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گفت وگو با محمدرضا اصالنی، مستندساز 

فیلم های طیاب نقد نیست، 
کشف یک رابطه است

داود احمدی بلوطکی

ــاد منوچهــر  کــه زنده ی ــه ایــن موضــوع  ــا ِاشــراف ب نشــریه ســفیر هنــر، ب
کــه می تــوان بــرای  طیــاب، مصــداق بــارزی اســت از تعریــف درســتی 
گرامیداشــت یــاد  هنرمنــد قائــل بــود، افتخــار داشــت تــا بــه مناســبت 
کــه او نیــز یکــی  ی  گر بــزرگ، بــا یکــی از یــاران و و نــام ایــن ســینما
شــناخت  دربــاره  اســت،  کشــورمان  مســتند  ســینمای  بــزرگان  از 

کنــد. گفت وگــو  شــخصیت ایــن هنرمنــد فقیــد، 

□
کــه طیــاب بیشــتر ایران شــناس اســت. آیــا  در مصاحبــه ای می خوانــدم 

بــا ایــن نظــر موافق ایــد؟
کمــی بــا ایران گــردی  کــه مقولــه ایران شناســی  گفــت  بایــد این طــور 
لقــب  می تــوان  کــه  هســتند  تــن  دو  مــن  نظــر  از  می کنــد.  فــرق 
فــرخ  دیگــری  و  طیــاب  منوچهــر  یکــی  داد.  آنهــا  بــه  را  ایران گــرد 
باشــند،  ایران شــناس  اینکــه  از  بیــش  نفــر  دو  ایــن  غفــاری. 
گشــته اند،  را  ایــران  وجب به وجــب  ایشــان  ی  دو هــر  ایران گردنــد. 
یــه چشــمان هنرمندشــان نــگاه  کشــور را دیده انــد، از زاو ریزبه ریــز 
بی آنکــه  هــم،  بــار  هــر  و  برگشــته اند  و  رفته انــد  بارهــا  کرده انــد، 
کــردن  گشــتن و پیدا خســته شــوند، بــا اشــتیاق بیشــتری بــه ایــن 
کــه  ادامــه داده انــد. البتــه غفــاری به دلیــل مســئولیت های اداری 
کــرده و  گشــت وگذار  کمتــر  بــر عهــده داشــت، شــاید  در آن موقــع 
ــه بعــد، نتوانســت ایــن مســیر را ادامــه دهــد. امــا منوچهــر  از زمانــی ب
ــا آخــر  طیــاب چــون هیــچ مســئولیت اداری و ســازمانی نداشــت، ت
کارش ادامــه داد. اصــًا در ذهــن مــا چنــد نفــر  ــه  ــه ب عمــرش این گون
کــه زمانــی مســئولیت اداری  ایــن مســئله هیــچ گاه خطــور نمی کــرده 
داشــته باشــیم. مــا می خواســتیم از اشــتیاق های خودمــان حــرف 
گفــت  یم. می شــود این گونــه  بزنیــم و ســخن بگوییــم و فیلــم بســاز
به طــور  می ســاخت؛  فیلــم  خــودش  اشــتیاق های  از  طیــاب  کــه 
یتــم« او، حاصــل اشــتیاقش بــه ایــن موضــوع اســت  مثــال فیلــم »ر

ــت هایش  ــم انگش یت ــار را در ر ــم قط یت ــه ر ــی، چگون ــین تهران ــه حس ک
پیــدا می کنــد. اشــتیاقی این گونــه، مســئله ای بســیار مهــم اســت. 
کــه  کارکــردن افــرادی همچــون منوچهــر طیــاب، این گونــه نیســت 
موضوعــی داشــته باشــند و بــرای آن موضــوع فیلمــی بســازند. ایــن 
کار می کردنــد و طیــاب هــم از ایــن نســل  نســل بــا اشتیاق هایشــان 
گفــت او یکــی از چهره هــای مهــم ایــن نســل اســت. او  بــود. می تــوان 
بــا همــه اشــتیاق ســوژه هایش را انتخــاب می کــرد؛ حتــی می توانــم 

می کردنــد. انتخــاب  را  او  ســوژه ها  بگویــم 

داد،  انجــام  او  بــا  افخمــی  آقــای  کــه  اســتاد طیــاب در مصاحبــه ای 
گفتنــد.  کارکــردن بــا شــما ســخن  کردنــد و از   نــام شــما را ذکــر 

ً
مشــخصا

شــما بیــش از اینکــه همــکار ایشــان محســوب شــوید، دوســت ایشــان 
ــد. ــان بگویی ــتر برایم ــی بیش کم ــد.  بودی

کاس هــای فرهنــگ و هنــر آغــاز شــد. در  دوســتی مــن و طیــاب از 
آنجــا طیــاب معلــم طراحــی  صحنــه مــن بــود؛ امــا مــا دیگــر معلــم 
کار  گرد نبودیــم، بلکــه بیشــتر دوســت بودیــم. بــا هــم دربــاره  و شــا
کــرد.  بحــث  می کردیــم و دوســتِی مــا این گونــه تــداوم و عمــق پیــدا 
کــه  کاس هــا، او فیلمــی راجــع بــه خــط ســاخت  در اواخــر همــان 
و  مــن  نوشــتم.  را  متنــش  گفتــار  و  دادم  انجــام  را  پژوهشــش  مــن 
کارهــای بســیاری بــا هــم انجــام دادیــم، امــا پــروژه اصلــی  طیــاب 
کردیــم. در آن فیلــم،  کــه دربــاره دزفــول  کاری بــود  همکاری مــان، 
کامــل  کردیــم فیلم نامــه ای  کــه بــا هــم  گفت وگوهایــی  مــن بــر اســاس 
نوشــتم. ایــن فیلم نامــه متنــی نیمه داســتانی، مســتند و نقادانــه از 
بــا امانــت داری خاصــی،  بــود و طیــاب هــم  ویران شــدن آن شــهر 

کــرد تــا همیــن فیلم نامــه بــه فیلــم تبدیــل شــود. ســعی 

دنبــال  بــه  بیشــتر  و  نداشــت  انتقــادی  روحیــه  چنــدان  طیــاب 
نیکی هــا  و  زیبایی هــا  دلــش می خواســت  او  بــود.  اشــتیاق هایش 
کــه نــگاه  را ببینــد تــا اینکــه نقــدی داشــته باشــد. فیلم هــای او را 
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کشــف یــک رابطــه اســت.  کــه اصــًا نقــد نیســت،  کنیــد می بینیــد 
کســی، چنیــن  کــه در روحیــه  ایــن مســئله ای بســیار مهــم اســت 
کارگردانــی بــا روحیــه خــودش  خصلتــی وجــود داشــته باشــد. هــر 
را شــکل می دهــد. شــما در فیلم هــای  و فیلمــش  فیلــم می ســازد 
کــه  دارد،  وجــود  اطاعــات  و  تحلیــل  نمی بینیــد.  نقــد  طیــاب 
ــا نقــادی در آن  نوعــی بازشناســی اطاعــات محســوب می شــود، ام
کــه  کــه او انتخــاب می کنــد، موضوعاتی انــد  نیســت. موضوعاتــی را 
کــه  آنهــا را دوســت دارد و می خواهــد بــا ســاختن فیلمــش بگویــد 
مــن اینهــا را دیــده ام و شــما هــم ببینیــد. ایــن مســئله بــرای فیلم ســاز 
کــرد. ایــن خصلــت،  بســیار جالــب اســت و بایــد بــه آن توجــه ویــژه 
کارشــان را  کــه  درســت بــر خــاف بعضــی از فیلم ســازان دیگــر اســت 
کــه روحیــه ای نقادانــه دارم.  بــا نقــد پیــش می برنــد؛ حتــی خــود مــن 
کارهــا،  کــه البتــه االن دیگــر در  ایــن نکتــه را هــم همین جــا بگویــم 
کــه  کمتــر دیــده می شــود. چیــزی  نقــد به صــورت آسیب شناســی، 
در ایــن دوره انجــام می شــود، بیشــتر حقارت شناســی اســت و بــا 
کــه طیــاب،  آسیب شناســی بســیار فــرق می کنــد. جالــب اســت 
ــه دنبــال آسیب شناســی هــم نبــود. همیــن مســئله اشــتیاق  حتــی ب
بــه ســوی شــهر  تــا فیلــم »دزفــول؛  گفتــم، باعــث شــد  کــه پیش تــر 
خامــوش« ســاخته شــود. ســاختن فیلــم دزفــول، حاصــل اشــتیاقی 
کــه مــن و طیــاب، بــا همدیگــر نســبت بــه چنیــن شــهر عجیبــی  بــود 
ــه  ک ــه را  ــن فاجع ــا ای ــود. م ــده ب ــزی نمان ــچ چی ــه از آن هی ک ــتیم  داش
دربــاره شوشــتر هــم ادامــه داشــت، مــورد نقــد قــرار داده بودیــم. در آن 
زمــان مــن بســیار ســفر می کــردم. مــورد انتقــادی مــن شــهر شوشــتر 
بــود و او دزفــول را مــد نظــر داشــت و حاصــل بحث هایمــان هــم، 
آن  از  چیــزی  هیــچ  کــه  بــود  نهصدســاله ای  شــهر  دزفــول،  همیــن 
کــه یکــی از معماری هــا و شهرســازی های  نمانــده اســت. در حالــی 
منحصربه فــرد را در دل خــود داشــت. معمــاری و شهرســازی ایــن 
کــه ترکیبــی از ایــن دو، نوعــی بافــت درونــی  گونــه ای بــود  شــهر بــه 
کــرده بــود. ایــن ویرانــی دربــاره شــهر سه هزارســاله  در شــهر ایجــاد 
کــه یکــی از نمونه هــای مهــم شهرســازی  شوشــتر هــم صــدق می کــرد 
گفتــم طیــاب بــه دنبــال  کــه  کهــن ماســت. همان طــور  و معمــاری 
بیننــده  مشــارکت دادِن  دنبــال  بــه  او  نبــود.  هــم  آسیب شناســی 
بــا چنیــن  بــود. دزفــول را هــم  بــا اشــتیاق های خــودش  و دیگــران 
شــده  دزفــول  عاشــق  و  بــودم  آنجــا  هــم  مــن  و  می دیــد  اشــتیاقی 
گفــت معمــاری، آن را ســاخته اســت.  کــه می شــود  بــودم. شــهری 

ــا آجــر، فضایــی شــهری ایجــاد  ــا هــم و ب ترکیــب تداخلــی خانه هــا ب
کمتــر این چنیــن تنــوع آجــرکاری و آجرچینــی  کــرده بــود. در دنیــا 
حماســه ای  بــود.  حماســه  مــا  بــرای  معمــاری  ایــن  دارد.  وجــود 
ایــن شــهر  بافــت آجــری  واقعــًا  بــود.  رنــگ ســرخ آجرهــا  از  تغزلــی 
بــرای مــا حیــرت آور و بی نظیــر بــود. مــا بــا هــم رفتیــم آنجــا و بــا همــان 
اشــتیاق فیلــم را ســاختیم. در طــول زمــان ســاخت فیلــم، مــا دیگــر 
بــا هــم زندگــی می کردیــم. ســاخت  نه فقــط همــکار بودیــم، بلکــه 
ایــن فیلــم در آن زمــان، نمونــه ای نــادر بــود و می توانســت یکــی از 
باشــد.  مــا  داســتانی  مســتند  ســینمای  فیلم هــای  بنیان گــذاران 
گفــت ایــن فیلــم، اولیــن فیلــم مســتند داســتانی بــود. در  می تــوان 
یکــردی به شــدت نقادانــه از حکومــت آن دوران، در  عیــن حــال رو
دل آن فیلــم نیــز وجــود داشــت. پــس از آن فیلــم هــم، مــن و طیــاب 
در تلویزیــون، فیلمــی داســتانی بــا نــام »ســوزن بان« ســاختیم. آن 
کــه بعدهــا  کــه الگــوی ســینمای مینی مالــی شــد  ــود  کاری ب فیلــم، 
در آثــار ســهراب شــهیدثالث و دیگــران متجلــی شــد. مــن و منوچهــر 
کارهــای متعــددی بــا هــم  کردیــم،  طیــاب ســفرهای متعــددی بــا هــم 

ســاختیم و زیبایی هــای متعــددی بــا هــم دیدیــم.

ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــود؟ ب ــه ب ــه دیگــر هنرهــا چگون نــگاه اســتاد طیــاب ب
خــود ایشــان معمــاری خوانــده بودنــد.

یکــرد طیــاب بــه معمــاری نه تنهــا از ایــن بــاب بــود  کــه رو بایــد بگویــم 
کــه قبــًا معمــاری خوانــده، بلکــه او زیبایــی خاصــی در ایــن فضاهــا 
دســت  زیبایــی  ایــن  از  نمی توانســت  و  می کــرد  پیــدا  و  می دیــد 
بکشــد. او دوســت داشــت ایــن زیبایی هــا را بــا اشــتیاق تمــام نشــان 
کویــر« را هــم  بدهــد. شــما حتــی فیلــم »همــراه بــا بــاد در دل تنهایــی 
ــد.  ــر را می دی کوی کــه او زیبایی هــای  کــه ببینیــد، متوجــه می شــوید 
اصــًا شــما در آن فیلــم، یــک مــورد زشــتی و ســختی نمی بینیــد. 
فیلــم  در  اســت.  نــرم  بســیار  نیســت،  ســخت  فیلــم  آن  در  کویــر 
کهــن« هــم این چنیــن اســت. یــا مثــًا در  گاهــواره تمدنــی  گــرس،  »زا
یکــرد را می توانیــد به وضــوح  یــای پــارس« هــم شــما ایــن رو فیلــم »در
ســختی های  شــما  پــارس«،  یــای  »در فیلــم  همیــن  در  ببینیــد. 
می بینیــد.  را  آنهــا  زیبــای  فرم هــای  بلکــه  نمی بینیــد.  را  مــردم 
کــه دارنــد می کارنــد،  کــه دارنــد می ســازند و چیزهایــی  لنج هایــی 
گاهــی اوقــات  همگــی در ســاختاری زیبــا و تغزلــی مطــرح می شــود. 
کــه دارد بــه نوعــی توجیه گــری می کنــد؛  طیــاب را متهــم می کننــد 
بــه نحــوه  توهیــن  ایــن یک جــور  و  این طــور نیســت  کــه  در حالــی 
نگاه کــردن منوچهــر طیــاب اســت. او هــر چیــزی را ظاهــر می کــرد 
ــود. هــر فیلم ســازی این چنیــن اســت و هــر چیــزی  کــه در درونــش ب
کــه در درونــش اســت. تمــام فیلم هــای طیــاب،  را ظاهــر می کنــد 
ــرای نقــادی  ــه جســت وجو ب کــردن اســت و ن ــرای پیدا جســت وجو ب
ــن  ــه ای ــًا ب ــزی؛ او اص ــا چی ــت ب ــی ضدی ــن و حت کلنجاررفت ــرای  و ب
باشــد،  ایران شــناس  اینکــه  از  بیــش  او  نمی کــرد.  توجــه  چیزهــا 
و  کار می کــرد  و  یکــرد می رفــت  رو ایــن  بــا  او  بــود.  زیبایی شــناس 
کمــی نیســت. اصــًا می توانیــم بگوییــم خــود ایــن، هماننــد  کار  ایــن 
یــس  یــس1«، نوعــی مکتــب اســت. المور فیلم هــای »آلبــرت المور
ــه  ــاید ب ــود. ش ــاد نب ــود و نق ــناس ب ــب، زیبایی ش ــن ترتی ــه همی ــم ب ه
فرامــوش  کمــی  او در ســینمای جهــان،  کــه  همیــن دلیــل اســت 
شــده اســت. ســینمای جهــان به شــدت بــه نقــادی توجــه می کنــد؛ 

1. Albert Lamorisse
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ــه صحنه هــای تلــخ توجــه می کنــد. حتــی  ــه آسیب شناســی ها و ب ب
فیلم هــای امــروزی هالیــوود )کــه خیلــی محافظــه کار اســت( هــم، 
کــرده اســت و بــه لحن هــای تلــخ توجــه می کنــد.  لحنــی تلــخ پیــدا 
ببینیــد  کــه  را  هانکــه۲«  »میشــاییل  مثــل  فیلم ســازانی  فیلم هــای 
ــه  کــه چــه لحــِن تلــخ و حتــی زننــده ای نســبت ب متوجــه می شــوید 
جهــان دارنــد. اینهــا االن بســیار مطرح انــد و مسئله شــان، مــد روز 
یخــِی یــک  اســت. ممکــن اســت حتــی ایــن مســائل، ضــرورت تار
کــه همین طــور هــم هســت. امــا ایــن دلیــل نمی شــود  دوران باشــد 
پاســخ  دورانشــان  بــه ضرورت هــای  فیلم ســازان،  کــه حتمــًا همــه 
کار خود  کــه فراســوی دوران،  بدهنــد، بلکــه کســانی هــم بایــد باشــند 
کــه پــس از ســاختن فیلــم  یــس  را انجــام دهنــد؛ ماننــد آلبــرت المور
»بادکنــک قرمــز«، می آیــد و در ایــران هــم »بــاد صبــا« را می ســازد. 
ــا  ــن زیبایی ه ــد. او ای ــران می بین ــی از ای ــدر زیبای ــه او چق ک ــد  ببینی
را از بــاال نشــان می دهــد. حتــی خــود طیــاب هــم در مصاحبــه ای 
کــه فیلــم او خیلــی بیرونــی اســت و بــه درون نرفتــه اســت.  می گویــد 
ــی اســت،  ــاد صبــا« بیرون ــد. فیلــم »ب ــه تعبیــری، او درســت می گوی ب
کــه طیــاب از  امــا در بیرونی بودنــش هــم شــباهت دارد بــه آن چیــزی 
کــه هــر دو،  درون می بینــد. وجــه تشــابه ایــن دو فیلم ســاز، ایــن اســت 
زیبایــی و قــدرت یــک چیــز را می بیننــد بــه جــای اینکــه ضعف هــا و 
کــه معمــاری  مشــکات آن را ببیننــد. طیــاب هیــچ وقــت نمی گویــد 
کار می توانیــم بــا آن  صفــوی االن بــه چــه درد مــا می خــورد و چــه 
ــور  ــد. همان ط ــگاه می کن ــاری ن ــن معم ــه ای ــتایش ب ــا س ــم؟ او ب بکنی
کــوه  کویــر، بــه خلیج فــارس و  کــه بــا همیــن عینــک ســتایش، بــه 
گفــت او بــه همــه موضوعــات، بــا نوعــی  گــرس نــگاه می کنــد. بایــد  زا
کاه از ســر بــر مــی دارد. ایــن یــک خصلــت  ســتایش نــگاه می کنــد و 
یکــرد را ببینیــم. بــه نظــر  یکــرد اســت، بایــد ایــن رو اســت، یــک رو
یکــرد شــعر وجــود دارد. فیلم هــای طیــاب، بی اینکــه  مــن در ایــن رو
بدهــد،  دســت  از  را  ســینمایی  فیلــم  یــک  یاضیــات  ر بخواهــد 
ــه جــای  ــه زیریــن ایــن مســتندها، ب به شــدت مســتند اســت. در الی
ــا موضــوع وجــود دارد. طیــاب  ــه، مســیری عاشــقانه ت نگاهــی نقادان
کلنجــار نمــی رود، بلکــه آن را توصیــف می کنــد. بــرای  بــا موضوعــش 
کنیــم؛ و ایــن،  اینکــه مــا بتوانیــم آن را ببینیــم و زیبایــی اش را درک 
گفــت فیلم هــای طیــاب از منظــری،  کاری بــزرگ اســت. می شــود 
فیلم هــای ســندی هــم هســتند. ایــن ســندها امــا، نــه ســند زشــتی، 
ســال،  پنجــاه  از  بعــد  االن،  همیــن  مــا  زیبایی انــد.  ســند  بلکــه 
می توانیــم فیلم هایــش را ببینیــم و ســند زیبایــی یــک موضــوع، و نــه 
ــار  ــی یــک موضــوع را ببینیــم. آث ــًا اطاعات ســند زشــتی و ســند صرف
او نه فقــط اطاعــات بلکــه ســند و آن هــم ســند زیبایــی آن موضــوع 
کــه  اســت. اینهــا همــه بــرای مــن بســیار جالــب اســت؛ بــرای مــن 
کــه در چالشــی  زیبایــی برایــم موضوعــی دیگــر اســت؛ موضوعــی 
چالــش  ایــن  و  می آیــد  طیــاب  می آیــد.  به دســت  دیالکتیــک 
کــه اول  کنــار می گــذارد. از نظــر او، مهــم ایــن اســت  دیالکتیــک را 

کار می خواهیــم بکنیــم. کــه چــه  کنیــم؛ و بعــد ببینیــم  مشــاهده 

از  آرشــیوی منظــم  او  بــود.  هــم  )آرشــیودار۳(  بایــگان  یــک  طیــاب 
اینهــا  همــه  او  دارد.  فیلم هایــش  فریم هــای  حتــی  و  عکس هــا 
اســناد  یــک ضابــِط  ماننــد  دقیقــًا  و  منظــم جمــع آوری می کــرد  را 
ایــن کار را انجــام مــی داد. طیــاب در مدرســه ای در اتریــش درس 
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کــه فیلم هــای جنــگ را  می خوانــد. معلــم او مســئول بخشــی بــود 
ــه آنجــا آرشــیو می کــرده اســت. او طیــاب را به عنــوان  ــرای فیلم خان ب
آرشــیوکردن  ایــن  همان جــا  از  طیــاب  گرفــت.  کار  بــه  دســتیار 
از  آرشــیوکردن  اشــتیاق  گرفــت.  فرا اشــتیاق  بــا  را  ســندپردازی  و 
کــه  را  کار  همیــن   حتــی  او  بــود.  شــده  ایجــاد  برایــش  همان جــا 
مــی داد.  انجــام  اشــتیاق  بــا  باشــد،  مــال آور  کاری  می توانســت 
ک  کــه طیــاب رفــت. بــرای مــن واقعــًا شــوک آور و دردنــا حیــف شــد 
کنــار بیایــم و خــودم  بــود و بســیار زمــان بــرد تــا بتوانــم بــا ایــن مســئله 
کنــم. مــن در ایــن دو ســه مــاه اخیــر، خیلــی از یارانــم را از  را پیــدا 
دســت دادم و ایــن برایــم بســیار تلــخ اســت. مــا همین طــور بــا تقدیــر، 
پنجه نــرم می کنیــم؛ بی اینکــه بدانیــم  بــا حــوادث، بــا جهــان دســت و
کاش می مانــد و تمامــی ایــن  کجــا خواهیــم رفــت. بــه هــر حــال؛  بــه 
گنجینــه  به عنــوان  جایــی  در  ســند،  یــک  به صــورت  را  آرشــیوش 
نحــوه  االن  کــه  کننــد. نمی دانــم  نگهــداری  آن  از  تــا  می گذاشــت 
کارهــای طیــاب  نگهــداری آرشــیوها بــه چــه شــکل اســت. امــا آرشــیو 
فقــط  و  برداشــت  کامــل  را  آن  می شــود  کــه  اســت  منظــم  آن قــدر 
ایــن  کــه  بایــد دانســت  بابــت مطمئنــم.  ایــن  از  کــرد؛  منتقلشــان 
خــودش یــک اخــاق اســت و بــه نظــرم، اخــاق یعنــی همیــن؛ اینکــه 
ارزش هــر چیــزی را بدانیــم. ارزش اشــیا و هــر چیــز جزئــی را بدانیــم و 
نســبت بــه آن، نوعــی حساســیت در وجودمــان باشــد؛ نــه اینکــه آن 
کــه ایــن اخــاق، بــه امــر خانوادگــی  گفــت  کنیــم. شــاید بتــوان  را رهــا 
کــه  کــرد  طیــاب هــم برمی گــردد. بــه هــر حــال او در خانــواده ای رشــد 
کــه دایــی طیــاب  یســته اند. نورایــی  انســان هایی همچــون نورایــی ز
بــود.  پرویــز خانلــری  و  نزدیــک صــادق هدایــت  از دوســتان  بــود، 
کــه ایــن نزدیکــی، بــه طیــاب انضبــاط داده اســت  گفــت  می تــوان 
و همیــن امــر هــم باعــث شــده اســت تــا او نســبت بــه نظــم، حســاس 

باشــد. 

گر نیســتی. نظــم در ژن  ســینما یعنــی نظــم و تــو بــی نظــم، ســینما
کــه او بــرای رســیدن بــه ایــن  طیــاب وجــود داشــت و احتیاجــی نبــود 
خصلــت زحمتــی بکشــد. او خــودش نظــم بــود و نظــم  همــراه او بــود؛ 
حتــی در خانــه اش هــم این گونــه بــود. وقتــی می گفتــم فــان عکــس و 
یــا فــان فیلــم، فــورًا می رفــت و از ســر جایــش آن را بــی هیــچ زحمتــی 
کنــارم می گذاشــت. ایــن بــرای مــن بســیار جالــب بــود.  مــی آورد و 
کاری  ــه ســراغ  ــه نتیجــه می رســاند و بعــد ب کار را ب طیــاب اول یــک 
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کار بعــدی اش  کار قبلــی،  دیگــر می رفــت. در عیــن حــال، در همــان 
کــه  فیلم هایــی  داشــت.  تــداوم  نوعــی  او  کارهــای  درمــی آورد.  را 
کار هــر  کار اســت و ایــن نگــرش،  او ســاخته اســت، زنجیــره ای از 
بــا  پیوســته  سلســله ای  طیــاب،  کارهــای  نیســت.  فیلم ســازی 

همدیگــر دارد. 

کشــورمان اســت؛ در  نســل شــما بحــق نســل طالیــی ســینمای مســتند 
ایــن بــاره برایمــان بیشــتر بگوییــد.

یــم از دســت  کــه متأســفانه مــا ایــن نســل را دار ابتــدا بایــد بگویــم 
کوشــا و در عیــن حــال منظــم بــوده اســت.  کــه  می دهیــم. نســلی 
کــه اشــتیاق داشــت. ایــن اشــتیاق شــدیدًا درون همــه مــا  نســلی 
وجــود داشــت. منتهــای مراتــب، نحــوه اشــتیاق هایمان بــا هــم فــرق 
کنــد  کــه نقــادی و دگراندیشــی  می کــرده اســت. یکــی اشــتیاق دارد 
کــه ببینــد و دیده هایــش را بــا دیگــران  و یکــی دیگــر، اشــتیاق دارد 
ایــن  کنــد.  دعــوت  دیــدن  بــه  را  همــه  ایــن کار  بــا  و  شــود  ســهیم 
گفــت  خصلــت شــخصی، نوعــی ســخاوت اســت. اصــًا می  شــود 

کارهــای طیــاب قصیده هــای مدحیــه اســت.  کــه 

بــرای اســتاد طیــاب، اهمیتــی ویــژه  کــه موضــوع عکاســی  می دانیــم 
گفته انــد »دوربیــن  کــه می دانــم ایشــان در جایــی  داشــت. تــا جایــی 

جزئــی از مــن اســت«؛ از ایــن دریچــه برایمــان بگوییــد.
بلــی؛ طیــاب عکاســی هــم می کــرده و البتــه عکاســی اش را در دوران 
گســترش داد. شــاید اوایــل بــه ایــن نحــو عکاســی نمی کــرده و  بعدتــر 
چنــدان برایــش جــدی نبــوده اســت؛ ولــی مشــخصًا بعدهــا احســاس 
کنــد؛ حتــی در یکــی از مصاحبه هایــش  کــه بایــد عکاســی  کــرده  نیــاز 
انجــام  عکس هایــش  طریــق  از  را  کارهایــش  دکوپــاژ  کــه  می گویــد 
عکس هــا  ایــن  بــا  را  صحنه  هایــش  چیدمــان  اســت.  مــی داده 
اســت.  را می ســاخته  فیلمــش  ترتیــب  بدیــن  و  مــی داده  توضیــح 
طیــاب فیلم بــرداری هــم بلــد بــوده اســت. او حتــی بنــا بــه ضــرورت، 
جاهایــی هــم فیلم بــرداری می کــرد. در فیلم هایــی همچــون »وآنگــه 
ی دســت  کــه دوربیــن رو کــرد«، در بخش هایــی  گلــه  روان جهــان 
کــرد  اســت، فیلم بــرداری را خــودش انجــام داده اســت. بایــد اشــاره 
کارهایــش را خــودش تدویــن می کــرد. نســل مــا  کــه طیــاب، اغلــب 

ینگــر همــراه باشــد. خودمــان حاضــر باشــیم  ــا تدو عــادت داشــت ب
کارمــان بایســتیم. ایــن  و تــا انتهــای تدویــن فیلم مــان، بــاالی ســر 
جزئــی از آموزش هــای مــا بــوده اســت و در ایــن مــورد، بســیار جــدی 
کســی  کار را بــه دســت  کــه  کارهــای نســل مــا این گونــه نبــوده  بودیــم. 
کــه چقــدر خــوب  کنــد و بعــد ببینیــم و بگوییــم  یم و او تدویــن  بســپار

ــا بــد شــده اســت؛ ایــن از خصلت هــای نســل مــا نبــوده اســت. ی

کــه شــما و امثــال منوچهــر  ســینمای مســتند االن را در قیــاس بــا نســلی 
ــد؟ ــه می بینی ــرد، چگون ک ــاب را تربیــت  طی

کمــی بایــد بــه عقــب برگــردم. پــس این گونــه آغــاز می کنــم؛ مســتند، 
پــدر رســانه های تصویــری اســت. تــا قبــل از اینکــه تلویزیــون اختــراع 
شــود و نظــام رســانه ای تصویــری و الکترونیــک در جهــان شــکل 
کــه نقــش رســانه و خبررســانی داشــت؛  بگیــرد، ایــن مســتند بــود 
می تــوان  حتــی  بعــد.  فیلم ســازان  تــا  »لومیــر۴«  بــرادران  از  آثــاری 
گفــت مســتند، جهــان را از طریــق تصویــر بــه اطــاع مــردم و جامعــه 
می رســاند. فیلم ســازان، جهــان را بــه مــردم وصــل می کردنــد و مــردم 
ــا  کــه ب ــد  ــار، لومیرهــا بودن ــرای اولیــن ب ــد. ب ــودن درمی آورن را از بومی ب
تصاویرشــان ایــن نــوع از مســتند را بــه مــردم نمایاندنــد؛ تاج گــذاری 
امپراتــور روســیه را؛ آن هــم درســت یــک هفتــه بعــد از تاج گــذاری. 
چنــد  حالــت  خوشــبینانه ترین  در  بــود.  نــادر  بســیار  امــری  ایــن 
کــه در روســیه  کامــی، مــردم بفهمنــد  ــا خبــر  ــا ب ســال می گذشــت ت
آنهــا در  ولــی  اســت.  کــرده  تاج گــذاری  و  آمــده  امپراتــوری جدیــد 
طــول یکــی دو هفتــه، ایــن  اتفــاق را بــه مــردم نشــان دادنــد و مــردم 
ســینمای  واقــع  در  ببیننــد.  را  یخــی  تار مهــم  اتفــاق  آن  توانســتند 
مســتند، جهــان را بــه مــردم وصــل می کــرده اســت. بــه همیــن جهــت 
می توانیــم  امــروز  کــه  نیســت  عجیــب  می گویــد:  ورتــوف۵«  یــگا  »ژ
کــه چهــره آرخانگلســک۶، یعنــی شــرقی ترین شــهرک  شــاهد باشــیم 
پایین تریــن  در  »کی یــف۷«  از  چهــره ای  بــه  روســیه،  امپراتــوری 
نقطــه غربــی روســیه، وصــل بشــود و بــا همدیگــر باشــند. ایــن امــری 
کســی  شــگفت آور در زمــان خــودش بــود و چنیــن چیــزی در تخیــل 
کــه  نمی گنجیــد. وقتــی رســانه های تصویــری و الکترونیکــی می آیــد 
ــر  ــد، دیگ ــال بده ــان انتق ــه جه ــه، ب ــد ثانی ــا را در چن ــد خبره می توان
ــتند،  ــود و مس ــته می ش ــتند برداش ــانی از دوش مس ــه اطاع رس وظیف
کــه محققی از مســئله ای   دیگــر خبررســان نیســت. ایــن بــا اطاعاتــی 
اســت؛  اطاع رســانی  اینجــا  در  منظــور  می کنــد.  فــرق  می دهــد 
نقاشــی  دوش  از  شــبیه نگاری  آمــد،  عکاســی  وقتــی  کمااینکــه 
برداشــته شــد و دیگــر نقاشــی، لزومــی بــه شــبیه نگاری نداشــت. 
مختلــف  مکتب هــای  ســراغ  بــه  نقاشــان  کــه  همین جاســت 
ســبک ها  دیگــر  و  یســم۹  فوتور و  کوبیســم۸  نتیجــه،  در  و  می رونــد 
ــه نقاشــی، ایــن  کــه ب ــد. عکاســی اســت  ــه وجــود می آی در نقاشــی ب
آزادی را می دهــد. درســت همیــن کار را، رســانه های تصویــری بــرای 

ســینمای مســتند می کننــد. 

کــه هــر فیلــم مســتندی بــرای اینکــه ســاخته شــود،  کــرد  بایــد اضافــه 

4. Lumière brothers (Auguste and Louis Lumière)
5.  Dziga Vertov
6. Arkhangelsk
7. Kyiv
8.  Cubisme
9. Futurism
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حداقــل بــه شــش مــاه زمــان نیــاز دارد و در ایــن شــش مــاه، اطاعــاِت 
کلــی عــوض شــده اســت و اطاعــات فیلــم، دیگــر  جهــان قطعــًا بــه 
ــن و چالشــی عظیــم اســت.  قدیمــی اســت. ایــن مســئله ای بنیادی
امثــال  ســینمای  کــه  می آیــد  نظــر  بــه  به اشــتباه،  کــه  اینجاســت 
طیــاب، اطاع رســان هســتند؛ اصــًا این طــور نیســت. او از زیبایــی 
بــا هــم فــرق دارنــد.  و شــیئیت جهــان اطــاع می دهــد و ایــن دو 
رســانه ها ایــن امــر را نمی تواننــد انجــام بدهند و دســتی در آن ندارند. 
کــه  در رســانه، اطاع رســانی  حادثــه، عینــًا نقــل می شــود؛ در حالــی 
در اطاع رســانی ســینماتوگرافیک ســینمای مســتند، تحقیــق انجــام 
کــه اطاعــات جهــان جمــع آوری  می شــود؛ تحقیــق نــه بــه معنایــی 
شــود، بلکــه تحقیــق می شــود بــرای اینکــه ببینیــم چــه چیــزی در 
کجاســت.  موضــوع ایــن مســتند وجــود دارد و در حقیقــت درونــش 
یکــی ممکــن اســت ایــن درون را از لحــاظ زیبایی شناســی ببینــد؛ 
قدرتــش  لحــاظ  از  یکــی  ببینــد؛  آسیب شناســی  لحــاظ  از  یکــی 
کــه آن را بــه هســتی وصــل  ببینــد؛ و یکــی از لحــاظ آن روابطــی ببینــد 
کــدام وجوهــی دیدنی انــد. ایــن  می کنــد. همــه اینهــا بــا هم انــد و هــر 
ــه  ــی را ب ــد یک ــوند؛ نبای ــدوش ش ــه و مخ گرفت ــت کم  ــد دس ــوه نبای وج
کــه  یکــی دیگــر، تقلیــل داد. نبایــد ایــن نــگاه وجــود داشــته باشــد 
همــه فیلم هــای مســتند، به صــورت نقادانــه و آسیب شناســانه بــه 
ــاخت  ــئله را در س ــن مس ــت ای ــوان جّدی ــد. می ت ــات بپردازن موضوع
فیلــم »تمــام حافظــه جهــان« اثــر »آلــن رنــه10« دیــد. ایــن فیلــم نه تنهــا 
ــه.  کتابخان کتــاب و  ــه اســت از  نقــد نیســت، بلکــه ســتایش نامه رن
کار، در زمــان خــودش و در نــوع خــودش درخشــان اســت. در  و ایــن 
کیــد و لــزوم بــر  ایــن فیلــم، آسیب شناســی لزومــی نداشــت، بلکــه تأ
گنجینــه، ایــن نهانی هــا و در اصــل، ایــن  ــد ایــن  کــه بای ایــن اســت 
حافظــه تمــام جهــان دیــده شــود. ایــن اشــتیاقی عظیــم می خواهــد. 
کــه هنرمنــد  ــر پابلــو پیکاســو1۲( می بینیــد  امــا مثــًا در »گرنیــکا11« )اث
نقــد عظیمــی از جنــگ می کنــد و ایــن مســئله شــکلی متفــاوت بــه 
خــود می گیــرد. در ایــن آنجــا هــم البتــه، زیبایــی نقاشــی پیکاســو را 
کشــف می کنیــم. او بیــش از اینکــه بخواهــد بــه وحشــت جنــگ در 
اثــرش بپــردازد، بــه زیبایــِی اثــر می پــردازد. بــه زیبایــِی ضدجنــِگ 
کــه  اســت  کارهایــی  اینهــا  گفــت  بایــد  می پــردازد.  نقاشــی   ایــن 
تحقیقــات  نوعــی  تحقیقــات  ایــن  کرده ایــم.  غفلــت  آنهــا  از  مــا 
یــا  و  مردم شناســانه  تحقیقــات  تــا  هســتند  ســینماتوگرافیک 
ــوع ســینما از  ــد انجــام دهنــد. ایــن ن کــه شهرشناســان بای ــه  معماران
همــه ایــن مــوارد فاصلــه می گیــرد و خــودش را شــخصی می کنــد. در 
اصــل بــه جــای اینکــه فقــط تحقیقــی خشــک و جــدی و رســاله ای 
انجــام بدهــد، اشــتیاق های شــخصی خــودش را بازمی تابانــد. ایــن 

ــد. ــارت می خواه ــت و مه ــخت اس ــیار س ــق بس ــوع تحقی ن

به مــرور  می بینیــم  کــه  اســت  ایــن  می افتــد  دارد  االن  کــه  اتفاقــی 
زمــان، ســینما و به ویــژه ســینمای مســتند، از رســانه بودن فاصلــه 
می گیــرد و رو بــه جلــو حرکــت می کنــد. االن ســینمای مســتند جهان 
ــی راه  ــران، موج ــفانه در ای ــا متأس ــت. ام ــانه ای نیس ــری رس ــًا ام اص
کــه تحــت تأثیــر رســانه  عمــل می کنــد. ایــن در حالــی اســت  افتــاده 
کارشــان بــا مصاحبــه و بحــث پیــش مــی رود؛  کــه رســانه ها، غالــب 
گوینــده اخبــار هــم  کــه وجــود  گفــت  حتــی از نظــری دیگــر می تــوان 
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گوینــده  گفتــه شــود و بــه  کام ایــن خبــر می توانــد  ضــروری نیســت و 
ــد  کــه می شــنویم، می خوان گوینــده  فقــط مطلبــی را  نیــازی نباشــد. 
بــا او مرتبــط نیســت. در رســانه ها ایــن  یــا می گویــد و مشــخصًا  و 
ــا  ــرای م ــده ب گوین ــک  ــه ی ک ــت  ــده اس ــل ش ــادت تبدی ــه ع ــوع ب موض
کار را انجــام دهــد و همیــن مســئله در ســینمای مســتند مــا هــم  ایــن 
کــه به هــم وصــل  آمــده اســت. ایــن مســتندها مصاحبه هایی انــد 
اســتفاده  ســندی  تصویرهایــی  از  هــم،  آنهــا  البــه الی  و  می شــوند 
می شــود. ایــن نوعــی برنامه ســازی تلویزیونــی اســت. ایــن موضــوع 
در ســینمای مســتند آســیب اســت. ایــن موضــوع حــدود ســینمای 
گزارشــگر  بــا  فیلم ســاز  مــرز  اســت.  کــرده  خدشــه دار  را  مســتند 

تلویزیونــی مشــخص نیســت. 

او  فیلم هــای  در  نمی بینیــد.  مصاحبــه  طیــاب  کارهــای  در  شــما 
گفتــه می شــود. او تصویــر  کــه الزم باشــد، چیــزی  فقــط در جاهایــی 
طیــاب  بــود.  گرفتــه  یــاد  را  اینهــا  مــا  نســل  نمی دهــد.  توضیــح  را 
یتــم موســیقایی در تصویــر پیــش مــی رود.  کامــًا بــا ر به همیــن جهــت 
یتــم  ایــن مســئله ای بنیانــی اســت؛ اینکــه چگونــه بــه تصویــری، ر
را  فیلــم  موضــوع  موســیقایی،  یتــم  ر همیــن  و  بدهیــم  موســیقایی 
کــه مــا بــا کام موضــوع را مطرح  مطــرح کنــد. ایــن در مقابــل آن اســت 
گفــت اینهــا اختصاصــات اســت و به ســادگی اتفــاق  کنیــم. می شــود 
ــه ســوی  نمی افتــد. متأســفانه ســینمای مســتند امــروز مــا، اغلــب ب
کــرده اســت. مــا بی نهایــت فیلــم  گرایــش پیــدا  همیــن مصاحبه هــا 
واقــع مصاحبــه دیگــران،  پرتره هــا در  فیلــم  ایــن  و  پرتــره ســاختیم 
کــه خــودش چنــدان  یــک چهــره اســت؛ دربــاره چهــره ای  دربــاره 
کــه چهــره در  گفتــن نــدارد. ایــن یــک فاجعــه اســت  ســخنی بــرای 
ایــن فیلم هــا، بــه جــای اینکــه دســت اول و نــاب باشــد، دســت دوم 

می شــود. 

گمــان  مــن دربــاره ســینمای مســتند اســت.  این هــا نگرانی هــای 
کــه مــا تجدیــد نظــری جــدی  کنــون وقــت آن رســیده  کــه ا می کنــم 
کنیــم و ســاختارهای مســتند خودمــان را بــه ســوی نظــام موســیقیایی 
کام در  تصویــر و در عین حــال نظــام بیانــِی تصویــر ســوق دهیــم. 
گــزارش  کام به منزلــه  فیلــم مســتند، بایــد به منزلــه تصویــر باشــد و نــه 

ــا توضیــح صحنــه.  و ی

کــه  اســت  ســبب  ایــن  بــه  اشــکاالت  ایــن  از  بخشــی  شــاید 
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محســوب  ارزان قیمــت  را  مســتند  فرهنگــی،  مدیریت هــای 
پــس  نــدارد،  یگــر  باز مســتند  چــون  کــه  تصــور  ایــن  بــا  کرده انــد. 
و  نیســت  ارزان  کــه مســتند اصــًا  اســت. در صورتــی  ارزان  کاری 
کــه ســاخته می شــود، اغلــب از زمــان  زمــان ســاخت مســتندهایی 
گاهــی ۶ تــا 10 ســال  ســاخت فیلم هــای داســتانی بیشــتر اســت و 
از فیلم هــای  گاه  بــه طــول می انجامــد. بودجــه ســاخت مســتند، 
شــبکه ها  بعضــی  در  مســتند  اهمیــت  اســت.  بیشــتر  داســتانی 
تأمیــن  آن  فــروش  از  را  بودجــه ســاالنه خــود  کــه  اســت  قــدری  بــه 
کــه هــر مســتند آنهــا، نــه فقــط اطاع رســانی  می کننــد. بــه ایــن دلیــل 

اســت.  آمــوزش  کــه 

کــه  مشــکل و مســئله در نبــود »مســتند درام1۳« اســت؛ همــان چیــزی 
ــان  ــتند برایش ــه مس ک ــبکه هایی  ــود. در ش ــش ب ــه دنبال ــم ب ــاب ه طی
امــری جــدی اســت، از طریــق مطرح کــردن »مســتند درام«، حتــی 
ایــن  بــا  کــه  می داننــد  چــون  می کننــد؛  بازســازی  هــم  را  گذشــته 
گــر  گذشــته می توانــد شــکل فیگوراتیــو1۴ بگیــرد؛ وگرنــه مــا ا بازســازی، 
ــده را نشــان  گذشــته حــرف بزنیــم و تعــدادی ســندهای مان فقــط از 
ــن  ــری، ای ــو دیگ ــه نح ــا ب ــه م ــود. هم ــاد نمی ش ــی ایج ــم، فضای بدهی
اشــتیاق و ایــن چالــش را داشــتیم. قاطعانــه می توانــم بگویــم در دهــه 

1۳۴0 و قبــل از بی بی ســی، مــا »مســتند درام« داشــته ایم. 

ــاب را بنیان گــذار ســینمای مســتند  ــای طی ــا می شــود نســل شــما و آق آی
کــرد؟ کشــور محســوب 

گفــت. ســینمای مســتند مــا بــا انــور و  بلــی؛ می تــوان تقریبــًا این طــور 
گلســتان شــروع شــد و بعــد فــروغ فرخــزاد هــم در ایــن میــان  راهنمــا و 
و بافاصلــه بــه نســل مــا رســید. چنــد ســال زودتــر از مــا طیــاب و 
ســینایی و فاروقی قاجــار آمدنــد و بعــد هــم مــا آمدیــم. در ایــن نســل 
یدگــی ســینمای مســتند مــا شــکل می گیــرد. تــا قبــل از  کــه ورز اســت 
ایــن دوره، شــاید فقــط مســتندهایی را ابراهیم خــان عکاس باشــی 
در زمــان قاجــار ســاخته اســت. امــا آنهــا هماننــد فیلم هــای بــرادران 
گــزارش اســت و مســتند محســوب نمی شــوند. می شــود  لومیــر نوعــی 
ــروع  ــفتی« ش ــنگ ش ــون »هوش ــرادی همچ ــان اف ــتند از زم ــت مس گف
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کاس هــای  می شــود و بعــد طیــاب و ســینایی به صــورت جــدی در 
کــه  فرهنــگ و هنــر، آن را شــکل می دهنــد و بعــد نســل مــا می آیــد 
همین طــور  یــم.  دار فاصلــه  ســال  پنــج  حــدود  هــم،  بــا  کــدام  هــر 
مــا  مســتند  ســینمای  همین جــا  از  و  وابســته ایم  زنجیــروار  به هــم 
چهــره دار می شــود. ایــن چهــره، چهــره ای بســیار مهــم و در زمــان 
خــودش، بســیار پیشــرو بــوده اســت. اولیــن جایزه هــای بین المللــی 
و جهانــی در ایــران، بــا مــا و بــا مســتندهای مــا بــه دســت می آیــد؛ نــه 
بــا فیلم هــای داســتانی های مــا. در اصــل ســینمای مــا در جهــان، بــا 
مســتندهایمان شــناخته می شــده اســت. اینها مســائلی مهم اســت 
یــخ ســینما، از  یــخ ســینمای مــا لحــاظ می شــد و تار ــد در تار کــه بای
ایــن لحــاظ بســیار ابتــر اســت و در آن نقــض غــرض وجــود دارد و باید 
گرفتــه  گــر ســینمای مســتند مــا شــکل بعــدی بــه خــود  اصــاح شــود. ا
ــر فرهنگــی  گفــت مدی ــد  و از دل آن امثــال تقوایــی بیــرون آمــده، بای
کســی مثــل رهنمــا بــوده اســت. در ایــن بیــن می توانیــم  آن زمــان، 
ی را مثــال بزنیــم. ایــن مدیریــت فرهنگــی بــوده  کیمیــاو مســتندهای 
کــه از  ــه فیلم ســازانی  ــرده و ب کــه مســیر را شــکل داده، آنهــا را پیــش ب
کــرده اســت. اینهــا مســائلی  آنهــا شــناخت درســتی داشــته، اعتمــاد 
گفتــه شــود. دربــاره ایــن مســائل  بســیار مهــم اســت. ایــن چیزهــا بایــد 
ســوءتفاهم های بســیاری وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل بایــد بحــث و 
گفــت  ــا ایــن ســوءتفاهم ها برطــرف شــود. نمی شــود  کــرد ت گفت وگــو 
کــه انســان ها بــا  کــه همــه بایــد یک جــور فیلــم بســازند. همان طــوری 
کیهــاِن  کــه یــک  همدیگــر متفاوت انــد و در همیــن تفاوت هاســت 
ــا  ــلیقه ای ، رفتاره ــای س ــن تفاوت ه ــد، همی ــود می آی ــه وج ــانی ب انس
را می ســازد.  کــه در مجمــوع، ســینمای مملکتــی  و نگاه هاســت 
کنیــم؛ بــه جــای اینکــه همدیگــر را  بایــد همدیگــر را بشناســیم و پیــدا 
یــم و یــا تحقیــر کنیــم. نفــی و کنارگذاشــتن و  کنــار بگذار نفــی کنیــم و 
کمــی رایــج شــده و نبایــد اتفــاق  کــه متأســفانه  تحقیــر چیــزی اســت 

بیفتــد.

ــان  ــد، بی گــر موضوعــی را ضــروری می بینی ــرای جمع بنــدی ا ــان ب در پای
بفرماییــد.

کــه بســیار جــدی دارنــد  کســانی  ایــن حــال االن هــم هســتند  بــا 
شــخصی  تــاش  بــا  عزیــزان،  ایــن  امــا  می کننــد.  کار  مســتند 
حــرف  جمعــی  از  خوشــبختانه  می کننــد.  کار  دارنــد  خودشــان 
کــه  کــرد  می زنــم و منظــورم تعــدادی اســتثنا نیســت. امــا بایــد اذعــان 
به صــورت عمــوم، ســینمای مســتند مــا دچــار یــک عارضــه اســت. 
کــه به صــورت جــدی و  کســانی را  مــن فردفــرد می توانــم نــام ببــرم 
کار  کــم اســت  به رغــم همــه مشــکات و اینکــه ســرمایه آنهــا بســیار 
کارهایشــان هــم بســیار درخشــان اســت. شــاید بتــوان  می کننــد و 
کــه آثارشــان حتــی از زمــان خــود مــا هــم پیشــروتر اســت. خــود  گفــت 
آنهــا دارم.  بــا  نزدیــک  ارتباطــی  و  را می شناســم  ایــن عزیــزان  مــن 
کارشــان را بســیار  آنهــا بســیار جــدی بــه مســائل نــگاه می کننــد و 
کــه  هوشــمند پــی می گیرنــد. تعدادشــان امــا، بــه نســبت آنهایــی 
ــد خودشــان را مطــرح می کننــد، در اقلیــت  به صــورت ظاهــری دارن

کثریــت واقعــی نیســت.  قــرار می گیــرد. ایــن ا

گفتــه باشــم.  کــه توانســته باشــم چیــزی از منوچهــر طیــاب  امیــدوارم 
او عــاوه بــر اینکــه فیلم ســاز مهمــی بــود، دوســت مــا بــود و مــن بیشــتر 
کــرده باشــم تــا بــه  کــه ادای ِدیــن بــه یــک دوســت  دلــم می خواســت 

یــک فیلم ســاز.


