رایزن فرهنگی آملان :سهراب شهیدثالث تاریخ هرنی ایران و آملان است
آثار سهراب شهیدثالث از روز دوشنبه دوم اسفندماه در سینامتک موزه هرنهای معارص تهران به منایش در میآیند.
رسویــس ســینامیی هرنآنالیــن :نشســت خــری مــروری
بــر آثــار آملانــی ســهراب شــهیدثالث بــا عنــوان
«نوســتالژی بــرای جــای دیگــر» بــا حضــور رضــا
حائــری کیوریتــور ایــن منایشــگاه ،امیرحســین ســیادت
مدیرســینام تــک مــوزه هرنهــای معــارص ،یــوز تــوس
کمپــر رایــزن فرهنگــی ســفارت آملــان صبــح امــروز
شــنبه  30بهمــن مــاه در مــوزه هرنهــای معــارص تهـران
برگ ـزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت امیرحســین ســیادت بــا بیــان
ایــن کــه بــا منایــش آثــار ســهراب شــهیدثالث فعالیــت
جدیــد ســینامتک مــوزه هرنهــای معــارص شــکل
جدیتــری بــه خــود میگیــرد ،گفــت :ســینامتک
اساســا فضایــی اســت ب ـرای متاشــاگرانی کــه ســینام را
ویــژه دنبــال میکننــد و رســالت ســینام تــک نیــز ایــن
اســت کــه بــه دنبــال منایــش آثــاری باشــد کــه ارزش
زیــادی دارنــد و در همــه جــا امــکان منایــش آنهــا وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد :ســینامی ســهراب شــهیدثالث ســینامی مهجــوری اســت و ارزش تاریخــی بســیاری دارد و یکــی از کلیدیتریــن ســینامگرانی اســت کــه ضدجریــان
موجــود عمــل میکــرد .او در زمانــی کــه در ای ـران حضــور داشــت دو فیلــم « یــک اتفــاق ســاده» و «طبیعــت بــی جــان» را ســاخت کــه هــر دو فیلــم نیــز
متفــاوت بودنــد و برخــاف مســیر حرکــت میکردنــد ،امــا شــهیدثالث بــه اعتبــار همیــن دو اثــر در ســینامی ایـران بــه عنــوان یکــی از اثرگذارتریــن ســینامگران
شــناخته میشــود.
او عــاوه بــر ســاخت ایــن دو اثــر در آملــان  13فیلــم بلنــد بــه زبــان آملانــی ســاخت کــه هیــچ ارتباطــی بــا ایــران ندارنــد .در ایــن ســالها آثــاری از او
میخواندیــم کــه خیلــی بــه مــا کمــک منیکــرد بـرای شــناخت بیشــر او تــا تصویــری دقیــق از شــهیدثالث داشــته باشــیم ،چـرا کــه آثــار او را ندیدیــم و آنچــه
دیــده میشــد نیــز عمدتــا آثــاری بــا کیفیــت بســیار پاییــن و بــد بــود کــه مناســب منایــش روی پــرده نبودنــد و زبــان فیلمهــا نیــز آملانــی بــود و منیشــد خیلــی
بــا ایــن فیلمهــا بــدون داشــن زیرنویــس ارتبــاط برق ـرار کــرد.
ســیادت بیــان کــرد :در زمانــی کــه اینرتنــت و دانلــود هــم شــکل جــدی پیــدا کــرد ،آثــار ثالــث از ایــن امــر مســتثنی بودنــد و همچنــان منیشــد آثــار بــا کیفیتــی از
او را در ایــن فضــا یافــت .بنابرایــن مــا همــواره بــا ایــن خــاء بــزرگ روبــه رو بودیــم .چـرا کــه شــهیدثالث آثــار بســیار خوبــی ســاخته بــود کــه مســتلزم بازشــناخت
بــود و بایــد نســخه هــای خوبــی از آثــارش مــی داشــتیم تــا بتوانیــم بــا جهــان وســینامی او بیشــر آشــنا شــویم و او را بفهمیــم.
مدیــر ســینامتک مــوزه هرنهــای معــارص افــزود :بنابرایــن بــه رساغ نامــه نــگاری بــا ســفارت آملــان و موزههــای ایــن کشــور برآمدیــم ،امــا آن هــا در نهایــت تلخــی،
نامـهای بــه مــا نوشــتند و گفتنــد خیلــی هــا بــه دنبــال آثــار ثالــث بودنــد امــا نتوانســتند بــه ایــن آثــار دسرتســی داشــته باشــند و شــا نیــز اولیــن نفــر نیســتید
و هــر بــار تــاش ایــن افـراد بــی نتیجــه مانــده اســت و تــاش شــا نیــز مثــری نخواهــد داشــت.
وی گفــت :امــا ایــن بــار شــانس همـراه مــا بــود و بخــش فرهنگــی ســفارت آملــان حامــی مــا بــود و بــا کیوریتــوری رسوکار داشــتیم کــه خیلــی خــوب همــه راههــا
را مــی شــناخت و بعــد از یــک ســال و نیــم تــاش توانســتیم  9فیلــم او را بــا کیفیــت خــوب و مناســب بـرای منایــش بــر پــرده ســینام بــه ایـران بیاوریــم و بــا

ترجمههــای قابــل قبــول آنهــا را بــه منایــش بگذاریــم .امیدواریــم ایــن فتــح بابــی باشــد بـرای شــناخت بیشــر ســهراب شــهیدثالث.
یــوز تــوس کمپــر رایــزن فرهنگــی ســفارت آملــان در ایــن نشســت نیــز طــی ســخنانی بیــان کــرد :خوشــحالیم کــه از روز دوشــنبه بازنگــری آثــار ســهراب شــهیدثالث
در ایـران آغــاز میشــود .از طــرف ســینام تــک و ســفارت آملــان تــاش شــد تــا بــه فیلمهــا و آثــار شــهیدثالث دسرتســی پیــدا کنیــم .چـرا کــه فیلمهــا در دســرس
نبودنــد و روی آنهــا کار شــد تــا بــه لحــاظ قانونــی حــق پخــش ایــن فیلمهــا گرفتــه شــود .بـرای ســفارت آملــان منایــش مجموعــه آثــار ثالــث امــر مهمــی اســت،
چـرا کــه زندگینامــه او بســیار خــاص اســت و مشــابه آن در دنیــا یافــت منیشــود.
وی ادامــه داد :ثالــث زمانــی کــه در ایـران بــود فیلــم فارســی ســاخت و در زمانــی کــه در آملــان بــود ،فیلــم آملانــی ســاخت و آثــار او بســیار تاثیرگــذار بــوده
اســت و کســی را منیشناســید کــه در بیــن هرنمنــدان وفیلمســازان بــه شــیوه او کار کــرده باشــد .در واقــع او تاریــخ هــری هــر دو کشــور اســت .ثالــث بـرای
همــگان آشــنا نیســت و کســانی کــه بــا ســینام آشــنا هســتند تنهــا او را میشناســند .در ســال گذشــته دربــاره او رنسانســی در آملــان شــکل گرفــت و بــه گونـهای
میشــود گفــت ســال گذشــته ،ســال کشــف دوبــاره او بــود .در برلیــن آثــار او بازنگــری شــد و در ایـران نیــز نامــه نگاریهایــی صــورت گرفــت کــه رسانجــام آن
یــک ســال طــول کشــید تــا بــه نتیجــه برســد.
کمپــر افــزود :ویویــان بوخــان کیوریتــوری آثــار او را انجــام داده اســت و کتابــی دربــاره او در حــال نــگارش دارد کــه همـراه مــا بــه ایـران آمــده اســت و در 28
فوریــه در برنامـهای کــه بــه همیــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده اســت دربــاره تاثیــر فیلمهــای شــهیدثالث صحبــت خواهــد کــرد.
رضــا حائــری مستندســاز و کیوریتــور ایــن پــروژه دربــاره چگونگــی شــکل گیــری ایــن پــروژه گفــت :مثــل خیلــی از فیلمهــا و کارهــای دیگــر کــه پــروژه
شــخصی هســتند مــن هــم ایــن اتفــاق برایــم افتــاد و بــه اینجــا ختــم شــد .مــن فیلمســاز هســتم و دمل مــی خواســت بــه رساغ شــهیدثالث بــروم و فیلمــی دربــاره
او کار کنــم .از ســال  2012بــه آملــان رفتــم و در آنجــا بــه رساغ راه ورودی بــودم بـرای اینکــه بتوانــم دربــاره شــهیدثالث اثــری بســازم .بــه دنبــال آثــار و اســناد
و فیلمهــای او رفتــم امــا رســیدن بــه ایــن آثــار کار بســیار ســخت و مشــکلی بــود و متوجــه شــدم ایــن ســختی بـرای کار پــس از  20ســال همچنــان در آثــار او
دیــده میشــود.
وی ادامــه داد :کپــی خوبــی از آثــار او در آملــان نبــود و در کشــوری کــه آرشــیو امــر بســیار مهمــی اســت ،آثــار شــهیدثالث دیــده منیشــد .پیــدا کــردن آرشــیو
کار بســیار ســختی بــود و بــه تنهایــی ایــن امــر امــکان پذیــر نبــود ،بنابرایــن زمانــی کــه بــا آقــای ســیادت ایــن موضــوع مطــرح شــد و تصمیــم گرفتیــم تــا آثــار
او را در ایـران بــه منایــش بگذاریــم ،بــه رساغ ســفارت آملــان رفتیــم و خوشــبختانه تیــم جدیــد بخــش فرهنگــی ســفارت آملــان یــک تیــم خــاص و ویــژه هســتند
و وقتــی فهمیدنــد ثالــث چــه جایگاهــی در ای ـران دارد و در آملــان زندگــی کــرده و آثــار بســیاری در ایــن کشــور ســاخته اســت رشوع بــه همــکاری کردنــد و
خانــم کلودیــا تــاش عجیبــی در ایــن رابطــه انجــام داد.
حائــری اظهــار کــرد :شــبکه  ZDFآملــان تنهــا جایــی بــود کــه بــه مــا در ایــن زمینــه جــواب داد و ســال گذشــته کــه بــه ایـران آمدنــد با مــا همــکاری الزم را داشــتند
و تــاش کردنــد تــا آثــار بــه دســت مــا برســد چـرا کــه ثالــث بــا ایــن شــبکه نیــز همــکاری داشــته اســت و آنهــا ثالــث را میشــناختند.
حائــری دربــاره انتخــاب عنــوان منایشــگاه نیــز گفــت :مــن بــا دکــر حمیــد نفیســی گفتگویــی داشــتم کــه در شــاره  63مجلــه گفتگــو ایــن مصاحبــه بــا عنــوان «
نوســتالژی بـرای جــای دیگــر» بــه چــاپ رســید .درایــن مصاحبــه دربــاره تــم نوســتالژی صحبــت شــده بــود و تصمیــم گرفتیــم از ایــن عنــوان بـرای ایــن مجموعــه
نیــز اســتفاده کنیــم.
ســیادت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چقــدر ایــن فیلمهــا بــا ممیــزی هم ـراه شــدهاند و چ ـرا تنهــا  9فیلــم از مجموعــه آثــار او بــه منایــش درمیآینــد بیــان
کــرد :بعضــی از فیلمهــا بــه دلیــل ممیــزی امــکان منایــش در ایـران را نداشــتند ماننــد فیلــم «یوتوپیــا» ،یــا فیلــم» گل رسخــی بـرای افریقــا» نیــز مســئله حــق
کپــی رایــت را در بــر داشــت ،چـرا کــه مــکان هایــی کــه آثــار ثالــث را نگهــداری مــی کردنــد خیلــی ســخت قبــول مــی کردنــد تــا آثــار را بــه صــورت امانــت بــه
مــا بدهنــد .در آملــان یــک آرشــیو مــرده وجــود دارد کــه در آن آثــار بررســی نشــده نگهــداری میشــوند و یــک آرشــیو زنــده دارنــد کــه آثــار را در ایــن آرشــیو زنــده
نگــه میدارنــد و بــه منایــش میگذارنــد و بـرای آثــار ثالــث تقریبــا ایــن آرشــیو مــرده اســت و هنــوز روی آن کار نشــده اســت .فیلــم «در غربــت» هــم امــکان
منایــش نــدارد چـرا کــه ممیــزی بــه آن وارد اســت.

مدیــر ســینام تــک مــوزه هرنهــای معــارص افــزود :برخــی از ایــن فیلمهــا ممیــزی نخــورد و مناســب پخــش بودنــد امــا آنهایــی کــه مشــکل داشــتند بســیار محــدود
هســتند و تــا جایــی کــه بــه فیلــم آســیبی وارد منیشــد پذیرفتیــم ممیــزی صــورت بگیــرد و اگــر ممیــزی بــه فیلــم آســیب جــدی وارد میکــرد از منایــش آنهــا
منــرف شــدیم.
وی دربــاره اســامی و عنــوان آثــار شــهیدثالث گفــت « :وقــت بلــوغ»« ،درخــت بیــد» « ،گیرنــده ناشــناس» »،تعطیــات طوالنــی لوتــه آیزنــز» »،آخریــن تابســتان
گرابــه» »،نظــم»« ،فرزنــد خوانــده ویرانگــر» « ،خاطـرات یــک عاشــق» « ،یوتوپیــا» »،گل رسخ» از جملــه آثــار شــهیدثالث هســتند ،ضمــن ایــن کــه یــک مســتند
دربــاره چخــوف کار کــرده بــه نــام « چخــوف یــک زندگــی»  .فیلــم « درغربــت» او در فیلمخانــه ایـران نگــه داری میشــود و بــا کیفیــت خــوب نیــز هســت امــا
بــه دلیــل بازیگــر اصلــی آن امــکان منایــش در ایـران را نــدارد.
حائــری در ادامــه اظهــار کــرد :شــهیدثالث پــروژه هــای دیگــری هــم داشــت کــه بــه دالیلــی اســم خــودش را از آنهــا حــذف کــرده اســت ولــی در آرشــیو فیلــم
مــوزه مونیــخ یــک هدیــه بــه مــا داده شــد کــه از جملــه آثــار شــهیدثالث اســت « ،نامـهای از کابــل» عنــوان ایــن مســتند اســت کــه دربــاره بچههــای کابــل و
پیــش از جنــگ افغانســتان اســت .ثالــث ایــن فیلــم را بعــد از فیلــم گل رسخ آفریقــا ســاخت و هنــوز تدویــن آن نهایــی نشــده اســت و امیدواریــم بتوانیــم ایــن
فیلــم را نیــز بعــدا بــه منایــش بگذاریــم.
وی همچنیــن گفــت :فیلــم « یادداشـتهای روزانــه یــک عاشــق» یکــی دیگــر از فیلمهــای شــهیدثالث اســت امــا بایــد حــق پخــش آن پرداخــت شــود و مراحــل
قانونــی آن طــی شــود ،امیدواریــم بتوانیــم ایــن فیلــم را بــه زودی در اختیــار داشــته باشــیم تــا در ســینام تــک بــه منایــش گذاشــته شــود.
کمپــر در ادامــه ایــن نشســت دربــاره ایــن کــه چ ـرا آثــار شــهیدثالث در آملــان خیلــی مــورد توجــه نبــوده اســت گفــت :یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه زمــان
زیــادی از ســاخت آنهــا مــی گــذرد و اغلــب ایــن فیلــم هــا بــه دهــه  80-70و برخــی نیــز بــه دهــه  90بــاز مــی گــردد و از ســوی دیگــر ســبک فیلمهــا و محتــوای
آنهــا ســاده و عامــه پســند نبودنــد .در آملــان یــک نقطــه عطــف دربــاره آثــار ثالــث شــکل گرفتــه اســت و امــروز او را بیشــر دنبــال میکننــد .مــا تــک تــک
فیلمهــای او را ســخت پیــدا کردیــم و اینکــه بتوانیــم حــق قانونــی آن را نیــز در نظــر بگیریــم برایــان اهمیــت داشــت.
ســیادت در ادامــه دربــاره پرداخــت حــق کپــی رایــت فیلمهــا از ســوی مــوزه هرنهــای معــارص عنــوان کــرد :متامــی هزینههــای حــق رایــت را ســفارت آملــان
پرداخــت کــرده اســت و ایــن فیلــم هــا تنهــا بـرای مــدت محــدودی در اختیــار مــوزه اســت ظرفیــت ســالن ســینام تــک فــوق العــاده محــدود اســت و بـرای ایــن
منایــش ایــن رخــداد بــزرگ بایــد در ســطح گســردهتری عمــل میشــد .مــا از هــر فیلــم دوبــار امــکان منایــش داریــم کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت ســالن مــوزه تنهــا
میتوانیــم هــر فیلــم را نهایــت بـرای  500نفــر بــه منایــش بگذاریــم .فکــر مــی کنــم مســئولین ســینامیی کشــور بایــد ایــن امــر را مدیریــت کننــد تــا ایــن آثــار
در گروهــی ماننــد «هــر و تجربــه» بــه منایــش درآینــد و تعــداد بیشــری بتواننــد از آثــار شــهیدثالث دیــدن کننــد .مطمــن هســتم گروهــی کــه مــا را در ایــن
امــر یــاری کردنــد وســفارت آملــان ایــن همــکاری را دربــاره منایــش آثــار شــهیدثالث خواهنــد داشــت.
ســیادت دربــاره زمــان اکـران ایــن فیلمهــا نیــز گفــت :افتتاحیــه ایــن آثــار روز دوشــنبه  2اســفند مــاه ســاعت  17در ســینامتک مــوزه هرنهــای معــارص خواهــد
بــود و بعــد از آن فیلــم « نظــر» را بــه منایــش خواهیــم گذاشــت و از روز ســه شــنبه فیلمهــا در دو ســئانس  16و  18:30دقیقــه بــه منایــش درخواهنــد آمــد کــه
البتــه ایــن زمــان متغیــر اســت و برخــی از فیلمهــا بــه دلیــل مــدت زمــان بیشــری کــه دارنــد در ســاعت دیگــری بــه منایــش درخواهنــد آمــد.

