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چهارمین ســاخته مهــدی رحمانی بعد از «دیگــری»« ،پنهان» و «بــرف» پس از کش و
سهای فراوان این روزها در گروه هنر و تجربه به نمایش در آمده اســت .این فیلمساز
قو 
جوان در «کارت پرواز» نوع تازهای از ســینما را تجربه کرده است؛ سینمایی رئالیستی که
متفاوت از ســینمای اجتماعی قصهگوی دو تجربه اخیرش اســت و آنطور که خودش
میگوید به ذات سینما نزدیکتر .او با وجود اینکه در این فیلم موضوع حساسی را روایت
میکند اما به حوزههای حساس نزدیک نمیشود و به تعبیر خودش از نگاه ژورنالیستی
بــه موضوع که ترانزیت مواد مخدر از راه بلعیدن اســت ،پرهیز میکند .ندا و منصور دو
شخصیت اصلی فیلم با دو دنیای متفاوت وارد این کار میشوند و «کارت پرواز» روایتی
است از پرسهزنی شــبانه آنها برای بیان پیامدهای این تصمیم پرخطر .مهدی رحمانی
(کارگردان) ،ندا جبرائیلی و منصور شهبازی (بازیگران) در گفتوگو با «ایران» از تجربه
ساخت و حضور در «کارت پرواز» گفتند که در ادامه میخوانید.

 ëëبیــرون ماندن فیلم از جشــنواره ســی و پنجم و تأخیر دوســاله
در اکران از حواشــیای بود که گریبانگیر این فیلم شــد .با تماشای
فیلــم ایــن ســؤال برایمان پررنگتر میشــود کــه واقعــاً چه چیز
بـــرش
باعث این برخورد سلبی شد؟ واقعاً مشکل مسئوالن با این فیلم چه بود؟
رحمانــی :مــا هــم نفهمیدیم مشــکل فیلم چــه بود ،تا همیــن االن هــم نفهمیدیم.
احتمــاالً همان انگهای همیشــگی و واژه ســیاهنمایی که دیگر از فــرط افراط مبتذل
شــده .حرفهایی مثل ســیاهنمایی یا ممنوعیت نشــان دادن مســألهای که االن خط
قرمــز بعضیهاســت بــرای این جور فیلمها همیشــه مشــکلزا میشــود .همینطور
ورود یکســری ســازمانها و ارگانهــای بیــرون از مجموعــه تصمیمگیرنده ســینما.
اساســاً انــگار مــا باید فقط دربــاره چیزهــای خنثی حرف بزنیــم .یکــی از دالیل رواج
کمدی همین است که اگر درباره هر مسألهای به شکل مؤثر حرف بزنیم شامل خط
قرمز و سانســور میشــود مگر اینکه آنقدر رواج پیدا کند و فراگیر شــود که حرف شــما
حرف نویی نباشد و در نتیجه دیگر کارکردی هم نخواهد داشت .االن شما میتوانید
راجع به ازدواج ســفید فیلم بســازید؟ مســلماً نه! اما خودتان شــاهدید که این اتفاق
چقدر در جامعه ما فراگیر شــده اســت .کی میشــود دربارهاش فیلم ساخت؟ وقتی
که دیگر اهمیتش را از دست داده و فیلم ساختن درباره آن تأثیر مثبتی ندارد .شبیه
همــان اتفاقی که در مواجهه با ایدز در ســینمای ایران افتــاد و وقتی دربارهاش فیلم
ســاختیم که دیگر برای کســی اهمیتی نداشــت .مثــل هزار ماجرایی کــه وقتی درباره
آن حــرف میزنیــم که دیگر برای کســی اهمیتی ندارد .گاهی هم یکســری فیلمســاز
بــا برخــی مســائل آنقدر مبتذل و بــد برخورد میکننــد که دیگر موضوع دســتمالی و
مبتذل میشــود و رغبت بقیه فیلمســازها نسبت به آن از بین میرود .تمام سینمای
ایران شــده فیلمهای خنثی و سفارشــی .االن فیلمهای اجتماعیمان هم سفارشــی
اســت .فیلمهای آسیبشناســانهمان هم سفارشــی اســت .همه چیز سفارشی است
و کســانی که غیر سفارشــی تولید کنند کارشان برچسب ســیاهنمایی میخورد .مسأله
فیلــم مــا آدمهایــی نیســت که برای بــه دســت آوردن پول زیــاد و خوشــبخت کردن
خانوادههایشــان به مــواد مخدر روی میآورند و جامعــه را بدبخت میکنند نه اصالً
این طور نیســت .االن این دســت آدمها گرفتار نان شبشــان هســتند .االن اگر کسی
دزدی میکند الزاماً به این مفهوم نیســت که ســارق و خالفکار حرفهای است .طرف
پول ندارد برای بچهاش شیر خشک بخرد .نان ندارد بخورد .از روی استیصال و اجبار
دست به این کارها میزند.

امید صالحی

 ëëتولیــد فیلمهــای ایرانــی بــا موضــوع مواد
مخدر در یک برهه زمانی هم در سینما و هم در
تلویزیون اوج گرفت اما چند ســالی اســت که
تب آن فروکش کرده اســت .معدود تولیدات
این حــوزه در ســالهای اخیــر هم بیشــتر روی
قربانیان مــواد مخدر متمرکز شــدهاند .چطور
شدشماسراغسوژهملتهببادیپَکرها(body
 )packerیا قاچاقچیانی که به شــیوه بلع ،مواد
مخدرراجابهجامیکنندرفتید؟
مهــدی رحمانی (کارگــردان) :رســیدن به این
ســوژه دو منبع داشــت .یک منبــع تجربی که
خودم در فرودگاه با آن مواجه شــدم و در یک
سفر خانمی را دستگیر کردند که بعد از پرس
و جو فهمیدم بادی پکر است و برای اطمینان
از او خواســتند بــرای انجــام  x-rayمأموران را
همراهی کند .منبع دیگر هم فیلمنامهای بود
کــه با امیر عربــی در حال نوشــتناش بودیم.
یــک فیلــم بــا محوریت پرســهزنی بــود که در
طول مســیر دچار تحوالتی شد و در نهایت به
سوژه بادی َپکرها رسید.
 ëëچطــور ایــن موضــوع را بســط و گســترش
دادیــد؟ تحقیقات میدانی داشــتید یا از مراجع
رسمیکمکگرفتید؟
رحمانــی :بله؛ هم با این افراد دیدار داشــتیم
و هــم به شــکل غیررســمی از مراجع رســمی
اطالعــات گرفتیــم .از یکســری آدم آشــنا،
مثل کســی که در پزشــکی قانونــی کار میکرد
اطالعاتــی گرفتیــم .در واقع پژوهشــی در این
زمینــه وجود نداشــت کــه بخواهیــم مطالعه
ی وجــود نداشــت که
کنیــم .اطالعــات رســم 
بخواهیــم بــه آن اســتناد کنیــم بلکــه صرفــاً
گفتوگوهای شفاهی داشتیم.
 ëëتحقیقــات میدانــی چــه آوردهای برایتــان
داشت؟
رحمانــی :هــم عمــق فاجعــ ه و هــم رویکرد
فیلــم روشــن شــد .در فیلمهایــی بــا موضوع
مــواد مخدر اساســاً به افراد درگیر بــا نگاه فرد
بزهــکار یا قربانــی نگاه میشــود؛ خالفکارانی
که هدفشــان پول اســت و میخواهند با فاسد
کــردن جامعــه خودشــان را پولــدار کننــد ،یــا
بزهکارانــی که فشــارهای زندگــی و روانی آنها
را به ســمت و سوی مواد مخدر کشانده است.
قصه بادیپکرها اما متفاوت از همه اینهاست؛

اعتیــاد ندارنــد و اتفاقــاً آدمهــای ســالمی
هســتند و هیــچ ربطــی بــه مصرفکننــدگان
یــا توزیعکننــدگان مــواد مخــدر ندارنــد .فقط
بهدلیل بحــران اقتصادی و اضطــرار مالی به
این کار روی آوردهاند .صرفاً یک جابهجاکننده
هســتند و قبل از رســیدن به این راهــکار یا کار
غیرقانونی ،حتی نمیدانند که چنین حرفهای
هــم وجــود دارد .اتفاقــاً از نظرشــان ایــن کار
نســبت بــه راههــای دیگــری که ممکن اســت
پیش رویشــان باشــد شــرافتمندانهتر اســت؛
بخصوص زنــان و دختران که معتقدند بادی
پکر از تنفروشــی و مــال مردم خــوردن بهتر
و ســالمتر اســت .آنها بر این باورند که با بدن
خودشــان معامله میکننــد و البته خیلی هم
از ریسکها و پیامدهای آن مثالً از نشتی مواد
آگاه نیســتند .در واقــع با مجموعــه آدمهایی
طرفیم که عین خودمان هستند .تکتکمان
اگــر دچــار بحــران اقتصــادی شــویم و مجبور
باشــیم در بــازه زمانی کوتــاه به پول برســیم،
شــاید این مســیر را امتحان کنیم .ایــن ماجرا
متفــاوت از قاچــاق مــواد مخــدر اســت و یک
فاجعه انسانی فراتر از حوزه مواد مخدر است.
ëëپــس فقط نیاز اقتصادی اســت کــه آنها را به
این ســمت و سو میکشاند؟ بر این اساس البد
باید بــه طبقه کمدرآمــد جامعه تعلق داشــته
باشند.
رحمانی :نه اتفاقاً ،بیشــتر متوســط .بهعنوان
مثــال کارمنــدی کــه مجبــور اســت بهصورت
هفتگــی برای فرزنــدش داروی چند میلیونی
تأمیــن کند چطــور میتواند مشــکلش را حل
کند؟ یا حتی طبقه متوســطی کــه احیاناً برای
جهــش در شــرایطش و تغییــر وضعیتش به
این کار اقدام میکند.
نــدا جبرائیلی :بله .دقیقــاً یک بخشاش هم
ایــن اســت که به یــک کشــور دیگــر میروند و
ممکن است آنجا از پس خودشان بربیایند .به
همین خاطر ظاهر و پرستیژشــان باید طوری
باشد که لو نروند.
رحمانــی :اصالً علت انتخاب زنــان و دختران
و بچهها به همین خاطر اســت که ظاهرشــان
نســبت بــه مردانــی کــه ایــن کار را میکننــد
موجهتر است و در فرودگاه به آنها کمتر شک
میکنند.

 ëëبه حضور کودکان هم در این روش ترانزیت
مواد مخدر اشــاره کردید .این هم از آن دســت
اطالعاتــی اســت کــه در تحقیقــات میدانی به
دستآوردید.
رحمانی :نه؛ در آماری که از خبرگزاری ایسنا به
دست آوردیم و با استناد به اطالعات پزشکی
قانونــی کــه در انتهــای فیلم نقــل کردیم هم
اشاره شده که زنان و کودکان بیشترین قربانیان
ایــن فاجعه هســتند .اگر چه آمار غیررســمی
بیشــتر از اینها بود اما مــا مجبور بودیم به آمار
رسمی استناد کنیم.
 ëëبلــه خــب آمارهــای رســمی ممکن اســت
واقعی نباشــند و مســلماً عمق فاجعه بیش از
اینهاست.
رحمانی :دقیقــاً نکته همین جاســت .همین
آمارهــا بــر فــرض درســت بــودن هم شــامل
کســانی میشــود که در اثر نشــتی مــواد مخدر
فــوت شــده و به پزشــکی قانونــی رســیدهاند.
خیلــی از ایــن افراد آن ســوی مــرز میمیرند،
خیلیهــا توســط تیــم قاچــاق ســر به نیســت
شــده و از چرخه خارج میشــوند .مثالً مواد را
از شکمشــان بیــرون میکشــند و خودشــان را
سر به نیســت میکنند تا کســی متوجه نشود.

یــک عــده هم کــه مأموریتشــان را به درســتی
انجــام میدهند ،برمیگردند و کســی متوجه
نمیشــود .در واقــع مــا بــا بخشــی از قربانیان
مواجهیم که پزشکی قانونی به آنها دسترسی
داشته که شاید  10درصد کل کسانی باشند که
در این چرخه فعالیت میکنند.
ëëارقــام دریافتی آنقدر وسوســهکننده اســت
کــه ایــن افــراد جانشــان را اینطــور بــه خطــر
یاندازند؟
م 
رحمانــی :بســتگی بــه تعــداد بســتهها دارد.
م کیلو
متناسب با وضعیت جسمی افراد از نی 
تا سه کیلو گنجایش دارد .میانگیناش حدود
یک و نیم کیلوگرم اســت کــه تقریباً حدود 30
میلیون تومان بابتش دریافت میکنند.
 ëëنــدا ،بعد از اطــاع از موضــوع قصه خودت
کنجــکاو نشــدی بیشــتر راجــع بــه ایــن آدمها
تحقیقکنی؟ازصحنههاییکهمخاطبحس
نزدیکی به تــو دارد همین صحنه بلعیدن مواد
است .به لحاظ حسی این صحنه چگونه شکل
گرفت؟
جبرائیلــی :در فضــای اینترنــت یکســری
جستوجو کردم اما بیشتر موقعیت سکانس
کمک کرد که به این حس نزدیک شوم؛ حس

و موقعیــت کســی که بــرای اولین بــار و به زور
دارد این بستهها را قورت میدهد و همچنین
اجباری که او را وادار به این کار کرده است .بعد
از فیلمبرداری این صحنه مشکالتی هم برای
خودم ایجاد شــد .چند روزی حالم بد بود و به
بیمارســتان مراجعه کردم .در بیمارســتان به
این فکر کــردم که مــن االن میتوانم توضیح
دهــم که اینها مواد نیســتند و عواقبــی هم در
انتظارم نیست .اما ندای فیلم همراهی ندارد
و از ترس پلیس نمیتواند به بیمارســتان هم
برود .تجربه این موقعیت باعث شــد تنهایی
او را بیشــتر درک کنم .ضمن اینکه بستههایی
کــه آنها قورت میدهند هم مواد اســت و هم
تعدادش بیشــتر است .در حالی که بستههای
ما پودرهای نســکافهای بود که داخل انگشت
دستکش جراحی بستهبندی شده بود.
 ëëاما این ماجرا برای منصور شهبازی متفاوت
از تو بود .نــدا برای اولین بار چنین کار ســختی
را جلوی دوربین تجربــه میکرد ،در حالی که بر
اساسقصهتواولینبارتنیستوبایدبرایت
راحتترازنداباشد.
منصــور شــهبازی :در ابتــدا بــه نظــرم امری
ناشــدنی و محــال میآمد .تا جایــی که آقای

رحمانــی مجبــور شــد بــرای جلوگیــری از
مشــکالت احتمالــی ســر صحنــه اورژانــس
بیاورد .برای اینکه ترســم از بلعیــدن مواد از
بین بــرود پیشــنهاد دادم اگر اشــکالی ندارد
اول نــدا بســتهها را قــورت بدهــد .تــرس و
دلهــره او طبیعــی بــود چــون اولین بــار بود
کــه آن را تجربــه میکــرد .اما رفتــار من باید
عــادی میبود چون منصــور در قصه در این
مــورد آدم نســبتاً بــا تجربهای اســت .بعد از
گرفتن پالنهای مربــوط به ندا ،کمی آرامتر
شــدم؛ وقتی دیــدم یک دختــر میتواند این
کار را بکند گفتم احتماالً برای من ســختتر
نخواهد بود .ضمن اینکه طبق قصه به لحاظ
بصری این کار باید برای من راحتتر به نظر
میرسید.
 ëëآقای رحمانی با توجه به عواقب این کار چرا
اصرار داشــتید که بلعیدن این بســتهها توسط
بازیگران بهصــورت واقعی اتفاق بیفتد؟ واقعاً
نمیشدبهصورتدیگریکارراپیشبرد؟
رحمانی :ذهن مخاطــب در اولین مواجهه با
این صحنه منتظر اســت فیلمساز تقلب کند.
امــا من بــه محض اینکــه ایــن کار را میکردم
مخاطــب از عمــق فاجعه دور میشــد .وقتی

شما با کســی مواجهید که واقعاً تالش میکند
ایــن مــواد را ببلعــد بایــد خیلــی آدم ســختی
باشــید که این صحنه را فراموش کنید و درگیر
آن نشوید .برای من خیلی مهم بود که بیننده
اصــاً احســاس ســرگرمی و تقلب نکنــد .تنها
موضوعی که پیش از شــروع کار با ندا و منصور
در میان گذاشــتم همین بود که باید به شــکل
واقعی مواد را ببلعید.
 ëëودرنهایتاینکهکارآنهابهبیمارستانکشید.
جبرائیلی:در بیمارستان پرستار شیفت باورش
نمیشــد که بــه خاطر بــازی در فیلم بســته را
قورت دادهام .اسم من را گوگل کرد و اطالعات
فیلمهای قبلیام را دید تا باورش شد که بادی
َپکر نیســتم و به کمکم آمد .باالخره بعد از دو
روز ســخت و دشــوار با کمک دارو بستهها
ســه ِ
دفع شدند.
دردســرهای کارگردانــی کــه دنبال تغییر مســیر
یرود
یاشم 
فیلمساز 
 ëëآقای رحمانی شــما در «کارت پــرواز» نوع
تــازهای از ســینما را تجربــه کردهایــد .چطــور
شــد از ســینمای اجتماعــی و قصهگویی مثل
«برف» و «پنهان» به ســینمای واقعگرایانهتر
و مســتندگونهتری مثــل این فیلم رســیدید؟
در حالی که با همین ســوژه میتوانستید یک
تریلــر حادثــهای بســازید یا بــرای هر کــدام از
شخصیتها قصه و داستان مجزایی تعریف
کنید.
رحمانــی :این شــکلی شــدهام دیگــر! از درون
پوستاندازی کردهام و فیلمسازی به این شکل
دیگر برایم مهم شــده است .شاید پیش از این
بیشتر تحت تأثیر محیط سینمایی قرار داشتم
و جریان رایج برایم مهمتر بود .از این فیلم به
بعد ،فیلمســازی برایم درونیتر و شــخصیتر
شــده اســت .اگر با همین موضوع و ســوژه نوع
دیگــری فیلــم میســاختم و ژورنالیســتی بــه
ماجــرا نــگاه و جامعه را درگیر میکردم شــاید
بــرای خیلیهــا جــذاب تــر و ســرگرم کنندهتر
بــود .اما «کارت پــرواز» ب ه نظرم خیلی به ذات
ســینما نزدیکتر اســت و ســینمای نــاب تری
اســت؛ ســینمایی فــارغ از نظام صنعتــی و به
معنــای تولیــد اندیشــه کــه امیــدوارم در گــذر
زمان اثرگذار باشــد و قدیمی نشود .از این بعد
رویه فیلمســازیام بههمین شکل است ،فارغ
از هیجــان و تــاش بــرای ســینمایی اســت که
دوستش دارم.
 ëëاینکــه مخاطب خیلــی درگیر احساســات و
شخصیتها نمیشود و لحظه ای در دل ماجرا
قرار میگیرد هم عامدانه و بر مبنای همین نگاه
است؟
رحمانی :نظریــهای وجــود دارد مبنی بر اینکه
اگــر فیلمی مخاطب را زیادی احساســاتی کند
متقلب اســت ،مخصوصــاً وقتی در ســینمای
اجتماعــی کار میکنیــم .مــن کمتــر کســی را
دیدهام که از ســینما بیرون آمده باشــد و سایه
این فیلم چند ساعت و چند روزی در ذهناش
ســنگینی نکند .قطعــاً مخاطــب بــا آن درگیر
میشــود امــا احساســاتی کــردن مخاطــب به
معنای ملــودرام کردن فضا و ایجاد احســاس
ترحم با المانهایی مثل موسیقی ،شیوه بازی
و دیالوگنویســی و غلیان کردن عواطف او ،که
مثالً بگوید آخی طفلکی! را دوســت نداشــتم.
ایــن شــخصیتها طفلکــی نیســتند ،خــود ما
ک تک
هســتند .منصور و ندا ،من و شماییم .ت 
آدمهای ایــن جامعهایم کــه در اقتصاد بیمار
امــروز ممکــن اســت در شــرایط مشــابه قــرار
بگیریــم و همیــن کار را بکنیــم .در این بحران
اقتصادی همهمان یک هدف مشــترک داریم
که پول است.
 ëëالبته در زیر متن فیلــم هم نوری بر معضالت
اجتماعی تاباندهاید .اما به نظر میرسد تعریف
ســینمای اجتماعــی بــرای شــما ایجــاد تنش و
التهــاب بــا نشــان دادن زوایــای تیــره و تاریــک
اجتماعتمامماجرانیست.
رحمانــی :بلــه «کارت پــرواز» پدیــده کودک
همسری ،حضانت و همه اینها را دارد .ما در
یک صحنه همسر ندا را میبینیم و در همان
صحنه پــی میبریم که اگر شــوهر ندا چنین
شــخصیتی دارد چــرا باید قانون اجــازه دهد
بچــه بــه او برســد و از مادرش محروم شــود.
اینهــا الیههای زیر متنی اســت که خیلی هم
قرار نیست پررنگ شود.
 ëëیا پزشــک و کتابفروشــی که به نوعی در این
چرخــهقرارگرفتهواشــارهمیکنــدکهاقتصاد
زیربناستوفرهنگروبناواگراقتصاددرست
شــود فرهنــگ هم درســت میشــود .چگونه
بــهاینشــخصیتهارســیدید؟درتحقیقات
میدانی با موارد مشابه آنها آشنا شدید یا اینکه
بنا بر ملزومات قصه این شخصیتها را خلق
کردید؟
رحمانــی :در مرحلــه تحقیــق بــه ایــن افراد
رســیدیم؛ امــا بگذارید از یک منظــر دیگر به
ایــن ماجــرا نگاه کنیــم .در جامعــ ه خودمان
اصــاً در همین روزنامه خودتــان چند نفر را
میشناسید که کارشان را درست و در سالمت
انجام میدهند؟ در یک بیمارستان چند نفر
را سراغ دارید که به سالمتی اخالقی کارشان
پایبندند؟
شــیوه زندگــی امــروز مــا را مجبــور کــرده کــه
اینطور کار کنیم .من از کارم میزنم ،بازیگر از
بازیاش ،شــما از مصاحبه و گزارشتان .یکی
دیرتر ســر کار میآید و آن یکــی زودتر میرود.
چــرا؟ همهمــان یــک دلیــل داریــم؛ اقتصــاد،
بینظمی ،نارضایتی ،نابرابری .شما با خودت

