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دغدغه ام 
مسائل  اجتماعی  است

ســینمای هنر و تجربــه مخاطبان خــاص خــود را در این 
ســا ل های اخیر پیدا کرده اســت، مخاطبانی که برای فرار از 
فیلم های گیشه ای و ســطحی به این فیلم ها روی می آورند. 
»کارت پــرواز« عنوان آخریــن فیلم مهدی رحمانی اســت 
و این روزها بر پرده ســینمای هنر و تجربه اکران می شــود. 
رحمانی از آن دســته کارگردانانی اســت که دنبال به تصویر 
کشیدن معضالت اجتماعی اســت و این بار به سراغ سوژه ای 
خاص رفته اســت. »کارت پرواز« داســتان »نــدا« با بازی 
»ندا جبرائیلی« اســت که بنا بر مشــکالتی که دارد ســراغ 
بلعیدن مواد مخدر و ترانزیت آن می رود. گفت وگویی با مهدی 
رحمانی درباره »کارت پرواز« داشتیم که در ادامه می خوانید.

دالرام صادقی

گفت  و گو

مهدی رحمانی؛ کارگردان فیلم »کارت پرواز« در گفت  وگو  با »صبا« :

در فیلــم »کارت پرواز«کاراکتر »ندا« در گیر و دار مســئله 
حضانت و دوری از فرزند اســت، این موضــوع در خیلی از 
فیلم های دیگر نیز مطرح بوده اســت؛ چــرا این گره را برای 

»ندا«  در »کارت پرواز« طرح کردید؟
حضانت فرزند، مســئله مهم، جدی و گسترده ای در جامعه 
ماســت و با این که فیلم هــای دیگری نیز بــه این موضوع 
پرداخته اند، اما مسئله  حضانت که درباره زنان و جامعه زنان 
کشور ما وجود دارد هنوز جای پرداخته شدن دارد. در طول 
تحقیقاتم درباره این مسئله به چندین نفر برخوردم؛ مسئله ای 
که به بحث حضانت فرزندانشان می رسید و چون کفایت مالی 
نداشتند، نمی توانستند حضانت فرزند خود را بگیرند. به نظرم 
این قضیه آنقدر مهم بود که پرداخته شود و نیاز پرداختن به 

آن را می دیدم.
شــما عالوه بــر کارگردانی، به همــراه امیر عربــی و بابک 
میرزاخانی یکی از نویســندگان »کارت پــرواز« بودید؛ این 
ایده که خانمی تجارت مواد مخدر بکند، از کجا شکل گرفت؟

زمانی که ایده حمل مواد که بالی خانمان سوز است، در جلسه 
مواد مخدر سوژه اصلی ســاخت »کارت پرواز« قرار گرفت، 
تحقیقات میدانی را شروع کردیم و به سراغ گفت وگو با این 
افراد و استفاده از آمارها رفتیم. بیشترین قربانیان این تجارت، 
خانم ها و کودکان هســتند. به همین دلیــل باید این اتفاق 
می افتاد و به مسئله زنان که بخش اصلی این تجارت هستند 
پرداخته می شد. همه این موارد انگیزه ای بود تا کاراکتر »ندا« 

به وجود بیاید.
فیلم پایانی تلــخ دارد؛ درباره پایان بنــدی فیلم توضیحی 

بفرمایید.
 در واقعیــت هم تجارت مــواد مخدر پایان خوبــی ندارد و 
سرنوشتی غیر از این، برای فیلم و کاراکتر نمی توانست اتفاق 

بیفتد.
»کارت پرواز« بعد از سه ســال اکران خود را در هنر و تجربه 
آغاز کرده اســت؛ دلیل این توقف چه بــود؟ و چرا در اکران 

عمومی نمایش داده نشد؟
بخشــی از آن به دلیل مضمون فیلم بود که شاید برای اکران 
عمومی به صالح نبود. اکران در هنر و تجربه برای فیلم های 
جدی که مضامینی تلخ دارند، مناســب تر است. برای اکران 
در هنر و تجربه با توجه به مســئله فیلم، این انتخابی بود که 
خودمان تصمیم گرفتیم چون احســاس کردیم تکلیف مان 
با مخاطب روشن تر اســت و می توانیم با طیف گسترده تر و 

انتخاب شــده تری از مخاطب به لحاظ زمان و رویکردی که 
تماشاگر عقیده اش را دارد، روبه رو شویم.

به عنوان کارگردان اثر، به نظر شما مهم ترین ویژگی یا پیامی 
که »کارت پرواز« به بیننده منتقل می کند، چیست؟

مســئله ای که بیان می کند به روز، گســترده و یک بحران 
اجتماعی است که در اثر تاثیرات اقتصادی بدی که در جامعه 
امروزی وجود دارد، شکل گرفته است و این بحران اقتصادی 
گریبان گیر مردم است. این فیلم، پروژه ای است که از طرف 
خیلی از جوان ها و بخش وســیعی از جامعه می تواند باشد 
که درباره این موضــوع در فیلم گفت وگو، روشــنگری و یا 

اطالع  رسانی می شود و هدف ما هم همین بوده است.
در »کارت پرواز« از بازیگرهای چهره استفاده نکرده اید، در 
این شرایط اکران چقدرگیشه برای شما و فیلم تضمین شده 

است؟
من اول از همه به خود فیلم و درستی آن و بعد به گیشه فکر 
می کنم. نکته ای که برایم اهمیت داشت این بود که در فیلم از 
بازیگرهای غیرچهره استفاده کنم به خاطر این که مستندگونه 
باشد و مردم بتوانند با کاراکترهای فیلم ارتباط برقرار کنند. 
درواقع برخی مواقع که از چهره استفاده  کنیم، کار را به سمت 
فضایی فیلم گونه می برد و فاصله ای بین مخاطب و فیلم ایجاد 
می کند. علت اصلی اســتفاده از کاراکترهایی که کمتر دیده 
شده اند این بود که فاصله بین مخاطب و فیلم برداشته شود. 

خیلی از فیلمسازها به سمت ســاخت فیلم های آپارتمانی 
رفته اند اما »کارت پرواز« تعدد لوکشــین دارد، این موضوع 

کار را برای شما و دیگر عوامل فیلم سخت نمی کرد؟
در کل فیلمســازی  کار ســختی اســت و ما نمی توانیم در 
فیلمسازی به دنبال شرایط آسان باشیم و این شدنی نیست. 
هر فیلمی که قصه و موضوعش اقتضا کند باید کارگردان این 
امکان را فراهم کند ولو این که همان طور که شما می گویید 
سخت باشد، اما فیلم  ساختن برای رسیدن به محصولی که 
مخاطب بتواند اثر را درک کند و برایش قابل فهم باشــد نیز 
سختی خودش را دارد، به هرحال سینما پدیده سختی است.

در فیلم هایی که تابه حال ساخته اید همواره به دنبال مطرح 
کردن موضوعی اجتماعی بوده ایــد؛ »کارت پرواز« چقدر به 

دغدغه  فیلمسازی و هدف تان شبیه است؟
فیلمی که دغدغه ام نباشد و هیجانی برای ساختنش نداشته 
باشــم، آن فیلم را نمی ســازم. پس حتما در فیلمی که کار 
می کنم باید یک طرفش اجتماع باشــد. من براســاس فهم 

و برداشــت و ذهنیتم در جامعه ای زندگی می کنم که فیلم 
می سازم. اساسا اگر به عنوان یک فیلمساز بخواهم مسئله ای 
را مطرح کنم که مسئله جامعه  من نیست و کارکردی برای 
جامعه ام ندارد که به عنوان ســرگرمی باشــد، کار نمی کنم. 
بنابراین »کارت پرواز« برای من یک نقطه حساب شده ای از 
آن رویکردی که به یک جامعــه و محله زندگی ایده آلم دارم 
و موضوعی که مطرح می کنم برای به فکر انداختن کســانی 

است که باید فکر کنند و برای معضالت تصمیم گیری کنند.
تصمیم دارید کار در ژانر اجتماعــی را ادامه دهید یا به فکر 

تجربه ژانرهای دیگر نیز هستید؟
در مسیر فیلمســازی ام رویکردم همواره در مسیر اجتماعی 
بوده مگر زمانی که فکر کنم باید نگرشــم را تغییر دهم یا به 
نکات دیگــری تمرکز کنم، اما تا این لحظه که دارم با شــما 

صحبت می کنم همچنان دغدغه ام مسائل اجتماعی است.
اگر نکته آخری مانده، بفرمایید؟

»کارت پرواز« فــارغ از ارزش هایی که خــود فیلم می تواند 
داشته باشد یا نداشته باشد، به نظرم فیلمی است که به خاطر 
موضوعش و جامعه هدفش باید توســط مخاطب دیده شود 
و امیدوارم که رســانه ها همین طور که در حال حاضر کمک 
می کنند، برای آگاه کردن مخاطب و دعوت به تماشا همکاری 
کنند و کمک بیشتری شود تا طیف مخاطبان بیشتری فیلم 

را ببینند.


