونی، در 6 ماه اول سال، حدود180 مورد 
ضرب و شتم شدید بانوان منجر به نقص عضو 
یا فلج شدن اعالم کرد و در این مورد هشدار 
داد و عنوان کرد اینها تنها درصد بسیار کمی 
از زنان هستند که شکایت کرده اند و بیشتر 
آنها خشونت را پنهان می کنند یا با دخالت 
بزرگ تر های فامیل بر آن سرپوش می گذارند.
: منظور از راه های نرفته چیست؟

نشان دادن راه به خانم های جوان کم تجربه که 
به خاطر قیافه و ظاهر افراد، دل به آنها می بندند 
و نشانه های خطر را دنبال نمی کنند. در فیلم 
ابتدای  همان  از  نرفته اش«  راه های  و  »ملی 
آشنایی سیامک و ملی، نشانه های بسیاری از 
شناخت وجود دارد، مانند پرخاشی که سیامک 
را  او  تلفن همراه  یا  می کند،  راننده  خانم  به 
کنترل می کند، تذکر پوشش می دهد، نگران 
نگاه مردان دیگر به اوست و..، اما ملی همه 
اینها را به حساب عشق و عالقه می گذارد و 
توجه جدی به آنها نمی کند، غافل از اینکه 
این نوع رفتارهای ناهنجار حامل پیامی مهم 
برای اوست. ملی نشانه ها را نمی بیند و به دام 
می افتد چون خانواده او اعتماد به نفس و اتکا 

به نفس کافی به او نداده اند و چه بسا کشته اند 
و همان طور که خود او می گوید، همین که 
سیامک او را پسندیده و قصد ازدواج با او را 

دارد، تاج بزرگی به سرش زده است. 
: نوشتن فیلمنامه چقدر زمان برد؟

با تحقیقات انجام گرفته، حدود یک سال. 
شکل  چگونه  ملی  شخصیت   :

گرفت؟ 
هنگام نوشتن فیلمنامه و ساختن فیلم سعی 
کردم دختری بسیار معمولی را به تصویر بکشم 
نهایت  است.  کوتاه  او  آرزوهای  سقف  که 
خواست این دختر این است که عاشق شود 
خانه  خانم  قول خودش  به  کند.  ازدواج  و 
با  کند،  آشپزی  شوهرش  برای  باشد،  خود 
همسرش به پارک برود و سینما. برای همین 
اسمش را ملیحه گذاشتم. یک اسم معمول 

در خانواده های متوسط شهری.
با این کار سعی کردم جامعه را متوجه نکته 
آرزوی  سقف  حتی  اگر  که  کنم  ظریفی 
دختری کوتاه باشد، تمکین کند و جاه طلبی 
و بلندپروازی هم نداشته باشد، ممکن است 
که  دخترانی  شود.  خانگی  خشونت  قربانی 
در عرف اجتماعی از آنها با کلمه نجیب یاد 
می شود. می خواستیم نشان بدهیم که حتی زن 
نجیب موردپسند اقشار سنتی جامعه هم ممکن 
است درگیر ناهنجاری های اجتماعی شود. 

: فکر می کنید در جامعه امروز چند 
درصد از خانواده ها درگیر مسایل این چنینی 

یعنی خشونت خانوادگی هستند؟
متنوعی  ابعاد  گفتم، خشونت  که  همان طور 
با این تعاریف باالی 90درصد اساسا  دارد. 
یک  میزان  ندارد  لزومی  که  باورند  این  بر 
ناهنجاری در جامعه افزایش یابد تا هنرمندان، 
مردم و مسووالن به آن توجه کنند، مثال موارد 
اسیدپاشی در حدی نیست که آن را عمومی 
بدانیم، اما حتی اگر یک مورد هم اتفاق بیفتد، 
باید برای پرداخت و مقابله با آن اقدام کرد. به 
باور من، هر موجود انسانی حق بهره مندی از 
مواهب زندگی را دارد و هر آسیب به تک تک 
انسان ها قابل پرداخت و تامل است. هنرمند 
می تواند و حق دارد حتی موارد استثنایی را 
هم دستمایه هنرش کند، چه برسد به مساله 

عمومی مهمی مانند خشونت خانگی.
به  به نظر شما فردی که دست   :

خشونت خانگی می زند، بیمار است؟
تصور عموم بر این است، اما در واقع این طور 
نیست. البته ممکن است فردی بیماری خاصی 
داشته باشد و دست به خشونت بزند، اما ریشه 
خشونت همیشه روانی نیست و در جامعه ما و 
بسیاری جوامع دیگر ریشه در فرهنگ و حقوق 
اجتماعی دارد. گاهی می بینیم که در برخی 
از خانواده ها از همان سن کودکی به پسر یاد 
داده می شود که تو باید مراقب زنان خانواده 
باشی و نامش را غیرت و ناموس می گذارند. 
این حس با توجه به اینکه این پسربچه در 
چه بستر اجتماعی، طبقاتی و فرهنگی رشد 

می کند، می تواند مشکالتی ایجاد کند.
پدرش کتک می خورد و  از  که  فردی  طبعا 
شاهد رفتار خشن پدر با خواهر و مادر خود 
است، وقتی بزرگ می شود، به دام این چرخه 
می افتد و به زعم خود، برای محافظت از خانواده 
که پدر وظیفه مراقبت از آنها را برعهده او 
گذاشته، دست به خشونت می زند. بی شک، 
پدر خانواده هم داستانی مشابه داشته است؛ 
که  آموزش دیده  پدری  توسط  هم  او  یعنی 

دست به خشونت می زده است.
از  برای جلوگیری  راهکار شما   :

خشونت خانوادگی چیست؟
آموزش و باال بردن سطح آگاهی. کاری که در 
جامعه ما به دست فراموشی سپرده شده است. 
: با توجه به رشد فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی زنان، به خصوص در طبقه متوسط 
که اغلب دارای زندگی مستقل و شغل هستند، 
بروز خشونت از طرف مردان خانواده را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 فراموش نکنید، خشونتگر مشخصات خاصی 
تحصیلکرده،  بی سواد،  می تواند،  او  ندارد. 
فقیر، جذاب،  ثروتمند،  غیرمذهبی،  مذهبی، 
سختکوش، شوخ، باهوش و حتی پدر یا مادر 
خوبی برای فرزندش باشد، اما به دالیل فرهنگی 
قابلیت اعمال خشونت را داشته باشد. طبعا اگر 
زنی از تحصیالت خوب، استقالل اجتماعی و 
رفاه مالی کافی برخوردار باشد، رغبت کمتری 
به ادامه زندگی با مردی پرخاشگر و خشونتگر 

دارد، به ویژه اگر فرزندی در کار نباشد. این 
فرد با اتکا به امکانات اجتماعی و اقتصادی 
اما  خود می تواند از این رابطه خارج شود، 
متاسفانه بسیاری از زنان جامعه به دالیل بسیار، 
از جمله نیاز اقتصادی، به همسر خود وابسته اند 
و همین امر از قدرت اعتراض و مراجعه به 

محاکم قضایی ایشان می کاهد.
که  را  جوانی  می شود  چطور   :
چشم بسته فردی را به عنوان همسر انتخاب 

می کند از این کار منع کرد؟
و  بیاید  به خواستگاری  فردی  است  ممکن 
بعد ها  اما  باشد،  داشته  موجهی  بسیار  ظاهر 
خالف آن ثابت شود. تاکید من در فیلم »ملی 
و راه های نرفته اش« عواقب شوم عدم شناخت 

و منطقی از همسر آینده است.
: خانواده ملیحه در مساله و بحران 

زندگی او چقدر نقش داشتند؟  
آنها  سهوی  خطاهای  متوجه  فیلم  در  شما 
متاسفانه  با دختران،  قبیل رفتار  این  هستید. 
در بسیاری از خانواده ها نهادینه شده است. 
کنترل بیش از حد که موجب گریز دختران 

جوان از خانه پدری می شود. 
:منظورتان این است که در مساله و 
بحران زندگی ملیحه خانواده او مقصر بودند؟
متوجه  را  بیننده  اما  نیستم،  مقصر  به دنبال 
خطاهای آنها می کنم. متاسفانه رفتار و نگاه 
تبعیض آمیز در مورد فرزندان دختر در بسیاری 
از خانواده ها نهادینه شده است. کنترل خشونت 
و سوال و جواب های بیش از حد، موجب 
گریز دختران جوان از خانه می شود. برای من 
این مهم بود که از خانواده ای که توجه کافی به 
دختر خود نداشته اند و به نوعی او را کم تجربه 
و چشم و گوش بسته بار آورده اند، بپرسم که 
چرا هنگامی که او احساس بی پناهی می کند، 
او را پناه نمی دهند و حمایت نمی کنند؟ چرا 
مسوولیت نقش اشتباه خود را در زندگی ملی 
نمی پذیرند؟ آیا او به دلیل اشتباهی که بر اثر 
تا آخر عمر  باید  بی تجربگی مرتکب شده، 
بی پناه بماند؟و بسوزد و بسازد! چرا در بسیاری 
از خانواده ها محیط دلچسب، مهربان و امنی 
برای دختران جوان فراهم نیست؟ چرا پدران 
و مادران اجازه رشد اجتماعی به دختران خود 

نمی دهند و هنگام بروز خطا در خانه را به 
روی او نمی گشایند؟! و البته آموزش اجتماعی 
مهم است. جامعه ما امروز بسیار خشن شده 
است. آقای دکتری حرف خوبی می زد. ایشان 
می گفت: »برای اینکه کودکان را از سیگار دور 
کنند، ماکت آن را در مدارس نصب کرده اند 
و به بچه ها می گویند آن را سنگسار کنند.« 
عمل سنگسار خشونت را در کودکان تشویق 
می کند و رشد می دهد یا کودکی که در میدان 
شهر عمل اعدام را می بیند، خشونت در او 

تقویت  شده و نهادینه می شود.
بخش های  ترمیم  بر  عالوه  می کنم  فکر 
سیاست های  باید  اجتماع،  آسیب دیده 
باید  شود.  عوض  هم  مسوول  سازمان های 
این  زیرا  شود  عوض  جهان  به  نگرششان 
نگرش ها بسیار غیرعلمی است. گاهی دیده اید 
مامورانی که می خواهند به خانمی تذکر حجاب 
انجام  را  کار  این  توهین آمیز  لحن  با  دهند، 
می دهند حتی او را هل می دهند که درنهایت 
موجب پرخاش خانم مورد نظر می شود. فیلم 
این قبیل رفتار را روزی چند بار در خیابان و 
فضای مجازی می بینیم؟ این رفتارها آسیب 
آموزش  نیست،  مذهب  نجات  این  رسانند. 
خشونت است. یادمان باشد انسان در نهایت 
حیوانی است که با آموزش خود را متمدن 

کرده و نباید حیوان درونمان را بیدار کنیم.
: صحنه های خشونت همسر ملی 

خیلی دردناک بود، قبول دارید؟
هنری که من در آن فعالیت می کنم، هنر دراماتیک 
است و درام می سازد و درام موجب اندوه، 

خشم و رنج می شود. 
: به نظر شما زن یا مردی که شریکش 
چنین خصوصیاتی دارد می تواند امید داشته 
باشد که روزی همسرش از اشتباهاتش دست 

برمی دارد یا نه؟
به کار خود  تنبیه نشود،  اگر فرد خشونتگر 
ادامه خواهد داد و حتی اگر تنبیه هم بشود، 
ممکن است روش خود را تغییر دهد و از 
خشونتی بهره بگیرد که ردی بر جای نگذارد، 
اما به هر حال زنان خشونت دیده باید حرف 
بزنند و سکوت نکنند وگرنه اوضاع به مراتب 

بدتر خواهد شد. 

: چرا زندگی های زناشویی امروز 
اینقدر سخت و پر از ترس شده است؟

فکر می کنم به دلیل عدم شناخت زن ومرد قبل 
اتکا به نفس  از ازدواج است. همچنین عدم 
به ویژه در دختران و فشار خانواده و جامعه 
نسبت به آنها باعث بروز این مشکل شده است.

: چه باید کرد؟
شما  است  ممکن  است.  کلید  یک  آگاهی 
برایتان  زیادی  اتفاقات  بوده اید،  بچه  وقتی 
افتاده باشد، مثال به شما تجاوز شده باشد یا 
مورد ظلم واقع شده باشید، اما اگر بعد ها در 
سایه مطالعه و رشد آگاهی، نسبت به اینکه 
چرا چنین اتفاقاتی افتاده، آگاه شوید می توانید 
خشم خود را کنترل کنید، رشد کنید و انسان 
این  از  کاستن  برای  و چه بسا  بشوید  نیکی 
قبیل اتفاقات آسیب زا دست به عمل بزنید. 
مادرتان کتک می خورد، رنج  اگر زمانی که 
و درد او را حس کنید و معنی اشک او را 
بفهمید، بی شک هرگز زنی را مورد خشونت 
قرار نخواهید داد، اما اگر داده های شما این 
باشد که زن را باید کنترل کرد یا کتک زد تا 
خانواده دوام بیاورد، این چرخه ادامه خواهد 
داشت. بنابراین تالش همه ما باید این باشد 
که درک درستی از ناهنجاری های خانوادگی 
و اجتماعی بیابیم و با آگاهی از آنچه پیرامون 
ما رخ می دهد، راهکار بیابیم و اگر خود ما 
از یک  آمده ایم،  گرفتار  در چنین چرخه ای 

حقوقدان و روان شناس کمک بگیریم.
: آیا با ساخت فیلم های اجتماعی از 
نوع »ملی و هزار راه نرفته اش« می توان به 
آگاهی رسانی به نسل جوان در مورد پدیده 

خشونت و تبعاتش امیدوار بود؟
با  را  باب بحث »خشونت«  من سعی کردم 
این فیلمم باز  کنم. همان طور که در فیلم های 
دیگرهم همین کار را کردم. در فیلم »دو زن« 
»واکنش  فیلم  در  زنان،  انسانی  هویت  نفی 
پنجم« حق مادری و حضانت اطفال بعد از 
خیانت  زیادی«  »زن  فیلم  در  همسر،  مرگ 

همسران به زنان نجیب خود و... 
: انتخاب بازیگران بر چه اساسی 

بود؟
نقش،  سختی  به دلیل  پروژه خاص  این  در 
با  من  بود.  مطرح  هم  بازیگر  قابلیت های 
تعداد بسیار زیادی از بازیگران تئاتر، سینما 
و چهره جدید مالقات کردم. اولین بار که 
ماهور را دیدم، تحت تاثیر رفتار و چهره اش 
قرار گرفتم تا در نهایت این دخترم ژینا بود 
که او را تایید کرد. روزی که ژینا گفت ماهور 
بیشتر از دیگران به ملی نزدیک است، به دلیل 
در  و  پذیرفتم  دارد،  امور  این  در  که  دقتی 
رسیدم  یقین  این  به  تمرین ها  شروع  همان 
این یقین،  فیلم من است.  که ماهور »ملی« 
تایید مهری شیرازی )طراح گریم( و تورج 
منصوری )مدیر فیلمبرداری( را هم در پی 
داشت که چهره و فیزیک ماهور را مناسب 
نقش ملی می دانستند. آقای کی مرام را اولین 
بار در فیلم ملکه دیدم و به آقای زرین دست، 
فیلمبردار فیلم ملکه گفتم آینده درخشانی در 
سینما در انتظار اوست. صورت و فیزیک میالد 
کی مرام از دید من مناسب بازی در نقش سیامک 
کرده  بازی  من  فیلم  چند  در  هم  السا  بود. 
بود و توانایی های او را می شناختم. جمشید  
هاشم پور، افسر اسدی، فرزانه نشاط خواه و 
جمشید جهانزاده هم کامال منطبق با نقششان 
فیلم از  این  بودند و همین طور دیگران. در 
تعدادی از دوستان جوان تئاتر هم دعوت به 
همکار کردیم که قبال از آنها کارهای اجرایی 
خوبی دیده بودم و نقش های متنوعی از فیلم 
را به آنها سپردم. بیشتر آنها برای اولین بار 

جلوی دوربین می رفتند. 
: آیا به فیلم بعدی تان فکر کرده اید؟
بله، نگارش فیلمنامه به اتمام رسیده و به زودی 

ساخت آن را آغاز خواهم کرد.

گفت وگوی »سالمت« با تهمینه میالنی فیلمسازی که این روزها فیلم »ملی و راه های نرفته اش« را بر روی پرده سینما دارد
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 محبوبه 
ریاستی

خشم یکی از حس هایی است که هر انسانی آن 
را در وجود خود دارد و معموال کسی که حقش 
ضایع شده یا فکر می کند که حقش ضایع شده، 
این حس را بیشتر از افراد دیگر تجربه خواهد 
شکل های  به  را  خشمشان  مختلف  افراد  کرد. 
مختلفی بروز می دهند؛ یک نفر در را می کوبد، 
یکی کتک می زند و دیگری هر چه که دم دستش 
است را می شکند. معموال در جوامعی مانند ایران 
که بین سنت و مدرنیته قرار گرفته و از طرفی تا حدی تبعیض 
از کشورهای  بیشتر  مراتب  به  بروز خشم  دارد،  جنسیتی وجود 

دیگر است. البته ناگفته نماند که بروز خشم آن هم به شیوه قدیمی 
یعنی پرخاشگری و کتک زدن معموال از پدرها به پسرها انتقال پیدا 
می کند، مثال پسر ها در کودکی به واسطه پدری که هر روز مادرشان 
را به بهانه های مختلف زیر مشت و لگد می گرفته، می آموزند که 
به اسم غیرتی بودن، هر نوع رفتاری را که می خواهند می توانند 
با همسر یا دخترشان در آینده داشته باشند. از طرفی، خیلی از 
زنان به علت ترس از آبرویشان هیچ وقت شکایتی از این بابت 
نمی کنند و به همین دلیل دچار افسردگی های شدید می شوند چون 

نمی توانند از حقشان دفاع کنند. 
از سوی دیگر، خیلی از افراد ممکن است زورشان به کسی که در 

حقشان اجحاف کرده، نرسد، مثال کارمندی که نمی تواند حقش را 
از مدیرش بگیرد، از این موضوع عصبانی خواهد شد و عصبانیتش 

را سر کودک یا همسرش خالی خواهد کرد. 
امروزه شکل خشونت های خانگی تغییر کرده و به شکل سکوت 
یکدیگر،  گرفتن  نادیده  با  از همسران  مثال خیلی  است،  درآمده 
نداشتن رابطه زناشویی و حرف نزدن، خشم خود را به دیگری 

نشان می دهند.
 این همسران ممکن است هیچ وقت به هم ناسزا نگویند یا کتک کاری 
نکنند، اما با این روش خشم خود را بروز می دهند؛ یعنی خشمی 
منفعالنه دارند، مثال زن و شوهری می خواهند با یکدیگر به مهمانی 

بروند، اما مرد یا زن آنقدر برای آماده شدن زمان را می کشد که فرد 
مقابلش را عصبانی کند یا دائم نه می آورد و منفی بافی می کند. به 
هر حال برای رسیدن به یک رابطه منطقی و دور از خشونت باید 
روان درمانی کرد و شاید حتی مدتی به دارودرمانی متوسل شد تا 

به نتیجه دلخواه رسید. 
هم  نرفته اش«  راه های  و  »ملی  مانند  فیلم هایی  مورد ساخت  در 
باید بگویم که ساخت این نوع کارها خوب است، به شرط اینکه 
منصفانه قضاوت کنند و قضاوتشان یکطرفه نباشد. به هر حال همه 
ما نیاز داریم راه های کنترل خشم را بیاموزیم تا بتوانیم از حقمان 

به درستی دفاع کنیم.
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