«نوستالژی برای جایی دیگر»  /شهید ثالث فراتر از دوران خود بود
«یازدهــم اســفند جشــنوارهی مــرور فیلمهــای آملانــی ســهراب شــهید
ثالــث تحــت عنــوان «نوســتالژی ب ـرای جــای دیگــر» بــا هرنگردانــی
رضــا حائــری بــا همــکاری ســفارت آملــان در ته ـران در ســینام تــک
مــوزه هرنهــای معــارص بــه کار خــود پایــان میدهــد».
حســین بینائــی راد شــاعر و روزنامــه نــگار در ادامــه متنــی کــه
در اختیــار ایســنا گذاشت،نوشــت « :اســفند مــاه امســال عــاوه
بــر خــر خــوش کســب اســکار ب ـرای فیلــم «فروشــنده» ســاختهی
اصغــر فرهــادی ،در بردارنــدهی رخــداد ارزشــمند هــری دیگــری در
حــوزهی ســینامی ای ـران بــود.
فیلمهــای آملانــی ســهراب شــهید ثالــث ب ـرای اولیــن بــار در ای ـران
بــا هرنگردانــی رضــا حائــری ،مســتند ســاز ایرانــی ،در ســینام تــک
مــوزهی هرنهــای معــارص بــه منایــش درآمــد.
ســهراب شــهید ثالــث پــس از ســاخنت چندیــن فیلــم کوتــاه و مســتند
در ایـران ،بــا ســاخت دو فیلــم بلنــد ســینامیی «طبیعــت بــی جــان»
و «یــک اتفــاق ســاده» توانســت در محافــل ســینامیی جهــان بویــژه
فســتیوال برلیــن تحســین و توجــه هرندوســتان را بــه زبــان ســینامیی
خــود جلــب کنــد.
پــس از ایــن دو فیلــم بــود کــه بــه آملــان مهاجــرت کــرد و بــا ســاخت ســیزده فیلــم و مســتند بلنــد بــا نامهــای «در غربــت»« ،وقــت بلــوغ»« ،یادداشـتهای
روزانـهی یــک عاشــق»« ،تعطیــات طوالنــی لوتــه آیزنــر»« ،نظــم»« ،آخریــن تابســتان گرابــه»« ،آنتــوان چخــوف :یــک زندگــی»« ،گیرنــده ناشــناس»« ،اتوپیــا»،
«درخــت بیــد»« ،هانــس جوانــی از آملــان»« ،فرزنــد خوانــدهی ویرانگــر» و «گلهــای رسخ ب ـرای آفریقــا» توانســت در کنــار کارگردانــان نامــی آملــان همچــون
«ورنــر هرتــزوگ»« ،ویــم ونــدرس»« ،هانــس یورگــن زیــرگ»« ،رایــر ورنــر فاســبیندر» و «اشــلوندورف» نقــش مهمــی در شــکل گیــری و تکامــل ســیامی
نویــن آملــان و جهــان داشــته باشــد .فیلمهــای شــهید ثالــث جوایــز متعــددی نظیــر جایــزهی ویــژه جشــنوارهی لسآنجلــس و جایــزهی ویــژهی جشــنوارهی
سانفرانسیســکو ،جایــزهی اینــر فیلــم ،جایــزهی منتقــدان بیناملللــی جشــنوارهی جهانــی فیلــم ته ـران ،جایــزهی خــرس نقــرهای ،جایــزهی فیپرشــی و جایــزهی
هیئــت ژوری کاتولیــک از جشــنواره فیلــم برلیــن را از آن خــود کــرده اســت.
رضــا حائــری هرنگــردان ایــن رویــداد در حاشــیه اکـران ایــن فیلمهــا گفــت :برنامــه مــرور آثــار شــهید ثالــث در ســینام تــک مثــره جســتجویی اســت کــه از ســال
 2012بـرای پیــدا کــردن ردی از ایــن فیلمســاز ایرانــی االصــل ،و آثــارش در آملــان رشوع کــردم .بــه علــت حــق کپیرایــت نتوانســتیم فیلــم «گلهــای رسخ بـرای
آفریقــا» را بــه ایــن برنامــه برســانیم و بــه دلیــل مســائل ممیــزی ترجیــح دادیــم فیلــم مهــم او یعنــی «اتوپیــا» در ایــن برنامــه نباشــد .همچنیــن در آرشــیو مــوزهی
فیلــم مونیــخ آثــاری هســتند کــه شــهید ثالــث بــه دالیلــی نــام خــود را از آنهــا پــاک کــرده بــود .در ایــن بیــن «نامـهای از کابــل» مســتندی اســت زیبــا و ســندی
جالــب از کــودکان کابــل قبــل از مواجهــه بــا جنگــی خامنــان برانــداز کــه امیدواریــم روزی امــکان منایــش ایــن آثــار نیــز فراهــم شــود.
میکائیــل کلور-برشــتولد ،ســفیر آملــان در ایـران ،دربــارهی مــرور آثــار شــهید ثالــث در تهـران گفــت :در بررســی پیشــینهی افـراد شــاخصی کــه در روابــط فرهنگــی
ایـران و آملــان نقــش داشــتهاند ،منیتــوان از نــام ســهراب شــهید ثالــث گذشــت .فیلمهــای او هــم در ایـران و هــم در آملــان برگزیــده شــده و تاثیــر بسـزایی بــر
فیلمســازان هــردو کشــور داشــته اســت .شــهید ثالــث در ایـران و در آملــان و حتــی در آمریــکا رشایــط کاری آرام و راحتــی نداشــت .بــا وجــود ایــن او هرگــز از
پــای ننشســت و مبــارزه کــرد و ماحصــل آن را در فیلمهایــش بــه تصویــر کشــید .نــگاه او بــه جامعــه آملانــی ،نــگاه متفــاوت یــک فیلمســاز خارجــی اســت .در
واقــع او شــخصیتی اســت کــه بیشــر امــروز –در دنیایــی کــه ارتباطــات در آن تنگــر میشــود -انتظــارش را داریــم .شــهید ثالــث فراتــر از دوران خــود بــود».

