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گفت وگو  با اسعد نقشبندی، عکاس حوزه مستند

طیاب خودش را در قیاس با 
هیچ کس قرار نمی داد

داود احمدی بلوطکی

کــه  کشــورمان اســت  اســعد نقشــبندی، عــکاس و فیلم ســاز مطــرح 
در طــی ۲۵ ســال متوالــی، در تمامــی پروژه هــای فیلم ســازی منوچهــر 
کــرد. به منظــور شــناخت و همچنیــن درکــی  طیــاب، او را همراهــی 
کمتــر پرداخته شــده شــخصیت منوچهــر طیــاب، بــا  بهتــر از زوایــای 
کــه مشــروح  کردیــم  گفت وگویــی  کشــورمان  ایــن هنرمنــد برجســته 

ــد. ــه می خوانی ــو را در ادام گفت وگ ــن  ای

□
برایمان از نحوه آشنایی تان با استاد طیاب بفرمایید.

ابتــدا شــرح حالی از شــیوه آشــنایی مــن و اســتاد بگویــم. اینکــه چــه 

کــه مــن شــیفته ایــن انســان وارســته شــدم و به مــدت  اتفاقــی افتــاد 
کنارشــان  کــه داشــتند، در  کارهایــی  ۲۴ ســال، در تمامــی پروژه هــا و 
انتخابــی  کــه  بــه خــود می بالــم؛ چرا هــم  بابــت  ایــن  از  کــه  بــودم؛ 
کــردم. قطعــًا ایــن انتخــاب، تأثیــری بســیار مثبــت در ادامــه  درســت 
کــرده بــودم داشــت. کــه شــروع  کار حرفــه ای و شــخصی ام و حرکتــی 

ــه ســال 1۳۷۵ برمی گــردد. مــن در آن ســال ها در ســازمان  موضــوع ب
ــودم. در آنجــا، مــن به عنــوان عــکاس  کار ب ــه  صداوســیما مشــغول ب
گروه هــای مســتند بــه جاهــای مختلــف ایــران می رفتــم و بــرای  بــا 
بــه  هــم  عکاســی،  کار  می کــردم.  عکاســی  مســتند  پروژه هــای 
مرحلــه تحقیــق و هــم بــه مرحلــه فیلم بــرداری مربــوط می شــد. در 
کــه فیلمــی  کــه اســتاد منوچهــر طیــاب قــرار اســت  آن زمــان شــنیدم 
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ــده  ــرای تلویزیــون بســازد. مــن ایشــان را از نزدیــک ندی ــر ب کوی ــاره  درب
 ،1۳۵۷ و   1۳۵۶ ســال های  بیــن  دانشــجویی،  دوران  در  بــودم. 
عالــی  نامــش مدرســه  زمــان  آن  در  کــه  دانشــکده صداوســیما  در 
ــود و فیلم هایــی  ــود، هــر هفتــه، نمایــش فیلــم ب تلویزیــون و ســینما ب
از ویژگی هــای  کــه مجموعــه ای  انتخــاب می کردنــد  بــرای پخــش 
فرهنگــی و هنــری داشــتند. مــن از آثــار اســتاد طیــاب چنــد اثــر را در 
همــان جلســات فیلــم دیــده بــودم. از نــگاه و شــیوه توجــه ایشــان بــه 
کســی آشــنا بشــوم. ولــی  کــه بــا چنیــن  مســائل، بســیار مشــتاق بــودم 
کــه ایشــان اصــًا در ایــران زندگــی نمی کنــد و  همــان موقــع فهمیــدم 
ــه اصــًا  ک کن اتریــش اســت. هیچ وقــت هــم متوجــه نمی شــدم  ســا
کــه به راحتــی  کــی بــه ایــران رفت وآمــد دارنــد. تصــورم ایــن بــود  ایشــان 

نمی شــود بــه چنیــن شــخصیتی نزدیــک شــد. 

وقتــی خبــر ســاخت فیلــم ایشــان را شــنیدم، بســیار خوشــحال شــدم 
کــه بــا ایشــان  گــروه عکاســی  کــردم تــا از طریــق آن  و تــاش بســیاری 
کویــر می رونــد، همــراه شــوم. امــا متأســفانه ایــن  بــرای فیلم ســازی 
ــودم همزمــان  کــرده ب کــه مــن از قبــل شــروع  ــروژه دیگــری  ــا پ اتفــاق ب
داشــت  گــروه  کــه  موقعیتــی  آن  در  نتوانســتم  عمــًا  و  بــود  شــده 
کنــم. بــه هــر حــال قــرار  تــدارکات ســفر را می دیــد، ایشــان را ماقــات 
گذاشــتم  کــه همــکار دیگــر مــن بــا ایشــان بــرود. مــن بنــا را بــر ایــن  شــد 
ــا  ــانم، ی ــی برس ــه جای ــروژه را ب ــم آن پ ــن بتوان ــه م ــض اینک ــه مح ــه ب ک

کنــم، بــه جنــاب طیــاب  کنــم و یــا جایگزینــی پیــدا  بتوانــم تمامــش 
کار مــن  محلــق شــوم. ایــن ماجــرا حــدود ۴0 روز بــه طــول انجامیــد و 
گــروه در آنجــا در حــال  ــا اینکــه تمــام شــد. امــا  کشــید ت هــم بــه درازا 
کــه بــه جــای  کارم بــا همــکاری  فیلم بــرداری بودنــد. پــس از اتمــام 
کــردم. ایشــان  گرفتــم و درخواســت جایگزینــی  مــن رفتــه بــود، تمــاس 
مــا االن یزدیــم و در چنــد روز  کــه  گفــت  هــم تمایــل نشــان داد و 

ــم. ی ــان می رو کرم ــمت  ــه س ــده، ب آین

تــا  شــدم  منتظــر  و  رفتــم  کرمــان  ســمت  بــه  و  کــردم  حرکــت  مــن 
بــودم،  آنجــا منتظــر  کــه در  بیاینــد. در طــی چنــد روزی  دوســتان 
دلیــل  بــه  کــه  می شــنیدم  جــواب  در  و  می گرفتــم  تمــاس  مرتــب 
کمــی عقــب مانــده اســت؛ در  کار  بارندگــی و نامســاعدبودن هــوا، 

نتیجــه آنهــا بــا چنــد روز تأخیــر آمدنــد. 

کــه جنــاب آقــای  کهــن بــوم و بــر دوســت دارم،  کتــاب تــو را ای  در 
کشــیدند  زحمــت  برایــش  بســیار  آن،  نویســنده  امامــی،  همایــون 
ــه ای  ــه مقال ک ــتند  ــن خواس ــت ــــ از م ــوده اس ــم ب ــر ه ــی ُپرثم ــــ و تاش
کتــاب ایــن اســت: »چــه ِســحری  بنویســم. عنــوان مقالــه مــن در آن 
کــردم بــه اولین  در آن نــان و هندوانــه بــود؟«. مــن بــا ایــن عنــوان اشــاره 
کرمــان  در  صداوســیما  خوابــگاه  در  کــه  طیــاب  آقــای  بــا  دیــدارم 

اتفــاق افتــاد. 
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کرمــان بــودم و یــک روز وقتــی بــه خوابــگاه برگشــتم،  بــه هــر حــال؛ مــن 
منتظــر  کــه  اســت  روزی  چنــد  مــن  می دیدیــد  کــه  آنجــا  نگهبــان 
کــه دوســتانتان از یــزد آمده انــد.  گفــت  بــه مــن  دوســتان هســتم، 
کــه اتــاق جنــاب طیــاب  مــن بســیار خوشــحال شــدم و پرســیدم 
کــه االن  کجاســت؟ اتــاق را بــه مــن نشــان داد. لحظــه ای مــردد بــودم 
بــروم یــا بعــد؟ آیــا وقــت مناســبی اســت یــا خیــر؟ ولــی مشــتاق بــودم. 
)البتــه  میانســال  شــخصی  کــه  دیــدم  شــدم.  اتــاق  وارد  و  زدم  در 
ی  رو راحتــی  لبــاس  بــا  بــودم(  دیــده  قبــًا  را  عکس هایشــان  مــن 
کــه  کــس دیگــری )آقــای یزدانــی(  زمیــن نشســته اســت. ایشــان بــا 
کنــار هــم  فیلم بــردار ایشــان بــود و از ســازمان صداوســیما آمــده بــود، 
ی آن نــان  نشســته اند و در جلویشــان هــم ســفره ای بــاز اســت و رو

اســت و پنیــر اســت و هندوانــه. 

گفتــم وقــت نامناســبی  کــردم و  مــن تــا ایــن صحنــه را دیــدم ســامی 
کــه از تهــران  گفتــم  کــردم و  مزاحــم شــما شــدم. خــودم را معرفــی 
کــه در ایــن پــروژه، به عنــوان عــکاس بــا شــما  آمــده ام و قــرار اســت 
گفتنــد: »نــه! درســت  همــراه شــوم، وقــت دیگــری می آیــم. ایشــان 
ایــن هندوانــه چقــدر شــیرین  بدانــی  گــر  ا آمــدی!  وقــت درســتش 
ــر،  کوی ــه  ــم؛ هندوان کــه مــا آورده ای ــر اســت  کوی ــه  اســت! ایــن هندوان
بایــد  حتمــًا  و  اســت  شــیرین  بســیار  کویــر،  شــور  ک  خــا به خاطــر 
بیایــی پیــش مــا بنشــینی و از ایــن هندوانــه بخــوری.« مــن هــم آمــدم 

و  بریدنــد  از آن هندوانــه  ایشــان قاچــی  از ســفره نشســتم،  کنــاری 
گفتنــد: »نــان و پنیــرش هــم خیلــی خوشــمزه اســت!«

نمی دانــم  کــردم،  اشــاره  هــم  مقالــه  آن  عنــوان  بــه  کــه  همان طــور 
کــه مــن  چــه ِســحری در آن نــان و هندوانــه بــود. ایــن باعــث شــد 
از ایــن طریــق بــا آقــای طیــاب آشــنا بشــوم و در تمــام طــول مــدت 
پــروژه بســیار  بــودم. آن  کنــار و همــراه اســتاد  فیلم بــرداری مــن در 
پــروژه ای بــزرگ بــود و فقــط مراحــل فیلم بــرداری آن به خاطــر تغییــر 
کــه پیــش می آمــد، یــک ســال و انــدی  تی  فصــل و مســائل و مشــکا
ــرای مــن اتفاقــی خیلــی مهــم شــد؛  ــه طــول انجامیــد. ایــن اتفــاق ب ب

یچــه ای بــزرگ بــرای مــن بــاز شــد. در

کســی می گشــتم.  شــاید مــن واقعــًا در آرزوهایــم بــه دنبــال چنیــن 
ایــن  بــا  و  ژرفــا  ایــن  بــه  دانشــی  بــا  خصوصیــات،  ایــن  بــا  کســی 
کــه مــن  کســی بــود  ویژگی هــای اخاقــی و انســانی، انــگار همــان 
کــه آن قــدر دانــش و ســواد داشــته باشــد  کســی  دنبالــش می گشــتم؛ 
باشــد؛ در عیــن  ایــن فرهنــگ و ســرزمین عاقه منــد  بــه  و آن قــدر 
کاری  یــغ؛ و در هــر شــرایطی، بــا وجــود خســتگی و فشــار  حــال بی در
کــه تــو داری، در طــول آن ســفر  گــری را  فــراوان، هــر ســؤال و هــر امــا و ا

پاســخ بدهــد. 

مونتــاژ،  مراحــل  در  مــن  و  شــد  تمــام  فیلــم  فیلم بــرداری  مراحــل 
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ــان  ــش ایش ــم پی ــم ه ــدی فیل ــای بع کاره ــیقی و  ــرداری و موس صداب
ــود. مــن هــم معمــواًل وقتــی  ــاز ب ــه ایشــان همیشــه ب می رفتــم. دِر خان
کــه  کوچــه زنــگ مــی زدم  می خواســتم بــروم بــه خانــه ایشــان، ســر 
یــد؟« و ایشــان همیشــه بــا ســخاوت  »جنــاب طیــاب تشــریف دار
خیلــی  یــد،  بیاور تشــریف  هســتم؛  بلــه  »بلــه  می دادنــد:  پاســخ 

می شــوم.« خوشــحال 

جالــب توجــه اســت کــه مــن االن بــا شــما دربــاره اســتاد طیــاب مصاحبه 
کــه خــود در حــدود 25 ســال پیــش، مصاحبــه ای بســیار  می کنــم؛ شــما 
مــا  بــرای  کمــی  خصــوص  آن  در  داده ایــد.  انجــام  ایشــان  بــا  پربــار 

بگوییــد.
کــه  کماالتــی  کــه اســتاد طیــاب بــا همــه  مــن در ایــن فکــر افتــادم 
کــه بایــد شناخته شــده نیســت.  گفتــم، در اینجــا چنــدان  پیش تــر 
کــه بــه عکاســی، فیلــم و به ویــژه  یــخ بــه خاطــر عاقــه ای  مــن تــا آن تار
کــرده بــودم؛ امــا  کار  مســتند داشــتم، بــا اینکــه بــا افــراد مختلفــی 
کــه ایشــان بــرای ایــن نســل و نســل بعــد از مــن چهــره ای چندان  دیــدم 
کن  کــه ایشــان نــه ســا شناخته شــده نیســت؛ دلیلــش هــم ایــن اســت 
ــان.  ــردن خودش ــات و مطرح ک ــل تبلیغ ــًا اه ــه اص ــد و ن ــران بوده ان ای
کارهــای ایشــان آشــنا نیســتند. در  بــرای همیــن خیلــی از افــراد بــا 
کارهــای ایشــان، مربــوط بــه قبــل از انقــاب اســت  ضمــن بســیاری از 

کار خیلــی ســختی اســت. ایــن مصاحبــه  ــه آنهــا هــم  و دسترســی ب
کــه فنــاوری تصویــر،  مربــوط اســت بــه ســال های 1۳۷۵ و 1۳۷۶ 
یدئــو و فیلم هــای VHS خاصــه می شــد. فیلم هــای ایشــان،  بــه و
اغلــب 1۶میلی متــری بــود و اصــًا تبدیــل نشــده بــود و مــا بــه ســختی 
کــه  گیــر می آوردیــم تــا ببینیــم. بــه هــر حــال در فکــر ایــن بــودم  آنهــا را 
تــوان خــودم، ایــن فاصلــه میــان  کنــم در انــدازه و  به نوعــی ســعی 
ــران نبــوده و نســل مــن و بعــد از مــن را  کــه ســال ها ای ــی  اســتاد طیاب
کــه اهالــی  از بیــن ببــرم. اوضــاع به واســطه ایــن فاصلــه این گونــه بــود 
کارهــای ایشــان ارتبــاط پیــدا نمی کردنــد.  ــا  تصویــر، چنــدان دیگــر ب

محســوب  فرهنگــی  روزنامــه ای  زمــان  آن  در  همشــهری  روزنامــه 
می شــد و تــازه هــم صفحــات آن رنگــی شــده بــود. مــن در روزنامــه 
گذاشــتم.  بــا او در میــان  همشــهری دوســتی داشــتم و موضــوع را 
ــا  ــو مصاحبــه ای ب کــه ت گفــت  ــه مــن  کــرد و ب او بســیار هــم اســتقبال 
مــا در چنــد شــماره، آن را چــاپ می کنیــم.  بــده و  ایشــان انجــام 
کل  ــد  کــه اول بای کــه درســتش ایــن اســت  ــه فکــر ایــن افتــادم  مــن ب
کمک گرفتــن  فیلم هــای اســتاد طیــاب را ببینــم. بــا هــر ســختی و بــا 
ــه VHS تبدیــل  کــه ب ــه دســت آوردم  از خــود ایشــان، فیلم هایــی را ب
کردیــم بــه ایــن دیدارهــا،  شــده بودنــد و آنهــا را دیــدم. پــس از آن شــروع 
انجــام  کــه  مصاحبــه ای  نهایــت  در  و  صحبت هــا  و  گفت وگوهــا 
شــد. آن مصاحبــه در آن ســال، در ســه شــماره از روزنامــه همشــهری 
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ــه  ک کــه دوســتان دیگــری  چــاپ شــد و ایــن ســرآغاز شــد؛ از ایــن رو 
کــه آقــای طیــاب ایــران اســت  ایــن مقالــه را خواندنــد، اواًل فهمیدنــد 
گفت وگــو و  کردنــد بــه ایجــاد رابطــه بــا ایشــان از طریــق  و بعــد شــروع 
مصاحبــه و...، و بــه همیــن ترتیــب دوســتان بســیاری آشــنا شــدند. 
گنــج را آنهــا هــم پیــدا  کــه انــگار ایــن  اتفــاق خیلــی خــوب ایــن بــود 

ــد.  کردن

برایمــان  کویــر«  تنهایــی  دل  در  بــاد  »همــراه  فیلــم  در  همــکاری  از 
کار حــدود پنــج ســال طــول  گــر اشــتباه نکنــم، پژوهــش آن  بگوییــد. ا

کشــید. 
نــزد  و  اتریــش  بــه  را  ماهــی  چنــد  ســال،  طــول  در  طیــاب  اســتاد 
خانــواده اش می رفــت و بقیــه ســال در ایــران بــود. آن پــروژه، یعنــی 
کــه ارتبــاط مــا  کویــر«، باعــث شــد  فیلــم »همــراه بــاد در دل تنهایــی 
گــرم و صمیمــی شــود و در فکــر پروژه هــای دیگــری باشــیم.  بســیار 
کــه چــه فیلمــی  کــه هیچ کــس بــه ایشــان نمی گفــت  جالــب ایــن بــود 
کــه »االن طرحــی داری؟ ایــده ای  بســاز؛ بلکــه پرســش این گونــه بــود 
ذهنــش  بــه  کــه  را  طرحــی  وقت هــا  گاهــی  هــم  ایشــان  داری؟«. 
تنهایــی  دل  در  بــاد  »همــراه  فیلــم  می کــرد.  اجرایــی  می رســید، 
یکــردی خــاص بــود، چنــد بــار از  کــه فیلمــی خــاص و بــا رو کویــر« 
و  نداشــت  هــم  عــام  خیلــی  بیننــده  ولــی  شــد،  پخــش  تلویزیــون 

کــه نوعــی ژرف نگــری در خــود داشــت  ــود  االن هــم نــدارد. فیلمــی ب
کــه تلویزیــون پخــش می کنــد،  کــه ارتباطــی بــا فیلم هــای ســطحی 
نــدارد. فیلمــی همــراه بــا تحقیــق و پژوهــش بســیار ارزشــمند بــود. در 
ایــن فیلــم تحقیــق از مناطــق مختلــف، آداب و رســوم مختلــف، 
یــخ و خیلــی از مفاهیــم دیگــر  فرهنگ هــای مختلــف، جغرافیــا، تار
ــم  ــن فیل ــه ای ک ــت  گف ــه  ــود این گون ــود. می ش ــده ب ــام ش ــی انج به خوب
اینکــه شــما  از  بــارز اســت  و نمونــه ای  کامــل  مجموعــه ای بســیار 
بخواهیــد اطاعاتــی کامــل و جامــع بــه دیگــران منتقل کنیــد؛ فیلمی 
کــه بــه همــه زوایــا توجــه می کنــد. موضــوع در آن نه فقــط جغرافیــا و 
کــه االن  یســت محیط مردمانــی  یــخ اســت، بلکــه زندگــی امــروز و ز تار
کــه  هــم در آنجــا زندگــی می کننــد نیــز هســت. ایشــان معتقــد بــود 
کــه ایــن توانایــی  کســی  اینهــا در حــال ازبین رفتن انــد و مــن به عنــوان 
کنــم. خیلــی از ایــن آداب و رســوم مربــوط بــه  را دارم، بایــد ثبتشــان 
کــه  یــم. حــاال  قبل هــا بــوده و االن حتــی یــک تصویــر هــم از آنهــا ندار
ــه  ــا ب ــروز م ــر ام گ ــم. ا ــتند می کنی ــا را مس ــود دارد، آنه ــکان وج ــن ام ای
ــم، در  ــه نکنی ــات توج ــات و اتفاق ــن موضوع ــوم و ای ــن آداب و رس ای
کــم اســت، دسترســی  کــه دیگــر امــکان وجودشــان  ۲0ــــ۳0 ســال بعــد 
کــه بدانیــم ایــن مــردم چطــور  ــود  کــم خواهــد ب اســتنادی مان بســیار 
چگونــه  زندگی شــان  دشــواری های  و  مســائل  و  می کردنــد  زندگــی 

کشــیده شــوند. ــه تصویــر  ــد ب ــود. اینهــا بای ب
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فیلــم بــا اینکــه به صــورت ۳۵میلی متــری ضبــط شــده بــود و جــا 
نهایــت 11۲دقیقــه ای عرضــه  باشــد، در  ایــن  از  داشــت ُمفصل تــر 
مــورد  بســیار  خارجــی  یســت محیطی  ز جشــنواره  چنــد  در  شــد. 
کــرد؛ به ویــژه در ایتالیــا  یافــت  گرفــت و جوایــزی هــم در توجــه قــرار 
کــه ایــن نــوع از فیلم هــا،  گفــت  گرفــت. بایــد  بســیار مــورد توجــه قــرار 
و  پژوهشــگران  بــرای  فقــط  و  نیســتند  ســرگرم کننده  فیلم هایــی 
کــه بــه  کســانی جــذاب اســت  عاقه منــدان بــه فرهنــگ ایرانــی و 

دارنــد.  توجــه  یســت  محیط ز

کمــی  مــن دربــاره دو وجــه از شــخصیت اســتاد طیــاب می توانــم 
خــاِص  و  ویــژه  شــخصیت  وجــوه،  ایــن  از  یکــی  کنــم؛  صحبــت 
در  اصــًا  خودپســنی  و  منیــت  غــرور،  تکبــر،  بــود.  ایشــان  انســانی 
بــود. انســانی بســیار  او وجــود نداشــت؛ انســانی بســیاری وارســته 
زودجــوش، خوش ارتبــاط و شــیرین کام بــود. همــه انســان ها بــرای 
بــاال ایســتاده و  او جایــگاه انســانی خــود را داشــتند. اینکــه یکــی 
یکــی پاییــن، یکــی وضــع مالــی اش خــوب نیســت و یــا بالعکــس، 
بــرای  تفاوتــی  هیــچ  کشــاورز،  یکــی  و  اســت  معــدن  کارگــر  یکــی 
کلمــه درســت شــده بــود بــه عنــوان و  ایشــان نداشــت. از او یــک 
کــه همــه اینهــا انســان اند و قابــل  نــام »انســان«. ایشــان می گفتنــد 
ــه آنهــا توجــه  کــه شــاید دیگــران خیلــی ب کســانی  ــه  ــًا ب احتــرام. اتفاق

کــه انســانیت در  ــد  ــد، توجــه ویــژه ای می کــرد. چــون می دی نمی کردن
آنهــا خیلــی هنــوز وجــود دارد. 

کســی  کمتــر  در  را  انســان  بــه  نگاهــش  ایــن  و  افتادگــی  ایــن  مــن 
آدم  شــما  کــه  بفهمــد  بــود  کافــی  فقــط  ایشــان  امــا  بــودم.  دیــده 
یــد بدانیــد و  کــه دوســت دار عاقه منــدی هســتید؛ آدمــی هســتید 
ــا  کــه ب ــود؛ ســعی می کــرد  کافــی ب ــرای او  تشــنه دانســتن اید؛ همیــن ب
کلمــات  گفتــار، از  کــه شــما متوجــه بشــوید. در  زبانــی حــرف بزنــد 
بحــث، طنــز  نمی کــرد. وســط  اســتفاده  قلمبه ســلمبه  و جمــات 
کنــاری را  کــه خســتگی ایجــاد نشــود. موضوعــات  ایجــاد می کــرد 
ــود.  ــتر  ش ــی بیش ــظ و حت ــش حف ــه جذابیت ک ــرد  ــرح می ک ــان ط همزم
کــه دربــاره فرهنــگ حــرف مــی زد، بــا اطاعــات دقیــق ســخن  وقتــی 
بــی  می گفــت و مرتــب، ارجــاع مــی داد. هرگــز حرفــی را از خــود و 
گــر جملــه ای بــه خاطــرش می رســید  ــه مــا انتقــال نمــی داد. ا منبــع ب
کتابخانــه اش  بــه  ســریع  بســیار  داشــت،  تردیــد  کمــی  آن  در  کــه 
کــدام  کتــاب،  کــدام  بــه  کــه  مراجعــه می کــرد )حتــی می دانســت 
کنــد(. مطلــب را درمــی آورد و  کــدام صفحــه بایــد رجــوع  بخــش و 
ــراف  ــیار ِاش ــم بس ــه اش ه کتابخان ــه  ــان ب ــه ایش ــد. البت آن را می خوان
ــه  گاهــی ب ــود.  کل مســئله اســتناد برایــش بســیار مهــم ب داشــت. در 
کشــور بودنــد. در ایــن مــورد  کــه در خــارج از  افــرادی اشــاره می کــرد 
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هــم اصــل مطلــب را ســعی می کــرد بــه زبــان آلمانــی بخوانــد و بعــد آن 
کــه بــا اطاعاتــی مغشــوش،  را ترجمــه می کــرد. هرگــز ســعی نمی کــرد 
کنــد. همــه چیــز را خیلــی دقیــق می گفــت. کســی را آشــفته  ذهــن 

آقــای طیــاب در زندگــی شــخصی اش هــم بســیار منظــم بــود. مــن 
گــر از شــما هیــچ  چیــز یــاد نگرفتــه باشــم  کــه ا همیشــه بــه او می گفتــم 
کــرده ام. در دفترهــا و نوشته هایشــان، حتــی  به جــز همیــن نظــم، ُبــرد 

در جای گــذاری وسایلشــان، همــه چیــز نظــم داشــت.

نظــم در ذاتــش بــود و اصــًا بی نظمــی برایش معنا نداشــت. هر کاری 
کــه انجــام مــی داد، ســعی می کــرد آن را بــه بهتریــن شــکل انجــام  هــم 
بنویســد،   CD یــک  ی  رو را می خواســت  گــر چیــزی  ا دهــد. حتــی 
کــه  یادداشــتی بــردارد، در مســیرش چیــزی را بنویســد، ســعی می کــرد 
کــه بی حوصلــه باشــد.  خوش خــط آن را بنویســد. مــن هرگــز ندیــدم 
کســی این قــدر  کــه مگــر می شــود  گاهــی وقت هــا غبطــه می خــوردم 
هــر وضعیتــی همیشــه ســر  در  دقتــش  باشــد!  باحوصلــه  و  دقیــق 
کاری. جایــش بــود؛ در خســتگی، در هنــگام فیلم بــرداری، در فشــار 

از انسان دوســتی و توجهــش بــه انســان و فرهنــگ بگویــم؛ اعتقــادش 
ــه ایــن  کــه رشــد جوامــع، فقــط از طریــق فرهنــگ اســت. ب ــود  ایــن ب

کــرد،  متحــول  را  جامعــه ای  می شــود  کــه  سیاســی  شــعارهای 
گــر عقــب افتادیــم، فقــط بــه ایــن  اعتقــادی نداشــت. می گفــت مــا ا
کردنــد و مــا بــه  پایی هــا بــه فرهنگشــان توجــه  کــه ارو دلیــل اســت 
ــا  ــه م ــد جامع ــاه کلید رش ــت ش ــم. می گف ــه بودی ــان، بی توج فرهنگم
کنــد در توســعه  کســی بــه ســهم خــودش، ســعی  کــه هــر  ایــن اســت 
کار چندانــی  ــود مــا  کنــد. معتقــد ب و اشــاعه فرهنــگ ایرانــی تــاش 
ایــران  در  کــه  را  آن چیــزی  و  می کنیــم  بازنمایــی  تنهــا  نمی کنیــم؛ 

اتفــاق می افتــد بــه دیگــران نشــان می دهیــم. 

اقصی نقــاط  و  برونــد  نمی تواننــد  همــه  می گفــت  طیــاب  اســتاد 
کــه  یــم، می توانیــم اطاعاتــی را  گــر مــا توانســتیم برو ایــران را ببیننــد. ا
کــه از حــال آنجــا و از موقعیتش  یــم و آن چیــزی را  از گذشــته آنجــا دار
یــم، بــا معجــزه ســینما و عکــس و تصویــر انتقــال بدهیــم و بــه  دار

فراینــد انتقــال اطاعــات ســرعت بدهیــم.

کنــد، شــب و روزش موضــوع آن  کاری را می خواســت شــروع  گــر  ا
کــه آنجــا چــه  پــا می رفــت، می پرســیدم  کــه ارو کار می شــد. وقتــی 
کتابخانــه بــزرگ ویــن مــی روم.  گاهــی بــه  کار می کنیــد؟ می گفــت 
کــه مرتــب آنجــا مطالعــه  ــرای امثــال مــن  ــژه ای ب ــرام وی در آنجــا احت
می کنیــم، قائل انــد و حتــی جــای ویــژه ای هــم بــرای مــن در آنجــا 
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کــه  کتابدارهــا هــم مــرا می شناســند و می داننــد  وجــود دارد. حتــی 
تــا زمــان غــروب آنجــا هســتم. حوالــی ظهــر بیــرون مــی روم، چیــزی 
می خــورم و دوبــاره برمی گــردم. عشــق و عاقــه مــن هــم همیــن اســت. 
کــه دوســت دارم تحقیــق  مــن آنجــا می نشــینم و دربــاره موضوعاتــی 
کتاب هایــی را هــم  کپــی می کنــم و  می کنــم. یادداشــت برمــی دارم، 

کــه بتوانــم، تهیــه می کنــم و بــه خانــه می بــرم و اســتفاده می کنــم.

مــن دربــاره ویژگــی انســانی ایشــان توانســتم تــا حــدی بــه شــما بگویــم 
کــه ایــن انســان، وارســته بــود. به  هیــچ  عنــوان دروغ نمی گفــت. اصــًا 
کســی حــرف مــی زد  گــر هــم از  کســی حــرف نمــی زد. ا پشــت ســر 
کســی را دوســت نداشــت،  گــر  ــی او می گفــت. ا فقــط از خیــر و خوب
کســی  فیلم هــای  از  گــر  ا کنــد.  خــراب  را  او  نمی کــرد  ســعی  هرگــز 
ســلیقه  می گفــت  می پرســیدیم،  را  ایشــان  نظــر  و  می زدیــم  حــرف 
مــن نیســت و مــن این جــور فیلمــی را دوســت نــدارم. می گفــت ایــن 

کار مــن نیســت و بــه آن عاقه منــد نیســتم؛ همیــن! مــدل، 

کامــًا آن را مطــرح  کاری خوشــش می آمــد،  کســی و یــا از  گــر از  ولــی ا
کــه اصــًا غیبــت چــه چیــز مزخرفــی  گرفتیــم  می کــرد. مــا از او یــاد 
کســی حــرف زد. هرگــز در مســابقه ای  اســت و اصــًا نبایــد پشــت ســر 
کــه هنرمنــد  گــزاره را  شــرکت نمی کــرد؛ اصــًا برایــش مهــم نبــود. ایــن 
حتمــًا بایــد کاری انجــام بدهــد یا حتمــًا اقدامی بکنــد وگرنه فراموش 
کــه  می شــود، اصــًا قبــول نداشــت. اصــًا برایــش مهــم نبــود فیلمــی 
کجــا مــی رود، چــه اتفاقــی برایــش می افتــد، جوایــزش  ســاخته اســت 

چــه می شــود، درآمــدش چــه می شــود؛ مــن بــاورم نمی شــد! مــا تــاش 
کــه در جایــی دیــده شــود، امــا  یخــی برســد  می کردیــم تــا فیلــم بــه تار
گــر بشــود خیلــی خــوب اســت،  او می گفــت مهــم نیســت. می گفــت ا
ــرای آن  ــرای اینکــه مــن فیلــم را ب گــر نرســید هــم مهــم نیســت؛ ب امــا ا
کــران در هــر جــای دیگــری نســاختم. مــن فیلــم را بــرای  جشــنواره و یــا ا
ــرای فرهنــگ ایــن ملــت ســاختم. در  ــخ ســاختم. مــن فیلــم را ب ی تار
یــخ برســد؛ اصــًا  کــه حتمــًا بــه فــان تار نتیجــه، اجبــاری هــم نــدارم 

بــرای آن موضــوع خــودم را محــدود نمی کنــم.

بــه  نســبت  بســیار  ایشــان  بگویــم؛  تعهــد  موضــوع  دربــاره  امــا 
او  بــه  و  می شــناخت  را  کســی  وقتــی  بــود.  متعهــد  حرف هایــش 
ــم؛  ــه بگوی ــرای نمون اعتمــاد می کــرد، دیگــر بی اعتمــادی نمی کــرد. ب
کل  مــن  وقت هــا  خیلــی  همــکاری،  ســال  بیســت واندی  ایــن  در 
و  برآوردهــا  بــر عهــده داشــتم. هزینه هــا،  را  پروژه هــا  مالــی  مســائل 
کــه همــه را  ــردم و ســعی می کــردم  تمــام مســائل را اصولــی جلــو می ب
ی اعتمــاد خــود بــه مــن  کنــم. امــا ایشــان از رو یادداشــت و بایگانــی 
کارهــا را می کنــی؟ ضرورتــی نــدارد؛ جایــی را  می گفــت چــرا ایــن 
کــن و هــر وقــت  بــرای بودجــه ایــن فیلــم در نظــر بگیــر، از آن خــرج 
یــم و از بانــک می گیریــم و خــرج  کــه تمــام شــد، دوبــاره می  رو هــم 

 . می کنیــم

دارد،  تعهــدی  آن  بــه  کــه  موضوعــی  بــود  مهــم  برایــش  به شــدت 
دقیــق و ســر وقــت اجــرا بشــود. بــا پشــت گوش انداختن و بدقولــی 
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مشــکل داشــت. البتــه مــا هــم بــا او همــراه بودیــم و از بدقولــی بیــزار. 
ــی  ــد. حت ــت ادا می ش ــر وق ــد س ــان بای کاری م ــد  ــا تعه ــی ی ــد مال تعه
از جایــی تهیــه می کردیــم.  و  گــر بودجــه نداشــتیم هــم می رفتیــم  ا
بهانه هایــی مثــل »بــه مــا پــول ندادنــد و...« وجــود نداشــت؛ در ایشــان 
کــه دوســتان بــه همــکاری  کــه اصــًا وجــود نداشــت. یکــی از دالیلــی 
کــه  بــا مــا عاقه منــد بودنــد، همیــن موضــوع تعهــد بــود. می دانســتند 

تعهــد، ســر وقــت و ســر موقــع ادا خواهــد شــد.

کســی قــرار نمــی داد. ایــن مهم تریــن  خــودش را در قیــاس بــا هیــچ 
کــه فکــر  ویژگــی بــارز شــخصیتش بــود. اصــًا و ابــدًا ایــن موضــوع 
کنــد دیگــران جلــو رفتنــد و مــن عقــب مانــدم، برایــش مطــرح نبــود. 
کار خــودش را انجــام مــی داد، جلــو می بــرد و لــذت می بــرد. همیشــه 
کار  کنــد.  بــه دیگــران هــم منتقــل  را  لــذت  ایــن  دوســت داشــت 
کــه  برایــش جــدی بــود و برایــش زحمــت می کشــید. تــا آن چیــزی 
ــی  گاه ــود.  ــرا نب ــن ماج ــد، ول ک ــت از آب در نمی آم ــش می خواس دل
ــاه  کوت ــرد و  ــودش را می ک کار خ ــا  ــورد، ام ــواری می خ ــه دش ــا ب وقت ه
کــه ممکــن  نمی آمــد. در ســاخت مســتند خیلــی موانــع وجــود دارد 

کار را بــه تعطیلــی بکشــاند. اســت 

کــه ســه روز رفتیــم و فقــط  ــرداری فیلــم »البــرز« پیــش آمــد  ســر فیلم ب
گرفتیــم. قــرار بــود در جایــی از فیلــم، خــروج قطــار از تونــل  یــک پــان 
کــه از  کردیــم  کوهســتانی بــود، جایــی را پیــدا  را بگیریــم. چــون مســیر 
گفــت  یــه، بتوانیــم خــروج قطــار از تونــل را فیلــم بگیریــم. ایشــان  آن زاو

بایــد در هــوای آفتابــی باشــد. روز اول رفتیــم هــوا آفتابــی بــود و مســتقر 
شــدیم. مترصــد بودیــم بــه محــض ورود قطــار بــه تونــل، مــا از ایــن 
ســمت تونــل فیلــم بگیریــم. درســت چنــد دقیقــه قبــل از اینکــه قطــار 
گرفتیــم ولــی ایشــان گفتنــد  خــارج شــود، هــوا ابــری شــد. مــا هــم فیلــم 
کــه آن نــوری  کــه اصــًا چیــز خوبــی نشــده و ترجیــح مــن ایــن اســت 
کیلومتــر برگشــتیم و  کــه دوســت دارم در پــان اتفــاق بیفتــد. 1۵0 
فــردا دوبــاره آمدیــم و مســتقر شــدیم. ایــن بــار بــا هواشناســی و راه آهــن 
هــم چیــزی  قطــار  اینکــه  کردیــم. ضمــن  را هماهنــگ  همــه چیــز 
گــر خواســتیم برگــردد.  کنتــرل مــا باشــد تــا ا کــه در اختیــار و  نبــود 
کــه  گرفتیــم و چنــد دقیقــه زودتــر و قبــل از آن زمانــی  در محــل قــرار 
گفتنــد  گفتیــم.  گفتــه شــده بــود، قطــار آمــد. بــه اداره راه آهــن  بــه مــا 
کــه چنــد دقیقــه جابه جایــی داشــته  بعضــی اوقــات پیــش می آیــد 
باشــد. آن روز هــم به رغــم اینکــه هــوا آفتابــی بــود، مــا خــروج قطــار از 
کیلومتــر برگشــتیم و فردایــش بازآمدیــم  تونــل را نگرفتیــم. دوبــاره 1۵0 
و ایــن بــار دیگــر همــه چیــز را بــر اســاس قاعــده پیــش بردیــم و اتفاقــًا 
کــه هــوا ابــری اســت.  گفتــم  هــوا هــم ابــری بــود. مــن بــه آقــای طیــاب 
گفــت حــاال  ماندنمــان خــوب اســت؟ منتظــر باشــیم؟ آقــای طیــاب 
تــا اینجــا آمده ایــم، پــس بختمــان را هــم امتحــان می کنیــم. واقعــًا هــم 
همین طــور شــد و درســت دو دقیقــه قبــل از اینکــه قطــار بخواهــد از 
گرفتیــم و بعــد از  تونــل خــاج شــود، هــوا آفتابــی شــد. پــان قطــار را 
ــم  ــد. می خواســتم بگوی ی ــاران بار ــری شــد و ب ــاره اب 10 دقیقــه هــوا دوب
کــه دوســت داشــت نمی گرفــت، بی خیــال  ایشــان تــا آن پانــی را 
کــه بــرای آن پــان در  نمی شــد. شــاید بــه نظــر مــن و شــما هــم نیایــد 
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کشــیده شــده اســت. و شــاید مــا آن را ضــروری  فیلــم چقــدر زحمــت 
ندانیــم، امــا از نظــر خــودش خیلــی مهــم بــود. می گفــت آن کوهســتان 
گــر نشــود، بــه فیلــم آســیب زده ام.  را بــا ایــن فضــا بایــد نشــان بدهــم و ا

کوتــاه بیایــم. نبایــد 

کار  کــدام فیلــم را  کویــر«،  بــاد در دل تنهایــی  بعــد از فیلــم »همــراه 
کردیــد؟ 

کردنــد بــه اســم »نقاشــی  کار  ایشــان بعــد از آن فیلــم مجموعــه ای 
ایــران  در  کــه  ســنگ نگاره هایی  یــِخ  تار دوران  از  کــه  ایرانــی« 
به  عنــوان  انســان،  نقاشــی کردن  ابتــدای  از  و  بــود  شــده  کشــف 
بخــش،  ســه  در  و  می شــد  شــروع  هنــری،  و  فرهنگــی  اتفاقــی 
کــه  بــود  قــرار  اول  درمــی آورد.  تصویــر  بــه  را  آن  قسمت به قســمت 
یــک فیلــم باشــد امــا بعــد تلویزیــون، آن را تبدیــل بــه ســه قســمت 
کــرد. ایشــان در ایــن فیلــم هــم بــا دقــت و حوصلــه بســیار، دوره هــای 
و  مراحلشــان  استادانشــان،  نقاشی هایشــان،  منظــر  از  را  مختلــف 
موضوعاتشــان مــورد تحقیــق قــرار دادنــد و بعــد شــروع بــه فیلم بــرداری 
گــر دوســتان  کردنــد. آن مجموعــه فراینــدی بســیار طوالنــی داشــت. ا
کشــیده  ی آن زحمــت  کــه چقــدر رو ایــن فیلــم را ببیننــد، می فهمنــد 
می شــود  داده  توضیــح  فیلــم  در  تابلوهــا  تکه به تکــه  اســت.  شــده 
کســی ســاخته شــده  ــه دســت چــه  کــدام در چــه دوره ای و ب کــه هــر 
گاهــی ایــن احســاس دربــاره بعضــی از تابلوهــا پیــش می آیــد  اســت. 
کرده انــد.  کامــل  گردانش آن را  کــه اســتاد، آن را تمــام نکــرده و شــا
کــه انجــام شــده اســت.  ایــن نشــان دهنده آن تحقیــق دقیقــی اســت 

یــای پــارس« را شــروع کردیــم؛ طرحی که ایشــان  بعــد از ایــن فیلــم، »در
از قبــل در ذهــن داشــتند. تلویزیــون پیــش از آن موقــع، از ایشــان 

گــر مــن بخواهــم ایــن فیلــم  کــه ا ــد  گفتــه بودن ــود و ایشــان  خواســته ب
ــی  ــرای فیلم ــه ب ک ــد  ــه بودن گفت ــا  ــم. آنه ــی می خواه ــازم امکانات را بس
گــر امکانــش هســت آن را بــه  یــم و ا یک ســاعته، ایــن امکانــات را ندار
ــط  ــن فق ــت م گف ــان  ــد. ایش کنی ــل  ــمتی تبدی ــه ای شش قس مجموع
یــک فیلــم می ســازم؛ چــون اواًل مــن سریال ســاز نیســتم و ثانیــًا قصــد 
کنــم و بعــد بــر اســاس آن، فیلــم بســازم.  کــه اول زمــان را تعییــن  نــدارم 
کــه  کــه آن زمــان، پیشــنهاد تلویزیــون منتفــی شــد. بعدهــا  ایــن شــد 
تی بــر ســر نــام خلیج فــارس پیــش آمــد و نشــنال جئوگرافیک  مشــکا
کــرد، دوبــاره تلویزیــون بــرای دفــاع از  نــام آن را در نقشــه هایش عــوض 
ایــن نــام، پیشــنهاد داد تــا آقــای طیــاب ایــن فیلــم را در اســرع زمــان 
بســازد. از طرفــی در آن زمــان مــدارک تصویــری هــم در آرشــیو وجــود 
کــه بــه  کــه بتــوان از آنهــا بــرای دفــاع بهــره بــرد. در جلســه ای  نداشــت 
گفتنــد بــا تعجیــل برای ســاخت  همیــن منظــور تشــکیل شــد، ایشــان 
کارهــا زمان بــر و ســنگین اســت و بــا  ایــن فیلــم مخالف انــد و ایــن 
ــه انجــام رســاند؛ شــرایط آب وهوایــی  ایــن عجلــه نمی شــود آنهــا را ب
ــات دیگــر نمی شــود  کــه در بعضــی اوق ــه ای اســت  در جنــوب به گون
کــرد. دســتگاه های مــا در آن هــوای شــرجی جــواب  فیلم بــرداری 
گرفتــاری  ــه قبلــی هــم دارم؛ دســتگاه ها دچــار  نمی دهــد. مــن تجرب
سیســتم های  کــه  می شــود  باعــث  هــوا،  رطوبــت  آن  و  می شــوند 

کار بیفتــد. یدئویــی از  و

کــه  کار را پیــش بردیــم و بعــد تــازه فهمیدیــم  مــا بــا ایــن شــرایط دشــوار 
کار نخواهــد بــود. در وســط  بــه دالیــل بســیاری، اصــًا بودجــه ای در 
یــم یــا بایــد کار را  کــه چــون بودجــه ای ندار کار بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کنیــم و یــا بــه هــر شــکلی شــده، آن را ادامــه دهیــم. آقــای طیــاب  رهــا 
کار نصفه ونیمــه چیــز قابــل اســتفاده ای نیســت، امــا  می گفــت ایــن 

گــر ادامــه بدهیــم مانــدگار خواهــد شــد؛ و مانــدگار هــم شــد. ا


