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ســهراب شــهید ثالــث هامنقــدر کــه نامــش پــرآوازه اســت ،زندگــی ،منــش و آثــارش همچنــان ناشــناخته مانــده اســت .در نگاهــی کلیش ـهای و سیاس ـتزده ـ کــه شــهید
ثالــث در متــام عمــرش ب ـرای رهایــی از آن کوشــید ـ از او همــواره بــا عنــوان هرنمنــد «تبعیــدی» یــا «مهاجــر» یــاد میشــود؛ امــا ســهراب شــهید ثالــث ،چــه در ای ـران و
چــه در آملــان ،یکــی از مهمتریــن فیلمســازان دوره خــود بــود .آنچــه میخوانیــد ،حاصــل تــاش مریــم پالیزبــان اســت بـرای نــور انداخــن بــر برخــی نقــاط مهــمِ دوره دوم
فعالیتهــای ســهراب شــهید ثالــث .ایــن یادداشــت کوتــاه ق ـرار بــود در پرونــده ویــژه ســهراب شــهید ثالــث در مجلــه فیلــم منتــر شــود کــه متأســفانه از نســخه چاپــی
ایــن مجلــه بیــرون کشــیده شــد.
«برای شام آرزو میکنم که به خوبی رسگرم شوید ».این جمله پایانی نامهای[ ]۱است که سهراب شهیدثالث آن را با نامِ «فریتز ُسن» آغاز میکند]۲[.
«سن» را ـ کــه در آملانــی بــه معنــای «خشــم» اســت ـ بــه نــام ایــن نویســنده مطــرح سوییســی پیونــد میدهــد و از خشــم
طنــز تلــخ شــهید ثالــث ،نــام خانوادگــی مســتعار ُ
فزاینــده فریتــز ُسن از افــکار محافظهکارانــه نــارش کتابــش مینویســدُ .سن در بیوگرافــی معروفــش «مــارس» ( )Marsچنیــن نوشــته اســت« :اینجــا اگــر کســی بــه چیــزی
ایـراد بگیــرد و نقــد کنــد بــه او گفتــه میشــود کــه اگــر منیتوانــی خــودت را تطبیــق بدهــی ،بهــر اســت بــه مســکو بــروی!»
بعــد از ایــن نقــل قــول ،شــهید ثالــث نامـهاش را چنیــن ادامــه میدهــد« :و حــاال قبــل از ایــن کــه نامـهام را رشوع کنــم
مینویســم کــه منیتوانیــد از دســت مــن خــاص شــوید ،چــون مــن بــه مســکو نخواهــم رفــت .نــه تنهــا چــون در آنجــا
کســی مــن را منیخواهــد بـل بــه ایــن دلیــل کــه بــه عنــوان کارگــردان ،تــا کنــون پنــج فیلــم در آملــان تولیــد کــردهام و
در ســاختار فرهنگــی ایــن کشــور نقــش داشــتهام و بخشــی از فرهنــگ فیلمســازی آن بــه حســاب میآیــم ،حتــی اگــر
شــا آقایــان بهــر میدانیــد کــه دهانــم را ببنــدم و پــای خــودم را از مســایل داخلــی بیــرون بکشــم یــا از دیــد شــا تبعــه
اینجــا نباشــم .ایــن را بــه عنــوان مقدمــه نامــه مــن بپذیریــد».
بــه نقــل از خــودش بیســت و نــه ســاله اســت کــه بــه آملــان غربــی مـیرود و هشــت ســال اســت کــه در آملــان غربــی فیلمهایــی ســاخته کــه همگــی در لیســت فیلمهــای
تحسینشــده فســتیوالهای جهانــی هســتند .امــا در متــام ایــن ســالها تحــت کنــرل و نظــارت بــوده تــا در فیلمهایــش سیســتم را زیــر ســؤال نــرد .فیلــم «در غربــت» را
بــه نقــل از خــودش زیــر نظــارت شــدید در مــورد مهاجـران و کارگـران مهــان ،در کشــور آملــان غربــی ســاخته اســت و بــا وجــود تشــویق فـراوان (در اینجــا بــا لحنــی ســیاه
مینویســد) بــه عنــوان یــک کارگــردان خارجــی ،و بــا وجــود اعرتاضــات ف ـراوان منتقــدان ،جایــزهای را کــه در برلینالــه حــق اوســت بــه دیگــری میدهنــد تــا مبــادا او نقــش
یــک قهرمــان را پیــدا کنــد .جایــزه فیپرشــی را بــه او میدهنــد و در جشــنواره بیناملللــی شــیکاگو بهرتیــن فیلــم میشــود.

از این دنیای «ما» و «آنها» همیشه متنفر بوده و فیلمهایش را قربانی بازی سیاسی دوکشور ایران و آملان و مبادالت تجاری آنها میداند.
… (مینویســد) کــه ایــن نامــه شــکایتنامه اوســت بــه منایندگــی از فیلمســازانی کــه خانــواده و فرزنــد دارنــد و ناگزیرنــد رسشــان را زیــر بــرف نگــه دارنــد .از طــرف
آنهاســت؛ علیــه سیســتمی کــه منیخواهــد حرفهایــی را کــه بــاب طبعــش نیســت بشــنود و فیلمســازان و اهــل فرهنــگ را بــه شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه تقلیــد
از تولیــدات آمریکایــی ســوق میدهــد.
سیستمی که تجارت فرهنگ را میخواهد .او ولی فرهنگ را بخشی از آموزش و پرورش میدانست که مصالحاش باید از بودجه فرهنگی تأمین شود.
روزنامههــای معتــر آملــان او را یــک برلینــی از ای ـران میخواننــد[ ]۳و منتقــدان او را بــه عنــوان «چهــرهای شــاخص در میــان کارگردانــان جنبــش ســینامی نویــن آملــان»
معرفــی میکننــد]۴[.
نامــه خشــمگین و غمبــار ســهراب شــهید ثالــث تنهــا شــکایتنامه آن ســالها نیســت؛ ســالهای تلـ ِخ بــه بنبســت رســیدنِ نســلِ مشــتاق و پرهیجــان بعــد از جنــگ جهانــی
دوم ،کــه در دهــه شــصت میــادی بــه دوران اوج خــود میرســد و در پــی ســالهای دهــه هشــتاد آرام آرام زیــر چرخــه رو بــه رشــد اقتصــاد خفــه میشــود.
از نظــر منتقــدان امــروزی ،جنبــش «ســینامی نویــن آملــان» در ســال  ۱۹۸۲بــا مــرگ فاســبیندر بــه انتهــا رســیده ،امــا در واقــع آنچــه ،بــه زعــم شــهید ثالــث و دیگـران ،باعــث
پایــان یافــن جنبــش و – در بعــدی وســیعتر – مــرگ فرهنــگ و ســینام و تئاتــر شــد ،تفتیــش آن و انتقــال بودجههــای دولتــی بــه جریــان رسگرمیســاز بــود؛ جریانــی کــه
خــودش را در رونــد تولیــد اثــر هــری دخیــل میدانســت و در ماهیــت اثــر ،از خــط داســتان تــا ریتــم ،نظــارت داشــت .تاریکتریــن نقطــه هنگامــی بــود کــه سیاسـتمداری
از حــزب محافظـهکاران[ , ]۵در ادامــه درگیریهایــی کــه بــر رس فیلــم «روح» ســاخته آخرتنبــوش پیــش آمــد ،اعــام کــرد دیگــر اجــازه منیدهــد فیلمهایــی تولیــد شــوند کــه
بــه جــز تولیدکننــدگان آن کســی خواســتار دیدنشــان نیســت .وقتــی کــه هــر تنهــا بــه کاالیــی بــدل شــد کــه هــر نــوع حــس ناهنجــاری و نقــد ،رونــد فروشــش را مشــکل
ســاز میکــرد.
در پاســپورت او نوشــته بودنــد« :اجــازه کار مســاوی بــا اجــازه اقامــت نیســت ».کســی کــه بــا مهمتریــن تولیدکننــدگان
دولتــی ســینامی نویــن آملــان کار کــرده بــود حقوقــش حتــا از طــرف همیــن شــبکهها و تولیدکننــدگان نادیــده گرفتــه
شــد و ماهیــت محافظ ـهکار سیســتم دولــت آملــان غربــی او را بــه مهاجــرت دوبــاره واداشــت .در ایــن میــان ،حتــا
ســندیکای کارگردانــان ب ـرای او کــه یکــی از اعضایــش بــه حســاب میآمــد کاری نکــرد ]۷[ ]۶[ .
خشــم ســهراب شــهید ثالــث و رشوع نامـهاش بــا یــادآوری جمــات «فریتــز ُسن» از کتــاب «مــارس» ــــ کــه در مــورد
«سن» بــر اثــر ابتــا بــه رسطــان اســت ــــ تلختریــن آغــاز اســت.
رونــد بیــاری و مــرگ خــود ُ
«مــارس» از کتابهــای مهــم دهــه هشــتاد میــادی بــه شــار میرفــت .نویســنده ایــن کتــاب و ســهراب شــهید ثالــث هــر دو در یــک ســال متولــد شــده بودنــد امــا شــباهت
میــان رسنوشــت آن دو تنهــا بــه ســال تولــد خالصــه منیشــود .فریتــز ُسن عقیــده داشــت کــه رسطــان او نشــانهای از رونــد انحطـ ِ
ـاط ارگانیســم اجتامعــی آلــوده اســت و
اجتــاع محافظ ـهکار اطرافــش او را رسطانــی کــرده ،کــه او بــا وجــود تحصیــات عالــی و نداشــن مشــکالت معیشــتی ،از آنچــه میتوانســت زندگــی باشــد ،بــه مــرگ ســوق
داده شــده اســت .کــه بــه او آموختنــد کــه مبیــرد.
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