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نماي درشت ۱

نقل قول

از هلن تا لیال

از کرخه تا راین به روایت خالقاش

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 حاتمیکیا در تهران دربــاره نقش لیال با هم بحث و گفتوگو
کرده بودند ،اما بهگفته خود روستا ،هلن دایی وانیا اجازه تمرکز
روی لیالی کرخه را به او نمیداد .مطابق فیلمنامه ،لیال زنی است
که در آلمان زندگی میکند و سالهاست که به ایران رفتوآمد
نداشته است؛ بنابراین روستا تصمیم میگیرد برای اینکه بتواند
روی لیال متمرکز شود ،از عوامل ایرانی گروه فاصله بگیرد .حتی
به خواهرش که ساکن آلمان بوده و ســالها همدیگر را ندیده
بوند ،میگوید تا مدتی به دیدارش نیاید .روستا در اینباره گفته:
«تمام این تمهیدها را بهکار میبردم که در فضای نقش قرار بگیرم.
حتما آقای حاتمیکیا هم حس کرده که رفتار من عوض شده
است ،ولی چیزی به من نمیگفت .احساس تنهایی میکردم،
ولی خوشحال بودم که راه نزدیکشدن به نقش را پیدا کردهام.
همکاران ایرانی من حتما از من رنجیده بودند ،چون فاصله بین
خودشــان و من را احســاس میکردند ....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».

« از کرخه تا راین»  فیلم محبوب و مهمی بود و ۳۰سال پیش،
اغلب نشریات سینمایی با کارگردانش گفتوگو کردند .از
میان مصاحبههای مختلف ابراهیم حاتمیکیا ،جذابترین
بخشهای گفتههایش را دربار ه «از کرخه تا راین» گلچین
کردهایم که در ادامه میخوانید.
ایده اولیه

چگونه حاتمیکیا به فیلمسازی شاخص برای سینماروها تبدیل شد

ترکیدن بغض کرخه در کنار راین
نماي درشت 2

نقشی بر لبه تیغ
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 عظیمپور
از صفایی هم مثل علی دهکــردی ویدئویی در حال
نمایشــنامهخوانی گرفت و بعد از چند تست ،نقش
نوذر به او رســید .یکی از ویژگیهــای بهیادماندنی
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 بهصورت
چکیده اطالعات نسبتا جامعی از شخصیت نوذر را
ارائه میدهد .اما بهدلیلگذرابودن نقش و اینکه روی
شخصیت تامل نمیشود و بهعبارتی اطالعات درباره
نوذر یکباره داده میشود و تماشاگر زیاد با او زندگی
نمیکند ،بهنظرم 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».

گزارش
یک

مسعود پویا
روزنامهنگار

بعد از شکســت همه جانبه «وصــل نیکان» که
باعث شد گفته شود حاتمیکیا شهر را نمیشناسد
(جملهای که حاتمیکیــا را عصبانی میکرد) نوبت
به «از کرخه تا راین» رسید؛ فیلمی که در نخستین
خبرهایی که دربارهاش در مطبوعات چاپ شد« ،از
کرخه تا دانــوب» نام داشــت .حاتمیکیا فیلمهای
قبلیاش را برای نهادهایی چون بنیاد فارابی و حوزه
هنری ساخته بود و حاال میخواست برای نخستین
بار با بخش خصوصی کار کند؛ با دفتر سینا فیلم که
البته مدیرانش (ســیفاهلل داد و منوچهر محمدی)
سابقه مسئولیت دولتی را هم داشتند .از تیم همراه
حاتمیکیا در فیلمهای قبلی ،فقــط اصغر نقیزاده
و ابراهيم اصغرزاده حفظ شــد و بقیــه چهرههای
تازه بودند .از علی دهکردی که آن موقع کســی او را
نمیشناخت تا هما روستا که بیشتر بهدلیل تسلطش
به زبان آلمانی به فیلم حاتمیکیا راه یافته بود؛ حضور
محمود کالری بهعنــوان مدیر فیلمبرداری و مجید
انتظامی آهنگساز ،هم نشــان میداد که قرار است
حرفهایها حضور پررنگی در فیلــم حاتمیکیا ایفا
کنند .نخستین عکسها و خبرهای از کرخه تا راین
را در نشریاتی چون مجله فیلم و سوره دیدیم .مجله
فیلمیها «دیدهبان» و «مهاجــر» را خیلی تحویل
گرفته بودند (در مورد وصل نیکان هم بهنظر ،آن جمله
معروف حاتمیکیا شهر را نمیشناسد را هم نخستین

بار یکی از منتقدان مجله فیلم بهکار برد) و ســردبیر
سوره هم مرتضی آوینی ،دوست و مراد حاتمیکیایی
بود که زمان جنگ یکی از اعضای گروه روایت فتح بود.
با وجود ســتایش منتقدان از دیدهبان و مهاجر،
ابراهیم حاتمیکیا تا پیش از نمایــش «از کرخه تا
راین» میان سینماروها فیلمساز خیلی شاخصی نبود.
به همین دلیل نخستین سانسهای نمایش از کرخه
تا راین در یازدهمین جشنواره فیلم فجر ،خیلی شلوغ
نبود .جشــنوارهای که در آن بــرای «ردپای گرگ»
(مســعود کیمیایی) طوالنیترین صفها تشــکیل
شــد و در مراحل بعدی برای «هنرپیشه»(محسن
مخملبــاف)« ،ســارا» (داریــوش مهرجویــی) و
«آبادانیها»(کیانوش عیاری) .جشنواره از نیمه که
گذشت ،از کرخه تا راین به نمایش درآمد ۱۸ .بهمن
 ۱۳۷۱فیلــم حاتمیکیا 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»  ۱۲ساعت در صف ایستادم،
بلیت ســانس عادی تمام شــد و بعد از یک ساعت
معطلی ،بلیت سانس فوقالعاده گیرم آمد .در نخستین
سانسهای 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 شخصیتهای سینمای دفاعمقدس
به فضایشیکآلمانو لوکیشنهایخوشمنظرفیلم

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 تحتتأثیر قرار نداد .اگر اشــتباه نکنم همان شب
فهرست نامزدهای جشنواره منتشر شد و حضور پر
تعداد فیلم حاتمیکیا در اغلب رشتهها ،کنجکاوی
عمومی درباره کرخه ایجاد کرد .جوری که از فردایش
جلوی سینمای نمایشدهنده از کرخه تا راین شلوغ
شد .فیلم چند جایزه در جشنواره فجر برد؛ ازجمله
سیمرغ بهترین فیلم را و داستان حاتمیکیا بهعنوان
فیلمســازی محبوب میان مردم از همین جا شروع
شد .بعد از جشنواره در هر نشریهای ستایش نامهای
درباره فیلم به چشم میخورد .تعداد مخالفان فیلم
(که بیشترشان هم به دالیل سیاسی ،منتقد برخی
سکانسها بودند) انگشتشمار بود .در یادداشتهای
جشــنوارهای مجله فیلم هم که آن سالها اهمیت
زیادی برای عالقهمندان سینما داشت ،تنها منتقدی
که نسبت به ستایشهای جشنوارهای و جو راه افتاده
برای فیلم ابراز نگرانی کرده و لحظات سینمایی کرخه
را کم و مایههای ملودرام فیلم را زیاد و گل درشــت
دانسته بود ،مجید اسالمی بود .این سرودهای مخالف
در برابر ستایشهای فراوانی که نسبت به فیلم ابراز
میشد خیلی شنیده نشد.
در فاصله نمایش در جشــنواره و اکران عمومی،
مطبوعــات برای از کرخــه تا راین ،رســانهها برای
فیلم سنگ تمام گذاشــتند و البته یکی دو روزنامه
فخوان هم بودند که اعتراضشان به فیلم خیلی
مخال 
به چشــم نیامد .حاتمیکیا در از کرخه تا راین برای

نامهای به دوست زمان جنگ
نقد فیلم
1
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آدمهای طبیعی
علی دهکردی با بازی در نقش ســعید «از کرخــه تا راین» به
سینمای ایران معرفی شــد و هنوز که هنوز است ،شخصیت
سعید مهمترین نقش کارنامه او بهشمار میرود .دهکردی که
درسخوانده رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران است ،مشغول تمرین نمایش «چهارفصل»
بوده که بهرام عظیمپور ،دستیار ابراهیم حاتمیکیا ،ویدئویی از
او ضبط میکند و بعد از چندبار رفتوآمد به دفتر تولید فیلم،
حاتمیکیا نقش سعید را به او میســپارد .او در گفتوگویی با
ماهنامه سوره درباره سعید گفته بود« :از همان اول که فیلمنامه
را خواندم ،یعنــی از لحظهای که فیلمنامه را شــروع کردم به
خواندن ،اصال آدمهایی 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
آدمهای طبیعی بودند که دیدمشان و سعید خیلی برجستهتر از
همهشان که اصال مجموعه فضای ذهنی من را پر کرد ،از همان
ابتدا که فیلمنامه را خواندم و کمکم بیشتر میشد تا حاال .مثالی
بزنم برایتان :خانم روستا چندبار گفتند که من اصال دیگر در
تو علی را نمیبینم؛ فکر میکنم که سعید هستی و اصال ارتباط
برقرارکردن با تو برایم مشکل شده .اینها به من اعتماد بهنفس
میداد و خوشحالم میکرد و یک خرده هم نگران میشدم». ...

سید مرتضی آوینی

دو بار «از کرخه تا راین» را دیدم و هــر دو بار از آغاز
تا انجام گریســتم .دلم میگریست ،اما عقلم گواهی
میداد که تو بر دامنه آتشفشان ،منزل گرفتهای .دلم
میدانست که تو بر حکم عشــق گردن نهادهای و به
همین علت ،از عادات متعارف فاصله گرفتهای .عقلم
میپرسید« :چگونه میتوان در این روزگار سر به حکم
عشق سپرد؟» عقل من میگوید که او «موقعشناس»
نیست و دلم پاسخ میدهد« :نباید هم چنین باشد».
عقل میگوید« :مالحظه عرف ،حکم عقل اســت».
دلم جواب میدهد« :آخر او که عاقل نیســت» .عقل
اعتراض میکند« :او نباید این همه بیپروا باشــد».
دل میگوید« :در نزد عاشقان ،پروا ریاکاری است».
عقل پرخاشــی میکند« :او هر چــه را که در دلش
گذشته است ،صادقانه بر زبان آورده است» .دلم جواب
میدهد« :هر کس باید خودش باشد نه دیگری» .عقل
میگوید« :اینکه دیوانگی است »....و دلم تأیید میکند:
«درست است» .عقل از کوره به در میرود« :او بسیجی
را به مسلخ مظلومیتش کشانده است» و دلم جواب
میدهد« :روزگار چنین کرده است؛ مگر جبهه فاو را
در آخرین روزهای جنگ از یاد بردهای؟ آن چشمهای
کور و چهرههای تاولزده...؟ مگر این روزها اخبار شهر
چرسکا به تو نمیرسد؟» عقل اعتراض میکند« :هر
واقعیت تلخ را نمیتوان گفت» و دل پاسخ میدهد:
«هر واقعیتی را که نمیتوان به جرم تلخبودن پنهان
کرد ».و عقل پیروزمندانه میگوید« :پس اذعان داری
که این فیلم تلخ است؟»
دوست من! فیلم از کرخه تا راین تلخ است؛ به تلخی
بمبهای شــیمیایی ،به تلخی از دستدادن فاو و به
تلخیمظلومیتبسیجی.میخواهمبگویمکهتلخاست
اما ذلیالنه نیست .این تلخی همچون تلخی شهادت
شیرین اســت .تو همواره پای در عرصههای خالف
عادت و غیرمتعارف نهادهای ...و این است که بسیاری را
از تو رنجانده است .تو با قلبت در جهان زندگی میکنی
وهمانطورهمکهزندگیمیکنی،فیلممیسازی.پس
به تو اعتراضکردن خطاست ،چرا که سرا پای وجودت
«قلب» است و مگر جز این هم راهی برای هنرمندبودن

وجود دارد؟ تو زیســتنات عین هنرمندی اســت و
هنرمندیات عین زیستن .پس چگونه از تو میتوان
خواست که از نفخ روح خویش در فیلمهایت ممانعت
کنی؟ این بار هم فیلم تو ،بیرون از قالبهای متعارف
موجودیت پیدا کرده است؛ چراکه باز هم تو خودت را
محاکمه کردهای و من میدانم که در روزگاری چنین،
چقدر دشوار است که انسان خودش را همینطور که
هست نشان دهد.
عادات و آداب عالم ظاهر ،تو را وامیدارند که خودت را
یدانم که برای فردی چون تو ،مردن
پنهان کنی و من م 
بهتر است از زیستنی چنین .هنر و فرهنگ ،زیرنقاب،
خفه میشوند و آنچه باقی میماند ریاکاری است؛ یک
ریاکاری موجه.
تو میخواستهای که جوابی ســزاوار به فیلم «بدون
دخترم هرگز» داده باشــی و دهها فیلم دیگری که از
دینداران ایرانی ،چهرهای پلید به نمایش میگذارند و
چنین کردهای و خواه ناخواه انتخابی چنین ،اقتضائات
خاص خویش را به درون قصه فیلم کشانده است .پس
سعید بسیجی که برای درمان چشمهای خویش به
آلمان فرستاده شده است باید خواهری مهاجر داشته
باشد که به مردی آلمانی شوهر کرده است .آندریاس،
مردشریفیاست،اما«بتیمحمودی»چنیننبود.قصه
فیلم میبایست که در تقابل سعید و خواهرش شکل
بگیرد ،یعنی خواهر سعید میبایست «ضدجنگ»
باشد و سعید ،یک بسیجی معتقد .و چنین است .اگر
بخواهیم که عمق مظلومیت بسیجیان را در این جنگ
نابرابربیانکنیموپردهازذاتپلیدسالحهایشیمیایی
برگیریم،میبایستکهسعیددربرابرعوارضشیمیایی
از پای درآید ،درحالیکه 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،میبایستکهسعیدراشدتغلبهرنجبهشکایت
بکشاند .اما باز هم به درگاه خدا ،نه کس دیگر .و برای
آنکهاینتراژدیکاملشودمیبایستکههمسرشهید
با آن چادر و مقنعه سیاه به غرب رنگارنگ سفر کند و در
پشت شیشههای قرنطینه بیمارستان ،شاهد شهادت
سعید باشــد که اکنون دیگر آرامش خود را باز یافته
است ...و باز هم شهید شده است.
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نخستین بار به گســترش مخاطبانش فکر کرده بود
و ارتباط گرم و حسی ســینماروها در اکران عمومی
هم تکرار شد .برای نخستین بار جوانهایی که تیپ و
پوشش غربی داشتند به تماشای فیلمی دفاعمقدسی
آمده بودند و اغلــب هم با رضایــت و تاثر عاطفی از
سالن خارج میشــدند .اینها مخاطبانی جدید برای
حاتمیکیایی بودند که فیلمهــای قبلیاش را فقط
منتقدان و طیف خاصی از تماشاگران دوست داشتند.
حاال حاتمیکیا بــا ملودرام تأثیرگــذارش رضایت
طیفهای تازهای را بهدســت آورده بود .همزمان با
اکران فیلم ،موســیقی مجید انتظامی (از مهمترین
عوامل موفقیت و تأثیرگــذاری کرخه) هم روی نوار
کاست منتشر شد و مورد اســتقبال قرار گرفت .در
اکران سال  ،۷۲از کرخه تا راین بعد از «افعی» ،دومین
فیلم پرفروش سال شد .مردم ملودرام تلخ حاتمیکیا
را دوست داشتند و نام سازندهاش را بهخاطر سپردند.
همه سیمرغها و نقدهای مثبت دیدهبان و مهاجر ،به
کنار ،ماجرای حاتمیکیا با از کرخه تا راین شروع شد.
دهه  ۷۰که تازه آغاز شــده بود قرار بود دهه او باشد.
دههای که تغییر شرایط اجتماعی ،سیاسی و گذر از
دوران دفاعمقدس به عصر سازندگی ،با خود تناقضها
و چالشهایی را به همراه آورد و حاتمیکیا با ایستادن
در سمت دفاع از ارزشها ،میتوانست با مهارتش در
ساخت ملودرام ،توجه عموم را بهخود جلب کند .از
کرخه تا راین ،مقدمهای بر آغاز این مسیر بود؛ فیلم
محبوب منتقدان ،مردم و مسئوالن که داغ کرخه را
تا قلب اروپا میآورد تا فریاد بغضآلود قهرمانش در
کنارههای راین ،چشمها را نمناک کند.

داغ غربت
نقد فیلم
2

مسعود فراستی

« از کرخه تا راین» پنجمین فیلم بلند حاتمیکیا،
در ادامه «دیدهبــان» و بهخصوص «مهاجر» ،باز
هم قصه و داغ غربت است .گویا این قصه ،سر دراز
دارد .کرخه وصف همه انسانهای دردمندی است
که فریاد مظلومیتشــان در گلو مانده؛ آدمهایی
که دور مانده از اصل خویش ،بــا همدم خود راز
دل میگوینــد و در انتظار وصلانــد .فغانهای
شکوهآمیز ســعید را با یار در کنار رود راین بهیاد
بیاورید .حاتمیکیا حرمت نگه میدارد و به حریم
خلوت سعید دستاندازی نمیکند و چهره او را
در آن حال خوش عبادت از ما میپوشاند .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 داغها و غصههــای خویش .بیان
رازها ،دردها و مظلومیتهای بسیجیها در جنگ ،و
پیگیری سرنوشت آنها در دوران بعد جنگ.
فیلمساز ما از جبهه به ســینما آمده .قدر جبهه را
میداند ،قدر یافتن خود را ،قدر دوستیهای غریب
جبهه را« .اسکندر یکهتاز»ش را همانجا از دست داده
ـ یا بهدست آوردهـ گویی بخش عمدهای از وجودش
را آنجا گذاشته .از 5سال پیش تا به امروز ،سر حرف
خویش ایستاده که «اگر فیلم خانوادگی بسازم ،از
نوع جنگی آن میسازم ».یا «اگر فیلم دیگری غیر از
جنگ به نام حاتمیکیا 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 میداند.
تکنیک سینماییاش رشد کرده و آرامآرام مخاطب
را هم میفهمد و مدنظر میگیرد .از همینروست
که فیلمش مؤثــر میافتد و داغ بــر دلها میزند.
حس غریب فیلم هر تماشاگری را در بار اول تماشا،
از خود بیخود میکند ،اما تفکرش را زایل نمیسازد.
فیلم به راحتی میتوانست یک ملودرام خانوادگی
سانتیمانتال و اشکانگیز از آب دربیاید ،و جایی برای
تأمل باقی نگذارد .و به ناچار مغز را از کار بیندازد ،اما

موضع و نگاه آرام و حد نگهدار فیلمساز ،خوشبختانه
مانع چنین سقوطی شده .کرخه ،فیلم خوبی است و
با شفقت که حاصل یک «دلشکستگی» است و دخل
چندانی به ســینمای بیاصول ،بیدرد و بیهویت
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 .حاتمیکیا 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 مییابد و با فیلمساز نیز....
فیلم ،به زعم من ،نخستین فیلم ایرانی است که پیام
انسانی ،دینی و انقالبی خود را به جهان میرساند،
بدون شعار ،بدون سازش روی اصول و بدون باجدادن
به فرنگیها .جوابیه خوب و تأثیرگذاری اســت به
بسیاری حمالت و فیلمهای رنگ و وارنگ فرنگی
ازجمله بدون دخترم هرگز که چهره بسیجیها از
تبار اسد و سعید را چنان آشفته نمایانده بود و چهره
مردم ما را .خوشبختانه مخاطب فیلم ،جشنوارههای
روشنفکرانه غربی نیســت و نیت ربودن جایزه هم
ندارد .و مسلما آنها را خوش نمیآید مگر انسانهای
عادی و با فرهنگشان را و هدفش نیز تأثیر بر قلب
و مغز همه انسانهای سالم و آزاده این طرف و آن
طرف مرزهاست .كرخه را هر كس كه دلی دارد برای
حس كردن و مغزی برای انديشيدن ،میفهمد .و
سريع هم میفهمد .احتياج به زمان و تجربه مستقيم
هم ندارد .راحت و پيوسته ارتباط برقرار میكند و از
اين روست كه برنده است .مهم نيست كه بسياری
را كه تا ديروز از حاتمیكيا و فيلمهايش خوششان
نمیآمد ،جلب كرده .مهم هم نيست كه برخی را كه
تا ديروز برای او كف میزدند ـ بخاطر ظاهر جنگی
آثار و نه عمق آنها ـ از خود رمانده .مهم اين است كه با
قدرت و جسارت حرف خود را ـ و درد خود را ـ بيان
كرده ،آن هم به زبان سينما حرفی كه زدنی است و
به حق و دعوتكننده.
از کتاب «از کرخه تا راین؛ فیلمنامه کامل،
گفتوگوها ،نقدها» ،انتشارات کانون فرهنگی علمی
هنری ایثارگران1372 ،

تحقیقات را از تهران شروع کردم .از انواع بچههایی که به دالیل
گوناگون ارتوپدی مثل تهیه دست و پای مصنوعی و امثالهم به
خارج رفته بودند تا بچههای شیمیایی شده که در اواخر تحقیق
به آنها برخوردم .نخستین نفر از بچههای شیمیایی را برحسب
اتفاق یافتم .در بنیاد جانبازان ،پسر خیلی جوان کوچکی را به
من نشان دادند و گفتند«:با اینهم مصاحبه کن ».گفتم ،چشم.
ابتدا فکر کردم میخواهند 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 .شیمیدرمانی
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
عکسهایش جوان برومند و خوشتیپی بود ،حرفهای زیادی
برای گفتن داشت.
او دقیقاً همین زندگی قهرمان کرخه را داشت .او هم نمیدانست
شیمیایی شده اســت .یعنی میدانست شــیمیایی شده اما
نمیدانست چنین وضعیتی دارد .دوستان و برادرش میدانستند
و همانها او را به هر شــکلی بود  -بهخصوص اینکه پولی هم
نداشــتند  -به خارج بردند .او یک روز اتفاقی و سر نماز متوجه
موضوع میشــود .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 میشناسم 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 نمیکند.
در جشــنواره اصفهان ســال  70به 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
بسیجیها فیلم ساختهام که چند دفعه در آلمان پخش شده.
بسیجیها را باور دارم و معتقدم جامعه بعد از جنگ ،بسیجی را
درک نمیکند 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 .راحتتر 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 تکتک کلماتی
که میتواند گفته شود ،برایم اهمیت دارد .تحقیقات تمام شد.
آمدم تهران و  45روز 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.

یکیا
اهمیت جنگ برای حاتم 

میگوییم نسلی وجود دارد که 8سال از شیرینترین و زندهترین
سالهای عمرش را در جنگ گذرانده است .از هیجده سالگی
و حتی از پانزده ســالگی ...اینها همان کسانی هستند که امام
در سال  ۴۲نشان کرده بود و گفته بود که سربازان من االن در
گهوارهها هستند.
این ،نسلی است که سرنوشت ،به دستش رقم خورده است .حرف
من این است که این آدمها در جنگ است که شکل گرفتهاند.
و دغدغه من پیگیری سرنوشت اینهاست .لفظ سینمای جنگ
اذیتم میکند و همیشه با آن مسئله داشتهام .از این لفظ بوی
باروت و تق و توق میآید ...آنچه بر ما گذشت را نمیتوان جنگ
به مفهوم عادیاش دانســت و دغدغه من آن چیزی است که
این نسل با آن روبهرو بوده اســت .حتی در مجله سوره شماره
اول یا دوم گفته بودم که از جنگ دست نخواهم کشید .بهنظر
میآمد که دارم لجبازی میکنم بعضــی وقتها این تردید در
دلم میافتاد نکند متأثر از یک نوع حالت نفسانی این حرف را
گفتهام .منتهی هر چه جلوتر میرویم میبینم که نه :حرف برای
گفتن بسیار است.
دلیل انتخاب نام فیلم

اول میخواستم 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 مجروحهای شیمیایی ،بچهها میگفتند که ما
برای خلوت کردن و گذراندن اوقات تنهایی به کنار راین میرویم.
ما همیشه بچهها را در کنار راین پیدا میکردیم .خانه ایران هم
در کنار راین است .مینشستند روبهروی رودخانه و با او درددل
میکردند .قصههاشان را برای راین میگفتند .خب! برای من این
یک شاخص بود .کرخه هم که شاخص جنگ خودمان است و
میدیدم که این دو میتوانند رابطه زیبایی با هم داشته باشند.
رابطه با منتقدان

فیلم را متأسفانه نخســتینبار چند نفر از منتقدان شاخص
ســینمایی دیدند و از ســینما آمدند بیرون و گفتند خسته
نباشید و خداحافظ و رفتند .واقعاً برایم تکاندهنده و سخت
بود .قرار هم نبود این اتفاق بیفتــد .اما آمدند و دیدند .قطع و
دوماه بعد منتقدان در سینما شهرقصه .هر روز که گذشت من
کینهام نسبت به این منتقدان بیشتر شد .منتقدان راحتتر
میتوانستند با فیلم برخورد کنند .حتی اگر میگفتند آقا بد
بود ،مزخرف بود برایم انسانیتر بود تا این برخورد متکبرانه.
برای من این تعیینکننده است .من مجبور شدم به سینماهای
مردم بروم و فیلم را با مردم ببینم تا بفهمم مردم چه میگویند.
بفهمم که مردم باالخره با فیلم رابطه برقرار میکنند یا نه ،و
وقتی دیدم خیالم راحت شد.

