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سهراب، کارگردان هم دوره و  .شددر تهران متولد  1322تیر ماه سال  هفتم ،شهید ثالث سهراب
تقوایی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، پرویز کیمیایی، مسعود  هم عصر با ناصر

متفاوت از  نسالن خود شروع کرد و در مسیري سازي را با هم فیلم .کیمیایی وعباس کیارستمی بود
گام نهاد، که  بدعت در مسیريگري و  یشامتقوایی و بیضایی و از حیث آز  ی،حاتمی، مهرجوی

  .کیمیایی و کیارستمی رفتند
را در مدرسه پروفسور کراوس  تحصیالت عالی خود 1343- 1346شهید ثالث در فاصله سالهاي 

بازگشت به ایران در وزارت فرهنگ و هنر  در .وین در رشته سینما آغاز کرد و در فرانسه ادامه داد
اي باشد  بیست و سومین فیلم او قرار بود یک اثر بیست دقیقه .شد و فیلم مستند ساخت مشغول به کار

آرام با  فیلمی» یک اتفاق ساده«اي به نام  به یک فیلم داستانی تبدیل شد، یک فیلم نود دقیقه که
به » یک اتفاق ساده « .نماهاي ساکن و ثابت در فضاي گرفته بندرانزلی با نور مالیم و در هواي ابري

طبیعت «شهید ثالث دو سال بعد   .اعتنایی قرار گرفت مهري و بی بی یامد و موردنمایش عمومی در ن
فیلم در ایران به نمایش درآمد که او به آلمان غربی مهاجرت کرده بود و  را ساخت و زمانی» جان بی
  .ساخت می را» در غربت«

گزید و از آن پس شیکاگو اقامت  چند سال قبل از مرگش از آلمان به آمریکا رفت و در سهراب
منتقدان غربی قرار  مورد توجه زیاد ،1370، »گلهاي سرخ براي آفریقا«فیلم .دیگر فیلمی نساخت

وي در آخرین روزها عمرش با سرطان  .گرفت و توانست جوایزي براي شهید ثالث به ارمغان بیاورد
  .دار فانی را وداع گفت 1377 تیر 10 در دست به گریبان بود و

تواند  و نمی» شخصی و خصوصی اي است مساله« ه به تعبیر خودش چخوف برایش شهید ثالث ک
من فیلمهایم را از زاویه نگاه « :گفته است هاي او خالص کند، خود را از زیر باراثرات فرهنگی دیدگاه

دهم مخاطبانم خودشان به قضاوت  می سازم و با این روش اجازه گر می یک نظاره
سهراب،  «:ساز گفته بود نیز سالها قبل در مراسم بزرگداشت این فیلم آغداشلو آیدین ».بنشینند
آغداشلو مطرح  ».کند می دانست کجا ایستاده و چه او می. گریزي بود که مردم را دوست داشت مردم
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مانتالیزم و احساسات  او از شعار، سانتی. کند کارهایش حدیث نفس می سهراب همیشه در: کرده بود
او مهر سرشاري نسبت . داد اي او را رنج می پاافتاده  داشت و هر چیز نحیف و پیش گرایی بسیار نفرت

گریزي بود که هرگز مردم  او مردم  .گیرند موجودي داشت که در معرض مخاطره قرار می به هر
طریق  سهراب شهید ثالث رفقاي اندکی داشت و معتقد بود که تناقض هر هنرمند از. تحقیر نکرد را

حرف تلخی . تکثیر نکرد اش را در دورانش کسی جایگزین بود و شیوه سهراب بی.شود اثرش حل می
معنا بود و وقتی سهراب درگذشت،  انسان شریفی به تمام. کرد زد و با کسی تندي نمی به کسی نمی

   ».تري شد جهان جاي تنگ

 
 

 شناسی سهراب شهید ثالث  فیلم
                 
  بزم درویشان

محصول وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل . دقیقه 6میلیمتري،  16رنگی، . شهیدثالثسهراب : کاري از
  .1348امور سینمایی کشور، 

  .گزارشی از مراسم ذکر و سماع دراویش در کردستان *
  

  )تعمیر آثار باستانی تخت جمشید(رستاخیز 
. دقیقه 10میلیمتري،  35، رنگی. اهللا امامی روح: کننده تدوین. سهراب شهیدثالث: کارگردان و فیلمبردار

  .1348محصول وزارت فرهنگ و هنر، 
 .هایی از آن هاي تخت جمشید و مرمت و بازسازي بخش تصاویري از خرابه *

  
  )48نمایشگاه (دومین نمایشگاه آسیایی 

محمدکاظم کاظمی و : دستیار فیلمبردار. کریم دوامی، محمود نوربخش و حسین کمالی: فیلمبردار
 40دقیقه و  20میلیمتري،  16رنگی، . زري خلج: کننده تدوین. سیروس شبدیز: صدابردار .جمشید مجلسی

  .1348محصول وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل امور سینمایی کشور، . ثانیه
مهر و بازدید مردم تا دوم آبان همان  13ها، افتتاح نمایشگاه در تاریخ  گزارشی از آماده کردن غرفه *
 .سال
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  جام بتهاي تر رقص

. اهللا رمضانی محمدکاظم کاظمی و عزت: دستیار فیلمبردار. پور و تقی معصومی فریدون ري: فیلمبردار
. هما پرتوي: طراح لباس. روبرت دووان: منشی صحنه. زري خلج: تدوین. محمدصادق عالمی: صدابردار

بلی، شکوفه وکیلی، فتانه فرزانه کا: ها بازي. روبن خاچاطوریان: ضرب. اسماعیل واثقی: ها تنظیم آهنگ
رو، صادق  پی، غالمرضا سبحانی، جهانسوز فوالدي، قاسم پاك دخت محمودیان، ژاله نیک سرلک، فرخ

محصول وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل امور . دقیقه 11متري،  میلی 35رنگی، . خرسندي و صادق موسوي
  .1349سینمایی کشور، 

 .اي وزارت فرهنگ و هنر سط رقصندگان حرفهجام تو نمایش رقص سنتی و محلی تربت *

  
  رقص بجنورد

محمدصادق : صدابردار. محمدکاظم کاظمی: دستیار فیلمبردار. پور و نقی معصومی فریدون ري: فیلمبردار
میلیمتري،  35رنگی، . هما پرتوي: طراح لباس. روبرت دووان: منشی صحنه. زري خلج: کننده تدوین. عالمی

گروهی از مردان و زنان  *1348وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل امور سینمایی کشور، محصول . دقیقه 10
 .گذارند نمایش می رقص سنتی و محلی بجنورد را به

  
  هاي محلی ترکمن رقص

محمدصادق : صدابردار. محمدکاظم کاظمی: دستیار فیلمبردار. پور و نقی معصومی فریدون ري: فیلمبردار
 35رنگی، . هما پرتوي: طراح صحنه و لباس. روبرت دووان: منشی صحنه. خلج زري: کننده تدوین. عالمی

  .1349محصول وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل امور سینمایی کشور، . دقیقه 5میلیمتري، 
 .هاي سنتی و محلی ترکمن توسط مردان اجراي رقص *

  
  ؟…آیا

اهللا  احسان: صدا.  ظهوریان و فؤاد مرعشیاهللا فرج: دستیار فیلمبردار. پور فریدون ري: مدیر فیلمبرداري
. اهللا اکبریان حبیب: مدیر تهیه. نژاد ابراهیم ابراهیمی: تدوین تصویر و صدا. توفیق و ابوالقاسم فیروزه

برنده . 1350محصول وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل سمعی و بصري، . دقیقه 15میلیمتري،  16وسفید،  سیاه
  .1351در چهاردهمین دوره جشنواره سپاس، تهران جایزه بهترین فیلم کوتاه 

ها در  هاي گوناگون آن مستندي از مسایل مربوط به جوانان؛ طرز زندگی، تحصیل، معاشرت و تفریح *
  .1350 تهران آغاز دهه ي
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. ها بود برخورد آدم تجربه از کارهاي قبلی نبود، تجربه از نحوه ي. نه تجربی …؟ فیلم تجربه بود…آیا«
در دانشگاه . شدید شدند، یا شما سر راهشان سبز می ها که سر راهتان سبز می برخورد آدم ي از نحوه تجربه

مجموعه برخوردها و . هاي رکیک از ما پذیرایی کردند، خیلی خوش گذشت تهران دانشجویان با فحش
لمسازي انتخاب این فیلم مرا وادار کرد که راه مشخصی براي فی …وجود آورد ؟ را به…هاي ما آیا صحبت

  ».راهی که حداقل براي خود من مطلوب بود. کنم
 1352، شماره دوم، شهریور 52سینما 

  
  سیاه و سفید

دستیار . مهرداد فخیمی: فیلمبردار. فر آزاده عباسی: براساس طرحی از. سهراب شهیدثالث: فیلمنامه
سیاه و سفید، . اهللا اکبریان هنی و حبیبجعفر و سعید ذ: بازیگران. زاده امید روحانی و فیروز ملک: کارگردان

  .1351محصول کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، . دقیقه 4میلیمتري،  35
خاطر متمایز ساختن دو نوع نیرو در انسان  هاي سیاه و سفید در این فیلم کوتاه تنها به کاربرد رنگ *
  .نیروي متجاوز و بازدارنده، و نیروي خالق و آفریننده. است
ها  این فیلم هرحال من سازنده ي ولی به. هاي کوتاه وزارت فرهنگ و هنر هستند هاي کوتاه من، فیلم فیلم«
نام زندگی وارانه از آلن  آید که فیلمی فرنگستانی دیدم به یادم می. ها در حد تجربه هم نیستند این فیلم. هستم
- »…سازیم داریم، بولوار داریم، فیلم هم میجا که ما در شهر میدان  اي نیست، از آن ولی چاره. ژوسوآ

  ، شماره دوم52سینما  
ولی باید بگویم که با این طریق . وجود آمد هایی فیلم کوتاه به دانم که روي چه بهانه من دقیقاً نمی«

هاي بلند به  هاي کوتاه بیش از فیلم دانیم که در کشور ما فیلم توان وارد کار سینما شد و می تر می راحت
هاي کوتاه بودند که باعث شدند مردم نسبت به سینما  سینماي این مملکت خدمت کرده است و همین فیلم

   ».تر فکر کنند کمی جدي
 1352، پاییز 2فصلنامه فیلم، شماره 

  
  یک اتفاق ساده

امید : دستیار کارگردان. فر براساس طرحی از آزاده عباسی. سهراب شهیدثالث و امید روحانی: فیلمنامه
تدوین . داود باقري و اسحاق خانزادي: صدابراران. اهللا امامی روح: تدوین. تقی معصومی: فیلمبردار. روحانی
: بازیگران. ایرج کرور: مدیر تهیه. محمدصادق عالمی: میکساژ و امور فنی صدا. نیا کاظم راجی: صدا
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ینعلی بیدگلی، نورمحمد گوگالنی، اهللا نوید، مجید بقایی، حس اهللا سفریان، هدایت محمد تاریخی، حبیب آنه
  .1352محصول وزارت فرهنگ و هنر، . دقیقه 88میلیمتري،  35رنگی، . ارازمحمد خواجه و محمد زمانی

ها  دیپلم هیأت داوري کاتولیک). 1352(فیلم تهران  جایزه بهترین کارگردانی از دومین جشنواره ي
ها و هزار مارك جایزه نقدي از جشنواره  وتستانچهار هزار مارك و دیپلم هیأت داوري پر اضافه ي به
نمایش در موزه هنرهاي مدرن نیویورك در جشنواره فیلم  .(Forum بخش(  1974المللی فیلم برلین ـ  بین
  .لندن

پدرش ماهی . فهمد رود، اما درس را نمی شود به مدرسه می محمد زمانی صبح از خواب بیدار می *
دهد و بلند  فروشی به پدرش می پول ماهی را در یک مشروب. اي برساند مغازه دهد تا به قاچاق را به او می

سطل را آب . خورد شامش را می. مادرش بیمار و بستري است. رود خواند، به خانه می اي را می بلند نامه
با . دکن تري می پدر به او توجه بیش. مادرش می میرد). شود هر روز این دور تکرار می(خوابد  کند و می می

دنبال پدر در  به. گیرد معامله سر نمی. روند تا کتی برایش خریداري شود با پدر می. خورد شامش نوشابه می
  .طول خیابان راه می افتد

من همه را . سناریو در دست بود و دکوپاژ هم شده بود. کاري کردیم تقریباً قسمت اعظم فیلم را بداهه«
از . است» من«این اولین فیلم  …ولی از خط اصلی هم دور نشدمریختم  هم می در موقع فیلمبرداري به

کنم،  در این فیلم سبک کارم را مشخص می. کنم ساختش شرمنده نیستم و موجودیت آن را دربست قبول می
شاید هم یک وقت من منکر این فیلم . است، توقعی ندارم که کسی آن را بپذیرد» فیلم من«و چون این فیلم 

  دوم ، شماره52سینما  - »!هاي گوناگون دارد ر بازيدست تقدی! بشوم
هاي زیادي به خود  این فیلم شباهت …خاطر صمیمیتش تر به از یک اتفاق ساده خیلی خوشم آمد و بیش«

 1352بولتن دومین جشنواره فیلم تهران، آذر  -عباس کیارستمی  - ».شهیدثالث دارد
هاي جوانی است که در دهه هفتاد در سینماي  گردانسهراب شهیدثالث یکی از درخور اعتبارترین کار«

شهیدثالث همچون . ترین فیلمساز سینماي نوي ایران است ترین و مهم و مطمئناً شاخص. دنیا سر برآورده است
سازد که شدت کشش و عمق دریافتشان در پرداختن  ادعایی می هاي کوچک فروتنانه و بی ارمانو اولمی، فیلم
کاتالوگ ماه  -کن والشن  - «.شود ندرت دیده می درتر به تر و پرده هاي تهاجمی ر فیلمبه مسایل روزمره، د

 »تر نشنال فیلم تیه« 1977اوت 
. اي تقریباً مستندگونه زیر نظر دارد از نظر سبک، شهیدثالث زندگی پسربچه را به دقت و با شیوه …«
دهنده  کارهاي پسربچه تکان. دهد به فیلم می عالوه استفاده از مردم محلی شهرك، حالت و کیفیتی مستند به

طور کلی داراي نوعی سادگی غنایی خاص خود است و  فیلمبرداري به. است و در القاي تنهایی او مؤثر
شهیدثالث براي . کند محل را ضبط می) نخودي(ها و بژ  خاکستري هاي مات و تیره ي شهیدثالث رنگ



7 
 

مالحظه که پیوسته نماهاي مختلف  قسمتی برجسته و قابل. کند یتشدید حس یکنواختی، از تکرار استفاده م
شود، قسمتی است که پسربچه در ساحل به تماشاي پدرش که به آهستگی با قایق در حال مراجعت  تکرار می

دست آوردن روزي از دریا، بدون  ها را براي به ي آن وضوح، مبارزه این قسمت به. از دریاست، ایستاده است
تصویري راستین از . یک اتفاق ساده اگرچه گهگاه ساده و طبیعی است. کند تار، خالصه مینیاز به گف

  ».کننده درباره جامعه است واقعیت و نیز تفسیري مضطرب
   1974ژان یانگ، فیلم، مارس

  
  جان طبیعت بی

مهدي : کارگرداندستیار . محمد کنی: مدیر تولید. پرویز صیاد: کننده تهیه. سهراب شهیدثالث: فیلمنامه
مرتضی ممیز، هوشنگ بهارلو و : تیتراژ. ابراهیمی. ا: فیلمبردار. هوشنگ بهارلو: مدیر فیلمبرداري. کفایی

زادور بنیادي، : بازیگران. فرشیان. محمدصادق عالمی، احمد خانزادي و م: صدابردار. سهراب شهیدثالث
محصول کانون . دقیقه 93میلیمتري،  35، رنگی. اهللا سفریان، محمد کنی، بقایی زهرا یزدانی، حبیب

  .1354سینماگران پیشرو و تلفیلم، 
بهترین فیلم از  المللی براي بهترین کارگردانی و جایزه ي اي از هیأت داوري بین خرس نقره جایزه ي

ها از جشنواره  ها و هیأت داوري پروتستان و جایزه هیأت داوري کاتولیک Fiprect طرف منتقدان
  )1974(ی فیلم برلین الملل بین

همسر او در . اي گذرانده و فراموش شده است هاي عمر خود را در محل دورافتاده سوزنبان پیري سال *
ها که به خدمت سربازي رفته، فقط  تنها پسر آن. بافد شان قالیچه می خانه براي کمک به گذران زندگی

گذراند و صبح روز بعد به شهر  ها می را نزد آنها  آید، شب بار هنگام مرخصی نزد پدر و مادر پیرش می یک
براي ساختمان . آیند آهن همراه دو نفر کارمند به محل خدمت پیرمرد می یک روز بازرس راه. گردد برمی

اي به دست پیرمرد  بعدها، نامه. گردند کنند و به شهر برمی دهند، از پیرمرد چند سؤال می محل دستوراتی می
او . آید روز بعد سوزنبان جوانی از شهر به محل کار پیرمرد می. ازنشستگی اوسترسد که حاوي حکم ب می

صحبت » رئیس«ود تا با ‹ به شهر می. رسد نظر می این اتفاق براي پیرمرد باورنکردنی به. جانشین پیرمرد است
استراحت او فرا  کند که زمان ولی رئیس تأکید می. کند و از او بخواهد تا اجازه دهند به کار خود ادامه دهد

کند  اتفاق همسرش محل سکونتش را تخلیه می پیرمرد، فرداي آن روز به. رسیده و باید کارش را ترك کند
  .رود و می
من این . دهد اي رخ نمی ماجرایی در کار نیست و حادثه. ام آرام است ریتم این فیلم هم مانند فیلم قبلی«

در حقیقت . اي ساخته خواهد شد ام هم در چنین زمینه بعديهاي  و فیلم …شدت دوست دارم نوع کار را به
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جا که  العمل نمایش یک اتفاق ساده در فرنگستان بود؛ از آن چه که باعث شد این راه را ادامه دهم، عکس آن
اي نیست؛ براي  چاره! تر پسندیدند تر است، فیلم را بیش تر و فرهنگشان پایین جا توقعشان کم ها در ان آدم

هاي آلمان و  یک اتفاق ساده را تلویزیون. کار بایستی براي فیلم تماشاچی و مشتري پیدا کرد يادامه 
هایی  در این فیلم من تنها اشاره. گویا قرار است در سینماهاي آلمان هم نمایش داده شود. اند انگلستان خریده

. کنم شان وجود دارد می ر زندگیها و تسلیم بدون قید و شرطشان در برابر شرایطی که د به نحوه زندگی آدم
. زنند اند، چون با هم حرف نمی هاي فیلم شهیدثالث الل هستند و از کره مریخ آمده البته اگر نگویند که آدم

، شماره نهم، خرداد و تیر 53سینما  - »…سازم نویسم، فیلم می فراموش نکنید که من نمایشنامه رادیویی نمی
1353 

  
  
  

  In Der fremde در غربت
رامین : مدیر فیلمبرداري. اسماعیل ثابتی: دستیار کارگردان. سهراب شهیدثالث، هلگا هورز: فیلمنامه
دستیار . هربرت کرتز: ضبط صدا. فرانک سچرز: صدابردار. ولفگانگ کنیجی: دستیار فیلمبردار. رضاموالیی

پرویز صیاد، جیهان : بازیگران. ورگن موربوتزی: مدیر تهیه. اهللا امامی روح: تدوین. ماکس گالینسکی: صدا
آناسال، محمت یمیزکان، هوسامتین کایا، عمران کایا، ورودو پوشولو، اورسال کسلر، رناته در، استانیسالوس 

محصول . دقیقه 91میلیمتري،  35رنگی، . سولوتار، یاگیزر آگباوس، یونا بروار، یوته بوهلمان و رناته گاند
  .1975/ 1354سینماگران پیشرو، تلفیم و پروبیس فیلم هامبورگ، شرکت تعاونی کانون 

المللی فیلم و داوران  جشنواره برلین، مورد تحسین دفتر بین Fipreci المللی جایزه منتقدان بین برنده ي
  .هاي لندن، تهران و شیکاگو نمایش در جشنواره .Evanglish فیلم

همه . کنند واقع در محلۀ کروتیزبرگ برلین زندگی میجمع کوچکی از کارگران ترك در آپارتمانی  *
هم یکی از این » حسین«. اند انداز به یک کشور پیشرفته صنعتی آمده ها براي یافتن کار به امید پس آن

او چون بقیه، کار و زندگی یکنواخت و . کند سازي کار می کارگرهاست که در یک کارخانه برس
اتاقی حسین که پیش از این  روزي هم. اي که متعلق به آن نیست، دارد هباري را در غربت و در جامع اندوه
بندد و جمع را به قصد بازگشت به وطن  اش در ترکیه دریافت کرده، چمدانش را می اي را از خانواده نامه

  .کند ترك می
ساخته شده فیلم جدید کارگردان ایرانی سهراب شهیدثالث، بعد از فیلم طبیعت بیجان او ــ که سال قبل «

ي روزمره، یعنی شاغلین خارجی ساکن برلن، شهیدثالث موفق شده عمیقاً  ــ تعمقی است دقیق به یک پدیده
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او . که تصرفی در واقعیات کرده و یا تهییجی نامربوط را عامداً باعث شده باشد تأثیر بگذارد، البته بدون این
یت را از راه عدسی خود ببیند و ضبط کند، و این دوربین را در جاي حساسی قرار داده تا مجبور شود واقع

تواند و  دهد که وي می رئالیسم شهیدثالث نشان می …اندازه کافی مهیج، مؤثر و پرمعنی باشد خود توانسته به
قادر است بدون در دست داشتن داستانی پرماجرا و سناریویی غوغابرانگیز، این واقعیات عمیق و نهفته را 

 Tip - ».تر بیان کند هرچه بهتر و دقیق

  
  Reife Zeit )زمان بلوغ(وقت بلوغ 

اوا مانهارت، مایک : بازیگران. رامین رضاموالیی: فیلمبردار. سهراب شهیدثالث، هلگا هوزر: فیلمنامه
  .1976محصول آلمان فدرال، . دقیقه 106میلیمتري،  35وسفید،  سیاه. فوگت هنینگ، اوا لیسا، چارلز هانسن

لوکارنو، نمایش در   گوي نقره از جشنواره شیکاگو، تحسین هیأت داوري جشنوارهبرنده جایزه هو
  .هاي تهران و لندن جشنواره

رود ـ زندگی  ها به سر کار می تر شب نگاهی به تحوالت روانی پسري که تنها با مادرش ـ که بیش *
ها  در همسایگی آن او که در آرزوي داشتن یک دوچرخه است، خریدهاي زن نابینایی را که. کند می

در مدرسه او با کسی . زند دهد و گاهی مختصري از پول پیرزن را به جیب می کند، انجام می زندگی می
شود  سرانجام وقتی پسرك متوجه می. عنوان یک دزد، مظنون هستند رابطه نزدیک ندارد، چون همه او را به

  .شود اش با او هم قطع می مادرش یک بدکاره است رابطه
  

 Tagebuch eines )هاي روزانه یک عاشق یادداشت( خاطرات یک عاشق
Liebenden  

. زورابین تریاندافیلوس: دستیار کارگردان. منصور یزدي: فیلمبردار. شهیدثالث، هلگا هوزر: فیلمنامه
کارل : صداهاي زمینه. گونتر کورتوید و ماکس کالیشکی: صدابردار. هورتس شلویکا: دستیار فیلمبردار

. راین هیلدپال: لباس. اورتمان تدوین کریستل. رالف بوور: موسیقی. ولف ـ دیترپترس: ضبط صدا. تزهین
کالوس سالگه، اوا : بازیگران. هربرت کرتز: مدیر تهیه. ولفگانگ بوشن: لوازم صحنه. آندریا بکرس: گریم

وروتا موریتس، گخالرد ، روبرت دیل، اورسال آلک، د)مادر(دورف  تیمن ، اینگه بورگ)کریستل(مانهارت 
  .آلمان فدرال 1977محصول . دقیقه 92میلیمتري،  35رنگی، . ولور، انالیزه دورتز و اینگه سیواریس

ي مؤسسه فیلم بریتانیا در جشنواره  ، جایزه)1977(جشنواره برلین  Forum تحسین هیأت داوري بخش
  .لندن، نمایش در جشنواره تهران
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اش ـ حوادثی را که بین خانه  کند، خاطرات روزانه روشگاه بزرگ کار میاي که در یک ف ساله مرد سی *
توانایی او براي . کند افتد ـ در ذهن خود مرور و بازآفرینی می و رستوران و یک فروشگاه برایش اتفاق می

ها بسیار خشک و  آید ولی رابطه بین آن گاهی مادرش به دیدن او می. ایجاد رابطه با دیگران محدود است
مرد پیوسته در انتظار نامزدش است که . کنند رسمی است و هیچ موضوع مشترکی براي صحبت پیدا نمی

. اش را با او قطع کند رسد که قصد دارد رابطه نظر می هاي مرد به شود و از یادداشت وقت پیدایش نمی هیچ
د و جسد نامزدش را رس پلیس سر می. مرد همچنان منتظر اوست و روزي که در حال رنگ کردن خانه است

  .کشد از زیر تخت بیرون می
در فیلم خاطرات یک عاشق، من براي بعضی از . در سینما احساساتی بودن خیلی خطرناك است …«

. ها یک صفحه آلمانی خیلی رمانتیک انتخاب کردم تا تماشاچی به یک داستان عاشقانه فکر کند سکانس
که مردم فراموش  خاطر این معالجه با شوك، به: من استاین روش . ولی در نماي بعدي، یک شوك دادم

، 13ماهنامه فیلم، شماره  - ».اند و درضمن تصمیم بگیرند که دست به کاري بزنند نکنند چه چیزي دیده
 1363خرداد 

  
  Die Langen Ferin der Lotte Eisner ایزنر تعطیالت طوالنی لوته

فیلیپ : موسیقی. محمد حقیقت: دستیار کارگردان. والییرامین رضام: فیلمبردار. شهیدثالث: فیلمنامه
محصول مشترك فرانسه و آلمان، . دقیقه 60میلیمتري،  16وسفید،  سیاه. آیزنر .لوته هـ: بازیگر. ساك کن

1979.  
ي ویژه از سینماتک  هاي کن و لندن، افتتاحیه جشنواره مینیاپولیس و دریافت جایزه نمایش در جشنواره

  .انگلستان
گذاران سینماتک  ي شخصیت معروف سینما ـ بازیگر، منتقد، مورخ و یکی از بنیان مستندي درباره *
در این فیلم از همسرش فریتس النگ کارگردان . از برلین به فرانسه مهاجرت کرد 1933او که در . فرانسه

طرات در تبعید اش، سایر کارگردانان اکسپرسیونیست، خا نامدار سینماي آلمان، خاطرات دوران کودکی
  .کند صحبت می) گذاران سینماتک یکی دیگر از بنیان(اش با هانري النگلوا  دوران جنگش و رابطه

  
 Ordnung نظم

رامین : مدیر فیلمبرداري. شهیدثالث، دیتر رایفارت، برت اشمیت: فیلمنامه. مارتن ناگه: کننده تهیه
، دورتی موریتز، داگمار هسنالته، اینگرید دومان، دیتر هینز لیون: بازیگران. رالف باوئر: موسیقی. رضاموالیی

  .1980محصول آلمان فدرال، . دقیقه 94میلیمتري،  35وسفید،  سیاه. شاد، پیتر شوتزه
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ي هوگوي برنز از جشنواره شیکاگو، نمایش در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن،   ي جایزه      برنده
  .، تورنتو، مونترال، آدالید، سیدنی)آلمانی هاي نوي بخش فیلم(جشنواره برلین 

کار است، از جانب همسر شاغلش زیر فشار قرار  ساله آلمانی که مدتی طوالنی بی 45یک مهندس  *
کند و پس از  اما او تحمل نمی. فروشی گیرد تا هر کاري را بپذیرد؛ ازجمله فروشندگی در یک مغازه آهن می

زند و  ها سر می ها و کوچه خیزد و به خیابان شنبه از خواب برمی وز یکصبح ر. کند یک روز کار را رها می
که  خاطر این رود، نه به او با همسر و دوتسانش به گردش می» !بیدار شوید! برخیزید«: دارد که فریاد برمی

 ي مقاومت منفی در مقابل او داراي یک جنبه. خواهد طور می که زنش این خاطر این دوست دارد، بلکه به
با درمان . برد داند، او را به تیمارستان می همسرش که این موقعیت را خالف موقعیت دیگران می. وقایع است

زمانی که قرار است مرخص شود، در اتاقش تکه . کنند ي زندگی اجتماعی می دارویی او را مرخص و آماده
 .شعر است کنند که رویش شعري نوشته شده ولی او منکر گفتن این کاغذي را پیدا می

  
  Grabbes Letzter Sommer  آخرین تابستان گرابه

کالمار : صدا. رولف رومبرگ: فیلمبردار. شهیدثالث و توماس والنتین: فیلمنامه. رادیو برمن: کننده تهیه
دستیار . ولفگانگ اسلور: مسئول فنی تصویر. دینو وبر و تیشه شلیما: گریم. اونا رودلفا: تدوین. اشمیت

هانس : مدیر تهیه. گونتر نومان: لوازم صحنه. اوته بورگمان: لباس. گرب شیل: نور. گیزبال سپت: کارگردان
باخ،  ویلفرید گریمپ، رناته شروتز، اولریش فون: بازیگران. یورگن برست: پرداخت قصه. کالبرت کروگ

زه، ابرهارد فیتز، اونتر بوریس گوارب. بوك، اووه مایستر، گابریل فیشر سونیا کاربو، مارتا بولفه، اولریش فن
رنگی، . کورت اوخرمال و تنس شولفمان. مالزارر، الکساندر روتزوم، باینز ریب، اورل گینز، رویکر شولتز

  .آلمان فدرال 1980محصول . دقیقه 197میلیمتري،  16
ي  زهجای. 1981عنوان بهترین فیلم تلویزیونی سال  مارل به ي  ي طالیی از جشنواره ي سه جایزه ه برند

  .مخصوص وزارت فرهنگ ایالت نورد ــ وست ـ فالن آلمان
نویس  ي زندگی کریستیان دیتریش گرابه، شاعر و فیلمنامه فیلم برمبناي رمان توماس والنتین، درباره *

او تا زمان ساخت این » عصر هاینریش هاینه«و » عصر گوته«: کرد آلمانی است که بین دو عصر زندگی می
خاطر  هایش به در زمان حیاتش هم نمایشنامه. که باید و شاید در آلمان شناخته شده نبودطور  فیلم هم آن
 .سالگی درگذشت 36گرابه در . اجرا بود اي غیرقابل هاي صحنه محدودیت
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  Anton P. Tschechow: Ein Leben   یک زندگی: چخوف. آنتون پ
محصول . دقیقه 97میلیمتري، رنگی،  16. رضاموالییرامین : فیلمبردار. شهیدثالث و پیتر اوریان: فیلمنامه

هاي تهیه  و شرکت SFB, SWF, WDRهاي با همکاري کانال( 1981. مشترك آلمان فدرال و شوروي
  .)Creative و Provodis فیلم

در بادن  1904ي روس، آنتون چخوف که شغل اصلی او طبابت بود و در  مستندي از زندگی نویسنده *
هاي واقعی  هاي طوالنی که راه به مرکز و مکان فیلمی آرام با صحنه. یماري سل درگذشتوایلر به علت ب

بجز استفاده از عکس و . لی چوود، بالتا ونیز و بادن وایلر برد؛ مسکو، تاکال روگ، مه زندگی چخوف می
ي مرغ  یشنامههایی از دو نما بخش. اند هاي یکه دیگران به او نوشته هاي چخوف و نامه نویس اسناد و دست

  .آمده است  دریایی و ایوانف با اجراي شهیدثالث در این فیلم
قصد هم ندارم که خودم را از چخوف رها کنم، زیرا او خیلی واقعی . فرهنگ من، چخوف است …«
چخوف دیگران را دوست داشته . او داراي حس بشري بود. روش نشان دادن اوست که ا همیت دارد. است
 1374، تیر 40کلک، شماره  - ».برده است رنج می ها خاطر آن و به

  
  Utopia اوتوپیا

. گونر   شهیدثالث و مانفرد: فیلمنامه. رینه گودالخ: مدیر تهیه .ZDF شبکه تلویزیونی: کننده تهیه
مانفرد زاپاتکا، ایمکه : بازیگران. کریستل اورتمان: تدوین. رالف باوئر: موسیقی. رامین رضاموالیی: فیلمبردار

  .1982محصول آلمان فدرال، . دقیقه 198میلیمتري،  35رنگی، . برانستد، گودوال پتروسکا
تلویزیونی آکادمی هنرهاي ي  ي جایزه برنده. 1983ي جشنواره برلین  تنها فیلم آلمانی بخش مسابقه

  .1983تجسمی آلمان، 
هر پنج زن به کلوب آرنا ـ یک . ال هستند داستان پنج زن که پر از آرزو و خواهان یک زندگی ایده *

ست مبتال  صاحب عشرتکده آدمی. دست آورند اند تا راي تحقق آرزوهایشان پولی به عشرتکده ـ وارد شده
  .کشند کند، دست آخر، زنان او را می اي زندانی روابط خودشان می به سادیسم که پنج زن را به گونه

ي بدنام اتفاق  با این که داستان در یک خانه. موضوع این فیلم براي من داراي یک اهمیت اساسی است«
هایی است که در غرب، در یک سیستم خاص  نمایش مستقیم انسان. افتد، موضوعی پورنوگرافی نیست می

در . اند که امکان انتخاب دیگري هم داشته درحالی. این سیستم نیز انتخاب خودشان است. کنند زندگی می
. آید نمایش درمی ي خاص به در خالل این فیلم، یک جامعه. ها قربانی انتخاب خودشان هستند حقیقت آن

 روست که اوتوپیا از این. چیز را مصرف کرد چیز را خرید و همه توان در آن همه سیستمی که می
 40کلک، شماره  - ».ترین فیلم من است رادیکال
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  Empfanger Unbekannt ي ناشناس گیرنده
. رامین رضاموالیی: فیلمبردار. شهیدثالث: فیلمنامه .CrdativeAge و ZDF هاي شبکه: کننده تهیه
بیسمارك، عمران رپیرت ـ  ایریس فون. مانفرد زاپاتکا: بازیگران. کورنال پلم: تدوین. ولفگانگ هیتز: موسیقی

  .1983محصول آلمان فدرال، . دقیقه 110میلیمتري،  16سیاه و سفید، . ارتوك، دیتر شاد
. کند اش فکر می شده، همسرش را ترك کرده و تنها به موفقیت شغلی زنی با موقعیت اجتماعی تثبیت *

از راه . هاست نخانمانی، رشتۀ رابط آ شود که احساس بی کاري آشنا می او با مهندس آرشیتکت بی
فیلم با این مضمون، . کند ها را برمال می آید که عدم توازن درك از زندگی آن وجود می نگاري مثلثی به نامه

گویند  ها کارگران میهمان می هاي کارگران خارجی مقیم آلمان که به آن درواقع به مسایل و گرفتاري
  .کند آلمان میپردازد و از این منظر انتقادهایی را متوجه جامعۀ  می
زیرا از . روزي در روزنامه خواندم که یک زن ترك، خودش را زنده زنده در خیابان آتش زده است«

ي آلمان دچار انزجار و وحشت شده بود به کانال اول تلویزیون آلمان رجوع کردم و پیشنهاد ساختن  جامعه
مدیر شبکه گفت که مردم در . ه دادمکنند، ارائ فیلمی برمبناي زندگی خارجیانی که در آلمان زندگی می

براي من ساختن فیلمی روي . ولی براي من، این مورد دلیل ساختن فیلم نبود. انتظار دیدن چنین فیملی هستند
  ...چنین به کارگردان مهاجر نشان داد ها و هم باید دالیل این داستان را به آلمانی. تر است این درام، تراژیک

هاي  دوسوم از گروه فنی را از تلویزیون فرانکفورت به من دادند که آدم. ی دارداین فیلم داستان عجیب …
. ، فیلمبردار و طراح لباس را خودم انتخاب کردم)دستیار کراگردان(من فقط دستیارم . اي نبودند حرفه
دوربین  یعنی حدود هشتاد نفر پشت. اش از تلویزیون فرانکفورت بود و پنجاه نفر هم از چک و اسلواکی بقیه

. اي بود خیلی وضعیت مشکل و پیچیده. فهمیدند بودند، دو تا مدیر تهیه داشتیم که اصالً زبان همدیگر را نمی
کرد  دستیار فیلمبردار را که خرابکاري می. آخر اولش را اول، آخر فیلم را گرفتند، بعد وسطش را و دست

که مونتاژ کردند، شده بود سه ساعت و ده دقیقه،  فیلم را. ي فیلم را بیرون کردند طراح صحنه. بیرون کردند
خواهیم گفتم بسیار خوب خودم کوتاهش  تر نمی گفتند ما دو ساعت و نیم بیش. هاي خود من مثل همه فیلم

 40کلک، شماره  - ».کنم می

  
  
  
  



14 
 

  Hans, ein Junge im Deutschland هانس، نوجوانی از آلمان
» هاي آبی ساعت«اقتباس از کتاب (شهیدثالث و هانس فریک : فیلمنامه .Hessen3 شبکه: کننده تهیه
محصول . دقیقه 136میلیمتري،  35سیاه و سفید، . رامین رضاموالیی: فیمبردار). ي هانس فریک نوشته

  .1982-83چکسلواکی، / فرانسه/ مشترك آلمان
هرگز پدرش را ندیده با اي که  هانس، پسربچه. 1946تا  1943هاي  سرگذشت هانس فریک بین سال *

عنوان زنی یهودي و  هایی از افراد ناشناس به مادرش در نامه. کند مادر و مادربزرگ بیمارش زندگی می
هانس روزي شاهد قتل دوستش . شود و پیوسته مورد آزار و اذیت قرار می گیرد خودفروش نام برده می
یهودي لو رفته  عنوان کودك نیمه اش به شده هکه توسط دوست کشت ا واز بیم این. توسط افسران نازي است
مادربزرگ . گردد اش بازمی ها، به خانه پس از گذشت زمان و شکست نازي. کند باشد، شهر را ترك می

هایی  کند؛ نامه هاي تهدیدآمیز دریافت می فهمد که مادرش کماکان نامه هانس پس از مدتی می. مرده است
افراد ناشناس مادرش را به حال خود . هاست اي پیش از شکست نازيه ها عیناً مشابه نامه که متن آن

 .کند گذارند و تهدید، آزار و اذیت همچنان ادامه پیدا می نمی

  
  Der Weidenbaum درخت بید

ن و اسلواکی فیلم: کننده تهیه م بر اساس داستن کوتاهی به (شهیدثالث و یورگن برست : فیلمنامه. رادیو برِ
: موسیقی. المار اشمیت و میشل مولریچ: صدابردار. رامین رضا موالیی: فیلمبردار). آنتون چخوفهمین نام از 
رنگی، . میالن دورتار، ماریان زوتنیک، والدمیر شمیر. یوزف اشتلیکه، پترا اشتانیک: بازیگران. ایگوت سرینا

  .1984محصول آلمان فدرال، . دقیقه 92میلیمتري،  35
او با . کند هاست در کنار آسیایی، تکیه داده بر درخت بیدي، زندگی می ، سالپیرمردي به نام هیمز *

روزي هنگام . کند شود، گذران زندگی می اي که از کنار درخت و آسیاب رد می ماهیگیري از رودخانه
مانفرد پس از قتل، کیف حاوي پول . شاهد قتل مردي به دست مرد دیگري به نام ما نفرد است ماهیگیري،

دارد و به شهر  هیمز کیف را برمی چندي بعد،. رود جا می گذارد و از آن ل را در شکاف درخت بید میمقتو
کنند و هیمز  مأموران براي دستگیري قاتل اقدامی نمی. کند برد و قتل را هم گزارش می نزد مأموران پلیس می

آید و چون اثري از آن پیدا  کیف میمانفرد سراغ  پس از چندي،. فرستند ي دیگر می اي به اداره را از اداره
تنها  اما پلیس نه. کنند روند و کیف را طلب می آن دو به پاسگاه پلیس می. شود کند، با هیمز درگیر می نمی

یک روز صبح که هیمز در خواب است، . راند کند، بلکه او و هیمز را از پاسگاه می مانفرد را دستگیر نمی
 .کند میمانفرد خود را در رودخانه غرق 
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  Wechselbag* ي ویرانگر فرزندخوانده
ولف دیتر، پترز : صدابرداران. ئل فاشت و الکساندر هونیش میشل: فیلمبردار. یورگن برست: نوشته

ضبط . یورگن شرام و یورگن هوولت: مسئول فنی تصویر. کورت شوبرت: میکس. ولریوس و تئو اشپیت
هنینگ گیسل،  فردریک بروخیم،: لباس. نایبوکس و اوال لیوشرالکه : گریم .آنا کالوس ماتیوس هارس: صدا

واخت، لوتار  فن -آسیل میشله اولیور، اریکا واکرناگل، هلگا یسکا، الکاگیر سباخ، اینگه وایت،
 .Tele Film Saer شده توسط تهیه. مادالنا و کاتارینا بارکالی. گرمیسین، تابین توم، نیکول د کارتاریوس،

  .آلمان فدرال 1986محصول ). دقیقه 135کوتاه شده ( دقیقه  213  ري، زمان اصلیمیلیمت 35 رنگی،
به همین دلیل و . دانند شان می شوند و این را دلیل سردي و یکنواختی زندگی دار نمی هرمان و لوییز بچه *

 اش زن چون در کودکی. پذیرند اي به نام گابی را به فرزندخواندگی می براي رفع مشکل، دختربچه
بچه هم با زن کنار . تواند تواند با این کودك کنار بیاید ولی مرد می بدي با مادرش داشته، نمی ي رابطه
گذارد و از  نویسد و زیر بالشش می خداحافظی می  ي پس از مدتی بچه نامه. کند آید و او را اذیت می نمی

لوییز هنگام تمیز . گاه بازگرداندکند او را دوباره به پرورش خواهش می هانري که اسمش را عمو گذاشته،
که لوییز و  ظهر وقتی. ترسد که هم مرد را از دست بدهد و هم بچه برود کند و می کردن اتاق، نامه را پیدا می

جا  اش کن، تو از این پاره« :گوید گذارد و می گابی در حال خوردن غذا هستند لوییز نامه را جلوي گابی می
لوییز پس از چند بار اصرار و امتناع گابی، با مالقه بر سر او . کند ه را پاره نمیگابی نام» .روي جا نمی هیچ
غروب، هرمان او را به پرورشگاه . رود آید و از خانه بیرون می زند که مقداري خون از دهان گابی می می
گشتري را که که نشسته و ان رود، درحالی در پایان، دوربین به طرف صورت لوییز می. گردد برد و برمی می

در باز . آید صداي معمول پاهاي مرد می. مادرش به گابی هدیه داده و او آن را دزدیده بود در دست دارد
شود و تصویر صورت  در شیشه نوشابه باز می. شود شود، بسته می در یخچال باز می. شود شود، بسته می می

  .شود تر می لوییز نزدیک و نزدیک
) به اصطالح عوام: (چنین نوشته شده است Wechselbag رابر لغتدر فرهنگ لغات آلمانی ب *
 .گیرد اي که مورد توجه قرار نمی اي که از جانب ارواح خبیثه آورده شده باشد؛ بچه بچه

  
  Rosen fur Afrika هاي سرخ براي آفریقا گل
بر اساس داستان کوتاهی از (شهیدثالث : فیلمنامه). مانفرد کوریتفسکی( Infa film :کننده تهیه

: تدوین. هلگا گالشر و سوزان کاسپر: گریم .یر ارهارد شوي و لودویک مه: فیلمبردار). فلز لودویک فون
 :نورپردازان. باربارا ابرت: لباس. ایگون پاشکه و کالوس یوخشتاینر: صدا. کریستل اورتمان و کلودیا شومان

دیتمار هوخبرگر و مانفرد اچ : ضبط صدا. هایس بخ، کالوس پترهوف، راینر شیفرشتاین، یوزف هکر
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. هانس والتر کرامیسکی، آندریاس اشنایدر: صداهاي زمینه. اشتفان موربوتر: دستیار کارگردان. کارتوشکی
ن پیرلریک، اورسال سیلوا: بازیگران .مونیکا گولد: مدیر تهیه. لودویک بوزر: زمانی صدا و تصویر هم

مانفرد زاپاتکا، آلکس گینز،  هانس هاخرمان، شونر، انتسی فوخس، اینگه بورگ روزنبرگ، یان بیچیکی،
. رنگی مار ماینکا، دیت آرنولف شوماخر، یوو ویتزال وایکانه، کورنیال کوریا، لوییز المپرشت، اولیویر لنتس،

  .آلمان 1991محصول . دقیقه 183میلیمتري،  35
  1992ي تلویزیونی بهترین فیلمنامه و کارگردانی فیلم سال آلمان،  ي جایزه ندهبر •
اي انجام  اي خاص و با وضع بد مالی، براي کسب درآمد، کارهاي متفرقه مرد جوانی بدون حرفه *
. او در آفریقا برادري دارد که کارش بد نیست و آرزوي مرد جوان این است که به آفریقا برود. دهد می

در درگیري با این گروه کتک . اند خورد که گروهی مزاحمش شده در یک پارك به زن جوانی برمی روزي
شود و مرد به  این آشنایی منجر به ازدواج می. شود دهد و با او آشنا می خورد، اما زن را نجات می مفصلی می

در حکم از دست رفتن  شود و این براي مرد پس از مدتی زن حامله می. کند کشی می آپارتمان زن اسباب
اي باعث  گونه کند به مرد سعی می. از این پس بین زن و شوهر همیشه دعواست. رؤیاي سفر به آفریقاست

کند و او به خانۀ پیرمردي که همکار اوست  زن با کمک پدرش مرد را از خانه بیرون می. سقط بچه شود
هایش طوري  رمرد، هفت سال پیش مرده، اما لباسهمسر پی .آید ها به وجود می دوستی غریبی بین آن. رود می

. کند مرد جوان از این بابت به پیرمرد حسودي می. شود اي بعد وارد می در خانه آویزان است که گویی لحظه
رابطه او با پیرمرد گویی ادامه عشق به آن زن است و حسادت او ناشی از احساس وفاداري پیرمرد به زنِ 

تیري دارد که سه  پیرمرد، هفت. کند که با هم به آفریقا بروند یرمرد را تشویق میاو مرتب پ. اش است مرده
او . برد گیرد به یک بانک دستبرد بزند و پیرمرد را هم با خود می مرد جوان تصمیم می. تر ندارد گلوله بیش

را از کارمند هاي درشت  کند و در بانک با تهدید اسلحه و شلیک یک گلوله، اسکناس اش را عملی می نقشه
هاي درشت  اسکناس کند و در بانک با تهدید اسلحه و شلیک یک گلوله، پیرمرد دخالت می. گیرد بانک می

. گوشد که این یک شوخی است کند و به کارمند بانک می پیرمرد دخالت می .گیرد را از کارمند بانک می
ر میدر همی. گوید خیلی هم جدي است کشد و می مرد جوان دست او را می خورد و گلوله  ن حال پایش س

ها را روي پاي او  کند و پول پیرمرد را سوار ماشین می. خورد رود و به شاهرگ پیرمرد می دوم درمی
پیرمرد که صورتش پر از خون است، از او » .رویم به آفریقا ببین حاال پول داریم و می«: گوید گذارد و می می
افتد و مرد  رسند، پیرمرد روي گور زنش می وقتی به گورستان می. ردخواهد که او را بر سر گور زنش بب می

زنش . کند کند و به همسرش تلفن می جا را ترك می ریزد و آن هاي پول را روي او می جوان نیز بسته
دیگر مجبور نیستم تاریخ تولدش را حفظ  خوب شد،«گوید که  مرد می .گوید که بچه را سقط کرده است می
صداي گلوله سوم از داخل . رود ي زن می بعد با ماشین جلوي خانه. گوید که دوستش دارد و میا ، و به»کنم
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شود، از چشم  دوربین به مرد نزدیک می. مرد گلوله را در مغز خود شلیک کرده است. شود ماشین شنیده می
صداي . کرده باشداش را خون گریه  انگار که تمام زندگی. آید ي قرمز به رنگ خون بیرون می او یک قطره

 .رسد؛ رؤیاي پرواز به آفریقا هواپیما به گوش می

  
  

  هایی که کارگردانی نکرد فیلمنامه
  .1987چیز نامفهومی به نام عشق، آلمان،  .1
  .1997آنجلس،  ، شیکاگو و لس(Sundays Off) ها تعطیل شنبه یک .2

4. Shadow Box ،1998، شیکاگو.  
 .1998، ناتمام، شیکاگو، (Love in Silence) عشق در سکوت .3

 مسعود محرابی: فیلم شناسی
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