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خاکستری گرم در اجاقی سرد

»سیلی نقد« را »احمد طالبی نژاد« پیش از انتشار به من داد خواندم. یکی دو تا توصیه 
کردم که نمی دانم گوش کرده یا نه. اما در مجموع کارش این قدر قشنگ و گیرا بود 
که با همه ی گرفتاری ها نتوانستم از خواندنش دست بکشم. »طالبی نژاد« به کمک 
یک پرسنده ی دانا و خوش فکر )مهرداد شمشیربندی( از خودش و دلبستگی هایش و 
جهان و مافیها و خاطره هایش چنان به روشنی و شیرینی حرف می زند که برای هر 
رقم آدم می تواند جذاب باشد. رک گویی اش )که به کتاب نیرو و جاذبه داده( ممکن 
دارد.  سابقه  دشمن تراشی  در  البته  »طالبی نژاد«  بیازارد.  و  برنجاند  را  کسانی  است 
این است که بی مالحظه و بدون حساب ـ  با دشمن تراش های حرفه ای  اما  فرقش 
کتاب، از ته دل حرف می زند و بی پردگی اش بیشتر از سر دلخوری اش از کجی و 
ناراستی است. البته ممکن است گاهی هم احساس بر او غلبه کند و در داوری کردن 
کمی از انصاف دور بیفتد. به هر حال، این درست است که سیلی را جنگ افزار نقد 
کرده، اما نوازش و نواختن و دوست داشتن هنر و هنرمند را هم پشت گوش نینداخته. 
من و »طالبی نژاد« در نگاه مان به هنر فیلم و بار اجتماعی و فرهنگی آن به هم 
نزدیک هستیم. همیشه با عالقه نوشته های او را می خوانم و به حرف هایش گوش 

دیباچه
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می دهم. اما گاهی هم یک جایی فاصله ی غافلگیرکننده ای با هم پیدا می کنیم. مثال 
وقتی به آنجای کتاب رسیدم که »طالبی نژاد« می گوید »خانه ی پدری« »کیانوش 
عیاری« فیلم بدی است، کم مانده بود »سیلی نقد« را کنار بگذارم، اما در جا به ذهنم 
رسید فعال دست نگه دارم؛ شاید مدتی بعد با نگاهی متفاوت نظرش را اصالح کند، 
پس  بعدها  را  ابراهیمی فر«  »سعید  نی«  و  »نار  فیلم  از  بدگویی اش  که  همان طور 
گرفت. این هم یکی از جنبه های زیبا و مثبت شخصیت »طالبی نژاد« است که بلد 
است گاهی هم یک سیلی )البته نه چندان آبدار( به خوش بزند و دنیایش را تازه تر و 

دلچسب تر و عمیق تر کند.
 »سیلی نقد« با تمام خوب و بدش، فقط درباره ی »احمد طالبی نژاد« در قامت 
یک آموزگار بازنشسته ی اهل ادب و هنر و رسانه و فیلم و نمایش و البته یک منتقد 
فیلم خوش قلم صاحب سبک نیست؛ تاریخ شفاهی پر کشش چندین دهه فرهنگ و 
سینما و سیاست ورزی و تاریخ و خیلی چیزهای دیگر این سرزمین هم هست. خاکستر 

گرمی است در اجاق سرد روزهای رفته. 
می شود »سیلی نقد« را خواند و تحسینش کرد یا بر آن خرده گرفت. اما کمتر 
کسی می تواند »سیلی نقد« را از نیمه  رها کند. خاصیت یک کتاب خواندنی همین 

است.

جهانبخش نورایی



من از نوجوانی خواننده ی مجله ی »فیلم« بودم. نخستین بار که آن را خریدم، دوازده 
سالم بود. با اشتیاقی گنگ و ناگفتنی روی مجله افتادم و سرگرم خواندنش شدم. به 
بخش »نقد فیلم« رسیدم. یکی دو تا از بررسی ها، درباره ی فیلم هایی بود که به تازگی 
روی پرده افتاده بود. از اولین بندها، چند خط خواندم؛ چیزی دستگیرم نشد. بیشتر نقدها 
پر بود از واژه های نا آشنایی چون میزانسن، سکانسـ  پالن، دکوپاژ، تئوری مولف و... که 
در راه فهمیدنم، سنگ می انداخت. برخی نقدهای دیگر که از این دست اندازها نداشت، 
بدبختانه در من شوری به پا نمی کرد. داشتم ناامید می شدم. دلم می خواست درباره ی 
فیلمی که تازگی دیده بودم، چیزی بدانم ولی کم دانشی ام نمی گذاشت. از روی نوشته ها، 
یکی یکی پریدم. به نقد دیگری رسیدم. شروع به خواندن کردم. احساس کردم اخگری 
زده شد. پُلی پیدا شد. انگار داشتم می فهمیدم. هرچند خیلی کم، ولی داشتم می فهمیدم. 
این دَم، برای من لحظه ی کشف منتقدی به نام »احمد طالبی نژاد« بود. گفتارش ساده و 
روشن بود. بی پیرایه و بی ترس می نوشت. تا جایی که می شد، پرده پوشی نمی کرد. ذوقی 

سلیم و حسی نیرومند داشت. نازک بینی اش خواننده را به خود می کشید. 
با  از دل خواسته هایم شد.  بررسی های سینمایی یکی  بعد، خواندن  در سال های 
ژرفای جهانم  و  پهنا  به  اندازه ی خود،  در  کدام  هر  که  آشنا شدم  دیگری  منتقدان 
افزودند. منتقدان یکی یکی می آمدند و روشن است که آقای »طالبی نژاد« همچنان 

پیشگفتار گفت وگوکننده
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ولی  نبودم،  هم راستا  او  نگاه  با  گهگاه  اگرچه  سال ها  این  در  می شد.  خوانده  و  بود 
برداشت های سر ضرب، عکس های فوری و قلم شیرینش را دوست داشتم. او که 
شیوا و روشن می نویسد به خواننده امکان می دهد که هرچند مخالفش باشد، پویا و 

پرانگیزه بماند. چنین نویسنده ای خواننده را ژرف بین تر از پیش بر جای می گذارد.

در ماه های پایانی سال 1393 بر آن شدم که با »احمد طالبی نژاد« گفت وگو کنم. 
در  هم  داشتم،  منتقدان  و  نقد  درباره ی  پرسش هایی  هم  بود؛  نشان  چند  و  تیر  یک 
باور داشتم )و دارم( که نقد و سنجش گری  نوستالژیای خودم غوطه ور می شدم. هم 
برای جامعه ی ما از نان شب واجب تر است و بدون سنجش گری، گسترش خردمندی 
در جامعه ناشدنی است، هم این موضوع را که یک منتقد طرف گفت وگو باشد، تازه و 

نو می دیدم.
هیات  دبیر  یاری«،  »عباس  آقای  مهربانی  با  »طالبی نژاد«  آقای  به  دسترسی   
اجرایی و تحریریه ی مجله ی »فیلم«، ممکن شد. گفت وگو از اردیبهشت 1394 تا 
امرداد 1397 به درازا کشید. در آغاز می خواستم که این گفت وگو، بخشی از تاریخ 
شفاهی نقد سینمایی باشد، اما از آنجا که آقای »طالبی نژاد« به چندین هنر آراسته 
است، درباره ی فیلم ها، رمان ها و دیگر کوشش های او هم سخن گفتیم. با این همه 
باید گفت که تمرکز کتاب بر نقد و منتقدان است. این نوشتار، گام کوچکی است در 
یادآوری اهمیت سنجش گری؛ امید که خوانندگان، این گفتاورد را از حد کتاب فراتر 
برند و ژرف تر دنبال کنند. همچنین این کتاب شاید برای کسانی که از پشت پرده ی 
نقد کمتر بدانند، سودمند باشد، به ویژه از زبان منتقدی که سال ها است در این پهنه 

پایداری کرده است. منتقدی که خوشنامی را بر خوش باشی برتری داده است.
)و  از سویی گفت وگوی من  و  است  دو نسل  از سویی گفت وگوی  نقد«  »سیلی 
در جاهایی بگو مگوی من( با بخشی از وجودم. زیرا مصاحبه شونده سال های پیاپی با 
نوشته هایش نگاه من و ما را پرورده و سمت و سو داده است. نتیجه ی کار چگونه شده 
است، نمی دانم زیرا به گفته ی »نیما«: »آنکه غربال در دست دارد، از پس کاروان می آید«.



     11 پیشگفتار گفت وگوکننده 

به  را  کتابش  اوِل  کردم  خواهش  او  از  »طالبی نژاد«  آقای  با  آشنایی ام  آغاز  در 
یادگار برایم بنویسد. نوشت و در پایانش آرزویی کرد که من برای آیندگاِن میهنم آرزو 

می کنم: »امیدوارم شما بهتر از ما زندگی کنید!«

مهرداد شمشیربندی ـ تهران ـ پاییز 1397





شایسته می دانم از بزرگوارانی که در فراهم آمدن و بهینه ساختن این کتاب یاری ام 
کردند، سپاسگزاری کنم:

1ـ از آقای »عباس یاری« سپاسگزارم که زمینه ی آشنایی ام را با آقای »طالبی نژاد« 
پدید آوردند و بایگانی عکس مجله ی »فیلم« را در دسترسم گذاشتند.

را  را خواندند و کجروی هایش  نورایی« که گفت وگو  آقای »جهانبخش  از  ـ   2
پیراستند و بزرگوارانه دیباچه ای بر کتاب نوشتند، سپاسگزاری می کنم. 

3 ـ از آقای »شهرام جعفری نژاد« که چند لغزش متنی را گوشزد کردند و چندین 
عکس برایم فرستادند، ممنونم.

4ـ  سپاس دار آقای »فرامرز روشنایی« هستم که در بخش تصویری، چند شناسایی 
نادرست را درست کردند.

5ـ از یک انسان دوست داشتنی سپاسگزاری می کنم: از آقای »مسعود صدری« 
که با شکیبایی و مهربانی در شناسایی عکس ها یاری ام کردند.

6ـ از مدیریت گرامی انتشارات »روزنه«، آقای »سید علیرضا بهشتی« سپاسگزارم 
که چاپ این گفت و گو را پذیرفتند و در این راه با من همیار و همگام بودند.

                                                                                        م.ش

سپاسگزاری





سینمایی  نشریه های  به  عالقه مندی تان  آغاز  از  پنهان«  چه  شما  »از  کتاب  در   
سخن گفته اید. تصویر زیبایی به دست داده اید بدین گونه که یک روز ظهر وقتی در 
»نایین« سوار بر دوچرخه رکاب می زده اید، ناگهان روی آسفالت نگاه تان به مجله ای 
می افتد که از درازا به دو نیم شده بود. از دوچرخه پیاده می شوید و مجله ی نیم پاره را 
که از اتفاق نشریه ای سینمایی بوده برمی دارید و این آغاز آشنایی شما با مجله های 
این رویداد به سال های نوجوانی  به نشریه خوانی می شود.  سینمایی و دلبستگی تان 
شما برمی گردد. اما پیش از آنکه به روزنامه نگاری بپردازیم، لطفا از خانواده تان بگویید؛ 
از این که متولد چه روز و سالی هستید؛ درباره ی پدر و مادر و... ما از کودکی شما چیز 

زیادی نمی دانیم.
 ا. ط: آن طور که در شناسنامه ی من نوشته شده، روز پنجم خرداد 1332 در بخش 
»محمدیه«ی شهرستان »نایین« به دنیا آمد ه ام. یعنی یکی دو ماه پیش از کودتای 
مشخصی  که شغل  پدری  از  روستایی؛  کامال  خانواده ی  یک  در   .1332 امرداد   28
نداشت؛ همه کاری می کرد از کشاورزی تا معامله گری. ولی اگر از من می پرسیدند 
شغل پدرت چیست، باید می گفتم کشاورز که البته با معیار حرفه ای، کشاورز هم نبود. 
از میان سالی سوداگری می کرد تا یکی دو سال پیش از درگذشتش. گاهی اجناسی از 
جمله کشک و پشم می خرید، به »تهران« می آورد و می فروخت. اواخر عمر، در کار 
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منتقدان خارجی، آغاز کار در مجله ی »فیلم«،...(
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خرید و فروش فرش نایین بود. گاهی هم قصاب شتر بود. البته به عنوان شغل دوم 
و به صورت گهگاهی. البته در جوانی اش، در دهه ی بیست شمسی، کارگر کارخانه ی 
پارچه بافی»شهناز« در »اصفهان« بود. من به مناسبت شماره ی 100 مجله ی »فیلم«، 
مقاله ای راجع به پدرم نوشته ام؛ تیترش این بود »پدرم وقتی مُرد« که اشاره ای است 
بودند«،  شاعر  همه  پاسبان ها  مُرد،  وقتی  »پدرم  می گوید:  که  »سپهری«  شعر  به 
چون وقتی پدرم مُرد، مردم محل، نسبت به من و خانواده ام مهر فراوانی نثار کردند. 
آنجا به چند نکته اشاره کرده ام؛ یکی این که پدرم ظاهرا صدای خوبی داشته. اگرچه 
هیچ وقت جلوی ما بچه هایش آواز نخواند. من با این که در دوران دانشجویی چند فیلم 
کوتاه هشت میلی متری ساخته ام و پدرم در یکی دو تا از آنها بازی کرده، هر کاری 
کردم، برای فیلم آواز نخواند. ولی از دوستان و همدوره ای هایش شنیده ام زمانی که 
در »اصفهان« کارگر کارخانه بوده، شب ها برای کارگرها می خوانده. آن سال ها، یک 
موسیوی ارمنی در »اصفهان« اولین کارخانه ی صفحه پرکنی را دایر می کند و تعدادی 
آدم خوش صدا را آموزش می دهد که صفحه پر کنند. یکی از این افراد پدر من بوده 
که یک دوره ی آموزشی کوتاه می بیند و قرار بوده که بخواند و از صدایش صفحه پر 

شود. بعدها شعری را که قرار بود بخواند از دوستانش شنیدم:
    »من از فراق تو شب ها به ماه می نگرم        

    گـمان برند خالیق که عاشـق قمـرم« 
قرار بوده این شعر را به آواز بخواند با همراهی نی و سازهای دیگر تا روی صفحه ضبط 
شود. یک همشهری داشتیم به نام »محمد رستمی« که فراش مدرسه و در عین حال 
تعزیه گردان بود و من در کتاب خاطراتم از او نام برده ام. ایشان که هم زمان با پدرم کارگر 
همان کارخانه بوده، به پدرم می گوید اگر صدای تو روی صفحه ضبط شود، صدای خودت 
تمام می شود و دیگر نمی توانی بخوانی! پدرم می ترسد و روزی که قرار بوده برای ضبط 

برود، نمی رود و به همین سادگی خانواده ی ما از تاریخ موسیقی جدا می شود.

  پدرتان آموزش موسیقی دیده بودند؟
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ا.  ط: یک آموزش مختصر. بعد از چاپ آن مقاله، آقای »سید علیرضا میرعلینقی زاده« 
که پژوهشگر موسیقی است، سراغم آمد و نمونه ی صدای پدرم را خواست که نداشتم. 
تحقیق کرده بود و ظاهرا همدوره ای های پدرم را پیدا کرده بود که یکی از آنها استاد 

»تاج اصفهانی« بود. 
مادرم به لحاظ موقعیت از خانواده ی نسبتا بهتری بود. مادرم در واقع نوه ی کسی 
بوده به اسم »مال عبداهلل«. می گویند او هم فرزند »مال یوسف«، کاتب »قرآن« بوده 
که »قرآن« را با خط خوش می نوشته و نزدیک صد سال هم عمر کرده. طایفه ی مادرم 
و«. ظاهرا »مال یوسف« وقتی در کوچه راه می رفته به 

ّ
معروف هستند به طایفه ی »صل

مو تسلیما« و به همین دلیل به این اسم 
ّ
و علیه و آله و سل

ّ
صورت ذکر می گفته: »صل

و« معروفند. مادرم سواد قرآنی خوبی 
ّ
صدایشان می کرده اند و هنوز هم به طایفه ی »صل

داشت و معموال در خانه، جلسات قرآنی برگزار می کرد و تا سال 75 که فوت کرد، همین 
کار را ادامه می داد. بسیار آدم تیزهوشی بود. دایی های من موقعیت خیلی خوبی داشتند. 
دایی بزرگ من، »حسین سلطانی«، کسی بود که اولین دوچرخه، اولین رادیو، اولین 
موتور، اولین ماشین و بسیاری از پدیده های مدرن را برای اولین بار وارد شهر »نایین« 
کرد. معروف بود به »حسین چرخی«، چون اولین مغازه ی فروش و تعمیر دوچرخه را در 
»نایین« در دهه ی بیست دایر کرده بود. آدم بسیار عجیب و غریبی هم بود. اصال مدرسه 
نرفته بود، ولی انگلیسی را می خواند و می نوشت. موقع تعمیر رادیو، دوچرخه و تلویزیون 
می توانست روی قطعات را به انگلیسی بخواند. روزی از او پرسیدم: چطور زبان انگلیسی 
یاد گرفتید؟ گفت: من در دوران اشغال »تهران« توسط »متفقین«، آنجا کارگری می کردم 
و کامیون های مختلفی از انگلیسی و آمریکایی و روسی در شهر رفت و آمد می کردند. 
کامیون هایی را می دیدم که می دانستم آمریکایی یا انگلیسی هستند و اسمشان را هم 
می دانستم که مثال به اینها می گویند »اینترناش«، »شورلت« یا »زیل«. نوشته ی روی 
بدنه شان را نقاشی می کردم و چون می دانستم این کلمه مثال »شورلت« خوانده می شود 
کم کم متوجه شدم این سی و اچ در زبان فرنگی می شود “ش”. به این ترتیب زبان یاد 

گرفته بوده! البته نه مکالمه و صحبت کردن، فقط خواندن و نوشتن بلد بود.
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 پدر شما کی فوت کردند؟
ا. ط: فروردین سال 1369بود. درست در آخرین روز فیلمبرداری فیلم 35 میلیمتری 
»باغ« که البته فیلم کوتاه بود و من با همان نمونه کار، مجوز کارگردانی هم گرفتم که 
هیچ وقت ازش استفاده نکردم. شرایط ساختن فیلم بلند هم برایم فراهم بود، اما شرایط 
مطلوبی نبود و من ترجیح دادم وارد نشوم. این ماجرا را در کتاب خاطراتم کامال شرح داده ام. 

 شما خودتان را از نظر خلق و خو به کدام یک نزدیک تر می دانید؟ پدر یا مادر؟
ا. ط: من تلفیقی هستم از هر دو. پدر من مرد خوش اخالقی نبود؛ خیلی کج خلق 
بود. به من هم می گویند تو مثل پدرت بد اخالق هستی. ولی یک ویژگی داشت که من 
همیشه ممنون او هستم؛ با وجود این که خودش بیسواد بود، ولی روی درس خواندن 
بچه هایش خیلی حساس بود. از معدود پدرهایی بود که هر هفته به مدرسه می آمد و در 
مورد درس و مشق بچه هایش با معلم ها حرف می زد. با یکی دو تن از معلم های مان 
که اصال دوست بود. معلمی داشتیم به نام آقای »ملت«. پدر من چون همیشه در خانه 
گاو نگه می داشت، با آقای »ملت« که اصلیتش از »اردکان«ِ »یزد« بود و او هم گاو 
داشت، دوست بود و مبادالت گاوی داشتند! خیلی روی درس خواندن ما حساس بود؛ 
از  انگلیسی  زبان  زبان خارجی داشت، دکترای  استعداد  برادر بزرگ من که  نتیجه  در 
»انگلستان« گرفت و حاال چندین سال است که دانشیار دانشگاه است، البته بعد از آمدن 
»احمدی نژاد« به زور بازنشسته اش کردند، چون طرفدار دکتر »معین« بود؛ ولی االن در 
مقطع دکترا همچنان تدریس می کند. در محله ی ما آن موقع سه نفر مدرک دکترا داشتند 
که یکی برادر من بود. دومی، دکتر »سید محمد علی جعفریان« که دکترای علوم داشت و 
سال های سال استاد »دانشکده ی علوم دانشگاه اصفهان« بود. ایشان در ضمن بنیان گذار 
»موزه ی تاریخ طبیعی اصفهان« هم بودند و در عین حال از اعضاء »فرهنگستان علوم 
ایران« که متاسفانه سال 1391 حین سخنرانی در یک مجمع علمی در »تهران« سکته 
کردند و از دنیا رفتند. پدر ایشان ساربان بود و از »اصفهان« به »مشهد« و بر عکس 
با قطار شتر، بار می برد. سومی، دکتر »غالمرضا سلطانی« است که در حال حاضر در 
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دانشگاه های »شیراز«، »کارولینای شمالی« در »آمریکا« و »استرالیا« تدریس می کند. 
پدر ایشان شغلش پاالن دوزی بود. یعنی برای االغ های محل، پاالن می دوخت. کاری 
که فرزند اول ایشان حاج »محمد حسن« از پدر به ارث برده ولی دیگر این شغل به قول 
معروف “ور افتاده” و ایشان کشاورزی می کند. گویا »غالمرضا« وقتی دوره ی دبستان 
را با معدل بیست تمام می کند، پدرش که بضاعت نداشته او را برای ادامه ی تحصیل در 
دبیرستان به شهر بفرستد، از ادامه ی تحصیلش جلوگیری کرده و ازش خواسته مثل اغلب 
بچه های آن زمان، شغل پدر را ادامه دهد. پدر من که با پدر »غالمرضا« خویشاوند بود، 
وقتی می بیند این بچه که بعدها ثابت شد نابغه است، از تحصیل باز مانده، می رود نزد 
»رییس اداره ی فرهنگ نایین« و درخواست کمک می کند. آنها هم برای »غالمرضا« 
یک دو چرخه، کفش و یک کاله پشمی تهیه و او را رایگان ثبت نام می کنند و به این 
ترتیب »غالمرضا« که در تمام طول تحصیلش شاگرد اول بوده، از »دانشگاه تهران« 
لیسانس »مهندسی کشاورزی« می گیرد و چون شاگرد اول می شود، به او بورس تحصیلی 
در »آمریکا« می دهند و سال ها بعد با مدرک پی اچ دی، به »ایران« بر می گردد. برادر 
سوم ایشان مهندس »عباس سلطانی« هم در رشته ی برق، مدرک فوق لیسانس گرفته و 
سال ها »رییس اداره ی برق نایین« و »کرج« و سپس »مدیر بحران استان البرز« بوده و 
اکنون بازنشسته است. بعد از برادرم، »رضا«، من بودم که خب چیزی نشدم ولی از آنچه 
که پدرم می خواست کمی فراتر رفتم. به هر حال عالوه بر شهرت و اسم و رسم، در سال 
1393، بنده هم مدرک درجه ی یک هنری گرفته ام که هم تراز دکترا است. در عین حال 
برخی از خصلت هایم به مادرم رفته است. مادرم خیلی آدم کنجکاو و در عین حال به روزی 
بود. مثال یادم است اولین بار که به »مکه« رفته بود، وسیله ای سوغات آورده بود که 
تلفیقی بود از چراغ و رادیو و فلشر. آن زمان یعنی اوایل دهه ی شصت، هنوز چنین چیزی 
به »ایران« نیامده بود. همه تعجب کرده بودند که این پیرزن چگونه تشخیص داده که به 
جای چیزهایی که معموال حجاج سوغات می آورند، این دستگاه را بیاورد. خیلی به روز بود 
و خیلی هم باز بود. “باز” به این مفهوم که اگر می دید من عاشق دختر همسایه شده ام 
و رابطه ای با او دارم، ایرادی نمی گرفت؛ فقط گاهی گوشزد می کرد که حواست باشد! 




