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ترکیدن بغض کرخه در کنار راین

ازکرخهتاراینبهروایتخالقاش
»ازکرخهتاراین«فیلممحبوبومهمیبودو۳۰سالپیش،
اغلبنشریاتسینماییباکارگردانشگفتوگوکردند.از
میانمصاحبههایمختلفابراهیمحاتمیکیا،جذابترین
بخشهایگفتههایشرادرباره»ازکرخهتاراین«گلچین

کردهایمکهدرادامهمیخوانید.

ایدهاولیه
تحقیقات را از تهران شروع کردم. از انواع بچه هایی که به دالیل 
گوناگون ارتوپدی مثل تهیه دست و پای مصنوعی و امثالهم به 
خارج رفته بودند تا بچه های شیمیایی شده که در اواخر تحقیق 
به آنها برخوردم. نخستین نفر از بچه های شیمیایی را برحسب 
اتفاق یافتم. در بنیاد جانبازان، پسر خیلی جوان کوچکی را به 
من نشان دادند و گفتند:»با این هم مصاحبه کن.« گفتم، چشم. 
ابتدا فکر کردم می خواهند مرا دست به سر کنند؛ اما وقتی شروع 
به صحبت کرد، تازه فهمیدم که چه شخص بزرگی است. سن 
واقعی او بیشتر از قیافه و هیکل نحیف و ریزش بود. شیمی درمانی 
او را چنین کرده بود. او شروع کرد و... ادامه داد. من، طور دیگری 
شــده بودم. این تلنگر اول بعــد از طرح بود. شــخصی که در 
عکس هایش جوان برومند و خوش تیپی بود، حرف های زیادی 

برای گفتن داشت.
او دقیقاً همین زندگی قهرمان کرخه را داشت. او هم نمی دانست 
شیمیایی شده اســت. یعنی می دانست شــیمیایی شده اما 
نمی دانست چنین وضعیتی دارد. دوستان و برادرش می دانستند 
و همان ها او را به هر شــکلی بود - به خصوص اینکه پولی هم 
نداشــتند - به خارج بردند. او یک روز اتفاقی و سر نماز متوجه 
موضوع می شــود. یک جوان دیگری هم دیده بــودم که بر اثر 
ترکش خمپاره نابینا شده بود. او خواهری داشت که در آلمان بود، 
تلفیق این دو ماجرا راه را به من نشان داد که باید چکار کنم. مردد 
بودم که تکیه قصه را بر خواهر بگذارم یا برادر. در نهایت، قرار شد 
روی خواهر بیشتر کار کنم. چنین خواهری از کجا پیدا کنم؟ 
من که نه خواهری می شناسم و نه با آن فضای دور از وطن آشنا 
هستم. دستم به هیچ کجا بند نبود. وضعیتم شبیه کارآگاهی بود 

که قتلی رخ داده؛ ولی، هیچ سرنخی پیدا نمی کند.
در جشــنواره اصفهان ســال 70 به یکی از مهمانان فیلمساز 
جشــنواره به نام خانم فرانک جاللی برخوردم که مقیم آلمان 
بود. قصه را به او گفتم و همینطور تأکید کردم که خودم چگونه 
هستم، در جنگ بودم و چه. برگشت گفت: اتفاقاً من هم درباره 
بسیجی ها فیلم ساخته ام که چند دفعه در آلمان پخش شده. 
بسیجی ها را باور دارم و معتقدم جامعه بعد از جنگ، بسیجی را 
درک نمی کند و ظرفیت پذیرش این خوبــان را ندارد.« دیدم 
نسبت به بسیجی تحلیل هم دارد. از او آدرس گرفتم که در آلمان 
بیشتر صحبت کنیم، قبول کرد. رفتم و چند صباحی کنارشان 
بودم. راحت تر در زندگی آنها فرو رفته بودم. به خانم جاللی گفته 
بودم که مو به مو باید همراهم باشید، اگر نیستید، بگویید تا قصه 
را کنار بگذارم. به او گفتم از بند کفش گرفته تا تک تک کلماتی 
که می تواند گفته شود، برایم اهمیت دارد. تحقیقات تمام شد. 
آمدم تهران و 45 روز در زیرزمین منزلمان خودم را حبس کردم. 
بعد از 45روز نخستین نفری که سناریو را خواند، آقای محمدی، 

رئیس سینافیلم بود، خواند و به من تبریک گفت.

اهمیتجنگبرایحاتمیکیا
می گوییم نسلی وجود دارد که 8سال از شیرین ترین و زنده ترین 
سال های عمرش را در جنگ گذرانده است. از هیجده سالگی 
و حتی از پانزده ســالگی... اینها همان کسانی هستند که امام 
در سال 4۲ نشان کرده بود و گفته بود که سربازان من االن در 

گهواره ها هستند.
 این، نسلی است که سرنوشت، به دستش رقم خورده است. حرف 
من این است که این آدم ها در جنگ است که شکل گرفته اند. 
و دغدغه من پیگیری سرنوشت اینهاست. لفظ سینمای جنگ 
اذیتم می کند و همیشه با آن مسئله داشته ام. از این لفظ بوی 
باروت و تق و توق می آید... آنچه بر ما گذشت را نمی توان جنگ 
به مفهوم عادی اش دانســت و دغدغه من آن چیزی است که 
این نسل با آن روبه رو بوده اســت. حتی در مجله سوره شماره 
اول یا دوم گفته بودم که از جنگ دست نخواهم کشید. به نظر 
می آمد که دارم لجبازی می کنم بعضــی وقت ها این تردید در 
دلم می افتاد نکند متأثر از یک نوع حالت نفسانی این حرف را 
گفته ام. منتهی هر چه جلوتر می رویم می بینم که نه: حرف برای 

گفتن بسیار است. 

دلیلانتخابنامفیلم
اول می خواستم در اتریش کار کنم. به ذهنم رسیده بود که از 
اسم رودخانه دانوب استفاده کنم. بعد که قرار شد در آلمان کار 
کنم در صحبت با مجروح های شیمیایی، بچه ها می گفتند که ما 
برای خلوت کردن و گذراندن اوقات تنهایی به کنار راین می رویم. 
ما همیشه بچه ها را در کنار راین پیدا می کردیم. خانه ایران هم 
در کنار راین است. می نشستند روبه روی رودخانه و با او درددل 
می کردند. قصه هاشان را برای راین می گفتند. خب! برای من این 
یک شاخص بود. کرخه هم که شاخص جنگ خودمان است و 

می دیدم که این دو می توانند رابطه زیبایی با هم داشته باشند.

رابطهبامنتقدان
فیلم را متأسفانه نخســتین بار چند نفر از منتقدان شاخص 
ســینمایی دیدند و از ســینما آمدند بیرون و گفتند خسته 
نباشید و خداحافظ و رفتند. واقعاً برایم تکان دهنده و سخت 
بود. قرار هم نبود این اتفاق بیفتــد. اما آمدند و دیدند. قطع و 
دو ماه بعد منتقدان در سینما شهرقصه. هر روز که گذشت من 
کینه ام نسبت به این منتقدان بیشتر شد. منتقدان راحت تر 
می توانستند با فیلم برخورد کنند. حتی اگر می گفتند آقا بد 
بود، مزخرف بود برایم انسانی تر بود تا این برخورد متکبرانه. 
برای من این تعیین کننده است. من مجبور شدم به سینماهای 
مردم بروم و فیلم را با مردم ببینم تا بفهمم مردم چه می گویند. 
بفهمم که مردم باالخره با فیلم رابطه برقرار می کنند یا نه، و 

وقتی دیدم خیالم راحت شد.

نقشیبرلبهتیغ
صادق صفایی که 5شهریور پارسال درگذشت، برای 
بازی در نقش نــوذر از کرخه تا رایــن دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر نقــش مکمل مــرد را از یازدهمین 
جشــنواره فیلم فجر دریافت کرد. بهرام عظیم پور 
از صفایی هم مثل علی دهکــردی ویدئویی در حال 
نمایشــنامه خوانی گرفت و بعد از چند تست، نقش 
نوذر به او رســید. یکی از ویژگی هــای به یادماندنی 
نوذر صدای خفه و گرفته او بود که صفایی به خوبی از 
پس ساختن چنین صدایی برآمده بود. او در شماره 
149مجله فیلم درباره نــوذر گفته بود: »موقعی که 
متن فیلمنامه را خواندم، دیدم که دیالوگ به صورت 
چکیده اطالعات نسبتا جامعی از شخصیت نوذر را 
ارائه می دهد. اما به دلیل گذرا بودن نقش و اینکه روی 
شخصیت تامل نمی شود و به عبارتی اطالعات درباره 
نوذر یکباره داده می شود و تماشاگر زیاد با او زندگی 
نمی کند، به نظرم رسید که نقش بر لبه تیغ است... . 
به این نتیجه رسیدم که غیر از تأکید بر دیالوگ، به 
امکانات فیزیکی نقش نیز بیشتر بپردازم و از این طریق 

از نوذر معرفی کاملی ارائه دهم.«

نماي درشت 1

نماي درشت 3

نماي درشت ۲

نقل قول

ازهلنتالیال
مرحوم هما روستا برای بازی در نقش لیال در فیلم از کرخه تا راین 
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از یازدهمین 
جشنواره فیلم فجر شد. وقتی بازی در نقش لیال به او پیشنهاد 
شــد، مشــغول بازی نقش هلن در نمایش »دایی وانیا« بود و 
10روز دیرتر به گروه فیلمبرداری در آلمان ملحق شــد. روستا 
و حاتمی کیا در تهران دربــاره نقش لیال با هم بحث و گفت وگو 
کرده بودند، اما به گفته خود روستا، هلن دایی وانیا اجازه تمرکز 
روی لیالی کرخه را به او نمی داد. مطابق فیلمنامه، لیال زنی است 
که در آلمان زندگی می کند و سال هاست که به ایران رفت وآمد 
نداشته است؛ بنابراین روستا تصمیم می گیرد برای اینکه بتواند 
روی لیال متمرکز شود، از عوامل ایرانی گروه فاصله بگیرد. حتی 
به خواهرش که ساکن آلمان بوده و ســال ها همدیگر را ندیده 
بوند، می گوید تا مدتی به دیدارش نیاید. روستا در این باره گفته: 
»تمام این تمهیدها را به کار می بردم که در فضای نقش قرار بگیرم. 
حتما آقای حاتمی کیا هم حس کرده که رفتار من عوض شده 
است، ولی چیزی به من نمی گفت. احساس تنهایی می کردم، 
ولی خوشحال بودم که راه نزدیک شدن به نقش را پیدا کرده ام. 
همکاران ایرانی من حتما از من رنجیده بودند، چون فاصله بین 
خودشــان و من را احســاس می کردند.... روزی که فیلم را در 
جشنواره دیدم، دانستم که مشقات گوناگونی که همگی همکاران 

در ساخت این فیلم تحمل کرده بودند، بار نیکو داده است«.
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مسعودفراستی

داغ غربتنامه ای به دوست زمان جنگ

 دو بار »از کرخه تا راین« را دیدم و هــر دو بار از آغاز 
تا انجام گریســتم. دلم می گریست، اما عقلم گواهی 
می داد که تو بر دامنه آتشفشان، منزل گرفته ای. دلم 
می دانست که تو بر حکم عشــق گردن نهاده ای و به 
همین علت، از عادات متعارف فاصله گرفته ای. عقلم 
می پرسید: »چگونه می توان در این روزگار سر به حکم 
عشق سپرد؟« عقل من می گوید که او »موقع شناس« 
نیست و دلم پاسخ می دهد: »نباید هم چنین باشد«. 
عقل می گوید: »مالحظه عرف، حکم عقل اســت«. 
دلم جواب می دهد: »آخر او که عاقل نیســت«. عقل 
اعتراض می کند: »او نباید این همه بی پروا باشــد«. 
دل می گوید: »در نزد عاشقان، پروا ریاکاری است«. 
عقل پرخاشــی می کند: »او هر چــه را که در دلش 
گذشته است، صادقانه بر زبان آورده است«. دلم جواب 
می دهد: »هر کس باید خودش باشد نه دیگری«. عقل 
می گوید: »اینکه دیوانگی است....« و دلم تأیید می کند: 
»درست است«. عقل از کوره به در می رود: »او بسیجی 
را به مسلخ مظلومیتش کشانده است« و دلم جواب 
می دهد: »روزگار چنین کرده است؛ مگر جبهه فاو را 
در آخرین روزهای جنگ از یاد برده ای؟ آن چشم های 
کور و چهره های تاول زده...؟ مگر این روزها اخبار شهر 
چرسکا به تو نمی رسد؟« عقل اعتراض می کند: »هر 
واقعیت تلخ را نمی توان گفت« و دل پاسخ می دهد: 
»هر واقعیتی را که نمی توان به جرم تلخ بودن پنهان 
کرد.« و عقل پیروزمندانه می گوید: »پس اذعان داری 

که این فیلم تلخ است؟«
دوست من! فیلم از کرخه تا راین تلخ است؛ به تلخی 
بمب های شــیمیایی، به تلخی از دست دادن فاو و به 
تلخی مظلومیت بسیجی. می خواهم بگویم که تلخ است 
اما ذلیالنه نیست. این تلخی همچون تلخی شهادت 
شیرین اســت. تو همواره پای در عرصه های خالف 
عادت و غیرمتعارف نهاده ای... و این است که بسیاری را 
از تو رنجانده است. تو با قلبت در جهان زندگی می کنی 
و همانطور هم که زندگی می کنی، فیلم می سازی. پس 
به تو اعتراض کردن خطاست، چرا که سرا پای وجودت 
»قلب« است و مگر جز این هم راهی برای هنرمند بودن 

وجود دارد؟ تو زیســتن ات عین هنرمندی اســت و 
هنرمندی ات عین زیستن. پس چگونه از تو می توان 
خواست که از نفخ روح خویش در فیلم هایت ممانعت 
کنی؟ این بار هم فیلم تو، بیرون از قالب های متعارف 
موجودیت پیدا کرده است؛ چراکه باز هم تو خودت را 
محاکمه کرده ای و من می دانم که در روزگاری چنین، 
چقدر دشوار است که انسان خودش را همینطور که 

هست نشان دهد.
عادات و آداب عالم ظاهر، تو را وامی دارند که خودت را 
پنهان کنی و من می دانم که برای فردی چون تو، مردن 
بهتر است از زیستنی چنین. هنر و فرهنگ، زیر نقاب، 
خفه می شوند و آنچه باقی می ماند ریاکاری است؛ یک 

ریاکاری موجه. 
تو می خواسته ای که جوابی ســزاوار به فیلم »بدون 
دخترم هرگز« داده باشــی و ده ها فیلم دیگری که از 
دینداران ایرانی، چهره ای پلید به نمایش می گذارند و 
چنین کرده ای و خواه ناخواه انتخابی چنین، اقتضائات 
خاص خویش را به درون قصه فیلم کشانده است. پس 
سعید بسیجی که برای درمان چشم های خویش به 
آلمان فرستاده شده است باید خواهری مهاجر داشته 
باشد که به مردی آلمانی شوهر کرده است. آندریاس، 
مرد شریفی است، اما »بتی محمودی« چنین نبود. قصه 
فیلم می بایست که در تقابل سعید و خواهرش شکل 
بگیرد، یعنی خواهر سعید می بایست »ضد جنگ« 
باشد و سعید، یک بسیجی معتقد. و چنین است. اگر 
بخواهیم که عمق مظلومیت بسیجیان را در این جنگ 
نا برابر بیان کنیم و پرده از ذات پلید سالح های شیمیایی 
برگیریم، می بایست که سعید در برابر عوارض شیمیایی 
از پای درآید، درحالی که فرزندش تازه به دنیا آمده که 
چنین شده است. و باز هم برای آنکه این تراژدی عجیب 
معنوی، در عین حال، طبیعت حیات انسانی را از کف 
ندهد، می بایست که سعید را شدت غلبه رنج به شکایت 
بکشاند. اما باز هم به درگاه خدا، نه کس دیگر. و برای 
آنکه این تراژدی کامل شود می بایست که همسر شهید 
با آن چادر و مقنعه سیاه به غرب رنگارنگ سفر کند و در 
پشت شیشه های قرنطینه بیمارستان، شاهد شهادت 
سعید باشــد که اکنون دیگر آرامش خود را باز یافته 

است... و باز هم شهید شده است.
سوره،دوره5،شمارههاي2و۳،اردیبهشتوخرداد1۳72

» از کرخه تا راین« پنجمین فیلم بلند حاتمی کیا، 
در ادامه »دیده بــان« و به خصوص »مهاجر«، باز 
هم قصه و داغ غربت است. گویا این قصه، سر دراز 
دارد. کرخه وصف همه انسان های دردمندی است 
که فریاد مظلومیتشــان در گلو مانده؛ آدم هایی 
که دور مانده از اصل خویش، بــا همدم خود راز 
دل می گوینــد و در انتظار وصل انــد. فغان های 
شکوه آمیز ســعید را با یار در کنار رود راین به یاد 
بیاورید. حاتمی کیا حرمت نگه می دارد و به حریم 
خلوت سعید دست اندازی نمی کند و چهره او را 
در آن حال خوش عبادت از ما می پوشاند. چراکه 
فیلمساز هم برای سعید احترام قائل است و هم 

برای مخاطبش و هم برای سینما.
سینما، برای او، نه تفنن است، نه دستاویز و وسیله 
»پیام« که نیاز جدی اســت به بیان خود، و دنیای 
پیرامونش. بیان داغ ها و غصه هــای خویش. بیان 
رازها، دردها و مظلومیت های بسیجی ها در جنگ، و 

پیگیری سرنوشت آنها در دوران بعد جنگ.
فیلمساز ما از جبهه به ســینما آمده. قدر جبهه را 
می داند، قدر یافتن خود را، قدر دوستی های غریب 
جبهه را.   »اسکندر یکه تاز«ش را همانجا از دست داده  
ـ یا به دست آورده  ـ گویی بخش عمده ای از وجودش 
را آن جا گذاشته. از 5سال پیش تا به امروز، سر حرف 
خویش ایستاده که »اگر فیلم خانوادگی بسازم، از 
نوع جنگی آن می سازم.« یا »اگر فیلم دیگری غیر از 
جنگ به نام حاتمی کیا به البراتوار آمد، شما از طرف 
من اجازه دارید که آن را بسوزانید.« از آنجا که چنین 
قدردان جبهه است، الجرم قدر سینما را نیز می داند. 
تکنیک سینمایی اش رشد کرده و آرام آرام مخاطب 
را هم می فهمد و مدنظر می گیرد. از همین روست 
که فیلمش مؤثــر می افتد و داغ بــر دل ها می زند. 
حس غریب فیلم هر تماشاگری را در بار اول تماشا، 
از خود بی خود می کند، اما تفکرش را زایل نمی سازد. 
فیلم به راحتی می توانست یک ملودرام خانوادگی 
سانتی مانتال و اشک انگیز از آب دربیاید، و جایی برای 
تأمل باقی نگذارد. و به ناچار مغز را از کار بیندازد، اما 

موضع و نگاه آرام و حد نگه دار فیلمساز، خوشبختانه 
مانع چنین سقوطی شده. کرخه، فیلم خوبی است و 
با شفقت که حاصل یک »دلشکستگی« است و دخل 
چندانی به ســینمای بی اصول، بی درد و بی هویت 
جشنواره یازدهم ندارد. کرخه بعد از »وصل نیکان« 
قدم بلندی است به جلو، و برخالف وصل نیکان نه 
مردد است، و نه متزلزل و پریشان. مخاطب هم دارد؛ 
مخاطب خودی نه لزوما هموطن. حاتمی کیا برای 
نخستین بار است که به مخاطب اندیشیده و »خود« 
را برای تماشــاگرش به نمایش گذاشــته، راست و 
درست. و تماشاگر نیز با فیلم تعامل احساسی و حتی 

تفکری می یابد و با فیلمساز نیز....
فیلم، به زعم من، نخستین فیلم ایرانی است که پیام 
انسانی، دینی و انقالبی خود را به جهان می رساند، 
بدون شعار، بدون سازش روی اصول و بدون باج دادن 
به فرنگی ها. جوابیه خوب و تأثیرگذاری اســت به 
بسیاری حمالت و فیلم های رنگ و وارنگ فرنگی 
ازجمله بدون دخترم هرگز که چهره بسیجی ها از 
تبار اسد و سعید را چنان آشفته نمایانده بود و چهره 
مردم ما را. خوشبختانه مخاطب فیلم، جشنواره های 
روشنفکرانه غربی نیســت و نیت ربودن جایزه هم 
ندارد. و مسلما آنها را خوش نمی آید مگر انسان های 
عادی و با فرهنگشان را و هدفش نیز تأثیر بر قلب 
و مغز همه انسان های سالم و آزاده این طرف و آن 
طرف مرزهاست. کرخه را هر کس که دلی دارد برای 
حس کردن و مغزی برای اندیشیدن، می فهمد. و 
سریع هم می فهمد. احتیاج به زمان و تجربه مستقیم 
هم ندارد. راحت و پیوسته ارتباط برقرار می کند و از 
این روست که برنده است. مهم نیست که بسیاری 
را که تا دیروز از حاتمی کیا و فیلم هایش خوش شان 
نمی آمد، جلب کرده. مهم هم نیست که برخی را که 
تا دیروز برای او کف می زدندـ  بخاطر ظاهر جنگی 
آثار و نه عمق آنهاـ  از خود رمانده. مهم این است که با 
قدرت و جسارت حرف خود راـ  و درد خود راـ  بیان 
کرده، آن هم به زبان سینما  حرفی که زدنی است و 

به حق و دعوت کننده.

ازکتاب»ازکرخهتاراین؛فیلمنامهکامل،
گفتوگوها،نقدها«،انتشاراتکانونفرهنگیعلمی
هنریایثارگران،1۳72

  بعد از شکســت همه جانبه »وصــل نیکان« که 
باعث شد گفته شود حاتمی کیا شهر را نمی شناسد 
)جمله ای که حاتمی کیــا را عصبانی می کرد( نوبت 
به »از کرخه تا راین« رسید؛ فیلمی که در نخستین 
خبرهایی که درباره اش در مطبوعات چاپ شد، »از 
کرخه تا دانــوب« نام داشــت. حاتمی کیا فیلم های 
قبلی اش را برای نهادهایی چون بنیاد فارابی و حوزه 
هنری ساخته بود و حاال می خواست برای نخستین 
بار با بخش خصوصی کار کند؛ با دفتر سینا فیلم که 
البته مدیرانش )ســیف اهلل داد و منوچهر محمدی( 
سابقه مسئولیت دولتی را هم داشتند. از تیم همراه 
حاتمی کیا در فیلم های قبلی، فقــط اصغر نقی زاده 
و ابراهیم اصغرزاده حفظ شــد و بقیــه چهره های 
تازه بودند. از علی دهکردی که آن موقع کســی او را 
نمی شناخت تا هما روستا که بیشتر به دلیل تسلطش 
به زبان آلمانی به فیلم حاتمی کیا راه یافته بود؛ حضور 
محمود کالری به عنــوان مدیر فیلمبرداری و مجید 
انتظامی آهنگساز، هم نشــان می داد که قرار است 
حرفه ای ها حضور پررنگی در فیلــم حاتمی کیا ایفا 
کنند. نخستین عکس ها و خبرهای از کرخه تا راین 
را در نشریاتی چون مجله فیلم و سوره دیدیم. مجله 
فیلمی ها »دیده بان« و »مهاجــر« را خیلی تحویل 
گرفته بودند )در مورد وصل نیکان هم به نظر، آن جمله 
معروف حاتمی کیا شهر را نمی شناسد را هم نخستین 

بار یکی از منتقدان مجله فیلم به کار برد( و ســردبیر 
سوره هم مرتضی آوینی، دوست و مراد حاتمی کیایی 
بود که زمان جنگ یکی از اعضای گروه روایت فتح بود.
  با وجود ســتایش منتقدان از دیده بان و مهاجر، 
ابراهیم حاتمی کیا تا پیش از نمایــش »از کرخه تا 
راین« میان سینماروها فیلمساز خیلی شاخصی نبود. 
به همین دلیل نخستین سانس های نمایش از کرخه 
تا راین در یازدهمین جشنواره فیلم فجر، خیلی شلوغ 
نبود. جشــنواره ای که در آن بــرای »ردپای گرگ« 
)مســعود کیمیایی( طوالنی ترین صف ها تشــکیل 
شــد و در مراحل بعدی برای »هنرپیشه«)محسن 
مخملبــاف(، »ســارا« )داریــوش مهرجویــی( و 
»آبادانی ها«)کیانوش عیاری(. جشنواره از نیمه که 
گذشت، از کرخه تا راین به نمایش درآمد . 18 بهمن 
1371 فیلــم حاتمی کیا را در ســینما بهمن دیدم. 
بدون اینکه در صف بایســتم بلیت خریدم و راحت 
وارد سالن شدم. یک روز بعد در همین سینما، برای 
تماشای »ردپای گرگ« 1۲ ساعت در صف ایستادم، 
بلیت ســانس عادی تمام شــد و بعد از یک ساعت 
معطلی، بلیت سانس فوق العاده گیرم آمد. در نخستین 
سانس های نمایش از کرخه تا راین از این خبرها نبود. 
راحت و بــدون اضطراب بلیت خریدم. البته ســالن 
سینما کامال پر شــد. فیلم روی پرده رفت و جادوی 
ملودرام و موسیقی مجید انتظامی و لحظات حسی 
فیلم کار خودش را کرد. تماشاگر در سکوت فیلم را 
دید. خیلی جاها احساساتی شد و در لحظاتی هم به 
هیجان آمد. بردن شخصیت های سینمای دفاع مقدس 
به فضای شیک آلمان و لوکیشن های خوش منظر فیلم 

تازگی داشت. فیلم در همان نخستین نمایش میخ 
خود را محکم کوبید. در جشــنواره پر ستاره یازدهم 
هیچ فیلمی به اندازه از کرخه تا راین، تماشــاگران 
را تحت تأثیر قرار نداد. اگر اشــتباه نکنم همان شب 
فهرست نامزدهای جشنواره منتشر شد و حضور پر 
تعداد فیلم حاتمی کیا در اغلب رشته ها، کنجکاوی 
عمومی درباره کرخه ایجاد کرد . جوری که از فردایش 
جلوی سینمای نمایش دهنده از کرخه تا راین شلوغ 
شد. فیلم چند جایزه در جشنواره فجر برد؛ ازجمله 
سیمرغ بهترین فیلم را و داستان حاتمی کیا به عنوان 
فیلمســازی محبوب میان مردم از همین جا شروع 
شد. بعد از جشنواره در هر نشریه ای ستایش نامه ای 
درباره فیلم به چشم می خورد. تعداد مخالفان فیلم 
)که بیشترشان هم به دالیل سیاسی، منتقد برخی 
سکانس ها بودند( انگشت شمار بود. در یادداشت های 
جشــنواره ای مجله فیلم هم که آن سال ها اهمیت 
زیادی برای عالقه مندان سینما داشت، تنها منتقدی 
که نسبت به ستایش های جشنواره ای و جو راه افتاده 
برای فیلم ابراز نگرانی کرده و لحظات سینمایی کرخه 
را کم و مایه های ملودرام فیلم را زیاد و گل درشــت 
دانسته بود، مجید اسالمی بود. این سرودهای مخالف 
در برابر ستایش های فراوانی که نسبت به فیلم ابراز 

می شد خیلی شنیده نشد.
  در فاصله نمایش در جشــنواره و اکران عمومی، 
مطبوعــات برای از کرخــه تا راین، رســانه ها برای 
فیلم سنگ تمام گذاشــتند و البته یکی دو روزنامه 
مخالف  خوان هم بودند که اعتراض شان به فیلم خیلی 
به چشــم نیامد. حاتمی کیا در از کرخه تا راین برای 

نخستین بار به گســترش مخاطبانش فکر کرده بود 
و ارتباط گرم و حسی ســینماروها در اکران عمومی 
هم تکرار شد. برای نخستین بار جوان هایی که تیپ و 
پوشش غربی داشتند به تماشای فیلمی دفاع مقدسی 
آمده بودند و اغلــب هم با رضایــت و تاثر عاطفی از 
سالن خارج می شــدند. اینها مخاطبانی جدید برای 
حاتمی کیایی بودند که فیلم هــای قبلی اش را فقط 
منتقدان و طیف خاصی از تماشاگران دوست داشتند. 
حاال حاتمی کیا بــا ملودرام تأثیرگــذارش رضایت 
طیف های تازه ای را به دســت آورده بود. همزمان با 
اکران فیلم، موســیقی مجید انتظامی )از مهم ترین 
عوامل موفقیت و تأثیر گــذاری کرخه( هم روی نوار 
کاست منتشر شد و مورد اســتقبال قرار گرفت. در 
اکران سال 7۲، از کرخه تا راین بعد از »افعی«، دومین 
فیلم پرفروش سال شد. مردم ملودرام تلخ حاتمی کیا 
را دوست داشتند و نام سازنده اش را به خاطر سپردند. 
همه سیمرغ ها و نقد های مثبت دیده بان و مهاجر، به 
کنار، ماجرای حاتمی کیا با از کرخه تا راین شروع شد. 
دهه 70 که تازه آغاز شــده بود قرار بود دهه او باشد. 
دهه ای که تغییر شرایط اجتماعی، سیاسی و گذر از 
دوران دفاع مقدس به عصر سازندگی، با خود تناقض ها 
و چالش هایی را به همراه آورد و حاتمی کیا با ایستادن 
در سمت دفاع از ارزش ها، می توانست با مهارتش در 
ساخت ملودرام، توجه عموم را به خود جلب کند. از 
کرخه تا راین، مقدمه ای بر آغاز این مسیر بود؛ فیلم 
محبوب منتقدان، مردم و مسئوالن که داغ کرخه را 
تا قلب اروپا می آورد تا فریاد بغض آلود قهرمانش در 

کناره های راین، چشم ها را نمناک کند.

چگونه حاتمی کیا به فیلمسازی شاخص برای سینما رو ها تبدیل شد

آدمهایطبیعی
علی دهکردی با بازی در نقش ســعید »از کرخــه تا راین« به 
سینمای ایران معرفی شــد و هنوز که هنوز است، شخصیت 
سعید مهم ترین نقش کارنامه او به شمار می رود. دهکردی که 
درس خوانده رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران است، مشغول تمرین نمایش »چهارفصل« 
بوده که بهرام عظیم پور، دستیار ابراهیم حاتمی کیا، ویدئویی از 
او ضبط می کند و بعد از چندبار رفت وآمد به دفتر تولید فیلم، 
حاتمی کیا نقش سعید را به او می ســپارد. او در گفت وگویی با 
ماهنامه سوره درباره سعید گفته بود: »از همان اول که فیلمنامه 
را خواندم، یعنــی از لحظه ای که فیلمنامه را شــروع کردم به 
خواندن، اصال آدم هایی که در فیلمنامه بودند حاال چه سعید 
و چه بقیه، برایم تصور بیرونی پیدا کردند که یعنی نه آرتیست 
بودند، نه آدم قصــه بودند، نه آدم داســتان بودند. آنها همین 
آدم های طبیعی بودند که دیدمشان و سعید خیلی برجسته تر از 
همه شان که اصال مجموعه فضای ذهنی من را پر کرد، از همان 
ابتدا که فیلمنامه را خواندم و کم کم بیشتر می شد تا حاال. مثالی 
بزنم برای تان: خانم روستا چندبار گفتند که من اصال دیگر در 
تو علی را نمی بینم؛ فکر می کنم که سعید هستی و اصال ارتباط 
برقرارکردن با تو برایم مشکل شده. اینها به من اعتماد به نفس 
می داد و خوشحالم می کرد و یک خرده هم نگران می شدم... .« 


