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باُتیرُماهُامسالُ ،بیستُسالُازُدرگذشتُ ُ«نیما»یُ ُسینمایُ
ژرفسنجُُ
ُ
غزلسرایُ ُ
ایرانُ ،سهراب شهیدثالث ُگذشتُ ُ .
سینمایُ ُنوپردازُ ُایران ُدر ُلحظهُها ُو ُهمیشهُی ُزندگیُاشُ
بهُپاسُسخنُنغزُوُهشیوارانهیُبرشت ُ«پشتُ
ُ
میکوشیدُ ،
ُ
آنچه ُعادی ُاستُ ،غیرعادی ُرا» ُببیندُ .او ُانسان ُرنجُکامُ
ُ
راُفراُمیخواندُ ،داستان ُتلخُوشُو ُ«جبر»آگینُ
ُ
زمانۀُخود ُ
یُگذارههایُدرونیُوُروندهایُبیرونیُ
ُ
ُ
اشُراُباُهمه
زندگ ُ
ی
آن ُبازخوانی ُکندُ .او ُبرای ُپرتوافکندن ُبر ُهزارتویُ
اثربحشترُازُ
ُ
خاکستریُوُسایهپوشُُزندگیُاماُ،کارافزاریُ
ُ
نمیشناختُُ.
هنرُُهفتمُراُ ُ
وُآموزشُعالیُسینماُراُدرُمدرسهیُ
ُ
سهرابُبهُاتریشُآمدُ
آموختهیُ
ُ
پروفسور ُکراوسُ ُوین ُآغاز ُکردُ .آن ُگاهُ ُ ،
دانش
کنسرواتوارسینمای ُفرانسه ُشدُ .در ُبازگشت ُبه ُایرانُ
درحالیکه ُاز ُیک ُدوره ُبیماری ُسل ُوُ
ُ
(٨٤٣١خورشیدی) ُ
خونریزی ُدستگاه ُگوارش ُجان ُبه ُدر ُبرده ُبودُ ،هم ُچونُ
ُ
نویسندهُوُمترجمُبهُوزارتُفرهنگُوُهنرُپیوستُ ،وُدرُ
یکُدورۀُسهُسالهُ ٢٢ُ ،فیلمُکوتاهُوُتجربیُبرایُاین ُنهادُ
ساختُ.
شهیدثالث ُدر ُپی ُهفت ُسال ُتجربه ُو ُنوسنجی ُدر ُسینمایُ
مستندُوُکوتاهُوُتجربیُ،سرانجامُدرُسالُُ٨٤٣٢خورشیدیُ
ُ

نخستین ُفیلمُ ُبلندُ ُسینمایی ُخود ُ«یک اتفاق ساده» ُرا ُبهُ
آفرینهیی ُکه ُاز ُسوی ُسینماگرانُ ،داوران ُوُ
ُ
فرجام ُآوردُ .
منتقدان ُدومین ُجشنوارۀ ُجهانی ُفیلم ُتهرانُ ،هم ُچونُ
بیآالیش ُو ُخوشُساختُ ،ستوده ُشد ُو ُبه ُپاسُ
دستاوردیُ ُ ُ
یکدستی ُدرخشان ُو ُداستان ُساده ُو ُشاعرانهُاشُ ،دیپلمُ
ُ
بهترین ُکارگردانی ُرا ُبرای ُسهراب ُفراچنگ ُآورد ُوُ
آوازهی ُاین ُسینماگر ُمردمی ُرا ُاز ُمرزهای ُکشور ُفراترُ
ُ
ازههای ُیک ُژانرُ ُرئالیستیُ ،جانی ُتازه ُدرُ
کشاند ُو ُدر ُاند ُ
کالبدُسینمایُنوپردازُوُانسانیُایرانُوُجهانُدمیدُُ.
شهیدثالث ُبه ُجای ُپرداختن ُبه ُداستانُهای ُمنُدرآوردی ُوُ
رنجبرانُراُ
یُغمناکُ ُ ُ
ُ
ُ
ییُرایجُ،قصه
ُ
رئالیستیُوُکلیشه
ُ
آنتی
واگویه ُمیُکردُ .او ُبه ُشعور ُبیننده ُارج ُمیُنهاد ُو ُازُ
هایُگزافهآمیزُ
ُ
نهاییُچونُُموسیقیُمتنُسنگینُ،بازیُ
الُُهما ُ
هایُتکراریُوُنخنماُبرایُشیرفهمُکردنُ
ُ
ُ
وُتآتریُوُدیالوگ
بینندگانُ،سختُپرهیزُمیکردُُ...ُ.
ُ
در ُاین ُشب ُدر ُکنار ُمعرفی ُهر ُچه ُبیشتر ُسهراب
شهیدثالث ُاز ُسوی ُهمراهان ُکانون ُاندیشهُ ،به ُتماشای ُدوُ
فیلمُاوُ«طبیعت بیجان»ُوُ«در غربت»ُمیُنشینیمُوُپسُازُ
نمایش ُبه ُبازتاب ُو ُوارسی ُموشکافانه ُآنُها ُخواهیمُ
پرداختُُ.

