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فرهنگــی  جبهــه  بچه هــای  بــرای  طالــب زاده  نــادر  حــاج 
نفس گیــر  جنــگ  یــک  از  کــه  دارد  را  پــدری  نقــش  انقــاب 
بــا تمــام وجــوه در مقابلــه بــا غــرب برگشــته و حــال مشــق 
جنگیــدن می دهــد. روحیــه و تــوان می دهــد. فریــاد می زنــد 
کــه نترســید. دوربین هــای خــود را محکــم بگیریــد و بــه ســمت 
ــینید.  ــن ننش ــر زمی ــدنش ب ــل ش ــا ح ــد و ت ــت کنی ــئله حرک مس
داد.  یــاد  را  جنگیــدن  و  جنگیــد  خــود  برکــت  بــا  عمــر  در 
گســتره  هــدف  بــا  اســامی  جامعــه  مقیــاس  در  راهبــردش 
شــناخت  آن  بــه  رســیدن  الزمــه  کــه  اســت  اســامی  تمــدن 
مســئله، بــه تصویــر کشــیدن آن و اصــاح تمــام ســاختارهای 
کارآمــد از طریــق رســانه اســت. نگاهــش در صحنــۀ  مخــل و نا
بین الملــل یــورش بــه دشــمن، آن هــم در عمــق اســتراتژیکش 
بــر  تکیــه  بــا  عرصــه  دو  ایــن  در  نــادر  حــاج  حضــور  اســت. 
را  ایــن عرصــه  در  مبــارزه  او  و  اســت  انســانی  نیــروی  فهــم 
حــق  جبهــه  میدانــی  نیــروی  کیفی ســازی  و  گســترش  در 
غ التحصیلــی رشــته  می دانســت. بــه همیــن دلیــل پــس از فار
کارگردانــی از دانشــگاه کلمبیــا و آشــنایی بــا امــام خمینــی)ره( 
بــه دنبــال عمــق بخشــیدن بــه خــود در یــک حــوزه خــاص 
ــال تشــکیل یــک صــف  ماننــد کارگردانــی نبــود بلکــه بــه دنب
واحــد از تمامــی وجــوه رســانه ماننــد مطبوعــات، خبرنــگاری، 
اول  گام  در  بــود.  تلویزیونــی  برنامه هــای  و  فیلــم  مســتند، 
تجربــه خــود را در آن موضــوع گســترش مــی داد و در گام بعــد 

افــراد را بــه همــراه خــود حرکــت مــی داد.

    
طالــب زاده در ســال 56  بــا دیــدن عکــس امــام و شــنیدن 
و  عکاســی  و  شــد  ایــران  راهــی  آمریــکا  از  ایشــان  ســخن 
شــروع  را  امریــکا  ســی بی اس  خبرگــزاری  بــرای  خبرنــگاری 
امــام  خبــری  کنفرانس هــای  از  یکــی  در  نــادر  حــاج  کــرد. 
کــردن آن  خمینــی مجــذوب انقــاب ایــران می شــود. بازگــو 
دیــدار خالــی از لطــف نیســت: »ســیزده بهمــن اولیــن مصاحبه 
مطبوعاتــی امــام بــود. یــک ســاعت صبــر کــردم تــا یکــی از ایــن 
خبرنــگاران بین المللــی یــک ســوال حســاس از امــام بکنــد. 

همــه صحبت هــا ایــن بــود کــه جمهــوری اســامی یعنــی چــه؟ 
کابینــه نخســت وزیر چــه کســانی هســتند؟ ســابقه ای بــرای 
ایــن تــوی دنیــا نداریــم. از کجــا می خواهیــد دولــت را تغذیــه 
کنیــد؟ همــه ســوال ها ایــن هــا بــود. امــام جــواب می دادنــد و 

آقــای ابراهیــم یــزدی هــم ترجمــه می کردنــد. 
امریکایــی می خواهنــد  کودتــای  یــک  مــن حــس می کــردم 
بچــه  یــک  عنــوان  بــه  ولــی  نمی دانســتم  را  ایــن  بکننــد. 
کودتایــی  یــک  می کــردم  احســاس  ســاله  بیست وشــش 
گــر این جــا یــک نهیبــی بزنــد؛ خــوب  می خواهــد بشــود و امــام ا
اســت هــا! و خــب چــون خبرنــگار جایی نبــودم، نمی توانســتم 
برگشــت  ســاعت  یــک  از  بعــد   CBS خبرنــگار  کنــم.  ســوال 
یــواش بــه مــن گفــت: ســوال خوبــی نــداری؟ مــا ردیــف دوم یــا 
ســوم بودیــم نســبت بــه امــام کــه آن بــاال نشســته بودنــد. مــن 
گــر الزم باشــد حکــم جهــاد  گفتــم کــه چــرا، بپرســید از امــام کــه ا
می دهنــد؟ گفــت: بنویــس روی کاغــذ. چــون درســت حرفــم 
را نفهمیــده بــود. روی کاغــذ برایــش نوشــتم. دســتش را بلنــد 
گــر الزم  کــرد و ســوالش را پرســید. امــام در جــواب گفتنــد کــه ا
باشــد حکــم جهــاد می دهــم. ایــن تیتــر تمــام روزنامه هــای 
روز بعــد شــد. امــروز هــم شــما روزنامه هــای داخلــی را نــگاه 
کنیــد، تیتــر همه شــان در چهــارده بهمــن همیــن اســت. آن 
روز مــن بزرگ تریــن درس رســانه ای ام را گرفتــم کــه انقــاب 
اســامی عرصــه ای اســت کــه هــر کســی می توانــد کمــک کنــد. 

فقــط کافــی اســت کــه بدانــد بایــد چــه کار کنــد.« 

    
او در ســال 58  روزنامــه تهــران تایمــز را تاســیس می کنــد تــا 
بتوانــد اخبــار انقــاب را بــدون هیــچ سانســوری بــرای جهــان 
مخابــره کنــد و در ایــن حیــن بــود کــه مســتند »واقعیــت« را 
 cbs ســاخت. مســتندی کــه بــه روایــت دروغیــن خبرنــگاران
ــروع  ــا ش ــردازد. ب ــی می پ ــه جاسوس ــخیر الن و abc و nbc از تس
جنــگ تحمیلــی  بــه عضویــت جهــاد ســازندگی درآمــد امــا بــه 
عنــوان راننــده بولــدوزر! در ایــن مــدت هــم دوربیــن را زمیــن 

سردار آخرالزمان 
پاسداشت چهار دهه جهاد فرهنگی 

محمدصادق افشاری 
پژوهشگر تاریخ شفاهی
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     در میدانـــــــــ
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نگذاشــت. مســتند »شــوش شــهر شــهیدان گمنــام« حاصــل 
ایــن دوران اســت. ســال 6۲  در مرحلــه ســوم عملیــات والفجــر 
ــتند  ــال مس ــان س ــت در هم ــود جراح ــا وج ــد و ب ــروح ش ۴ مج
ــردازد را  ــر، می پ ــی خیب ک ــات آبی-خا ــه عملی ــه ب ــر« ک »والعص
ســاخت. بعــد از آن در عملیــات کربــای پنــج، مســتند»فتح« 

را تولیــد کــرد. 

    
رســیدن بــه داد مظلــوم و قیــام بــه قســط یک اصل اساســی در 
ســیر زندگــی طالــب زاده بــود. بــرای کســی کــه نــگاه بــه انقــاب 
اســامی را آخرالزمانــی می دانــد و عــرض و طــول  انقــاب را 
در گســتره گیتــی می فهمــد؛ تفاوتــی نــدارد کــه فریــاد اســام 
و آزادی خواهــی در ایــران بلنــد شــود یــا در بوســنی. خــود را 
می رســاند و تریبونــی می شــد بــرای رســاندن صــدای مظلــوم 
بــه جهانیــان تــا بتوانــد حــق آن هــا را بگیــرد. او ســال 71 بــرای 
کشــیدن جنــگ صرب هــا علیــه مــردم بوســنی،  بــه تصویــر 
خــود را بــه صحنــه نبــرد رســاند و مســتند ده قســمتی »خنجــر 
رشــادت طالــب زاده در  و  کــرد. حضــور  تولیــد  را  و شــقایق« 
بوســنی بــه گونــه ای بــود کــه پــس از گذشــت 30 ســال از آن 
واقعــه هنــوز هــم مــردم مظلــوم بوســنیایی او را بــه یــاد دارنــد. 
او بعــد از جنــگ بوســنی از پــای ننشســت. در زمانــه ای کــه 
تمــام نخبــگان و سیاســیون، آمریــکا را تــک قطــب قدرتمنــد 
تمــدن  برپایه هــای  را  جهانــی  نظــام  و  می دیدنــد  جهــان 
را در دســت  گاوچران هــا متصــور می شــدند، دوربیــن خــود 
گرفــت و مســتند »ســاعت ۲5«را بــا موضــوع فروپاشــی آمریــکا 

بــه تصویــر کشــید. 
ســیر حرکــت حرفــه ای طالــب زاده یــک خــط مســتقیم نیســت 
فیلم ســازی  یــا  مستندســازی  در  را  آن  همــۀ  بخواهیــم  کــه 
ببینیــم. اساســا دغدغــۀ او ســاخت مســتند و فیلــم نیســت 
بلکــه شــناخت، فهــم و حــل مســئله بــه وســیله ابــزار مــورد 
در  طالــب زاده  حرفــه ای  زندگــی  بــه  پرداختــن  اســت.  نیــاز 
عرصه هــای مختلــف و بــر محــور مســئله قابــل تصــور اســت. 
او در تــاش اســت بــه مســئله ای بپــردازد و از دل آن جــواب را 
بــرای جامعــه بــه تصویــر کشــد. از مســتند »بیــداری خامــوش 
در آلمــان« دربــاره جانبــازان شــیمیایی کــه ســال 73 ســاخته 
شــد، مســتند »ره آورد هنــد« در هندوســتان و مســتند »جهــان 
»فصــل  گمنامــی«،  آســمان  »ســتارگان  اروپــا«،   انتظــار  در 
انتظــار«، »مــن هــم آنجــا بــودم« دربــاره حادثــه یازده ســپتامبر 
همــه و همــه قــرار اســت یــک ســوال  را بــرای مخاطــب حــل 
بــر  بــا تکیــه  امــا فیلــم بشــارت منجــی در ســال 83  کننــد. 
انجیــل برنابــا  و دیگــر منابــع کــه تکیــه بــر یــک روایــت خــاص 
از مســیحیت اســت در جایــگاه خــود بایــد بــه خوبــی پرداختــه 
خــود  جایــگاه  در  فیلــم  ایــن  نگارنــده،  نظــر  از  زیــرا  شــود. 
نشســت و بــه اهــداف خــود رســید. هــدف طالــب زاده در ایــن 
فیلــم از نــام فیلــم مشــخص اســت، عیســی مســیح بشــارت 
دهنــده آمــدن منجــی عالــم بشــریت اســت. نــگاه آخرالزمانــی 

ــت. ــان اس ــم نمای ــینمایی او ه ــر س ــا اث ــب زاده در تنه طال
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مدرســۀ  مســئول   8۴ الــی   8۲ ســال های  طالــب زاده  اســتاد 
فیلم ســازی اســامی ارشــاد در بــاغ فــردوس شــد و هــدف خــود 
گردانی از ایــران، لبنــان، افغانســتان و فلســطین  را  تربیــت شــا
گردان زیــادی تربیــت کــرد کــه  دانســت. او در ایــن مــدت شــا
هــر کــدام موقعیــت خــود در هندســۀ رســانه ای جهــان اســام 
را مشــخص کردنــد و مشــغول فعالیــت هســتند. طالــب زاده در 
ســال  8۴ الــی 86 مدیــر خریــد برنامه هــا و فیلم هــای خارجــی 
صــدا و ســیما شــد و در ایــن میــان تدویــن فیلــم دســت های 
خالــی را بــه عهــده گرفــت. نــادر طالــب زاده بــا ورود بــه موضــوع 
رســانه ای ســفر رهبری به شــهرهای کرمان و کردســتان مســئله 
خــود را مشــکات مــردم می دانســت. در ایــن راســتا مســتند 
را از دیــد مــردم روایــت کــرد تــا جایــی کــه خــودش مطالبــات 
مــردم را بــه صــورت میدانــی پیگیــری می کــرد و روایتــی از دل 

محرومیــن بــرای شــنیده شــدن صدایشــان شــکل داد.

    
بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات 88، رفتــه رفتــه فضــا غبارآلــود 
شــد و مــدل کار رســانه ای طالــب زاده  تغییــر کــرد. از ســال 88 
بــه بعــد عرصــه را جــوری دیگــر بــه تصویــر کشــید و مســتند 
»تقلــب واقعــی« را تولیــد کــرد. در ایــن میــان جشــنواره مردمــی 
فیلــم عمــار را بــه همــراه دوســتانش پایه گــذاری کــرد. آن هــا بــر 
ــی مــردم  ــاور بودنــد کــه در ســینمای ایــران مســئله اصل ایــن ب
به خوبــی شــناخته و پرداختــه نشــده اســت و کســانی هــم کــه 
قــادر بــه تولیــد اثــری باشــند، اثرشــان در ســاختارهای پــر پیــچ 
گیــر می کنــد.  و خــم  صداوســیما و ســازمان های ســینمایی 
بــه همیــن علــت جشــنواره ای طراحــی کردنــد کــه بــر دو پایــۀ 
ســازمان تولیــد و ســازمان تماشــا اســت. ســازمان تولیــد را بایــد 
آمــوزش داد تــا بــه حــد مطلوبــی از فهــم مســئله و تســلط بــر ابزار 
ارائــۀ  آن برســد. همچنیــن بایــد ســازمان تماشــایی را ایجــاد 
کــه مستندســاز بــرای ارائــه محصــول خــود نیــازی بــه  کــرد 
ورود بــه ســاختارها نداشــته باشــد. پیوســتگی ایــن دغدغــه و 
کنــار هــم قــرار دادن ایــن دو محــور توانســت رشــد عظیمــی بــه 
هنرمنــدان انقابــی بدهــد. تکملــۀ ایــن مســئله از ســال 8۹  الی 
۹5 برنامــۀ »راز« بــود کــه در چهــار فصــل از شــبکۀ چهــار تولیــد 
شــد. ایــن مجموعــه بــر اســاس نیــاز روز، جامعــۀ هــدف خــود را 
از محتــوا غنــی و ماننــد یــک کاس درس بــرای مخاطــب ارائــه 

بحــث می کــرد.
حاج نادر اعتقاد داشــت که از طریق مســتند و رســانه می شــود 
تمــام مشــکات کشــور را حــل کــرد. او ایــن مســئله را در دیــدار 
کــرد. چنــدی بعــد در  ح  اهالــی رســانه بــا رهبــر انقــاب مطــر
دورۀ آقــای ضرغامــی شــبکه مســتند تشــکیل شــد. طالــب زاده 
ح  کــرد تــا انقــاب  ایــدۀ شــبکه افــق و یــا دیگــر شــبکه ها را مطــر
ــه  ــرای ارائ ــزار ب ــر اب ــانی از نظ ــروی انس ــر نی ــه ب ــا تکی ــامی ب اس

خــود دچــار مشــکل نگــردد.

    
و  هالیوودیســم  کنفرانــس  ایجــاد  بــا  ســال ۹0  از  طالــب زاده 
کنفرانــس افــق نــو کــه پنــج دوره در ایــران و یــک دوره در عــراق 
و لبنــان انجــام شــد، ســبب جهشــی در نــوع حضــور رســانه شــد. 
از دیگــر فعالیت هــای او می تــوان بــه مجری گــری برنامه هــای 
تلویزیونــی »حکایــت همچنــان باقیســت« و »مکــث«، ســاخت 
تولیــد  و همچنیــن  افــق  در شــبکه  تلوزیونــی عصــر  برنامــه  

برنامــه نادرشــو اشــاره کــرد. 
 همان طــور کــه در ابتــدا ســخن گفتــه شــد بــرای طالــب زاده 
عمــق نبــرد در عرصــه بین الملــل، جنگیــدن در قلــب ســپاه 
دشــمن بــود و هدفــی جز شکســتن هیبــت و ابهت آن نداشــت. 
کــدام یــک از ســاختارهای  کــه مقابــل  فلــذا فرقــی نمی کــرد 
بــه خــط  را  او تمــام خــود  هنــری و رســانه ای باطــل باشــد، 
می کــرد و قلــب ســپاه دشــمن را نشــانه می گرفــت. بــه گونــه ای 
گــون و اســکات بــت، افســر  کــه مایــکل مالــوف، افســر ســابق پنتا
ســابق عملیات روانی ســیا و الکســاندر دوگین فیلســوف روســی 
و بســیاری دیگــر، همــه از دل ســاختارهای غــرب و شــرق دور 
هــم جمــع شــده و علیــه نظــام ناعادالنــه جهانــی حــرف زدنــد. 
ــرزه انداخــت.   ایــن مســئله در هیمنــه فکــری سیاســی غــرب ل
ــا همســو کــردن  طالــب زاده درگیــری را در ســرزمین دشــمن و ب
ــت  ــاور داش ــرد و ب ــش می ب ــا پی ــک آن ه ــخصیت های رده ی ش
کــه مــا بایــد از دل غــرب آن را بــه چالــش بکشــیم. ایــن مســئله 
کــه ســال ۹6  گونــه ای  بــرای غــرب بســیار ســنگین بــود بــه 
کــرد و ســال  ایــن اســتاد بزرگــوار  تــرور بیولوژیــک  بــه  اقــدام 
ــم SDGT کــه  ــادر و همســرش را در لیســت تحری ۹۹، اســتاد ن
باالتریــن رده تحریمــی اســت؛ قــرار داد. ایــن تحریــم نشــان 
کــه ضربه هــای نــادر طالــب زاده بــه انــدازۀ حــاج قاســم  داد 
ســلیمانی بــرای دشــمن دردآور بــوده؛ چــرا کــه هــر دو ســردار 
در ایــن رده از تحریــم قــرار گرفتنــد. بــا ایــن وجــود او میــدان را 
خالــی نکــرد و تــا آخریــن روز از حیــات دنیایــی خــود تــاش  کــرد 

ــه زنــد. ــر پیکــرۀ غــرب ضرب ــف ب ــه روش هــای مختل ب

    
ســرانجام طالــب زاده در ۹ اردیبهشــت 1۴01، مصــادف بــا روز 
جهانــی قــدس، بــر اثــر آثــار بــه جــای مانــده از تــرور بیولوژیــک 
بــه دیــار حــق شــتافت. رفتــن او آغــاز راهــی دیگــر اســت؛ چــرا که 
نســلی از مدیــران و تولیدکننــدگان رســانه ای ایــن عرصــه، بــه 
گردان و درس آموختــگان  صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم شــا
مدرســه علــم، اخــاق و مبــارز ه ی نــادر هســتند. ایــن مبــارزه تــا 

ظهــور ادامــه دارد... 

ان شاءاهلل



 

نادر به روایت نادر
آئینه ای از زندگی حاج نادر طالب زاده با استفاده از کتاب »راز رسانه«

زوج مبارز
گفت وگو با زینب مهنا همسر مرحوم طالب زاده

مسلمان شناسنامه ای نبود
گفت وگو با رضا برجی مستندساز و عکاس

تویی که نمی شناختمت

ُکُه الَعواِصُف« »الُمؤِمُن َکالَجَبِل الّراِسِخ الُتَحّرِ
مؤمن، چونان کوه استواری است که طوفان ها او را تکان نمی دهد.

گمان خویش است؛ هر  حرف زدن از انسان مجاهدی مثل حاج نادر، حکم ظن بردن از 
کس از دریچه ای به او می نگرد. روایت ها از او بسیارند اما در این پرونده، بیشتر سعی شده 
تا نگاه حلقه نزدیک تر به او روایت شود. از حضورش در جهاد سازندگی تا سفر بوسنی و 
راه اندازی افق نو و... تنها گوشه ای از مجاهدت های فرهنگی مردی است که عمرش را پای 

انقالب گذاشت و تا آخر مثل کوه پای ایمانش ایستاد.  



  نادر به
روایت نادر

 آئینه ای از زندگی حاج نادر طالب زاده 
با استفاده از کتاب »راز رسانه«

    قدرانقالبرامیدانم
اسـت  گذشـته  طاغـوت  دوره  در  کودکـی ام  دوران  از  بخشـی 
کـه منحصربه فـرد بـود. فـرض کنیـد کـه بـرای مدتـی در زنـدان 
کـه  کسـی  جـز  بـه  اسـت.  خاصـی  تجربـه  ایـن  قطعـًا  باشـید. 
خـودش ایـن دوره را تجربـه کـرده، هیچ کـس نمی توانـد درک 
کنـد کـه چـه بـر شـما گذشـته اسـت. مـن تـا 16 سـالگی در ایران 
بـودم. تـا آن تاریـخ هـم آن فضایـی را کـه شـاهد بـودم فضـای 
ایـران  و 51  از سـال 50  بـود.  اسـامی  انقـاب  از  قبـل  خـاص 
حـال و هـوای قبـل از دوران متحـول شـدن را طـی می کـرد. در 
مجمـوع دوران آشـفته ای بـود. مملکت مـا متعلق به خودمان 
نبود و در واقع اسـیر سیاسـت های اسـتعماری بودیم. خانواده 
مـن متمکـن بـود. طبیعتـًا مـن شـاهد خیلـی از مسـائل بـودم و 
بـه همیـن خاطـر، قـدر انقـاب را می دانـم. مـا متعلـق بـه هـر 
دوره ای که باشیم، باید از تحولی که در سال 57 اتفاق افتاد، 
قدردانی کنیم. زمان محمدرضا شـاه، آخرین دوران خواب ما 
گرچه امروز هم از خیلی جنبه ها  بـود. ایـران قبـل از انقـاب - ا
بـود؛ یعنـی آن  ایـن شـباهت وجـود دارد_کپـی و بـدل غـرب 
بـود،  آزاردهنـده  و  انقـاب خیلـی مشـهود  از  کـه قبـل  چیـزی 
کـم بـر فرهنـگ، سیاسـت و اقتصـاد  ایـن بـود کـه مناسـبات حا
جامعـه ایـران، کپـی ناقصـی از غـرب بـود. همـه چیـز دگرگـون 
بـود و تداخـل بیـن دو فرهنـگ غـرب و شـرق، فرهنـگ ایرانـی 
اسـامی و فرهنگ غربی که خودش را بر ما تحمیل کرده بود 
کامـًا حـس می شـد. آن اوضاع واحـوال بایـد تمـام می شـد و از 
بین می رفت. امروز هم آن بخشـی از فرهنگ ما که ضعیف و 
آشـفته اسـت. قسمت تحمیلی فرهنگ غرب است. آن دوران 

هرچه بود سـپری شـد و ما هم فقط تشـنگی مان به اوج رسید، 
نـه ایـن که کامًا متوجه مسـائل باشـیم، فقط می دانسـتیم که 

آن چیـزی نیسـت کـه بایـد باشـد.

    زندگیدرآمریکا
وقتـی بـه آمریـکا رفتـم فکـر می کـردم کـه وارد بهشـت می شـوم. 
می شـد.  تلقـی  بهشـت  ماننـد  جلوه نمایـی  اولیـن  در  غـرب 
ایـران زمـان شـاه، کپـی بـدل غـرب بـود. کپـی کار خـراب بـود. 
وقتـی شـما ترافیـک را در ایـران می دیدیـد و بـا غـرب مقایسـه 
می کردیـد، حـس می کردیـد کـه واقعـًا ترافیـک چیسـت. اتوبـان 
را می بینیـد و بـا آن جـا مقایسـه می کنیـد، می بینیـد کـه اتوبـان 
در واقـع چیسـت و ... یکـی دو مـاه اول، همه چیز حیران کننده 
اسـت. آن هـم بـرای یـک جـوان 16سـاله. مـن هـم چـون در 
فقـط  شـدم.  متحیـر  نداشـتم،  اصیـل  اسـامی  فرهنـگ  واقـع 
خواسـت خـدا ایـن بـود کـه مـن مجـذوب فرهنـگ غرب نشـوم 

و ایـن لطـف خـدا بـود. 
در آمریـکا ابتـدا دانشـجوی طـب شـدم. بعـد بـه ادبیـات تغییـر 
رشـته دادم، بعد هم به سـینما عاقه مند شـدم. در سـال سـوم 
دانشـگاه بـه ایـن موضـوع پـی بـردم کـه انسـان بایـد تابـع یـک 
چیـز در دنیـا باشـد و آن، کمـال اسـت. حتـی قبـل از آن کـه بـه 
خـدا فکـر کنـم، بـه کمـال فکـر می کـردم. سـعی می کـردم آن را 
کنـم. مثـًا در رنگ هـای طبیعـت، در  در همـه چیـز مشـاهده 
کـردم بـه عکاسـی  فرم هـا، در آدم هـا. بـه همیـن دلیـل شـروع 
و نقاشـی. تاریـخ نقاشـی و زندگـی نقاش هـای قـرون نـوزده و 

»راز رســـانه« کتابی دو جلدی اســـت مشـــتمل بر گفت وگوهای نادر طالب زاده در ســـالیان مختلف که به کوشـــش یاســـر عســـگری جمع آوری 
و چـــاپ شـــده. در ایـــن کتـــاب می توان با جهـــان فکری طالب زاده آشـــنا شـــد. چند صفحه نخســـت کتاب حاج نـــادر از زندگی شـــخصی اش، 

تحصیـــل در آمریـــکا، ماجرای تحول روحی و ســـاخت مســـتندهای ســـاعت 25، خنجر و شـــقایق و برنامه عصـــر انتظار می گوید.
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کـه بـرای مـن خیلـی جـذاب بـود. بـه  کـردم  بیسـت را مطالعـه 
شـعر و ادبیـات هـم نزدیـک شـدم. البته در ژرفـای این مقوالت 
نرفتـم، ولـی مجـذوب ایـن ُبعـد کمـال شـدم کـه البتـه تعریـف 
ایـن مـوارد، قـدری مشـکل اسـت. بـه  هـر تقدیـر به طورجـدی 
ایـن موضـوع را دنبـال کـردم. بعـد هم برای اخذ فوق لیسـانس 
بـه مدرسـه فیلم سـازی رفتـم. ایـن مـدت 3 سـال طـول کشـید. 
البتـه بـه دنبـال مـدرک نبـودم و فقـط می خواسـتم ایـن فـن را 
یـاد بگیـرم. در مجمـوع از سـال 1۹70 تـا 1۹78 در دانشـگاه 
کلمبیا در نیویورک درس خواندم. سال سوم که فوق لیسانس 

می خوانـدم انقـاب اسـامی در حـال شـکل گیری بـود.

    مجذوبحضرتروحاهلل
تمـام  کـه  بـود  به گونـه ای  مـن  موقعیـت  آمریـکا  در  سـال 57 
هنرمنـدان برجسـته نیویـورک را می دیـدم. اطـراف مـا از ایـن 
تیـپ افـراد بـود. چنـد مـاه بعـد از انقاب بـود که به ایـران آمدم 
کـه  و دیگـر هـم برنگشـتم. بـرای دوسـتان مـن عجیـب بـود 
فانـی رفـت و برنگشـت. مجـذوب انقـاب شـدم و البتـه ایـن 
مجـذوب شـدن هـم از طریـق امـام خمینـی بـود. چـون مـن 
قبـل از انقـاب، آدم خیلـی مذهبـی نبـودم. البتـه مذهبـی بـه 
ایـن معنـا کـه بـه دنبـال کمـال باشـم بـودم. بعـد ایـن کمـال، را 
در اسـام یافتـم و ایـن مرحلـه سـه سـال طـول کشـید. انگیـزه 
کـه  کمال طلبـی مـن در ایـران هـم از بیـن نرفـت و اینجـا بـود 
ایـن حـس را لمـس کردم که چیز دیگری نیسـت، در این عالم 
گفتـه بـودم  چیـز دیگـری نیسـت. حتـی بـه یکـی از دوسـتانم 
گـر بـه مـن می گفتنـد کـه ایـن  مـن آن قـدر آمادگـی داشـتم کـه ا
کمـال و حقیقـت در معبـد کوچکـی در تبـت وجـود دارد، راهـی 
را  امـام  از سـال ها تجربـه، وقتـی چهـره   آنجـا می شـدم. بعـد 
دیـدم، در عکس هایـی کـه در مجـات تایـم و نیوزویـک چاپ 

کـردم ایـن مـرد، آدم  می شـد. جـذب چهـره امـام شـدم و درک 
بـه معنـای واقعـی اسـت و حـس کـردم بـرای اولین بـار عکـس 
یـک مـرد را دیـده ام و ایـن برای من عجیب بـود. تا قبل از این 
مرحلـه، پـدرم را قبـول داشـتم به عنـوان یـک انسـان. پـدرم در 
زمـان شـاه در ارتـش خدمـت می کـرد. او در پاییـز سـال ۴3 بـه 
دسـتور شـخص شـاه بازنشسـته و خانه نشـین شـد. ایشـان آدم 
بسـیار درسـت و محکمی بود و من او را خیلی دوسـت داشـتم. 
آدمـی بـود کـه بـه فسـاد میـدان نمـی داد. اهـل تملق نبـود. من 
خیلی مجذوب شـخصیت او بودم. او شـخصیت کاریزماتیک 
کـه چهـره امـام را دیـدم، مجـذوب او شـدم.  داشـت، امـا بعـد 
مسـتقیم به طـرف اسـام نیامـدم. در قـدم اول فقـط بـه امـام 
کـه  و انقـاب فکـر می کـردم و بـا تمـام وجـود حـس می کـردم 
انقـاب یـک پدیـده کامًا صحیح اسـت و تمام حـرکات انقاب 
گاهی نداشـتم. من اسـام  درسـت اسـت، منتها از خود اسـام آ

را ماننـد یـک بودایـی پیـدا کـردم، مثـل یـک مسـیحی.

    اسالم؛هدیهالهی
عالـم  یـک  مـن،  مـادری  پدربـزرگ  بـود.  مذهبـی  مـا  خانـواده 
روحانـی بـود، ولـی مـن بـه حـدی در فرهنـگ غـرب بـودم کـه 
اسـام  سـراغ  احتیـاط  و  تحقیـق  بـا  و  بـودم  بیگانـه  اسـام  بـا 
کـردم  آمـدم و از اواسـط همیـن دوران شـروع بـه نمازخوانـدن 
و هیـچ ترسـی هـم نـدارم از ایـن کـه بگویـم کـه نمـاز را هـم باید 
بـا تحقیـق خوانـد و حـس کـرد کـه نمـاز هدیـه الهـی اسـت. بـه 
همین دلیل شـما می بینید که تازه مسـلمانان در غرب نسـبت 
هسـتند.  مشـتاق تر  خیلـی  مسـلمانان  کهنـه  مـا  از  نمـاز،  بـه 
منتظرنـد اذان گفتـه شـود و وضو بگیرنـد و نماز بخوانند. چرا؟ 
چـون یـک نومسـلمان غربـی، چرخـه باطـل را طـی کـرده اسـت 
و عاشـق ایـن هدیـه الهـی اسـت. وقتـی شـما رسـیدید بـه ایـن 
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مرحلـه کـه اسـام هدیـه ای الهـی اسـت، نمـاز عطیـه ای الهـی 
اسـت، بـا میـل بـه سـراغ آن می رویـد. البتـه ایـن سـختی هایی 
هـم دارد، یعنـی طـی ایـن دوران ممکن اسـت شـما بـه خیلی از 
مسـائل متهم شـوید که این آدم چه کاره اسـت؟ چه می گوید؟ 
دیوانـه اسـت؟ چـون سـیر و سـلوک معنـوی جـدی؛ مسـئله ای 

اسـت. بحران آفریـن 

    حقانیتانقالبهمچنانپابرجاست
حـال و هـوای انقـاب در سـال 57، بحرانـی و طوفانـی بـود. 
در  کـه  بـود  حادثـه ای  اسـامی  انقـاب  اسـت،  مسـلم  آنچـه 
آن همـه چیـز رو شـد. در واقـع دورانـی بـود کـه نقـاب از چهره ها 
کنـار رفـت، دورانـی بـود کـه حجاب هـا کنـار رفـت و حتـی آنچه 
کنـار  و  پرده برداری هـا  همیـن  ادامـه  می افتـد،  اتفـاق  امـروز 
رفتـن حجاب هـا اسـت. هرچـه هـم جلوتـر می رویـم پرده هـای 
شـده  نقـل  مـا  روایـات  در  اینکـه  می شـود.  برداشـته  دیگـری 
کـه آخرالزمـان دوران فتنـه اسـت، دقیقـًا درسـت اسـت. مـا بـه 
ایـن سـمت حرکـت می کنیـم و هرچـه جلوتـر می رویـم فتنه هـا، 
غلیظ تـر و سـنگین تر می شـوند. در چنیـن اوضاعـی، مؤمنـان 
بایـد امیـدوار باشـند. از آن طـرف هم انسـان های بزرگواری که 
در میـان مـردم گـم هسـتند، گمنام تر می شـوند. در ایـن دوران 
انسـان بایـد دسـتاویزی داشـته باشـد تـا از بیـن نـرود. آنچـه 
کـه هرچـه جلوتـر می رویـم فتنه هـا  ایـن اسـت  مسـلم اسـت، 
بیشـتر می شـود. طوفان انقاب پس از یک سـال فروکش کرد 
و جنـگ آغـاز شـد. در واقـع طوفـان به صـورت دیگـری ادامـه 
موفـق  هـم  االن  بـود.  موفقـی  انقـاب  مـا،  انقـاب  کـرد  پیـدا 
انقـاب  حقانیـت  بااین حـال  اسـت.  فتنـه  دچـار  ولـی  اسـت، 
کـه مـن نمی دانـم. در  همچنـان پابرجاسـت. ایـن سـری دارد 

کرده انـد. واقـع انقـاب را ضمانـت 

انتشارخبرانقالبدردنیا
تـا خبـر  از انقـاب، امـام خواسـته بودنـد  سـه چهـار مـاه قبـل 
انقـاب در دنیـا منتشـر شـود. در آن زمـان ایـران پـر از خبرنـگار 
توانسـتیم  و  دادیـم  انجـام  کارهایـی  زمینـه  ایـن  در  بـود. 
کنیـم؛ چـون اعتقـاد داشـتیم رسـانه،  خبرگزاری هـا را هدایـت 

حرف اول را می زند. من به عنوان مترجم و راهنمای رسانه ها 
فعالیـت می کردم. بافاصله پـس از پیروزی انقاب روزنامه ای 
را به اسـم تهران تایمز راه انداختیم. این کار را با سـه چهار نفر 
آماتـور کـه در عمرشـان اصـًا کار روزنامه نـگاری نکـرده بودنـد، 
آغـاز کردیـم. حـدود 10 روز پـس از پیـروزی انقـاب، مجـوز ایـن 
روزنامـه را گرفتیـم. البتـه هنـوز هـم بـا وجـود مشـکات متعدد، 
کار  نیـت  بـا  کـه  اسـت  رسـانه ای  و  اسـت  موفقـی  مجموعـه 
تبلیغـی از روز اول انقـاب، باقـدرت و صابـت به پیـش آمـده 
النـه  تسـخیر  چهـارم  بـا  سـوم  مـاه  تقریبـًا  عاوه بـرآن،  اسـت. 
کار در رسـانه های  کـه بـرای انتقـال پیـام ایـن  جاسوسـی بـود 
آمریـکا فیلمـی سـاختیم. اسـم ایـن مسـتند کـه »واقعیـت« بـود 
اولیـن کار مـن در ایـن زمینـه بـود. البتـه بعـد از آن هـم فیلمـی 
بـه نـام »خوزسـتان« سـاخته بـودم. بعـد به این نتیجه رسـیدم 
کـه بایـد خودسـازی کنـم. به همیـن دلیل از صداوسـیما بیرون 
آمـدم و تقریبـًا یک سـال و نیم، با خـودم خلوت کردم. خداوند 
کـه حجـت  در ایـن مـدت صحنه هایـی برایـم بـه وجـود آورد 
بـر مـن تمـام شـد. اینکـه االن می بینیـم فـان عالـم می لغـزد، 
دلیلـش ایـن اسـت کـه بـا خـودش اتمـام حجـت نکـرده اسـت. 
دوران سـیر و سـلوک را صحیـح طـی نکـرده اسـت. بـه عبارتـی، 
بـازی کـرده اسـت، ولـی خدا این فرصت را بـرای من پیش آورد 
کـه در واقـع به طورجـدی بـه خـودم برسـم. پـس از ایـن دوران 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم که بـه جبهه بروم. ابتدا به مرکز بسـیج 
مراجعه کردم و چون گفتم فوق لیسـانس دارم و مستندسـازم، 
مـرا قبـول نکردنـد. البتـه قبـل از ایـن ماجـرا طـی نـه مـاه اول 
فیلـم  و  بـودم  جبهه رفتـه  بـه  صداوسـیما  طریـق  از  جنـگ 
مفصلـی هـم بـه نـام »شـوش، شـهر شـهیدان گمنـام« سـاختم.

قاسیدمرتضی همکاریباآ
بــودم. بعــد صــدای  اول مجــذوب فیلم هــای ایشــان شــده 
ایشــان مــرا بــه خــود جلــب کــرد. البتــه ایشــان را نمی شــناختم. 
کــه فیلم هایشــان خیلــی دقیــق و درســت  فقــط می دانســتم 
ــا و متفــاوت  اســت. ســاختار کارهــای شــهید آوینــی بســیار زیب
بــود. پیشــتاز بــود و بــه قــول فرانســوی ها ســاختاری آوانگاردی 
گــذاری در مجموعــه »روایــت  داشــت. نــوع متــن و صــدا و صدا
فتــح« برایــم نــو بــود. مــن هــم دنبــال ِتــم نــو بــودم و دنبــال 
هنــری بــودم کــه همپــای زمــان باشــد. پــس می شــود گفــت از 
اول مــن نســبت بــه شــهید آوینــی ارادت داشــتم. نمی دانــم 
ــه قبــل از  ــه. البت ــا ن ــود ی ــده ب ــم »والعصــر« را دی کــه ایشــان فیل
ایــن تاریــخ هــم در ســال 6۲، آقــای تقــی رضــوی۔ مســئول 
ســتاد پشــتیبانی جنــگ جهــاد ســازندگی کــه بعــدًا شــهید شــد، 
کــه بــه »روایــت فتــح« بپیونــدم. منتهــا  کــرد  اصــرار زیــادی 
کــه  دادم  ترجیــح  می کــردم،  طــی  را  تجربــی  کار  مــن  چــون 
ابتــدا تجربــه مــن حاصــل شــود، بعــد بــه روایــت فتــح بپیونــدم. 
همــکاری مــن بــا آقــای آوینــی بافاصلــه بعــد از جنــگ شــروع 
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شــد. البتــه نــام مجموعــه ای کــه ایشــان در آن کار می کــرد در 
ابتــدا »گــروه تلویزیونــی جهــاد« بــود و از زمســتان 136۴ و بعــد 
از عملیــات فــاو و ســاخت »پاتــک روز چهــارم« پیشــنهاد شــد تــا 
»روایــت فتــح« نامیــده شــود. ســاختار کار ایشــان تغییــر کــرد و 
به نوعــی حرفشــان منحصربه فــرد بــود. در واقــع کســی ماننــد 
کــه هــم هنرمنــد باشــد، هــم تصویــر شــناس و هــم  او نبــود 
نقــاش. عاوه بــرآن، خــدا هــم بــه ایشــان هدیــه ای داده بــود. 
خــودم هــم نمی دانــم چــه هدیــه ای، ولــی هدیــه بــود. مرتضــی 
ســلوک خیلــی جــدی داشــت و ازاین جهــت مجــذوب او بــودم. 
در ســال 67 بــا هرکــس کــه صحبــت می کــردم می گفتــم کــه 
بهتریــن فیلم ســاز ایــران، اوینــی اســت. آن موقــع کســی حتــی 
ــود. در همیــن حــد می دانســتند کــه  اســم ایشــان را نشــنیده ب
او یــک مستندســاز اســت. امــا مــن بــاور داشــتم کــه او علی رغــم 
اینکــه فیلــم داســتانی نســاخته بــود، بهتریــن فیلم ســاز ایــران 
اســت. مهم تریــن کارهــای تصویــری ایشــان همــان »روایــت 
فتــح« بــود. بــه نظــر مــن حقیقــت انقــاب اســامی را بایــد بعــد 
از ظهــور حضــرت ولی عصــر ســنجید و ابعــاد آن را بررســی کــرد. 
نقــش آدم هایــی مثــل ســید مرتضــی آوینــی را هــم بایــد در آن 
زمــان بررســی کــرد. مــن یقیــن دارم کــه حــق مرتضــی ایــن بــود 
کــه این گونــه جلــوه کنــد و در همــان ســال 67 فهمیــدم کــه او 

بهتریــن اســت.

تصویرافولشیطان
در سـال 6۹ برای دیدن برادرم به آمریکا رفتم. به دانشـگاهم 
هـم سـر زدم. دیـدم کـه چقـدر گداهـا در خیابـان زیـاد شـده اند. 
قبـًا کمتـر بودنـد. بـه ایـران برگشـتم و بـا موافقت حـوزه هنری 
در تابسـتان 1370 دوبـاره بـه آمریـکا رفتـم و حـدود سـه مـاه 
دربـاره فقـر در آمریـکا تصویربـرداری کـردم. قبـل از رفتـن، طـی 
چنـد جلسـه بـا آقـا مرتضـی صحبت کرده بـودم و ایشـان خیلی 
مـرا تشـویق کـرد و پیشـنهادهایی داد. اواخـر مهـر 1370 وقتـی 
تصاویـر  مجموعـه  تـا  کـرد  کمـک  ایشـان  برگشـتم  ایـران  بـه 
گرفتـه شـده در آن سـفر سـه ماهه، در واحـد تلویزیونـی حـوزه 
هنـری تحـت مدیریـت خـودش، جمع وجـور شـود. مـرا بـا آقای 
محمدعلی فارسی آشنا کرد و بخش بیشتر کار را برای تدوین 
به ایشـان سـپرد. این سـفرم پربرکت بود و آغازی برای ساخت 

مجموعه هـای مسـتند دیگـر در واحـد تلویزیونـی بـود.
کــرد. تــوی ســاختمان  اســم مســتند را آقــا مرتضــی انتخــاب 
واحــد تلویزیونــی حــوزه هنــری، یــک روز داخــل اتاقــش بودیــم 
 .۲5 ســاعت  می گذاریــم  را  مجموعــه  ایــن  اســم  گفــت  کــه 
ــًا  ــودم. اتفاق ــا آن زمــان اصــًا چنیــن اســمی را نشــنیده ب مــن ت
ــاره  ــود. چــون موضــوع بحــث درب ــی مناســبی هــم ب اســم خیل
آخرالزمــان بــود و منظــور از آن، ســاعتی ورای ســاعات تقویمــی 
و ۲۴ ســاعت معمــول شــبانه روز بــود. ایــن ذهنیــت وجــود 

داشــت کــه بایــد بــه آمریــکا برویــم و در مــورد مســائل شــاهد 
بیاوریــم. بعــد خاتمــه جنــگ کویــت و شکســت صــدام، دولــت 
آمریــکا به افتخــار نیروهایــش، یــک جشــن و کارنــاوال باشــکوه 
پیــروزی را در آمریــکا برگــزار کــرد. همــان شــب حضــرت آقــا، در 
سخنرانی شــان گفتنــد: شــما چــه چیــزی را جشــن گرفته ایــد؟ 
فروپاشــی  آغــاز  واقــع،  در  جنــگ  ایــن  پیــروزی؟  کــدام 
آمریکاســت. همیــن جملــه آخــر آقــا، بــرای مــن در حکــم یــک 
ســیگنال بــود. فلشــی کــه می گفــت بعــد از فروپاشــی اردوگاه 

کمونیــزم، حــاال نوبــت فروپاشــی اردوگاه آمریکاســت.

روایتجنگبوسنیدرچهلوپنجروز
مرتضــی  آقــا  همــراه  بــه  ســال 1371  پاییــز  و  تابســتان  طــی 
کــه ایــن  کــردم و ازآنجا کار  مجموعــۀ »خنجــر و شــقایق« را 
مجموعــه نیــاز بــه گفتــار متــن داشــت، مرتضــی آن را نوشــت. 
متأســفانه فقــط پنــج قســمت آن از تلویزیــون پخــش شــده و 
هنــوز پنــج قســمت دیگــر آن پخــش نشــده اســت. موضــوع 
بوســنی را بنــده انتخــاب نکــرده بــودم، بلکــه ایــن موضــوع 
بــود کــه مــا را انتخــاب کــرده بــود. از شــروع جنــگ در بوســنی، 
از  هیأتــی  جنــگ،  ایــام  همــان  در  می گذشــت.  مــاه  چهــار 
ــد. آیــت اهلل جنتــی  ــه بوســنی می رفتن ــه طــور رســمی ب ایــران ب
هــم به عنــوان نماینــده رهبــری در امــور بوســنی بــه همــراه 
آن هیــأت می خواســتند بــه بوســنی برونــد. خبــر ایــن ســفر 
بــه حــوزه هنــری رســید، بــرای مرتضــی و واحــد تلویزیونــی، 
هــم  مــن  و  دهنــد  انجــام  کاری  کــه  بــود  خوبــی  موقعیــت 
ــه  ــتان ب ــر از دوس ــد نف ــاق چن ــردم و به اتف ــول ک ــنهاد را قب پیش
بوســنی رفتیــم. فیلم بــرداری آن چهــل و پنــج شــبانه روز طــول 
کشــید و در نهایــت، ده قســمت مســتند »خنجــر و شــقایق« از 

کــه مجموعــه رضایت بخشــی هــم بــود. آن ســاخته شــد 

عصرانتظار
کــردم، ایــن  در ســال 137۲ وقتــی »عصــر انتظــار« را شــروع 
مطالــب را در روایــات خوانــده بــودم و در ایــن مجموعــه ســراغ 
رفتــم.  اروپــا  اســام در  تمــدن  اول ســراغ  رفتــم.  مصداق هــا 
ســپس ســراغ عــراق رفتــم. در واقــع، ســراغ مناطــق حســاس 
رفتــم. بعــد بــه عربســتان ســعودی رفتــم. همه جــا ســعی کردیم 
کــه در نهایــت بــه حرفــی دیگــر برســد و  حرف هایــی بزنیــم 
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منتهــی شــود. حــرف، حــرف آخرالزمانــی باشــد منتهــا مســتقیم 
ســراغ ایــن ســخن نرفتــم. مجموعــه ای بایــد ســاخته می شــد 
ســیل،  طبیعــی،  عــوارض  مــی داد:  نشــان  را  مصداق هــا  کــه 
زلزلــه، فتنه هــای آخرالزمــان. اینهــا را خواســتم نشــان دهــم. 
البتــه ایــن را بگویــم پیــام انقــاب بــه مــردم رســیده اســت. مــا 
دچــار فتنه هــا هســتیم، ولــی مــردم بیدارنــد. همــه چیــز را درک 
می کننــد. مشــکل دولــت هــم فقــط مربــوط بــه خودش نیســت. 
مشــکل عمــده مــا غفلــت اســت، غفلــت زمانــه در عصــر انتظــار.

در ســه قســمت آخــر بــه لبنــان رفتــم و قصــد مــن ایــن بــود کــه 
مقاومــت اســامی را معرفــی کنــم. مقاومــت اســامی متشــکل 
از عــده ای آدم عقانــی مجنــون بــود کــه سرمســت حقیقــت 
هســتند. وقتــی اینهــا را دیــدم چنــد ویژگی شــان برایــم مشــهود 
بــود: اول اینکــه آدم هــای بســیار جذابــی هســتند. آدم هــای 
زیبــارو و راســخی بودنــد. زیبایی اینها برایم بســیار جــذاب بود. 
طــوری کــه احســاس می کــردم کــه ایــن آدم هــا، اصــًا متعلــق بــه 
ــا  ــد. بعده ــر آمده ان ــای دیگ ــه از ج ــل اینک ــتند و مث ــن نیس زمی
کــه ایــن برنامــه در حــال ضبــط بــود، حســین بهــزاد بــه مــن 
ــزام  ــاب " ال ــه در کت ــم و آن اینک ــو می ده ــه ت ــژده ای ب ــت: م گف
الناصــب" روایتــی پیــدا  کــرده ام از امــام صــادق در مــورد مــردم 
جنــوب لبنــان کــه حضــرت فرمودنــد: آنــان، شــیعیان حقیقــی 
ــان  ــب ایش ــتند. قل ــا هس ــرادران م ــاران و ب ــان، ی ــتند. آن ــا هس م
بــرای مــا نــرم اســت و بــرای دشــمنان مــا بســیار ســخت ... 
مــرده و زنــده آنــان، آمرزیــده اســت. آنــان محروماننــد. در میــان 
ج مــا وجــود دارد و خداونــد منتظــران  آنــان مــردان منتظــر فــر
را دوســت دارد. همیــن روایــت را در ســه قســمت آخــر »عصــر 
انتظــار« آوردم و می خواســتم بگویــم آخــر خــط اینانــی هســتند 
گرفته انــد و به گونــه ای در مقابــل  کــه پیــام امــام خمینــی را 
کــه زبانــزد شــده اند. دل حــزب اهلل لبنــان  دشــمن ایســتادند 
بــه مــردم ایــران گــرم اســت. هرچقــدر مــا بــد باشــیم همیــن کــه 

حکومــت اســامی پابرجــا شــد، خــودش خیلــی مهــم اســت. بــه 
همیــن دلیــل امــام فرمــود کــه حفــظ حکومــت اســامی از نمــاز 
واجب تــر اســت. معنــی ایــن حــرف را مــن در لبنــان فهمیــدم، 
بــا ایــن کــه هیــچ  خبرنــگاری از ایــران تابه حــال نرفتــه بــود، 
کردنــد. پادگانــی واقــع  مــا را بــه غارهــای خودشــان دعــوت 
را  واقعــی  بودنــد. عرفــان  تــا دنــدان مســلح  کــوه.  در وســط 
گرفتــن  تصویــر  اجــازه  مــن  بــه  ببینیــد.  می توانســتید  آنجــا 
ــدا  ــه پی ــامی ادام ــاب اس ــه انق ــد ک ــی درک می کنی ــد، ول ندادن
ــوذ  ــغالی نف ــطین اش ــرز فلس ــت در م ــای مقاوم ــا غاره ــرده و ت ک
کــرده اســت. جالــب اســت کــه بدانیــد هیــچ نیرویــی تابه حــال 
ماننــد مقاومــت اســامی، اســرائیل را به زانــو درنیــاورده اســت. 
ــرای  بــه همیــن دلیــل در جنــگ 16 روزه، بهــار ســال 1۹۹6، ب
اولین بــار اســرائیل پیشــنهاد آتش بــس کــرد. در واقــع اســرائیل 
بــرای آتش بــس التمــاس کــرد. حــزب اهلل اســرائیل را بــه ســتوه 
آورده اســت. حــاال ایــن چــه فرهنگــی اســت؟! فرهنــگ انقــاب 
امــام خمینــی،  آن غارهاســت. عکس هــای  اســامی داخــل 
آیــت اهلل خامنــه ای، شــهدای لبنــان، ســید عبــاس موســوی، 
شــیخ راغــب حــرب را مــن آنجــا دیــدم. جنــس ایــن بچه هــا، 
نــاب اســت. اینــان اهــل بهشــت هســتند، فرهنــگ اهل بیــت، 
فرهنــگ جهــاد، فرهنــگ حقیقــت بــه آنان منتقل شــده اســت. 
کار امــام ایــن بــود کــه فرهنــگ اهل بیــت را بــه روز کــرد و گفــت 
گــر کســی بخواهــد مســلمان باشــد و فرهنــگ اهل بیــت  امــروز ا
را داشــته باشــد بایــد چگونــه باشــد. خدمــت بــزرگ امام خمینی 
بــه تاریــخ و بــه اســام همیــن بــود. بااین همــه، جنبــه مضحــک 
قضیــه ایــن اســت کــه برنامــه مــن زمانــی پخــش می شــود کــه 
کانال هــای دیگــر تلویزیــون مــا، برنامه هایــی  هم زمــان، در 
ــه همیــن دلیــل، خیلی هــا  ــد. ب ــذال را پخــش می کنن ســراپا ابت

ــد. ــوز هــم مجموعــه »عصــر انتظــار« را ندیده ان هن
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من اواخر دهه چهل بود که وارد حوزه طلبگی شـدم و تا قبل از 
آن در عالـم هنـر از جملـه هنـر مـدرن سـیر می کـردم. در آن زمان 
برای من مشخص بود که دوران سیطره غرب به اتمام رسیده 
و عصـر مدرنیسـم در راه اسـت و اغلـب روشـنفکران در فضـای 
پسـت مـدرن سـیر می کردنـد و نسـبت بـه غـرب نـگاه انتقـادی 
داشتند و معتقد بودند دوره در پیش رو باید مبتنی بر معنویت 
و خـدا و دیـن باشـد. امـا وقتـی انقـاب محقـق شـد و بـه عنـوان 
مصداقـی بـروز و ظهـور یافـت، گفتنـد نـه! این آن چیزی نیسـت 
کسـانی هـم مثـل مرحـوم طالـب زاده  کـه مـا می خواسـتیم امـا 

وقتـی انقـاب را دیدنـد مصـداق آن را تاییـد کردنـد.
طالـب زاده در غـرب زندگـی کـرده بـود و در آن فضـا در جسـت و 
جـوی حقیقـت بـود. حقیقت به معنـای ضـد دروغ و ضد باطل. 
در آن جـا ادبیـات می خوانـد. سـینما می خوانـد، هنـر می خوانـد. 
غـرب  سـرآمد  کـه  روشـنفکرانی  بـا  جهـت  یـک  از  طالـب زاده 
بودنـد؛ شـباهت دارد و از یـک جهـت شـباهت ندارد. شـباهتش 
از ایـن جهـت اسـت کـه مصـداق حقیقـت و فضیلت و زیبایـی را 
غـرب می دانـد و عـدم شـباهتش از ایـن جهـت اسـت کـه ماننـد 
هنرمنـدان و روشـنفکران پسـت مـدرن قبـل از انقـاب، منتقـد 
ایـن نکتـه مهمـی اسـت. یعنـی در غـرب زندگـی  نبـود.  غـرب 
می کنـد، مصـداق حقایـق را غـرب می دانـد، منتقـد غـرب هـم 
امـام  انقـاب می شـود؛ وقتـی منـادی  امـا وقتـی  نبـوده اسـت. 
خمینـی )ره( را می شـنود بافاصلـه بـه ایـران هجـرت کـرد و بـه 

جریـان انقـاب پیوسـت. پیوسـتنی کـه شـرحی عجیـب دارد.
کـه قبـل از انقـاب بـا هنـر داشـتم، بـا  مـن بـه واسـطه آشـنایی 
وقـوع انقـاب بـه عنوان مشـاور با دوسـتان اهل هنـر گفت وگو و 
حشـر و نشـر داشـتم. در ابتدای انقاب بیشـتر موضوع مباحث 

مـا ایـن بـود کـه مختصـات هنـر انقابـی چیسـت و چگونـه بایـد 
باشـد. طـی ایـن ۴0 سـال دوسـتی کـه با آقـای طالب زاده داشـتم 
صحبت هـای مـا پیرامـون انقـاب بـود. انقـاب بـه عنـوان یـک 
پدیده فوق شگفت آور که انسان را وارد عصر فرا مدرن می کند. 
واقعا انقاب مصداق پست مدرن واقعی است. انقاب اسامی 
و چیـزی کـه بعـد از آن می آیـد. طالـب زاده کسـی بـود کـه هـر چـه 
بیشتر جلو می آمدیم عشقش به انقاب بیشتر می شد. حالش 
کـه بـه ایشـان  خوش تـر می شـد. بگذریـم از جفاهـای قضایـی 
شـد. ولـی ایـن جفـا کوچک تریـن اثـری در روح و روان طالب زاده 
نداشـت. چون او حقیقت را با شـهود دریافته بود. طالب زاده در 
جنـگ بـه صـورت شـهودی حقیقـت را درک کـرده بـود و همـان 
طـور هـم مسـتند می سـاخت. خبرنـگار شـریک در صحنه بـود و 
فقـط تماشـاچی واقعـه نبـود. در هنـر غربـی بـه ایـن سـبکی کـه 

ایشـان در پیـش گرفتـه بـود سـینمای اشـراقی می گویند.
ژانــری  را  آن  بــه  و هنــر متعهــد  اســامی  انقــاب  طالــب زاده، 
کنــار بقیــه ژانرهــا نمی دیــد. بلکــه آن را تنهــا صــراط مســتقیم 
می دانســت. او انســان دوره فــرا مدرنیتــه و انســان عصــر ظهــور 
بــود و در ایــن راســتا اندیشــه ورزی می کــرد. هنرمنــد بــود ولــی 
شــأن او اجــل از ایــن اســت کــه او را فقــط یــک هنرمنــد ببینیــم. 
درکنــار هنرمنــدی، حکیــم هــم بــود. اندیشــمند بــود. عــارف 
بــود. مجاهــد بــود. او یــار والیــت بــود. مرحــوم طالــب زاده و 
شــهید ســلیمانی، دو عزیــز هــر دو دلباختــه انقــاب و حکومــت 
اســامی بودنــد. هــر دو اهــل حکمــت و عرفــان بودنــد. بــه تعبیــر 
مــن طالــب زاده، حــاج قاســم عرصــه فرهنــگ و هنــر بــود و حــاج 
قاســم، طالــب زاده عرصــه جهــاد مســلحانه بــود و در نهایــت هــر 

دو در عــراق تــرور شــدند.

انقالب اسالمی را تنها راه رسیدن به 
حقیقت می دانست

« در غرفه انجمن  وایت آقای نادر بخشی از سخنرانی آیت اهلل قائم مقامی استاد حوزه و دانشگاه در نشست »راز رسانه به ر
وشان جبهه فرهنگی انقالب اسالمی کتابفر
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لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.	 
زینب مهنا هستم اهل لبنان. در یک اتفاق در دانشگاه شارجه 
بـا نـادر طالـب زاده آشـنا شـدم. بعـد شـرایط ازدواج مهیـا شـد و بـا 
هـم ازدواج کردیـم و کنـار هـم فعالیـت داشـتیم. رابطـه ما خیلی 
خـاص بـود و بـا رابطـه سـنتی زناشـویی زن و شـوهرهای دیگـر 
متفـاوت. نـادر دغدغه هـاش بزرگ بود. نادر نمی تونسـت شـب 
بخوابـد. سـاعت ۲ شـب بیـدار می شـد و بهم می گفـت: »یاال زینا 
پاشـو پاشـو.« بهـش می گفتـم: »چـی شـده؟« می گفـت: »اخبـار و 
نشست fox cnn رو باید ببینیم. کاغذاتو بیار و شروع به نوشتن 
کـن.« وقتـی کـه مـردم همـه خـواب بودنـد، بیـدار می شـد و فکـر 
می کـرد و برنامه ریـزی. پـان می بسـت کـه فـردا می خواهـد چـه 
کار کنـد. همیشـه بهـم می گفـت: »وقتـی بـرای خـواب نیسـت. 
وقتـی بـرای هـدر دادنـش بـا همدیگـر نداریـم. وقتـی نداریـم که 
 the« :بخواهیم تلف کنیم.« نادر یک کلمه ای داشـت همیشـه
time«، زمان. بهم می گفت: »زینا زمان خیلی مهمه و اون دنیا 
سـر همیـن وقـت و زمـان مـورد حسـاب قـرار می گیریـم.« بعـدش 
شـب  نمـاز  شـب  هـر  می خوانـد.  را  شـبش  نمـاز  و  می نشسـت 

می خونـد. 

دیدگاه حاج نادر درباره انقالب چه بود و جایگاه خودش را 	 
کجای عرصه انقالب می دید؟ 

بـا دوسـتانش دور هـم نشسـته بودند که عکس امـام خمینی را 
در تلویزیون دیده بود. از شـخصیت امام شـگفت زده شـده بود 

و آمریـکا را تـرک کـرد. گفتـه بـود: »می خواهـم به ایران بـروم و به 
جمهـوری اسـامی خدمـت کنـم.« نـادر ۴ سـال از عمـرش را در 
جنـگ تحمیلـی ایـران و عراق بود و در آن جا فیلم های مسـتند 
کـرد و یـک  کشـورش خدمـت  کـرد. بـه وطـن و  بسـیاری تولیـد 
سرباز برای جمهوری اسامی بود. متاسفانه اموال و اماک پدر 
و مـادرش مصـادره شـد، امـا نـادر هیـچ وقـت علنـی دربـاره اموال 
و اماکش صحبت نکرد. چون نمی خواست از صحبت هایش 
بـر علیـه جمهـوری اسـامی و سـتاد فرماندهـی امام سواسـتفاده 

کنند. 

  علتش را توضیح بدهید.	 
ً
شنیدم که از امارات تبعید شدید، لطفا

از طریق مهدی نصیری و کنسـولگری ایران در دبی، مجله ای 
انگلیسـی بـه اسـم »بـاران« تأسـیس کـرده بودیـم درمـورد ادیـان 
اسام و مسیح و یهود. من مسئول هیئت تحریریه بودم. مجله 
به خارج امارات هم ارسـال می شـد. سـال ۲00۹  اسـتاد دانشـگاه 
 ،CID بـودم کـه روزی وسـط کاس، نیروهـای اطاعات امنیتـی
کردنـد و  مـن را بـرای بازجویـی بردنـد. دربـاره مجلـه بازجویـی 
پرسـیدند: »چـه هدفـی داری و چـه کار می کنی؟« گفتم: »مجوز 
مجله را از دانشـگاه الشـارجه گرفتم و به عنوان یک اسـتاد حق 
دارم کـه مجلـه بخوانـم و بنویسـم. هیـچ کار غیرقانونـی انجـام 
نـداده ام. مجلـه سیاسـی نبـود و بـر ارتبـاط انسـانی بیـن ادیـان و 
بشـریت تاکیـد داشـت. در آن دسـتگاه امنیتـی تنهـا زنـی بـودم 
کـه بازجویـی شـدم. تهمـت زده بودنـد کـه از »خایـاء النائمـة« 

وقـــت مناســـبی نبـــود بـــرای دیدار با کســـی که ســـوگوار و داغدار از دســـت دادن کســـی اســـت که نـــه تنها برایش همســـر بـــود، بلکه اســـتاد و 
راهنمـــای زندگـــی اش هـــم بـــود. با این حـــال، زینب مهنا بـــه گرمی از ما اســـتقبال کرد و بـــه گفت وگو نشســـت. او از زندگی با مـــردی می گوید که 

سراســـر زندگی دو نفره شـــان به مبارزه گذشـــت.

زوج مبارز
ینب مهنا همسر مرحوم طالب زاده/ مصاحبه، ترجمه و تدوین: نرجس سیاحی گفت وگو با ز
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      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده

خرداد   1401



زندگیکامالمرفه
کچریداشتم. وال
امابعدازآشناییبا
نادر،زندگیامتغییر
گاهمکرد کرد.نادرآ
وحقیقتزندگیرا

نشانمداد

امکاننداشت
یکنفرایدهوفکر
جدیدیداشته

باشدونادرهیجان
زدهوذوقزده

نشود.خیلیبرای
کارونوآوریهای
جواناناشتیاق
داشت.مصداق
بارزاینموضوع

همجشنوارهعمار
است.امیدزیادی
بهجوانهاداشت

وبرایخیلیاز
جوانهامانندپدر

معنویبود.

از  یعنـی  تروریسـتی(  هسـته  یـا   sleeper cell(
نیروهـای مخفـی حـزب اهلل.

 بـه دو دلیـل تبعیـد شـدم. خانـۀ پـدرم در لبنـان 
بعـد از حملـۀ اسـرائیل در سـال ۲006 خـراب شـده 
بـود. بـرای تعمیـر منـزل پـدرم پـول می فرسـتادم. 
دسـتگاه امنیتـی فکـر کـرده بـود بـرای کمـک بـه 
کـه صحـت نداشـت.  حـزب اهلل پـول می فرسـتم 
دلیـل دوم رابطـۀ مـن بـا نادر بـود. مـا ازدواج کرده 
بودیم و نادر به امارات و لبنان  می آمد.  همیشه 
آمریکایی هـا  او را زیـر نظـر داشـتند و همـۀ چشـم 
هـا روی نـادر بـود. عـاوه بـر این هـا نـادر تولیـد 
برنامـه راز را در ایـران آغـاز کرده بود. خاصه تمام 
اموالـم در امـارات مصـادره شـد. وقتـی بـه لبنـان 
رسـیدم، نادر را در جریان اتفاقات قرار دادم. نادر 
هـم گفـت: »بیـا ایـران و اینجـا زندگـی کن.« سـال 
ازدواج،  از  بعـد  یـک سـال  ، حـدودا   ۲010-۲00۹

زندگی مـان را در ایـران شـروع کردیـم. 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تان بعد از 	 
ازدواج با استاد نادرطالب زاده چه وضعیتی پیدا 

کرد؟
کز خرید  قبل از ازدواج، بیشتر وقتم در گشتن مرا
مختلـف و اسـتادی دانشـگاه و زندگـی بـاکاس 
کچـری  ال و  مرفـه  کامـا  زندگـی  می گذشـت. 
داشـتم. اما بعد از آشـنایی با نادر، زندگی ام تغییر 
گاهـم کـرد و حقیقـت زندگـی را نشـانم  کـرد. نـادر آ
داد. وقتـی بـه ایـران آمدم، نادر کنفرانسـی به نام 
هالیوودیسـم کـه بعدا به افق نو تغییر کـرد، برگزار 
و  روس هـا  اروپایی هـا،  آمریکایی هـا،  بـود.  کـرده 
آفریقایی هـا را دعـوت می کردیـم تـا ُپـل فرهنگـی 
و علمـی بیـن جمهـوری اسـامی ایـران و جهـان 
برقـرار کنیـم. بعضی از مدعوین کارمندان سـابق 
گـون بودنـد  CIA یـا مسـئولین رسـمی سـابق پنتا
ظلم هـای  و  غلـط  سیاسـت های  علیـه  بـر  کـه 
کشورشـان ایسـتاده بودند. در کنفرانس افق نو و 
حتـی برنامه هـای راز و عصـر و ... ارتباط و دعوت 

از مهمان هـا برعهـده مـن بـود.
در همـه کنفرانس هـا، کنـارش بـودم. چـون من از 
مؤسسـین کنفرانس هـای خارجـی بـودم. بحـث 
گفت وگـو و دعـوت از میهمانـان بـا مـن بـود و  و 
می کردیـم.  تنظیـم  را  دعوت هـا  نـادر  کمـک  بـا 
اغلـب نشسـت هایی کـه بـا مسـئولین داشـت، ۹0 
درصدشـان را همـراه نـادر بـودم. ایـن همراهی هـا 

دالیل مختلفی داشـت. اول از همه اینکه شـاهد 
و  گـزارش  و  بـودم  کارهایـش  همـه  در  حاضـر  و 
نکته ها را برایش می نوشتم. تقریبا نقش منشی 
و دسـتیار نادر بودم. مسـائل خاصی در کار وجود 
داشـت کـه فقـط مـن مطلـع بـودم، چـون اعتمـاد 

صـد در صـدی بـه مـن داشـت.
نـادر بـه عنـوان اولیـن هنرمنـد و کارگـردان و نماد 
فرهنگی جهانی در لیست SDGT رفت. من هم 
 SDGT بـه عنـوان تنهـا زن در جهـان در لیسـت
هسـتم. یعنـی رنـج و عذاب و فـداکاری من و نادر 

بـا هم یکـی بود.  

حاج نادر اکثر جلسات کاری را در منزل برگزار 	 
می کردند، دلیلش را توضیح می دهید؟

بسـیار مهمان نـواز بـود. می گفت: »بیا برایشـان از 
غذاهای لبنانی درسـت کن.« شـغل نادر، شـادی 
همیشـه  همیـن  بـرای  بـود.  نـادر  خوشـحالی  و 
بـا ذوق بـه بقیـه می گفـت: »بیایـد اینجـا، اینجـا 
خونمـه. بیایـد، خونـه ام دفتر منه«. حتـی برنامۀ 
قـدر  را در منـزل سـاخت. مسـئولین  »نـادر شـو« 
نـادر را نمی دانسـتند و  مـا هـم پولـی نداشـتیم 
گانه داشـته باشـیم. بعد از شـهادت  که دفتر جدا
نـادر طالـب زاده بعضی هـا می خواسـتند دفتـری 
بـرای نادر تاسـیس کننـد که گفتم: »خیلی خوب 
اسـت، البتـه کـه میراث نـادر باید ادامـه پیدا کند. 

امـا خیلـی دیـر آمدیـد.«

چه خاطره ای از جشنواره عمار دارید؟ 	 
ایـده و فکـر جدیـدی  نفـر  امـکان نداشـت یـک 
داشته باشد و نادر هیجان زده و ذوق زده نشود. 
خیلـی بـرای کار و نوآوری هـای جوانـان اشـتیاق 
داشـت. مصـداق بـارز ایـن موضـوع هم جشـنواره 
عمـار اسـت. امیـد زیـادی بـه جوان هـا داشـت و 
بـرای خیلـی از جوان هـا ماننـد پـدر معنـوی بـود. 
بچه هـای  مثـل  جوان هـا  »بـا  می گفـت:  نـادر 
خـودت رفتـار کـن.« بـا این کـه ایـن جوانـان بـرای 
خودشـان مـردی بودنـد، اما احسـاس مـا به آن ها 
ماننـد پـدر و مـادر به فرزند بـود. جوان ها هم این 

را می دانسـتند. 
فیلم هـا را در منـزل ارزیابـی می کـرد و نکاتـش را 
می نوشـت و به مستندسـاز تحویل می داد. این 
کار را بـرای همـۀ جوان هـا انجـام مـی داد. یـک 
فیلم و دو فیلم که نبود، چندین مستند و فیلم 
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حاجــــــــــــ

نــــــادر

توییــــــــــــــ
که نمیــــــــــــ
شناختمتـ



درزندگیامکسیرا
مثلنادرندیدمکه
اینقدردرکارش
ذوبشدهباشد،

آنهمبرایمردمنه
برایخودش.نادر
اینکارهاراوظیفۀ

شرعیخودش
میدانست.

دوگینگفت:
»نه،نادرتوو
اسالمراترک

نکرد.اوباحضرت
مهدی)عج(

برمیگردد.منبا
نادرقبالدرباره
دورانظهور

صحبتکرده
بودیمونادرگفته

بودکهمناز
مرگنمیترسم

وباحضرت
مهدی)عج(

برمیگردم«.ازبرکت
نادریکمسیحی
ارتدوکسحقیقت

ظهوررادیدهو
فهمیدهبود.

بـرای جشـنواره ارسـال شـده بـود. قبـل از ارسـال 
برای جشـنواره و مسـابقات، جوان ها آثارشـان را 
بـرای نـادر می آوردنـد کـه ارزیابی کنـد. بعد برای 
داوری ارسـال می کردنـد. بـا این کـه وظیفـۀ نـادر 
نبـود امـا بـرای ایـن کار خیلـی وقت می گذاشـت. 
در زندگی ام کسی را مثل نادر ندیدم که این قدر 
در کارش ذوب شـده باشـد، آن هـم بـرای مـردم 
را  وظیفـۀ  کارهـا  نـه بـرای خـودش.  نـادر ایـن 
گاهـی در خیابـان  شـرعی خـودش می دانسـت. 
راه می رفتیم و نادر خیلی خسـته بود. در همان 
وضعیت بعضی ها برای عکس و سلفی و سوال 
بـه  ولـی هیچ وقـت  نـادر می آمدنـد  از  پرسـیدن 
درخواستشـان نه نمی گفت. حرف هـای مردم را 
گر نمی توانسـت مشکاتشـان را  می شـنید حتی ا
حـل کنـد. قلـب بزرگـی داشـت و  عالـم  و آدم هـا 
کـه در بیمارسـتان  را درک می کـرد. حتـی زمانـی 
بود، از حال و وضعیت و حقوق پرستارها سوال 
می پرسـید و هـر پرسـتار از وضعیتـش بـرای نـادر 
توضیـح مـی داد. مـن به نـادر می گفتم: »نـادر تو 
رو خـدا یـک خـرده بـه سـامتیت فکرکـن.« نـادر 
اسـامی  جمهـوری  مـا  »نمی توانـم،  می گفـت: 
هسـتیم و بایـد عدالـت برای همه باشـد.« غصۀ 
کل کشـور و امـت اسـامی را بـه دوش می کشـید. 

زندگی مشترک تان چطور بود؟ 	 
زندگــی مشــترک سرشــار بــود از احتــرام متقابــل، 
مســیر  و  خــدا  بــرای  زندگــی  متقابــل،  عشــق 
واحــدی کــه هــر دو بــه آن اعتقــاد داشــتیم. مــن 
و نــادر همیشــه بــا هم دیگــر صحبــت می کردیــم. 
حتــی زمانــی کــه در بیمارســتان بــود. ۲5 روز و 
۲5 شــب کنــار نــادر بــودم. بــا آن وضعیــت و حال 
بــدی کــه داشــت؛ وقتــی می دیــد کــه خســته ام، 
خنــده ام  مــن  تــا  می کــرد  شــوخی  این قــدر 

می گرفــت. 
آپارتمــان  در  االن  تــا  کردیــم  ازدواج  وقتــی  از 
بــرای  نــادر  کرده ایــم.  زندگــی  اســتیجاری 
کنفرانس هــا  افــکارش،  اســامی،  جمهــوری 
و... هزینــه می کــرد. حتــی پــول بلیــط بعضــی 
مهمان هــا را خودمــان پرداخــت می کردیــم. نــادر 
مظلــوم بــود و همیشــه در برابــر بی مهری هــا و 
در  را  ناراحتی هــا  می کــرد.  ســکوت  تهمت هــا 
دلــش پنهــان نگــه داشــت. مظلــوم زندگــی کــرد 

و مظلــوم هــم بــه شــهادت رســید.

فرمودید شهید! چرا حاج نادر را شهید می دانید؟	 
 ،  MSA مامورهـای  کـه  بودیـم  عـراق  در  مـا 
و  گرفتنـد  تمـاس  بردنـد.  را  مـا  چمدان هـای 
گفتند: »می دانیم شـما کجا هسـتید. بیایید حرم 
حضرت ابالفضل العباس و وسایل تان را ببرید.« 
لباس ها مسـموم شـده بود ولی ما نمی دانستیم. 
نادر لباس را پوشـید و ترور بیولوژیکی شـد. وقتی 
خون ریـزی  نـادر  ریه هـای  رسـیدیم،  ایـران  بـه 
کرد. مسـئولین لپ تاپم را  بررسـی کردند و سـرقت 
اطاعـات توسـط MSA تاییـد شـد. تمـام دالیـل 
و گزارش هـای حادثـه ای کـه بـرای نـادر رخ داد، 
موجـود بـود. شـاهد هـم داشـتیم امـا شـکایت مـا 
سـرانجام  نداشـت. نـادر مـرد بسـیار باکمـاالت و 
سرشـار از ادب و احتـرام بـود. همـه او را دوسـت 
داشـتند. درک و فهـم عمیقـی نسـبت بـه دیـن 
اسـام داشـت، بـه ظهـور امـام زمان)عـج( ایمـان 
داشـت و آن را بـا اغلـب خارجی هـا بـه اشـتراک 
می گذاشـت. مصـداق بـارز ایـن مسـئله مکالمـۀ 
الکسـاندر دوگیـن  بـا پروفسـور  قبـل مـن  روز  دو 
اسـت. الکسـاندر دوگیـن فیلسـوفی روسـی اسـت 
کـه بسـیار شـخصیت مهمـی دارد. تمـاس گرفتـه 
بـود و گفتـم: »دیدی نادر چطور ترکم کـرد، ایران 
دیـن  بـه  نسـبت  دغدغه هایـش  کـرد،  تـرک  را 
ایـن دنیـا«. دوگیـن  از  کـرد و رفـت  را رهـا  اسـام 
گفـت: »نـه، نـادر تـو و اسـام را تـرک نکـرد. او بـا 
نـادر  بـا  مـن  برمی گـردد.  مهدی)عـج(  حضـرت 
کـرده بودیـم  قبـا دربـاره دوران ظهـور صحبـت 
و نـادر گفتـه بـود کـه مـن از مـرگ نمی ترسـم و بـا 
حضـرت مهدی)عـج( برمی گـردم«. از برکـت نـادر 
یک مسـیحی ارتدوکس حقیقت ظهور را دیده و 

فهمیـده بـود.

حرف آخر...	 
اسـام  جهـان  زنـان  و  ایـران  زنـان  بـه  پیامـی 
دارم. ان شـاهلل بـه مرحلـه ای از زندگـی مشـترک 
بـا همسران شـان برسـند کـه مـن بـا نـادر رسـیدم. 
یعنـی در هـم حـل شـدن، نـه فقـط در هـم حـل 
در  شـدن  حـل  هـم  در  بلکـه  عاطفـی؛  شـدن 
هـدف، مسـیر و فکـر. همان طـور کـه فاطمـه زهـرا 
)س( در کنـار امـام علـی )ع( ایسـتاد. همان طـور 
کنـار پیامبـر)ص(  کبـری )س( در  کـه خدیجـه 
ایسـتادگی کرد. این ها اوج در هم حل شـدن و در 

کاری اسـت. هـم ذوب شـدن و فـدا
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 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده
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    تشکیلستادپشتیبانیجنگجهاد
مشــغول  جنــگ  از  قبــل  کــه  ســازندگی  جهــاد  نیروهــای 
آغــاز جنــگ  بــا  کشــور بودنــد،  محرومیت زدایــی در سراســر 
بــه ســرعت بــه کمــک جبهــه آمدنــد. ســتاد پشــتیبانی جنــگ 
راه انــدازی شــد. مدتــی بعــد، ســتاد مرکــزی  اهــواز  ابتــدا در 
پشــتیبانی در میــدان انقــاب تهــران راه افتــاد کــه چهــار ســتاد 
کردســتان ســتاد حمــزه  ســید   را تحــت پوشــش داشــت؛ در 
الشــهدا، در غــرب ســتاد نجــف، در جنــوب ســتاد کربــا و در 
بوشــهر ســتاد نــوح. مســئول واحــد تبلیغــات ســتاد مرکــزی، 
ــن  ــان ای ــود. آن زم ــمی ب ــی زاده هاش ــین قاض ــید حس ــای س آق
واحــد در زمینه هــای مختلــف خطاطــی، تابلونویســی، تکثیــر 
فیلم هــای ســینمایی مجــاز و... فعالیــت می کــرد امــا واحــد 
فیلم ســازی نداشــت. بــرای راه انــدازی واحــد تولیــد فیلــم، بــه 
دنبــال نیــروی متخصصــی بودنــد کــه بــه ایــن منظــور توســط 
بهــرام درولــی بــه آقــای قاضــی زاده هاشــمی معرفــی شــدم. 
یــک روز بعــد از تمــاس، در میــدان انقــاِب تهــران خدمتشــان 
ــز از  رســیدم. از کمبودهــای ثبــت وقایــع جهــاد در جنــگ و نی
خاءهــای واحــد فیلم ســازی گفــت. ســه روز بعــد بــه همــراه 

یــک تیــم ســه نفــره بــرای ارزیابــی نیازهــا و تجهیــزات بــه 
ســتادهای چهارگانــه ســر زدیــم. نهایتــا واحــد تولیــد فیلــم را 
کردیــم. بــرای شــروع  بــا کمتریــن امکانــات فنــی راه انــدازی 
از مناطــق جنگــی و فعالیت هــای جهــاد در  کار فیلم ســازی 
جنــگ، مدتــی نیروهــای موجــود در ســتاد کمــک رســاندند؛ 
آقایــان محمــد حســینی، زنده یــاد علــی ماجانــی، شــهید ناصــر 

قبــادی و علــی بلوکــی.

    تجهیزواحدتولیدفیلم
بــا مجــوز آقــای قاضــی زاده، قــرار شــد از شــرکتی واردکننــده  بــه 
 Bolex نــام فجــر ایــران ســه دســتگاه دوربیــن 16 میلی متــری
خریــداری کنیــم. بــه اتفــاق محمــد حســینی کــه فیلمبــرداری 
تحویــل  بــرای  ماجانــی،  علــی  و   می کــرد  میلی متــری   16
دوربین هــا  ِســت  متاســفانه  کردیــم.  مراجعــه  دوربین هــا 
نداشــت،  باتــری  یکــی  بــود؛  اســتفاده  قابــل  و غیــر  ناقــص 
دیگــری کاســت. منصــرف شــدیم و تــاش کردیــم تــا از جــای 
دیگــری دوربیــن تهیــه کنیــم. در ایــن بیــن داریــوش طایــی 
بــه جمــع مــا پیوســت. او هــم فیلم بــردار بــود امــا دســتگاه 

با سرودخوان جنگ
» وه فیلم سازی جهاد سازندگی و ساخت مستند »والعصر داستان تولد گر

تقی یازرلو
فیلم نامه نویس، تهیه کننده، 

کارگردان سینما و تلویزیون
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بانادربهاین
نتیجهرسیدیم
کهچهفیلمیاز
جنگبسازیم؛
جمعبندیمان

اینطورشدکهدور
ازفضایگزارشی
کارکنیمو»بهچه
کسانیدرجنگ
حضوردارند؟«

بپردازیم.چوننادر
بهعنوانرانندۀ
بولدوزر،سابقۀ
خوشحضور

درکناربچههای
دامغانراداشت،
فیلمبرداریرااز

پنجوین،کوههای
کانیمانگاومناطق

کردستانآغاز
کردیم.

ثبــت  بــرای  هــم  او   Betamax فیلم بــرداری 
وقایــع عظیــم جنــگ کافــی نبــود.

روابــط  مدیــر  غــروی  مهنــدس   ،6۲ زمســتان 
عمومــی ســتاد مرکــزی، فــردی را بــه واحــد مــا 
راننــدگان  از  »یکــی  می گفــت:  کــرد.  معرفــی 
می کنــد  ادعــا  و  کــرده  مراجعــه  بولــدوزر، 
کــردۀ رشــتۀ ســینما از آمریــکا اســت  تحصیــل 
عملیــات  در  قبــا  اســت!  َبَلــد  فیلمبــرداری  و 
گــروه  دنبــال  االن  و  شــده  مجــروح  دســتش 

اســت.« فیلم بــرداری 
طبــق روال، بــرای تســت فیلم برداری و آشــنایی 
متوجــه  برخــورد  اولیــن  در  کــردم.  دعوتــش 
تواضــع و حرفــه ای بودنــش شــدم و بافاصلــه 
بــه مهنــدس گفتــم: »ظاهــرا او بایــد از من تســت 
بگیــرد!« و این طــور بــا نــادر طالــب زاده خیلــی 

زود چفــت شــدیم.
اوایــل،  کــه  کــرد  بعــدا خــودش برایــم تعریــف 
ســازندگی  جهــاد  بــه  جبهــه  در  حضــور  بــرای 
واحــد  ولــی  زمــان  آن  بــود.  کــرده  مراجعــه 
فیلم بــرداری هنــوز راه انــدازی نشــده بــود. بــه او 
گفتــه بودنــد: »االن راننــده بولــدوزر نیــاز داریم!« 
و این طــور حــاج اصغــر پیله وریــان کــه مســئول 
را  او  بــود؛  جهــاد  مردمــی  نیروهــای  آمــوزش 
ــودر بــه موســیان دعــوت کــرده  بــرای آمــوزش ل
بــود. بعــد آمــوزش بــه بــه عنــوان راننــدۀ بولــدوزر 
بــه جمــع بچه هــای دامغــان، در ســتاد حمــزه 
عملیــات  طــی  در  بــود.  پیوســته  سیدالشــهدا 
والفجــر۴ در منطقــۀ پنجویــن دســتش مجــروح 

شــد.
دوســت  بــا  حســینی،  محمــد  راهنمایــی  بــا 
فــروش  و  خریــد  کار  در  کــه  قدیمــی اش 
تجیهــزات فیلم بــرداری بــود آشــنا شــدیم. بــرای 
مراجعــه  راســتکار  بــه ســلیمان  خریــد وســایل 
کــه بــرای ثبــت  کردیــم. نــادر دغدغــه داشــت 
وقایــع جنــگ، دوربیــن خوبــی تهیــه کنیــم کــه 
کارهــا مانــدگار باشــد. تجربــۀ حرفــه ای نــادر بــه 
کمــک مــا آمــد و ســراغ دوربیــن 35میلی متــری را 
گرفتیــم. مابقــی ابــزار و ملزومــات را هــم تحویــل 
قــول  بــه  ادامــه  در  درســتکار  آقــای  گرفتیــم. 
خــودش پیشــنهاد دو شــاهکار دیگــر هــم داد؛ 
لنــز ۲50-۲5 آنژینیــوی فرانســوی و یــک لنــز 10 
وایــد )Wide( مــدل zise . ایــن دو بــرای کار مــا 
در منطقــه بســیار کاربــردی بود! پــس از تحویل 

کلیــۀ وســایل فیلم بــرداری و صدابــرداری، بــه 
بیــک  اســتودیوِی   این هــا وســایل  گفــت  مــا  
ایمــان وردی)۲( اســت. بازیگــر فیلم هــای قبــل 
گفتــم پــس وســایلش عاقبــت بــه  از انقــاب! 

ــدند! ــر ش خی

    شروعفیلمسازیمستنددرجبهه
و  تشــکیل  فیلــم  تولیــد  واحــد  در  تیــم،  دو 
مشــغول بــه کار شــد؛ تیــم محمــد حســینی کــه 
کار می کــرد و تیــم  بــا دوربیــن 16 میلی متــری 
مــا )مــن و نادر(کــه بــا دوربین35میلی متــری 
ــام  ــردی بن ــا ف ــه ب ــادر در منطق ــم. ن کار می کردی
ج جمشــیدی آشــنا شــده بــود کــه وی را بــه  ایــر

داد. آمــوزش  فیلم بــرداری  دســتیار  عنــوان 
در چندیــن جلســه بحــث و گفت وگــو بــا نــادر بــه 
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه چــه فیلمــی از جنــگ 
کــه  شــد  این طــور  جمع بندی مــان  بســازیم؛ 
کنیــم و  »بــه چــه  کار  گزارشــی  دور از فضــای 
کســانی در جنــگ حضــور دارنــد؟« بپردازیــم. 
ــدوزر، ســابقۀ  چــون نــادر بــه عنــوان راننــدۀ بول
را  کنــار بچه هــای دامغــان  خــوش حضــور در 
داشــت، فیلمبــرداری را از پنجویــن ، کوه هــای 
کردیــم.  کردســتان آغــاز  کانی مانــگا و مناطــق 
بچه هــای  رزمــی  ُبنه هــای)3(  بــه  بعــدش 
در  رســیدیم.  جهــاد  فعالیت هــای  و  دامغــان 
ادامــه در والفجــر 5 در َچنگولــه و در عملیــات 
کردیــم.  شــرکت  زیــد  پاســگاه  در   6 والفجــر 
آتــش  زیــر  و  بــود  ایذایــی  عملیــات والفجــر6، 
عملیــات  کنیــم.  ضبــط  نتوانســتیم  ســنگین 
ســختی بــود و رزمنده هــا در میــدان میــن خیلــی 
صحنــۀ  بودنــد.  شــده  مجــروح  و  زمین گیــر 
عجیبــی بــود؛ آمبوالنســی پــر از مجــروح و شــهید 
عــده ای  شــد؛  منفجــر  مــا  پاتــرول  مقابــل  در 
در بازگشــت از میــدان میــن، پــا و دســت قطــع 
بــه  و  بودنــد  گرفتــه  دســت  بــه  را  شده یشــان 

می آمدنــد... عقــب 
در نهایــت بــه عملیــات خیبــر در هوالعظیــم و 
زیــادی  نیروهــای  پیوســتیم.  مجنــون  جزایــر 
ــد امــا تنهــا وســیلۀ  ــر بودن ــه جزای آمــادۀ رفتــن ب
حرکــت  بــود.  هلی کوپتــر  و  قایــق  ممکــن، 
ُکنــدی  و  ســختی  بــا  نیروهــا  جابه جایــی  و 
پشــتیبانی  ترتیــب  ایــن  بــه  می رفــت.  پیــش 
همــراه  هــم  مــا  بــود.  روبــرو  مشــکل  بــا   هــم 
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درطولروز،حدود
هشتنفراز

رانندگاندرحین
عبورازجادهتوسط

هلیکوپترهای
دشمنبهشهادت
رسیدند.حتیدر
یکیازحمالت
پاترولماراهم

هدفقراردادندکه
باحرکتمارپیچی
نجاتپیداکردیم.

نیروهــا بــا قایــق بــه جزیــرۀ مجنــون رفتیــم و 
ماندیــم.  هلیکوپتــر  منتظــر  هورالعظیــم  کنــار 
بــه  در جزیــرۀ مجنــون هــم هلی بــرن نیروهــا 
ســختی انجــام می شــد؛ از یــک طــرف نیروهــا 
طــرف  آن  از  و  می کــرد  پیــاده  جزیــره  در  را 
کــه  بــار  یــک  مــی آورد.  را  مجروحیــن و شــهدا 
هلیکوپتــر بــرای بــردن مجروحیــن بــه جزیــره 
بــه  گرفــت و  آتــش  بــا شــلیک عــراق  می آمــد، 
ــروز،  ــط هوانی ــدن خ ــته ش ــا بس ــوخت. ب ــی س کل
مشــکل پشــتیبانی و تدارکات بیشــتر شــد. اما در 
ادامــۀ ماجــرا، جهــاد ســازندگی دســت بــه ابتــکار 

زد... بزرگــی 

    جادۀسیدالشهدادرهورالعظیم
فرماندهــی  بــا  کــه  بــود  فتــح  راهــی  ســه  در 
ســتاد حمــزه ســید الشــهدا، نیروهــای جهــادی 
لــودر  راننــدۀ  دو  شــدند.  ســرخط  کامیــون دار 
و  محمــد  نام هــای  بــه  بودنــد  هــم  نوجــوان 
حســن. حســابی بــا نــادر دوســت شــده بودنــد. 
پــر  لــودر  بــا  کامیون هــا  دیگــر  منطقــه ای  از 
ک هــا را بــه هــور برســانند. بنــا بــود  می شــد تــا خا
کــی در داخــل هــور احــداث شــود.  جــاده ای خا
جــادۀ سیدالشــهدا در صــد روز بــه اتمــام رســید 
امــا خطــرات فراوانــی در کمیــن راننــدگان بــود.

حملــۀ  از  خبــری  جاده ســازی،  کار  شــروع  در 
هوایــی دشــمن نبــود. بعــد از اطــاع دشــمن از 
رونــد ایــن پــروژه، حمــات هوایی شــان شــروع 
نداشــتیم،  هوایــی  پدافنــد  کــه  آن جــا  از  شــد. 
کم کــم هلیکوپترهــای عراقــی حملــه کردنــد و بــا 
موشــک مســتقیما راننده  هــای کامیــون را هــدف 
هشــت  حــدود  روز،  طــول  در  می دادنــد.  قــرار 
نفــر از راننــدگان در حیــن عبــور از جــاده توســط 
هلیکوپترهــای دشــمن بــه شــهادت رســیدند. 
حتــی در یکــی از حمــات پاتــرول مــا را هم هدف 
قــرار دادنــد کــه بــا حرکــت مارپیچــی نجــات پیــدا 
کردیــم. مــن و نــادر و ســهیل نصیــری بــا هــم 

بودیــم.
هوایــی  پدافنــد  نبــود  از  کــه  راننــدگان  کم کــم 
ناراضــی بودنــد، اعتصــاب کردنــد و در کار جــاده، 
گــره افتــاد. عاقبــت یکــی از راننــدگان بــه نــام 
رمضــان عــرب یارمحمــدی کــه اهــل روســتای 
اســدآباد  از توابــع شــاهرود بــود پاپیــش گذاشــت. 
جاده ســازی  ادامــۀ  قصــد  بــه  را  ماشــینش 

و  فیلم بــردار  عنــوان  بــه  نــادر  کــرد.  بارگیــری 
ســهیل نصیــری کــه صدابــردار بــود بــا تجهیزات، 
تــا  گرفتنــد  راننــده جــا  اتاقــک  در  بــه ســختی 
ادامــۀ ضبــط را از داخــل ماشــین او ضبــط کننــد. 
یارمحمــدی، شــوری  بازگشــت رمضــان عــرب 
ایجــاد کــرد و متعاقــب آن راننــدگان دیگــر هم به 
گــراِی  دنبالــش وارد جــاده شــدند. دوربیــن و نا
صدابــرداری، ایــن روایــت را ضبــط کــرد و فصــل 
پایانــی مســتند »والعصــر« این طــور رقــم خــورد.
طـی هفـت مـاه بـا حـاج نـادر، سـهیل نصیـری، 
ج  ایـر جانبـاز  محمـدی،  غامرضـا  شـهید 
جمشـیدی و سـهراب ایـن مسـتند را سـاختیم. 
طـی فیلم بـرداری، مـن و حـاج نـادر و محمـدی 
ج جمشیدی از ناحیۀ سر  شـیمیایی شـدیم و ایر
و قفسـه  سـینه و سـهراب از ناحیـۀ مـچ دسـت و 
سـر، بـا اصابـت ترکـش مجـروح و جانبـاز شـدند.
بـه  »والعصـر«  مسـتند  هـم  زمـان  همـان  در 
صـورت کپی16میلی متـری کـه قابلیـت نمایـش 
در همۀ شـهرها و روسـتاها را داشـته باشـد؛ برای 
سراسـر  در  جهـادی  و  مردمـی  نیـروی  جـذب 
در  نیـز  نسـخه   ۹0 . ش  کـران  ا و  منتشـر  کشـور 
کشـور چیـن بـرای جـذب کمک هـای مردمـی به 

درآمـد. نمایـش 

21

الگویــــــــــــ
حاجــــــــــــ

نــــــادر
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که نمیــــــــــــ
شناختمتـ



    داستانخنجروشقایق
می رویـم  داریـم  گفتـم  و  دیـدم  را  نـادر  کـه  بـود    66 اسـفند 
افغانسـتان. خیلـی اشـتیاق داشـت بیایـد ولـی کاری پیـش آمـد و 
گفـت: »شـما ایـن سـفر رو بریـد ولـی ان شـاهلل بایـد یـه سـفر  بـا هـم 
بریم افغانسـتان.« بعد از برگشـتم از افغانسـتان، دوستی ما ادامه 
پیـدا کـرد. سـال 70 دو مـاه از جنـگ بوسـنی می گذشـت. قـرار بـود 
هیئتـی از ایـران بـرود بوسـنی. مـا هـم از طریـق حوزه هنـری عازم 
سـردار  قاسـمی،  سـعید  جنتـی،  آیـت ااهلل  هواپیمـا  تـوی  شـدیم. 
حـاج  محسـن،  حـاج  صـدری،  محمـد  وحیـدی،  آقـای  نقـدی، 
احمـد کوچکـی، مـن و نـادر بودیـم. آقای جنتی نماینـده حضرت 
آقـا در امـور بوسـنی بـود. یـک هفتـه تـوی کرواسـی بودیـم. بعـد از 
یـک هفتـه رفتیـم موسـتار. هیئـت برگشـت ولـی مـا سـفر را ادامـه 
دادیم. آن سـفر منجر شـد به سـاخت مسـتند »خنجر و شقایق«. 
در آن سـفر نـادر و محمـد صـدری فیلـم می گرفتنـد. گفتـم: »نـادر 
الزم نیسـت بـا سـه تـا دوربیـن فیلـم بگیریـم، بـزار مـن عکاسـی 
کنـم.« تنهـا سـفری کـه کار عکاسـی کـردم، بوسـنی بـود و سـفری 

کـه سـال 7۲ رفتیـم عـراق.  
و  صرب ها  با  می جنگیدند،  جبهه  دو  توی  موستار  مسلمانان 
کروات ها. بیشتر شهر کروات  و مسلمان بودند و تعداد کمی صرب. 
تسبیح توی بوسنی هویت شده بود برای مسلمان ها. تسبیح را 
آویزان می کردند یا توی جیب شان می گذاشتند. جایی رسیدیم 
که مسلمان ها می خواستند بروند خط مقدم. یکی از آن ها گفت: 

کبر بنویس.« خودکار برداشتم اما جوهرش  »روی پیراهنم اهلل ا
تموم می شد. تکانش می دادم که نادر گفت: »چیکار می کنی؟« 
برایم  یکی  کبر.«  ا اهلل  بنویس  جیبم  روی  داده  »گیر  گفتم: 
گفتند برای  ماژیک آورد. بعد از چند دقیقه همه جمع شدند و 
ما هم بنویس. یکی پیراهنش را آورد، یکی دستمال و دیگری 
کبر و الاله االاهلل شدم. نادر  کاه خود. من هم مشغول نوشتن اهلل ا
از این واقعه خیلی قشنگ فیلم گرفت. بعدا هم مرتضی نریشن 
قشنگی از این واقعه درآورد. با یکی از فرماندهان شهر موستار 
نماز  جرم  به  رو  من  قبلی  حکومت  در  گفت:  کردیم،  مصاحبه 
خوندن 1۴ سال انداختن زندان.« نادر می گفت: »همینه قصه. 

االن اینا آزاد شدن و غرب از همین مسلمون ها می ترسه.«
نـادر فرهنـگ غـرب را بـا پوسـت و گوشـت و اسـتخوانش حـس و 
دریافـت کـرده بـود. بـه خاطـر همیـن هـم خیلـی برنـده و چکشـی 
می توانسـت غـرب را بکوبـد. کسـی نمی توانسـت بـا نـادر در مـورد 
فرهنـگ  غـرب بحـث کند. ایـن آدم راهکارهای نفوذ به فرهنگ 
می توانسـت  راحتـی  بـه  را  غـرب  اجتماعـی  الیه هـای  و  غـرب 
ک کنـد، ایـن قضیـه را تـوی نـگاه نـادر در »خنجـر و شـقایق«  ادرا
راه  رو  بوسـنی  جنـگ  اصـا  »این هـا  می گفـت:  نـادر  می بینیـم. 
انداختـن کـه صـدای مسـلون های بوسـنی بـه گـوش دنیـا نرسـه. 
کننـد  خـرد  می خـوان  اسـت.  شـده  برنامه ریـزی  جنـگ  ایـن 
مسـلمونا رو تـا قـدرت برنامه ریـزی و مانـور و جمـع شـدن رو از اینـا 

بگیـرن.« 

رضا برجی آن قدر شـــهره اســـت که نیازی ندارد بگوییم از معروف ترین مستندســـازان و عکاســـان انقاب اســـامی اســـت. او در این گفت وگو 
از دوســـت دیرینـــه اش حـــاج نادر طالـــب زاده می گوید، از مســـتند »خنجر و شـــقایق« و زخم سانســـور بر این مســـتند، از تربیت نیـــرو و جهاد 

فرهنگی رفیـــق دیرینه اش. 

 مسلمان 
شناسنامه ای نبود

گفت وگو با رضا برجی مستندساز و عکاس
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نادرمیگفت:
»اینهااصال

جنگبوسنیرو
راهانداختنکه

صدایمسلونهای
بوسنیبهگوش
دنیانرسه.این

جنگبرنامهریزی
شدهاست.

میخوانخردکنند
مسلموناروتاقدرت
برنامهریزیومانور
وجمعشدنرواز

اینابگیرن.«

درایامجشنواره
عمارسالگذشته

نادرتویبیمارستان
بستریبود.من

رفتموگفتم:
»جشنوارهعمار

برگزارشدوخیلی
همخوببود.«

یکرضایتتوامبا
شعفیدرصورتش
میدیدیکهیک
دههگذشتهاز

عمار.

    زخمیبریکمستند
بعـد از یـک مـاه و نیـم کار تـوی بوسـنی برگشـتیم. 
محمدعلـی فارسـی کار را مونتـاژ می کـرد. همزمـان 
کـه مونتـاژ می کـرد، آقـا مرتضـی می آمـد و نظراتـش 
را می گفـت و نریشـن را می نوشـت و خوانـد. اسـم 
گذاشـت.  مرتضـی  اقـا  هـم  را  شـقایق«  و  »خنجـر 
بعـدش هـم جنجال هایـی تـوی پخـش بـه وجود 
آمـد. چـون صـدای آقا مرتضـی از تلویزیون ممنوع 
فیلـم  درآوردنـد.  فیلـم  از  را  صدایـش  بـود،  شـده 
میکـس شـده بـود، همه صداهـا را با فیلـم درآورده 
بودنـد. یـک فیلـم سـی و پنـج دقیقـه ای شـده بـود 
یـک ربـع! شـب پنـج شـنبه پخـش کـرده بودنـد بـه 
صـدا  اعزامـی  خبرنـگاران  خبـری  گـزارش  عنـوان 
نصیـری،  مهـدی  بـا  جمعـه  بوسـنی!  بـه  سـیما  و 
تـوی  فارسـی  و  نـادر  آقـا مرتضـی،  بهـزاد،  حسـین 
بـه  نوشـتیم  مطلبـی  شـدیم.  جمـع  سـوره  دفتـر 
عنـوان نامـه سرگشـاده. عصـر شـنبه نامـه زده شـد 
و بعـدش آن جنجـال بـه وجود آمد و کار کشـید به 
مجلـس. اصـل فیلـم را بـردم بـرای نماینده هـای 
مجلـس و پخـش کـردم. چنـد مـاه بعـد تحقیـق و 
تقحـص تصویب شـد ولـی به شـهادت آقا مرتضی 
آقـا  داد،  اسـتعفا  هاشـمی  محمـد  وقتـی  خـورد. 

مرتضـی شـهید شـده بـود. 

    مسلمانشناسنامهاینبود
کـه در غـرب بمانـد و در آن  بـرای نـادر مهیـا بـود 
بـود  سـالم   18« می گفـت:  نـادر  بمانـد.  فرهنـگ 
کل ایتالیـا رو بـا موتـور گشـتم. می خواسـتم دنبـال 
یـک چیـزی بگـردم کـه آرومـم کنـه. تـوی اسـپانیا 
سـر  آخـر  رفتـم.  مختلـف  مسـاجد  و  کلیسـاها  بـه 
کـردم.« دنبـال  قـرارم رو در شـخصیت امـام پیـدا 
امـام  کـه آن حضـرت  گمشـدهای میگشـت  یـک 
بـود. بـا شـیفتگی نسـبت به شـخصیت امـام و بعد 
از فاجعـه سـینما رکـس برگشـت ایـران. تیپ هـای 
ایـن جـوری خیلی کم چپ می شـوند و در حوادث 

می کننـد. ریـزش 

وجوهمعلمیحاجنادر
بعـد از اخـراج اسـرائیل از جنـوب لبنـان، حـزب اهلل 
بخـش فرهنگـی منسـجم و تلویزیونـی نداشـت. 
تصمیـم گرفتـه بودند که شـبکه بزنند. شـبکه هم 
نیـرو می خواسـت. یـک سـری آمدنـد ایـران بـرای 
آمـوزش. نـادر تـوی باغ فـردوس بود. من عکاسـی 

نقـد  فراسـتی  و  کارگردانـی  نـادر  مـی دادم،  درس 
سـینما. 13،1۴ نفـر از بچه هـای لبنانـی بـه مـدت 
3 مـاه دوره دیدنـد. نـادر هـر چـه انـرژی داشـت، 
مصـرف کـرد. هسـته اصلـی شـبکه المنـار را همیـن 

بچه هـا تشـکیل دادنـد. 
در مورد افغانسـتان همیـن اتفاق افتاد. بچه های 
بـاغ  تـوی  دیدنـد  دوره  سـال  یـک  افغانسـتان 
گرد نادر  فـردوس. بچه هایـی کـه دوره دیدند و شـا
بودنـد؛ رفتنـد تلویزیـون راه انداختنـد. بعـد از ایـن 
کی توی نیجریه عده زیادی را شیعه  که شیخ زکزا
کـرد، نـادر می گفـت: »می تونیـم این هـا رو بیاریـم 
افتادنـد  آقایـان  ولـی  بدیـم.«  آمـوزش  و  این جـا 
تـوی یـک سـری روزمرگـی مثـل ایـن کـه یادشـون 
رفـت بـرای چـی انقـاب کردیـم! نادر تـا موقعی که 
زنـده بـود، می گفـت: »بزاریـد بـاغ فـردوس جنبـه 
آموزشـیش حفـظ بشـه. بزاریـد بیـان از کشـورهای 
دیگـه.« آن هایـی کـه در ایـن جـا آمـوزش دیدنـد، 
تاسـیس  را  المنـار  شـبکه  رفتنـد  بودنـد.  موفـق 
کـه مـا بـا همـه  کردنـد. سـریال روح اهلل را سـاختند 
دبدبه و کبکبه نتوانسـیتم بسازیم. دانشجوهای 

زیـادی از زیـر دسـت نـادر آمدنـد بیـرون. 
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یکیازعجیبترین
رژیمهایآپارتاید
دردنیااسرائیلو
صهیونیزمجهانی
استکهبههمه
جاپنجهانداخته.

برایاینکهبتوانیم
انقالبراحفظ
کنیمبایدپنجه

بیندازیمتویپنجه
دشمن،دقیقامثل
کاریکهنادرکرد.
حتیتویمسائل
اقتصادکالنهم

چندتابرنامه
ساختکهببینید
صهیونیستها

تویهمهجاپنجه
میاندازندودست

گذاشتهاند.

قامرتضی     میرومبهمالقاتآ
نــادر پایه گــذار خیلــی چیزهــا بــود، شــبکه مســتند، 
از  قبــل  و...  عمــار  جشــنواره  اوج،  افــق،  شــبکه 
ــن  ــه ای گ ــت: »ا ــار می گف ــنواره عم ــدازی جش راه ان
اتفــاق نیفتــه، جــای شــک هســت. ایــن اتفــاق 
بایــد بیفتــه تــا االن  هــم خیلــی دیــر شــده.« در 
تــوی  نــادر  گذشــته  ایــام جشــنواره عمــار ســال 
گفتــم:  و  رفتــم  مــن  بــود.  بســتری  بیمارســتان 
ــی هــم خــوب  »جشــنواره عمــار برگــزار شــد و خیل
بــود.« یــک رضایــت تــوام بــا شــعفی در صورتــش 

کــه یــک دهــه گذشــته از عمــار.  می دیــدی 
یــک هفتــه، ده روز قبــل از فوتــش زنــگ زدم و 
گفتــم: »چطــوری نــادر؟« گفــت: »خیلــی خوبــم.« 
می میــرم.«  دارم  اوضاعــم...  مــن  »نــادر  گفتــم: 
ــم:  ــرم.« گفت ــو می ــر از ت ــن زودت ــا م ــه باب ــت: »ن گف
»مــن اوضاعــم خیلــی بــده. 16 کیلــو الغــر شــدم.« 
بــه  می ریــم  اونــور  اینــور  مــاه   7-6  « گفــت: 
ماقــات آقــا مرتضــی!« یــک چیزهایــی تــوی عالــم 
هســت و بایــد این طــوری رقــم بخــورد. نــادر کــه 
ــا صهیونیســم  بایــد در  ــارزه می کــرد ب 30 ســال مب
روز قــدس نــدای حضــرت حــق را لبیــک بگویــد. 
نــادر از ۲0 ســال پیــش می دانســت کــه بایــد نــوک 

پیــکان حمــات مــا بــه ســمت اســرائیل باشــد.

    پنجهدرپنجهدشمن
می خواهنـد  کـه  کسـانی  راه  سـر  از  را  موانـع  بایـد 
نیمـه  کـه  چیزهایـی  برداشـت.  برونـد،  را  نـادر  راه 
کاره ول شـده مثـل افـق نـو و راز. بایـد موانـع را از 
جلـوی جشـنواره عمـار برداریـد. افـق نـو را دوبـاره 
اسـتراتژیک  عمـق  نـادر  مثـل  کسـی  بیندزایـد.  راه 
جمهـوری اسـامی را می توانسـت پیـش ببـرد. مـا تا 
نتوانیم مسـلط بشـویم به زبان رسـانه، نمی توانیم 
حـرف انقـاب اسـامی را پیـش ببریـم. نـادر بـا یـک 
ضدصهیونیسـت  اندیشـمندان  از  وسـیعی  طیـف 
توانسـته بـود ارتبـاط برقـرار کنـد. مـا بـرای پیشـبرد 
غـرب  تـوی  مجبوریـم  اسـامی  انقـاب  اهـداف 
بلندگـو داشـته باشـیم. نـادر حلقـه اتصـال غربی هـا 
از  یکـی  بـود.  اسـامی  انقـاب  عالیـه  اهـداف  بـا 
ایـن اهـداف مخالفـت بـا نژادپرسـتی بـود. یکـی از 
عجیب تریـن رژیم هـای آپارتایـد در دنیـا اسـرائیل 
و صهیونیـزم جهانـی اسـت کـه بـه همـه جـا پنجـه 
کـه بتوانیـم انقـاب را حفـظ  انداختـه. بـرای ایـن 
تـوی پنجـه دشـمن،  بیندازیـم  بایـد پنجـه  کنیـم 
دقیقـا مثـل کاری کـه نـادر کـرد. حتـی تـوی مسـائل 
اقتصـاد کان هـم چند تا برنامه سـاخت که ببینید 
تـوی همـه جـا پنجـه می اندازنـد  صهیونیسـت ها 
گذاشـته اند، روزنامه هـا دستشـان اسـت.  و دسـت 
مـا مجبوریـم بـا صهیونیـزم بجنگیـم. مجبـور بـه 

عالـم.  در  مبارزه ایـم 
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      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده

خرداد   1401



    افقنو؛افقجدیدیازغرب
نـادر طالـب زاده افـق جدیـدی در غـرب بـاز کـرد. حـاج نـادر مانند 
کـرد و از میـان آن همـه  یـک فـوق متخصـص غـرب را جراحـی 
و  آمریکایـی  وطن پرسـت های  قدرتمنـد  جریـان  بـا  دشـمنی ها 
اروپایـی در چارچـوب افـق نـو ارتبـاط برقـرار کـرد و از کانـال آن هـا 
علیه اسرائیل در خود غرب استفاده کرد. این هنر حاج نادر بود 
اما افسـوس که افق نو از وقتی که دولت روحانی به شـدت با آن 
مقابلـه کـرد و از برگـزاری آن جلوگیـری نمـود. دولـت دکتر رئیسـی 
هم که یک دولت یک پارچه و انقابی هست، و انتظار می رفت 
کـه بـا هـدف کمـک و موفقیـت بـه طرح هـا و برنامه هـای دولـت 
خـود از آن حمایـت کنـد. افـق نـو عمـًا تعطیل و به حاشـیه رانده 
شـد و هیـچ جهتـی پاسـخ درسـتی بـه درخواسـت های حـاج نـادر 
نـداد. هرچـه حـاج نـادر در دولـت دکتـر رئیسـی تـاش و اسـتدالل 
کـرد کـه نشـان دهـد طـرح و اسـتراتژی کـه در قالب افـق نو دنبال 
می شـود بـه نفـع کشـور اسـت و راهـی جـز ایـن مسـیر نمی توانـد 
بـه بحران سـازی ها چالش هـای امنیتـی کـه بـرای کشـور ایجـاد 
می کننـد، کمـک کنـد، کسـی توجـه نکـرد. ایـن در حالـی بـود کـه 
رضـوی  قـدس  آسـتان  تولیـت  زمـان  در  شـخصًا  رئیسـی  دکتـر 
خراسـان از برگـزاری کنفرانـس بین المللـی افـق نـو حمایـت کـرد و 
حـاج نـادر یکـی از موفق تریـن کنفرانس هـای افق نو را در مشـهد 
با حمایت شـخص ایشـان در سـال ۹7 در مشـهد برگزار کرد. نادر 
طالـب زاده استراتژیسـت بـزرگ فرهنگـی، رسـانه ای و جنـگ نـرم 

بـود کـه طرح هایـش ناتمـام مانـد.

    زندگینادر
زندگـی حـاج نـادر را می تـوان بـه دو بخـش مسـتقل و متفـاوت 
و  هنـر  از  سرشـار  زندگـی  بـه  اول  بخـش  کـرد.  تقسـیم  هـم  از 

تربیـت  و  مانـدگار  و  جاودانـه  مسـتندهای  تولیـد  فیلمسـازی، 
کـه بـا  گر و هنرمنـد متعهـد بـود  نیروهـای مستندسـاز و سـینما
دبیری جشـنواره عمار به اوج رسـید و شـکوفا شـد. این مسـیر در 
بخـش اول زندگـی حـاج نـادر بـا ابتـکار ارزشـمند و مدیریت بـرادر 
وحیـد جلیلـی در ایجـاد سـاختاری در قالـب جشـنواره فیلـم عمار 

بـرای پـرورش سـینما و هنـر متعهـد بـه بـار نشسـت. 
بخش دوم زندگی حاج نادر که برگرفته از یک حکمت و بینش 
بسـیار عمیـق اسـتراتژیک بـود، بـا شـکل گیری افـق نـو بـه عنوان 
مهمتریـن وتأثیرگذارتریـن بخـش زندگی حـاج نادر در سرنوشـت 
کشـور ادامـه یافـت. حـاج نـادر 10 سـال آخـر زندگـی خـود را وقـف 
کـز  کـرد. او بـا افـق نـو، افقـی جدیـد را در برابـر مرا مسـیر افـق نـو 
تصمیم گیـری کشـور گشـود تـا بـرای عبـور از بحران هـای زیـادی 
کـه کشـور درگیـر آن اسـت، بتواننـد اسـتفاده کنند. بـه عقیده من 
ایشـان بینـش اسـتراتژیکی داشـت کـه می توانیـم بـا کمـک آن از 
چالش های امنیتی بزرگی که کشـور درگیر آن اسـت، عبور کنیم. 
ایـن وجهـه حـاج نـادر مـورد بی توجهـی قـرار گرفته اسـت که باید 
به طرح ها و راهکارهای او در بخش دوم زندگی حاج نادر توجه 
و رجـوع کـرد. ایـن رجـوع نه برای بزرگداشـت او اسـت. بلکه برای 
نجات کشـور اسـت. امیدوارم دینی که جامعه هنری و رسانه ای 
ما نسبت به ایشان دارد را بتوانیم ادا کنیم و به جای تشریفات و 
چاپ بنر و پوسـتر در فکر ادای دین به این هنرمند بزرگ کشـور 
و ادامـه راه او باشـیم. زیـرا راه او تکمیل کننـده پیـروزی اسـت کـه 
کشـور به شـدت به آن نیازمند اسـت. او میراث ارزشمندی از خود 

در افـق نـو بجـا گذاشـته اسـت که بایـد از آن بهـره برد.

    قدرتنرم؛راهپیروزینهایی
دشـمن  صهیونیسـتی،  شـبکه  و  اسـرائیل  کـه  داشـت  تاکیـد  او 

 با “افق نو” 
 دنبال فروپاشی اسرائیل 

در سطح جهانی بود
 گفت وگو با دکتر غالمرضا منتظمی دیپلمات سابق در فرانسه، مدیرعامل مؤسسه

 و دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی افق نو 
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ازاینکهاسرائیلبا
استفادهازقدرتی
کهدرغربدارد،
توانستایرانرا
کهاتمینیست
بهعنوانتهدید

اتمیبهدنیا
معرفیکندوچنین
تصویریرابهجهان
نشاندهد،آزرده

وناراحتبود.
میگفتاینیک

بازیاسرائیلیاست
ومیتواناینبازی
رابههمزدوتغییر

داد.

حیاتـی و وجـودی ایـران اسـت و بایـد نابـود شـود. 
کـه  بـود  ایـن  طالـب زاده  کلیـدی  نکتـه  منتهـی 
می گفـت اسـرائیل تنها در منطقه نیسـت. بخش 
صهیونیسـتی  شـبکه  و  اسـرائیل  قـدرت  مهـم 
نابـودی  کـه  داشـت  تاکیـد  او  اسـت.  غـرب  در 
اسـرائیل در غـرب هـم بایـد در سیسـتم اجرایـی 
قـرار  کشـور  کار  دسـتور  جـزو  و  شـود  وارد  کشـور 
کامـل  گیـرد. ایشـان بـرای دسـتیابی بـه نابـودی 
در  عملیاتـی  راهـکار  و  طـرح  غـرب  در  اسـرائیل 
چارچوب اسـتفاده از قدرت نرم داشـت. ایشان در 
حوزه هـای جنـگ و قدرت نرم و طراحی عملیاتی 
برای نابودی اسرائیل  یک استراتژیست فرهنگی 
و رسـانه ای واقعـی بـود. اما چـرا به پیروزی نهایی 
جنـگ،  از  بخشـی  در  پیـروزی  زیـرا  نرسـیدیم؟ 
بـه منزلـه پیـروزی در تمـام جبهه هـای درگیـری 
نیسـت. این همان حسـرتی اسـت که بر دل حاج 
نـادر طالـب زاده مانـد. ایـن درسـت که ایـران امروز 
در منطقـه قـدرت بزرگـی اسـت امـا بـه علت اینکه 
ایـران در جبهـه مقابلـه بـا اسـرائیل در غـرب کامـًا 
آسـیب پذیر  میـزان  همـان  بـه  لـذا  اسـت،  غایـب 
اسـت، کمااینکـه تـا کنـون بـه علـت غفلـت از ایـن 
اسـت.  دیـده  فـراوان  آسـیب های  کلیـدی  نکتـه 
به عنـوان  بـا شـبکه صهیونیسـتی  از درگیـری  او 
یـاد  آخرالزمانـی  و  تاریخـی  جنـگ  بزرگ تریـن 
می کـرد. معتقـد بـود که باید تـوازن میان اسـتفاده 
از قـدرت  سـخت در منطقـه و اسـتفاده از قـدرت 
نـرم در غـرب بـرای پیـروزی نهایـی برقـرار شـود. 

    بازیاسرائیلیوتحریمایران
اتفاقـًا  اسـت.  اتمـی  کشـور  یـک  پاکسـتان  امـروز 
یک کشـور اسـامی اسـت. اسـمش هم جمهوری 
اسـامی پاکسـتان اسـت. از نظـر جمعیـت و منابع 
انسـانی هـم سـه برابـر جمعیت ایـران اسـت. پس 
پاکسـتان بایـد از ایـران خطرناک تـر باشـد. چـون 
پاکسـتان اتمـی اسـت و ایـران اتمـی نیسـت. امـا 
چـرا پاکسـتان به عنـوان تهدیـد امنیتـی و تهدیـد 
بـرای صلـح جهانـی در دنیـا شـناخته نمی شـود. 
چرا پاکسـتان در فهرسـت اول اخبار دنیا نیسـت؟ 
چـرا در لیسـت تحریم هـا نیسـت؟ چـرا محاصـره 
طرح هـای  چـرا  نیسـت؟  علیـه اش  اقتصـادی 
مخـوف داعـش و اینهـا علیـه او نیسـت؟ چـرا این 
چـرا  نـدارد؟  پاکسـتان  را  جنگ هـا  و  درگیری هـا 
کـرات  5 قـدرت جهانـی بـرای مهـار پاکسـتان مذا
هسـته ای انجـام نمی دهنـد؟ چـون پاکسـتان بـه 

کشـوری در دنیـا بـه  کاری نـدارد. هیـچ  اسـرائیل 
کـه به عنـوان تنهـا  کاری نـدارد؛ لـذا مـا  اسـرائیل 
کشـور روی کـره زمیـن بـا اسـرائیل درگیـر هسـتیم، 
امـا اتمـی نیسـتیم االن به جـای پاکسـتان، غـول 
اتمی و تهدید برای صلح و امنیت جهانی معرفی 
شـدیم و امـروز به جـای اینکـه پنج قـدرت جهانی 
برای مهار و کنترل پاکسـتان با این کشـور مذاکره 
همیـن  شـما  می کننـد.  کـره  مذا ایـران  بـا  کننـد، 
میزانسـن را ببینیـد، پنـج قـدرت جهانـی در یـک 
طرف با ایران به عنوان غول اتمی و تهدید اتمی 
برای امنیت و صلح جهانی در یک طرف مذاکره 
می کننـد کـه کشـور مـا را مهـار کننـد. طالـب زاده از 
اینکـه اسـرائیل  از  ایـن میزانسـن عصبانـی بـود. 
بـا اسـتفاده از قدرتـی کـه در غـرب دارد، توانسـت 
ایـران را کـه اتمـی نیسـت به عنـوان تهدیـد اتمـی 
به دنیا معرفی کند و چنین تصویری را به جهان 
نشـان دهـد، آزرده و ناراحـت بـود. می گفـت ایـن 
یـک بـازی اسـرائیلی اسـت و می تـوان ایـن بـازی 
را بـه هـم زد و تغییـر داد. بـرای ایـن ادعـا راهـکار 
بـا  هم زمـان  بایـد  بـود  معتقـد  داشـت.  راه حـل  و 
کـرات هسـته ای قـدرت اسـرائیل را در غـرب  مذا
کـرد. او تاکیـد داشـت، نه تنهـا بـدون مهـار  مهـار 
کـرات بـه نتیجـه نمی رسـد،  اسـرائیل در غـرب مذا
بـه  کشـور بـدون ضربـه  بلکـه در هیـچ حـوزه ای 
اسـرائیل در غـرب دسـت آوردی نخواهـد داشـت.

    بحرانساختگی
کشـورهای  تک تـک  در  غـرب  در  نـادر  حـاج 
آمریـکا می گشـت و  و به ویـژه در داخـل  اروپایـی 
اصـل جنـس را پیـدا می کـرد. یکی از شـاهکارهای 
گـرت  ماننـد  بین المللـی  شـخصیت  کشـف  او 
و  امنیتـی  خبرنـگار  پورتـر  گـرت  بـود.  پورتـر 
بین المللـی و شـهیر آمریکایـی بـود. مـن نمی دانم 
چه حرف هایـی بـه آن ها مـی زد که بافاصله عازم 
"بحـران  کتـاب  و  پورتـر  گـرت  می شـدند.  تهـران 
سـاختگی" تمـام تئوری هـا و اسـتراتژی های حـاج 
نـادر را اثبـات می کـرد. امـا چـه کسـی در ایـران این 
را فهمیـد. کتـاب ارزشـمند گـرت پورتـر بـه دسـتور 
خبرگـزاری  شـد.  ترجمـه  به سـرعت  نـادر  حـاج 
فـارس هـم در ابتـکار جالبـی ایـن کتـاب را ترجمـه 
کـرد و بـا حضـور گـرت پورتـر در خبرگزاری فـارس از 
کتـاب رونمایـی کرد. اما چه کسـی در ایـران به آن 
توجـه کـرد؟ گـرت پورتـر در ایـن کتـاب چـه گفـت 
کـه حـاج نـادر بـه آن به عنـوان سـند حرف هایـش 
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روی آن تاکیـد می کـرد. گـرت پورتـر در ایـن کتـاب 
می گویـد کـه ایـن اسـرائیل بـود کـه ایـران را کامـًا 
سـاختگی به عنـوان تهدیـد اتمـی بـرای صلـح و 
امنیـت جهانـی در دنیـا معرفی کرد و جـا انداخت. 
کـه ایـن  گـرت پورتـر ثابـت می کـرد  مهم تـر از آن 
اسـرائیل بود که بر اسـاس یک داسـتان ساختگی 
کـه ایـران را به عنـوان تهدیـد اتمـی در جهـان جـا 
انداخته بود، توانسـت با اسـتفاده از ظرفیت های 
غـرب ایـن تحریم هـا و محاصـره اقتصـادی را کـه 
در طـول تاریـخ بی سـابقه اسـت بـه کشـور نیسـت 
تحمیل کند. گرت پورتر بسـیار هوشـمندانه اسـم 
 Manufactured( کتـاب خـود را بحـران سـاختگی

گذاشـته بـود.   )crisis
کـه اهمیـت  کـرد  گـرت پورتـر ثابـت  حـاج نـادر بـا 
مبـارزه بـا اسـرائیل در جبهـه غـرب کمتـر از جبهـه 
نـادر  حـاج  را  حسـرت  ایـن  امـا  نیسـت.  منطقـه 
ایـن  بـرد.  دنیـا  آن  بـه  خـود  بـا  همیشـه  بـرای 
کـرات را حـاج نـادر یـک بـازی  کـه بـازی مذا بـود 
اسـرائیلی می دانسـت و راه حـل عبـور کشـور را نیـز 
برجـام نمی دانسـت بلکـه مقابلـه بـا اسـرائیل در 
می دانسـت.  کـرات  مذا انجـام  به مـوازات  غـرب 
خـوب هیچ کـس نیامـد بپرسـد مقابلـه بـا اسـرائیل 
کـرات هسـته ای یعنـی چـه؟ طـرح  به مـوازات مذا
حـاج  کـرد؟  بایـد  چـه کار  چیسـت؟  آن  راهـکار  و 
نـادر ایـن طرح هـا و راهکارهـا را به عنـوان میـراث 
خـود بجـا گذاشـت. امـا فکر می کنید کـه بعدازاین 
مصاحبـه بـاز کسـی می آیـد سـراغ ایـن راهکارهـا را 

بگیـرد؟

    مقاومتافقنوباابزارقدرتنرم،رسانه
وهنر

تقریبًا 15 سال قبل بود که با جمعی از بچه های 
انقابی که در کشورهای خارجی زندگی و کارکرده 
از  حرفـه ای  گـروه  یـک  داشـتیم.  جلسـه  بودنـد، 
چندیـن  کـه  منطقـه ای  فعـاالن  و  تحلیل گـران 
سـال در حـوزه بین الملـل تجربـه داشـتند. مـا در 
این نشسـت مهندسـی دقیق و راهبردی عمیقی 
بـرای  انجـام دادیـم.  اسـرائیل  بـا  بـرای مبـارزه  را 
دسترسـی بـه ایـن هدف بـه فردی در سـطح حاج 
نـادر نیاز داشـتیم کـه دارای بینش الهی بود. این 
متفکـر  گنـون"  "رنـه   کـه  اسـت  دیدگاهـی  همـان 
مسلمان فرانسوی بیان می کند که غرب سالیان 
کار آمـدن و شـکل گیری  کـه بـا روی  سـال اسـت 
تمـدن غـرب از الهـام الهـی دور شـده اسـت. افـق 

نـو آمـد بـر اسـاس تفکـر الهـی دو جبهه از اسـرائیل 
در  دیگـری  و  منطقـه  در  کـه  یکـی  کـرد؛  ترسـیم 
عرصه بین الملل و متمرکز در غرب. تاش کردیم 
تـا افـق نو در مقابل این جریان با ابـزار قدرت نرم، 

رسـانه، هنـر و سـینما ایسـتادگی کنـد.

    رصدصهیونیستهادرجهان
مـا جریـان صهیونیسـتی را فقـط در منطقـه رصـد 
نکردیـم بلکـه بـه تمـام کشـورهای دنیـا بـا تمرکـز 
لـذا جریان هـای  کردیـم؛  نـگاه  آمریـکا  و  اروپـا  بـر 
ضد اسـرائیلی گسـترده ای در غرب کشـف کردیم. 
کاشـف اصلـی آن گنجینـه بـرای نظـام به عنـوان 
یکـی از قدرتمندتریـن ابـزار قـدرت نـرم حـاج نـادر 
کـه  گـر بگوییـم  کـه ا بـود؛ لـذا باورکردنـی نیسـت 
یکـی  یمـن   عـراق،  لبنـان،  و  ایـران  بعـد  امـروز 
فرانسـه  دنیـا  کشـورهای  اسـرائیلی ترین  ضـد  از 
اسـت. مهم تـر از آن یکـی از مهم تریـن جریان ضد 
اسـرائیلی و شـبکه های صهیونیسـتی در آمریـکا 
فعالیـت می کنـد. این هـا همـه قـدرت نـرم ایـران 
کـرد. حـاج نـادر بـا همـه  کـه بایـد اسـتفاده  اسـت 
رهبـران ایـن جریان ها ارتباط برقرار کرد. او معتقد 
کـرات  کـه بـا یـان جریان هـا می توانـد بـه مذا بـود 

کنـد. کمـک  هسـته ای 

    نبوغنادردرجنگنرم
باقــری  شــهید  مثــل  کســی  جنــگ  زمــان  در 
یک ســری طرح هــا و ایده هــا داد و در دو عملیــات  
 16 بــه  فتح المبیــن  عملیــات  و  بیت المقــدس 
هــزار نفــر اســیر گرفــت. موفقیــت بــزرگ و تاریخــی 
او ناشــی از یــک طراحــی بــزرگ بــوده اســت. یــک  
بینــش اســتراتژیک و نبوغــی پشــت آن بــود. ایــن 
نبــوغ در حــاج نــادر در زمینــه جنــگ نــرم هــم 
ــهید  ــد. ش ــده ش ــو دی ــق ن ــه در اف ــت ک ــود داش وج
ــه  ــک جمل ــری ی ــت. باق ــی داش ــه بینش ــری چ باق
طایــی و کلیــدی داشــت. او می گفــت »صددرصــد 
شناســایی صددرصــد پیــروزی را به دنبــال خواهد 
داشــت.« چــه کســی در ایــران صددرصــد شــناخت 
از حــوزه مقابلــه بــا شــبکه صهیونیســتی در غــرب 
داشــت. به جــز حــاج نــادر کســی را نمی تــوان در 
ایــران ســراغ گرفــت کــه چنیــن اشــراف و شــناختی 
داشــته باشــد. امــا کســی در ایــران نیامــد از ایــن 
شــناخت و طرح هــا و راهکارهــای او بــرای پیروزی 

صددرصــد اســتفاده کنــد.

ظرافت،هنرو
طراحیاستاد

طالبزادهرانگاه
کنیدکهباجریان

براندازداخل
آمریکاکارنمیکند
بلکهباجریانیکه
مخالفاسرائیلو
صهیونیسماست
ارتباطبرقرارکرده
بود.درواقعکنار
آمریکاییهای
وطنپرست
ضداسرائیل
ایستادهبود.

کناراروپاییهای
وطنپرستیکه

علیهاسرائیلبودند
ایستاد.
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    موسادعملیات11سپتامبرراطراحیکرد
مـا یـک سـری موانـع داخـل سیسـتم داریم کـه باید برطرف شـود 
تـا بتوانـد نیروهـای انسـانی و ظرفیت هایـی کـه دارد را بازیابـی 
کنـد و شـرایط را بـه نفـع کشـور تغییـر دهـد. افـق نـو بایـد دوبـاره 
شـکل بگیـرد. نگاهـی کنیـم بـه صحبت هـای مدیـر مطالعـات 
اسـتراتژیک  ارتـش آمریـکا کـه بـرای فرماندهـان نیـروی دریایـی 
آمریـکا سـخنرانی می کنـد. او می گویـد کـه طبـق ارزیابی هـای مـا 
حادثـه 11 سـپتامبر، عملیاتـی بـود کـه صددرصـد موسـاد ایجـاد 
کـرده بـود. او کـه فـردی عـادی یـا نئونـازی داخـل اروپـا و آمریـکا 
کـه ایـن حـرف را می زنـد یـا یـک یهودی سـتیز نیسـت.  نیسـت 
این یعنی امروز روشـن شـده که اسـرائیل برای ایجاد بهانه برای 
حملـه بـه عـراق و افغانسـتان، سـوریه و ایـران حتـی حاضـر شـده 
کـه بـه آمریـکا کـه مقـر امن او اسـت هم حملـه کند. این اسـرائیل 
کـه یـک پدیـده خیلـی  اسـت و شـبکه صهیونیسـتی در غـرب 
گـر نـادر طالـب زاده بـرای مقابلـه بـا  خطرنـاک اسـت؛ بنابرایـن ا
اسـرائیل در غـرب وقـت گذاشـت بـه علت کشـف این ظرفیت ها 

بـود کـه از چشـم وزارت خارجـه ایـران پنهـان مانـده اسـت.

    تحریمافقنوتوسطدولتوقت
طالـب زاده کاری کـرد کـه آمریـکا او و برنامـه اش را تحریـم کـرد. 
او کـه نـه امنیتـی بـود و نـه نظامـی پـس چـرا تحریـم شـد؟ چـون 
رفـت جایـی را هـدف قـرارداد کـه محـل حسـاس و مهـم آمریـکا 
بـود و آن هـا را بـه درد آورد. همیـن رویـه باعـث شـد تـا از اولیـن 
گرفـت، تحریـم  آقـای روحانـی صـورت  کـه در دولـت  کارهایـی 
افـق نـو بـود چـون بـا اهـداف و سیاسـت های آنـان در تضـاد بود! 
عجیب بود که شـبکه صهیونیسـتی و دولت روحانی هماهنگ 
و دست در دست یکدیگر با افق نو مقابله می کردند. در نتیجه 
بـه مهمانـان مـا روادیـد داده نشـد امـا حـاج نـادر کـه زیـر بـار ایـن 
حرف هـا نمی رفـت ایـن برنامـه را بـه آن سـوی مرزهـا بـرد و در 
لبنـان برگـزار کـرد. االن هـم تغییـر خیلـی خاصـی رخ نداده اسـت 

و بـا اینکـه دولـت انقابـی روی کار آمـده اسـت از افـق نـو خبـری 
نشـده اسـت.

    وطنپرستهایضداسرائیلدراروپاوآمریکا
ظرافت، هنر و طراحی استاد طالب زاده را نگاه کنید که با جریان 
برانـداز داخـل آمریـکا کار نمی کنـد بلکـه بـا جریانـی کـه مخالـف 
کـرده بـود. درواقـع  اسـرائیل و صهیونیسـم اسـت ارتبـاط برقـرار 
کنار آمریکایی های وطن پرسـت ضد اسـرائیل ایسـتاده بود. کنار 
اروپایی هـای وطن پرسـتی کـه علیه اسـرائیل بودند ایسـتاد. کنار 
آنهایی است که دنبال منافع ملی امنیتی آمریکا و اروپا هستند و 
معتقدند که منافع ملی شان با اهداف و منافع  اسرائیل در تضاد 
اسـت و اسـرائیل غـرب را بـه خطـر انداختـه اسـت. این هنر اسـت 
که نادر طالب زاده داشـت که از داخل و درون آنها علیه اسـرائیل 

کار کند. 

    رهبریجنگنرم
کـه از ۲006 بـا نـگارش  در رصـد دقیـق در غـرب متوجـه شـدیم 
ضـد  ظرفیت هـای  آمریـکا  در  اسـرائیل  البـی  جنجالـی  کتـاب 
و  کاریکاتورهـا  انیمیشـن ها،  مقالـه،  کلیـپ،  ماننـد،  اسـرائیلی 
میزگردهـای ضـد اسـرائیلی در آمریـکا و اروپـا گسـترش یافـت کـه 
امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـر افزایش یافته اسـت. بهترین مثال 
آن تظاهرات گسترده ای بود که در ماه می سال ۲0۲1 در جنگ 
غـزه بـه حمایـت از فلسـطین و ضـد اسـرائیل اروپـا و آمریـکا را در 
بـر گرفـت. ایـن کشـف حـاج نـادر بـود کـه هیچ یـک از ایـن عائم 
گر بخواهیم  جریان هـای انقابـی در داخـل را بـا او همـراه نکـرد. ا
بـا یـک جملـه نهایـی موقعیتـی کـه حـاج نـادر در غـرب داشـت 
تصویـر کنیـم، حاج قاسـم سـلیمانی رهبر شکسـت ناپذیر جنگ 
کپـی  سـخت و نظامـی در منطقـه بـود و حـاج نـادر طالـب زاده 
حـاج قاسـم سـلیمانی در رهبـری جنـگ نـرم، جنـگ رسـانه ای و 

بین المللـی و جنـگ روانـی در اروپـا و آمریـکا بـود. 
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    درخدمتاسالمنابمحمدیوانقالببود
بیـش از ۲0 سـال پیـش حـاج مسـعود قنـدی واسـطه آشـنایی 
مـا شـد، البتـه مـن شـهید طالـب زاده را دورادور می شـناختم، امـا 
اتصال اصلی من با ایشـان توسـط حاج مسـعود و در دفتر کاری 
حـاج نـادر اتفـاق افتـاد. آن موقـع نمی دانسـتم چـرا بایـد مسـیر 
زندگـی ام از کنـار آقـای طالـب زاده و همـکاری بـا ایشـان بگـذرد، 
امـا بعدهـا کـه شـخصیت و منـش او را دیـدم، برایـم روشـن شـد 
گاهی  چـرا در کنـار او قـرار گرفتـه ام. حـاج نـادر طالب زاده علـم و آ
کـه برگرفتـه از جهـاد بـا نفـس و عبـادت  و سیروسـلوک خـود را 
خالصانـه بـود، در خدمـت اسـام نـاب محمـدی و انقـاب قـرار 
بخواهـد  اینکـه  بـرای  آدمـی  بـود؛  بـزرگ  خیلـی  او  بـود.   داده 
بـزرگ باشـد بایـد کارهـای بـزرگ کنـد، جهـاد و  از خودگذشـتگی 
کنـد و حـاج نـادر تمام وکمـال جهـاد کـرده بـود. طالـب زاده بـرای 
هزینـه  می کـرد؛  هزینـه  داشـت،  اعتقـاد  آنچـه  و  آرمان هایـش 
معرفتـی و حتـی مالـی از جیـب خـود برای تبلیغ انقاب و اسـام، 
گـر هیـچ ارگانـی پـای کار نمی آمـد. مرحـوم طالـب زاده تـا  حتـی ا
آخرین لحظه حیات خود به فکر پژواک اصلی انقاب اسـامی 
و اسـام نـاب محمـدی بـود، همیشـه می گفـت ایـران کشـوری 
اسـت کـه جامعـه بین الملـل اسـام نـاب محمـدی را بـه اسـم آن 
می شناسـند؛ شـاید خود ایرانی ها قدر انقاب اسـامی را ندانند، 
کـه در جامعـه بین الملـل دارد، بسـیار قـوی اسـت.  کـی  امـا پژوا
شاید بهترین وصفی که بتوان برای حاج نادر به کاربرد، همان 
تعبیر رهبر انقاب بوده که ایشـان را پرتاش و پرانگیزه خواند؛ 

ایـن جملـه تـراز شـهید طالـب زاده اسـت.

    درمسیرحقبودنبرایاوهزینهسازبود
او در مسـیری کـه قـرار داشـت خیلـی سـختی کشـید،  ضربه های 
بسیاری خورد و اصًا این طور نبود که در آن مسیر بودن برایش 

پـا پـس نکشـید.  امـا هیچ وقـت  باشـد،  بـدون هزینـه  و  راحـت 
بـود،  او در بهتریـن نقطـه  از مـا دوران  جوانـی  به زعـم برخـی 
یعنـی آمریـکا! امـا وقتـی پیـام حضـرت امـام )ره( را شـنید، همـه 
چیز را رها کرده و وارد یک سیروسـلوک شـد؛ چه چیز باعث شـد 
او زندگـی در آمریـکا را رهـا کـرده و بـه ایـران برگـردد؟ وقتـی همـه 
تـاش می کردنـد از ایـران برونـد، او آمریـکا بود، اما برگشـت و این 
برگشـتن او از دل سیروسـلوک معنوی او به دست آمده و گوهری 
بـود کـه بـه آن دسـت پیـدا کـرد. مـن از سیروسـلوکی می گویـم که 
چـراغ راه حـاج نـادر بـود و او بـا همیـن سـلوک در هـر شـرایطی، 
می دانسـت،  را  اولویت هـا  بـود.  چیزهـا  خیلـی  بـه  حواسـش 
رسـالتش را بلد بود و ذره ای تردید در او و راهش وجود نداشـت.

    کرامتانسانها؛اولویتحاجنادر
برخـورد او بـا همـکاران، همسـایه ها، بـا چهره هـای بین المللـی و 
غیره همه از سـر کرامت انسـانی بود و این باالتر از تواضع اسـت؛ 
او معتقـد بـود هرکسـی یـک آنـی دارد و خـود او یـک آن داشـت 
کـه باعـث می شـد حالـت آهنربـا داشـته باشـد، همـه را بـه سـمت 
آرامـش بدهـد. چـون خـودش  آنهـا  بـه  و  کنـد  خـودش جـذب 
آرامش داشـت، با وجود همه سـختی هایی که متحمل می شد. 
آن قـدر انسـان ها و کرامـت آنهـا بـرای او مهـم بـود کـه اصـًا فرقی 
کسـی در مقابلـش ایسـتاده، بـه عبـارت روشـن تر  نمی کـرد چـه 
کوچـک را هـم نداشـتند،  افـراد بـرای او بـاال و پاییـن و بـزرگ و 
گـر کسـی حـق او را ضایـع کـرده بـود، ایـن مسـئله را نادیده  حتـی ا
می گرفـت و کرامـت انسـانی بـا آنهـا را هـم را فرامـوش نمی کـرد. 
شـاگرد مرحـوم طالـب زاده بـا  اشـاره بـه اینکـه حـاج نـادر معتقـد 
بـود انسـان ها قیمـت دارنـد و بـا ایـن نگـرش کرامت آنهـا را حفظ 
می کـرد، اذعـان کـرد: بارهـا پیش آمـده بـود کـه حتـی کـودکان  و 
کـرام می کـرد، به پـای آنها بلند می شـد، بدرقه شـان  نوجوانـان را ا

ک اصلی  به فکر پژوا
 انقالب اسالمی بود

حمید جوادی شاگرد و دستیار مرحوم طالب زاده 
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مرحومطالبزاده
تاآخرینلحظه

حیاتخودبهفکر
پژواکاصلیانقالب

اسالمیواسالم
نابمحمدیبود،
همیشهمیگفت

ایرانکشوریاست
کهجامعهبینالملل

اسالمناب
محمدیرابهاسم
آنمیشناسند؛

شایدخودایرانیها
قدرانقالباسالمی
کی راندانند،اماپژوا

کهدرجامعه
بینالمللدارد،

بسیارقویاست.

برنامهعصریارازرا
کهداشتیم،میگفت

مابرایایندو
برنامهماهرمضان
۳۰گلولهداریم،
بایداینگلولهها
رادرستمصرف

کنیموازهمه
مهمتراینکهشاید
تیرآخرمانباشد،
محتواییکهبه

مردمارائهمیدهیم
تااینحدحساس

است.

نبـود؛  مناسـبات  در  منحصـر  او  نـگاه  و  می کـرد 
اینهـا را می دیـد و قدروقیمـت آدم هـا  از  او فراتـر 

برایـش مهـم بـود.
او هیچ وقـت اطرافیـان خـود را با کمبـود امکانات 
پاییـن نمـی آورد، آن هـا را بـاال می بـرد و بهترین هـا 
خـوب،  جـای  می گرفـت؛  نظـر  در  برایشـان  را 
خـوراک خـوب و امکانـات خـوب، اگرچه خودش 

به صـورت میدانـی همه جـا حضـور داشـت.
حـاج نـادر انسـان ها را ابزار نمی دید، همـه را باالتر 
از خـودش می دانسـت و نگاهـش معطـوف بـه 
اسـام ناب محمدی و انقاب اسـامی بود، برای 
همیـن بهتریـن شـرایط را فراهـم می کـرد تـا طـرف 
مقابـل در موقعیتـی قـرار گیـرد تـا انقـاب اسـامی 

را درک کنـد.

    دغدغهحاجنادراینبودکهمردم
بدانندمادرچهعصریزندگیمیکنیم

دغدغــه حــاج نــادر ایــن بــود کــه مــردم بداننــد مــا 
در چــه عصــری زندگــی می کنیــم؛ نگاهــش ایــن 
بــود کــه زرق وبــرق دنیــا فریــب دهنــده اســت و 
چشــم انســان را می بنــدد، اعتقــادش ایــن بــود 
کــه شــیطان می خواهــد مــا از همــه چیــز عبــور 
کنیــم. می دانســت شــاید خیلــی از مــا بــه اســم 
انقــاب اســامی ســفره خــود را پــر می کنیــم و ذات 
آن را متوجــه نمی شــویم و بــا همیــن حالــت از 
گــر در ایــن شــرایط  دنیــا می رویــم؛ امــا می گفــت ا
بتوانیــم چشــم هایمان را بیــدار نگــه داریــم، از 
عمــری کــه و ســریع می گــذرد، بهتریــن اســتفاده را 
کــرده و ســربلند از دنیــا می رویــم که بــرای خودش 

همین طــور شــد.

    وسوسههایدنیااورافریبندادوقلب
آمریکارارهاکرد

را  خـود  و  رسـالتش  بـه  گاهـی  آ حـق،  بـه  توجـه 
موظـف دانسـتن بـه قـدم برداشـتن در راه انقاب 
اسـامی، باعـث شـد حـاج نـادر گمـراه نشـده و در 
مسیر حق قدم بردارد. او از جایی آمد که خیلی ها 
تـاش می کننـد بـه آنجـا برسـند، او از قلـب آمریکا 
بـه ایـران آمد و برای این رسـیدن هزینه هم کرد؛ 
او بـرای انتخـاب خـود، سیروسـلوکش و جاودانـه 
بودن هزینه کرد و به رزق اصلی اش رسـید، برای 

همیـن اسـم او همیشـه جاودانه اسـت.

    ۳۰گلولهداریم
می دانیـد ایشـان چطـور برای ضبط برنامـه آماده 
می شـد؟ مثـًا برنامـه عصـر یـا راز را کـه داشـتیم، 
می گفـت مـا بـرای ایـن دو برنامـه مـاه رمضـان 30 
گلولـه داریـم، بایـد ایـن گلوله ها را درسـت مصرف 
کنیـم و از همـه مهم تـر اینکـه شـاید تیـر آخرمـان 
باشـد، محتوایـی کـه بـه مـردم ارائـه می دهیـم تـا 
ایـن حـد حسـاس اسـت. گاهـی هـم با وجـود طی 
مسیر برای اجرای یک برنامه، نسبت به فضای 
روز آن را تغییـر مـی داد. شـاید خیلـی از ارگان هـا و 
دسـتگاه ها هزینـه کانـی بـرای اینکـه بداننـد در 
چـه نقطـه ای قـرار داریـم صـرف کننـد، امـا حـاج 
نـادر یک تنه فضای بین المللی رسـانه ای را رصد 

می کـرد و بـه روز بـود.
و  بـوده  بـاال  او  کمـاالت  و  خودسـازی  حـدی  بـه 
گاهـی اش گسـترده  در فضـای حرفـه ای علـم و آ
بـود کـه بـه تشـخیص رسـیده و باتوجه بـه اینکـه 
اخبـار دنیـا را می شـنید، بهتریـن و درسـت ترین 
انتخاب ها را در پرداختن به موضوعات روز دنیا 
کنـون بایـد چـه بـاری از  داشـت؛ بـا ایـن نـگاه کـه ا
روی دوش مـردم و انقـاب بـردارد. بـا موقعیتـی 
که ایشـان داشـت طبیعی بود که پیشـنهادهایی 
هـم بـرای برنامه سـازی داشـته باشـد؛ مثـًا در راز 
فضای کاری ما سینمای هالیوود بود، اما ایشان 
از کنـار پیشـنهاداتی کـه بـه او شـده بود عبـور کرد 
گاهـی خـود را در اختیـار انقـاب  و هنـر و علـم و آ

اسـامی قـرارداد.

گاهیخودرادراختیار     هنروعلموآ
انقالباسالمیقرارداد

نگاهـی  شـد:  متذکـر  طالـب زاده  مرحـوم  شـاگرد 
بـه برنامه هـای حـاج نـادر نشـان می دهـد عنصـر 
بـود،  انقـاب  و  مـردم  خدمـت  او  نـگاه  اصلـی 
محتوای برنامه سـازی ایشـان با افشـاگری اسـت 
با پرداختن به درد مردم و این مسئله هیچ وقت 
مـورد غفلـت او قـرار نگرفـت؛ شـاید نـگاه گسـترده 
او بـه مسـائل از اف ای تـی اف، نابـودی اسـتکبار 
و کرونـا تـا پرداختن به شـهادت احمد متوسـلیان 
و معرفی برنامه سازان انقاب اسامی، بچه های 
جهـادی و نیروهـای بیـدار شـده انقـاب اسـامی 
در سـطح دنیـا ذیـل ایـن نـگاه تعریـف می شـد. 
پراکندگـی موضوعـات موردتوجـه او از بی نظمـی 
نبـود، بلکـه برآمـده از توجـه بـه جریـان روز بـود. 
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    اومؤثربود،چونخلوتداشت
او شـیرینی عبادت را چشـیده بود، نماز شـب می خواند و بدون 
وضـو وارد هیـچ برنامـه و همایشـی نمی شـد؛ چـون رابطـه اش بـا 
کمـال رسـید. توسـل  کامـل بـود و این طـور بـه  خـدای خـودش 
و نـگاه خـاص او بـه مسـائل معنـوی چنـد پیـام دارد؛ نخسـت 
ارتبـاط او بـا خالـق کـه مـدام خـود را شـارژ می کـرد و دیگـر اینکـه 
منهـای اطاعـات و مسـلط بـودن در فضـای علمـی روز دنیـا، 
کـه عینـک  حـاج نـادر جریانـی در درون خـود راه انداختـه بـود 
و ذره بینـش سـمت حـق می رفـت. یعنـی ایـن رابطـه بـه حـدی 
قـوی بـود کـه نـگاه او را شـفاف کـرده بـود و همین باعث می شـد 
بسـیاری از چیزها را درک کرده و یقین کند در مسـیر درسـت قرار 
دارد. بـدون تردیـد بـرای مـن کـه ۲0 و انـدی سـال کنـار ایشـان 
بودم واضح و مشـخص بود که حاج نادر هرچه جلوتر می رفت 
پایـش از زمیـن فاصلـه می گرفـت و در اواخـر روزهـای عمـر خـود 

دیگـر زمینـی نبـود، ایـن رؤیـا نیسـت، عیـن واقعیـت اسـت.

    معتقدبوددشمناز»انسانسازی«مکتبما
میترسد

بـا هـم  کـه  کمـا در آخریـن صحبتـی  بـه  از رفتـن  ایشـان قبـل 
داشـتیم، از جریـان انقابـی بیـدار شـده خـارج از مرزهـای ایـران 
صحبـت می کـرد؛ از نـوری کـه بـه قلـب آزادگان جهـان تابیـده و 
بیـدار می شـوند، اعتقـادش ایـن بـود کـه دشـمنان مـا از انـرژی 
هسـته ای و بمـب اتمـی نبایـد بترسـند، می گفـت تـرس اصلـی 
کسـانی هسـتند کـه بـا نـور انقـاب بیـدار شـده اند و هـر یـک نفـر 
آنها با 10 موشـک برابری می کنند، چراکه حرف اهلل را می زنند و 

بـا اسـتکبار مبـارزه می کننـد.
تعبیـر حـاج نـادر ایـن بود کـه آنها یاران مهدی هسـتند؛ کسـانی 
کـه نـور انقـاب و اسـام در قلبشـان تابیـده و به میـدان می آیند، 
می گفت مرد میدان ها بسیارند و پیاده روی عظیم اربعین یک 
گوشـه از حرکت آنها اسـت. هیچ چیز مانع و جلودارشـان نیست، 
آنها بیدار شده اند، در مسیر رسیدن به سیدالشهدا علیه السام 
آموزش می بینند و به رزق خود می رسـند و این مسـیر دراز بوده 

که برای دشـمنان ما خطرناک اسـت.
کـه دودسـتی  حـاج نـادر می دانسـت ایـن دنیـا دنیایـی نیسـت 
بـه آن بچسـبیم، بـرای همیـن هـم در سـن جوانـی بیـدار شـد؛ 
زندگی دنیوی را کنار گذاشت، مجاهدانه پیش آمد و نیروهای 
بسـیاری را هـم تربیـت کـرد، نیروهای مخلصی که هرکـدام یک 

پایـگاه شـده و در مسـیر حـق قـدم برمی دارنـد.

    حاجنادرهنرخودرابرایاعتالیاسالمبهمیدان
آورد

حــاج نــادر ابــزار هنــر و رســانه داشــت و اتفاقًا از غــرب هم آموخته 
گاهــی و حقیقــت ممــزوج کنــد تــا در مســیر  بــود کــه آنهــا را بــا آ
ســربازی حــق مبــارزه کــرده باشــد، ایــن مهــم اســت کــه شــما بــه 
یــک دســتاورد آموزشــی برســید و آن را در مســیری کــه حــق و 
حقیقــت اســت، خــرج کنیــد. آن هــم بــا وجــود فضایــی کــه بــرای 
راحــت کارکــردن، دیده شــدن و در حاشــیه امــن بــودن داریــد. 
حــاج نــادر از همــه اینهــا بــرای حقانیــت اســام و انقــاب گذشــت 

و ایــن نــگاه متعالــی را در جامعــه جــاری کــرد.
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یکنپذیرفتند.

    افقدیدیبهآینده
آقـای  شـناخت.  می تـوان  آثـارش  از  را  هنرمنـد 
و  خـط  کـه  دارد  زیـادی  هنـری  آثـار  طالـب زاده 
مشـی خاصـی را دنبـال می کـرد. بـه عنـوان مثال، 
او مسـتند »جـاده ی والعصـر« را سـاخت. از دیگـر 
آثـارش می تـوان بـه برنامـۀ تلوزیونـی »عصـر« و 
کنفرانـس بیـن المللـی »افـق نو« نـام برد. وقتـی از 
او دربـارۀ نام گـذاری شـبکه  افـق نظـر خواسـتند؛ 
اسـم »عصر« را پیشـنهاد داد. همۀ این ها نشـان 
دهنـدۀ افـق دیـد اوسـت. حـاج نـادر هنرمنـدی 
بـود کـه همـواره به آینده می نگریسـت. معاشـرت 
و ارتبـاط بـا طالـب زاده حرکـت زا بـود اما خـود او در 

ایـن حرکـت همـواره پیشـتاز بـود.
آوینـی  بـا  کـه  بـود  هنرمنـدی  طالـب زاده  آقـای 
شـهید  و  او  شـبه  وجـه  داشـت.  شـباهت هایی 
آوینـی نـگاه بـه آینـده بـود. آن هـا هیـچ گاه سـاکن 
نبودنـد. آثارشـان را کـه می نگـری تـو را بـه حرکـت 
رو بـه جلـو وا مـی دارد. طالـب زاده فیلمـی سـاخت 
بـه دو هـزار سـال قبـل و  کـه داسـتانش مربـوط 
دربارۀ حضرت عیسی)ع( است اما نام این فیلم 
ایـن نشـان دهنـدۀ  گذاشـت.  را بشـارت منجـی 
همـان آینـده نگریسـت. آینـده ای کـه متعلـق بـه 

منجـی آخرالزمـان اسـت.

    مصداقآیاتالهی
خداوند در قرآن خطاب به مسلمین می فرماید:» 
ُکـْم« و » سـاِبُقوا ِإلـي   َو سـاِرُعوا ِإلـي  َمْغِفـَرٍة ِمـْن َرّبِ

ُکـْم«. امـا مصـداق ایـن آیـات چـه  َمْغِفـَرٍة ِمـْن َرّبِ
گرفـت؟  کجـا بایـد سـرعت  کسـانی هسـتند؟ در 
گرفـت؟ آن چـه مسـلم اسـت سـرعت در  سـبقت 
سـکون و بـا یـک جـا نشسـتن اتفـاق نمی افتـد. 
کـرد امـا  بایـد ابتـدا در مسـیر و جـاده ای حرکـت 
نکتـۀ مهم تـر ایـن اسـت از کجـا بـه کجـا؟ مقصـد 
کجاسـت. طالـب زاده مصـداق ایـن آیـه اسـت. او 
در آمریـکا همـه چیـز داشـت و همـه را رهـا کـرد و 
بـه ایـران آمـد. در این جـا هم اموال و سـرمایه اش 
کار  را از دسـت داد امـا ذره ای خدشـه و خلـل در 
و هدفـش ایجـاد نشـد. او و آوینـی مصـداق ایـن 
آیه اند؛ زیرا نگاه به آینده پیشران است. بهترین 
تعریـف بـرای طالب زاده همین اسـت؛ او مصداق 

سـارعوا و سـابقوا اسـت.

    نگاهجهانیداشت
حــاج نــادر در حرکتــش ثابــت قــدم و ســنگاخ 
کنفرانــس  جــاده او را متوقــف نمی کــرد. وقتــی 
افــق نــو را راه انــدازی کــرد؛  ابتــدا بــه تلویزیــون، 
در  مدعــی  ارگان هــای  ســایر  و  خارجــه  وزارت 
حــوزۀ فرهنــگ پیشــنهاد همــکاری داد امــا هیــچ 
یــک نپذیرفتنــد. ناامیــد نشــد و کار را رهــا نکــرد 
حتــی بــه قیمــت آن کــه برنامــه را در لبنــان برگــزار 
کنــد. مدعویــن ایــن کنفرانــس افــرادی بودنــد کــه 
دغدغــۀ نجــات جوامــع و نــوع بشــر را داشــتند. 
بــرای  او  بــود.  جهانــی  نــگاه  نــادر  حــاج  نــگاه 
فعالیــت، محــدود بــه ایــران نشــد همان طــور کــه 

انقــاب بــه ایــران محــدود نشــد.

 در انتظار 
عصر موعود 

 ، ، فیلم بردار یگر  گفت وگو با مسعود قندی باز
یال بشارت منجی  طراح صحنه و لباس سر
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    جنگیبدونمرز
طالـب زاده و شـهید آوینـی و آقاسـی هـر سـه دنبالـه روی حـاج 
احمـد متوسـلیان بودند. همان طـور که او در جنگ پیشـرو بود، 
این هـا هـم در فضـای فرهنـگ جلـودار یـا بـه قـول هنرمنـدان  
آونـگ دار بودنـد. مثـا حـاج نـادر می توانـد فیلم هـای سـینمایی 
و درام و ایـن جـور چیزهـا بسـازد. خیلـی سـاده اسـت کسـی کـه 
بـا آن دکـور و دیالوگ هـای خـاص کار تاریخـی کـرده، می توانـد 
اجتماعـی هـم کار کنـد. چـرا نمی کنـد؟ آوینـی هـم همیـن طـور. 
محمدرضـا آقاسـی هـم  می توانسـت آلبـوم بیـرون بدهـد مثـل 
همـه امـا این کـه راه می افتـد ایـن طـرف و آن طـرف و در شـهر و 
روسـتا پیامـی دارد. آن هـا چیزی فهمیدند که همۀ زندگی شـان 
را به پایش گذاشـتند و همیشـه هدف برایشـان در اولویت بود.  
محمدرضـا  آوینـی،  شـهید  بیـن  مشـترک  خطـوط  سـری  یـک 
آقاسـی و حاج نادر طالب زاده وجود دارد. مثا هر سـه سـابقۀ کار 
بـا جهـاد را دارنـد، کار بـا سنگرسـازان بی سـنگر جنـگ را تجربـه 
کردنـد. این کـه بولـدوزر ببـری جایـی که نه سـنگری هسـت و نه 
نیرویی و خودت برای دیگران سنگر بسازی، نمودی از پیشرو 
بـودن اسـت. کسـی کـه آن جـا پیشـرو اسـت، در شـعر و مسـتند 
کـه خـاص اسـت و دیگـری  کاری می سـازد  هـم پیشـرو اسـت. 
نسـاخته و نمی تواند بسـازد. شـهید آوینی در همین فضا اسـت. 
هنـوز جامعـه درگیـر انقـاب و جنـگ اسـت، متوجـه کار دولـت 
وقـت نیسـت. آوینـی امـا موضـع رو بـه جلـو می گیـرد و از مفهـوم 
توسـعه  و خطراتـش بر انقاب می گوید.  این هـا ذیل دغدغه ای 
مطـرح می شـود کـه  مـرز جغرافیایـی نـدارد. آوینـی و طالـب زاده 
وطن دوست  هستند اما وطن پرست نیستند چرا که وطنشان 
محدود به مرز نیست. مانند حاج احمد که گویی فرمانده شان 

است.

    جهانوطنیبود
طالــب زاده و آوینــی غــرب و آمریــکا را بــه خوبــی می شناســند. 
گاه  حــاج نــادر ســال ها در آمریــکا زندگــی کــرده و از زیــر و بــم آن آ
بــود. بــرای همیــن می توانســت در مــورد آمریــکا مســتند بســازد 
و گزارش هــای دقیــق ارائــه دهــد. شــهید آوینــی، هــم در هنــر 
و فرهنــگ اروپــا ســیر کــرده و مبانــی فکــری و فرهنگــی آن هــا را 
می شــناخت. آن هــا، هــر دو روی ســکۀ تمــدن را دیــده بودنــد و 
ــان فکــر و تئوریشــان را می دانســتند. غــرب پدیــده ای اســت  زب
کــه در برابــرش مســتاصل نمی شــدند بلکــه موضــع می گرفتنــد 
بــا  بنابرایــن  بگیرنــد.   موضــع  بایــد  طــور  چــه  می دانســتد  و 
دریافتــه  کردنــد. طالــب زاده  انتخــاب  را  گاهــی مســیر خــود  آ
ــده  ــته و آین ــخ گذش ــط تاری ــۀ واس ــامی حلق ــاب اس ــه انق ــود ک ب
اســت و تاریــخ آینــده متعلــق بــه تمــام جهــان اســت. پــس وطــن 
فراســوی مرزهاســت. وطن شــان اســام اســت. بــرای همیــن در 
خطرناک تریــن شــرایط بــه بوســنی مــی رود یــا  بــرای کمــک بــه 
مــردم  مســلمان افغانســتان در برابــر ارتــش شــوروی پیــش قــدم 
اســت و همیــن طــور بــرای لبنــان و ســوریه و.. هــم همیــن طــور.

    مترجمانقالب
رابطــۀ دوســتانه داشــت  پــدرم  بــا  از قدیم االیــام  نــادر  حــاج 
امــا بعــد از فــوت ایشــان ارتبــاط مــا کمتــر شــد. ســال 1385 یــا 
1386 ، یکــی دو ســال بعــد از فــوت پــدرم،  افطــار خانــۀ  آیت اهلل 
قائم مقامــی دعــوت بودیــم. آن جــا حــاج نــادر را مجــدد دیــدم. 
ــا  ــاط م ــرد و ارتب ــاز ک ــو را ب ــت و گفت وگ ــاب صحب ــدار ب ــن دی ای
آرشــیو  مــن مشــغول جمــع آوری  زمــان  آن  رنگ تــر شــد.  پــر 
راهنمایــی  را  مــن  همیشــه  هــم  ایشــان  بــودم.  پــدرم  هــای 

 دلبسته ی افق نو 
انقالب اسالمی

گفت وگو با غالمرضا آقاسی 

فرزند شـــاعر شـــوریده و شـــیدا مرحـــوم محمدرضا آقاســـی، در این گفت وگو ابعـــادی از زندگی و فکر طالـــب زاده را پیش روی مـــا قرار می دهد. 
ابعـــادی کـــه بین شـــهید آوینـــی، محمدرضا آقاســـی و نادر طالب زاده مشـــترک بـــود. انســـان هایی که با انقـــاب دچار تحول شـــدند و جهان 

فکری شـــان محدود به هیـــچ مرز و محـــدوده ای نبود.
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الگویــــــــــــ
حاجــــــــــــ

نــــــادر

توییــــــــــــــ
که نمیــــــــــــ
شناختمتـ



می کــرد و در زمــان خصوصــی وقــت می گذاشــت  و بــه ســواالتم 
ــور  ــو حض ــق ن ــس اف ــم در کنفران ــاری ه ــد ب ــی داد. چن ــخ م پاس
داشــتم. یکــی از مهمانــان افــق نــو شــاعر سیاهپوســت مســتقل 
آمریکایــی بــود کــه جماتــی را ماننــد رپرهــا بــدون موســیقی 
دکلمــه می کــرد. حــاج نــادر معتقــد بــود  جریــان فکــری انقــاب، 
یــک جریــان ثابــت نیســت و بایــد توســعه یابد و هرجایــی بنا به 
ظرفیــت و زبــان و بومــش گســترده شــود. هــر کــس بایــد بتوانــد 
بــا زبــان خــودش ایــن انقــاب را ترجمــه کنــد.  ایــن رویــه در آثــار 
کترهــای ســریال  داخلــی ایشــان هــم یافــت می شــد. یکــی از کارا
بشــارت منجــی، شــاعری بــود کــه بــا وجــود درســتی کام، مــردم 
گفتــه بــود:  دیوانــه خطابــش می کردنــد. بازیگــر ایــن نقــش 
»مــن ایــن متــن را نمی توانــم بگویــم. بــه شــعر می نویســم  و 
شــعرش را می خوانــم.« حــاج نــادر هــم بــا رضایــت کامــل قبــول 

کــرد. 

    دلبستهیافقنوانقالباسالمی
ــۀ  ــر در نقط گ ــود. ا ــودش ب ــاص خ ــادر خ ــاج ن ــش ح ــرام و من م
صفــر آشــنایی او بــا فــرد دیگــری قــرار می گرفتــی و می گفتــی 
ــران  ــده ای ــد آم ــده و بع ــکا درس خوان ــال ها در آمری ــن آدم س ای
و نمک گیــر انقــاب شــده؛ شــاید بــاور نمی کــرد. او همــه جــوره 
کســی حاضــر اســت از  کمتــر  کــرد.  خــودش را وقــف انقــاب 
بهتریــن امکانــات و آســایش و رفــاه بزنــد و در راه آرمانــش ثابت 
قــدم بایســتد. کمتــر کســی اســت کــه کار کنــد امــا نخواهــد دیده 
شــود، بــی مهــری و ظلــم ببینــد و ایســتادگی کنــد. امثــال آوینــی 
و طالــب زاده راه عشــق را بــه عبــور از جــادۀ عقــل گذراندنــد. بــا 
ســیر در تمــدن غــرب و زندگــی و شــناخت آن دل بســتۀ افــق 
ــا زبــان تفکــر   نــو انقــاب اســامی شــدند. بــا طالــب زاده بایــد  ب
صحبــت کــرد. بــرای فهــم آوینــی باید ذهنت گنجایش فلســفه 
را داشــته باشــد. آن هــا فــارغ از عشــقی کــه داشــتند، خردمندانه 
گــر جنــگ و زندگــی  و بــا شــناخت، امــام و راهــش را پذیرفتنــد. ا
بــه  گاهانــه اســت. ارزشــش هــم  گرفتنــد، آ جهــادی  پیــش 

گاهانــه اســت. همیــن انتخــاب آ

    راهیبرایبیداریجهانی
عصـر مـا بیـش از قلـم بـه تصویـر نیـاز دارد و این تفـاوت در واقع 
بسـط میـدان اسـت. این کـه از آمریـکا سـیاه پوسـت ها و از اروپـا 
عـده ای را جمـع کـرد تـا  از هولوکاسـتی بگوینـد کـه حـرف زدن 
دربـاره اش در مهـد آزادی ممنـوع اسـت، یعنـی اتفاقـی رخ داده 
و چیـزی منتقـل شـده. ایـن اقدامات جسـارت می خواهـد  و این 
جسـارت مبتنی بر شـناخت اسـت. طالب زاده جایگاه فکری دو 
گر کسی از یازده سپتامبر سخن  طرف دعوا را می دانست. مثا ا
می گویـد، از بـوش کینـۀ شـخصی دارد یـا نـه واقعـا اطاعاتـش 
کنفرانـس افـق نـو هـم تکیـه اش بـر اشـتراک  موثـق اسـت. در 

جهانـی بـود. ایـن که ما دوسـت مشـترک داریم که صلح اسـت و 
دشـمن مشـترکی که جهل و تبعیض اسـت و باید برای مبارزه با 

آن بـه پـا خیزیـم و باعـث بیـداری مـردم شـویم.  

    تصویریحقیقیازانقالب
امثـال  و  اسـت  انقـاب  اسـام،  شـمول  جهـان  تفکـر  مبـدا 
آوینـی و طالـب زاده تصویـر حقیقـی از انقابنـد. طالـب زاده  در 
بـی  را دیـدم  امـام  مصاحبـه ای می گفـت: »مـن وقتـی عکـس 
آن که او را بشناسـم، آتشـی درونم روشـن شد. درسم را نیمه کاره 
رهـا کـردم و بـه ایـران آمـدم. تـا مدت هـا نمـاز نمی خوانـدم ولـی 
از یـک جایـی بـه بعـد کـه بـا دیـن آشـنا شـدم، گفتـم بایـد بـروم و  
اصطاحا ته و توی ماجرا را در بیاورم. یک سال مطالعه کردم و 
خودم زیر و رو شـدم و در من تقیدات دینی شـکل گرفت.« این 
یعنـی پژوهشـگر. یعنـی کسـی کـه انقـاب درونـی و بیرونـی را بـا 
هم تجربه کرده و ظاهر و باطنش یکی شده است. این انقاب 
مبتنـی بـر یک جهان بینی اسـت. کسـی که جهان بینـی داد، نه 
لزومـا بـه معنـای خـاص ایدئولـوژی. این کـه کلیتـی از جهـان را 
در ذهـن دارد. بـرای آفرینـش یـک مبـدا، هـدف، نظـام و هدفـی 
قائل است و مطابق با همان نظام پیش می رود و این در تمام 

شـئون زندگـی فـرد نماینگر اسـت.

    الگوییبرایزیست
حــاج نــادر انســان جامعــی بــود.  او بــر متــون دینــی و قــرآن تــا حــد 
زیــادی تســلط داشــت. یعنــی می دانســت بــرای رجــوع بــه قــرآن 
بایــد چــه کنیــم.  بــه فضای هنر و مبانی انقاب هم مســلط بود. 
بنابرایــن در جایــگاه یــک معلــم بــه جــای اینکــه صرفا مطالــب را 
تدریــس کنــد ولــو بــه بهتریــن نحــو، بــه شــاگردانش ســپر و تیــر 
مــی داد. می گفــت بفرمــا ایــن قلــم خدمــت شــما. دوربیــن را هــم 
این طــور می گیرنــد حــاال بــرو بســم اهلل! جشــنوارۀ عمــار یکــی 
از مصادیــق میــدان دادن بــه افــراد جدیــد بــود. بچه هایــی 
کــه شــاید تــا بــه حــال فقــط دوربیــن دســت گرفتنــد و  فیلمــی 
نســاختند، حــاال محتوایــی ارائــه کردند، نکات ضعف و قوتشــان 
بیــان شــد و پخته تــر شــدند. ایــن روش معلمــی اســت کــه در 
ــی  ــازد. کس ــان بس ــا انس ــده ت ــرار دارد، آم ــارزه ق ــدان مب ــط می وس
کــه وســط جنــگ قــرار دارد، می دانــد چــه تیــری الزم اســت. بــه 
جــای ایــن کــه بنشــیند بگویــد خب بچه هــا بیایید دکمه روشــن 
خامــوش ایــن اســت؛ می گویــد داخــل دوربیــن را این گونــه نــگاه 
کنیــد و بــا وضــو و ذکــر دوربیــن دســت بگیریــد تــا در قلــب رســوخ 
کنــد. ایــن انســان ها بایــد بــه عنــوان الگــوی فرهنگــی تجزیــه و 
تحلیــل شــوند. فرمــول خیلــی پیچیــده ای نیســت. طالــب زاده 
یــک نمونــه اســت. جنــگ بــی شــمار نمونــه دارد. یک جــوان ۲5 
ســاله کاری کــرده کــه هنــوز آدم حیــرت می کنــد. این هــا بایــد بــه 

عنــوان الگــوی زیســتی معرفــی شــوند. 
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اواخــر دهــۀ 60 بــه خاطــر ســاخت فیلمــی مهمــان 
ــار  ــرای اولیــن ب ــادر را ب حضــرت آقــا شــدم. حــاج ن
آن جــا دیــدم و دوســتی مــا از همــان ماقات شــکل 
گرفــت. حضــرت آقــا طبــق معمــول همیشــه کــه 
بــه اهالــی فرهنــگ و هنــر محبــت دارنــد، حــاج 
نــادر را بســیار تشــویق کــرد. او هــم بــا احساســی از 
سرشــار محبــت و لــذت بــا آقــا صحبــت می کــرد و از 
محضرشــان رهنمــود می جســت. هیــچ گاه چهــرۀ 
ــرا  ــن ماج ــد از ای ــی رود. بع ــرم نم آن روزش از خاط
انــگار مســیر جدیــدی پیــش رویــش گشــوده شــد. 
ــا و  ــا حمایت ه ــب زاده ب ــه طال ــی ک ــیری طوالن مس

تشــویق آقــا پیمــود.
***

آقــای ضرغامــی دیــدار هنرمنــدان بــا حضرت آقــا را 
ترتیــب داده بــود. مــا ســوار چنــد اتوبــوس شــده و 
دم در بیــت پیــاده شــدیم. مــن و آقــای طالــب زاده 
اتوبــوس نبودیــم. وقتــی داخــل بیــت  در یــک 
شــدیم، جلــو نرفتــم و انتهــای حســینیه نشســتم. 
ســرم را کــه بــاال آوردم، دیــدم حــاج نــادر هــم عقــب 
صحبــت  از  اســتفاده  مشــغول  اســت.  نشســته 
ــائل  ــه مس ــع ب ــئولین راج ــد و مس ــتان هنرمن دوس
فرهنگــی بودیــم کــه روحانــی جوانــی آمــد و گفــت: 
بیاییــد  نشســته اید؟  اینجــا  نفــر  دو  شــما  »چــرا 
جلــو.« مــا شــلوغی را بهانــه کردیــم و نرفتیــم. بعــد 

از صحبــت آقــا، جــو جلســه صمیمی تــر شــد و همه 
دور ایشــان جمــع شــدند. دوبــاره همــان روحانــی 
ــو بــرد. مــن  ــا بــه زور مــا را جل ــار تقریب آمــد و ایــن ب
حیــا می کــردم زیــاد نزدیک شــوم. گوشــه ای پشــت 
جمعیــت ایســتادم. حــاج نــادر هــم همین طــور 
بــود. دلــش نمی خواســت در چشــم ها نمــود پیــدا 
ــت  ــم  و دس ــان را بردی ــظ خودم ــا از دور ح ــد. م کن
آخــر هــم نــگاه محبت آمیــزی نصیبمــان شــد و بــا 

حــال خــوش جلســه را تــرک کردیــم.
***

دربــارۀ  ســریالی  ســاخت  مشــغول   87 ســال 
حضــرت عیســی )ع( بــود. داســتان ایــن ســریال 
بــر اســاس انجیــل برنابــا نوشــته شــده بــود. حــاج 
و  نشــدن  مصلــوب  بحــث  می خواســت  نــادر 
در  دهــد.  نمایــش  فیلــم  در  را  حضــرت  عــروج 
گفــت:  او  بــه  علمــا  آقایــان  از  یکــی  جلســه ای 
»می دانــی انجیــل یعنــی بشــارت؟«  حــاج نــادر 
پرســید: »بشــارت؟ بشــارت چــه چیــزی؟« جــواب 
شــنید:»منجی، منجــی آخرالزمــان. ایــن بشــارت 
تنهــا بــرای پیامبــر آخرالزمــان نیســت بلکــه بــرای 
از نســلش ظهــور  کــه فرزنــدی  پیامبــری اســت 
می کنــد و می شــود منجــی نهایــی بشــریت.« حــاج 
نــادر همــان لحظــه بــدون تریــد و بــا اشــتیاق گفت 

پــس نــام ســریال می شــود بشــارت منجــی!

حاجنادرپرسید:
»بشارت؟بشارت
چهچیزی؟«جواب

شنید:»منجی،
منجیآخرالزمان.

اینبشارت
تنهابرایپیامبر

آخرالزماننیست
بلکهبرایپیامبری
استکهفرزندی
ازنسلشظهور
میکندومیشود

منجینهایی
بشریت.«حاج

نادرهمانلحظه
بدونتریدوبا

اشتیاقگفتپس
نامسریالمیشود

بشارتمنجی!

بشارت منجی 
یار بحرانی  وایت شهر وایت از نادر طالب زاده به ر چند خرده ر
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آشــنایی مــن بــا حــاج نــادر  بــه قبــل از شــهادت آقــا مرتضــی 
برمی گــردد. مــن قبــل از دیدن حاج نادر شــیفته شــهامت ایشــان 
بــودم. مســتند »ســتارگان آســمان گمنامــی« بــا موضــوع تفحص 
شــهدا منتشــر شــده بــود. در صحنــه ای دوربیــن به صــورت ســیار 
روی رمل هــای فکــه حرکــت می کــرد و بــه  میــن والمــر رســید. 
دوربیــن روی دســتان فــردی کــه در حــال خنثی ســازی بمــب 
کــه فیلم بــردار  بــود، رفــت. خیلــی متعجــب و کنجــکاو شــدم 
ایــن مســتند کیســت کــه جســارت کــرده بــه صحنه خنثی ســازی 
نزدیــک شــود. چــون هــر لحظــه امــکان انفجــار میــن بــود. وقتی 
پیگیــر شــدم و پرســیدم، گفتنــد حــاج نــادر طالــب زاده فیلم بــردار 

بــوده اســت.
***

کاروان  »مــادرم  گفــت:  دوســتان  از  یکــی  کــه  بــود  ســال 7۹ 
زیارتــی بــه ســوریه دارد.« کاروان زمینــی و از مســیرهای ترکیــه بــه 
حلــب، حلــب بــه دمشــق بــود. عاقــه داشــتم از آن جــا مســتند 

بســازم ولــی دوربیــن مناســبی نداشــتم. روزی حــاج نــادر تمــاس 
گرفــت و گفــت: »صابــر، شــنیده ام می خواهــی از ســوریه مســتند 
ــن  ــت: »دوربی ــدارم.« گف ــن ن ــی دوربی ــه ول ــم: »بل ــازی.« گفت بس
کــه داری، همیــن دوربیــن هندی کــم مــن را بــردار و بســاز.«  
ــه  ــم: »ن ــود. گفت ــده ب ــازه خری ــی را ت ــم آمریکای ــن هندی ک دوربی
ــازه خریدیــد.«  گفــت: »می خواهــم  ــرای شماســت و ت حاجــی، ب
ایــن دوربیــن را ببــری و تبــرک کنــی.« خاصــه دوربینشــان را بــه 
کــن متبرکــه  مــن دادنــد. در آن ســفر، چهــار قســمت مســتند از اما
ــود و چندیــن  ــا برکتــی ب و زیارتگاه هــای ســوریه ســاختیم. کار ب
بــار بــه مناســبت مــاه محــرم و وفــات حضــرت زینــب )س( از 
تلویزیــون پخــش شــد. وقتی از ســفر برگشــتیم، خواســتم مبلغی 
را به عنــوان اجــاره دوربیــن بــه حــاج نــادر بدهــم. هــر کاری کــردم 
قبــول نکــرد. گفــت: »همین کــه تبــرک شــده اســت در کارهــای 

مــن تأثیــر دارد.«

داستان یک دوربین متبرک! 
خاطره ای از مهدی صابر فیلم بردار برنامه های راز و عصر
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آشــنا  نــادر  حــاج  بــا  کــه  نوجوانــی ام  دوران  از 
شــدم، بــه یــاد نمــی آوردم کــه حتــی یــک جــا ترمــز 
گرفتــه باشــد. هــر دوره بهتــر از دورۀ قبــل بــود 
و بــه حداقل هــا قانــع نبــود. خیلی هــا در یــک 
برهــه از زمــان، دغدغــه ای دارنــد و کاری انجــام 
کــه نــگاه می کنــی،  می دهنــد. بعــد از ده ســال 
و  اســت  یکــی  قبلــش  ســال  ده  بــا  می بینــی 
رشــدی نــدارد، امــا حــاج نــادر افق هــای جدیــدی 
بــا آمــوزش،  را می دیــد. روی قلــه می ایســتاد و 
را هــم می گرفــت و نیــرو پــرورش  دســت بقیــه 
مــی داد. خــودش غــول مستندســازی بــود امــا 
نظــرات را می شــنید و احتــرام می گذاشــت و در 
می گفــت.  را  دقیقــش  و  کارشناســی  نظــر  آخــر 
بــرای  حتــی  می گذاشــت  وقــت  بچه هــا  بــرای 

کیلومتــر.  صفــر  مستندســازهای 
ــی  ــر فرهنگ ــاختن و مدی ــتند س ــادر از مس ــاج ن ح
ســمت  بــود  رفتــه  و  کشــیده  دســت  بــودن 
کــه  کنــد  کاری  برنامه هــای »راز« و »عصــر« تــا  
کننــد در یــک جبهــه هســتند.  همــه احســاس 
می خواســت کار بقیــه نمایــش داده شــود نــه کار 
خــودش، شــان و منزلــت خــودش را از کارگــردان 
و مســتند ســاز بــودن، پاییــن آورد و مجری گــری 
را انتخــاب کــرد. جلــوی دوربیــن می نشســت امــا 
دیــده نمی شــد در حالــی کــه کــوه اطاعــات بــود. 
یــا زمــان اهــدای جوایز در جشــنواره عمار، پشــت 
کت ایســتاده بــود. مــا روی صحنــه  ســر همــه ســا
صحبــت می کردیــم امــا او داشــت صحنــه را اداره 
کــه ایــده بدهــد و از  می کــرد. مثــل بقیــه نبــود 

آدم هــای دور و بــرش فقــط یــک عملــه بســازد 
بلکــه اجــازۀ رشــد بــه همــه مــی داد. گاهــی اوقــات 
گفتمانــی  دورن  نقــد  بخــش  فیلم هــای  تمــام 
عمــار را نــگاه می کــرد. می گفــت بایــد سیســتم 
اصــاح  معتــرض،  نــه  حامــی  عنــوان  بــه  را 
کنیــم. ایــن تفکــر حــاج نــادر باعــث شــده بــود 
ــی عاقــه بــه ثبــات و حفــظ  بچه هایــی کــه خیل
نظــام دارنــد و حتــی آن هایــی کــه دغدغــۀ تغییر، 
ــع  ــد؛ دورش جم ــم دارن ــرفت را ه ــاح، و پیش اص

ــوند.  ش
بدتریــن باهــا در سیســتم ســرش آمــده بــود امــا 
هــم حامــی نظــام بــود و هــم موتــور اصــاح و 
تغییــر. امــوال پــدری اش در همیــن یکــی دو دهۀ 
اخیــر مصــادره شــد. بــه خاطــر این کــه پــدرش، از 
نیروهــای ارتــش شاهنشــاهی بــود امــا ایــن طــور 
مســائل حــاج نــادر را از پــا نمی انداخــت. یــادم 
می آیــد در بیمارســتان تــوی بخش قلب بســتری 
مستندســازهای  دیــدم  دیدنــش.  رفتــم  بــود. 
دورش  بودنــد،  جــوان  همــه  کــه  جدیــد  نســل 
حلقــه زده انــد. بــا همــان حالــش، بحــث می کــرد. 
گــر مــا جــای او بودیــم، اصــا بــه آخــر کار  کــه چــه  ا
می شــود و یــا چــه کاری روی زمیــن مانــده، فکــر 
نمی کردیــم و همــه چیــز را تعطیــل می کردیــم. 
امــا همیــن تواضــع و سخت کوشــی حــاج نــادر، 

همــه را شــیفتۀ خــودش کــرده بــود. 

دربیمارستان
تویبخشقلب
بستریبود.رفتم
دیدنش.دیدم
مستندسازهای
نسلجدیدکه

همهجوانبودند،
دورشحلقه

زدهاند.باهمان
حالش،بحث

میکرد.
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حاجــــــــــــ

نــــــادر

توییــــــــــــــ
که نمیــــــــــــ
شناختمتـ



    ایستادهچونکوه
وقتـی ایـران در جنـگ بـا روسـیه شکسـت خـورد و معاهده هـای 
ننگین ترکمانچای و گلسـتان بسته شـد، ذهن پرسشگر ایرانی 
به دنبال این سـوال گشـت که چرا ما در چنین وضعیتی گرفتار 
آمده ایـم؟ دایـره ایـن سـوال تـا عصـر امـروز کشـیده شـده و حتـی 
کتابـی بـا عنـوان »چـرا غـرب پیشـرفت کـرد و مـا عقـب ماندیـم« 
نوشـته شـده اسـت. از عنوان کتاب هم چسـیتی فکر نویسـنده 
مشـخص اسـت و هـم جوابـی کـه خـود در آسـتین دارد؛ غـرب! 
ذهن شبه روشنفکر و غرب گرا در پاسخ به این پرسش، راه را در 
غربـی شـدن می دانـد از نـوک پـا تـا فـرق سـر! روشـنفکران عقیـم 
در راه تئوریـزه کـردن ایـن نظریـه همدسـت بـا دیکتاتـور پهلوی 
شـدند و بـه خیـال خود با کشـف حجـاب و کاه پهلـوی، ارمغان 

تمـدن غربـی را بـه ایـران آوردند!
شـکل های  بـه  شـدن  غربـی  برابـر  در  ایـران  مـردم  مقاومـت 
مختلـف ظهـور و بـروز داشـت امـا یکـی از جنبه هـای جالـب این 
مقاومـت، داسـتان تحـول انسـان هایی اسـت کـه در غـرب رشـد 
کرده انـد یـا بـا فرهنـگ غربـی خـو گرفته انـد. بعـد از نهضـت امام 
خویـش«  بـه  »بازگشـت  مثـل  مختلفـی  نظریه هـای  خمینـی، 
مطرح شـد. هر چه به سـمت انقاب نزدیک می شدیم، انقاب 
و تحول های فردی هم بیشـتر عیان می شـد. نمود فردی این 
تحـول را می تـوان در امثـال طیـب حـاج رضایـی و بعدتـر شـهید 
شاهرخ ضرغام دید. اما این مقدمه مبسوط می خواهد انسانی 
را خـاف جهـت ذهـن  کـه مسـیر  قـرار دهـد  مـا  روی  را پیـش 

مریض غرب زده هایی مثل سـید حسـن تقی زاده طی کرده و در 
کشـف و شـهودی انقابـی دچـار تحـول می شـود؛ سـخن از نـادر 
طالـب زاده اسـت. کسـی کـه در یـک خانـواده مرفـه زندگـی کـرد، 
در آمریکا درس خواند اما نفس قدسـی امام از او مردی سـاخت 
کـه تـا آخـر عمر مثل کوه بر سـر ایمـان و عقیده اش اسـتوار ماند. 
او در غـرب زیسـت امـا بـه سـتیز بـا غـرب مشـغول شـد. مسـتند 
سـاعت ۲5 را سـاخت و افـول آمریـکا را بـه تصویـر کشـید امـا از 
خمودگـی و رخـوت دسـتگاه های فرهنگـی نسـبت بـه قضیـه 
می رویـم،  جلوتـر  چـه  »هـر  می کـرد:  گلـه  بـزرگ  شـیطان  افـول 
سفارشـات امـام روشـن تر می شـود. هنـوز شـوروی برقـرار بـود کـه 
امـام از فروپاشـی اش سـخن گفتـه بود. سـال بعـد دیدیم که چه 
اتفاقـی افتـاد. امـروز هم آمریکا در نوبت اسـت؛ آمریکای متزلزل 
و دسـتپاچه. خوب نیسـت که محافل فرهنگی)نسـبت به این 
قضیـه( اسـتراتژی نداشـته باشـند. بایـد ایده پـردازی و صحبـت 

شود.«
و  خانقـاه  جنـس  از  عرفانـش  امـا  اسـت  عـارف  طالـب زاده 
ایسـتاده.  میـدان  میانـۀ  در  سـره  یـک  نیسـت،  گوشه نشـینی 
و  آفـاق  سـیر  بهتـر  درک  بـرای  امـا  سـتیزه جو.  اسـت  عارفـی  او 
انفـس حـاج نـادر بایـد نقبـی زد به دو مسـتند سـاخته شـده از او؛ 

شـقایق«. و  »خنجـر  و  »والعصـر« 

    قسمبهعصر!
نـگاه  از  ببینـد؟  زیبایـی  هـم  جنـگ  در  می توانـد  کسـی  چـه 

تویی که نمی شناختمت 
« و »خنجر و شقایق« رسی زندگی و زمانۀ نادر طالب زاده با تکیه بر دو مستند »والعصر بر

حـــاج نـــادر طالب زاده که بود و مهم تر از آن ســـلوکش چگونه بوده اســـت؟ وقتی از او ســـخن می گوییم با کدام طالب زاده مواجهیم مستندســـاز 
»والعصر« و »خنجر و شـــقایق« و »ســـاعت 25« یا طالب زاده ســـتیزنده با غرب؟ طالب زادۀ افق نو و ایستاده در برابر صهیونیسم یا طالب زاده ای 
کـــه در مقابـــل دوربیـــن عصـــر و راز را اجرا می کرد؟ طالب زادۀ فیلم ســـاز بشـــارت منجی یـــا طالب زادۀ پدر معنـــوی بچه های عمـــار؟ ورای تعاریفی 
کـــه این روزها از او می شـــود، باید شـــخصیتش را در بســـتر مکان و زمان بررســـی کـــرد. حاصل این کنـــکاش، بازنمایی زندگـــی دراماتیک مردی را 

« اســـت؛ مومن، اســـتوار و راســـخ.
ُ

ُکُه الَعواِصف ُتَحّرِ جلـــوی مـــا قرار می دهد که مصداق حدیث »الُمؤِمُن َکالَجَبِل الّراِســـِخ ال
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انسـان غربـزدۀ مفلـوک، جنـگ چیـزی جز سـیاهی نیسـت؛ این 
را می تـوان از نـگاه آن هـا بـه دهـۀ 60 دیـد. دهـه ای کـه پـر اسـت 
از شـور و حماسـه و جنگیـدن بـر سـر آرمـان. در ابتـدای مسـتند 
»والعصـر« نوشـته می شـود فیلمـی از جهـاد سـازندگی تقدیـم بـه 
تمـام صابریـن. صبر...صبـر...و صبـر در کنـار دعـوت و عمـل به 
حق اسـت که انسـان انقابی را می سـازد که حق تعالی فرموده: 
ْبـِر«. طالـب زادۀ جـواِن متحـول  »َتواَصـْوا ِباْلَحـِقّ َو َتواَصـْوا ِبالَصّ
شده، دانشگاه کلمبیا را با رانندگی لودر جهاد سازندگی و حضور 
در جبهـه تاخـت زده اسـت. انسـاِن انقابـی عصـر انتظـار اهـل 

معاملـه اسـت و طالـب زاده چـه خـوب معامله گـری بـود! 
در نریشـن ابتدایـی مسـتند »والعصـر« می شـنویم: »این تصاویر 
هجـوم غافلگیرانـه یـا یـک پیـروزی نیسـت بلکـه ثبـت تاریـخ 
اسـت تا آیندگان این حماسـه و خون را با چشم هایشـان ببینند 
تـا بـه گوش هایشـان و ورق های کتاب بسـنده نکنند.« اهمیت 
از دغدغه هـای مهـم  یکـی  آینـدگان،  بـرای  آن  ثبـت  و  تاریـخ 
نریشـن وجوهـی  از  اسـت. در قسـمتی دیگـر  بـوده  طالـب زاده 
گرچـه  »تصویـر  اسـت:  نهفتـه  طالـب زاده  شـخصیت  از  دیگـر 
نمـودی از واقعیـت نیسـت ولـی هـر چـه باشـد دریچـه ای اسـت 
بـرای دسـتیابی بـه حقیقتی کـه در متن واقعیت نهفته اسـت.« 
جسـت وجوی حقیقـت و دل نبسـتن بـه واقعیت هایـی کـه آن 
را جـای حقیقـت قالـب می کننـد؛ یکـی از مهم تریـن نمودهـای 
کیـش  شـخصیتی حـاج نادر اسـت. به قول موالنـا: »من بندۀ آن 
خیالـم کـه حـق آن جا باشـد، بیـزارم از آن حقیقت کـه حق آن جا 

نباشد.«
یکی دیگر از وجوه شخصیتی طالب زاده که با دیدن این مستند 
هویـدا می شـود، نـگاه زیباشـناختی بـه مسـائل و پدیده هاسـت. 
اوسـت کـه در دل جنـگ زیبایـی می ببینـد بـه مصـداق رایـت اال 
جمیا!  مصداق نگاه زیبایی شناختی در مستند والعصر جایی 
اسـت که همیشـه رزمندگان با لبخندی بر لب و برقی در چشـم 
از جلوی دوربین می گذرند. رزمنده جوانی نامۀ مرد میان سـالی 
کثـر نامه هایـی که بین رزمنـدگان و  را برایـش می خوانـد؛ شـبیه ا
خانواده هایشـان رد و بـدل می شـد؛ بـی نهایـت بـدون تکلـف، 
سـاده، شـفاف و زالل چـون آب روان: »نعمـت بـا خانـواده سـام 
می رسـاند. حـاج محمدحسـین بـا خانـواده سـام می رسـاند...« 
فقـط اسـامی عـوض می شـوند امـا »بـا خانواده سـام می رسـاند« 

ترجیع بنـد نامه هـای آن روزگار بـوده اسـت! 
ــاب  ــه انق ــی ب ــگاه جهان ــادر، ن ــاج ن ــای ح ــن آرمان ه از مهم تری
ایــن مســتند  در  را  آن  از  رگه هایــی  کــه  اوســت  آخرالزمانــی  و 
می بینیــم. مگــر کســی کــه در جنــگ حضــور داشــته و بــا شــعار 
کــرده، می توانــد  کربــا می گــذرد«، شــبش را روز  »راه قــدس از 
نگاهــی جهانــی بــه انقــاب نداشــته باشــد؟ در ایــن مســتند 
حاجــی بخشــی را می بینیــم کــه رزمنده هــای جهادگــر دورش را 

گرفته انــد و پــر شــور می خواننــد:

-بخشی: کجا میرید؟ 
-کربا

بخشی: ما رو میبرید؟ 
-ایشاال!

یـا در قسـمتی دیگـر مسـتند صحبت از نفی شـرق و غـرب، قیام 
مهدی)عـج( و ادامـه دار بـودن نهضـت بـه میـان می آید:

»گرچـه از شـرق و غـرب، گرچـه از شـرق و غـرب گلولـه بـارد... تـا 
قیـام مهـدی تـا قیـام مهـدی، نهضـت ادامـه دارد«.

مهـدی  قیـام  تـا  کـه  بـود  بـاور  ایـن  بـر  سـخت  طالـب زاده  و 
موعـود نهضـت ادامـه دارد و ایـن را نـه بـا لسـان کـه بـا اعمـال و 
کارنامه اش نشـان داد؛ از سـاخت مسـتند تا تربیت نسـل متعهد 
و انقابـی مستندسـاز گرفتـه تـا برگـزاری همایـش افق نـو. بعدها 
در جایـی از رسـالت هنرمنـد و تحـول آخرالزمانـی سـخن گفتـه 
بـود: »هنرمنـد بایـد راه را بـاز کنـد و بـه حرکت بیانـدازد و آدم ها را 
زنـده کنـد کـه مـن آن را تحـول آخرالزمـان می نامـم. معتقـدم که 
گـر می خواهیـم دربـارۀ هنـر صحبـت کنیـم، بایـد دربـارۀ تحول  ا
صحبت کنیم. ایجاد تحول به وسیلۀ زیباشناسی و فهم زمان 

بـه دسـت می آیـد.«

    خنجروشقایق
در شـناخت بعضـی از کارهـای هنری بایـد از آن ها فاصله گرفت 
تـا بـه شـناخت دقیق تـری رسـید. علـم تفسـیر و تاویـل ردایـی 
نیسـت که بر تن ناموزون هر اثر هنری کرد. »خنجر و شـقایق« 
امـا از منظرهـای مختلفـی قابـل تفسـیر اسـت. در تاویـل زمانـی 
کـه می تـوان بـه ایـن اثر کـرد، رد پـای محافظـه کاری و خمودگی 
از سـاخت  بعـد  صـدا و سـیمای وقـت مشـهود اسـت. سـال ها 
خنجر و شـقایق، طالب زاده از زخمی می گوید که صداوسـیما بر 
پیکـر خنجـر و شـقایق زد: »مـن همـه چیـز این سـریال)خنجر و 
شـقایق( را مدیـون شـهید آوینـی می دانـم، البته هنـوز هم حال 
و هـوای خنجـر و شـقایق هسـت و شـاید پـر شـورتر شـده باشـد. 
شهید آوینی زمانی به رئیس صدا و سیمای آن وقت گفت شما 
تلویزیـون را تبدیـل به بوق مفلـوک کرده اید و فکر می کنم هنوز 
ایـن بـوق وجـود دارد. چطـور می تـوان هـر شـب، یک سـاعت در 
مـورد مـار و ملـخ برنامه دید اما نمی تـوان در مورد آمریکا که مرکز 

توطئـه علیـه ماسـت، ۲0 دقیقه مسـتند دید؟«
ورای تفسـیر زمانی شـاید مهم ترین وجه شـخصیتی طالب زاده 
منطبـق بـا رویکـرد ایـن مسـتند، رسـاندن صـدای مظلومینـی 
در  روزگار،  آن  در  بوسـنی  ندارنـد.  فریادرسـی  هیـچ  کـه  اسـت 
محاصـره خبـری بود و ثبت وقایع جنگ توسـط گـروه ایرانی به 
معنای شکسـتن این حصار. چیسـتی حاج نادر در این مسـتند 
می شـود:  مطـرح  بوسـنی  مسـلمانان  بـا  مصاحبـه  وسـیلۀ  بـه 
»چـرا بقیـه کشـورهای مسـلمان بـه مـا کمـک نمی کننـد؟« البتـه 

39

الگویــــــــــــ
حاجــــــــــــ

نــــــادر

توییــــــــــــــ
که نمیــــــــــــ
شناختمتـ



سواالت هوشمندانۀ طالب زاده جوان در مصاحبه با بوسنیایی 
بـه  نسـبت  او  جهانـی  و  اسـتراتژیک  تفکـر  عمـق  از  نشـان  هـا 
اسـام اسـت. کافـی اسـت بـه همیـن دو سـوال او در گفتوگـو بـا 
کـرد؛ »جنـگ چـه تاثیـری بـر عواطـف و  افـراد مختلـف دقـت 
گذاشـته اسـت؟« یـا »جنـگ در رشـد  احساسـات مسـلمان هـا 
تفکـر دینـی چقـدر موثـر بـوده؟« طالـب زاده با این مسـتند و بعد 
از آن، عمـرش را پـای ایـن گذاشـت کـه نـه تنهـا مسـلمانان بلکه 

مظلومیـن عالـم را علیـه اسـتکبار متحـد کنـد. 
اما چیستی حضور این گروه مستندساز ایرانی در بوسنی سوالی 
اسـت کـه امـروز هـم می توانـد ذهـن را قلقـک دهـد. هوشـمندی 
کشـیدن عمـدی رضـا برجـی، سـعید  طالـب زاده در بـه تصویـر 
قاسـمی و... در این سـفر، تنها یک دلیل دارد؛ در این سـفر باید 
»حضـور« بـه ثبـت می رسـید. بایـد همـه می دیدنـد که گروهـی از 
ایران به یاری بوسـنی شـتافته. این حضور از جنس ریا نیسـت، 
از جنـس تبلیـغ اسـت و دعـوت به یاری. سـید مرتضـی آوینی در 
نریشـنی کـه بـرای ایـن قسـمت خوانـده، بـه زیبایـی از ضـرورت 
این حضور گفته است: »آن چه بیشتر آزارمان می داد، چشمان 
منتظـری بـود کـه به ما دوخته شـده بـود. دیدن ما می توانسـت 
در ایـن غربـت یـاس آور کـه همـه جـا را پـر کـرده بـود؛ ایـن بـاور را 
بـه آنـان عطـا کنـد که بماننـد و تا آن گاه که جز تسـلیم؛ چاره ای 

نیست بجنگند.« 
کــه وجــوه دیگــری از  جنگیــدن و تســلیم نشــدن، دو امــری 
شــخصیت طالــب زاده را بــرای مــا نمایــان می کنــد. آیــا زیســت 
گرفتــه اســت؟ آیــا دیــدن  او در ســاحت مستندســازی شــکل 
حماســه رزمنــدگان در جبهه هــای ایــران و بوســنی، طالــب زاده را 
بــه ســمت حماســه و شــور و مقاومــت کشــانده اســت؟ هــر آن چه 
ــام در  ــه اس ــی او ب ــگاه جهان ــی و ن ــر دین ــم تفک ــت، می دانی هس
زمان ســاخت مســتند خنجر و شــقایق شــکل گرفته بوده وگرنه 
مســلمان یکجانشــین با غم مردمان دیگر در گوشــه ای دیگر از 
عالــم کاری نــدارد! شــاهد مثــال دیگــر ایــن اســت کــه طالــب زاده 
در جای جــای مســتند ســعی دارد بــه جنگیــدن بوســنیایی ها 
رنــگ و بــوی دینــی بدهــد؛ البتــه ســعی او منطبــق بــر واقعیــت 
ــرای مســلمانان  اســت. از بــه تصویــر کشــیدن مســاجدی کــه ب
نقــش هویتــی دارنــد تــا رزمنــدگان بوســنیایی کــه شعارشــان اهلل 

کبــر اســت و الالــه االاهلل. ا

قاینادر     ظرفیتهایدراماتیکآ
انقــاب،  پــای  اســت؟ مانــدن  کــدام وجــه طالــب زاده مهــم 
حرفــه ای و پژوهشــگر بــودن، مبــارزه بــا غرب گرایــی یــا ایــن کــه 
کباختــه بــود بــا سرشــار از شــوق بــه انقــاب؟ آیــا زندگی  مــردی پا
آدمــی کــه غــرب و مواهــب آن را رهــا می کنــد، بــه ایــران انقابــی 
برمی گــردد و زندگیــاش را پــای انقــاب می گــذارد؛ جذابیــت 
فرودهــای  و  فــراز  در  کــه  مــردی  زندگــی  نــدارد؟  دراماتیــک 

بیــن  می تــوان  آیــا  نشــد.  پیــاده  انقــاب  قطــار  از  مختلــف 
طالــب زاده و بیــژن ایرانــی ســریال »در چشــم بــاد« پیونــدی 
کــرد؟ »در چشــم بــاد« یــک بســتر تاریخــی را نشــان  برقــرار 
می دهــد؛ از نهضــت جنــگل تــا دیکتاتــوری رضاخــان و اشــغال 
ــا وقــوع انقــاب اســامی و جنــگ  ــه دســت متفقیــن ت ایــران ب
ــا مقطــع آزادســازی خرمشــهر. بیــژن ایرانــی جــز در  ــی ت تحمیل
مقطعــی خــاص، بیشــتر نظاره گــر وقایــع اســت تــا زمانــی کــه بــه 
ــاز می شــود. در این جــا  ایــران برمی گــردد و پایــش بــه جبهــه ب
او در مقــام عمــل اســت، آســتین بــاال می زنــد؛ مجروحیــن را 
ــا وقــوع انقــاب بــه ایــران  عمــل می کنــد و...طالــب زاده هــم ب
می آیــد؛ درســت در وســط مهلکــه حاضــر اســت؛ از روزهــای 
ــاد  ــی. او نم ــگ تحمیل ــای جن ــا روزه ــکا ت ــفارت آمری ــغال س اش
انســانی اســت کــه بــا بــی عملــی میانــه ای نــدارد. چــرا نبایــد 
و  فرهنگــی  فعالیــن  مهمتریــن  از  یکــی  مجاهدانــۀ  زندگــی 
رســانه ای جریــان انقابــی بــه ســریال تبدیــل شــود؟ ســتایش 
خیالــی ســه گانه دارد امــا طالــب زاده و آوینــی و چمــران نبایــد 

زندگی شــان تبدیــل بــه ســریال شــود؟ 
کــه همیشــه در وســط معرکــه حاضــر بــوده، حســرت  مــردی 
مــردان  راه  ســد  نمی تواننــد  موانــع  امــا  داشــت.  هــم  بزرگــی 
بــزرگ شــوند: »در ایــن ســال های پــس از انقــاب الگوســازی و 
نیروســازی نشــده اســت. آیــا نیرویــی تربیــت کرده ایــم کــه نــگاه 
کن خارجــی یــا مــردم غــزه را نســبت بــه دفــاع  یــک ایرانــی ســا
مقــدس و جنــگ ایــران و عراقــی پرســیده باشــد؟ مــا بــرای 
نیروســازی درســت وقــت نگذاشــتیم و برنامه ریــزی نکردیــم، 
کــه در  همــه اش در فرمالیته هــای اداری بودیــم. در صورتــی 
کار  خ داده بایــد بیشــتر  کــه چنیــن تحولــی در آن ر کشــوری 
می شــد. جشــنواره عمــار جهشــی در ایــن زمینــه اســت، ایــن 
ــد کــه  ــه مــا می گوی ــده اســت و ب ــی خوشــحال کنن جهــش خیل

اتفاقــی افتــاده اســت.« 
وقتــی  طالــب زاده  دراماتیــک  زندگــی  کشــیدن  تصویــر  بــه 
زیباتــر می شــود کــه حســرت ها، بیــم و امیدهــا و راه غلبــه  او بــر 
مشــکات را بــه مخاطــب نشــان دهیــم.  طالــب زاده وقتــی کــه 
می بینــد رســانه های رســمی نــه آن قــدر مردمــی هســتند کــه 
صــدای مــردم را بــه گــوش مســئولین برســانند و نــه می تواننــد 
صــدای انقــاب را بــه جهانیــان برســانند؛ شــروع می کنــد بــه راه 
انداختــن جشــنوارۀ عمــار و حمایــت از مستندســازان مردمــی. 
کــرد  کــه از غــرب بــه ایــران هجــرت  حاصــل زندگــی مــردی 
مقدســش  آرمان هــای  بــرای  خســتگی ناپذیر  عمــر  یــک  و 
جنگیــد؛ قطعــا می توانــد درامــی جــذاب و نغــز باشــد. حــاج 
ــادری کــه در ســینمایی »تویــی کــه نمی شــناختمت« نقــش  ن
و  اســت  فرمانــده  جبهه هــا  در  کــه  می کــرد  بــازی  را  معلمــی 
ســرانجام تــرور می شــود و بــه شــهادت می رســد. طالــب زاده 
نقــش بــازی نمی کــرد، خــود خــودش بــود. یــک معلــم، یــک 

فرمانــده؛ یــک شــهید!  
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گاه ، منتظری آ  انسانی منتظر
سید سلیم غفوری، مستندساز و مدیر شبکه افق.

در دفاع از حق، آزاده بود
گفتگو با احمد نجفی بازیگر سینما

قرار در خانۀ نادر
محمدرضا وحیدزاده

راز رسانه

که یک رسانۀ پویای تأثیرگذار داشته  گر ما به طور طبیعی بتوانیم به جایی برسیم  »ا
باشیم، موفق بوده ایم.«حاج نادر طالب زاده

جنگ به خط شکن نیاز دارد، فرماندۀ خط شکن رسالتش باز کردن و صاف کردن مسیر برای 
که رسانه را میدان جنگ می دید.  سربازانش است. نادر طالب زاده فیلمساز خطشکنی بود 
حماسه  شقایق«  و  »خنجر  با  سازندگی،  جهاد  جهادگران  رشادت  »والعصر«  با  که  جنگی 
مسلمانان بوسنی و با ساعت» 25« افول آمریکا را پیش چشمان ما گذاشت اما آن جایی کار 
طالب زاده به سمت خط شکنی و صف شکنی می رود که شروع به تربیت و حمایت نسلی از 

فیلم سازان متعهد و انقالبی می کند از فیلمسازان لبنانی تا مستندسازان جشنواره عمار.  



گرفتـه، متعجـب  کسـی سـی و چهـار بـار بی امـان شـماره اش را 
شـده و دسـت آخـر از روی کنجـکاوی پاسـخ داده تـا ببینـد چـه 
کسـی پشـت خـط اسـت. پذیرفـت کـه نسـخه ای از فیلـم را بـه 
دسـتش برسـانیم. بعـد از آن خیلـی سـریع قـرار یـک گفت وگـو را 
مـا خواسـت  از  و  کـرد  البـه الی همـۀ مشـغله هایش هماهنـگ 
بـه دیدنـش برویـم. کجـا؟ در خانـۀ خـودش؛ سـعادت آباد. روز 
مقـرر راه افتادیـم و بـه آدرسـی کـه داده بـود رفتیم. سـعادت آباد، 
یـک  بـود.  نوسـاز  آپارتمـان  یـک  پـاک...  کوچـۀ...  خیابـان... 
ملـک شـخصی سـاده. بـا کمـی اسـترس زنـگ زدیـم و صدایـی 
غریبـه پاسـخ داد. گفـت: »بیاییـد بـاال.« رفتیم. جلـوی واحد که 
رسـیدیم، جوانـی در را بـاز کـرد و مـا را بـه داخـل خوانـد. خانـه، 
یـک خانـۀ مسـکونی معمولـی بـود؛ بـا چیدمانـی مرسـوم و حتی 
قـاب عکس هایـی قدیمـی از بـزرگان و درگذشـتگان خانـواده. 
سیاه سـفید، بـرای حوالـی سـی و چهـل شمسـی؛ بـا ژسـت های 
رسـمی، پوشـش های آن دوره و البتـه کمـی فاخـر. داخـل خانـه 
پـای  بـود  نشسـته  نفـر  یـک  بـود.  کـم  حا عجیبـی  شـرایط  امـا 
گیرنـدۀ تلویزیـون و بـا کنتـرل، شـبکه ها را می چرخیـد. یـک نفـر 
دکمه های دسـتگاه فکس را فشـار می داد و نوار کاغذها را جمع 
می کـرد. یـک نفـر از ایـن اتاق بـه آن اتاق می رفت و یک نفر هم 
در آشـپزخانه بیـن قفسـه ها بـه دنبـال چیزی می گشـت. درهـا را 
باز و بسـته می کرد و داخل قوطی ها سـرک می کشـید. این دیگر 
چـه جـور خانـه ای بـود؟ خـود حـاج  نـادر کجاسـت؟ جـوان مـا را 
بـه گوشـۀ پذیرایـی راهنمایـی کرد؛ جایی که با یک دسـت مبل 
ساده و یک پارتیشن چوبی از باقی فضای خانه جدا شده بود. 
سـاکت و مبهـوت منتظـر نشسـتیم تـا حـاج  نـادر بیایـد. دِر یکـی 
از اتاق هـا بـاز شـد و میزبانمـان بـا پیراهنـی گشـاد و شـلوار راحتی 
سـفیدی بیرون آمد. دسـتی به موهای خوش حالت جوگندمی 

ایسـتاده  انگیـزه  و  شـور  و  جوانـی  قلـۀ  در  مـا  و  بـود   8۹ سـال 
بودیـم. آن روزهـا فیلـم عجیبـی بـه دسـتم رسـیده بـود بـه نـام 
»غیـر قابـل تصـور« )Unthinkabl(. ماجـرا بـه رفتـار عجیب یک 
تروریسـت و درماندگـی دسـتگاه های امنیتـی آمریـکا در مواجهـه 
بـا او بازمی گشـت. ظاهـر فیلـم مثـل عمـوم فیلم هـای اکشـن و 
اسام هراسـی  رویکـرد  معمـول  طبـق  و  بـود  هالیـوود  دلهـره ای 
داشـت. باطـن ماجـرا امـا چیـزی فراتـر از ایـن بـود. »غیـر قابـل 
از  و  داشـت  مهم  تـری  حرف هـای  زیریـن  الیه هـای  در  تصـور« 
فصلـی جدیـد در روابـط آمریـکا و دشـمنانش سـخن می گفـت. 
فیلـم را بـه دسـت بـرادرم سـید امیـر جاویـد رسـاندم و موضـوع 
گذاشـتم. او نیـز بعـد از تماشـا بـا مـن هم نظـر  را بـا او در میـان 
بـود. در شـور و حـال آن سـال ها، بی تـاب گفت وگـو بـا شـخصی 
نشـریۀ  در  می خواسـتیم  بودیـم.  مجرب تـر  و  صاحـب رأی 
پرمخاطـب »پنجـره« در آن ایـام داغ، یـک پرونـده دربـاره اش 
کنیـم. سـید بعـد از مدتـی، نـام حـاج  نـادر را بـه میـان آورد.  کار 
گزینۀ وسوسـه انگیزی بود و به همان  اندازه متهورانه. آن روزها 
برنامـۀ »راز« حـاج  نـادر حسـابی گل کرده بـود و همه جا صحبت 
مـا  بـرای  وقتـی  سرشـلوغی هایش  در  داشـتم  یقیـن  بـود.  او  از 
یک القباهـا نخواهـد داشـت. بـه سـید گفتـم: »بعیـد می دانـم در 
ایـن شـرایط بتوانیـم پیدایـش کنیـم.« نگاه سـید از من روشـن تر 
بـود. گفـت: »بسـپارش بـه مـن.« شـماره اش را یافـت و شـروع بـه 
تماس گرفتن کرد. یک بار، دو بار، سـه با... یک روز، دو روز، سـه  
روز... حاج  نادر جواب نمی داد و به نظرم طبیعی هم بود. سید 
ولی دسـت بردار نبود. اصرار داشـت که فقط با او می شـود دربارۀ 
این فیلم حرف زد. پیاپی تماس می گرفت. سـی و سـه بار زنگ 
زد. بـار سـی و چهـارم حاج نـادر گوشـی را برداشـت و خیلـی گـرم 
سـام داد. پـوزش خواسـت کـه سـرش شـلوغ بـوده، امـا از این کـه 

 قرار در خانۀ نادر

محمدرضا وحیدزاده
شاعر و مدرس دانشگاه
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و خرمایـی اش کشـید و بـا یک حرکت همـه را مرتب 
گویـی تـازه از اسـتراحت برخاسـته باشـد. بـه  کـرد. 
کنارمـان  غریبگـی،  بی کمتریـن  و  آمـد  سـمت مان 
صمیمانـه  و  شـد  بحـث  وارد  بی مقدمـه  نشسـت. 
تعجـب و هیجانـش را از فیلمـی کـه دیـده بـود بـا مـا 
در میـان گذاشـت؛ بی تکلف، بی فاصلـه، بی  نقاب. 
بابـت معرفـی فیلم تشـکر کرد. گفت شـمارۀ مـا را به 
همـراه نـام ایـن فیلم در گوشـی اش ذخیـره کرده که 
لطفمان از خاطرش نرود. گفت به ما بدهکار است 
و در عـوض ایـن فیلـم بایـد حتمـًا یـک فیلـم خـوب 

بـه دسـتمان برسـاند. گفـت طلبتـان!
از سـویی غـرق در جذبـۀ حـاج  نـادر شـده بـودم و از 
سـوی دیگـر هنـوز بـه شـرایط خانـه می اندیشـیدم؛ 
خانـه ای مسـکونی کـه مـا در کنجـی از آن بـه گـپ 
گفـت بـا میزبـان مشـغول بودیـم و در هـر جـای  و 
دیگـرش، کسـی گـرم کاری بـود. یـک نفـر هاردهـا را 
در لب تاپ خالی می کرد و یک نفر مشـغول نوشـتن 
بـود. یـک نفر برای دیگران چایی می ریخت و یک 
نفر تلفن جواب می داد. درسـت مثل قصه ها، مثل 
خانـۀ ابوراصـف در رمـان »مـن او«، مثـل خانـۀ علـی 
الپوآنته و رفقایش در فیلم »نبرد الجزایر«. در اثنای 
مصاحبـه، گـرم گفت وگـو بودیـم کـه زنـگ خانـه بـه 
صـدا درآمـد. یکـی از جوان هـا آیفون را برداشـت و در 
را بـاز کـرد. چنـد دقیقـه بعـد، دختـر خانمـی بـا کولـه  
پشـتی و مقنعـۀ مدرسـه و روپـوش سـورمه ای وارد 
شـد. آمـد جلـو و بـه حـاج  نـادر سـام داد. حـاج  نـادر 
هـم بـا او حـال و احوالـی کـرد: »خوبـی بابـا؟ مدرسـه 
خـوب بـود؟« بعـد هم دختـر خانم به اتـاق خودش 
رفت و حاجی بازگشت به سر گفت وگو. ماجرا برایم 
عجیب تر شـد. اینجا باالخره خانه اسـت یا قرارگاه؟ 
خانـواده؟  سـکونت  محـل  یـا  اسـت  تیمـی  خانـه  
یـا یـک  زندگـی می کننـد  اینجـا  آدم هـای معمولـی 
مشـت پارتیزان و چریک رسـانه ای؟ چه خبر اسـت 
چنیـن  عمـرم  در  ایـن  از  پیـش  به راسـتی  اینجـا؟ 
چیـزی ندیـده بـودم؛ و البته پـس از آن هم هیچ گاه 
ندیـدم. تاکنـون با آدم های فرهنگـی و دغدغه مند 
این گونـه  هیـچ  یـک  امـا  کـرده ام،  دیـدار  زیـادی 
قـول و عملشـان درهم نیامیختـه بـود؛ هیچ کـدام 
این چنیـن زندگی شـان بـا مبـارزه یکـی نشـده بـود؛ 
هیچ کـس را هـم در عرصـۀ فرهنـگ و هنر بـه اندازۀ 
او جدی، اما امیدوار و روبه جلو نیافتم؛ حتی زمانی 
کـه مـا لـب بـه انتقـاد می گشـودیم، نیمـۀ پر لیـوان را 
می دیـد و از خـود مـا بـرای انگیزه بخشـی بـه مـا، وام 
می گرفـت. اجـازه دهیـد پایان بخـش ایـن روایـت، 

سـطرهایی از همین گفت وگو و نحوۀ نگاه روشـن 
حـاج  نـادر بـه صحنه باشـد:

کنیـم.  کمـی از خودمـان انتقـاد  جاویـد: بگذاریـد 
منفعانـه  کمـی  سـینما  حـوزۀ  در  مـا  عملکـرد 
یـک  هالیـوود  همچـون  گفـت  نمی تـوان  بـوده. 
سیسـتِم یکپارچـه در تولیـد این محصـوالت نقش 
داشـته اند. ایـن اهمـال برایـم توجیه پذیـر نیسـت. 
حاج  نادر: باید توجه کنید که بین انقاب اسامی 
و جمهـوری اسـامی تفـاوت اسـت. همـه کـه نبایـد 

حزب اهلل لبنان باشـند. 
وحیـدزاده: امـا در هالیـوود وضـع بـه گونـۀ دیگـری 

اسـت. پـس چـرا آن هـا نظام منـد عمـل می کننـد؟
حـاج  نـادر: هالیـوود یـک صنعـت اسـت. صنعتـی 
کـه بودجـۀ آن از همـۀ بودجـۀ نفـت ایـران  اسـت 
بیشتر است. ما نباید چنین توقعی داشته باشیم. 
مـا کـه بـه دنبـال اینترتینمنـت یـا در پـی سـرگرمی 
حفـظ  را  حقیقـت  می خواسـتیم  مـا  نبوده ایـم. 
گـر توانسـتیم این کار را کنیـم برایمان بس  کنیـم. ا
اسـت.  روزه  سی وسـه   جنـگ  هنرمـان  مـا  اسـت. 
گام  کـه سـینمای مـا در ایـن مسـیر  مهـم نیسـت 
برنمـی دارد. سـینمای مـا زمانـی می توانـد بـه ایـن 
کـه رشـد فکـری و فنـی و هنـری مـا  مرحلـه برسـد 
گاهی اسـت.  ارتقـا یابـد. ولـی از این مهم تر سـطح آ
انقاب اسامی یک واقعۀ جهانی است و منحصر 
ایـن  بـا  هرکسـی  نیسـت.  هـم  لبنـان  و  ایـران  بـه 
کـرد تکلیفـش روشـن  کمـک  کاروان همـراه شـد و 

اسـت. نگـران نباشـید کـه چـرا هالیـوود نداریـم. 
هـم  مقابلـه  اسـتراتژی  دنبـال  بـه  نبایـد  جاویـد: 

باشـیم؟ 
حـاج  نـادر: هنـر مـا همیـن شـماها هسـتید. همیـن 
شـمای جوانـی کـه آمـده ای و ایـن فیلـم را بـه مـن 
معرفـی کـرده ای و یقـۀ مـرا بـرای تحلیـل و بررسـی 
گرفتـه ای. قـرار نیسـت مـا دنیـا را بـا چیزهـای  آن 
مصنوعـی سـرگرم کنیـم. آن هـا دارنـد دنیا را با سـم 
گـر مـا بـه طـور طبیعـی بتوانیـم  سـرگرم می کننـد. ا
بـه جایـی برسـیم کـه یـک رسـانۀ پویـای تأثیرگـذار 
شـما  قـول  بـه  بوده ایـم.  موفـق  باشـیم،  داشـته 
سـینمای ما فیلم فارسی اسـت. درست شبیه دورۀ 
فردیـن و بهـروز کـه اصًا نسـبتی با انقاب اسـامی 
نـدارد. البتـه بایـد گفـت اقداماتـی انجـام شـده، امـا 
در اقلیـت اسـت. بـرای مـا همیـن هوشـیاری شـما 

بـرای رصـد اوضـاع و کار دشـمن کافـی اسـت. 
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   فیلمسازخطشکن
اولیـن آشـنایی مـن بـا مرحـوم طالـب زاده متعلـق بـه دهـۀ 70 و  
کـران مسـتند »خنجر و شـقایق« برمی گـردد. آن موقع  ماجـرای ا
در بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فعالیت داشتم. هنگامی که 
مسـتند از نمایـش در تلویزیـون منـع شـد، دانشـجوها مسـتند را 
پارتیزانی در دانشـگاه پخش و منتشـر کردند. نمایشگاه عکس 
کران مستند هم در کنار این  با محوریت بوسنی برگزار کردیم و ا
برنامـه بـود. آن جـا مـا نام آقای طالـب زاده را به عنـوان کارگردان 
مستند شنیدیم و با آشنایی بیشتر از ایشان به عنوان فیلم ساز 
خـط شـک یـاد می کردیـم. بعد از مدتی در اولین سـالگرد شـهید 
مرتضـی آوینـی به صـورت حضـوری بـا آقـای طالـب زاده ماقات 
داشـتم که موجب اسـتمرار ارتباط شـد. بعد از آن هم وقتی وارد 
عرصـۀ  مستندسـازی شـدم در کاس هـای آقـای طالـب زاده در 
دانشگاه صداوسیما شرکت کردم. برای امور مختلف فرهنگی، 
مستندسـازی و...  از نظـرات و پیشـنهادت حـاج نـادر اسـتفاده 
می کردیم. تعداد زیادی از مدیران صداوسـیما، افتخار داشـتند 
مقاطعی در کنار حاج نادر باشـند. همراهی و مشـورت با ایشـان 
باعث شـناخت بهتر از رسـانه می شـد. برنامه های خط شـکن و 
مطالبه گرانـۀ آقـای طالـب زاده موجب ایجاد مسـیر جدیـدی در 

رسانه شـده است.

   نگاهآخرالزمانیوکادرسازی
اهتمام حاج نادر در آموزش و تربیت جوانان مثال زدنی بود. 
اولین کار مستقل بنده، مستندی با موضوع عقب نشینی ارتش 
اسرائیل از جنوب لبنان و عصر جدید مقاومت بود. بابت همین 
موضوع چندین ساعت جلسه با آقای طالب زاده داشتیم. وقت 
 گذاشتن و اهمیت  دادن به آثار جوانان فقط برای بنده بود. 
حاج نادر وقتی آثار جوانان را می دید با آن ها تماس می گرفت 
و در مورد اثر صحبت و راهنمایی می کردند. از اولین دوره های 
که در مرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد  آموزش فیلم سازی 
اسامی برگزار شد، مخاطبین از جوانان فعال رسانه ای لبنان 
از  است،  امام  درمورد  که  »روح اهلل«  مستند  کارگردان  بودند. 
هنرجوهای همین دوره بود. همچنین آثار برخی از هنرجوها 
در جشنواره های بین المللی درخشیدند. از دیگر کارهای حاج 
افغانستانی های ساکن  برای  آموزش فیلم سازی  کاس  نادر، 

ایران بود. آقای طالب زاده محلی و منطقه ای فکر نمی کرد. 
یعنی نگاه به افراد طبق منطقه جغرافیایی نداشت و مسئله 
را آخرالزمانی می دید که در آخر همه جهان در یک صف واحد 
قرار دارند. عقیده داشت برای تشکیل جبهۀ رسانه ای بین 
واحد  صفحه  یک  باید  و...  عراق  افغانستان،  لبنان،  ایران، 
شکل بگیرد. با همین نگاه هم به تربیت نیرو در سایر کشورها 
می پرداخت. به صورت کلی به بحث آموزش و کادرسازی بسیار 
بودیم،  رفته  منزلشان  به  که  مرتبه  چندین  می داد.  اهمیت 
جوانانی از شهرستان حضور داشتند، آمده بودند اثرشان را به 

حاج نادر نشان بدهند.  

   حاجنادر،حامیجوانان
مسـتندی درمورد زلزله بم داشـتم که بسـیار سـریع تدوین شـد 
تـا بـه مراسـم چهلـم برسـد. آن موقـع بـا حـاج نـادر کـه در اداره 
کل تأمیـن برنامه هـای بین الملـل بـود؛ تماس گرفتـم و در مورد 
مسـتند توضیح دادم. قرار شـد روز بعد جلسـه حضوری داشـته 
کـرد. بـرای پخـش در  باشـیم. مسـتند را دیـد و خیلـی تعریـف 
شـبکه هماهنگ شـد. با وجود اینکه می دانستم کار متوسطی 
کار  از  کـه  داشـت  روحیـه ای  اسـت.  بـوده  محـوری  گـزارش  و 
کسـی  هیـچ  اول  »کار  می گفـت:  می کردنـد.  حمایـت  جوانـان 
قـرار نیسـت عجیـب  و غریـب باشـد. همـه نقطه شـروعی در کار 
دارنـد و در مسـیر یادگیـری نقـاط ضعـف را متوجـه می شـوند. 
کنیـم و انگیـزه بدهیـم تـا جوانـان  بایـد حمایـت و راهنمایـی 
رشـد کننـد.« روحیـه حمایتـی حـاج نـادر، بـه شـکل گیری نسـل 
کـرد. نـگاه حـاج نـادر بـه  کمـک  مستندسـازان جـوان انقابـی 
شـوند.  دیـده  بایـد  کـه  بـود  جوانـان  از  حمایـت  افـق،  شـبکه 
کـه روی آنتـن شـبکه چهـار رفـت، بـا  حتـی در فصـل اول راز 
مستندسـازان جـوان  کـه در جامعه کمتر شـناخته شـده بودند؛ 
گفت وگو می کرد. جوانانی که پتانسـیل و ظرفیت داشـتند را به 

مجموعه هـای مختلـف معرفـی می کـرد. 

   تریبونهایانقالباسالمیدرتلویزیون
سـال 88 جمعـی از هنرمنـدان خدمـت مقـام معظـم رهبـری 
رفتنـد. در آن دیـدار چندیـن نفـر بـه نمایندگی از جمع صحبت 
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میپرداخت.

کردنـد کـه یکـی از افـراد آقـای طالـب زاده بـود. در 
ظرفیـت  از  کثـری  حدا اسـتفاده  بـه  صحبت هـا 
داشـت.  اشـاره  مشـکات  حـل  بـرای  مسـتند 
همچنین عاوه بر نقش در تشکیل شبکه افق، 
ایـده راه انـدازی شـبکه مسـتند را مطـرح کـرد کـه 
بعـد از چنـد مـاه پخـش آزمایشـی شـبکه مسـتند 

آغـاز شـد.
افـق،  شـبکه  تشـکیل  از  هـدف  و  دغدغـه 
انقـاب  تریبـون  بـرای  شـبکه ای  راه انـدازی 
اسـامی بود. یعنی یک رسـانه پیشـتازی داشـته 
باشـیم کـه زبـان گویـای انقـاب در عرصه هـای 
مختلـف باشـد و بسـتری بـرای رشـد و پـرورش 
راه انـدازی  هنـگام  رسـانه ای.  و  انقابـی  افـراد 
شـبکه افـق، حـاج نـادر اسـم »عصـر« را پیشـنهاد 
وقـت  مدیـران  ماحظـات  بـر  بنـا  کـه  بـود  داده 
تلویزیـون موافقـت نشـد. همـان اوایـل در مـورد 
هـدف و برنامـه و گفتمـان شـبکه افـق بـرای مـا 
صحبـت می کـرد. تـا هنگامـی کـه حـال جسـمی 
مسـاعدی داشـت، برنامـه عصـر کـه بـا مدیریـت 
ایشـان روی آنتـن شـبکه افـق بود را اجـرا می کرد. 
موضـوع حائـز اهمیـت کـه دغدغـه آن را داشـت، 
بیـان مشـکات و محرومیـت خوزسـتان و ورود 
بیمـار  کـه  بـود. هنگامـی  آن مناطـق  بـه  رسـانه 
را  زمین مانـده  روی  کارهـای  دغدغـه  هـم  بـود 
داشـت. مسـائلی کـه دغدغـه انقـاب بـود ماننـد 
یمن، وضعیت اقتصادی لبنان، مناطق محروم 
کشـور، نظـام سـلطه در جهـان، افـول آمریـکا و ... 

برایشـان مهـم بـود. 

   فرازوفرودهایافقنو
عنوان  تحت  نو«  »افق  فعالیت  اول  سال 
از آمریکا و اروپا آغاز  هالیوودیسم با میهمانانی 
شد. نشستی از اندیشمندان مستقل و ضدسلطه 
و افرادی که از درون غرب به غرب نقد داشتند؛ 
تشکیل شده بود. شش دوره افق نو برگزار شد و 
بعد از تشکیل شبکه افق، از ظرفیت تلویزیون 
برای ضریب رسانه ای کنفرانس افق نو استفاده 
کرد. افق نو را با دو هدف برگزار می کرد. هدف 
اول حضور اندیشمندان مستقل غربی در ایران 
و شناخت کشور بود. چون با حضور اندیشمندان 
مستقل غربی فضای حاکم بر ایران برای آن ها 

تبیین می شد.
بایـد  بـود.  غـرب  دوطرفـه  نقـد  دوم  هـدف 

نسـبت  غربـی  منتقدهـای  جریان هـای  از 
بـه  و  می کردیـم  اسـتفاده  غـرب  سیاسـت های 
دیده شدن این گفتمان و آدم ها ضریب بدهیم. 
بـه معنـای دیگـر یـک نقـد رفـت و برگشـتی و دو 
طرفـه بـا افـرادی از بطـن غـرب بـود. چـون صرفـًا 
کامـل  غـرب  نقـد  خودمـان  یک طرفـه  نـگاه  بـا 

نمی شـود.
با  نو  افق  دوره  دومین  هم زمانی   ،۹۲ سال  در 
تغییر دولت موجب مشکات جدی برای افق نو 
کره با دولت های  شد. دولت وقت به دلیل مذا
غربی، موافق برگزاری افق نو نبود. چون افق نو 
سیستم حاکم بر غرب را نقد می کرد. مشکاتی 
کمبود  مانند ویزای مدعوین و عدم حمایت و 
اعتبار مالی برای مجموعه افق نو، به وجود آمد 

که با تاش حاج نادر کمتر شد. 

   انسانمنتظر
شـاه کلید کارهای تولیدی آقای طالب زاده، نگاه 
آخرالزمانـی بـود. در مجموعـه »عصر انتظـار« به 
می پرداخـت.  منتظـر  انسـان  وضعیـت  مسـئله 
هنگام پیاده روی اربعین که خیل گسـترده ای از 
ارادتمنـدان اباعبـداهلل حضـور داشـتند، دغدغـه 
داشـت کـه ایـن اتفـاق را بایـد رویـدار آخرالزمانـی 
مهم تریـن  کنیـم.  مطـرح  رسـانه  در  و  بدانیـم 
کـه بـرای ایشـان مهـم بـود، موضـوع  موضوعـی 
انتظـار و آخرالزمـان بـود. بـرای ایشـان یمـن مهم 
بـود و نقـش آن در عصـر ظهـور را دلیـل اهمیـت 
معنـای  بـه  می دانسـت.  یمـن  بـه  بیشـتر   دادن 

واقعـی کلمـه ایشـان انسـان منتظـر بـود. 
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گرفت،یعنیازغرب
گذشتهاست

   عبورازغرب
نسـل مـا، بعـد از شـهادت آقامرتضـی آوینـی خیلـی 
نگـران خـا ناشـی از نبـود آقـا مرتضـی بـود و تـاش 
می کـرد آن خـا را جبـران کنـد. بـه آدمی نیاز بود که 
نظریـۀ متفـاوت در حـوزۀ فرهنـگ  و هنـر انقابـی 
داشـته باشـد. یکـی از چهره هـای مهـم بـرای مـن، 
کـه از منظـر جدیـدی بـرای  آقـای طالـب زاده بـود 
شـناخت غـرب بـه صـورت عینـی بـا مـا صحبـت 
می کـرد. در آن زمـان، نظریه هـای موجـود در مـورد 
غرب شناسـی و هنر در غرب، بسـیار کلی و مبنایی 
در  کاسـیک  صـورت  بـه  آن هـا  از  برخـی  کـه  بـود 
آثـار شـهید آوینـی مشـاهده می شـد ولـی بـه فـردی 
کـه بتوانـد آن هـا را دقیـق بـا مبانـی  نیـاز داشـتیم 
آقامرتضـی روایـت کند. کسـی که می توانسـت روی 
هنـر و فرهنـگ غـرب در آن زمان تحلیل کند، نادر 
طالـب زاده بـود؛ کسـی که در فرهنگ غـرب زندگی 
کـرده بـود. او آخـر چـاه فرهنـگ غـرب را دیـده بود و 
وقتی  مسـتند »والعصر« را سـاخت و روایت انقاب 
را بـه عهـده گرفـت، یعنـی از غـرب گذشـته اسـت. 
کـه تحـت تاثیـر هیجـان مواجهـه  این طـور نبـود 
بـا انقـاب اسـامی و احساسـات قـرار گرفتـه باشـد، 

بـرای خـودش سـیر و سـلوکی داشـت. 
آمدمــان  و  رفــت  آوینــی  شــهید  شــهادت  از  بعــد 
کارگاه »فرهنــگ  بــه روایــت فتــح شــروع شــد. در 
می کردیــم.  شــرکت  طالــب زاده  آقــای  غــرب« 
و  نــادر  حــاج  منــزل  بــه  پایمــان  مدتــی  از  بعــد 
جلســات خصوصی شــان بــاز شــد. آقــای یوســفعلی 
میرشــکاک و مرحــوم آقاســی هــم حضــور داشــتند. 
ــات  ــن جلس ــاب در همی ــر و انق ــی هن ــای اصل فض

می گرفــت.  شــکل 

   ازکارگرکورهمستندسازساخت!
نقطــه شــروع فعالیــت دوســتان افغانســتانی مقیم 
آقــای  فیلم ســازی،  و  مســتند  حــوزه  در  ایــران 
کاس هــای  کــه  بــود  بــود. دهــه 70  طالــب زاده 
مستندســازی تحــت نظــر حــاج نــادر در موسســه 
روایــت فتــح شــروع شــد و اســاتید دیگــری ماننــد 
حســین محمودیــان، مســعود فراســتی و ... حضور 
داشــتند. زمانــی کــه ایــران بودنــد، مســتندی بــا 
موضــوع زندگــی افغانســتانی هــا در ایــران ســاخته 
بودنــد. بیشــتر افــراد آن مســتند، قریحــۀ شــعر و 
کوره هــای  کارگاه هــا و  ادبیــات داشــتند ولــی در 
آجرپــزی کار می کردنــد. بعــد از مدتــی مســتندی 
توســط روایــت فتــح منتشــر شــد. در جلســه ای بــا 
حــاج نــادر، مســتند را نــگاه می کردیــم. صحنــه ای 
از ســفره غــذا بــود کــه نشــان مــی داد نــان خشــک 
می خوردنــد و یــک تکــه پنیــر. تصویــر روی دهــان 
یکــی از افــراد زوم بــود. آقــای طالــب زاده بــا همــان 
لحــن آرام و مهربانــی کــه داشــت بــه تصویربردارها 
گفــت: »هنــگام غــذا خــوردن روی صــورت آدم هــا 
از لحــاظ نقــش زیبایی شناســی و  زوم نکنیــد.« 
زندگــی  و  صحنــه  آن  دادن  نشــان  دراماتیــک، 
ســخت آن هــا خیلــی مهــم بــود. امــا  اســتدالل 
حــاج نــادر ایــن بــود کــه در نهــی این رفتــار حدیثی 
کــه می فرمایــد: »موقــع غــذا خــوردن بــه  داریــم 
ســرتان  و  نکنیــد  نــگاه  افــراد  صــورت  و  دهــان 
پاییــن باشــد.« ایــن نــکات در هیــچ کاس آموزش 
تصویربــرداری و فیلم ســازی و ... پیــدا نمی کنیــد. 
وقتــی مستندســازان افغانســتانی آمــوزش دیدنــد، 
کابــل فیلــم را راه  رفتنــد افغانســتان و در آن جــا 

ــد. انداختن

مصداق جهاد تبیین
 گفت وگو با جواد رمضان نژاد

گردی  گر چه جواد رمضان نژاد در ســـابقۀ خود مدیریت شـــبکه افق، شـــبکه تهران، ســـیما فیلم و... را دارد اما در این گفت وگو از افتخار شـــا ا
نـــادر طالـــب زاده ســـخن به میان مـــی آورد. طالب زاده ای که بعد از شـــهادت ســـید مرتضی آوینـــی، جای خالـــی او را برای بچـــه حزب اللهی ها 

کرد.  پر 
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      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده

خرداد   1401



   مهمانیازلبنان
کــه از ســازمان صــدا و ســیما  ســال 1386 بــود 
همــراه  قاســم  حــاج  گفتنــد  و  گرفتنــد  تمــاس 
می خواهنــد  و  اســت  آمــده  لبنــان  از  مهمانــی 
آقــای  ببیننــد.  را  منجــی  بشــارت  ســینمایی 
طالــب زاده را در جریــان گذاشــتم ولــی بــه دلیــل 
ســرماخوردگی، تــب و لــرز شــدید داشــتند. بعــد بــه 
بنــده گفتنــد کــه فیلــم را بــه حــاج قاســم برســانم 
و از ایشــان عذرخواهــی کنــم کــه نتوانســتند در 
نمی دانســتیم  باشــند.  داشــته  حضــور  جلســه 
مدتــی  از  بعــد  کیســت.  قاســم  حــاج  مهمــان 
مغنیــه  عمــاد  حــاج  مهمــان  آن  کــه  شــنیدیم 
بــوده و تماشــای فیلــم بــه درخواســت او تــا بــه 
ایــن بهانــه آقــای طالــب زاده را ببینــد. ســه هفتــه 
کــه حــاج عمــاد مغنیــه  بــود  ایــن ســفر  از  بعــد 
در۲3 بهمــن تــرور شــد. آقــای طالــب زاده خیلــی 
بــا  کاش  »ای  می گفــت:  و  می خــورد  افســوس 
لــرز آمــده بــودم و حــاج عمــاد را  همــان تــب و 

بــار.« آخریــن  بــرای  می دیــدم 

   مصداقجهادتبیین
شــیمایی  جانبــازان  بــه  کــه  مســتندی  اولیــن 
بیــن  عرصــه  در  دادخواهــی  و  شــد  پرداختــه 
نــادر  حــاج  توســط  داشــت،  پــی  در  را  الملــل 
طالــب زاده بــود. بعــد از تاثیــرات مســتند، وزارت 
گرفتنــد. ایــن  خارجــه در تکاپــو بــود و وکیــل 
دادی بــود کــه اولیــن بــار حــاج نــادر در »بیــداد 
ســاخت،  کــه  بعــدی  موضــوع  زد.  خاموشــی« 
طالــب زاده  نــادر  بــود.  هلوکاســت  مــورد  در 
هــای  ســرفصل  دربــاره  کــه  مســتندهایی  بــا 
محتوایــی هلوکاســت در فرانســه ســاخته بــود، 
در  هولوکاســت  موضــوع  بــه  پرداختــن  مبــدع 

شــد.  اســامی  جمهــوری  رســانۀ 
 محــور دیگــر پرداختــن بــه فیلم هــای اعتراضــی 
نتیجــه اش  کــه   بــود  آمریــکا   علیــه  غــرب  در 
شــد مســتند »ســاعت ۲5«. از ســینمای غــرب، 
بــه   ... و  هولوکاســت  شــیمایی،   جانبــازان 
موضــوع اســرائیل پرداخــت. حــاج نــادر اولیــن 
کســی بــود کــه بحــث یهودیــان ضــد صهیونیســم 
ــه  ــدام از برنام ــر ک ــرد. در ه ــی ک ــران معرف را در ای
و مســتندها، کامــا عملگــرا و  نوگــرا عمــل کــرد و 
مســیر را بــرای افــراد بعــدی بــاز و همــوار ســاخت. 
کــه  او از وســط میــدان میــن، معبــر بــاز می کــرد 

آدم هــا حرکــت کننــد. افــراد مختلفــی در ایــن راه 
آمدنــد و مســتند ســاختند و کتــاب نوشــتند. حــاج 
کارنامــه او مصــداق جهــاد  نــادر پیش قــراول و 

تبییــن اســت.

   هنرمندپژوهشگر
کــدام از آثــار حــاج نــادر تکــراری نیســت  هیــچ 
پرداختــه  جدیــدی  موضــوع  بــه  اثــر  هــر  در  و 
آقــای  آثــار  ح مســئله، در  بــر طــر اســت. عــاوه 
می شــود  دیــده  کنش گــرا  روحیــه  طالــب زاده 
کــرده  کــه مســائل را عینــی و مصداقــی بررســی 
داشــت  عقیــده  طالــب زاده  نــادر  حــاج  اســت. 
مفاهیــم  و  محتــوا  ســریع تر  هرچــه  بایــد  کــه 
ارائــه  مــردم  بــه  رســانه  و  تصویــر  قالــب  در  را 
ــرت  ــه فط ــی ک ــیر، آدم های ــن مس ــد. در همی بده
بازگشــت بــه انقــاب اســامی را داشــتند، کشــف 
می کــرد  توصیــه  حزب اللهی هــا  بــه  می کــرد. 
را  نســب بــه  ایــران  گــر می خواهیــد ملــت  ا کــه 
کنیــد بایــد  اعتقاداتشــان علیــه غــرب، محکــم 
بازگشــته اند  از فرهنــگ غــرب  کــه  افــرادی  بــه 
کنیــد. چــون یــک تجربــه زیســتی بــرای  توجــه 
کــه تاثیــر بیشــتری دارد  مــردم روایــت می کننــد 
نســبت بــه این کــه دوربین مــان را بچرخانیــم تــا 

کنیــم.   روایــت  خودمــان 

اولینمستندی
کهبهجانبازان

شیماییپرداخته
شدودادخواهیدر
عرصهبینالملل
رادرپیداشت،
توسطحاجنادر

طالبزادهبود.بعد
ازتاثیراتمستند،
وزارتخارجهدر
تکاپوبودووکیل
گرفتند.ایندادی
بودکهاولینبار

حاجنادردر»بیداد
خاموشی«زد.
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نــــــادر

نگاهی 

بهــــــ آراء 

راز رسانهـــــمرتضیـــــ



ســال های میانــی دهــه 1370 در تلویزیــون مســتندی دیدم که 
ســال ها بعــد برایــم معنایــی تــازه پیــدا کــرد. مســتندی کــه بــرای 
اولیــن بــار از ســوی یــک مستندســاز ایرانــی دســت روی نقــاط 
ضعــف نظــام پرهیمنــه آمریکا می گذاشــت. »ســاعت ۲5« برای 
اولیــن بــار کارتــن خواب هــا یــا هوم لس هــای آمریکایــی را بــا 
تصاویــری ســیال و جــذاب نشــان مــی داد. هنــوز نمی دانســتم 
کــه ایــن مســتند را چــه کســی کارگردانــی کــرده اســت. ســال ها 
بعــد در یکــی از دفعاتــی کــه بــه خانــۀ حــاج نــادر رفتــه بــودم، 
صحبــت از ســاعت ۲5 بــه میــان آمــد. حاجــی وقتــی شــنید این 
ــه جــای صحبــت از  مســتند را دوســت دارم،  ســر ذوق آمــد و ب
محتــوای آن، دربــاره شــیوه فرمــی شــکل گیری اش این طــور 
تعریــف کــرد: »اواخــر دهــه 1۹80 ســفری بــه آمریــکا داشــتم. 
مرکــزی شــرکت  نمایندگــی  از جلــوی  نیویــورک  در  روز  یــک 
کــه ایــن شــرکت  ِاســتادی َکم   عبــور می کــردم. می دانســتم 
و  ســیال  تصاویــر  گرفتــن  بــرای  را  وســیله ای  قبــل  ســال ها 
بــدون لــرزش در ســینمای داســتانی اختــراع کــرده اســت و ایــن 
اختــراع را در فیلــم ســینمایی »در راه افتخــار  « اســتفاده کــرده 
و باعــث شــده آن فیلــم برنــده جایــزه اســکار تصویربــرداری 
بــه  جــذاب  اختــراع  ایــن  ورود  منتظــر  ســال ها  مــن  شــود. 
ســینمای مســتند بــودم. آن روز پشــت شیشــه فروشــگاه بــا 
وســیله ای کوچــک و عجیــب مواجــه شــدم. داخــل رفتــم. مدیر 
فروشــگاه توضیــح داد کــه شــرکت مــا یــک ِاســتادی َکم کوچــک 
ــوز  ــراع کــرده، امــا هن ــد اخت ــرای دوربین هــای ویدئویــی جدی ب
ــا اشــتیاق تقاضــای خریــد  ــا اســتقبال مواجــه نشــده اســت. ب ب
ــل  ــدِد داخ ــک ع ــان ی ــم و هم ــودی نداری ــت موج ــردم. او گف ک
ویتریــن اســت. بــا اصــرار، آن ِاســتادی َکم را خریــدم و در چنــد 
ســال بعــد از آن مهم تریــن مســتندهایم را بــا آن وســیله جــذاب 

ــاختم.« ــردی س و کارب
ــا ِاســتادی َکم »ســاعت ۲5« اســت  ــادر ب اولیــن مســتند حــاج ن
و اولیــن بــار در ســینمای مســتند ایــران کــه یــک اثــر بــا ایــن 
تکنیــک ســاخته می شــود. مســتندی عمیــق و هشــدار دهنــده 
دربــاره ابرقدرتــی کــه سرمســت از فروپاشــی رقیــب یعنــی اتحــاد 
جماهیــر شــوروی یکــه تــازی می کنــد، امــا خبــر از مشــکات و 

شــکاف های درونــی جامعــه خــود نــدارد. ســاعت ۲5 همچنین 
یــک اثــر روحیه بخــش بــرای آزادی خواهــان و مبــارزان ضــد 
ایــاالت  رســانه ای  هیمنــه  فریــب  کــه  دنیاســت  اســتعماری 
متحــده را نخورنــد و تــرس از شــیطان بــزرگ  را کنــار بگذارنــد. 

***
ســال ها بعــد در اوایــل دهــه هشــتاد مــن بــا شــگفتی دیگــر 
کــه  نــادر مواجــه شــدم. مســتند»خنجر و شــقایق«  از حــاج 
را  امــا هیــچ گاه جــز چنــد فریــم اش  دربــاره اش زیــاد شــنیده 
ندیــده بــودم. آن زمــان یکــی از دوســتان ده حلقــه ســی دی 
چهــار  یــا  ســه  در  آورد؛  برایــم  دی وی دی(  از  پیــش  )نســل 
کــت کاغــذی. نمی دانــم از کجــا بــه دســتش رســیده بــود.  پا
عاقه هــای مستندســازی مــرا می دانســت و ایــن لطــف را در 
حــق مــن کــرد. بــا یــک دســتگاه ســی دی رام کــه بــه تلویزیــون 
را  شــقایق  و  خنجــر  ده گانــه  قســمت های  می شــد،  وصــل 
یکی یکــی دیــدم. دیــدن کــه نــه بلعیــدم و نوشــیدم. جلــوی 
گــوارا یــا غذایــی خــوش  گرســنه و تشــنه وقتــی آبــی  انســان 
رنــگ و لعــاب بگذرانــد، چــه حســی دارد؟ حــس دیــدن خنجــر 
و شــقایق بــرای مــن همیــن بــود. تصاویــر ســیال بــا همــان 
نابرابــر،  ســخت،  جنــگ  یــک  در  نیویورکــی  ِاســتادی َکم 
بی رحمانــه و نژادپرســتانه در بوســنی و هرزگویــن اوایــل دهــه 
۹0 میــادی. یــک جنــگ عجیــب در قلــب ادعاهــای حقــوق 
بشــری دنیــا. بــاز هــم در همــان نــگاه اول و در کنــار محتــوای 
تأثیرگــذار، جــذب فــرم تصاویــر شــدم. پان های تعقیبــی بدون 
لــرزش مبــارزان بوســنیایی در جنگل هــا، پان هــای تعقیبــی 
پرتــکان امــا هیجــان آور در گــوراژده و .... چنــد ســال بعــد در 
کار شــد و  مجلــه ســوره پرونــده ای دربــاره خنجــر و شــقایق 
جزئیــات ســاخت تــا مراحــل تدویــن،  تأثیرگــذاری  شــهید آوینــی 
در شــکل گیــری آن و تبعــات سانســور و عــدم پخــش کامــل آن 
از تلویزیون نگاشــته شــد و ســال ها گذشــت... خنجر و شــقایق 
را بارهــا در کاس هــای مســتند ســازی تدریــس کــردم و بــا ایــن 
مســتند زندگــی. تــا این کــه بــه فکــرم رســید مصاحبــه مفصلــی با 
حــاج نــادر دربــاره خنجــر و شــقایق ترتیــب دهــم. حاجــی مرا به 
خوبــی می شــناخت و انجــام مصاحبــه را قبــول کــرد. زمســتان 

پناه فیلمسازان انقالبی
بـــه چهلـــم حاجی نزدیک می شـــویم و من هنوز حتی یک خـــط برایش ننوشـــته ام. قلمم پیش نمی رود و هر بار که ســـعی 
... به گمانـــم او در جایگاه آخرتی اش آن قدر ســـرخوش  کـــرده ام، بـــی نتیجه مانده اســـت. نه این کـــه از تأثر زیاد باشـــد، خیر
اســـت که کمتر یادی از ما »قبرســـتان نشـــینان عادات ســـخیف«  می کند. دلیلش شـــاید بزرگی او در مقابل کوچکی خودم 
باشـــد. او بـــرای من یـــک مستندســـاز آرمانی بود و همچنان هســـت. نـــادر طالب زاده یکـــی از متفاوت ترین انســـان هایی 

اســـت که در همه عمـــر درک کرده ام. 

محمدمهدی خالقی
مستندساز
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ــار  ســال 1387 بــه خانــه اش رفتــم. شــاید هــم دفتــری کــه کن
خانــه اش بــود. مصاحبــه را بــا یــک دوربیــن و یــک قــاب ســاده 
بــه  انتهــا  در  گرفتــم.  اینســرتی  بعــد تصاویــر  و  انجــام دادم 
حاجــی پیشــنهاد حضــور در یــک مســتند دادم: »بیاییــد بــا هــم 
یــک بــار دیگــر بــه بوســنی برویــم و بــه مکان هــای آشــنایی 
کــه خنجــر و شــقایق را تصویــر بــرداری کرده ایــد. ایــن مســتند 
جدیــد بــه نوعــی پشــت صحنــه آن مســتند کاســیک و بــزرگ 
خواهــد بــود و بــه تثبیــت و تبییــن دقیق تــر نــکات محتوایــی 
و فرمــی اش کمــک خواهــد کــرد.« از شــنیدن پیشــنهادم ســر 
ذوق آمــد. قبــول کــرد امــا انجــام کار را موکــول بــه بهتــر شــدن 
وضــع جســمانی اش کــرد. گفــت: »قلبــم ایــن روزهــا بیشــتر از 
قبــل اذیــت می کنــد. کمــی کــه بهتــر شــدم، بــا هــم مــی رویــم.« 
در ســال های بعــد پیشــنهاد را بارهــا پیگیــری کــردم و  هربــار 
بــا جــواب عــدم تــوان جســمی و بیمــاری مواجــه شــدم و آن 

مســتند هیــچ گاه شــکل نگرفــت. 
***

انقــاب  فرهنگــی  جبهــه  مطالعــات  دفتــر  ســال ها  همــان 
اســامی سلســله کاس هایــی را بــا محوریــت حــاج نــادر بــرای 
پــی  در  مربی گونــه  حاجــی  انداخــت.  راه  ســینما  آمــوزش 
کاس هــا تهــران  تربیــت نســلی از فیلم ســازان انقابــی بــود. 
برگــزار می شــد. مــن و دو نفــر از دوســتان تصمیــم گرفتیــم کــه 
شــرکت کنیــم. بــا دفتــر هماهنــگ کردیــم کــه کاس هــا آخــر 
هفتــه برگــزار شــود. ایــن دوره چنــد ماهــی طــول کشــید و مــا هــر 
ــه تهــران می رفتیــم و  ــرای همیــن کاس ب ــه از مشــهد و ب هفت
برمی گشــتیم. در ایــن کاس هــا تســلط حاجــی بــا تاریخ ســینما، 
بــزرگان و شــاهکارهای ســینما مثــال زدنــی بــود. متــن درســی، 
ــرای  ــی ب ــود. حاج ــارف  ب ــتفان ش ــینما ی اس ــر س ــاب عناص کت
تمرین هــا همچنیــن از مــا شــات لیســت فیلــم می خواســت. 
بایــد فیلمــی مشــهور و بــزرگ را انتخــاب و یــک ســکانس اش را 
بــه شــکل اســتوری بورد نقاشــی می کردیــم. تمرینــی ســخت و 
زمان بــر کــه بــا اصــرار حاجــی بــرای درک درســت از فــرم ســینما 
کاس هــا مــن یــک فیلمســاز بــزرگ و  انجــام می شــد. در آن 
کــه از نظــر محتــوا می توانســت  مســلط بــه فــرم را می دیــدم 
ســینما  بــه  عاقه منــد  انقابــی  جوان هــای  بــزرگ  هدایتگــر 

باشــد. 
***

مشــغول  بــودم.  آمــده  افغانســتان  از  تــازه  بعــد  ســال  دو 
پژوهــش میدانــی بــرای ســاخت مجموعــه مســتند »همزبانــی 
راز  برنامــه  اول  فصــل  گــرِم  نــادر  حــاج  بــودم.  بی زبانــی«  و 
بــود. راز حســابی گل کــرده بــود. ســوژه های متفــاوت،  اجــرای 
بی نظیــر حاجــی، شــیوه تعاملــی بــا مخاطــب برنامــه را تبدیــل 
کــرده  گفت وگــو محــور تلویزیــون  بــه پربیننده تریــن برنامــه 
»حــاج  گفــت:  و  گرفــت  تمــاس  راز  بچه هــای  از  یکــی  بــود. 

نــادر دعوتــت کــرده کــه در برنامــه حاضــر شــوی.« پرســیدم: 
»بــرای چــه موضوعــی؟« گفــت: »افغانســتان.« گفتــم: »از مــن 
باســوادتر، باتجربه تــر و بزرگ تــر در ایــن موضوع زیاد هســتند.« 
گفــت: »در جلســه اتــاق فکــر برنامــه در کنــار میهمانــان دیگــر، 
حاجــی پرســیده  کدامیــک از بچه هــا تــازه افغانســتان بــوده 
کــه یــک مــاه  گفته ایــم فانــی  و بهِ روزتــر از دیگــران اســت؟ 
اســت از افغانســتان برگشــته.« بــرای شــرکت در برنامــه بــا چنــد 
پلــی بکــی کــه آمــاده شــده بــود، بــه دفتــر حاجــی رفتــم. جلســه 
ــاید  ــت. ش ــادی نخواس ــح زی ــی توضی ــد. حاج ــزار ش ــه برگ برنام
بیشــتر از لیاقــت، بــه مــن اعتمــاد داشــت. بــا ماشــین خــودش 
ســوار شــدیم و بــه محــل ضبــط برنامــه رفتیــم. مــن آخریــن 
میهمــان برنامــه بــودم. حــدود ۲0 دقیقــه گــپ زدیــم. آن جــا 
پارســی زبانان،   موضــوع  بــا  شــبکه ای  راه انــدازی  پیشــنهاد 
ح  شــبیه بی بی ســی و الجزیــره و بــا َشــمای غیــر ایرانــی را  مطــر
ح را بــا  کــردم. حاجــی گفــت از قضــا مدتــی پیــش همیــن طــر
ح کــرده و با وجود اســتقبال،  جمعــی از مدیــران تلویزیــون مطــر
هیــچ کاری انجــام نداده انــد. آن شــب درس بــزرگ حــاج نــادر 

ــود.  ــا ب ــه جوان ه ــاد ب ــن اعتم ــرای م ب
***

مراســمات  در  بیشــتر  را  نــادر  حــاج  مــا  اخیــر  ســال های  در 
رســمی و جلســات مؤسســات و دفاتــر مختلــف می دیدیــم. بــه 
خصــوص جشــنواره عمــار کــه بســیار دوســتش می داشــت و بــه 
فیلمســازانش عاقــه ای پــدر و فرزنــدی داشــت. یــادم هســت 
هــر زمانــی کــه مــرا می دیــد، مثــل یکــی از دوســتان یــا اعضــای 
کارهــای  از  و  می کــرد  روبوســی  می آمــد،  جلــو  خانــواده اش 
دیــدن  از  بعــد  هســت  خاطــرم  درســت  می پرســید.  جدیــدم 
مســتند »پوســتین وارونه« چقدر تشویق کرد و کار را جسورانه، 
محققانــه و یکــی از نیازهــای مســتند انقــاب اســامی دانســت 
یــا بعــد از دیــدن مســتندهای پســرم و آهنگــر گفــت کارهایتــان 
خــوب  مســتندهای  بــه  شــدن  نزدیــک  درحــال  روز  بــه  روز 
ــادر یکــی از مهمتریــن مشــوق ها  جهــان اســت. اساســًا حــاج ن
ــود. ایــن  و روحیــه بخش هــای بچه هــای فیلمســاز انقابــی ب
اواخــر در کنفرانــس »افــق نــو« مشــهد چنــد روز بــا او بودیــم. 
قــرار بــود چنــد نفــر از بچه هــای مستندســاز از شــخصیت های 
مختلــف ایــن کنفرانــس مســتندهای پرتــره بســازند. بــا حاجــی 
بــرای یکــی دو نفــر مشــورت کــردم. جالــب این کــه شــخصیت 
ــور  ــک مأم ــون ی ــردم چ ــا ک ــان روز اول ره ــنهادی او را هم پیش
ســابق اطاعاتــی بــود و بســیار درون گــرا. ســراغ ســوژه دومــی 
کمــی تردیــد داشــت. بــه او  کــه حاجــی نســبت بــه او  رفتــم 
اطمینــان دادم کــه ایــن ســوژه را خواهــم ســاخت. آن ســوژه 
ــی  ــتری حاج ــای بس ــیب در روزه ــراز و نش ــال ف ــد س ــد از چن بع
در بیمارســتان بــه نتیجــه رســید و چنــد روز پــس از رحلتــش بــا 
عنــوان مســتند »ایــوان« از تلویزیــون پخــش شــد. حاجــی نبــود 

ــد.  گردش را ببین کــه آخریــن کار شــا
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راجــع بــه آن نمی کننــد. در حالــی کــه انجیــل  مهمــی اســت و 
کــرم)ص( را بشــارت داده اســت. طالــب زاده  رســالت پیامبــر ا
بــه بازگوکــردن حقایــق اصــرار داشــت. اطاعــات مذهبــی اش 
بســیار بــاال بــود. می گفــت: »مــن کار خــودم را انجــام دادم، هــم 
اصــول ســینما را یــاد گرفتــم و هــم از لحــاظ تاریخــی تحقیــق و 
گــر منطقــی باشــد  مطالعــه کــردم. حــال هرکــس نقــدی دارد؛ ا
مخلصــش هــم هســتم. ایــن هــم یــک انجیــل اســت و بایــد بــه 
آن توجــه شــود. فقــط یونــس و متــی و مرقــد و.. که نیســت؛ چرا 

راجــع بــه نفــر پنجــم حــرف نمی زنیــد؟«
طالــب زاده انســانی بســیار وارســته و توانــا بــود. ســواد خوبــی 
در عرصــۀ ســینما داشــت. کار کــردن بــا دوربیــن آری فلکــس 
بــه خــودی خــود دشــوار اســت و کســی کــه آن را روی شــانه اش 
می گــرد و از قضــا موقعیت هــای ســختی را هــم فیلم بــرداری 
می کنــد؛ تــاش و اســتقامت باالیــی دارد. طالــب زاده بــه جــای 
اجتنــاب بــه اســتقبال ایــن دشــواری ها می رفــت. ســر صحنــه 
گــر می بایســت خــودش  همیشــه پــر جنــب و جــوش بــود و ا
برابــر  پنــج  انــرژی  ایــن  می کــرد؛  فیلم بــرداری  را  ســکانس 

می شــد.

   صریحبودوشجاع
چنــد ســال قبــل مــن و آقــای ارشــدی بــه برنامــۀ عصــر دعــوت 
شــدیم. آنجا راجع به مســائل جنگ و بعد از جنگ و بازســازی 
صحبــت می کردیــم. برنامــه زنــده بــود و مــن هــم آن چــه کــه 
ــر زیــادی در خوزســتان بــه  می دانســتم گفتــم. آن برنامــه تاثی
گذاشــت و مــردم مــا را مــورد محبــت قــرار  خصــوص آبــادان 

   انجیلپنجم
آشــنایی و ارتباطــم بــا نــادر طالــب زاده برمی گــردد بــه فیلــم 
ــک  ــش ی ــم نق ــن در آن فیل ــورجه. م ــال ش ــدار« جم ــده دی »وع
ــدر  ــار پ ــن تیمس ــدم ای ــا فهمی ــردم. بعده ــازی می ک ــار را ب تیمس
آقــای طالــب زاده اســت، تیمســار اردوبانــی. آقــای طالــب زاده از 
این کــه نقــش پــدرش را ایفــا می کــردم، بســیار ابــراز خرســندی 
کــرد. بعــد از مدتــی بــرای فیلــم »بشــارت منجــی« مــن را دعــوت 
گذاشــته ام.« بــا  کنــار  گفــت: »نقشــی برایــت  کــرد دفتــرش و 
کار می کــردم، قبــول نکــردم  کــه جــای دیگــر  توجــه بــه ایــن 
پذیرفتــم  خاصــه  داد.  پیشــنهاد  را  کوتــاه  نقــش  یــک  ولــی 
و نمی خواســتم  داشــتم  ننوشــتیم. دوســتش  قــراردادی  امــا 
ــی برایــش ایجــاد کنــم. همیــن  ــرم و فشــار مال از او وجهــی بگی
بــا او آشــنا شــوم. برایــم  تــا بیشــتر  کوتــاه باعــث شــد  نقــش 
عجیــب بــود یــک نفــر همزمــان بــا کارگردانــی، دوربیــن را هــم 
روی دســتش بگیــرد و فیلم بــرداری کنــد. طالــب زاده در عیــن 
گاهــی آمرانــه  صبــوری، بســیار توانــا و خســتگی ناپذیر بــود. 
ســخن می گفــت امــا در امــر کردنــش هــم موجــی از مهربانــی 
وجــود داشــت. هیــچ وقــت ندیــدم صدایــش را بــاال ببــرد یــا ســر 
ــا  ــا بازیگره ــرد ت ــت می ک ــر کاری می توانس ــد. ه ــاد بزن ــی فری کس
و عوامــل پشــت صحنــه، در آســودگی و آرامــش فعالیــت کننــد. 
فیلــم بشــارت منجــی  بــه حواشــی تاریخی و سانســور دچار شــد. 
چــون روایتــش از انجیــل برنابــا بــود. یکــی از حواریــون حضــرت 
مســیح  انجیلــی دارد کــه جایــی از آن یــاد نمی کننــد. طالب زاده 
امــا بــه روایت هــای برنابــا اتــکا کــرده بــود. در ایــن کتــاب پیــش 
بینی هایــی وجــود دارد کــه در مســیحیت اولیــه جــا نیفتــاده 
اســت و مســیحیان ایــن انجیــل را قبــول ندارنــد و بحثــی هــم 

در دفاع از حق، آزاده بود
گفت وگو با احمد نجفی

 احمـــد نجفـــی را بـــه کارگردانـــی و بازیگـــری در نقش هـــای مختلـــف می شناســـیم. یکـــی از نقش های او، بـــازی در 
ســـریال بشـــارت منجی مرحـــوم طالب زاده اســـت. نجفی از زیســـت کاری و وســـعت فکری حاج نـــادر طالب زاده 

کـــه او را بـــه صراحت، شـــجاعت و در میـــدان بودن می شناســـد. روایـــت می کنـــد، مردی 
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دادنــد. از برنامــه هــم بســیار اســتقبال کردنــد: 
»دم شــما گــرم! یکــی بــرای اولیــن بــار برنامــه ای 
راجــع بــه آبــادان و اوضاع آن ســاخته. ان شــاءاهلل 
بهبــودی اتفــاق بیفتــد.« همــان موقــع  یکــی دو 
نفــر از نماینده هــا آمدنــد روی خــط کــه این هــا 
داداش  »نــه  گفتیــم:  اســت.  ســیاه نمایی 
ــم.« از  ــت را می گویی ــت، حقیق ــیاه نمایی نیس س
دفتــر دولــت زنــگ زدنــد کــه آقــا ایــن چــه چیــزی 
هســت کــه پخــش می کنیــد؟ مــن هــم گفتــم: 
گــر  »پــدرم خرمشــهری و مــادرم آبادانــی اســت. ا
کــه می بینــم را نگویــم، بــه خــودم و  مصائبــی 
کــرده ام. قــرار نیســت  کشــور و نظامــم توهیــن 
و  آب  بــی  فاســد  عــده ای  یــک  خاطــر  بــه  مــا 
بــرق گاز شــویم.« همیــن صراحــت و شــجاعت 
و میــدان دادن آقــای طالــب زاده در بیــان حــرف 
حــق ســبب شــد تــا آن برنامــه بــه شــدت محبوب 

شــود چــرا کــه صــدای مــردم بــود.
برابــر  در  بــود.  طالــب زاده ســنگ صبــور همــه 
می شــد  تنــد  نــه  دیگــران،  اعمــال  و  حرف هــا 
نقــد  حتــی  نــه  و  می گفــت  بیــراه  و  بــد  نــه 
و  دارد  نظــری  »هرکــس  می گفــت:  می کــرد. 
گــر الزم باشــد  ا نقــد می کنــد. مــن  از جنبــه ای 
ــی االن کســی از مــن جــواب  جــواب می دهــم ول
نخواســت. حــاال ایــن دوســتان گاهــی کمــی تنــد 
می رونــد امــا اشــکالی نــدارد. مــردم می فهمنــد 
کــه  مــردم  از  باالتــر  اســت،  حالی شــان  مــردم 
می گفــت:  و  بــود  پایبنــد  اصــول  بــه  نداریــم.« 
قــرار  گــر  ا باشــد.  مــچ  فیلــم  بــا  بایــد  »اصــول 
اســت راجــع بــه عدالــت صحبــت و نقــد کنیــم 
و فیلــم  بســازیم، اول بایــد عدالــت را بشناســیم. 
بی ماحظــه نمی شــود جلــو رفــت.« نکاتــش را 
می گفــت امــا در نهایــت گوشــه ای می نشســت 
بــا آرامــش نظــاره می کــرد. معتقــدم طالــب زاده 
درون و بیرونــش یکــی بــود. دروغ نمی گفــت. 
کســی را از ســر بــاز نمی کــرد. بــه شــدت  معتقــد 
بــه نظــام بــود. در هــر امــر و انتقــادی حســاب 
ســود و زیــان نظــام را می کــرد و در عیــن صداقــت 
و جســارت و صراحــت مســیری را نمی رفــت کــه 

نظــام اســامی بــه خطــر بیفتــد. 
امــا  بی رحمنــد  کمــی  ســینما  اهــل  معمــوال 
مختلــف  امــور  در  نبــود.  این گونــه  طالــب زاده 
اهــل  خیلــی  می کــرد.  رعایــت  را  کار  ظرافــت 
شــوخی و خنــده نبــود امــا همیشــه لبخنــدی 
بــر لــب داشــت. بعضــی از اوقــات ممکــن بــود 

سیاســی  نظــر  از  یــا  باشــد  کوچکــی  اختــاف 
کامــا بــا هــم همســو نباشــیم، امــا او همیشــه بــر 
کیــد داشــت و می گفت  کات و کار جمعــی تا اشــترا
ــه  ــی ب ــر جای گ ــم. ا ــم کار کنی ــا ه ــه ب ــد  هم بیایی
در  می کــرد.  پیــدا  حضــور  حتمــا  بــود  نیــاز  او 
عرصــۀ زبــان، تلویزیــون، ســاز و کار ســینمایی 
می کــرد.  کمــک  می توانســت  کــه  جــا  هــر  و... 
کســی  در بیــان عقایــد بســیار راحــت بــود و از 
ترســی نداشــت. از ایــن کــه راجــع بــه اســرائیل 
حــرف بزنــد و تاریخــش را قضــاوت کنــد، واهمــه 
نداشــت. خیلی هــا بــه خاطــر گریــن کارت آمریــکا 
حاضــر نیســتند راجــع بــه اســرائیل حرفــی بزننــد. 
ــدارد و  ــی ن ــرد ارزش ــکار ف ــاد و اف ــی اعتق ــن یعن ای
آدم ارزانــی اســت. طالــب زاده امــا در دفــاع از حــق 
صریــح و آزاده بــود. چنــد تــا مســتند فوق العــاده 
دارد کــه در آن تحلیل هــای بســیار درســتی ارائــه 
می دهــد. در فیلــم هــم ســعی می کــرد اشــتباهات 
کنــد و چــون تاریــخ مربــوط  تاریخــی را اصــاح 
بــه آن اثــر را بــه خوبــی مطالعــه کــرده بــود نظــر 

صحیحــی داشــت. 
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دانشجوی ترم دو و سه بودیم. ملول از دروس عمومی حوصله 
سـربر. عطش یاد گرفتن داشـتیم. شـوق رفتن سر اصل مطلب! 
یـاد گرفتـن سـینما! تـا رسـیدن بـه فصـل دروس تخصصـی هنوز 
کلـی زمـان بـرای سـوزاندن مانـده بـود! تـازه معلوم نبـود فصلش 
بیایـد.  گیرمـان  هـم  دندان گیـری  لقمه هـای  خیلـی  رسـید  کـه 
خودمـان دسـت بـه کار شـدیم، خودجـوش. یعنـی همـت چنـد 
نفـر از بچه هـا بـود؛ بیشـتر از همـه امیرمهـدی پوروزیـری. رفتند 
سـراغ حـاج نـادر. گفتـه بـود وقـت نـدارم. غیـر از مسـئولیت های 
مختلفـش، مشـغول بشـارت منجـی هـم بـود. خاصـه دسـت 
رد بـه سـینۀ بچه هـا زده بـود. وقـت اذان کـه می شـود، بچه هـا 
همان جـا در دفتـرش می ایسـتند بـه نمـاز. پاینده مهـر پیشـنماز 
می شـود و پوروزیـری و شـفاه بـه او اقتـدا می کننـد. حـاج نـادر که 
می آیـد و می بینـد، خوشـش می آیـد. می پرسـد: »چنـد نفـر مثـل 

خودتـان داریـد؟« و کاس خیلـی زود تشـکیل شـد.
کتـاب »عناصـر  حـاج نـادر شـاگرد اسـتفان شـارف بـود؛ مولـف 
زبـان  بـه  بـود؛  گرفتـه  یـاد  زادگاه سـینما  را در  سـینما«. سـینما 
مادری سینما و با به روزترین تجهیزات سینما در آمریکا. روش 
تدریسـش انتقـال اطاعـات دایرۀالمعارفـی و جـزوه بـازی نبـود! 

جلسـات اول فیلم هـای شـاهکار را...
جلسـات اول فیلم هـای شـاهکار را روی پـرده آنالیـز می کـرد. از 
نظـر میزانسـن، کمپوزیسـیون، دکوپـاژ، لنـز، رنـگ، نـور و در یـک 
کام زیبایی شناسـی. »غـاف تمـام فلـزی« کوبریـک، »جوخـه« 
الیور استون، »لئون« لوک بسون و.. وقتی از معجزه کوبریک در 
سکانس کشتن تک تیرانداز ویتنامی توسط سربازان آمریکایی 
حـرف مـی زد کـه چطور تماشـاگران داخل سـالن سـینما را بی که 
بداننـد بـه قاتـل تبدیـل می کنـد و بعد تـوی گوششـان می زند ما 
از کشـف اعجـاز بیانـی سـینما تـوی ابرها بودیم. اسـم سـکانس 
فینـال لئون را گذاشـته بود صحنه شـهادت لئـون. لذت می برد 
و شـرح مـی داد. لـذت می بردیـم از لـذت بردنـش. اصـا درس 
نمی داد. مدام کشـف و شـهود می کرد. ما مات و مبهوت، شـاهد 
کشـف و شـهود مدامش بودیم. مشـق دادنش هم عجیب بود. 
می گفـت برویـد خانـه و همیـن سـکانس ها را از روی خودشـان 
را  کادر  معکـوس.  مهندسـی  جـور  یـک  کنیـد.  اسـتوری بورد 
اینطوری فهمیدیم، تقطیع را، مونتاژ را. شش هفت جلسه غیر 
از آنالیـز میزانسـن ها مشـقمان همیـن بـود. اسـتوری بوردینگ. 

بعد گفت یک فیلمنامه ساده بنویسید، دوربین بیاوریم برویم 
تـوی راهروهـای دانشـکده بسـازیمش. خودش شـد کارگـردان و 
ما هم عواملش. من و سید خردمندان بازیگر جلوی دوربینش 
بودیـم. کیف می کردیم وقتی کارگردانی مان می کرد. راهروهای 
نکردنـد.  تحملـش  کردیـم،  شـلوغ  کـه  را  دانشـکده  کارمنـدی 
کاس هایـش دورۀ دوم نداشـت امـا همـان یـک دورۀ غنیمتـی 
شـد سـرمایه مان. هنوز که هنوز اسـت داریم از همان سرچشـمه 
تغذیـه می کنیـم. حـرف من نیسـت، حرف بیشـتر بچه هـای آن 
دورۀ رویایـی اسـت. اصـا خـودم را می گویـم. مـن شـاگرد برخـی 
از هـر  کارگردان هـای بـزرگ سـینمای ایـران بـوده ام.  اسـاتید و 
کدام شـان هم خیلی چیزها یاد گرفته ام، خیلی. در این بیسـت 
سـال هم تا دلتان بخواهد خوانده ام و دیده ام، تجربه کرده ام، 
یـاد گرفتـه ام و حتـی یـاد داده ام. امـا هنـوز کـه هنـوز اسـت وقتـی 
قرار است بروم سر صحنه و کارگردانی کنم، وقتی طبق معمول 
اسـترس های شـب کنکوری ام عود می کند، وقتی مثل همیشه 
شـبیه بازیگـری می شـوم کـه قبـل از هـر اجـرا روی صحنـه تئاتـر 
گاه  چشـمۀ آدرنالینـش فـوران کـرده، تنهـا سـوختی کـه ناخـودآ
موتـورم را راه می انـدازد همـان العلـم فـی الصغری اسـت که حاج 

نـادر کالنقـش فـی الحجرمان حـک کرد!
حاال چرا این ها را گفتم؟ چرا از این همه ویژگی منحصر به فرد 
گفته اند،  کم و بیش هم دیگران  کم هم نبود و  که  حاج نادر 
دست گذاشتم روی تخصص و تبحرش در فن سینما؟ شاید 
چون این وجهۀ حاج نادر پشت فعالیت های پرحجمش در 
رسانه و جبهه فرهنگی انقاب مغفول ماند. حاج نادر از معدود 
مرتضی،  آقا  دوستش  مثل  می توانست  که  بود  انقابی  افراد 
که  بود  انقابی  افراد  معدود  از  بزند!  حرف  شده«  طی  »راه  از 
کرده  را خودش زندگی  اتمسفر هنری روشن فکری سینمایی 
بود! نه از راه دور و آویزان ترجمه ها! بلکه بی واسطه در بطن 
که جماعت آرتیست  مهد سینما! حاج نادر همان قاضی بود 
انتلکت سینه فیل نمی توانستند جلویش معلق بازی کنند و قسر 
در بروند! حتی نمی توانستند جلوی او با اصطاحات و الفاظ 
دانشی  دربیاورند!  بازی  شامورتی  و  کنند  در  قمپز  تخصصی 
با لهجۀ  نادر  که آن ها فارسینگلیسی تفت داده بودند، حاج 
گر به حکم دغدغه، ضرورت و  امریکن خورده بود! حاج نادر ا
تکلیف، جبهۀ رسانۀ انقاب را اولویت اصلی فعالیت خودش 
نمی کرد و فوکوسش را فقط روی همان هنر سینما می گذاشت 
که هم خوب بلدش بود و هم خوب یادش می داد؛ چه بسا 
کادمیک سینمای محض در ایران باید بابت  حاال کرسی های آ

فقدانش تا سال های سال روضه می خواندند.
هرچنـد همیـن شـاگردانی کـه طـی ایـن سـال ها تنهـا در حیطـۀ 
گـر بـه دسـت مسـئولین ناالیق  سـینمای داسـتانی تربیـت کـرد، ا
هـدر نرونـد برای هفت پشـت سـینمای انقـاب کفایت می کنند 
امـا تنهـا چیـزی کـه بـرای ایـن بچه هـا به ایـن سـادگی ها جبران 
نمی شـود، فقدان عزیزی اسـت که فقط اسـتاد نبود، پدر بود... 

 ما، سینما 
و حاج نادر

محمدباقر مفیدی کیا
مستندساز
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      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده

خرداد   1401



 در مقام معلمی
گفت وگو با محمدرضا خردمندان درباره کالس کارگردانی مرحوم طالب زاده در 

دانشکده صداوسیما

 رابطۀ شما و آقای طالب زاده از چه زمانی شروع شد؟ 	 
رابطۀ ما بیشتر استاد و شاگردی بود. سال 81 ترم سه یا چهار 
کاما خود  جوش از آقای  صداوسیما بودیم. جمعی از بچه ها، 
طالب زاده  دعوت کردند تا یک دورۀ آموزشی فوق العاده برای ما 
برگزار کند. ایشان ابتدا قبول نکرد اما وقتی متوجه شد این یک 
درخواست جمعی است با برگزاری دوره موافقت کرد. آقای امیر 
پوروزیری و پاینده مهر کسانی بودند که  زحمت برقراری ارتباط 
و راضی کردن آقای طالب زاده را کشیدند. ایشان آن موقع سر 
ضبط  فیلم سینمایی مسیح بود و وقت نداشت. ولی بچه ها 
کردند. ما پنج شنبه ها  رفتند و با ترفند خاصی ایشان را راضی 
ایشان  کاس  به  را  زمان  این  هم  دانشکده  بودیم.  تعطیل 
اختصاص داد. از ساعت نه صبح تا دوازده با آقای طالب زاده 
تئوری  و  کادمیک  آ بحث  در  ایشان  تسلط  داشتیم.  کاس 
کارگردانی و همچنین سواد سینمایی و بصری حیرت انگیز بود 
و در آموزش کارگردانی به ما فرمان داد. خیلی به سینمای لوک 
بسون و خصوصا فیلم لئون عاقه مند بود و آن را فیلمی کامل 
و آرمانی می دانست. آموزش هم با همین فیلم آغاز شد و از ما 
خواست تا این فیلم را نما به نما نقاشی کنیم. در ابتدا این روش 
خیلی برای ما عجیب و خنده دار بود. چنین چیزی را در هیچ 
دورۀ کارگردانی ندیده بودیم اما  رفتیم و دفتر نقاشی خریدیم. 
وقتی شروع کردم فیلم را نما به نما نقاشی کردن، کم کم متوجه 
یاد گرفتن خیلی چیزها شدم. نکاتی که محال بود در پلی کردن 
فیلم متوجه  شوم. در ری تایم بودن محال بود بفهمی کارگردان 
چطور مدیریت می کند و چه طور  پان هایش را هدایت می کند 
تا به مفاهیم مورد نظرش برسد. در نقاشی کردن پان به پان 
بود که ما تدوین، حرکت بازیگر در قاب تصویر، نسبت دوربین 
که میتواند در  قاب بیفتد را  به انواع اتفاقات و حرکت هایی 
آموختیم.  این که چرا برای هر پانی از این قاب از این عناصر 
و... استفاده می شود و ما فهمیدیم کارگردانی چه قدر ظرافت 
گرافیک،  ما  عجیب  و  ساده  ظاهر  به  روش  همین  در  دارد. 
ما  نقاشی  دفتر  اوایل  گرفتیم.  یاد  را  بازیگر  هدایت  و  تدوین 
چهل برگ بود اما  بعد تبدیل به صد برگ شد.  آقای طالب زاده 
فیلم   با  هم  بعد  و  هیچکاک  پرندگان  فیلم  با  را  کار  همین 

کی اف جی انجام داد. او ترکیب بندی را به ما یاد داد و از این 
نظر برای خودم به شخصه دورۀ بی نظیری بود و دیگر هیچ 
وقت تکرار نشد.  کاس درس را در فضای باز تشکیل می داد. 
از دانشکده احتیاجات را می گرفتیم و در همان فضا و دور هم 
ادامه می دادیم. در آن جا ما هم بازیگر بودیم و هم کارگردان. در 
همین صحنه ها میزانسن دادن و در کار با بازیگر، بازی گرفتن 
را به ما آموخت و تقریبا می شود گفت ما پکیج کاملی را از ایشان 

یاد گرفتیم.  

 شما برای هر فیلم حدودا چند نقاشی می کشیدید؟ 	 
تعدادش خیلی زیاد است. یک سکانس فیلم از ده تا پانزده نما 
تشکیل شده بود سکانس بعدی شش نما داشت، بعدی هشت 
نما و همین طور تا آخر. ابتدا یک سکانس را آنالیز می کردیم و 
همه پان ها را یکی یکی نقاشی می کردیم. در نقاشی هم  باید  
مشخص می کردیم حرکت بازیگر را که از راست به چپ است یا 
از چپ به راست خارج شده. این نکات باعث شده بود عاوه بر 

کارگردانی، تدوین هم یاد بگیریم.

 آقای طالب زاده روی تک تک این نقاشی ها و زاویه ها وقت 	 
می گذاشتند و بررسی می کردند؟ 

گر نکته ای  کارها را خط می زد و ا - بله، ایشان گاهی در خانه 
کاس  بود برایمان یادداشت می کرد. خیلی  از اوقات هم سر 
همین کار را می کرد مانند معلمی که مشق بچه مدرسه ای ها را 
نگاه می کند؛ تکالیفمان را بررسی می کرد. می پرسید: »تحلیلت 
کارشان  چیست؟«  بچه ها هم زبانشان باز می شد و راجع به 
توضیح می دادند. تازه متوجه می شدیم که هر کس  از این ماجرا 
نکتۀ جدیدی یاد گرفته است. به این شکل آقای طالب زاده، 

نمابه نما سینما را به ما آموزش می داد.

کالس تحلیل فیلم هم داشتید؟ 	 
کامــل را پیــش می بردیــم.   -بــا آقــای طالــب زاده یــک پکیــچ 
کــه بــا یــک فیلــم جلــو می رفــت.  روش ایشــان این طــور بــود 
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مثــا فیلــم لئــون را می گذاشــت و پنــج جلســه کاس را بــا همــان 
پیــش می بــرد. هــم  تحلیــل فنــی می کــرد و بــه لحــاظ فنــی 
ایــن کار را بــه مــا آمــوزش مــی داد و هــم بــه لحــاظ محتوایــی 
مفاهیــم نهفتــه در هــر پــان  را بیــرون می کشــید. یعنــی مــا یــک 
ســکانس را می دیدیــم، ایشــان می گفــت: »خــب ایــن ســکانس 
چنــد تــا نماســت؟ چــرا دوربیــن را این جــا گذاشــته؟ چــرا دوربیــن 
زاویــه اش نســبت بــه بازیگــر پاییــن اســت؟ چــرا اینجــا از لنــز تلــه 
اســتفاده می کنــد؟« وقتــی بــه ایــن ســواالت جــواب می دادیــم، 
تــازه متوجــه می شــدیم کارگــردان دنبــال چــه مفهومــی بــوده 
کــه از ایــن انــدازه نمــا اســتفاده کــرده اســت. هــم تحلیــل محتــوا 
می شــد و هــم تحلیــل فنــی. آنالیــز فیلــم لئــون بــرای تمــام عمــرم 
کافــی بــود. بــا آنالیــز ایــن فیلــم، نــود درصــد از مطالبــی کــه در 
حــوزۀ فنــی بایــد یــاد می گرفتــم را یــاد گرفتــم. بیســت دقیقــه 
فقــط بــرای شــخصیت پردازی لئــون حــرف زد بعــد راجــع بــه 
کارگردانــی، انــدازۀ نماهــا، دکوپــاژ، تیــپ بازیگــر، لبــاس، طراحــی 
لبــاس و گریــم صحبــت کــرد. بــه همۀ عناصر ســینما مســلط بود 

و ایــن ســبب می شــد تــا  همــه جانبــه تحلیــل کنــد. 

نکاتی که فرمودید بخش فنی آموزش ایشان بود. در بخش 	 
محتوا چه کاری انجام دادند؟ باالخره ایشان  در سینما، فرد 

دغدغه مندی بود و سعی می کرد هنرمندانی از جنس انقالب 
تربیت کند. 

-دغدغۀ اصلی آقای طالب زاده عدالت بود. در واقع نظامی 
که ایشان عاقه مند بود و تاش داشت به بچه ها بفهماند تا 
تکنیک را در خدمت محتوا قرار دهند. آن محتوا همین بحث 
عدالت بود. به ما می گفت: »هر جایی حس کردید بی عدالتی 
آرتیست  و  هنرمند  کارگردان،  یک  عنوان  به  می دهد؛  رخ 
خودتان را دخیل کنید. این بی عدالتی را به یک قصۀ دراماتیک 
کنید.« ایشان  دنبال توسعۀ شاگردانش بود و  اثرگذار تبدیل 

می خواست از زبان هنر مفاهیم عمیق تر و دقیق تر بیان شود.

ایشان ترفند معلمی دیگری داشتند که به نظر شما خاص و تاثیر 	 
گذار باشد؟

-ویژگی بسیار بارزی که ایشان داشتند که همه به آن معترفند؛ 
معلمی است. آقای طالب زاده معلم بسیار ویژه ای بودند. انگار 
که وجه مسلط ایشان معلمی و تربیت انسان است. حتی ایشان 
کارگردانی ها و سینمای خودش هم معلم تر است.  نسبت به 
آقای طالب زاده تمام وجودش را در کاس صرف می کرد و به 
دیگر  اساتید  معموال  می گذاشت.  وقت  ها  بچه  برای  شدت 
کاس را به صورت تئوری انجام می دادند. ایشان اما کاس را 
وسط حیاط کشاند. به زور مانیتور و کابل و دوربین و نور گرفت. 
بچه ها را آورد در میدان عمل. کاس عملی و جذابی داشتیم 
که همه خاطرۀ خوبی از آن دارند. بعد از آن کاس واقعا کاس 

های دیگر به چشم ما نمی آمد و آن ها را می پیچاندیم چون 
اصا آن بازدهی را نداشت.

سواد باال و شخصیت کاریزماتیک ایشان باعث جذابیت بسیار 
زیاد کاس می شد.  لفظ و بیانش به قدری محکم و قدرتمند 
بود که کامش تاثیر داشت. این تاثیر کام ویژگی است که هر 
معلمی باید داشته باشد. ایشان تعالیمش را با عشق به بچه ها 
منتقل می کرد. حتی بعد از دوره تعدادی از بچه ها که با ایشان 
ارتباط داشتند، می گفتند هر وقت به طرح و ایده ای می رسیدیم 
وقت  هم  ایشان  و  می گذاشتیم  میان  در  طالب زاده  آقای  با 
می گذاشت و نقد و پیشنهادش را می گفت. این زمان گذاشتن 
و دلسوزی از عشق بی نظیری بود که به تربیت بچه ها داشت. 

آیا کالس شما خروجی هم داشت؟ منظورم مستندی است که 	 
بچه ها با همکاری آقای طالب زاده انجام داده باشند؟ 

که با ایشان داشتیم  به خروجی رسیدیم.  کاسی  -در همان 
بودیم  بازیگرانش  مفیدی کیا  باقر  و  من  که  ساختیم  فیلمی 
کارگردانی  البته این  کارگردانی می کرد.  و آقای طالب زاده هم 
به این صورت اشتراکی بود. یعنی مثا ایشان می گفت: »من 
می خواهم این فیلم را کارگردانی کنم، برای اینکه قصه اش را 
اینطور روایت کنم باید چه کار کنیم؟ دوربین را کجا بگذاریم؟ از 

کجا شروع کنیم؟ پان پایانی چه باشد؟« 

فارغ از بحث محتوایی و فنی، نوع معاشرت و ارتباط ایشان با 	 
شاگردانش چه طور بود؟

ایشـان  بـا  کـه بچه هـا  بـود  آقـای طالـب زاده طـوری  اخـاق   -
برایشـان  حـال  عیـن  در  امـا  می کردنـد  صمیمیـت  احسـاس 
شـخص بزرگی بود. ایشـان با این که لحن و کام جدی داشـت 
امـا شـوخ طبـع هـم بـود و همیـن شـوخ طبعـی حیـن تدریـس، 
باعث می شـد کاسـش هیچ موقع کسـل کننده نشـود. در نظام 
کادمیـک مـا معمـوال اسـتاد زمـان مشـخصی تدریـس می کنـد و  آ
مـی رود. سـر مـاه هـم حقوقش را می گیـرد.  فکر نمی کنم با آقای 
طالـب زاده حتـی قـرارداد مالـی بسـته شـده بـود. خیلـی وقت هـا 
نمـاز  از  بعـد  نمـاز.  بـرای  می ر فتیـم  می شـد،  تمـام  کـه  کاس 
دوبـاره  بحثـی پیـش می آمـد. یـک بـار در نمازخانـه دانشـکده 
صـدا و سـیما نمـاز کـه تمـام شـد، یکـی از بچه هـا سـوالی پرسـید. 
کـرد و  کشـید، جـواب ادامـه پیـدا  ایـن سـوال بـه یـک جوابـی 
آقـای طالـب زاده گفـت: »اصـا بچه ها برگردیم سـرکاس، اینجا 
نمی شود بحث را باز کرد.« دوباره برگشتیم سر کاس و تا چهار 
پنـج بعـد از ظهـر کاس ادامه پیدا کرد. نسـبت به بچه ها حس 
پدری داشـت. اینطور نبود که فقط تدریسـی کند و پولی بگیرد 
و بـرود. دغدغـۀ ایشـان فراتـر از ایـن  مسـائل بود و سـعی داشـت 
با عشق بچه ها را تربیت کند و تجربیاتش و هر آن چه آموخته 

را بـه مـا منتقـل کند. 
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 آن چه از نادر طالب زاده آموختیم
داستان یک کارگاه آموزشی 

 مـا ورودی 81 بودیـم، تـرم دوم کـه شـد، خبـر آمـد 
کارگاه کارگردانـِی آزاد، برگـزار خواهـد شـد. ما َسـری 
آموختـِن سـینما  بـرای  پـر شـور و شـوق داشـتیم 
بـه ترم هـای  را داده بودنـد  اولویـِت ثبت نـام  امـا 
و شـفاه ورودی  پاینده مهـر  و  پوروزیـری  باالیـی. 
80 بودنـد و سـِرخود رفتـه بودنـد نـادر طالـب زاده 
را راضـی کـرده بودنـد بیایـد. مـا از رو نرفتیـم، مـن 
بـودم و مفیدی کیـا و خردمنـدان و ابـوذر حیـدری 
و قاضـی و یکـی و دو نفـر دیگر از دوره مان. ِسـرتق 
رفتیـم ایسـتادیم بـه کاس. مـا که از  نشسـتن سـِر 
بودیـم  گریـزان  اجبـاری  و  واحـدی  کاس هـای 
حـاال ُپـر رویـی می کردیـم کـه پـس مـا چـی؟ کاس 
برای همه ا ست و ما هم هستیم و ایستادیم؛ که 
بیشـتر ایسـتاده بـود کاس هـا. یـا جـا نبـود یـا توی 

راهروهـا پـس و پیـِش دوربیـن بودیـم. 
اول که نمی شناختیم استاد کیست و چه خواهد 
ج  گذشـت در ایـن کارگاه هـا. همیـن کـه کاری خـار
از قاعـده در حـال انجام اسـت، برایمان کافی بود 
کـه خودمـان را بندازیـم جلـو. امـا کارگاه کـه شـروع 
جوشـیدن  رگ هامـان  در  سـینمایی  خونـی  شـد، 
سـینما  کلمبیـا  دانشـگاه  در  طالـب زاده  گرفـت. 
گرد اسـتفان شـارف بـود. کتـاب  خوانـده بـود و شـا
»عناصـر سـینما«ی شـارف را هرمـس چـاپ کـرده 
گفـت مـن همیـن  بـود، چـاِپ اولـش. طالـب زاده 
را درس می دهـم بـه شـما و عملـی و هـر آنچـه کـه 

حضـوری از شـارف آموختـه ام.
ک را ریزریز کردیم  لئوِن بسون و پرندگاِن هیچکا

از بس نما به نما کشیدیم، شبیه سکانس هایش 
را بـا دوربین هـای پیـزوری تصویربـرداری کردیـم 
جمعه هـا  و  پنجشـنبه ها  گذاشـتیم.  هـم  کنـار  و 
کـه دانشـکده پرنـده پـر نمـی زد بـا سـر می آمدیـم 
دانش آمـوزاِن  مثـل  را  تکالیف مـان  قبلـش  و 
کـه  بودیـم  داده  انجـام  بچه مثبـت  و  خرخـوان 
پاییـن  تأییـد  بـه  و سـِر  اسـتاد نشـان بدهیـم  بـه 
آمـده اش را نـوش جـان کنیـم و »خـوب شـده «ی 
کـه یاغـی  بـا صـدای مخملـی اش را بشـنویم. مـا 

بودیـم، رام شـده بودیـم. 
دیگر کسـی جلودارمان نبود، درخشـِش کوبریک، 
آبِی کیشلوفسـکی، پالپ فیکشـِن تارانتینو را کات 
می آموختیـم.  و  می کردیـم  تکـه  تکـه  کات،  بـه 
نمی کـرد،  بسـنده  این هـا  بـه  فقـط  هـم  اسـتاد 
گهـگاه بـا خودش اسـتاِد مهمـاِن متخصص دیگر 
رشـته های سـینمایی را هـم مـی آورد سـر کاس و 
حیـف اش می آمـد از تجربه هـای دیگـران هـم مـا 
می توانسـت  کـه  آن جـا  تـا  بگـذارد.  بی نصیـب  را 
از خـودش و دسـتش می رسـید از دیگـران جـاری 
کنـد،  سـیراب مان  تشـنه ایم  کـه  مـا  تـا  می کـرد 
را می آموختیـم و  مـا طالـب زاده  بی مـزد و منـت. 
بـرای دانشـکده گـران آمـد کـه یعنـی چـه!؟ مگر ما 
خودمـان اسـتاد نداریـم کـه دور ایـن را گرفته ایـد؟ 
فقـط جـا از دانشـکده بـود کـه آن را هـم گرفتنـد و 
بـرای  و  گذشـت  اجـازه ندادنـد. ترم هـا و سـال ها 
مـا آن چـه کـه از طالـب زاده آموختیـم هیـچ وقـت 

تکـرار نشـد.

حسن حبیب زاده
تهیه کننده و کارگردان

پنجشنبهها
وجمعههاکه

دانشکدهپرنده
پرنمیزدباسر

میآمدیموقبلش
تکالیفمانرا

مثلدانشآموزاِن
خرخوانو

بچهمثبتانجام
دادهبودیمکهبه

استادنشانبدهیم
وسِربهتأییدپایین

آمدهاشرانوش
جانکنیمو»خوب
شده«یباصدای

مخملیاشرا
بشنویم.
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شـیوۀ تدریـس ایشـان را ندیدیـم. جالـب اسـت دانشـجوها در 
روزهایی عادی سـر کاس حاضر نمی شـدند و سیستم آموزشی 
بـا اعمـال غیبـت و محرومیـت سـعی در جذبشـان داشـت. امـا 
همیـن بچه هـا از تعطیلـی پنج شـنبه  شـان می زدنـد و می آمدند 
سـر کاس طالـب زاده، کاسـی کـه جـای سـوزن انداختن نبـود و 
خیلی ها ایسـتاده گوش می کردند. جالب تر اما برخورد دانشـگاه 
بود، بعد از هفت،هشت جلسه کاس را تعطیل کردند و گفتند 
از آن  بعـد  کاس فوق العـاده بگذاریـم!  خودمـان می خواهیـم 

هیـچ وقـت آقـای طالـب زاده را دعـوت نکردنـد.

 مگر آقای طالب زاده چه تفاوتی با سایر اساتید داشت که 	 
کالس شان آن قدر شلوغ می شد؟ آیا روش تدریس خاص و 

ویژه ای داشت؟
کتر نادر طالب زاده بود.  -نکته ی بسیار مهم و شاید اصلی، کارا
همۀ دانشجوها به دنبال استاد هستند نه مدرس. در کاس 
بود.  واقعی  که  آدمی  می دیدیم.  شخصیت  طالب زاده  آقای 
ادای هیچ چیز را درنمی آورد، هرچه را می گفت خودش تجربه 
که باعث می شد بچه ها بیایند، شخصیت  کرده بود. چیزی 
که  جذاب حاج نادر بود. همۀ ما یک استاد می دیدیم. آدمی 
وقتی  است.  درس آموز  زندگی  این  اما  می کند  را  زندگی اش 
ظهر می شد، می گفت: »بچه ها برویم نماز.« با وجود این که 
کثر اساتید انسان های مقید و دین داری بودند، این حرکت  ا
بی سابقه بود. کاس ما تا قبل از ظهر بود. ظهر وضو می گرفتیم 
و پشت سر حاج نادر نماز می خواندیم،  بعد هم  چیزی دور 
کاس  دیگر  ساعت  سه  دو،  تا  بود  ممکن  و  می خوردیم  هم 
ادامه پیدا کند. چون تنها روز تعطیل که می توانستیم باشیم 
کثر استفاده را از وجود آقای  پنج شنبه بود. سعی می کردیم حدا
طالب زاده ببریم. حاج نادر واقعا جای خالی یک استاد را برای 
بچه ها پر می کرد. با این که اساتید واقعا درجه یکی در دانشگاه 
حضور داشتند اما او جنسش با دیگران متفاوت بود. این باعث 
می شد حتی دانشجوهایی که ظاهرا با ایشان متفاوت بودند سر 
کاسش حاضر شوند. عاوۀ بر این روش تدریسش فوق العاده 
بود. شیوه اش هم خیلی بامزه بود. بچه ها را تشویق می کرد 
فیلم های مشخصی را ببینند. بعد می گفت: »نقطۀ کات این 
فیلم ها را استوری بورد بکشید که چه پانی به چه پانی کات 

شد.« این شیوۀ تدریس هم بسیار جذاب بود و هم کم نظیر. 

آشنایی شما با آقای طالب زاده از چه زمانی شکل گرفت؟	 
بـودم،  مرتبـط  دائـم  ایشـان  بـا  مـن  کـه  برهـه ای  - مهم تریـن 
همـان کاس درسـی اسـت کـه بنـده و آقای وزیـری و پاینده مهر 
بـه دیـدن آقـای طالـب زاده رفتیـم. آن موقـع ایشـان را بـه عنوان 
فردی انقابی که در حوزۀ سینما  و ساخت مستند تجربه هایی 
آثـار  از  امـروز مشـهور نبـود. یکـی  دارد می شـناختیم ولـی مثـل 
شـناخته شـدۀ طالـب زاده مسـتند »خنجـر و شـقایق« بـود. آن 
کاس هـای  عمـوم  بودیـم.  صداوسـیما  دانشـجوی  مـا  زمـان 
کـه برایمـان مهـم بـود، نمی گذشـت.  ایـن  دانشـگاه بـه آن چـه 
احسـاس نیـاز مـا را بـرآن داشـت تا سـراغ آقـای طالـب زاده برویم. 
علـت درخواسـت از آقـای طالـب زاده عـاوه بـر  تولیـد آثـار فاخـر 
و وجـه انقابـی شـخصیت ایشـان، تشـابه نـگاه بـا مـا و سـابقۀ 
عیـن  در  بـود.  آمریـکا  سـینمای  دانشـگاه  در  ایشـان  تحصیـل 
کارگردانـی بیگانـه  حـال می دانسـتیم بـا فضـای دانشـگاهی و 
بـه  بنابرایـن  دهـد.  انجـام  را  تدریـس  کار  می توانـد  و  نیسـت 
دفترشـان مراجعه کردیم و از ایشـان خواسـتیم تا برایمان کاس 
کاربـردی فیلم سـازی  برگـزار کنـد. مفصـل هـم صحبـت کردیم و 
از نیاز فردای دانشـگاه و شـرایط خودمان و نیازهایی که تامین 
نمی شـود گفتیـم. ایشـان هـم خیلـی بـا همدلـی به مـا گـوش داد 
امـا در آخـر گفـت: »مـن خیلـی شـلوغم و بعیـد اسـت بیایـم.« آن 
کارهـای تامیـن برنامـۀ  موقـع خیلـی مشـغله داشـت، عـاوه بـر 
تلوزیونی و مدیریت در صدا و سیما، مشغول پیش تولید سریال 
بشـارت منجـی هـم بود. خاصه ایشـان بـا وجود اصـرار ما قبول 
نکـرد. وقـت نمـاز شـد. آقای پاینده مهـر خیلی به نمـاز اول وقت 
مقید بود. جلو ایسـتاد و ما هم پشـت سـرش نماز را به جماعت 
خواندیـم. بعـد از نمـاز آقـای طالـب زاده آمـد سـراغ مـا. گویـا مـا را 
در آن موقعیـت دیـده بـود. البتـه احتمـاال پیـش  بینـی کـرده بـود 
کـه مـا خیلـی بـا فضای دین بیگانه نیسـتیم اما به هر حـال از ما 
خوشـش آمـد. پرسـید: »چـه قـدر از بچه های صدا وسـیما شـبیه 
شـما هسـتند؟« مـا هـم گفتیـم عمـوم بچه هـای دانشـکده افراد 
مقیدی هستند که دیدگاه مذهبی دارند و این مسائل برایشان 
مهـم اسـت. همیـن اتفـاق بـه ظاهـر سـاده جرقـۀ ارتبـاط مـا بـود 
کاسـی  کنـد. مجموعـه  و باعـث شـد ایشـان تدریـس را قبـول 
کـه بـا آقـای طالـب زاده داشـتیم فـوق العـاده بـود و جایـی نظیـر 

الگوی تربیتی حاج نادر
گفت وگو با محمدرضا شفاه، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سینما
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آقایطالبزاده
برنامۀعصررا

درشبکۀافقرا
داشت.زنگزدو
برای»دیدناین
فیلمجرماست«
دعوتمکرد.دربارۀ
اینحرفزدیمکه
سینمایاعتراضی
چیستوماچرا
سراغاینسوژه
رفتیمو...شاید
ایشانهممثل

خیلیهانقدیبه
فیلمداشتاما

بازهمبهماانرژی
وانگیزهدادو

معتقدبودایننوع
سینما،نقددرون
گفتمانیستکه

همۀدنیاآنرادارند.

ارتباط با آقای طالب زاده بعد از کالس هم ادامه 	 
داشت؟

- بعد از این کاس به جهت ادامه تحصیل رفتم 
آقای طالب زاده قطع  با  ارتباطم  و  کشور  از  خارج 
شد. بعد از اتمام درس، جریان تربیت فیلم سازان 
ارتباط  با ایشان  کردم و  مجدد  را شروع  داستانی 
و  استاد  جایگاه  در  من  برای  نادر  حاج  گرفتم. 
و  دیدگاه  ها  ایده ها،  از  خیلی  که  بود  مشاوری 
ایشان  با  را  کنم  کسب  که می خواستم  تجربیاتی 
در میان می گذاشتم.  بعد از فوت ایشان و خواندن 
خاطرات دوستان، نکته ای برای من خیلی جالب 
بود. من فکر می کردم این شیوۀ رفتار با من یا ما 
حرکت  یک  که  جا  هر  ایشان  نه.  دیدم  اما  بود، 
جدید و خاقانه می دید، عاوه بر پیشنهاد برای 
و  به شدت هم تشویق می کرد  راه،  بهتر  پیشبرد 
انرژی می داد. کاری که بسیاری از مدیران فرهنگی 
نمی دهند.  انجام  است،  وظیفه شان  این که  با 
کنار راهنمایی های بسیار خوبش، با تشویق،  در 
به ما انرژی و انگیزه می داد و این فضا را در ذهن 
مهمی  کار  چه  که  باشد  یادتان  که  می کرد  ایجاد 
مغتنم  خیلی  ما  برای  رفتار  این  می دهید.  انجام 
»ایستاده ایم  نماهنگ  ما،  تولیدات  از  یکی  بود.  
کار فلشماتوری بود که در  1« بود. شاید این اولین 
و  صدا  به  را  کار  این  وقتی  می شد.  ساخته  کشور 
کردیم، با وجود این که هیچ تولیدی  سیما عرضه 
گرفتند  در این حوزه ها برای پخش نداشت؛ ایراد 
و گفتند کار ضعیفی است. این اولین تولید ما بود 
اما  انگیزه و هیجان بسیار ساخته شده بود  با   و 
مسئولین بدون توجه به این قضیه با سردی رفتار 
نمی شدند.  کار  اهمیت  متجه  اصا  و  می کردند 
کار چند باری پخش شد.  باز شد و  باالخره راهی 
رویۀ حاج نادر با دیگران متفاوت بود. به ما زنگ 
زد و برای برنامۀ راز دعوتمان کرد. این دیده شدن 
برای ما که تولید اولمان بود، بسیار جذاب بود. این 
که ایشان  یا به  اتفاق چند بار دیگر برایم رخ داد 
من زنگ زد و تلفنی راجع بهش توضیحاتی داد و 
حسابی  راهنمایی و تشویق کرد یا این که به برنامۀ 
تلوزیونی دعوتمان کرد. یک بار داستانی »لکه« بود 
و بار دیگر سینمایی »دیدن این فیلم جرم است«. 
الزم نبود به حاج نادر مراجعه کنیم، او خودش آثار 

جدید را می دید و تمام قد حمایت می کرد.
آقـای طالـب زاده برنامـۀ عصـر را در شـبکۀ افـق را 
ایـن فیلـم جـرم  بـرای »دیـدن  داشـت. زنـگ زد و 
کـه  زدیـم  حـرف  ایـن  دربـارۀ  کـرد.  دعوتـم  اسـت« 

سـینمای اعتراضـی چیسـت و مـا چـرا سـراغ ایـن 
سـوژه رفتیـم و... شـاید ایشـان هـم مثـل خیلی هـا 
نقـدی بـه فیلـم داشـت امـا بـاز هـم بـه مـا انـرژی و 
انگیزه داد و معتقد بود این نوع سینما، نقد درون 
گفتمانیست که همۀ دنیا آن را دارند و ما هم باید 
ایـن مسـیر را شـروع کنیـم. در مـورد ایـن فیلـم کـه 
خیلـی از دوسـتان یـا در دفـاع از آن احتیـاط کردنـد 
و یـا منتقـدش بودنـد، حـاج نـادر مسـیر را می دیـد. 
امـا   نمی گویـم لزومـا ایـن فیلـم را دوسـت داشـت 
بیشـتر از آن کـه راجـع بـه خـود فیلـم صحبـت کند؛ 
کـه کمتـر در سـینما  دربـارۀ مسـیر گفـت. مسـیری 
بـر  مبتنـی  انتقـادی  اثـر  سـاخت  و  بـود  داده  رخ 
کـرد. آخریـن بـاری  ارزش هـای انقـاب را تشـویق 
کـه مـن ایشـان را دیـدم، در برنامـه ی عصر دعوتم 
کـرد تـا فرآینـد تربیـت نیـرو را توضیـح دهـم. ایشـان  
تجربیـات مـن در خانـۀ فیلـم داسـتانی و باشـگاه 
سـوره را در برنامه معرفی کرد.  باشـگاه سـوره را هم 
خودش کشـف کرده بود و از من پرسـید اینجا چه 
کاری انجـام می دهـی و چـه طـور پیـش مـی روی؟  
بعد هم برایش جذاب شد و گفت حتما باید راجع 
بهش در برنامه ی تلوزیونی با هم صحبت کنیم. 
ایشـان خـودش کارهـا را می دیـد و دنبـال می کـرد. 

غیر از این خصوصیت پیشرو  و حامی و مشوق 	 
بودن، ویژگی و صفت دیگری هست که مغفول 

مانده باشد؟
و  رشــد  بــود.  ایشــان بســیار مهــم  بــرای  تربیــت 
فرآینــد رشــدی کــه اتفــاق می افتــاد، برایــش بســیار 
اهمیــت داشــت و خیلــی بــه آن ارزش مــی داد.  در 
همــۀ کارهــای مــن کــه مــورد توجــه  ایشــان قــرار 
گرفــت، فرآینــد رشــد بــه شــکلی وجــود داشــت و 
ایشــان ایــن را می دیــد. ایــن طــور نبــود کــه مثــا 
بگویــد نماهنــگ ایســتاده ایم 1 خــوب اســت برویــد 
۲ را هــم بســازید. بلکــه می گفــت: »چــه طــور ایــن را 
ســاختی؟ چگونــه بــه ایــن نتیجــه رســیدی کــه بــا 
فــان آدم ایــن کار را انجــام دهــی؟  چــه کار مشــابه 
دیگــری داری؟« یعنــی ایــن فرآینــد رشــد در تربیــت 
گزینــی  را می دیــد. مهم تریــن ویژگــی  اش نخبــه 
گــر آدمــی داشــت کار می کــرد، ســراغش  بــود. یعنــی ا
بــه محــض  ارتبــاط می گرفــت.  او  بــا  می رفــت و 
اینکــه می دیــد در جایــی حرکتــی اتفــاق می افتــد و 
آدمــی بــه ســطحی از رشــد می رســد؛ ســعی می کــرد 

مســیر را برایــش همــوار کنــد. 
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گــر همــان یــک مســتند »خنجــر و شــقایق«  ناقصــی باشــد، ا
در کارنامــه کســی باشــد؛ در تاریــخ ســینما و مســتند و هنــر ایــن 
کــه ایــن  مملکــت مانــدگار می شــود، امــا مســئله ایــن اســت 
آدم بــا آن مســتند خــوب خــودش را تمــام نکــرد و نــه بــا انبــوه 
کارهــای خــوب و بــد بعــدی؛ چــه ســریال »بشــارت منجــی«اش 
کــه  کــه به نظــرم ضعیــف بــود و چــه مجموعــه »برنامــه راز« 
انصافــا بی نظیــر و بی تکــرار. و چــه خــوب کــه خــدا او را نگــه 
داشــت تــا »روایت حبیــب« را هــم خــودش روایــت کنــد؛ چــون 
ســردار  شــریف ترین  و  بزرگ تریــن  برنامــۀ  اجــرای  شایســتۀ 
ایرانــی فقــط شــریف ترین و بزرگتریــن انســان رســانه ای ایــن 
دیــار بــود. الغــرض او هنــوز بــه انــدازۀ پنجــاه جــوان مدعــی ایــن 
عرصــه تــوان و قــدرت و انــرژی و ایــده داشــت و فکــر کــردن بــه 
ایــن موضــوع، بــه ایــن جوان پیــری، تلخــی رفتنــش را بیشــتر 
می کنــد... در رفتــن بی هنــگام او خــود را بــا ایــن روایــت نبــوی 

ــْبِعیَن« یَن َو َالّسَ ــّتِ ِتــي َبْیــَن َالّسِ ّمَ
ُ
ْعَمــاُر أ

َ
تســلی می دهم:»أ

***
او از ایــن جهــت و از جهــات دیگــر بســیار شــبیه همنــام خــود، 
دیگــر هنرمنــد مبــارز ایرانــی »نــادر ابراهیمــی« بــود. هــر دو 
زودتــر از موعــد و در اوج توانایــی و برنایــی بــا یــک بیمــاری 
گهانــی از دنیــا رفتنــد و البتــه کــه طالــب زاده زودتــر. هــر دو  نا
پرقــدرت و پرهمــت و خســتگی ناپذیر بودنــد. هــر دو بــه خاطــر 
پیشینۀ شــان و همچنیــن تفاوت هایشــان در جمــع بعضــی از 

یکــی از تلخ تریــن خاطــرات کودکــی مــن ســکانس شــهادت نــادر 
ــم »تویــی کــه نمی شــناختمت«  طالــب زاده در اپیــزود آخــر فیل
دفــاع  فیلم هــای  در  زیــادی  شــهادت  ســکانس های  بــود. 
مقدســی بودنــد، ولــی ایــن یکــی از ایــن جهــت کــه هــم تعلیــق 
شــدیدی داشــت و هــم قصــه طــوری بــود کــه آدم فکــر می کــرد 
ــه را  ــوی فاجع ــد جل ــم می ش ــی می جنبیدی ــر کم گ ــط ا ــاید فق ش
گرفــت؛ خیلــی برایــم تلــخ بــود. چــون فیلــم را در کودکــی دیــده 
بــودم، خیلــی متوجــه تمایــز بیــن بازیگــر و شــخصیت نبــودم. 
کــه طالــب زاده را در قامــت مجــری  بــه همیــن دلیــل بعدهــا 
دیــدم؛ هــم از دیدنــش -از زنــده دیدنــش- حالم خوب می شــد 
و آرامــش پیــدا می کــردم، هــم همیشــه ایــن تــرس را داشــتم کــه 
باالخــره روزی نامــردی و از قفــا می زنــدش. ترســی کــه بعــد از 
اعــام خبــر )یــا حتــی شــما بگــو »شــایعۀ«( تــرور بیولوژیکــش 
بســیار بیشــتر شــد. از قضــا در ایــن مــرگ تلــخ، هــم آن تعلیــق 
گــر کمــی می جنبیدیــم... تکــرار شــد و هــم آن فکــر کــه شــاید ا

گــر طالــب زاده در ۹7ســالگی و اوج  از ایــن حــس تلــخ گذشــته، ا
ــل  ــا می رفت-مث ــی از دنی ــمی و فراموش ــی جس ــت و ناتوان کهول
گــر  مرحــوم اســامی ندوشــن-آدم اینقــدر دلــش نمی ســوخت. ا
گــر برنامه هــا و  آدم تنبلــی بــود مثــل بنــده و امثــال بنــده، یــا ا
ــر آنقــدر  گ ــا ا ــود، ی ــه ســرانجام رســانیده ب رویاهــای بزرگــش را ب
کــه بایــد در ایــن مملکــت و بیــن ایــن مــردم و رســانه ها قــدر 
و  ناتمــام  آدم  او  این کــه  نــه  می کــرد.  فــرق  مســئله  می دیــد؛ 

حسن صنوبری
شاعر و نویسنده

فیلم ها هم مثل خواب ها تعبیر دارند
به یاد نادر طالب زاده
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اوازاینجهت
وازجهاتدیگر

بسیارشبیههمنام
خود،دیگرهنرمند
مبارزایرانی»نادر
ابراهیمی«بود.هر
دوزودترازموعد
ودراوجتواناییو

برناییبایکبیماری
ناگهانیازدنیارفتند
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زودتر.هردو
پرقدرتوپرهمت
وخستگیناپذیر
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خاطرپیشینۀشان
وهمچنین
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محسوب
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بود.

همفکــران خودشــان هــم غیرخــودی محســوب 
می شــدند. هــر دو سرشــار از امیــد بــه آینــده و 
عشــق بــه ایــران و اســام بودنــد. هــر دو مبغوض 
هم قطــاران  بی مهــری  مــورد  و  کج فهمــان 
بودنــد. هــر دو ســینه ای گشــاده و دلــی سرشــار 
از مهــر بــه دیگــران داشــتند و هــر دو عمیقــًا و 
تقســیمات  و  فرقه گرایــی  از  بودنــد  دور   دقیقــا 
و  احمقانــه  جنگ هــای  و  مرزبندی هــا  و 

داخلــی. بی ســرانجام 
 ***

کــه در حــوزۀ رســانه  کم انــد آدم هایــی  انصافــا 
هــم غیــرت و دغدغه منــدی و جســارت داشــته 
باشــند، هــم وســعت دیــد و دانــش و اطاعــات و 
هــم ادب و اخــاق و انصــاف. نــادر طالــب زاده 
ــود، در دومــی  ــی واقعــا انقابــی ب در اوصــاف اول
واقعــا  ســومی  در  و  حکیــم  و  دانشــمند  واقعــا 
کهن ســالی او را سازشــگر و  مومــن و جنتلمــن. 
ــود، زیســت رســانه ای او  ترســو و خــرف نکــرده ب
را ســطحی و تک ســاحتی و کم مایــه نکــرده بــود 
و  و متکبــر  را نفرت اندیــش  او  انقابی بــودن  و 
دگــم. بی تعــارف خیلــی از مریــدان جــوان او کــه 
تریبون هایــی شــبیه تریبون هــای او دارنــد ایــن 
ویژگی هــا را ندارنــد. طالــب زاده در عیــن سیاســی 
و انقابــی بــودن هرگــز اهــل توهیــن و تحقیــر و 
کــه  متلــک و مچ گیــری نبــود. حتــی بــه کســی 
خیلــی بــا او مخالــف بــود، دشــنام نمــی داد. هرگــز 
ــود و بــه  ــدار نب ــرا و تنهــا خودانقابی پن خلوص گ
ــا گروهــی را از جبهــه انقــاب  ایــن راحتــی فــرد ی
بــر  رحمتــش  واقعــا  نمــی داد.  هــل  بیــرون  بــه 
گــر خشــمی داشــت  غضبــش ســبقت داشــت. ا
صرفــا علیــه آمریــکا و اســرائیل و ســعودی بــود نــه 
بــرادران خــودش کــه بــه هــر دلیلــی بــا او اندکــی 
در اندیشــۀ سیاســی تفــاوت داشــتند. آیــا پیــروان 
گردی او و علمــداران و  و مریــدان و مدعیــان شــا
ســلبریتی های جــوان رســانه ای و انقابــی هــم 
را  خــدا  کــه  هســتند  گــر  ا انصافــا؟  اینگونه انــد 

گــر نیســتند کــه ان شــااهلل بشــوند. شــکر و ا
دلیــر  هنرمنــد  و  پیــر  جنگجــوی  ایــن  خــدا 
و  روشــن  اندیشــۀ  و  زیســت  پــاداش  بــه  -کــه 
رهایــی  بخشــش در روز قــدس و مــاه رمضــان 
شــهیدان  و  قــدس  شــهید  بــا  را  درگذشــت- 
قــدس و انبیــا و اولیــا محشــور کنــد و مــن و شــما و 
صداوســیما را قــدردان چهل ســال رزم بی امــان 

قــرار دهــد. او  رســانه ای 

59

الگویــــــــــــ
حاجــــــــــــ

نــــــادر

نگاهی 

بهــــــ آراء 

راز رسانهـــــمرتضیـــــ



پیش بینی یک فروپاشی
نگاهی به مستند »ساعت 25« اثر نادر طالب زاده

زندگی در برج عاج روشنفکری گذر کرد و خود را به محروم ترین 
نقاط ایران رساند تا بازتاب دهنده مبارزات انقابی باشد )با 
و  بلوچستان(  از  داستان  هفت  و  گزیده ها  خان  مستندهای 
سپس راهی جبهه های نبرد دوکوهه و فکه شد و در این راه به 
شهادت رسید. طالب زاده هم با این که در آمریکا زندگی می کرد و 
آن جا فیلم سازی می خواند و می توانست در هالیوود شاغل شود 
و زندگی مرفهی بسازد اما عشق را در ایران انقابی و موفقیت را 
در جهاد برای انقاب و ثبت حماسه های پرخون فرزندان این 
سرزمین یافت. این شباهت در زیست و سلوک باعث شد تا در 
نهایت، نادر و مرتضی به هم برسند و در روایت فتح، همکاری 
کنند؛ مجموعه مستند »خنجر و شقایق« که به جنگ بوسنی 
اختصاص داشت، حاصل همکاری و همراهی دوشادوش شهید 
آوینی و نادر طالب زاده بود. مرحوم طالب زاده، یک مجموعه 
مستند بسیار مهم و ارزشمند هم با عنوان ساعت ۲5 ساخته 
بود که در آن برای اولین بار به فروپاشی آمریکا در آینده پرداخته 
بود. آن طور که طالب زاده در مصاحبه ای گفته، این مجموعه 
مستند را هم با حمایت و رهنمودهای شهید آوینی به سرانجام 
رسانده بود. طالب زاده درباره انتخاب عنوان ساعت ۲5 گفته 
کرد، یک روز  بود: »نام ساعت ۲5 را مرتضی ]آوینی[ انتخاب 
می گذاریم  را  مجموعه  این  اسم  گفت  بودیم  او  اتاق  داخل 
ساعت ۲5. من تا آن زمان اصا نام ساعت ۲5 را نشنیده بودم، 
اسم خیلی مناسبی بود، چون بحث، بحث آخرالزمان بود و 
منظور ساعتی وراى ساعت تقویمی و ۲۴ ساعت معمول، و من 

این نام را قبول کردم.«
هفت  مجموعه  یک  طی  سال 136۹  در  ساعت ۲5  مستند 
قسمتی و در واکنش به حمایت گسترده آمریکا از رژیم صدام 
در جنگ علیه ایران ساخته شد. هدف طالب زاده  این بود که 
تأثیر حق طلبی ایران و عاقبت جنگ افروزی آمریکا را در درون 
خودش نشان بدهد. او برای اولین بار سراغ یک موضوع تازه و 

بکر رفت؛ فقر و بی خانمانی در آمریکا!
نـوع نـگاه بـه فقـر و شـکاف طبقاتـی آمریـکا در مسـتند سـاعت 
۲5 با آن چه سـوژه همیشـگی مارکسیست هاسـت، تفاوت دارد. 
کار بـزرگ نـادر طالـب زاده در ایـن مسـتند ایـن اسـت کـه از نـگاه 
ژورنالیستی و سیاست زده ای که معموال در آثار سوسیالیست ها 

نادرطالـب زاده جـزء طیفی از مستدسـازان بود کـه می توان آن ها 
را »حقیقت گـرا« نامیـد؛ یعنـی ضمـن واقع نمایـی و پرداختـن بـه 
حـوادث و واقعیـات روزمـرۀ عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی و 
بین المللـی، به مسـتندنگاری حقایق ازلـی و ابـدی در ورای این 
وقایـع می پرداختنـد. طالـب زاده حتـی وقتـی فیلـم داسـتانی بـا 
موضـوع حضـرت عیسـی مسـیح هـم سـاخت، هـدف اصلـی اش 
ترسـیم حقیقتی فراتر از زندگی این پیامبر بود. همچنان که در 
برنامه هـای تلویزیونـی گفـت وگـو محـور در پـی »راز«هـای عالم 
بـود. مسـتند »سـاعت ۲5« هـم نمونـۀ یکـی از ایـن آثار اسـت که 
بـه بهانـۀ پرداختـن به بخشـی از واقعیـات روزمـرۀ جامعه آمریکا 
در اواخر قرن بیسـتم، نوعی کاوش برای دسـت یابی به حقایق 

هم هسـت. 
مستندسـازی می توانـد از واقعیـات و مسـائل روزمـره فراتـر بـرود 
نـه در  باشـد،  زندگـی و دلمشـغولی هایش  امتـداد  او در  کار  کـه 
جهـت سـفارش کارفرمـا و اجـرای پـروژه. آثـار و فعالیت هـای نـادر 
طالـب زاده و بـه ویـژه مجموعه مسـتند سـاعت ۲5 نیز برآمـده از 
تجربه زیسـتی و مشـاهدات شخصی سازنده اش است. هر چند 
کـه احتمـاال طالـب زاده در حین سـاخت مسـتند نیز به تجربیات 
جدیدی دسـت یافته بود، اما ایده و زمینۀ این مسـتند، حاصل 
جوشـش، و برخاسـته از نهاد و نهان فیلم سـاز اسـت. برای درک 
بهتـر ایـن موضـوع بایـد بـه گذشـته و سـابقه و میـدان فعالیـت 
طالب زاده نقبی بزنیم تا ببینیم این مستندساز چگونه و از چه 

راهـی به سـاعت ۲5 رسـید.
طی  مسیری  حاصل  آوینی،  سیدمرتضی  مثل  هم  طالب زاده 
گر در حوزه فلسفه  شده و راهی رفته در افق غرب بود. آوینی ا
و اندیشه، غرب را تا انتها پیموده و در نهایت به مکتب امام 
خمینی)ره( رسیده بود، طالب زاده، سیستم اجتماعی و رسانه ای 
غرب، آن هم از نوع آمریکایی اش را زیسته و تجربه کرده و در 
نهایت به انقاب اسامی واصل شده بود. هر دو از ظاهر غرب 
گذشته بودند و باطن آن را درک کرده بودند و هر دو نیز انقاب 
اسامی را به عنوان مأمن انسان حق طلب و آزاده، درک نموده 
بودند. شناخت این دو از ارزش ها و اهمیت انقاب درحدی بود 
که حاضر شدند به خیلی از مواهب و جذابیت های کاذب غرب 
و غرب زدگی پشت کنند. آوینی از محافل و گعده های هنری و 

آرش فهیم
نویسنده و منتقد سینما
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پدیـدار می شـود عبـور کـرده و با نگاهی حقیقت گرایانـه و جهان 
شـمول موضـوع تنگدسـتی بخـش گسـترده ای از مـردم آمریـکا 
را بـه تصویـر کشـیده اسـت. نـگاه طالـب زاده در سـاعت ۲5 ایـن 
اسـت که ظلم ناماندنی اسـت و سیسـتمی که زاینده فقر و فشـار 
معیشـتی بـر اقشـار محـروم و فرودسـت اسـت، بـه سـمت پـوک 
شـدن و فروپاشـی خواهد رفت. به طور مسـلم، سردسـته چنین 
کـه بـه عنـوان  کـم بـر آمریکاسـت  سیسـتم هایی هـم رژیـم حا
گـر در آن مقطـع از  مظهـر کاپیتالیسـم شـناخته می شـود. شـاید ا
تاریخ کسی از فروریختن اقتصاد آمریکا و وجود خیل گرسنگان 
در آن جـا سـخن می گفـت، کمتـر کسـی بـاور می کرد، چه رسـد به 
کـف خیابـان  بی خانمانـی و ولگـرد شـدن بخشـی از مـردم در  
کـه هـر یـک نمـاد سـرمایه داری مـدرن و پیشـرفته  شـهرهایی 
بودنـد! چـون تـا قبـل از آن، تنهـا تصویـر از آمریـکا در فیلم هـای 
هالیـوودی و برخـی از برنامه هـای خبری رسـانه ها بـود و عموما 
چهره یک »سـوپرمن« را از ایاالت متحده نمایش می دادند. به 
همیـن دلیـل هـم طالـب زاده دوربیـن دسـت گرفـت و بـه آمریـکا 
رفـت تـا بـه طـور تصویـری و باورپذیـر، واقعیـت این کرکـس پر و 

بـال ریختـه را آن هـم بـا نگاهـی بـه آینـده بـه تصویر بکشـد. 
که ظهور نوپدید خانه  حقیقت برما شده در فیلم این است 
به دوشان و خیابان خواب ها در آمریکای آن زمان، از عواقب 
انقاب اسامی و درافتادن آمریکا با این انقاب است و نتیجه 
نهایی اش »فروپاشی آمریکا« خواهد بود. بنابراین ساعت ۲5 به 
تصویرسازی از آینده دست زده است. نکته مهم که باید یادآوری 
کرد این است که آینده سازی، ابتدا از طریق تصویرسازی آینده 
اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل هم آمریکایی ها و برخی دیگر 
از کشورهای صاحب صنعت سینما همواره از آثار سینمایی یا 
پویانمایی و بازی رایانه ای با رویکرد ساخت رویای آینده برای 
آینده سازی استفاده می کنند. کار طالب زاده در مستند ساعت 

۲5 نیز در همین دسته قرار می گیرد.
ساعت ۲5 صرفا بر بازنمایی فقر در آمریکا بازنمانده است، بلکه 
مسائلی که وابسته و پیوسته به هم هستند را سلسله وار مطرح 
کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، بعـد از پرداختـن بـه بی خانمان هـا 
و تنگدسـتان آمریـکا در دو قسـمت اول بـا عنوان هـای »بسـتر 
سنگی« و »خانه کاغذی«، در قسمت سوم به عواقب و تبعات 
غـرق شـدن آمریـکا در سرمایه سـاالری )کاپیتالیسـم( پرداختـه 
اسـت. بخـش سـوم ایـن مجموعـه بـا عنـوان »رقـص مـرگ« بـه 
آسـیب های اجتماعـی بـروز یافتـه در آمریـکا توجـه دارد. مثـل 
خشـونت افسارگسـیخته ای کـه ایـن روزهـا در آمریـکا و در قالـب 
کشـتار مـردم بـا اسـلحه شـخصی اوج گرفتـه اسـت و یـا گسـترش 
روانـی،  بیماری هـای  افزایـش  همچنیـن  و  سـرقت  و  دزدی 

اخاقـی و ...
قسمت چهارم این مجموعه با عنوان »سرزمین من« هم به 
از ابعاد مهم آمریکاشناسی پرداخته است؛ این که  یکی دیگر 

سرزمینی که امروز به عنوان آمریکا شناخته می شود و منبع و 
کننده جنگ و خشونت در جهان است، قرن ها قبل،  صادر 
که با نام سرخپوست شناخته  گروهی از انسان ها بود  موطن 
می شوند و از قضا، از صلح طلب ترین انسان های روی زمین 
گروهی  توسط  سرزمین  این  حال  این  با  می شوند.  محسوب 
شبه  افکاری  و  بودند  »پیوریتن«  فرقه  پیرو  که  اروپاییان  از 
صهیونیستی داشتند؛ اشغال شد. آن ها در اشعار و سرودهایشان 
از آمریکا با عنوان سرزمین موعود یاد می کردند و اتفاقا رفتارشان 
با سرخپوستان -و بعدا سیاهپوستان- شباهت بی نظیری به 

رفتار اسرائیلی ها با فلسطینیان داشت. 
بخـش بعـدی مجموعـه سـاعت ۲5 بـا عنـوان »سـایه کرکـس« 
عیـان  را  آمریـکا  فروپاشـی  زنجیـر  حلقه هـای  از  دیگـر  یکـی 
می کنـد؛ جنـگ افروزی هـای آمریـکا در اقصـی نقـاط جهـان کـه 
معموال با شـعارهای بشردوسـتانه -از جمله مبارزه با کمونیسـم 
و تروریسـم- برگـزار می شـوند، موجـب قتـل و کشـتار میلیون هـا 
نفـر از مـردم و غیرنظامیـان در گیتـی شـده اسـت؛ ایـن بخـش از 
مسـتند بـه ابعـادی از جنگ طلبـی آمریـکا و عواقـب آن بـر خـود 

مـردم آمریـکا می پـردازد.  
یکی از قسمت های مهم این مجموعه که در فضای مجازی 
که با نگاهی متفاوت،  نیز در دسترس است، »رد افعی« است 
به نفوذ صهیونیسم در آمریکا پرداخته است. شاید صحبت 
از این که بسیاری از سیاست های آمریکا توسط اتاق های فکر 
صهیونی تعیین می شود و صهیونیست ها در همه بخش های 
آمریکا به ویژه صنعت رسانۀ نفوذ و حاکمیت دارند االن چندان 
تازگی نداشته باشد. اما این مستند در زمانی تولید و پخش شد 
که هنوز اطاعات چندانی از این واقعیات فاش نشده بود. اتفاق 
جدیدی که در ساعت ۲5 رخ داده این است که طالب زاده این 
گفت وگو با مردم و  را با حضور میدانی در آمریکا و در  مسئله 
نخبگان ساکن در آمریکا بررسی و ریشه یابی می کند. به عبارت 
بهتر، این بخش از مستند، عواقب حضور صهیونیست ها در 
کز تصمیم گیری و تصمیم سازی آمریکا را بر زندگی روزمره  مرا

مردم آمریکا موشکافی می کند.
اتفاقـی  بـه  نیـز   ۲5 سـاعت  مسـتند  مجموعـه  آخـر  قسـمت 
بخـش،  ایـن  در  می پـردازد.  آمریـکا  در  مثبـت  و  امیدبخـش 
ویـژه  بـه  و  آمریـکا  در  اسـام  مبیـن  دیـن  پیـروان  گسـترش 
عاقه منـدی رنگیـن پوسـتان و سـیاهان بـه ایـن دیـن، یکـی 
فروپاشـی  نهایـی  حلقـه  و  اسـامی  انقـاب  تأثیـرات  از  دیگـر 

می شـود.  معرفـی  آمریـکا  بـر  کـم  حا سیسـتم 
گذشت 3۲ سال از تولید این  که بعد از  نکته مهم این است 
مستند، دیگر چنین تجربه ای توسط مستندسازان ایرانی تکرار 
نشد. به نظر می رسد که با الگو گرفتن از این مستند، امروز هم 
می توان درباره شرایط فعلی آمریکا و نسبت آن با اتفاق قریب 

الوقوع »فروپاشی« آثار مشابهی تولید کرد. 
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   پدرمستندسازان،معلممدیران
سید رسول منفرد

امسـال وقتـی مسـتندهای عمـار از »قزل قیـه« تـا مـاح و 1۹1۹ 
و تـروکاژ و... را دیـد، بی قـرار شـد و بی اعتنـا بـه حـال جسـمش. 
بی قـراِر معرفـی آثـار و سـازندگاِن عمدتـًا ۲0 تـا ۲5 سـاله آن هـا. 
کارهـا وقـت می گذاشـت تـا از  هـر روز چنـد سـاعت بـرای مـرور 
۲5 دقیقـه فرصتـش در برنامـه تلویزیونـی بـه بهترین شـکل کار 
بکشـد. یکـی گفـت از خـود بچه هـا بـه فیلم هایشـان مسـلط تر 
کید داشـت که بیشـتر خود مستندسـازها حرف بزنند و  اسـت. تأ
گزیده فیلمشـان دیده شـود. گاهی تذکر می داد که فانی حرف 

مهمـی دارد و بیشـتر بهـش وقـت بدهیـد.
پـا  کـه سـر  گفـت  را در تصویـر ببینیـد. بـه  مـن  ایـن بی قـراری 
ایسـتادن روی سـن در بخـش تجلیـل، خیلـی برایـش سـخت 
بـوده. امـا همچنـان وقتی کارش تمام شـد، نرفت و ماند. پشـت 
می گیرنـد  جایـزه  کـه  را  بچه هایـی  حـرف  تـا  نشسـت  دوربیـن 
ایسـتاده  جلوتـر،  قـدم  چنـد  نیـاورد،  تـاب  بعـد  کمـی  بشـنود. 
نظاره گـر شـد، دقایـق طوالنـی تـا آخـر مانـد و بعـدش هـم دوبـاره 

کارهـا و شـرایط حـرف زد. کلـی بـا بچه هـا دربـاره 
این رفتار هر ساله نادر طالب زاده بود. نمی دانم چه کسی او را 
پدر مستندسازان انقابی توصیف کرد. تعبیر حقی است ولی در 
کنارش، او معلمی برای مدیران، رسانه ها و مؤثران فرهنگی بود 
که مدام به آن ها ضرورت به میدان آوردن توان ها برای پشتیبانی 

از هنرمندان و فیلم های انقابی و عدالتخوه را تعلیم می داد.

 بچه های 
حاج نادر

وایت درباره وجوه پدری و معلمی نادر طالب زاده سه خرده ر

   قراروقرارگاه
سید محمد محمدی سرشت

َکنــده و رســیده بــودم تهــران پــی  حیــران و نگــران از مشــهد 
ایــن  از  شــهر  بــاالی  محله هــای  تــوی  ســینما.  آموزشــگاه 
کفــش شهرســتانی  آموزشــگاه بــه آن آموزشــگاه بــا لبــاس و 
قــدر  همیــن  تهرانــی،  شــمال  نارنجی هــای  نــازک  کنــار 
نچســب! عشــق ســینما بــودم، همــان چیــزی کــه باعــث شــده 
بــود قیــد دانشــگاه تئاتــر را بزنــم، چــون انتقالــی بــه رشــته 

نمی دادنــد. ســینما 
تــا  رفتــم  نچســب  کاس هــای  همــان  ســر  جلســه ای  چنــد 
ــه را  ــاد بگیــرم امــا اســاتید از همــان اول قبل مســیر ســینما را ی

خارجــی!! جشــنواره های  دادنــد؛  نشــان 
کــه بــره فــان جشــنواره مثــل فیلم هــای  -جــوری بســازید 

اســتاد...
جبهــه  مطالعــات  دفتــر  بــه  گــذرم  حیرانــی  همیــن  تــوی 
فرهنگــی انقــاب خــورد و دوســتان خبــر دادنــد کــه حــاج نــادر 
کنــد.  طالــب زاده بناســت یــک دوره آمــوزش ســینما برگــزار 
کــه یحتمــل مطالــب کاس هــا بــه جــای  تصــورم ایــن بــود 
آمــوزش ســینما و فــرم بــه مباحــث سیاســی و ... می گــذرد. 

دلــم می گفــت چنــد جلســه رفتنــش ضــرر نــدارد. 
حــاج نــادر امــا کاس هــا را خیلــی ســینمایی شــروع کــرد. بــدون 
ــش  ــک دهم ــه ی ــت ک ــرم می گف ــینما و ف ــی از س ــراق مطالب اغ
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را اســاتید آموزشــگاه های شــمال تهــران یــاد هــم نداشــتند! 
جــوری کــه واقعــا برایــم ســئوال شــده بــود ایــن همــه ســواد 
ســینمایی از یــک حزب اللهــی. حــاج نــادر ســینما را خــورده 
بــود. در عیــن حــال هــم آوینــی بــود هــم اســتفان شــارف و 

ــری. ــم مطه ه
ســینما  از  نــادر  حــاج  جلســه  چنــد  از  بعــد  کــه  شــد  جــوری 

بگویــد. محتــوا  از  داشــتم  دوســت  مــن  و  می گفــت 
بچــه  تکلیــف  و  انقــاب  مــورد  در  کــه  جملــه ای  هــر 
شــارژ  و  اوج  بــه  می بــرد  را  مــا  می گفــت  حزب اللهی هــا 
بــر  نــازل می شــد  کــه  بــود  کامــش وحــی  انــگار  می شــدیم. 
کــه چندیــن چشــمه  کــوه  دل هــای مشــتاق مــا. مثــل یــک 
ازش جــاری اســت همــان انــدازه بــا صابــت و همــان انــدازه بــا 
ح مســتندی داشــتم و  ل و نورانــی بــود. وقتــی طــر برکــت و زال
را پخــت. ح  کلــی طــر ایــده  اش،  بــا  کــردم،  تعریــف  برایــش 

هــر وقــت هــم تــوی حاشــیه جلســه و مراســمی می دیدمــش، 
ح هــا را پیگیــری می کــرد: »چــی شــد؟ چــرا نســاختیش؟  طر

تمــوم شــد حتمــا بفرســت ببینمــش!« 
اشــکال  مــی داد هــم  روحیــه  بــود. هــم  قــرارگاه  نــادر  حــاج 
می گرفــت، هــم راهنمایــی می کــرد و هــم حامــی بــود. حــاال 

کــه نیســت، نــه قــراری هســت و قرارگاهــی.

   پدربودومعلم
امیرحسین ثابتی

اصلی تریـن ویژگـی کـه از نـادر طالـب زاده در ذهنـم مانـده ایـن 
اسـت کـه مثـل یک پـدر و معلم بود؛ دلسـوز، مهربـان، متواضع 
و متخلـق. اولیـن بـاری کـه بعـد از یکـی از برنامه هـا همدیگـر را 
بـه طـور اتفاقی در راهروهای شـبکه دیدیـم، آن قدر ابراز لطف 
کـرد کـه شـرمنده شـدم. ذره ای منیـت یـا تکبـر نداشـت، ماننـد 
گاه  یـک معلـم امیـد تزریق می کـرد . من به ضعف های خـودم آ
بـودم و می دانسـتم آن طـور کـه او توصیـف می کرد؛ نیسـتم اما 
همان روحیه پدرگونه اش باعث می شـد تا هر وقت که چشـم 

تو چشـم می شـدیم، امید بگیـرم...
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اســـت  گامـــی  زاده،  طالـــب  نـــادر  وگوهـــای  گفـــت  و  گفتارهـــا  مجموعـــه  رســـانه«،  »راز  کتـــاب 
شـــناخت  و  اســـامی  انقـــاب  هـــای  رســـانه   بایدهـــای  و  نظـــری  مبانـــی  تبییـــن  جهـــت  در 
اســـت. شـــده  تشـــکیل  فصـــل  چهـــار  از  رســـانه«  »راز  اول  دفتـــر  غربـــی.  رســـانه  هـــای   سیاســـت های 

فصـــل نخســـت زندگـــی نامـــه و فعالیت های نـــادر طالب  زاده را بررســـی مـــی کند.  فصـــل دوم با عنوان »رســـانه 
و سیاســـت«، بـــه بحث هـــای مهمی همچون، »نســـبت هنـــر و ایدئولوژی«، »تصویر انقاب اســـامی در رســـانه 
هـــای غربـــی«، »مبارزه بـــا تحقیر رســـانه ای غـــرب«، »سیاســـتگذاری در حوزه رســـانه«، »جنگ نرم و اســـتراتژی 
رســـانه هـــای داخلـــی« و »رســـانه، فقط پیـــام نیســـت« و... می پـــردازد. در این فصـــل بحث های مهمـــی درباره 
ح  بایدهـــای رســـانه هـــای انقابـــی و سیاســـتگذاری رســـانه ای و نقـــد سیاســـت هـــای رســـانه های غربـــی مطر
می شـــود. فصـــل ســـوم در 80 صفحـــه بـــه زندگی، اندیشـــه  ها و نـــگاه شـــهید ســـیدمرتضی آوینی درباره مســـتند 
رســـانه و ســـینما پرداخته می شـــود. شـــهید آوینی گفته بـــود: طالب زاده، »دیـــده بان انقاب« و »چشـــم تیزبین 
« اســـت که در ســـال  انقـــاب« اســـت. موضوع فصـــل چهارم نیز نســـبت فـــرم و محتـــوا در برنامه تلویزیونی »راز

هـــای اخیـــر در شـــبکه چهار ســـیما با اســـتقبال جامعـــه فرهنگی و انقابی مواجهه شـــده اســـت.
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»بــا صــدور انقالب مــان کــه در حقیقــت صــدور اســالم راســتین و بیــان احــکام محّمدی 
)ص( اســت، بــه ســیطره و ســلطه و ظلــم جهان خــواران خاتمــه می دهیــم و بــه یــاری خــدا 
راه را بــرای ظهــور منجــی مصلــح و کل و امامــت مطلــق حــق امــام زمــان -ارواحنــا فــداه- 

همــوار می کنیــم.«
صحیفه امام، ج20، ص 345

نــادر  زیســت  نمی کنــد.  محصــور  محــدوده  و  مــرز  در  را  انقــالب  روح اهلل،  مکتــب  گرد  شــا
و  مــرز  هیــچ  انقــالب  صــدور  در  کــه  اســت  مطلــب  ایــن  گــواه  خــود  او  رزم  و  طالــب زاده 

نمی شــناخت. را  محــدوده ای 

جست وجوگر حقیقت
گفت وگو با دکتر سهیل اسعد

انقالب برای انقالب
گفت وگو با مرتضی قرقی خبرنگار صدا و سیما

سرباز جهانی انقالب
نعمت اهلل سعیدی

عصر  رزم



از  وســیعی  طیــف  شــامل  آخرالزمــان  نشــانه های  و  عائــم 
محیطــی  زیســت  اجتماعــی،  فرهنگــی،  سیاســی،  اتفاقــات 
انــواع  و  مســری  بیماری هــای  زلزلــه،  ســیل،  قبیــل  )از 
متافیزیکــی  رخدادهــای  حتــی  و  و...(  طبیعــی  بایــای 
جنگ هــای  قحطــی،  و  فقــر  گیــر،  فرا ظلم هــای  می شــود. 
گهانــی، زنانــی کــه لباس هــای مردانــه  نظامــی، مرگ هــای نا
بــه  کــه  علمایــی  و  قــرآن  قاریــان  برعکــس،  و  می پوشــند 
دیــن عمــل نمی کننــد، دین دارانــی کــه پــول را می پرســتند، 
بازاریانــی کــه ربــا می خورنــد، فرزندانــی کــه بــه والدیــن خــود 
امــر و نهــی می کننــد، مســاجد مجلــل و باشــکوهی کــه خالــی از 
نمازگــزار می ماننــد، مومنانــی کــه در جامعــه خــوار می شــوند و 
بی دینــان حــرام خــواری کــه عــزت می یابنــد و... شــاید صدهــا 
مــورد دیگــر. امــا بیــن ایــن همــه حــوادث عجیــب و غریــب دو 
مــورد بــرای نگارنــده جالــب توجه تــر اســت، افزایــش تعــداد 
شــاعران و ســخنران شــدن و پرگویــی آدم هــای بی ســواد. 
اینکــه تعــداد شــاعران زیــاد می شــود ممکــن اســت بــه ایــن 
تخیــل  از  عقانیــت  به جــای  مــردم  کثــر  ا کــه  باشــد  دلیــل 
پیــروی می کننــد، امــا لزومــًا بــه معنــای منفــی نیســت. زیــرا 
شــعر نیــز دو جــزء از هفتــاد جــزء نبــوت محســوب می شــود. 
کــه می توانــد  کــه رســول باطــن اســت و خــواب  مثــل عقــل 
منشــأ الهامــات انســان باشــد. یعنــی انســان دوره آخرالزمــان 
می کوشــد دوبــاره بــه عصــر پیامبــران بازگشــته و بــا آســمان 
ارتبــاط بگیــرد. )ایــن همــان نیــاز بــه ظهــور یــک معصــوم 

اســت. کســی کــه در کنــار قــرآن دارای مقــام عصمــت بــوده 
ایــن  نمی گــذارد  کــه  چیــزی  امــا  باشــد...(  ناطــق  قــرآن  و 
برداشــت مثبــت را داشــته باشــیم مــوارد بعــدی اســت. یعنــی 
غربــت و مهجوریــت اهــل علــم و فضــل از یــک ســو و وراجــی 
و پرگویــی آدم هــای نــادان از ســوی دیگــر. در آیــه دوم ســوره 
یــَن  ّیِ ّمِ

ُ ْ
ــِذی َبَعــَث ِفــی ال

َ
مبارکــه جمعــه می فرماینــد: »ُهــَو اّل

ــاَب  ــُم اْلِکَت ُمُه ــْم َوُیَعّلِ یِه ــِه َوُیَزّکِ ــْم آَیاِت ــو َعَلْیِه ــْم َیْتُل  ِمْنُه
ً

ــوال َرُس
ٍل ُمِبیــن« اوســت 

َ
َکاُنــوا ِمــْن َقْبــُل َلِفــی َضــا َواْلِحْکَمــَة َوِإْن 

ــان  ــتاده اى از خودش ــوادان فرس ــان بی  س ــه در می ــس ک آن ک
کشــان گردانــد و  برانگیخــت تــا آیــات او را بــر آنــان بخوانــد و پا
کتــاب و حکمــت بدیشــان بیامــوزد و آنــان قطعــا پیــش از آن 

در گمراهــی آشــکارى بودنــد.
دو  و  دارنـد  مهـم  ویژگـی  یـک  پیامبـران  آیـه  ایـن  طبـق 
بیـن  از  کـه  اسـت  ایـن  آنـان  ویژگـی مهـم  اصلـی.  مسـئولیت 
مـردم عـادی و »امـی« هسـتند. مسـئولیت اصلـی آن هـا تزکیـه 
اخاقـی دادن بـه انسـان ها و آمـوزش کتـاب و حکمـت اسـت؛ 
گـر افزایـش تعـداد شـاعران بـه دلیـل جنبـه مثبتـی  بنابرایـن ا
بـود کـه اشـاره کردیـم، اهل علم و حکمت مهجور نمی شـدند 
گـذرای سـاده بـه  و آدم هـای بی سـواد وراج زیـاد. یـک نـگاه 
تلگـرام  و  گرام  اینسـتا چـون  رسـانه هایی  و  مجـازی  فضـای 
کامـًا  را  بی سـوادی  کمیـت  حا و  جهـل  حکومـت  بیندازیـم، 
حـس می کنیـم. حـاال بـا ایـن مقدمـات چـه چیـزی می تـوان 
هـم  شـاید  یـا  طالـب زاده،  نـادر  شـهادت گونه  مـرگ  مـورد  در 

سرباز جهانی انقالب

نعمت اهلل سعیدی 
نویسنده و منتقد سینما
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مرحومنادر
طالبزادهکابوس

زندهایبرای
صهیونیستهای

اسرائیلوکلجهان
بود.جهانیکهامروز
توسطبنگاههای
رسانهاییهودیان
مولتیمیلیاردراداره

میشود.

طالـب زاده  آیـا  گفـت؟  او  مرگ گونـه  شـهادت 
صبـر  بایـد  نیسـت.  معلـوم  شـد؟  بیولوژیـک  تـرور 
اوکرایـن  و  روسـیه  جنـگ  نتیجـه  ببینیـم  کنیـم 
صدهـا  راز  از  می توانـد  روسـیه  آیـا  می شـود.  چـه 
و  پیشـرفته  فـوق  تحقیقاتـی  مرکـز  و  آزمایشـگاه 
فـوق محرمانـه بیولوژیـک و تسـلیحات میکروبـی 
درآورد،  سـر  گـر  ا یـا  بیـاورد؟  در  سـر  اوکرایـن 
منتشـر  را  آن هـا  بـه  مربـوط  اطاعـات  می خواهـد 
کسـانی چـون  بـاز هـم  کـرد،  گـر منتشـر  ا کنـد؟ )یـا 
مرحـوم طالـب زاده وجـود خواهنـد داشـت کـه فـورًا 
پـی بـه ارزش چنیـن اطاعاتـی بـرده و در همیـن 
راسـتا برنامـه و مستندسـازی کننـد و اجـازه ندهنـد 
ایـن صـدای سـقوط تشـت رسـوایی ناتـو در حجـم 
انبـوه اخبـار جعلی و مبتذل شـنیده نشـود!( همان 
طـرف  از  اخیـر  سـال های  طـول  در  کـه  کـزی  مرا
البتـه  و  ناتـو  پیمـان  عضـو  کشـورهای  و  آمریـکا 
صهیونیسـت ها در اوکرایـن پایه گـذاری شـده و بـا 

می شـد. اداره  بودجـه  دالر  میلیاردهـا 
کابــوس زنــده ای بــرای  مرحــوم نــادر طالــب زاده 
بــود.  جهــان  کل  و  اســرائیل  صهیونیســت های 
رســانه ای  بنگاه هــای  توســط  امــروز  کــه  جهانــی 
می شــود.  اداره  میلیــاردر  مولتــی  یهودیــان 
صهیونیســت ها آن قــدر در صنایــع نظامــی اوکرایــن 
ســهم داشــتند و همچنیــن نفــوذ در ســازمان های 
انجــام  را  تــروری  چنیــن  کــه  عربســتان  امنیتــی 
دهنــد. از شــرکت پیمانــکاری کــه امنیــت و نظــارت 
بــر مراســم حــج در مکــه را بــر عهــده دارد )یــک 
کــز  تــا ســهام داران مرا گرفتــه  اســرائیلی!(  شــرکت 
گــر  تحقیقــات تســلیحات بیولوژیــک در اوکرایــن. ا
آمریــکا عــوض  و بی بی ســی و صــدای  مــا  جــای 
می شــد، قطعــًا امثــال مهــدی فاحتــی و مســیح 
علی نــژاد چندیــن برنامــه اختصاصــی در ایــن مــورد 
در  مختلــف  کارشــناس  ده هــا  بــا  و  می ســاختند 
گــون دنیــا در همیــن راســتا مصاحبــه  جاهــای گونا
چنیــن  اثبــات  اواًل  این حــال،  بــا  می کردنــد. 
بیشــتری  مــدارک  و  شــواهد  بــه  نیــاز  نظریــه ای 
آدم هایــی  وجدانــی  بــی  و  وقاحــت  از  مــا  دارد. 
کــه هروقــت بــه  مثــل بهــرام مشــیری محرومیــم 
نفعمــان بــود تاریــخ را به راحتــی تحریــف کنیــم. در 
ثانــی شــخصیت مرحــوم طالــب زاده نیــازی بــه آن 
گــر تصــادف  نــدارد! او جــوری زندگــی می کــرد کــه ا
را  ایــن  می شــد.  محســوب  شــهید  می کــرد،  هــم 
معانــد  شــبکه های  مجریــان  همیــن  از  خیلــی 

کننــد. تأییــد  می تواننــد  ماهــواره ای 

راز،  مثــل  برنامه هایــی  از  بعــد  کــه  همان هایــی 
از  زیــادی  چیزهــای  ناخواســته،  یــا  و  خواســته 
مجری گــری و برنامه ســازی یــاد گرفتنــد و بــر علیــه 

کارش بســتند.  خــود جمهــوری اســامی بــه 
نمی شـود  را  طالـب زاده  مثـل  آدم هایـی  خاصـه، 
تـرور واقعـی  کـرد. بلکـه  تـرور  در دوران حیاتشـان 
ایـن آدم هـا فقـط بعـد از مرگشـان امـکان دارد! آن 
کثـر مواقـع احتمال وقـوع آن از  هـم طـوری کـه در ا
طـرف نیروهـای خـودی بیشـتر اسـت تـا نیروهـای 
دشـمن! ایـن تفـاوت اصلـی بیـن یـک سـرباز جهـاد 
)البتـه  اسـت.  نظامـی  جهـاد  سـرباز  و  فرهنگـی 
شـهید  واقـع  در  مـا  نظامـی  شـهدای  از  بسـیاری 
اصلـی  بخـش  زیـرا  بودنـد.(  نیـز  فرهنـگ  عرصـه 
دوران زندگـی یـک نیـروی فرهنگـی اتفاقـًا بعـد از 
مـرگ جسـمی و ظاهـری او اسـت. یعنـی می تـوان 
از  فرهنـگ  و  فکـر  عرصـه  شـهدای  شـد،  مدعـی 
جمله شـهیدانی هسـتند که خواسـته یا ناخواسته، 
در  )رجعـت  می کننـد.  رجعـت  مرگشـان  از  بعـد 
مفهـوم دینـی و شـیعی مـورد نظرمـان اسـت. یعنـی 
زنـده شـدن دوبـاره شـهدا ...( در مـورد ایـن نکتـه 

می کنیـم. بحـث  بیشـتر  بتوانیـم  گـر  ا
بدهیــم،  ادامــه  فهرســت وار  بخواهیــم  گــر  ا  .1
مرحــوم طالــب زاده نــه مــدرس رســمی دانشــگاه 
ــد و  ــمار می آم ــه ش ــیک ب ــوف کاس ــه فیلس ــود و ن ب
نــه کارگــردان حرفــه ای ســینما. )البتــه به صــورت 
محســوب  کادمیــک  آ گر  ســینما یــک  او  رســمی، 
می شــد کــه ســینما را در خــود آمریــکا آموختــه بــود. 
حرفــه ای  به صــورت  نتوانســت  هیچ وقــت  امــا 
همچنیــن  شــود.(  ســینما  کارگردانــی  بــر  متمرکــز 
کــرد  معرفــی  مستندســاز  فقــط  می شــد  نــه  را  او 
او  شــناخت.  فرهنگــی  مدیــر  به عنــوان  نــه  و 
کــه بیشــتر از همــه  همــه اینهــا بــود، امــا چیــزی 
مخاطــب معاصــر ایرانــی از طالــب زاده می دیــد و 
می شــناخت، یــک تولیدکننــده برنامــه تلویزیونــی 
و کارشــناس مجــری بــود. مجــری کارشناســی کــه 
ســینما را به خوبــی می شــناخت. ایــن یعنــی هــم 
ماهیــت  هــم  و  می شــناخت  به خوبــی  را  رســانه 
اصلی تریــن  هــم  و  را  معاصــر  دوران  در  سیاســت 
جبهــه درگیــری و چالــش قدرت هــای جهــان را. 
آن مقدمــه کوتاهــی کــه گفتیــم دقیقــًا در همین جــا 
موضوعیــت پیــدا می کــرد. طالــب زاده در بســیاری 
یــک  نقــش  بــود  ســاخته  کــه  برنامه هایــی  از 
کارشــناس مجــری خبــره را داشــت کــه قبــل از هــر 
کت بــودن و گــوش  دادن را بــه  خوبــی بلــد  چیــز ســا
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نیســت توضیــح  رعایــت می کــرد. فرصــت  و  بــود 
کــه چــرا مهم تریــن ویژگــی یــک مجــری  بدهیــم 
کــه  اســت  ایــن  معاصــر  دوران  در  تلویزیونــی 
کلمــه  می توانــد ســاعت ها حــرف بزنــد، امــا یــک 
مقابــل  نقطــه  دقیقــًا  طالــب زاده  نگویــد!  چیــزی 

ایــن جریــان بــود...
ــب زاده  ــاد طال ــد بگوییــم، زنده ی در گام بعــدی بای
کارشــناس تلویزیونــی هــم  بــه آن معنــا، مجــری 
کــه خــودش را  نبــود. او از جملــه آدم هایــی بــود 
می دانســت.  اســامی  جمهــوری  و  اســام  ســرباز 
گاهــی  جنگیدنــش  مســیر  در  کــه  ســربازی 
و  مستندســاز  گاهــی  و  می شــد  ســینما  کارگــردان 
کــه  گاهــی نظریه پــرداز و... هــر ضــرورت دیگــری 
پیــش بیایــد. از تک تیرانــدازی گرفتــه تــا رانندگــی 
تانــک و خلبانــی جنگنــده! امــا چــرا از بیــن تمامــی 
اشــاره  مرحــوم  آن  مجری گــری  بــه  مــوارد  ایــن 
کردیــم؟ ایــن پرسشــی اســت کــه پاســخ آن مربــوط 
چالش هــای  جدیدتریــن  و  آخریــن  بــه  می شــود 
فلســفی در بیــن متفکــران معاصــر. متفکرانــی کــه 
از خداشناســی و جهان شناســی پیــش از ســقراط 
آغــاز کــرده و بــه انسان شناســی و معرفت شناســی 
و... نهایتــًا بــه زبان شناســی رســیده اند. طالــب زاده 
یــا  مبهــم  ذاتــًا  را  پیــام  انتقــال  و  ارتبــاط  امــکان 
منتفــی نمی دانســت. او می دانســت کــه ایــن ادعــا 
ــث  ــا در مباح ــه غربی ه ــت ک ــه اس ــی وقیحان دروغ
کارهــای  در  عمــًا  امــا  می گوینــد،  خــود  نظــری 
اســتفاده  گــزاره  ایــن  برعکــس  خــود  رســانه ای 
وجــود  حقیقــت  نبــود  معتقــد  او  مثــًا  می کننــد! 
خاصــه  توجیه پذیــری  در  چیــز  همــه  و  نــدارد 
می شــود؛ بنابرایــن هــر وقــت حــرف مــی زد واقعــًا 
هــم  همیــن  بــرای  بگویــد.  چیــزی  می خواســت 
برنامــه اش  مهمانــان  مــی داد  اجــازه  به نــدرت 
بــدون شــکل گرفتــن یــک پرســش اساســی و روشــن 
شــروع بــه حــرف زدن و انتقــال حجــم انبوهــی از 

کننــد! کنــده  پرا اطاعــات 
تشـیع  اسـام،  بـودن  جهانـی  بـه  طالـب زاده   .۲
در  آخرالزمـان  داشـت.  بـاور  اسـامی  انقـاب  و 
جهـان  در  مستندسـازی  هالیـوود،  سـینمای 
رسـانه  نقـش  بالـکان،  منطقـه  در  بحـران  اسـام، 
اسـامی  انقـاب  بین المللـی،  دیپلماسـی  در 
اسـتراتژیک  عمـق  غـرب،  رسـانه ای  تهاجـم  و 
نقـش  خاورمیانـه،  در  ایـران  امنیتـی  و  دفاعـی 
البـی صهیونیسـم در انتخابـات آمریـکا، نقـد فیلـم 
بـرای  هالیـوود  تـاش  راسـتای  در  داوینچـی  کـد 

پـرده  پشـت  تـا  الحـادی،  نشانه شناسـی  گسـترش 
فروشـگاه های زنجیـره ای مک دونالـد، یـا داسـتان 
فقـط  اینهـا   ... کلـی  محمدعلـی  شـدن  مسـلمان 
کـه  کسـی  اوسـت.  برنامه هـای  سـوژه  از  بخشـی 
می دانسـت ادعـای توهـم توطئـه، وقتـی بناسـت 
دشـمنی غـرب و امریـکا را بـا انقـاب اسـامی انـکار 
همیـن  واقعـی  توطئـه  بزرگ تریـن  خـودش  کنـد، 
اساسـًا  کـه  توطئـه ای  اسـت!  غـرب  رسـانه های 
بـرای تسـخیر توهـم مخاطبـان و نفـوذ گسـترده در 
تخیـل آنـان طراحی شـده اسـت. یعنی می دانسـت 

اسـت. جـدی  چقـدر  عرصـه  ایـن  در  جنـگ 
کـه در ایـن جنـگ جهانـی  طالـب زاده می دانسـت 
نیـاز بـه رزمنـدگان و مدافعـان جهانـی نیـز داریـم. 
ارزش هـای  فطـری  ماهیـت  بـه  عمـًا  یعنـی 
بـه  کـه عاقـه  و می دانسـت  ایمـان داشـت  دینـی 
اسـتکبار  و  طاغـوت  از  نفـرت  یـا  و  ظلم سـتیزی 
اسـت.  شـده  نهادینـه  انسـان ها  تمامـی  جـان  در 
خاصـه او وجـه مشـترک گفتمـان انقـاب اسـامی 
بـه  و  می شـناخت  جهانـی  مخاطـب  فطـرت  بـا  را 
یعنـی  داشـت.  بـاور  عمیقـًا  چیـزی  چنیـن  وجـود 
گـر ارتبـاط درسـت شـکل بگیـرد،  کـه ا می دانسـت 
بسـیاری از مستندسـازان و کارگردانـان و متفکـران 
جهـان غـرب هـم می تواننـد پرچمـدار امپریالیسـم 
سـتیزی و یـا مقاومـت در برابر صهیونیسـم باشـند. 
نـور  جنـس  از  گاهـی  آ ماهیـت  می دانسـت  یعنـی 
اسـت و نـور تـا وقتـی نـور اسـت از هـر روزنـه ای بـه 
ظلمـت  و  تاریکـی  ایـن  می شـود.  صـادر  اطـراف 
مرزهـا  سـمبه های  سـوراخ  و  تمـام  بایـد  کـه  اسـت 
تـا محفـوظ باقـی بمانـد!  را ببنـدد  و اطـراف خـود 
طبقاتـی  و  کارگـری  انقـاب  مثـل  انقاب هایـی 
بلـوک شـرق سـابق و یـا آزادی خواهی و دموکراسـی 
و  حقیقـت  نـور  از  کـه  مقـداری  آن  تـا  فرانسـه،  در 
جهـان  تمـام  بـه  مگـر  بودنـد،  برخـوردار  گاهـی  آ

نشـدند؟! صـادر 
از  بســیاری  عمومــی  محتــوای  حــال  هــر  بــه  
برنامه هــای آن مرحــوم مربــوط بــه آن بخــش از 
مخاطــب  کــه  می شــد  اســامی  انقــاب  گفتمــان 
را  ژانرهایــی  و  او نمونه هــا  جهانــی داشــت. مثــًا 
از ســینمای هالیــوود بــرای نقــد و بررســی انتخــاب 
مخاطــب  اســتقبال  مــورد  اتفاقــًا  کــه  می کــرد 
عــام داخلــی نیــز بــود. در ایــن راســتا طالــب زاده 
ــای  ــناخت گرایش ه ــت در ش ــی داش ــارت خاص مه
نخبگانــی مخاطــب عــام. )برعکــس بســیاری از 
کــه دچــار نوعــی از اشــرافیت  منتقــدان فرهنگــی 
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ــراغ  ــه س ــًا ب ــتند و عمدت ــری هس ــی و هن ــی ادب طلب
صــورت  مســئله  ذاتــًا  کــه  می رونــد  ســوژه هایی 
او  یعنــی  هســتند.(  مخاطبــان  از  خاصــی  طیــف 
ســعی داشــت مخاطبــان عــام را وارد بحث هــای 

نــه برعکــس. کنــد  تخصصــی 
واقعــی  بیولوژیــک  تــرور  روش هــای  از  یکــی   .3
کــه  اســت  وقتــی  طالــب زاده  مثــل  آدم هایــی 
بخواهیــم آن هــا را از دســترس مــردم و مخاطبــان 
ج کنیــم! یعنــی بــاال بــردن او تــا جایــی  عــام خــار
کــه مثــل یــک نقطــه بــه نظــر برســد و دیگــر دیــده 
شــهید  بــا  کــه  اســت  کاری  همــان  ایــن  نشــود. 
ــه  ــود ک ــن ب ــب زاده ای ــر طال ــد. هن ــم کردن ــی ه آوین
و  قال هــا  و  قیــل  حجــم  ایــن  در  می توانســت 
تهاجــم و تزاحــم امــواج صداهــای بی معنــا پیــام 
کــه  کنــد  خــود را بــا طــول مــوج مناســبی ارســال 
شــنیده شــود. مثــًا او قبــل از هــر چیــز مخاطــب 
را دعــوت بــه شــنیدن می کــرد، بــه  جــای عطــش 
گــر  ا او  برنامه هــای  از  بســیاری  در  حــرف زدن. 
کــه طالــب زاده  کنیــم، به نــدرت می بینیــم  دقــت 
بخواهــد حــرف طــرف مقابــل را قطــع کنــد. اشــاره 
نداشــت.  نیــاز  مســئله  ایــن  بــه  چــرا  کــه  کردیــم 
برنامــه  تریبــون  اینکــه  از  قبــل  طالــب زاده  مثــًا 
را بــه مهمانــان خــودش بدهــد، ســؤال اصلــی را 
به قــدری تبییــن کــرده بــود کــه اواًل اجــازه حاشــیه 
درثانــی  ندهــد.  را  کــردن  کنده گویــی  پرا و  رفتــن 
گوش کــردن  بــه  عاقه منــد  را  خــودش  طــوری 
ــزی  ــران چی ــه نگ ــان برنام ــه مهم ــی داد ک ــان م نش
نباشــد و تمــام تمرکــز خــودش را روی حرف هایــش 
گــر نیــاز بــود بحــث منحــرف نشــود،  بگــذارد. ثالثــًا ا
کــه بخــش اصلــی  بــود  او به گونــه ای  ورودهــای 
او  یعنــی  می کــرد.  تقویــت  دوبــاره  را  گفت وگــو 
به جــای مخالفــت یــا طــرف مقابــل او را بــه همــان 

می گردانــد. بــاز  خودشــان  مشــترکات  حیطــه 
تلویزیونـی  برنامه هـای  بتـوان  شـاید  الغـرض، 
بحـث  بـرای  خوبـی  نمونه هـای  را  مرحـوم  آن 
آمـوزش  امروزی هـا،  بـه قـول  یـا  و  گفت وگـو  روش 
شـکل  ضـرورت  از  دانسـت.  معرفتـی  دیالکتیـک 
گرفتـه تـا وجـوب اعـام  گرفتـن پرسـش مشـخص 
و  شـواهد  ارائـه  و  برهـان  اقامـه  و  روشـن  مواضـع 
دالیـل و قرائـن و غیـره. مجموعـه ای از اینهـا بـود 
کـه بـه برنامه های طالب زاده ظرفیت چهره سـازی 
امـروزه  کـه  چیـزی  )همـان  بـود.  داده  نیـز  خوبـی 
اسـت.(  ح  مطـر »برندسـازی«  عنـوان  تحـت 
از  خیلـی  مثـًا  کـه  می دانسـت  طالـب زاده  یعنـی 

چهره هـای گفتمـان انقـاب بایـد ضریـب بیشـتری 
از  مجموعـه ای  بـا  رقبـا  برابـر  در  بایـد  بگیرنـد. 
نیروهـای خـوب و قـوی همیشـه مانور قـدرت داد.  
۴-آیـا چهـره خـاص مرحـوم طالـب زاده )قـد بلنـد 
قهـوه ای  موهایـی  چهارشـانه،  نسـبتا  هیکلـی   ،
رسـانه ای  توفیـق  در  و...(  مـی زد  سـرخی  بـه  کـه 
مطلـب  ایـن  توضیـح  امـا  بلـه.  داشـت؟  نقـش  او 
عمـده ای  بخـش  نیسـت.  راحـت  خیلـی  اتفاقـا 
مربـوط  دقیقـا  آدم هـا  مـا  ظاهـری  جذابیـت  از 
درونی مـان.  هـای  زشـت   یـا  زیبایـی  بـه  می شـود 
کـه  دوربیـن فیلم بـرداری خاصیتـی عجیبـی دارد 
خیلـی وقت هـا می توانـد بـه باطـن آدم هـا راه ببـرد! 
ایمـان  ایـن  و  بـود  یقیـن  اهـل  آدمـی  طالـب زاده 
آرامـش ظاهـری  بـه صـورت  قلبـی خیلـی وقت هـا 
بـروز  و  تجلـی  مرحـوم  آن  حـرکات  و  چهـره  در 
کـه ایـن  می یافـت. مثـا بیننـده احسـاس می کـرد 
آدم بـه حرف هایـی کـه می زنـد بـاور دارد. یعنـی از 
کـه حـرف زدن شـان بـا  آن جملـه افـرادی نیسـت 

دارد.  تضـاد  شخصی شـان  زندگـی  معیارهـای 
آن  از  نمی توانیـم  کـه  دیگـر  مـورد  یـک   .5
اجمالـی  به صـورت  مجبوریـم  و  کنیـم  صرف نظـر 
آن  ذاتـی  شـرافت  شـویم،  متذکـر  شـده  کـه  هـم 
کارهـای حرفـه ای اش بـود. طالـب زاده  مرحـوم در 
قرمـز  خطـوط  روی  قـدم  زدن  از  کـه  نبـود  آدمـی 
گفتمـان انقـاب اسـامی نـان در بیـاورد! می دانیم 
کـه شکسـتن همیشـه خوشـایند اسـت. بچه هـای 
کنیـم، دوسـت دارنـد تمـام ظـروف  کوچـک را رهـا 
کشـیر کننـد!  چینـی و کریسـتال خانـه را خـورد و خا
مغـازه  یـا  کارگاه  یـک  در  کـه  دیوانـه ای  مثـل  )یـا 
خیلـی  بمانـد!(  تنهـا  سـفال گری  و  شیشـه گری 
و  تلویزیونـی  برنامه سـازهای  و  مجری هـا  از 
از  کـه  را سـراغ داریـم   ... و  گران و شـاعران  سـینما
سوءاسـتفاده  انقـاب  گفتمـان  مـدارای  و  تسـاهل 
کـرده و بـا شکسـتن یـا قـدم زدن روی خطـوط قرمـز 
می گیرنـد.  مخاطـب  و  می کننـد  ایجـاد  جذابیـت 
گشـت  و  حجـاب  قانـون  بـردن  سـؤال  زیـر  مثـًا 
ارشـاد و حملـه بـه مشـکات اقتصـادی و غیـره. اما 
آرمان هـا  از اصلی تریـن  و دقیقـًا  اتفاقـًا  طالـب زاده 
و ارزش هـای انقـاب حـرف مـی زد و در موردشـان 
برنامـه می سـاخت. ارزش اصلـی و واقعـی کارهـای 
طالـب زاده  برمی گشـت.  مطلـب  همیـن  بـه  نیـز  او 
در تمـام دوران فعالیـت حرفـه ای اش شـاید حتـی 
یک بـار هـم سـعی نکـرد ادای اپوزیسـیون ها را در 

بیـاورد.

69

الگویــــــــــــ
حاجــــــــــــ

نــــــادر

عصر
رزمـــــــــ

69



   افقنو،رویدادینو
آشــنایی مــن و آقــای طالــب زاده بــه حــدود بیســت و پنــج ســال 
قبــل برمی گــردد. ایشــان در بخش هــای مختلــف تلویزیــون 
فعالیــت می کــرد و مــا بــه نوعــی بــا هــم ارتبــاط کاری داشــتیم 
ایشــان  و  شــد  نزدیک تــر  مــا  رابطــۀ  نــو«،  »افــق  از  بعــد  امــا 
کنفرانــس افــق نــو  مــن را در تمــام جلســات و نشســت های 
دعــوت می کــرد. ایــن کنفرانــس یــک رویــداد منحصــر بــه فــرد 
بــود. بســیاری از مهمان هــا صرفــا بــه خاطــر ارتبــاط بــا آقــای 
حقیقــت  در  می کردنــد.  شــرکت  برنامــه  ایــن  در  طالــب زاده 
بــا اعتبــار خــودش مهمان هــا را دعــوت می کــرد. دوگیــن  او 
ح روســی، خاخــام وایــس یهــودی ارتدوکــس  فیلســوف مطــر
افــراد  ایــن  جملــۀ  از  ریتــرز  اســکارلت  و  ضدصهیونیســت 
ــا طالــب زاده انقــاب  بودنــد. کســانی کــه بــه واســطۀ ارتبــاط ب
ــود، هیــچ گاه  ــر او نب گ اســامی و آرمان هــای آن را شــناختند و ا
کــدام از ایــن افــراد صاحــب فکــر  بــه ایــران نمی آمدنــد. هــر 
بودنــد و مخاطبــان زیــادی داشــتند. کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن 
مجموعــه بــرای یــک هــدف مشــترک و ضداســتعماری ســبب 
کــه می توانســت منافــع  کلنــی و گروه هایــی می شــد  تشــکیل 
آمریــکا و غــرب را بــه خطــر بیانــدازد. بــه همیــن علــت اف بی آی 
ــرکت در  ــق ش ــه ح ــرد ک ــد ک ــت و تهدی ــاس گرف ــان تم ــا مهمان ب

برنامــه را ندارنــد و کنفرانــس افــق نــو را تحریــم کــرد.

   نگاهجهانیبهانقالباسالمی
بــه  ایــران نســبت  انقــاب اســامی  نــگاه طالــب زاده دربــارۀ 
محتــوای آن، یــک نــگاه جهانــی بــود و افــق پیــش رویــش 
انقــاب جهانــی حضــرت مهــدی )عــج(. اعتقــاد داشــت بایــد 

بیــن ایــن دو انقــاب پلــی زده شــود و در هــم تنیــده شــوند. 
ایــن نــگاه بین المللــی نســبت بــه انقــاب باعــث شــده بــود تــا 
هیــچ گاه خــودش را در قالــب حــزب و گــروه خاصــی خاصــه 
نکنــد. او در تولیــد محتــوا بــا ســایر مجریــان، تهیه کننــدگان و 
فیلم ســازان متفــاوت بــود. آن چــه را روی آنتــن می بــرد، دارای 
ایدئولــوژی خاصــی منطبــق بــر آرمان هــای انقــاب بــود کــه بــه 
آن بــاور داشــت. ســال ها در آمریــکا تحصیــل کــرده بــود و غــرب 
و مبانــی آن را بــه خوبــی می شــناخت. در تولیــد محتــوا نگاهــی 
جهانــی داشــت و پیــرو آن دو هــدف را دنبــال می کــرد. هــدف 
اول رو کــردن دســت غــرب در مباحــث حقــوق بشــر. اســاس 
کشــتار وســیع  پی ریــزی تمــدن غــرب بــه واســطۀ تجــاوز و 
گــون شــکل گرفتــه و  نســل های مختلــف در کشــورهای گونا

حیاتــش وابســته بــه ایــن اســتعمار اســت.
هــدف دومــش بیــداری افــکار عمومــی بــود. می خواســت مــردم 
جهــان بــا علــم بــه واقعیت هــا بیــدار شــوند. در ایــن حــوزه هــم 
تفکــر ضــد غــرب نداشــت بلکــه مســئله اش بــا دولت مــردان و 

تمــدن اســتعماری غــرب بــود.

   وکیلالرعیا
زمانــی کــه در نیویــورک زندگــی می کــردم، آقــای طالــب زاده 
آمــد.  آن جــا  بــه  منجــی  بشــارت  فیلــم  کــران  ا بــرای  هــم 
کــه بیــن مــا بــود، مهمانمــان شــد.  بــه واســطۀ صمیمیتــی 
همــان موقــع از وضعیــت ویــزای مــا پرســید. گفتــم: »بیســت 
ج شــویم.« جــواب داد:  و پنــج مــاه نبایــد از نیویــورک خــار
»تــاش می کنــم وضعیــت ویــزای شــما درســت شــود.« مــن 
در حیطــۀ خبــر بــودم و آقــای طالــب زاده در بخــش فیلــم و 
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داشت.

مســتند فعالیــت داشــت امــا نســبت بــه مشــکل مــا 
ــرا  ــه چ ــت ک ــن را داش ــۀ ای ــود. دغدغ ــاوت نب بی تف
بــه  شــود؟  نقــض  ایــران  رســانه ای  حقــوق  بایــد 
همیــن منظــور چندیــن دیــدار بــا افــراد مختلــف 
خبرنــگاران  مســئول  کیمبرلــی،  خانــم  جملــه  از 
خارجــی در نیویــورک، انجــام داد. حتــی بــه آقــای 
احمدی نــژاد و وزیــر ارشــاد وقــت هــم تذکــر مــی داد 
حقــوق  از  کــه  نیســت  کســی  »چــرا  می گفــت:  و 
خبرنــگاران ایرانــی دفــاع کنــد و راه را بــرای ورود به 
آمریــکا و تهیــۀ گــزارش و مســتند و... همــوار کنــد؟« 
ــه  ــا وجــود پیگیری هــای فــراوان ب امــا متاســفانه ب
نتیجــه نرســید. پیگیــری حقــوق رســانه ای ایــران 
از غــرب هــم در راســتای جهان بینــی او و احقــاق 

حقــوق ضایــع شــدۀ ملت هــای ضعیــف بــود.

   بشارتمنجیدرکلیساهایآمریکایی
معمــوال تهیه کننــده و کارگــردان فقــط روی ســاخت 
فیلــم تمرکــز دارنــد امــا طالــب زاده این گونــه نبــود. 
کــران  عــاوه بــر تولیــد محتــوا دغدغــۀ توزیــع  و ا
کــران  آن را هــم داشــت. بــه همیــن علــت بــرای ا
فیلــم بشــارت منجــی بــه نیویــورک آمــده بــود. او 
ایــن فیلــم را در چندیــن کلیســا پخــش کــرد. همین 
کار باعــث ایجــاد نوعــی ارتبــاط عاطفــی بیــن او 
آن هــا  از  تعــدادی  کــه  شــد  کشــیش ها  از  برخــی 
بعدهــا بــرای کنفرانــس افق نــو بــه ایــران آمدنــد. 
ارتبــاط طالــب زاده بــا بــزرگان ســایر ادیــان، تفکــر 
ضدیهــودی و ضدمســیحی انقــاب اســامی را از 
ادیــان  بــود همــۀ  او معتقــد  ذهن هــا می شســت. 

کی دارنــد و آن چــه ســبب تفرقــه میــان  نقــاط اشــترا
آن هــا شــده، نــگاه سیاســی و اســتعماری اســت کــه 
برخــی بــا ســوء اســتفاده از دیــن و مــوج ســواری بــر 
آن باعــث شــده اند تــا افــکار خــود را ترویــج دهنــد و 

ــر ملــل مســتضعف مســلط شــوند. ب

   خودشیکرسانهبود
یکــی از ویژگی هــای خــاص  نــادر طالــب زاده ایــن 
ح کــردن خــودش  بــود کــه هیــچ کاری را بــرای مطــر
انجــام نمــی داد. معمــوال مجــری یــا تهیــه کننــده 
مصاحبــه  مهمــان  بــا  خــودش  فقــط  می خواهــد 
کنــد امــا طالــب زاده نگاهــی فراتــر از ایــن مســائل 
و  مــن  از  می کــرد،  دعــوت  مهمانــی  گــر  ا داشــت. 
کننــدگان و... هــم بــرای  ســایر مجریــان و تهیــه 
تــا  داشــت  تــاش  او  می کــرد.  دعــوت  مصاحبــه 
کنــد بــرای همیــن از همــۀ  ایدئولــوژی را منتقــل 
و  شــدن  دیــده  بــرای  رســانه ای  ظرفیت هــای 

می کــرد. اســتفاده  محتــوا  ترویــج 
طالــب زاده خــودش یــک رســانه بــود. او هــم مبانــی 
را می شــناخت و بــه آرمانــش معتقــد بــود و هــم زبــان 
مخاطــب را می فهمیــد و در حرفــه اش تخصــص 
داشــت. کارگردانــی، فیلم بــرداری ، ســناریو نویســی، 
تدویــن و... بــر همــۀ ایــن مهارت هــا تســلط داشــت. 
از  یکــی  داغــدار  اســامی  انقــاب  جبهــۀ  امــروز 
ســازی  فیلــم  و  رســانه  عرصــۀ  مــردان  بزرگتریــن 
اســت. کســی کــه هــر چــه می گــذرد فقدانــش بیــش 

از پیــش احســاس می شــود. 
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آنروزهامثلهمین
االننیروهای

داوطلببسیجی
وسپاهیاعزامی
ازایرانوخیلی
بیتجربهترو

کمامکاناتتراز
حاالجزءمعدود

یاریرسانان
بهمسلمانانو
کرواتهاشدند

جنایتــکاران  »دادگاه  حکــم  باالخــره  امشــب 
بالــکان«  »قّصــاب  مــورد  در  ســابق«  یوگســاوی 
کــه ترجیــح مــی دادم  اعــام شــد. انــکار نمی کنــم 
ک تریــن  تــا »رادوان کارادزیــچ« بــه بدتریــن و دردنا
این جــوری  تــا  می شــد  »زجرکــش«  ممکــن  روش 
چهل ســال  بــه  محکــوم  مســخره  و  سوســولی 
حبــس! نــه! زنــدان بــرای امثــال او اصــا مجــازات 
عادالنــه ای نیســت موجوداتــی بی نهایــت پســت و 
رذل و کثیــف و بــه همــان تعبیــر »قــرآن« از جنــس 
ــور  «. رییس جمه

ُ
ــّل َض

َ
ــْم أ ــْل ُه ــاِم َب ْنَع

َ
ــِئَک َکال ْوَلـ

ُ
»أ

ُکلــی  خــودش  بــرای  گرچــه  صربســکا  ســابِق 
بــود  روشــنفکر  و  روان پزشــک  و  شاعرپیشــه 
در  ُکلمبیــا  مشــهور  دانشــگاه  تحصیلکــردهء  و 
گــر جنــگ داخلــی در  منتهــن نیویــورک و شــاید ا
خ نمــی داد االن در صفحــات  »بوســنی وهرزگوین« ُر
مجــازی اش شــونصدهزار فرند نادیده و دل خســته 
داشــت کــه در پــای نظــرات »اولترافمینیســتی« اش 

می کردنــد. فــدا  جــان 
و البتــه... تــا قبــل از دســتور او بــرای تجاوزهــای 
ُکشــتار همــهء همــهء هشــت هزار  دســت جمعی و 
کــودک تنهــا و غیــر مســلح در »سربرنیتســا«  زن و 
بــاالی  مــردان  کّلیــه  کــه  ُمسلمان نشــین  شــهری 
آتش بــس  بــه  اعتمــاد  بــا  ســال اش  چهــارده 
پیشــنهادی شــورای امنیــت و قــول کاه آبی هــای 
ســازمان ملــل از آن بیــرون رفتــه بودنــد تــا تنهــا 
چنــد ســاعت بعــد خبــر »بزرگ تریــن و فجیع تریــن 
گوش شــان  بــه  اروپــا«  معاصــر  تاریــخ  نسل کشــی 

برســد.
داوطلــب  نیروهــای  االن  همیــن  مثــل  آن روزهــا 
خیلــی  و  ایــران  از  اعزامــی  ســپاهی  و  بســیجی 
ــدود  ــزء مع ــاال ج ــر از ح ــر و کم امکانات ت بی تجربه ت
شــدند  کروات هــا  و  مســلمانان  بــه  یاری رســانان 
پیــش از آن کــه آمریکایی هــا یک جورهایــی مّتحــد 
»چتنیک«هــای  بــا  جنــگ  در  شــوند  مــا  دولــت 
صــرب کــه از اّول تــا آخــرش مســتظهر بــه حمایــت 

بودنــد. روســیه  ارتــش  بی دریــغ 
راســتی! حــاال ُشــما یادتــان نمی آیــد همیــن آقــای 
تــا چــه حــد محبــوب  آن موقع هــا  »احمِدجّنتــی« 
بوســنیایی ها  محاصره شــدهء  و  قحطــی زده  دل 
و  داشــت  آن  جــا  بــه  کــه  ســفری  جهــت  بــه  بــود 
کمک هــای گرچــه ناچیــز اّمــا دل گرم کننــده ای کــه 

از جانــب مــردم مظلوم نــواز مــا برایشــان بــرد.
کــردن  افشــا  وقــت  شــاید  کنــون  ا کــه  بعــد  اّمــا  و 
»راز«ی باشــد! کــه صاحــب ایــن قلــم تــا امشــب در 
بــود و  کــرده  نهانی تریــن زاویــۀ دل خــود پنهــان 
نــه جایــی گفتــه و نــه نوشــته! می دانیــد؟ روزهــای 
روزهایــی خیلــی ســخت، ســخت تر  بــود  ســختی 
بــه  قــدم  صرب هــا  بکنیــد.  را  فکــرش  آن کــه  از 
از ســکوت و  بــا اطمینــان  قــدم جلــو می آمدنــد و 
همراهــی پنهــان همســایگان اروپایــی در هــر قــدم 
ــم  ــن و قل ــان از گفت ــه زب ــد ک ــی می کردن جنایت های
همــراه  بــه  و  ســفر  در  دارد  شــرم  نوشــتن اش  از 
آقــای جّنتــی چنــد نفــر خبرنــگار ایرانــی هــم آمــده 
و بعــد از رفتــن او هــم مانــده بودنــد از جملــه خانــم 
ثقفــی، محمدصــدری، رضــا برجــی، شــهید ســّید 
کــه اســم اش را  ابراهیــم اصغــرزاده و یکــی دیگــر 

می گویــم! آخــر 
کــه  در یکــی از همــان شــب ها و روزهــای ســخت 
بــه گمانــم همــان وقتــی بــود کــه دختــرک زیبــاروی 
شانزده ســالۀ تــازه فــرار کــرده از اردوگاه اســرا کــه بــه 
ــار بــه او  قــول پزشــکان بــدون مــرز بیــش از هــزار ب
تجــاوز شــده بــود؛ خــودش را پیــش چشــم همــه 
پاســدار  بــه  موســوم  نیروهــای  قــرارگاه  جلــوی  و 
صلــح آتــش زد. آری همــان شــب تصمیــم گرفتــه 
شــد کــه یکــی از خبرنــگاران ایرانــی دســت از جــان 
بشــوید و بــه بهانــۀ مصاحبــه خودش را بــه »رادوان 
بــا  و  مناســب  فرصتــی  در  و  برســاند  کارادزیــچ« 
انفجــار بمبــی کــه داخــل دوربیــن اش بــود او را بــه 
ــی را  ــاه و دســت خال ــر انســان بی گن درک و هــزار نف
بــه آزادی و آرامــش و خــود را بــه شــهادت رســاند.

داوطلب عملیات محرمانه!
بازنشر یادداشتی قدیمی از حسین دهباشی درباره جنایت صرب ها در بوسنی و یک راز افشا نشده

حسین دهباشی
تاریخ پژوه و مستندساز
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هیچکسدلاش
رانداشتوتنها
یکیبودکهپا

پیشگذاشتو
برایاینکهدیگران
شرمندۀترسشان
نشوند؛دلیلآورد
کهتنهاکسیدر

میانجمعاستکه
چهرهایباپوست
سپیدوچشمان
آبیومویبورو

شبیهغربیهادارد
وانگلیسیبهلهجه
واصطالحاتفاخر

شرقآمریکایی
صحبتمیکند

هیــچ  و  بــود!  شــده  خشــک  همــه  دهــان  در  آب 
کــه پــا  کــس دل اش را نداشــت و تنهــا یکــی بــود 
پیــش گذاشــت و بــرای این کــه دیگــران شــرمندۀ 
کــه تنهــا کســی در  ترس شــان نشــوند؛ دلیــل آورد 
ــا پوســت ســپید  میــان جمــع اســت کــه چهــره ای ب
و چشــمان آبــی و مــوی بــور و شــبیه غربی هــا دارد 
و انگلیســی بــه لهجــه و اصطاحــات فاخــر شــرق 
آمریکایــی صحبــت می کنــد و تــازه تحصیل کــرده 
کارادزیــچ«  »رادوان  دانشــگاهی  هــم  و  »کلمبیــا« 

اســت.

ح ماجراجویانــه و مومنانــه و بشردوســتانه  آن طــر
و  نشــد  اجــرا  هرگــز  بهتــر  چــه  کــه  شــاید  و  البتــه 
گویــا  و  رســیده  تهــران  بــه  خبــرش  کــه  همیــن 
ــداد لغــو و دیگــر  شــخص آقــای خامنــه ای اجــازه ن
کســی از آن ســخنی نگفــت تــا امشــب کــه یــاد همــۀ 
کــه  بی چشمداشــتی  و  بی دریغــی  کاری هــای  فدا
بیشــتر  و دیگــری  کمتــر  یکــی  ایرانیــان  مــا  همــه 
و  افتــادم  داشــته ایم،  خــود  هم کیشــان  بــرای 
»نــادر  محرمانــه:  عملیــات  آن  داوطلــب  تنهــا 

طالــب زاده«!

کارگـــردان،  نـــادر طالـــب زاده  درگذشـــت جنـــاب 
رســـانه ای  فعـــال  و  مستندســـاز  تهیه کننـــده، 
همـــکاران،  ایـــران،  ملـــت  بـــه  را  ایرانـــی  ح  مطـــر
گردان و دوســـتداران ایشان تســـلیت عرض  شـــا
می نماییم. ایشـــان در نخســـتین روزهای جنگ 
بوســـنی و در سخت ترین شـــرایط تحریم دارویی 
و غذایـــی در کنـــار مـــردم مـــا حضور داشـــت و با 
حضـــور تأثیرگذار خود کمک شـــایانی بـــه انتقال 
بهنـــگام حقایـــق و وقایـــع جنـــگ کـــرد. مـــادران 
گوین  بوســـنی و هرز ســـوگوار  پـــدران  و  داغ دار 
هیـــچ گاه مجاهدت هـــای رســـانه ای ایـــن فرزنـــد 
ایـــران و نماینده رســـانه ای جمهوری اســـامی را 

کرد. نخواهنـــد  فرامـــوش 
کـــه پرچـــم دار مبـــارزه رســـانه ای بـــا ظالم  روح او 
شـــهدای  کنـــار  در  بـــود،  مظلـــوم  از  حمایـــت  و 
مقاومـــت علی الخصوص شـــهید ایرانی، فرمانده 
ترین درجـــات رحمت  »رســـول حیـــدری« در باال

الهـــی خواهـــد بود، ان شـــاءاهلل.

سازمان خانواده های شهدا و رزمندگان 
ویسوکو
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حـاج نـادر رحمة اهلل علیـه بـرای مـن و برادران مـان در مقاومت 
نمونـه ی  داشـتند،  را  او  گردی  شـا سـابقه  کـه  لبنـان  اسـامی 
زنـده ای از نهضـت انقـاب اسـامی ایـران بـه شـمار می رفـت. 
او مبلـغ انقـاب اسـامی و مبشـر نـوری بـود کـه از جبیـن امـام 
روبـرو می شـد،  نـادر  بـا حـاج  کـه  کـس  خمینـی می تابیـد. هـر 
در رفتـار و شـخصیت او ارزش هـای انقـاب اسـامی و منـش 
آزادگـی در برابـر اسـتکبار جهانـی را می یافـت. حـاج نـادر بـا آن 
روحیـۀ خسـتگی ناپذیر خـود مصـداق بـارز مجاهـد انقابـی در 

مکتـب امـام خامنـه ای بـود.
جـوان خـوش رو و بلنـد نظـری کـه بـرای مـا فرزنـدان مقاومـت 
اسـامی در لبنـان یـک موقعیـت بی بدیـل جهـادی در فضـای 
هنر و رسانه ایجاد نمود. او قلبش ماالمال از محبت مقاومت 
بـود و مقاومـت او را تکیـه گاه روحـی خـود می دانسـت. از هیـچ 
تاشـی بـرای حمایـت و آمـوزش مـا در شـکل گیری هسـته های 
کارگردانـی  و  فیلم بـرداری  عکاسـی،  گـروه  جملـه  مـن  هنـری 

تلویزیونـی و سـینمایی دریـغ نکـرد.
نـادر،  حـاج  تاش هـای  واسـطه  بـه  میـادی  نـود  دهـه  در 
گیـری  کـرد تـا بـرای فرا شـهید سـید ذوالفقـار  از مـا درخواسـت 
مهارت های تلویزیونی و سـینمایی به جمهوری اسـامی سـفر 
کنیـم. مـن بـه همـراه دو نفـر دیگـر از کارمنـدان رسـانه نظامـی 
مقاومت در موقعیتی عازم جمهوری اسـامی ایران شـدیم که 
در یـک رویارویـی گسـترده رسـانه ای بـا رژیم صهیونیسـتی قرار 
داشـتیم. در بـدو ورودمـان بـه ایـران جوانـی در انتظـار مـا بـود 
کـه همـواره لبخنـد محبـت آمیـز بـه لـب داشـت. بـرادر و مربـی 
مهربانـی کـه از ابتـدا و در تمـام لحظـات حضورمـان در ایـران 
نسـبت بـه آمـوزش و رشـد مـا دلسـوزانه اهتمـام داشـت و بـذر 
محبـت، هنـر، اخـاق بزرگ منشـانه، سـلوک ایمانـی و انقابـی 
کاشـت. درس اول و اساسـی او بـه مـا ایـن  اش را در جـان مـا 
بـود کـه تصویربـرداری را همانند نماز واجـب بدانیم و بی وضو 
کـه در ایـن زمانـۀ پـر از ظلـم  دوربیـن بـه دسـت نگیریـم. چـرا 
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و تاریکـی تصویـر در میـدان جهـاد پیامـی روشـن و 
نـوری هدایت گـر دارد.

حـاج نـادر از آن تاریـخ بـه بعـد یکـی از مـا شـده بـود. 
درس  کاس  بـه  مـا  بـا  را  ارتباطـش  کـه  اسـتادی 
رسـانه و هنـر محـدود نکـرد؛ بلکه در تمـام لحظات 
جهـاد مقـدس مقاومت علیه دشـمن صهیونیسـتی 
پیگیـر رویدادهـا و اتفاقـات بـود. بـا انتشـار هـر یـک 
از تصاویـر و اخبـار پیـروزی، بافاصلـه پیـام تبریـک 
ارسـال می کـرد. مـدام جویـای حـال مجاهـدان در 
گروه رسـانه نظامی مقاومت بود. چون می دانسـت 
رسـانه نظامـی، کارش در خـط مقـدم مقاومـت و در 
میدان جنگ علیه اشـغالگران اسـت. لذا مسیرمان 

نیـز همـواره بـه فـراق و شـهادت نزدیک تـر اسـت.
بارها برای تکمیل دوره های آموزشی هنر مقاومت 
را  بـار وجـودش  نـادر رسـیدیم و هـر  خدمـت حـاج 
مملـو از روح مقاومـت و عشـقی کـه بـه آن می ورزید؛ 
می یافتیـم. همیشـه آرزو داشـت کـه در میدان هـای 
جنگ و مقاومت در کنار ما باشد. و تنها مانع برای 
تحقـق آرزوی او مسـائل امنیتـی بـود که برای حفظ 
جانـش، اجـازه حضـور در عملیات هـای مقاومـت را 
نمـی داد. همـواره به او می گفتیم: »ما نمایندگان تو 
در مقاومـت هسـتیم و تـو در جهـاد و پیروزی هـای 
مـا شـریک هسـتی.« در خـال اشـغال لبنـان توسـط 
زیـاد  اصـرار  بـا  نـادر  باالخـره حـاج  صهیونیسـت ها، 
بـه لبنـان آمـد و بـا شـهید سـید ذوالفقـار، فرمانـده 
نظامـی بخـش مرکزی مقاومت و حـزب اهلل ماقات 
کـرد. ایـن بـار در دیـدار بـا سـید ذوالفقـار مصـر بـود 
تـا در جبهـه مقاومـت، کنـار مجاهدیـن در غارهـا و 
سـنگرها حاضـر شـود و زندگـی کنـد. شـهید ذوالفقـار 
کـرد و از مـن خواسـت تـا  بـا درخواسـت او موافقـت 
حـاج نـادر را در سـفر بـه جنـوب لبنـان و خـط مقـدم 
رویارویـی بـا رژیـم صهیونیسـتی همراهی کنـم. وارد 
هـر روسـتایی کـه می شـدیم، دوربیـن بـه دسـت در 
جسـت وجوی محـات فقیرنشـین و مسـتضعف، از 
ماشـین پیاده می شـد و در مقابل ایمان مسـتحکم 
فـرود  تعظیـم  سـر  ایشـان  پایـداری  و  مقاومـت  بـه 
مـی آورد و بارهـا در زمـان حیاتـش نویـد مـی داد کـه 
پیـروزی مقاومـت بـه دلیـل همت بلنـد اهل جنوب 
مـرزی  حومـه  در  را  سـفرمان  اسـت.  قطعـی  لبنـان 
سـایت های صهیونیسـتی بـه پایـان رسـاندیم و نـزد 
شـهید ذوالفقـار بازگشـتیم. حـاج نـادر آرزوی رفتـن 
بـه محورهـای نظامـی مقاومـت را در دل داشـت و 
در نهایـت هـم به آرزویش رسـید. ایـن اولین بار بود 

ج از تشـکیات  کـه مقاومـت بـه شـخصیتی کـه خـار
نظامـی اش هسـت؛ اجـازه حضور در ایـن میادین را 
مـی داد و ایـن اتفـاق در واقـع نوعـی تکریـم، اعتماد 
و قدردانـی از تاش هـای حـاج نـادر بـود کـه انجـام 
گرفـت. او مدتـی هـم در پایـگاه ملیتـا حاضـر شـد. 
نظامـی  مواضـع  روبـه روی  درسـت  کـه  پایگاهـی 
خطـرات  همـه  وجـود  بـا  هاسـت.  صهیونیسـت 
نظامـی و امنیتـی کـه پایـگاه ملیتـا را تهدیـد می کـرد 
امـا حـاج نـادر شـب و روز در کنـار مجاهدیـن حضـور 
ضبـط  و  ثبـت  را  اهداف شـان  و  آرزوهـا  و  داشـت 
می کـرد. در آن مـدت ملیتـا در معـرض حمات مکرر 
گرفـت  هوایـی و بمبـاران توپخانـه ای دشـمن قـرار 

امـا او آن جـا مانـد و بـا مجاهدیـن زندگـی کـرد.
و  مقاومـت  تقدیـر  و  محبـت  مـورد  نـادر  حـاج 
مغنیـه،  عمـاد  حـاج  بـود.  حـزب اهلل  فرماندهـان 
از شـهدا و مجاهدیـن را  سـید ذوالفقـار و بسـیاری 
آزادسـازی  در  را  عمـرش  و  می شـناخت  نزدیـک  از 
تمامـی  بـه  پاسـخ  و  حمایـت  بـا  لبنـان  جنـوب 
نیازهای ما در پشـتیبانی هنری و رسـانه ای سـپری 
کـرد تـا زمانـی کـه پیـروزی و آزادسـازی در سـال ۲000 

افتـاد. اتفـاق 
در بعـد شـخصی رابطـۀ  مـن و حـاج نـادر رابطـه ای 
بـود   عطوفـت  و  محبـت  از  سرشـار  و  نظیـر  بـی 
دوسـتان  طریـق  از  یـا  مسـتقیم  صـورت  بـه  دائمـا 
مشـترک بـا هـم در ارتبـاط بودیـم. بارهـا بـه همـراه 
اسـامی  جمهـوری  در  زیـادی  کارگردانـان  بـا  او 
از حضـور مـن در  نـادر هـرگاه  دیـدار داشـتم. حـاج 
و  می کـرد  دعوتـم  بافاصلـه  می شـد  مطلـع  ایـران 
تقریبـًا سـفری نبـود کـه بـه ایـران بیایـم و همدیگـر 
یـا  و  می کـردم  تولیـد  کاری  وقـت  هـر  نبینیـم.  را 
می شـد؛  حاصـل  مقاومـت  رسـانه  در  دسـتاوردی 
قبل از هر اقدامی به او اطاع می دادم و از او تشـکر 
صـراط  تلویزیونـی  شـبکه  تاسـیس  در  می کـردم. 
همـراه مـن بـود و از نظرات تخصصی و نگاه عمیق 
او اسـتفاده می کـردم. رابطـه مـا در تمـام دوران عمـر 
شـریفش پابرجـا بـود. سـال ۲00۹ بعد شـهادت حاج 
عمـاد مغنیـه، بـه درخواسـت حـاج نادر جلسـه ای با 
گردان او در مقاومت  حضـور بـرادران حـزب اهلل و شـا
حضـور  جلسـه  آن  در  کـه  کسـانی  از  شـد.  تشـکیل 
داشـتند، جهـاد مغنیـه بـود. در آن جلسـه جهـاد و 
نـادر همدیگـر را در آغـوش کشـیدند و کمـی از درد 
سـال ها دوری را بدیـن شـکل تسـکین دادنـد. آن 
دیـدار حقیقتـا بسـیار تاثیرگـذار بـود. پـای صحبـت 
ادامـه مسـیر و تـاش  بـه  را  همـه مـا نشسـت و مـا 
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بـرای تولیـد برنامه هـای سـینمایی و تلویزیونـی تشـویق کـرد.
کـه بـه جمهـوری اسـامی می آمـدم بـا حـاج نـادر دیـدار  هـرگاه 
داشـتم. در خانـه خـود پذیـرای مـن بـود و مانـع از اقامـت مـن 
در هتـل می شـد. یـک بـار هـم میهمـان برنامـه تلویزیونـی اش 
شـدم تا دربارۀ نقشـه صهیونیسـت ها بر ضد جمهوری اسامی 
از  کـه  را  خامنـه ای  امـام  بـا  دیـدار  نـادر  حـاج  کنـم.  صحبـت 
آرزوهـای بـزرگ مـن بـود؛ بـراورده کـرد. در مکانی حاضر شـدیم 
که معظم له در حال نماز بودند و این افتخار و سـعادت بزرگ 
نصیـب مـا شـد تـا نمـاز ظهـر و عصـر را آن روز بـه امامت ایشـان 
اقامه کنیم و چشـم مان به جمال نورانی ایشـان روشـن شـود. 
علیـه  مـا  مبـارزات  از  جدیـدی  دور  درحالی کـه   ۲015 سـال 
تکفیری هـا در سـوریه آغـاز شـده بـود، دیـداری بـا حـاج نـادر در 
ایـران داشـتیم. یـادم هسـت زمانـی کـه بـرای او از ماهیت نبرد 
و جبهه های جهاد  می گفتم، اشـک از چشـمانش سـرازیر شـد. 
او واقعـا نگـران از دسـت دادن هـر یـک از ما بـود و در حمایت و 

کمـک بـه مـا از هیـچ تاشـی دریـغ نکـرد.
چنـد مـاه قبـل از وفـات حـاج نـادر در ایـران بـودم. بـا او تمـاس 
ایـن  تحمـل  طرفـی  از  شـدم.  بیمـاری اش  متوجـه  و  گرفتـم 
او  بـا  ماقـات  امـکان  طرفـی  از  و  بـود  سـخت  برایـم  موضـوع 
وجـود نداشـت. حـاج نـادر کـه از بی تابـی مـن باخبـر شـده بود، 
پیامک داد که با بهتر شـدن شـرایط جسـمی حتما همدیگر را 
خواهیـم دیـد. بـه او از آرزویـم گفتـم. از این کـه دوسـت داشـتم 
ایـن روزهـا در مراحـل سـاخت سریال-مسـتندم کـه مربـوط بـه 
و  پیش آمدهـا  امـا  می بـود  کنـارم  در  اسـت  داعـش  بـا  جنـگ 
شـرایط مانـع دیـدار دوبـاره ما شـده بـود. چند روز قبـل از رحلت 
او، یکـی از دوسـتان مشـترک مـا بـه سـوریه آمـد و بـا حـاج نـادر 
بـه صـورت تصویـری تمـاس گرفـت. صحبـت بـا او درحالـی که 

در بسـتر بیماری قرار داشـت بسـیار سـخت بود. حاج نادر بعد 
از یـک عمـر زندگـی سرشـار از صبـر و جهـاد و عشـق و محبـت 
حـاال داشـت پشـت تلفـن از حـس افتخـاری کـه از صحبـت بـا 
مـن بـه سـراغش آمـده حـرف مـی زد. حرف هایـش واقعـا برایـم 
سـخت بود و دیگر نتوانسـتم در برابر چشـمانم مقاومت کنم. 
زبانـم بنـد آمـده بـود و فقـط توانسـتم بـه قلـب مهربـان او درود 
بفرسـتم. طاقـت دیـدن حـاج نـادر را در غیـر آن حالـت مصمـم 
و نورانیـاش نداشـتم. بـه خصـوص زمانی کـه بـه رفتـن او فکـر 
نقـش  کـه  مهربانـی  مربـی  و  بـرادر  دادن  دسـت  از  می کـردم. 
بـزرگ و بـه سـزایی در شـکل گیری شـخصیت ایمانـی و توسـعه 

مهارت هـای هنـری مـا داشـت، خیلـی سـخت بـود. 
از بعد رحلت حاج نادر غم فراق و درد دوری از او تمام وجودم 
را فـرا گرفتـه اسـت امـا چیزی که آرامم می کند؛ این اسـت که او 
یـک مجاهـد مخلـص و انقابی بود و در کنار سـایر مجاهدین 
و شـهدا در بهشـت فـردوس جـای دارد. حـاج نـادر رفـت امـا  
روح او در بیـن مـا و در همـه مرزهـا و سـنگرهای مقاومـت و در 
خواهـد  مانـدگار  حـزب اهلل  کاری هـای  فدا همـه  تصویـر  قـاب 
بـر تـو ای بـرادر، معلـم و فرمانـده عزیـز و دوسـت  بـود. درود 
داشـتنی. درود بر روح تو که در جای جای مسـیر مقدمه سـازی 
بـرای تشـکیل دولـت امـام مهـدی علیه السـام حضـور خواهـد 
و  تـو در سـرزمین فلسـطین  نـور خورشـید  داشـت و سـرانجام 
قـدس خواهـد تابیـد. مـا بـر عهـد جهـاد و مقاومـت تـا پیـروزی 
یـا شـهادت هسـتیم. وعـده دیـدار مـا، حیـات حقیقـی و پایـدار. 
سـام بر تو ای فرمانده مجاهد و صبور. رحمت پروردگار عالم 
بر تو باد. به  خانواده و همه عاشـقان، دوسـتان و همرهان تو 

در ایـن مسـیر تسـلیت می گویـم.
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 دکتـــر ســـهیل اســـعد متولـــد آرژانتیـــن و از پـــدر و مادری مســـیحی 
اســـت کـــه بعدها به اســـام تغییـــر دیـــن داد. او در بیـــروت دکتری 
التحصیـــل فلســـفه و  غ  فـــار ایـــران  گرفتـــه و در  تمـــدن اســـامی 
عرفان اســـامی از دانشـــگاه جامعه المصطفی)ص( شـــده است. 
ایـــن مبلغ و طلبه حـــوزه علمیه، در گفتوگـــوی کوتاهی به اهمیت 
نـــگاه حاج نـــادر طالبزاده به مســـائلی مثل اســـام، افـــول آمریکا، 

کرده است انســـان دوســـتی و...اشـــاره 

کنگــره بین المللــی امام رضا علیه الســام بــود و از خادمین افتخاری 
گای اســپانیا  تجلیــل می کردنــد. آن زمــان امــام جمعــه شــهر مــاال
بــودم و در مســجدی بــه اســم امــام رضــا علیه الســام فعالیــت 
داشــتم. همــان زمــان بــه برنامــه عصــر دعــوت شــدم. از آن جــا 
آشــنایی مــن بــا حــاج نــادر شــروع شــد. حــاج نــادر نســبت بــه تــازه 
مســلمان ها و فعالیــن فرهنگــی در فضــای بین المللــی حســاس بود. 
مــن هــم یکــی از افــرادی بــودم کــه دوســت داشــت مرتــب بــا مــن در 
تمــاس باشــد و در مــورد ایــن مســائل صحبت کنــد. رفته رفته رابطۀ 
مــا عمیق تــر شــد. عــادت کــرده بــود وقتــی بــا مــن صحبــت می کنــد، 
گــر هــم بــا یــک لبنانــی  از دغدغه هایــش در مــورد آرژانتیــن بگویــد. ا
همنشــین می شــد، از دغدغه هــای مــردم لبنــان می-گفــت و دلــش 

بــرای لبنــان می ســوخت. 
از طریــق اطاعاتــی  بــا نخبــگان جهانــی هم صحبــت می شــد. 
کــه بــه دســت مــی آورد، افــول آمریــکا و غــرب را لمــس می کــرد. بــه 
همیــن خاطــر در جســتجوی حقیقــت، بی مــرز شــده بــود و بــه تمــام 
مســائل داخلــی و خارجــی کــه مربوط بــه حقیقت می شــد، ورود پیدا 
می کــرد. فهمیــده بــود فضــای معنویــت غــرب، نیاز به چکــش کاری 
دارد تــا بــا حقایــق دیــن آشــنایی پیدا کننــد. فیلم ها را دوبلــه می کرد 
و می فرســتاد بــه غــرب تــا آن جــا پخــش کننــد. ســعی داشــت از ایــن 
طریــق حقایــق اســام را بــه گــوش تمــام مــردم جهــان مخصوصــا 
مســتضعفان ضدآمریکایــی برســاند تــا یــک روز در جبهــه حق، همه 

بــا هــم متحــد شــوند. 
حــاج نــادر خانــه ای در قــم اجــاره کــرده بــود کــه یک طبقــه زیر زمین 
هــم داشــت. یــک روز دیــدم یــک آمریکایــی در خانــۀ حــاج نــادر 

زندگــی می کنــد. وقتــی ازش ســوال کــردم، گفــت: »ایــن بنــده خــدا 
تــازه مســلمان اســت و بــه خاطــر فعالیت هــای فرهنگــی در آمریــکا 
زندانــی بــوده. حــاال هــم کــه آمــده ایــران و طلبــه شــده، مشــکل مالــی 
برایــش پیــش آمــده کــه ازش خواســتم چند وقتــی را با مــا بگذراند.« 
هنرمنــد بایــد خیلــی مواظب باشــد تــا نفس، فشــار نیاورد بــرای بهتر 
ــی روی  ــود کــه خیل ــادر از آن دســته افــرادی ب دیــده شــدن. حــاج ن
نفســش کار کــرده بــود. در یــک جشــن بزرگــی، تکریمــش کردنــد. 
وقتــی نوبــت صحبتــش شــد، گفــت: »ایــن تجلیــل از انقــاب اســت 
ــرکات و زاویه هــای انقــاب اســت کــه شــما  ــه مــن. ایــن یکــی از ب ن
می بینیــد.« حــاج نــادر تمــام فضیلت هــا را نســبت بــه انقــاب داد و 
خــودش را هیــچ در نظــر گرفــت. اعتقــاد داشــت هدف رســاندن حق 

و حقیقــت اســت. 
بــا وجــود مشــغله های زیــاد امــا از فضــای انســانی و اخاقــی دور 
نبــود. در ایــام کرونــا مطلــع شــده بــود یکــی از علمــای لبنــان کــه 
ســاکن قــم بــود، مبتــا بــه کرونــا اســت. مــدام دنبــال دارو می گشــت 
تــا یکــی از دوســتان اهــوازی دارویــی برایــش فرســتاد. ســاعت یــک 
شــب بــا مــن تمــاس گرفــت: »از قــم بــه تهــران بیــا و ایــن دارو را به آن 
عالــم برســان.« هــر چــه گفتــم االن دیــر وقــت اســت و فــردا می آیــم، 
راضــی نشــد. دو ســاعت بعــد رســیدم تهــران و حــاج نــادر را مثــل یک 

ســرباز دیــدم. نخوابیــده بــود تــا دارو را بــه مــن برســاند. 
چند روز قبل از فوتش، رفتم بیمارســتان. شــروع کرد به صحبت از 
پروژه هــا: »فیلــم فــان ســاخته شــود و فــان طــرح بایــد فیلمبــرداری 
گفتــم ایــن بشــر دارد می میــرد امــا هنــوز از پــا  شــود.« بــا خــودم 
نیفتــاده و انــرژی دارد. یــک روز هــم وحیــد جلیلــی تعریــف کــرد رفتم 
بیمارســتان دیدنــش. در آن حالــت ضعــف و درد می گفــت: »وحیــد 

آقــا، مــا بــرای زکات برنامــه نســاختیم!«

جست وجوگر 
حقیقت

یر حاصل گفت وگوی کوتاهی با دکتر سهیل اسعد  متن ز
است.
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ارتبـاط  مـن  بـا  طالـب زاده  نـادر  آقـای  بـار  اولیـن   13۹3 سـال 
گرفتنـد. در جسـت وجوی فـردی موثـر، باسـواد و جذابـی بـود. 
کنـم.  می خواسـت در راسـتای برنامه هایـش افـرادی را معرفـی 
اولین بار در پاریس دیدار داشتیم. بعد از آن مشخصات افردی 
را برای او ارسال کردم که ممکن بود برایش جالب باشد. چرا که 
او در جسـت وجوی افـرادی بـود کـه بـه خاطـر موضع گیری های 
اولیـن  نداشـتند.  کشورشـان  در  تریبونـی  و  صـدا  مخالـف، 
گزینـه ام، آقـای روبـرت فوریسـون بـود. در پرانتـز بگویـم ایشـان 
تجدیدنظرطلـب بود و مخالف وجود اتاق هـای گاز! )در جریان 
واقعه دروغین هلوکاسـت( ثابت می کرد که احتماال این اتاق ها 
حتـی وجـود خارجـی هـم نداشـته-اند. آقـای فوریسـون حقیقتا 
کرسـی تدریـس ادبیـات  اندیشـمند بـود و در دانشـگاه فرانسـه 
داشـت. در خـال مطالعـۀ آثـار شـارل بودلـر -نویسـنده  و شـاعر 
جـوان«  دختـر  یـک  »خاطـرات  کتـاب  و  فرانسـوی-  معـروف 
گاز بودنـد،  کـه در مـورد اتاق هـای  بـه نویسـندگی آنـه فرانـک، 
بـه تردیـد افتـاده بـود و بـه موضـوع هلوکاسـت پرداخـت. آقـای 
طالـب زاده در فرانسـه بـه دیـدار آقـای فوریسـون رفت. بعـد از دو 
روز اقامـت و دیـدار بـا او، در حالـی بازگشـت کـه بـه شـدت تحـت 
تاثیـر قـرار گرفتـه بـود. برایـش جالـب بـود کـه ایـن شـخص ایـن 
قـدر شـهامت داشـته ا سـت. فکـر می کنـم حتـی در ادامـه هـم به 
طـور خـاص ارتبـاط خـودش را بـا او حفـظ کـرد. آقـای فوریسـون 
را از قبـل می شـناختم و ایـن شـانس را داشـتم کـه بـا ایشـان قبا 

مصاحبـه ای داشـته باشـم.
خاصـه اولیـن ارتباطـم بـا آقـای طالـب زاده این طـور بـود. بعـد از 
آن چند بار به ایران رفتم و در یکی از سفرهایم، نادر طالب زاده 

و تیم او را ماقات کردم. درباره روش های همکاری ، همفکری 
کردیـم. تیـم   او یـک فیلم مسـتند در مـورد انقاب اسـامی آماده 
کـرده بودنـد. در آن دقایـق شـاهد بـودم تـا چـه حـد بـا تیـم و 
کارفرماهـا نبـود  همکارانـش نزدیـک و صمیمـی اسـت. شـبیه 
و خیلـی آسـان می گرفـت. وقتـی مـا را بـه منزلـش دعـوت کـرد، 
فضـای جالبـی داشـت. خیلـی برایـم جالـب بـود کـه اسـتودیوی 

کوچکـی در منزلـش درسـت کـرده بـود.
مدتی بعد از من دعوت کرد تا در اولین کنفرانس »هالیوودیسم 
کنـم. سـال ۲01۲ بـود. آن زمـان تعـدادی از  و سـینما« شـرکت 
شخصیت های خاص و ویژه  را کشورهای مختلف دنیا دعوت 
هنرمنـدان  و  نویسـندگان  و  کارگردانـان  از  جمعـی  بـود.  کـرده 
مختلف آمریکایی و یونانی و... کنفرانس دوم »هالیوودیسم و 
سـینما« سـال ۲013 و در تهـران برگـزار شـد. چیـزی کـه جالـب و 
قابـل توجـه بـود، مـکان برگـزاری ایـن کنفرانس ها اسـت. برخی 
از مهمان ها متصور بودند که ایران کشوری بسته و خفقان زده 
کشـور بـه روی  کـه درهـای ایـن  اسـت امـا در واقعیـت دیدنـد 
مسـائلی باز شـده که در کشـور خودشـان اجازه صحبت در مورد 

آن هـا را نداشـتند!
نویسـندگی،  خوانندگـی،  کارگردانـی،  مختلـف  رشـته های  در 
مستندسـازی، موسـیقی، ژورنالیسـم، اقتصاد... و از کشـورهایی 
مثـل آمریـکا، انگلیـس، اسـپانیا، فرانسـه، ایتالیـا، هنـد، اندونزی 
و... آمـده بودنـد تـا نظـرات خـود را در مـورد سیاسـت بین الملـل 
و هالیوودیسـم رد و بدل کنند. چهره های جذاب رسـانه ای که 
برخی هایشـان را بهتـر می شـناختم و تقریبـا همـه ایـن افـراد بـه 
نوعـی از حضـور در ایـن اجتمـاع، بـرای گفت وگـو و هم فکـری 

سمبل مقاومت بود
یستین)زهرا(گیوم استاد دانشگاه،   گفت وگو با کر

فیلم ساز و مددکار اجتماعی فرانسوی
ترجمه: زهرا ایزدی و فائزه فتاحیان
مصاحبه و تدوین:  رحیمه مهربان
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حاجنادرآرزوی
رفتنبهمحورهای

نظامیمقاومت
رادردلداشتو
درنهایتهمبه
آرزویشرسید.
ایناولینبار

بودکهمقاومت
بهشخصیتیکه

خارجازتشکیالت
نظامیاشهست؛
اجازهحضوردراین

میادینرامیداد

خوشحال بودند. چیزی که فکِر باز آقای طالب زاده 
را بـه مـا نشـان مـی داد ایـن بـود کـه در ضمـن اشـراف 
و شـناخت از تولیـدات سـینمایی هالیـوودی، تـا چـه 
حـد بیـن ایـران و دیگـر جوامـع و رشـته های مختلف 

رسـانه ای می توانـد پـل بزنـد و ارتبـاط بگیـرد.
نادر طالب زاده مردی بسـیار صاف و سـاده، خوشـرو، 
مهربـان و مـودب بـود. او انسـان بسـیار درسـتی بـود 
کـه کشـورش را خیلـی دوسـت داشـت. واقعـا دوسـت 
از  بگویـد.  کشـورش  مـورد  در  را  واقعیـت  داشـت 
مشـکات موجـود هم بی تردید سـخن می گفـت. در 
مـورد انقـاب و خـط امـام، صـادق بـود. می خواسـت 
تاکیـدش روی مـردم شـجاع باشـد. دغدغه هایـش 
صلـح بین الملـل و دموکراسـی واقعی بود بـرای مردم 
مسـتضعفی که حذف شـده اند. در حقیقت مبارزۀ او 

در رسـانه بـود.
یـک بـار هـم از مـن و پسـرم بـه برنامـه تلویزیونـی راز 
دعوت کرد تا کمی از شرایط فرانسه سخن بگوییم. 
کمـی هـم از  او البتـه بسـیار دقیـق و هوشـمند بـود. 
شـبکه افـق برایـم صحبـت کـرد؛ از برخـی چیزهایـی 
کـه طـی ایـن برنامه هـا برایـش مشـکاتی را در خـارج 
و داخـل رقـم زده بـود. چـرا کـه همـه موافـق نبودنـد 
کـه او بتوانـد زمینـه صحبـت کـردن ایـن همـه آدم را 

فراهـم کنـد. می توانـم بگویـم آقـای نـادر طالـب زاده 
برای ما سـمبل بود. مثل همه آن هایی که سـمبل و 
صدای همیشگی مقاومت هستند. دفاع و مقاومت، 
منحصـرا در مرزهـای جغرافیایـی و با جان جنگیدن 
نیسـت؛ بلکـه بـا قلـم هـم هسـت! بـه طـور خـاص بـا 
قلم و کام. از تمام ابزارهای ممکن اسـتفاده می کرد 
بـرای آن کـه مصاحبه ها و برنامه هایش را نشـر دهد. 
آخریـن  ماقاتـم بـا آقـای طالـب زاده، در ایـران بـود. 
دعـوت شـده بـودم بـرای معرفـی یـک فیلـم مسـتند 
موضـوع  بودیـم.  سـاخته  پونـی  ماریـا  خانـم  بـا  کـه 
مسـتند در مورد سـردار دل ها، ژنرال قاسـم سـلیمانی 
بـود! بـا جسـت وجو در سـایت های مختلـف ایرانی و 
بـا فیلم هایـی کـه از یکـی از دوسـتان ایرانـی دریافت 
کـه  بخش هایـی  سـاختیم.  را  مسـتند  بـودم،  کـرده 
قاسـم  سـردار  شـخصیتی  ویژگـی  بـر  ناظـر  بیشـتر 
سلیمانی بود را انتخاب کرده بودم. به نظرم مستند 
جالبـی شـده بـود کـه از این طریق دیگـران بتوانند با 
ایـن ژنـرال ایرانـی کـه توسـط آمریکایی هـا تـرور شـده 
بـود، آشـنا بشـوند. حقیقتـا آقـای طالـب زاده در همـۀ 
بـه  متکـی  کـه  می کردنـد  تشـویق  را  افـراد  زمینه هـا 
اخبار دم دستی نباشند و خودشان جویای حقیقت 

باشند.
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   روزهایروایتفتح
بود.  انقاب  نادر  و  آوینی  و  من  مشترک   شیفتگی  و  دغدغه 
مدیون انقابی بودیم که تحول و تغییرات نسبتا مشترکی برای 
ما رقم زده بود و شاید به جز هنر، نقطه اشتراکی دیگر به نظر 
می آمد. آوینی در جهادسازندگی فعال شده بود که تیم شان بعدا 
روایت فتح نام  گرفت، من در دفتر تلویزیون سپاه مشغول بودم 
و نادر در ساختمان مرکزی جهاد با تقی یازلو یک گروه فیلمسازی 
درست کرده بودند. اوایل جنگ، شعارها خیلی ملی گرایانه بود؛ 
شاید خیلی بد نبود اما خیلی کم بود! جنگ و تبلیغات جنگ ما، 
ُحسینّیت کم داشت. باید از کربای جبهه ها روایت می کردیم! 
آوینی جان  و صدای  نوشته ها  با  تصویری  روایت سادة  یک 
گرفت! آوینی، گل سرسبد روایت های جنگ بود و پرچم روایت 
فتح را باال برده بود. نادر هم دوربین به دست بود. در میدان 
جنگ، گاهی دوربین سی وپنج  میلی متری را با کلی لوازم جانبی 
یک تنه کول می کرد برای فیلم برداری. او مستندهای »شوش« 

و »شهر شهدای گمنام«، »جاده ی والعصر... را ساخت.

   حلقهوصل
آشنا  قائم مقامی  حاج آقا  با  محل مان  در مسجد  انقاب  قبل 
شدم. هرچه می گذشت بیشتر از ارتباط با حاج آقا لذت می بردم، 
خوش محضر بود و هنر را می فهمید. به تدریج یک محفل 
خصوصی هفتگی معرفتی برای چند جوان هنر و رسانه شکل 
گرفت! مهدی نصیری، حسن رحیم پور ازغدی، خانم ثقفی، 
بودند.  جلسه  اعضای  دیگر  از  بهزاد،...  حسین  یازرلو،  تقی 
شد.  جلسات  ثابت  پایه   کردم.  دعوت  هم  نادر  از  مشتاقانه 
حاج  تفسیرهای  و  درس ها  پای  را  روح ش  عطش های  انگار 
زیادی  سنی  اختاف  آقا  حاج  با  اینکه  با  می کرد.  سیراب  آقا 
مباحث  و  تفسیر  از  داشت.  را  مرادمان  حکم  ولی  نداشتیم، 
اعتقادی گرفته تا تحلیل مسائل روز انقاب و مسائل جهانی! 
هر جلسه گفت وگو و تحلیل داشتیم، شده بود مثل اتاق فکری 
که به ما انگیزه، انرژی و برنامه ی کار می داد. به نظرم خیلی از 
باورهای اعتقادی و معنوی حاج  نادر نشئت گرفته از جلسات 

این عالم و سید عزیز بود. 

   جنگیکههست
کدام در جنگ روایت می کردیم و فعال  من، نادر و آوینی  هر 

بودیم. بعد از اتمام جنگ، در جست وجوی ادامه ی اهدافی 
جلسه  ی  اولین  نبود.  شدنی  تمام  جنگ  اتمام  با  که  بودیم 
که مسیر  از جنگ، متفق بودیم  دورهمی  سه نفری مان بعد 
کنیم.  راه و طرح استراتژیک هنری و رسانه ای مان را طراحی 
که  آوینی هم مشوق بود. مهدویت موضوع اول و مهمی بود 
تقسیم  می شدیم.  تولید  و  روایت  به  دست  چترش  زیر  باید 
کار کرده بودیم که برای فرهنگ مهدویت بیشتر کار بسازیم. 
اولین پروژه ی مهدویت را در حوزه ی هنری با مدیریت آوینی 
کنیم،  کار  گر می خواستیم برای مهدویت  ساختیم. آن زمان ا

بعضا مسخره می کردند که مگر انجمن حجتیه هستید؟! 
بعد از شهادت آوینی، انگار تنهاتر شده بودیم؛ اما راه برای مان 
مشخص تر شده بود. همفکری سازنده و دوستانه داشتیم. یک 
روز که مشغول تدوین بودم، از صبح تا ظهر نادر نشسته بود 
کنارم و مدام البه الی صحبت هایمان تکرار می کرد: »همینه! 
باید روی مهدویت و آخرالزمان کار رسانه ای و فیلمسازی کنیم!«

   ازبشارتمنجیتاافقظهور
در امتداد آن جلساتی که با حاج آقا قائم مقامی داشتیم، وقتی 
برنابا  انجیل  مورد  در  ایشان  رسیدیم،  مسیحیت  بحث  به 
صحبت می کرد. تاکید می کردند مطالعه اش کنیم و باید برایش 
فیلم ساخته شود! تنها انجیلی بود که در روایت های صریحی از 
حقانیت حضرت خاتم المرسلین داشت. حاج نادر هم در همان 
جلسات  گفت: »من می سازمش!« حقیقتا حاج  آقای قائم مقامی 
نقش عمده و بزرگی در فیلم بشارت منجی داشتند. از اولین 
و بزرگترین مشوق های طالب زاده برای ساختش بود. سابقه 
کارگردانی تئاتر حاج آقا قائم مقامی مزید بر علت بود  هنری و 
که از مشاورین اصلی و اولیه ی طالب زاده باشند. از دل همین 
گپ و گفتگوها و گعده های غیررسمی اما جدی، طرح هایی در 
می آمد که کسی که مشتاق تر بود، پی اجرایش را می گرفت. یکی 
دیگر از این طرح ها، برنامه ی عصر بود که نادر جدی  و مصمم 

پی اش را گرفت و با جان و دل برایش مایه گذاشت.
رد  مهدویت...  شد  وجودش  تمام  طالب زاده  جنگ،  از  بعد 
آخرالزمانی  دید  افق  به  کنیم،  دنبال  که  را  آثارش  کثر  ا پای 
کنفرانس افق نو،  می رسیم؛ جاده ی والعصر، برنامه ی عصر، 
بشارت منجی و... حاج نادر، از منتظران صحنه ی ظهور بود و 
عاقبت در ادامه ی مسیری و دغدغه های که عمری در راهش 

مجاهدت کرد؛ شهید شد.

یک منتظر واقعی بود
ینه اش محمدرضا اسالم لو نویسنده و کارگردان وایت رفیق دیر طالب زاده به ر
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انقـــالب یعنی تحول، تحولی که مبدا اتفاقات بزرگ اســـت. حاج نـــادر یکی از هزاران 
نفـــری بـــود که با انقالب خمینی)ره( متحول شـــد، از غرب به شـــرق آمد. دانشـــگاه کلمبیا 
را بـــا جهاد ســـازندگی و رانندگی لـــودر در جبهه ها عوض کرد. جهاد برایـــش مفهومی نبود 
کـــه بـــا پایان جنگ تمام شـــود، بـــرای همیـــن دوربین به دســـت فریاد مســـتضعفین عالم 
را ثبـــت می کـــرد، از بوســـنی گرفته تا لبنان و نیجریـــه و... طالب زاده الگوی انســـان انقالبی 
کـــه دقیقـــا مقابل تفکـــر غـــرب زدۀ تقی زاده هـــا قـــرار می گیـــرد. بازنمایی  مســـلمانی اســـت 

، الگویی اســـت برای زیســـتن در صراط مســـتقیم. زندگـــی حاج نادر

در جست وجوی کمال
 درباره وجوه علوم انسانی نادر طالب زاده به قلم دکتر جمال یزدانی

شخصیت طالب زاده در عین تهدیدشناسی، فرصت محور است
گفتگوی وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی با روزنامه وطن امروز

 هر چه جلو رفت، انقالبی تر شد
دکتر مجید شاه حسینی

الگوی حاج نادر



   سلمانانقالب
آمــده بــود تــا از اشــغال النــه جاسوســی آمریــکا گزارشــی تهیــه 
ــد  ــدگار شــد. همــۀ ســال های دفــاع مقــدس را مان ــد امــا مان کن
و ســال های پــر تاطــم دهه هــای 70 و 80 و ۹0 هــم. در ایــن 
مــدت چــه بســیار مدعیــان کــه از قطــار انقــاب پیــاده شــدند 
ــه فراموشــی ســپردند  ــرای همیشــه آرمان هــای انقــاب را ب و ب
یــا تبــری جســتند از آن چــه بودنــد و شــک  را فریــاد زدنــد. نــادر 
طالــب زاده امــا از ایــن دســت نبــود. او تــا آخــر مانــد نــه بــا شــک 

بلکــه یقیــن کامــل بــه مســیر پیــش رو.
بســیاری صرفــًا بــه شــرط مــزد  بــا انقــاب همــراه شــدند. آمدنــد 
کننــد و حیــات انقابیشــان وابســته بــود  تــا غنیمتــی جمــع 
گفــت و از همــت  کــه بایــد از نــادر  بــه غنیمــت. اینجاســت 
ــوی کــه اموالــش را در چنــد  بلنــدش. فرزنــد تیمســار دوره پهل
مرحلــه مصــادره کردنــد ولــی مانــد. حتــی یــک بــار خــم بــه ابــرو 
نیــاورد، مــزد نخواســت، گایــه نکــرد. نــادر طالــب زاده خــاف 
جریــان منفعــت طلــب ایــن مســیر را آمــد و هرچــه جلوتــر رفــت، 
انقابی تــر شــد. هــر چــه همــه ناامیدتــر شــدند، او امیدوارتــر 
شــد.  قصــه، قصــۀ عجیــب یــک ســلوک طوالنــی اســت. او 
ماننــد ســلمان بــود کــه نــور هدایتــی را در افق هــای دور دیــد و 
بــه ســمتش رفــت. از ایــران زرتشــتی بــه ســمت حجــاز رفــت. او 
را بــه بردگــی گرفتنــد و فروختنــد امــا آن قــدر رفــت تــا بــه اصــل 
ــا  ــدند ام ــراه ش ــر هم ــا پیامب ــیاری ب ــر. بس ــه پیامب ــید، ب ــور رس ن

ــد.  ــا آمدن ــال دنی ــه دنب ــه ب ــی داد ک ــان م ــان نش ــیر زندگیش مس
وقتــی آیــه 58 ســوره مبارکــه مائــده نــازل شــد کــه می گفــت: 
 ِمنُکــم َعــن دیِنــِه َفَســوَف َیأِتــی 

َ
ذیــَن آَمنــوا َمــن َیرَتــّد

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
»یــا أ

ــی  ٍة َعَل ــّزَ ِع
َ
ــَن أ ــی الُمؤِمنی ــٍة َعَل

َ
ِذّل

َ
ــُه أ ــم َوُیِحّبوَن ُه ــوٍم ُیِحّبُ اهلُل ِبَق

ــٍم.  ــَة الِئ الکاِفریــَن ُیجاِهــدوَن فــی َســبیِل اهلِل َوال َیخافــوَن َلوَم
ذِلــَک َفضــُل اهلِل ُیؤتیــِه َمــن َیشــاُء. َواهلُل واِســٌع َعلیــٌم « همــه 
ــدام  ــرای ک ــت ب ــل و کرام ــه فض ــن هم ــد  ای ــتند بدانن می خواس
قبیلــۀ عــرب اســت امــا پیامبــر دســت بــر شــانه ســلمان گذاشــت 

و فرمــود: »قــوم ایــن مــرد.«
کــه  اســت  این جــا  ســلمان  و  طالــب زاده  نــادر  قیــاس  وجــه 
پیامبــر فرمــود روزی می رســد کــه شــما مومنــان و مومــن نمایــان 
پیرامــون مــن بــه راه اعتــدال می رویــد و بعــد از مــن بــا راه هــای 
دیگــر مرتبــط می شــوید آن روز خداونــد قومــی را مــی آورد کــه از 
نســل ســلمان هســتند؛ آن هــا نــام دیــن خــدا را زنــده خواهنــد 
کــرد کــه پنــج صفــت دارنــد. اولیــن قومــی هســتند کــه منطــق 
تبعیــت آن هــا حــب اســت، عشــق اســت، والیــت اســت. ســلمان 
ســر عهــد والیــت مانــد و پایمــردی کــرد، آن قــدر کــه یکــی از ســه 
کــرد و  صحابــه خــاص امیرالمومنیــن)ع( شــد و بــا او بیعــت 
هرگــز از ایــن بیعــت نلغزیــد. راز مانــدگاری ســلمان، اتصالــش به 

والیــت بــود.
طالــب زاده هــم این گونــه بــود. هرگــز منفصــل نشــد و الجــرم 
هیــچ گاه ناامیــد نشــد. خیلی هــا از دهــه اول انقــاب که گذشــت 

 هر چه جلو رفت، انقالبی تر شد
دکتر مجید شاه حسینی
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 چهلمین روز درگذشت 
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بدانید.

از  باتــری،  شارژرشــان قطــع شــد و رفتنــد روی 
یــک جایــی بــه بعــد باتــری هــم تمــام می شــود. 
انقابیــون رادیــکال دهــه شــصت کــه فریادشــان 
گــوش فلــک را کــر می کــرد، االن دیگــر بــه جایــی 
متصــل نیســتند. آن هــا خــود تمــام شــدند امــا 
گمــان می برنــد انقــاب بــه پایــان رســیده اســت. 
انقــاب اســامی ایــران خدمــت بــه شــرط مــزد 
نمی خواهــد و نــادر طالــب زاده  از کســی انتظــار 

تکریــم نداشــت.

نمکگیرانقالبشد
پــدرش تیمســار ارتــش پهلــوی و از یاران تیمســار 
قرنــی بــود امــا وقتــی حاضــر بــه ســرکوب عشــایر 
مظلــوم کهگیلویــه و بویراحمــد نشــد، مغضــوب 
حکومت گشــت. او را عزل کردند و خانه نشــین. 
نــادر بــه مــن می گفــت: »یکــی از تصاویــر مانــدگار 
حیــاط  در  کــه  اســت  روزی  کودکــی ام،  دوران 
منــزل بــودم و یــک جیــپ نظامــی آمــد و پــدرم را 
بــرد. مــادرم در ایــوان ایســتاد و  بــا نگرانــی گفــت 
ــادر پــدرت را بردنــد. مــن نمی فهمیــدم پــدرت  ن
را بردنــد یعنــی چــه. ایــن افــراد نظامــی بودنــد 
و ظاهــرا از دوســتان پــدرم. مگــر چــه کــرده بــود 
آزاد شــد  پــدر  از مدتــی  بعــد  بردنــد؟«  را  او  کــه 
امــا بــه نوعــی محبــوس و خانه نشــین  بــود. او 
فرزندانــش را در خطــر می دیــد بــرای همیــن نــادر 
و بــرادرش ناصــر را بــرای تحصیــل بــه آمریــکا 

فرســتاد تــا دســت کســی بــه آن هــا نرســد.
و  خوانــد  درس  فضــا  آن  در  طالــب زاده  نــادر 
بالیــد. جایــی کــه بســیاری می کوشــند تــا خــود 
کرامــت  را بــه مرزهایــش برســانند و ســعادت و 
را در افقــش جســت وجو کننــد. طالــب زاده امــا 
ــان افــق نورانــی انقــاب را  فــارغ از آرزوی جهانی
دیــد. از آمریــکا سراســیمه بــه ایــران آمــد تــا بــه 
عنــوان ســالکی از غــرب آمــده بگویــد قــدر نــوری 
کــه اینجــا تابیــده اســت را بدانیــد. آمــده بــود تــا 
جاســوس خانه  همــان  یــا  ســفارت  اشــغال  از 
آمریــکا در ایــران گــزارش تهیــه کنــد امــا نمک گیــر 

انقــاب شــد.

لودرچیجبههها
طالــب زاده  بــا  بســیاری  رفتــار  ســال  چنــد  تــا 
تیــپ  بــا  جوانــی  حضــور  بــود.  محتاطانــه 
زمــان  تیمســار  پــدرش  قضــا  از  کــه  آمریکایــی 

درک  قابــل  انقابــی  قشــر  بــرای  اســت،  شــاه 
چــه  و  اینجاســت  چــرا  نمی دانســتند  نبــود. 
نســبتی بــا انقــاب دارد و از آن چــه می خواهــد.     
رفتــم،  جبهــه  بــه  »وقتــی  می گفــت:  خــودش 
جــز خبرنــگاری هیــچ کاری بلــد نبــودم. کســی 
ــم  ــی داد. روزی رفت ــن نم ــت م ــن دس ــم دوربی ه
گفتــم مــن دوســت  قــرارگاه جهــاد ســازندگی و 
دارم راننــده لــودر شــوم. لــودر بــه مــن دادنــد. 
ســنگر مــی زدم و جــاده می ســاختم.« لودرچی هــا 
اولیــن اهــداف دشــمن بودنــد و چــون پناهــگاه و 
ســنگری نداشــتند بــه راحتــی آســیب می دیدنــد. 
در یکــی از ســاخت و ســازها طالــب زاده ترکــش 
خــورد و دســتش آســیب جــدی دیــد. او را عقــب 
دوســتان  برخــی  بیمارســتان  در  فرســتادند. 
فهمیدنــد مستندســاز اســت و بــه او گفتنــد مــا 
انقــاب بیش تــر  بــه شــما در جبهــه فرهنگــی 
احتیــاج داریــم. تــا ســال 6۴ ، گــروه تلویزیونــی 
جهــاد ســازندگی نقــش مســتقیمی در تولیــدات 
جنــگ نداشــت. گــروه تلویزیونــی ســپاه و ارتــش 
ــود  وجــود داشــت و جهــاد از گروه هــای فرعــی ب
کــه پشــتیبانی جنــگ را عهــده دار بــود امــا ســال 
6۴ بــا حضــور شــهید عالی قــدر ســید مرتضــی 
همزمــان  فتــح   روایــت  برنامــۀ  اولیــن  آوینــی، 
و  رفــت  آنتــن  روی   8 والفجــر  عملیــات  بــا 
»شــب عاشــورایی« نــام گرفــت.  از آن بــه بعــد 
ماندگارتریــن  و  عمیق تریــن  کیفیت تریــن،  با
تولیــدات دفــاع مقــدس را روایــت فتــح انجــام 
جهانــی  فیلمســازانش  جهــان  چــون  مــی داد. 
بــود کــه حقیقــت دفــاع مقــدس را می دیــد و نــه 
ظواهــر جنــگ را بــه شناســنامۀ دفــاع مقــدس 
تبدیــل شــد. روایــت فتــح یــک انقــاب و تحــول 
بــود در روایــت جنــگ. بــرای نخســتین بــار بــود 
کــه دوربیــن بــه چشــم بیننــده تبدیــل می شــد 
و هیــچ گزارشــگری بــا میکروفــون در مقابــل آن 
بــی واســطه میــدان  قــرار نمی گرفــت. بیننــده 
شــد  مانــدگار  فتــح  روایــت  می دیــد.  را  جنــگ 
کــرد.  شــروع  را  آوینــی  گردی  شــا طالــب زاده  و 
او شــخصیت مرتضــی آوینــی را در دل جنــگ 
شــناخت و پــس از جنــگ نیــز ایــن شــیفتگی 

رهایــش نکــرد. 

روایتگردردورنجوحماسۀبوسنی
در  ماجــرای بوســنی کــه خــودش دفــاع مقدســی 
بــود، طالــب زاده  یــک تنــه بــه میــدان رفــت. 
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تجربــۀ او از اروپــا و آمریــکا موجــب شــد تا دوربین 
بــه دســت بــه  قلــب واقعــه بــرود. مســلمانان 
ســاخی می شــدند و خبرنــگاران خارجــی جــرات 
ک بوســنی  نمی کردنــد بیــش از ده کیلومتر در خا
برونــد. نــادر طالــب زاده و تیمــش  اولیــن گروهــی 
کردنــد،  کــه از محاصــره و کمیــن عبــور  بودنــد 
وارد شــهر شــدند و از آن جــا گــزارش گرفتنــد. بعــد 
هــم بــا کمــک نیروهــای قــدس بــرای رزمنــدگان 
مهمــات  بودنــد؛  شــده  محاصــره  کــه  بوســنی 
بردنــد و از عملیــات شکســت محاصــره فیلــم 
تهیــه کردنــد. آن شــب خیلــی شــب ســختی بــود 
و ذن شــهادت همــه اعضــای تیــم وجــود داشــت 
ــتندات  ــن مس ــی از ماندگارتری ــتاد و یک ــی ایس ول
جنــگ را تهیــه کــرد. وقتــی ایــن مســتند بــه ایران 
رســید و نوبــت پخشــش از رســانه ملــی شــد، بــه 
دالیلــی مانــع  نمایشــش شــدند و بــا حذفیــات 
کردنــد. نــادر امــا عــادت  فــراوان آن را پخــش 
کــه  ایــن بی مهری هــا و هرچــه  بــه  بــود  کــرده 
بــا  همراهــی اش  می دیــد  بی مهــری  بیش تــر 
گاهــی  می شــد.  محکم تــر  و  عمیق تــر  انقــاب 
نامهربانی هــای نســبت بــه او آن قــدر شــدید بــود 
کــه حــس می کــردم افــرادی عمــدا ســعی دارنــد او 
را از جبهــۀ انقــاب جــدا کننــد اما نــادر طالب زاده 
حســرت یــک شــکایت را بــر دلشــان گذاشــت. او 
مردانــه و بــی مــزد و منــت بــر ســر اهــداف انقــاب 
او  ایســتاد. هــر چــه دیگــران ناامیدتــر شــدند، 
امیدوارتــر شــد. شــاید بــه ایــن دلیــل کــه از غــرب 
کــه انقــاب اســامی  آمــده بــود. او دیــده بــود 
ایــران بــا جــان مســتضعفین جهــان چــه کــرده و  
متفکریــن اروپایــی و امریکایــی در تابش انقاب 

اســامی ایــران چگونــه بالیدنــد.

نگاهشبهانقالب،جهانیبود
انســان های  می گفــت  همیشــه  طالــب زاده 
انقــاب  نــور  منتظــر  مــا  مرزهــای  در  زیــادی 
کــه رســانه  هســتند. ســال های پــس از جنــگ 
بــه  را  مــردم  دارد  وظیفــه  می کــرد  فکــر  ملــی  
زندگــی روزمــره عــادت دهــد و بایــد از خوشــی ها، 
غفلت هــا و توافق هــا بگویــد، نــادر طالــب زاده بــه 
جوانان لبنانی تخصصی فیلم ســازی و رســانه را 
آمــوزش مــی داد تــا آن نســل شــبکه المنــار لبنــان 
کــه مــا در  کننــد. یعنــی آن دوره ای  را تاســیس 
نظــام رســانه ای خودمــان بــه رخــوت و سســتی  
گاه ســازی  دچــار شــده بودیــم، نــادر طالــب زاده آ

و شبکه ســازی می کــرد حتــی کســانی را از جبهــه 
رقیــب، جــذب جبهــه خــودی می کرد. بــه عنوان 
مثــال در حــال حاضــر  شــبکه المیادیــن لبنــان، 
بــا مواضــع انقــاب اســامی ایــران همــراه اســت و 
بــه نوعــی مکمــل شــبکه المنــار اســت. موســس 
شــبکه  خبرنــگار  هفتــاد  دهــه  شــبکه  ایــن 
آشــوب های  اخبــار  و  بــود  تهــران   در  الجزیــره 
گــزارش  بــرای شــبکۀ الجزیــره  را  دهــه هفتــاد 
ــرد. ایــن شــعبه در واقــع بی بی ســی عربــی  می ک
بــود و بــه شــدت مواضــع ضــد ایرانــی داشــت. امــا 
آشــنایی ایــن فــرد بــا نــادر طالــب زاده  تحولــی 
ج  عظیــم در او پدیــد آورد. از شــبکه الجزیــره خــار
شــد و بــه همــه مواضــع قبلــی خــود پشــت کــرد، 
بــه لبنــان رفــت و بــا کمــک نیروهــای مقاومــت 
گردان طالــب زاده شــبکه جدیــدی را بــه  و شــا
نــام المیادیــن بنیــاد گذاشــت کــه االن در نظــام 
اســامی یــک رکــن اســت. جاذبــۀ شــخصیتی 
کــه بســیاری از  طالــب زاده بــه قــدری بــاال بــود 
گردان  رقیبــان را دوســت و همــراه می کــرد. شــا
بــرون مــرزی اش روز بــه روز بیش تــر می شــدند. 
یــک شــب کــه مهمــان و هم صحبتــش بــودم، 
دغدغــۀ  می کنــد.  ســیر  یمــن  در  می شــنیدم 
شــب و روزش حوثی هــا و انصــارهلل یمــن بــود. 
گردانش در  برایشــان برنامــه می ســاخت و  بــا شــا
آن جــا ارتبــاط داشــت. بین المللــی فکــر می کــرد و 
ــد،  ــی می دی ــد ایمان ــر ح ــامی را در س ــاب اس انق
تــا هــر جــا کــه نــور انقــاب اســت، نــه جایــی کــه 
زمانــی  می کنــد.  تعییــن  جغرافیایــی  مرزهــای 
حتــی از ایــن هــم فراتــر رفــت و  بــا نگاهــی بــه 
اروپــا و غــرب افــق جدیــدی طراحــی کــرد ســپس 
ایــران  بــه  را  غربــی  مخالفیــن  و  معترضیــن 
نــو«، وقتــی  »افــق  برگــزاری  اولیــن ســال  آورد. 
ســالن پــر  شــد از جمعیــت، بســیاری از دوســتان 
تعجــب می کردنــد کــه نــادر چــه طــور توانســته 
در  را  خارجــی  فاخــر  شــخصیت  تعــداد  ایــن 
ایــران زیــر یــک ســقف  جمــع کنــد؟ ایــن  افــراد 
بــه ســادگی دعــوت کســی را نمی پذیرنــد. نــادر 
چــه اعتبــاری داشــت کــه ایــن همــه شــخصیت 
ح بین المللــی را در ایــران  گــرد هــم آورده  مطــر
گــر  بــود؟ یــک بــار فــردی بــه شــوخی گفــت: »ا
آمریــکا یــا اســرائیل در ایــن ســالن بمبــی منفجــر 
غــرب  اســتعماری  ضــد  ظرفیــت  همــه ی  کنــد 
نابــود می شــود!« هرچــه دیگــران از زوال گفتنــد 
هرگــز  طالــب زاده  گفــت.  انقــاب  صــدور  از  او 



85

الگویــــــــــــ
حاجــــــــــــ

نــــــادر

پایــان انقــاب را نپذیرفــت زیــرا هیچــگاه خــود را ندیــد. ســلمان 
انقــاب بــود. ســلمان در جنــگ احــزاب راهبــرد کلــی خنــدق 
را توصیــه کــرد. نــادر هــم نــگاه راهبــردی داشــت. او راه بــرون 
ک دشــمن را در همایــش افــق نــو  رفــت از ایــن حصــر وحشــتنا
کنیــد. مــا همــه  دیــد. می گفــت: »نمی توانیــد مــا را محصــور 
اندیشــمندان شــما را طــرف خطــاب قــرار می دهیــم و پیــام 
انقــاب اســامی ایــران را از طریــق نخبــگان فرهنگــی خودتــان 
بزرگــی  کارهــای  این هــا  می رســانیم.«  مردمتــان  گــوش  بــه 
بــود کــه دشــمن را می ترســاند. او را تحریــم کردنــد. تحریمــی 
کــه نســبت بــه نــادر طالــب زاده، خانــواده اش و تیــم افــق نــو 
کــه بــر  اعمــال شــد، ســنگین تر و ســخت تر از تحریمــی بــود 

دیپلمات هــا و دولتمــردان مــا وارد شــد.

پهلوانیازدلشاهنامه
ــه  ــواره ب ــود و هم ــوار ب ــیار بزرگ ــان بس ــر جوان ــب زاده در براب طال
در  حســادت  و  رقابــت  حــس  ذره ای  مــی داد.  روحیــه  آن هــا 
وجــودش نبــود. هیچ کــس را رقیــب خــود نمی دانســت بلکــه 
ــد. هــر پــروژه و حرکتــی در مســیر انقــاب  همــه را رفیــق می دی
ــرد، خــدا قــوت می گفــت و کمــک  ــران را رصــد می ک اســامی ای
می کــرد.   شــرکت  برنامــه  در  بــود  ممکــن  هــم  گــر  ا می کــرد. 
از  گروهــی  بــا  دوران  تلویزیونــی  برنامــه  در  دارم  خاطــر  بــه 
دوســتان جــوان در تهــران تاریــخ انقــاب معاصــر را بــا هــم 

مــرور می کردیــم. ایشــان بــا وجــود کســالت برنامــه را دیــده بــود. 
پیامــک زد: »ســام دکتــر جــان عجــب برنامــه خوبــی پخــش 
شــد. خــدا قــوت بــرادر عزیــز.«  اصــرار داشــت بگویــد مــن  برنامه 
را دیــده ام و از جوانانــی کــه در ایــن برنامــه بودنــد؛ تشــکر کنیــد. 
مثــل یــک فرمانــده بــزرگ تمــام جبهــه را می دیــد. یــک روز 
ــت؟  ــری چیس ــوزه هن ــما در ح ــای ش ــن گفــت: »کاس ه بــه م
کنــم.«  صحبــت  شــما  بچه هــای  بــرای  بیایــم  می خواهــم 
ــا ایــن کــه  گفتــم: »قــدم شــما بــر چشــم مــن.« ســال گذشــته ب
ــرای دوســتان  ــار آمــد و ب ــی مســاعدی نداشــت دو ب حــال خیل
مــا بــه تفکیــک بــرادران و خواهــران صحبــت کــرد. از جنــگ 
گفــت، از مستندســازی و ســبک فیلم ســاز.  و دفــاع مقــدس 
همــه ایــن جــاده را یــک جبهــه می دیــد. هرگــز معتقــد نبــود کــه 
این جــا ســهم مــن اســت و یــا جــای دیگــر، هــر کجــا کــه نفعــی 

بــه انقــاب اســامی ایــران می رســید؛ هم آنجــا بــود.
نــادر  می گفتنــد  اسطوره شناســی  کاس  در  وقت هــا  گاهــی 
کــه از دل شــاهنامه بیــرون  طالــب زاده مثــل پهلوانــی اســت 
دورۀ  از  و  نیســت  مــا  عصــر  بــرای  کــه  آدمــی  اســت.  آمــده 
اســاطیر آمــده. پهلوانــی کــه بــه تنهایــی می توانــد یــک جبهــه 
را منحــل کنــد. وقتــی کــه هســت همــه بــه حضــورش دلگرمنــد. 
همــه می داننــد تــا آخــر می مانــد. تــا وقتــی هســت ایــن جبهــه 
ســقوط نمی کنــد. ایــن روحیــه مضــاف می شــد بــه تواضعــی کــه 

شایســته امثــال اوســت.



درباره شخصیت آقای طالب زاده و ارتباطی که با ایشان داشتید، 	 
بفرمایید.

ایشـان  اینکـه  ایشـان وجـود دارد. یـک نکتـه  چنـد نکتـه دربـاره 
آرمان گراست. یک شاخص درباره آرمان گرایی عرض کنم که آقای 
طالـب زاده از نمونه هـای خـوب ایـن شـاخص اسـت. آرمان گراهـا از 
حاشیه دور هستند. برخی در ظاهر ارزشی و انقالبی هستند ولی 
بسـیار اهـل حاشـیه هسـتند و ایـن امـر دالیـل مختلفـی دارد. یک 
دلیل این است که خیلی متن ندارند و دست شان پر نیست. در 
20-10 سال اخیر به بهانه های مختلف سعی شد آقای طالب زاده 
را دچـار حاشـیه کننـد. بـه یـاد دارم فـردی کـه االن مشخص شـده 
اسـت ضدانقالب اسـت، در مقطعی به همه برچسب ضدانقالبی 
بودن می زد. در مقطعی هم این مسائل را درباره آقای طالب زاده 
گـر بخواهـد دفـاع کنـد  مطـرح کـرد. آقـای طالـب زاده می دانسـت ا
هم وقت و انرژی از او می رفت و هم توان بسیاری از جبهه انقالب 
را متوجـه خـود می کـرد، بنابرایـن ایشـان همـواره بـا هنرمنـدی از 
کنـار ایـن حاشـیه ها گذشـت. بـه نظـر من ایـن امری اسـت که باید 
گر می خواهند در مسـیر آرمان گرایی قدم بردارند.   همه بیاموزند ا
نکتـه دیگـر دربـاره آقـای طالـب زاده مواجهه ایشـان با غرب اسـت. 
کسـانی هسـتند کـه وقتـی یـک  بـار بـه کشـورهای اروپایـی حتـی به 
ترکیـه سـفر می کننـد دیدگاه شـان تغییـر می کنـد. آقـای طالـب زاده 
کـه آفتـاب امـام)ره( و انقـالب را دیـد و بـه ایـران آمـد.  کسـی اسـت 
اعتمادبه نفسـی کـه در آقـای طالـب زاده وجـود دارد، قدری ناشـی 
از ایـن سـخن شـهید آوینـی اسـت کـه دربـاره خـود نوشـته: »از یک 

 راه طـی شـده بـا شـما سـخن می گویم«.

ممکن است برای بسیاری این سوال به وجود بیاید که چرا آقای 	 
طالب زاده به غرب گرایش پیدا نکرد؟

کسـی تجربیـات آقـای طالـب زاده را داشـت بـه سـمت غـرب  گـر   ا
گرایـش پیـدا می کـرد، لیکـن اصالـت و آرمان گرایـی ای کـه در آقـای 
طالـب زاده وجـود دارد، ایشـان را بـه یکـی از چهره هـای انقالبـی 
نظام اسـالمی تبدیل کرده اسـت. نکته دیگر در شـخصیت آقای 
طالـب زاده مربـوط به غرب سـتیزی ایشـان اسـت. برخی در سـتیز 
انقـالب  کـه  را فرامـوش می کننـد؛ فرصت هایـی  بـا غـرب 2 نکتـه 
اسـالمی در غـرب دارد و فرصت هایـی کـه خود جمهوری اسـالمی 

در کشـور خـود دارد.

آقای طالب زاده در حوزه فعالیت های بین المللی و برنامه سازی 	 
نیز فعالیت های بسیاری داشته اند، نظر شما درباره این فعالیت ها 

چیست؟
آقـای طالـب زاده جـزو کسـانی اسـت که دوسـتان انقالب اسـالمی 
می کنـد  معرفـی  ایرانـی  جامعـه  بـه  را  آنهـا  و  پیـدا  غـرب  در  را 
عیـن  در  نیسـت.  غافـل  خارجـی  و  داخلـی  تهدیدهـای  از  و 
بـا اقنـاع و توضیـح بـرای مخاطـب جـا  را  آمریـکا  اینکـه دشـمنی 
می کنـد.  اشـاره  هـم  انقـالب  داخلـی  تهدیدهـای  بـه  می انـدازد، 
بحـث محرومیت هـای خرمشـهر و آبـادان و مشـکالت کشـاورزان 
در برنامه هـای آقـای طالـب زاده بیان شـده و بسـیاری از ایشـان 

کرده انـد. الگوبـرداری 
غـرب  در  کـه  را  فرصت هایـی  بایـد  استکبارسـتیزی  عیـن  در  مـا 

  شخصیت طالب زاده در عین 
تهدیدشناسی، فرصت محور است
وز وزنامه وطن امر گفتگوی وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی با ر

وحید جلیلی
مدیر دفتر مطالعات جبهه 

فرهنگی انقالب اسالمی

      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده
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کـه قابلیـت الگـو  گی هایـی اسـت  وجـود دارد ببینیـم. ایـن از ویژ
شـدن بـرای نسـل جـوان انقالبـی مـا را دارد.

نکتـه دیگـر دربـاره آقـای طالـب زاده فرصت محـور بـودن ایشـان 
فرصت محـور  تهدیدشناسـی،  عیـن  در  دیگـر  به عبـارت   اسـت. 
در  کـه  بیابـد  را  مشـترکات  دارد  تـالش  صحنـه ای  هـر  در  اسـت. 
کثـری  ایـن مسـاله ظرافتـی الزم دارد. برخـی بـه بهانـه جـذب حدا
کـه بـه  کار آنهـا از جایـی ایـراد دارد  کردنـد و  کار  روی مشـترکات 
مرزبندی هـا توجـه ندارنـد و به جـای اینکـه جـذب کننـد، جـذب 
آقـای  کننـد.   حفـظ  را  مرزبندی هـا  نتوانسـتند  کـه  چرا شـدند 
حفـظ  هـم  را  مرزبندی هـا  و  تمرکـز  مشـترکات  روی  طالـب زاده 
نمی توانیـد  طالـب زاده  آقـای  مصاحبه هـای  در  شـما  می کنـد. 
کـرده  مخـدوش  را  مرزبندی هـا  بگوییـد  یـا  کنیـد  پیـدا  ایـرادی 
اسـت. ایـن نکتـه مهمی اسـت کـه یک چهره را به یک شـخصیت 
بـه  را  تیـپ  به عبـارت  دیگـر  می کنـد.  تبدیـل  قابل الگوبـرداری 
کوزه گـری  فوت وفن هـای  امـور  ایـن  می کنـد.  تبدیـل  شـخصیت 

کـه از یـک فـرد معمولـی یـک شـخصیت می سـازد.  اسـت 
گسـترده  ایـن جبهـه بسـیار  آدم جبهـه فرهنگـی اسـت.  ایشـان 
آقـای طالـب زاده تـا حـدی ایـن جامعیـت را دارد. مثـاًل  اسـت و 
و  یمـن  تـا مثـاًل جنـگ  از معمـاری و طـب سـنتی  راز  برنامـه  در 

می شـود. مطـرح  نیـز  اصفهـان  کشـاورزان  مشـکالت 

می شود کمی در ارتباط با تعریف دقیق شما از »جبهه فرهنگی« 	 
توضیح دهید؟

نکتــه مهــم دیگــر دربــاره تعریــف جبهــه ایــن اســت کــه جبهــه خــط 
ــه  ــرا ک ــم چ ــه نمی گویی ــی جبه ــچ پادگان ــه هی ــا ب ــت. م ــری اس درگی
ظواهــر جبهــه را دارد لیکــن خــط درگیــری نیســت. وقتــی کارنامــه 
بررســی می کنیــد در  اخیــر  را در 40-30 ســال  آقــای طالــب زاده 
بســیاری از خطــوط درگیــری حضــور داشــته اند؛ از شــروع انقــالب 
اســالمی کــه آمریــکا را رهــا می کنــد و بــه ایــران می آیــد تــا مصاحبــه 
ایشــان قبــل از پیــروزی انقــالب، بــا خــود حضــرت امــام)ره( تــا 
تشــکیل جهــاد ســازندگی و شــروع جنــگ و 11 ســپتامبر و غیــره. در 
خطــوط درگیــری انقــالب اســالمی چــه در فضــای جهانــی و چــه 
در فضــای داخلــی آقــای طالــب زاده حضــور داشــته اســت. ایــن 
ویژگــی آدم جبهــه ای اســت. از نظــر فرهنگــی هــم آقــای طالــب زاده 
کســی اســت کــه تفکــر سیاســی دارد و کار سیاســی می کنــد. حتــی 
ایشــان در ســتاد انتخاباتــی هــم حضــور داشــت ولــی کســی ایشــان 
را به عنــوان فــرد سیاســی نمی شناســد. عــده ای ســعی دارنــد ادای 
فرهنگــی بــودن را دربیاورنــد لیکــن بــاز در بیــن مــردم به عنــوان فــرد 
سیاســی شــناخته می شــوند. آقــای طالــب زاده رســمًا و عمــاًل کار 
سیاســی کــرده اســت و حتــی کاندیــدای مجلــس هــم شــده ولــی 
کــه ذاتــًا بــه  همــه ایشــان را به عنــوان آدم فرهنگــی می شناســند چرا
گر کســی می خواهد  اصالت فرهنگ و کار فرهنگی معتقد اســت. ا
دربــاره انقــالب اســالمی نظریه پــردازی کنــد یکــی از روش هــا تحلیل 
ــت.  ــالمی اس ــالب اس ــای انق ــای چهره ه ــی و رویکرده ــبک عمل س
بخشــی از زندگــی آقــای طالــب زاده در ایــن مقطــع کــه بــه آن نیــاز 
داریــم ایــن قابلیــت را دارد در عرصــه فرهنــگ و رســانه مدل ســازی 

شــود و بــه جوانــان معرفــی شــود.

درباره جشنواره عمار و نسلی که آقای طالب زاده از آنها حمایت 	 
یا آنها را تقویت کرده است و به رشدی رسیده اند، بفرمایید.

ایشـان  بـودن  معلـم  طالـب زاده  آقـای  ویژگی هـای  از  یکـی 
کالسـیک مدنظـر نیسـت. بـه معنـای   اسـت. معلمـی بـه معنـای 
مـا در سـنت خـود طـی هـزار سـال  کـه  گردی  اسـت  اسـتاد -شـا
داشـتیم. یکـی از مشـکالتی کـه مـا در جـذب رسـانه های مـدرن در 
کـه نتوانسـتیم بـا روش شناسـی  جامعـه ایـران داشـتیم، ایـن بـود 
تمدنی خود اینها را جذب کنیم. مثاًل حوزه هنرهای سـنتی مثل 
نگارگـری، خوشنویسـی و منبـت کاری هـم حفـظ شـده اند و هـم 
کـرده انـد. شـاید در سـینما هـم بایـد ایـن روش را در پیـش  رشـد 
می گرفتیم. حداقل به عنوان یکی از سـبک های سـینمای انقالب 

اسـالمی بایـد بـه ایـن امـر توجـه زیـادی  می کردیـم.
کـه بـه همـان شـیوه  کسـی اسـت  آقـای طالـب زاده نمونـه عینـی 
گردی افـراد را تربیت کـرده اسـت. ایـن نیـز یکـی از برکات  استاد-شـا
کار و سبک ایشان است.  جشنواره عمار به نوعی برآیند مجموعه 
ویژگی هایـی اسـت که عـرض کردم، یعنی حضـور در خط درگیری، 
اعتقاد به کار فرهنگی، پرهیز از حاشیه و پرداختن به متن مساله، 
ایرانـی.  جامعـه  فرصت هـای  بـه  جـدی  توجـه  و  فرصت محـوری 
قاعدتـًا وقتـی شـخصیتی مثـل آقـای طالـب زاده بـرای همـکاری در 
جشنواره عمار دعوت شد، با آن مجموعه ویژگی های شخصیتی 

کـه ایشـان داشـت، خیلـی خوش نشسـت.
گـر آقـای طالـب زاده ایـن لطـف را نمی کـرد و در ایـن جریـان  شـاید ا
فرهنگـی ایـن نقـش را بـه عهده نمی گرفت خیلـی از موفقیت ها به 
دسـت نمی آمـد. ایـن بـه نظر من توفیقی برای جشـنواره عمار بود 
که از ذخیره و گنجینه تجربیات و نگاه ها و رویکردها و منش های 

اسـتاد طالب زاده توانسـت بخوبی برخوردار شـود.

به عنوان نکته پایانی اگر موضوعی هست، بفرمایید.	 
نکتـه ای کـه مـن فرامـوش کـردم بیان کنـم تکلیف گرایـی و اخالص 
آقـای طالـب زاده اسـت. مثـاًل روزی کـه بـا دوسـتان جشـنواره عمـار 
خدمـت حضـرت آقـا رسـیدیم، طـوری برنامه ریزی کردیم کـه آقای 
رهبـری  معظـم  مقـام  وقتـی  بنشـینند.  رهبـری  کنـار  طالـب زاده 
تشـریف آوردنـد مـا بـرای اسـتقبال از ایشـان چنـد قدمـی بـه جلـو 
رفتیـم، وقتـی برگشـتیم آقـای طالـب زاده در جای دیگری نشسـته 
کنـار نماینـده  بـود درحالی کـه مـا بـرای حضـور در یـک عکـس در 

مجلـس سـر و دسـت می شـکنیم.
اینهـا مسـائلی اسـت کـه یـک فـرد را بـه چنیـن شـخصیتی تبدیـل 
آقـای طالـب زاده ناشـی از همیـن  از توفیقـات  می کنـد و بخشـی 
کاری  ریـا ایشـان  اسـت.  ایشـان  نیـت  خلـوص  و  معنـوی  روحیـه 
بی نظیـر  ایشـان  تواضـع  اسـت.  مهمـی  مسـائل  اینهـا  نمی کنـد. 
کـه عکاسـی می کنـد  اسـت. در مقابـل همـه مثـاًل یـک نوجوانـی 
و عکس هـای خـود را مـی آورد  ببینیـد، آقـای طالـب زاده بـا روی 

می کنـد. اسـتقبال  گشـاده ای 
بـه عقیـده بنـده اینهـا محصـول و نتیجـه همـان نـگاه معنـوی بـه 
عالـم، بـه هسـتی و بـه حیـات اسـت کـه نـکات مهـم و ارزشـمندی 
اسـت کـه بایـد بـه آنهـا توجـه و بـرای نسـل جـوان الگوبـرداری کـرد.
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عادتــی ذهنــی بــه تدریــج بــرای اهالــی رســانه، از جملــه رســانۀ 
ملــی رواج یافتــه اســت مبنــی بــر ایــن کــه راه تخاطب رســانه ای 
بــا مــردم، میخکــوب کــردن آن بــا تکنیک هایــی جــذاب اســت. 
کیــد بــر جذابیــت، بافاصلــه بــه  کــردن و تأ ایــن میخکــوب 
معنــای »ســرگرم کننــده بــودن« فهمیــده می شــود. بنابرایــن 
چنیــن تفســیر و طبعــًا تــا بــه امــروز اجرایــی می شــود کــه بــرای 
فعالیــت رســانه ای بایــد بــه طریقــی از طــرق، ابتــدا مخاطــب را 
مقهــور جاذبه هــای تکنیکــی خــود ســازیم و ســپس بــدون آن 
کــه خــودش بفهمــد، »پیــام« یــا »محتــوا«ی کار خــود را بــه او 

انتقــال دهیــم.
ایــن رأی مشــهور در اصحــاب صــدا و ســیما، کــه بــه ســختی 
می تــوان علیــه آن معارضــی یافــت، تعبیــری ســخت زیانبــار و 
بــر خــاف آن چــه بــه نظــر می رســد، فاقــد مبنــای خاصــی در 
نظــر اســت. در واقــع دســت و پــا کننــدگان ایــن تلقــی، از چنــد 
ــر شــده باشــند. نخســت،  مشــرب مختلــف ممکــن اســت متأث
تمرکــز بســیار بــر رســانه های جریان اصلــی جهان ســرمایه داری 
کــه عمــدۀ آن متکــی بــر صنعــت سرگرمی ســازی هســتند؛ دوم 
برداشــت ناصوابــی از برخــی ســخنان شــهید آوینــی و دیگــر 
نظریه پــردازان وطنــی دربــارۀ ســینما مبنــی بــر لــزوم ســرگرم 
کننــده بــودن ســینما؛ ســوم تعییــن شــاخص های نادرســت 
بــرای تعییــن برنامــه موفــق از ناموفــق. در ادامــه بــه توضیــح 
ایــن ســه موضــع در ضمــن مواجهــه مرحــوم نــادر طالــب زاده بــا 

رســانه خواهیــم پرداخــت.
برخــی  اســت  آن چــه ممکــن  بــر خــاف  مرحــوم طالــب زاده 
گمــان کننــد، از همــان صــدر انقــاب اســامی در متــن جریــان 
رســانه ای بــود. چــه بســا روزی الزم آیــد بــا مــرور خاطــرات بعضــًا 
نقــل نشــده ایشــان، ابتــدا بــه نقش آفرینی هــای پنهــان و کمتــر 
کــه مرحــوم طالــب زاده در متــن  گــردد  گفتــه شــده ای اشــاره 

ــه کــرد. ــه شــکل روشــنی تجرب رســانه اعمــال و نتایــج آن را ب
امــا و در هــر صــورت، می دانیــم کــه جــز یــک اثــر ســینمایی نــه 
چنــدان موفــق، عمــدۀ فعالیــت مرحــوم طالــب زاده در حــوزه 
مســتند، برنامــه تلویزیونــی و نیــز جریان ســازی رســانه ای بــود. 
بــه نظــر می رســد بــر خــاف آن چــه بســیاری معتقدنــد مرحــوم 
برنامه هــای  در  ویــژه  بــه  و  کارهــا  ایــن  در همــه  طالــب زاده 

گفتگومحــوری چــون راز و عصــر، متمرکــز بــر چیــزی بــه نــام 
ســرگرم کنندگی نیســت. عمــدۀ جذابیــت چنیــن برنامه هایــی، 
واقــع  در  اســت.  متوجه کنندگــی  بلکــه  ســرگرم کنندگی،  نــه 
بیننــدۀ چنیــن برنامــه ای، از نظــر حســی آن جایــی بــا برنامــه 
دربــاره  اســت  قــرار  می کنــد  احســاس  کــه  می شــود  همــراه 
مخاطراتــی بشــنود و ســخنی جــدی بــا او در میــان گذاشــته 
شــود. بــا ایــن حــال، چنیــن برنامه هایــی بــه خوبــی مخاطــب 
خــاص خــود را پیــدا کــرد و ایــن مخاطــب ســال ها بــا طالــب زاده 
همــراه شــد و اصــًا ایــن شــد کــه بــرای عمــوم مــردم حــاج نــادر 
ــه یــک پژوهشــگر رســانه ای، موضوعیــت  ــه مثاب ــب زاده ب طال

پیــدا کــرد. 
از  برآمــده  رســانه ای  تلقــی  قــدم،  نخســتین  در  و  بنابرایــن 
فعالیــت نــادر طالــب زاده، نــه بــا تمرکــز بــر سرگرمی ســازی، کــه 
خ می دهــد. بــه لحاظــی،  بــا تمرکــز بــر جدیــت و توجــه آفرینــی ر
»صنعــت  رســانه های  مخاطــب  کــه  انســان هایی  اساســًا 
می تواننــد  ســختی  بــه  هســتند،  جهــان  ســازی«  ســرگرمی 
ــت  ــد. »صنع ــرار بگیرن ــش ق ــی بخ گاه ــانه های آ ــب رس مخاط
و  ضعف هــا  در  را  انســان  کــه  اســت  قــرار  ســازی«،  ســرگرمی 
ایــن  تقویــت  بــا  و  کنــد  تعریــف  خــودش  محدودیت هــای 
محدودیت هــا و از جملــه درگیــر نشــدن بــا مســائل و مشــکات 
مواجهــه  خطــر  فــردی،  منافــع  صــرف  بــر  تمرکــز  و  جهــان 
اقشــار مختلــف را بــا سیاســت های عریــان جهــان لیبــرال-
ســرمایه داری، مدیریــت و مخاطبــان عــام ایــن نوع از رســانه ها 
و ایــن نــوع از ایدئولــوژی را بازتولیــد کنــد و بــا ایــن روش، در 

حاشــیه امنیــت بمانــد.
گــر قومــی یــا جمعــی بنــا بــر ایــن  کــه ا ایــن در حالــی اســت 
داشــتند کــه رســالت متفاوتــی را تجربــه و راه دیگــری را طــی 
گاه ســازی و بیدارســازی انســان از خــواب  کننــد کــه مبتنــی بــر آ
جزم هــای حیوانــی و کارخانه هــای جاهــل پــروری رســانه های 
کــه رســانه ای دیگــر بــرای خــود  لیبــرال باشــد، الجــرم بایــد 
بیابنــد. رســانه های وابســته بــه صنعــت سرگرمی ســازی، هــر 
محتوایــی کــه بــه آن پیوســت شــود، ایدئولــوژی یــا فرهنــگ 
لیبرال-ســرمایه داری را بازتولیــد می کننــد و درســت بــه همیــن 
خاطــر اســت کــه در جمهــوری اســامی بعــد از گذشــت چهــل 
ســال پــرورش ســلبریتی ها، اغلــب ایشــان کــه همــه چیــز خــود 
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را از ایــن حکومــت بــه دســت آورده انــد، قبلــۀ خــود را در آمریــکا 
ــت. ــه در اوس ــراود ک ــرون ت ــان ب ــوزه هم ــد. از ک یافته ان

ســخن شــهید آوینــی دربــاره ســرگرم کننــده بــودن ســینما، بــه 
کــه ســینما یــا هــر رســانه دیگــری لزومــًا  معنــای آن نیســت 
بایســت وابســته به صنعت سرگرمی ســازی نظام ســرمایه داری 
باشــد. البتــه کــه بــه ویــژه در رســانه های تصویــری، وابســته 
راحت تــر  و  دســتی تر  دم  صنعــت،  ایــن  بــه  رســانه ها  شــدن 
اســت، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ســینما و تلویزیــون، 
ذاتــًا و ضرورتــًا بایــد همیشــه بــرای ایدئولــوژی ســرمایه داری 
برنامه ســازی کننــد. ممکــن اســت بســیاری از مدعیــان برنامــه 
ســازی بــا محتــوا و شــریف، بــا خوانــدن ایــن ســطور گمــان کننــد 
ــر قضــا مقصــود  ــرا هســتند. امــا دســت ب ــه از ایــن رویکــرد مب ک
اصلــی نویســنده خــود برنامه ســازان مذهبــی و انقابــی هســتند 
کــه در تاشــند بــا الهــام گرفتن از الگوهای برنامه ســازی ســرگرم 
کننــده، مقاصــد متفــاوت خود را به آن برنامه ها پیوســت کنند. 
نتیجــه ایــن تلقــی زیان بــار ظهــور انــواع و اقســام برنامه هــای 
بی محتوایــی شــده اســت کــه مثــًا قصــد دارنــد بــا ســرگرم کردن 
گاه ســازند. ایــن چنیــن ســودایی، حاصل  مخاطــب خــود، او را آ
نشــدنی اســت. رســانه ســرگرم کننــده، ســرگرم می کنــد و رســانه 
بیدارکننــده، بیــدار. ایــن البتــه بــه معنــای انــکار ظرفیــت ایــن 
ســبک و ســیاق از برنامه ســازی بــرای برخــی رفتارســازی ها و 
الگوســازی های مقدماتــی نیســت، امــا مســلمًا آن چــه که غایب 
اصلــی از ایــن میانــه اســت، برنامه ســازی نســبتًا آوانــگارد و 
گرمــی اســت کــه بتوانــد مخاطــب را در برابــر فرهنگ و سیاســت 
جریــان اصلــی، یعنی فرهنگ و سیاســت لیبرال-ســرمایه داری 
کنــد. بــا صنعــت سرگرمی ســازی  و انبــوه خطــرات آن، بیــدار 
ــه  ــم ب ــان ه ــه هم ــطحی، البت ــازی س ــوان فرهنگ س ــم می ت ه

صعوبــت، انجــام داد امــا نمی تــوان مخاطــب را بیــدار کــرد.
واضــح اســت کــه مشــی مرحــوم نــادر طالــب زاده کــدام یــک 
از ایــن دو راه بــود. مرحــوم طالــب زاده برنامه ســازی از نــوع 
گــرم و پیشــتاز جــدی و نیــز وجــود حداقــل یــک شــبکه گــرم و 
پیشــتاز در رســانه ملــی را بــرای بیــدار کــردن مخاطبــان مســتعد 
ضــروری می دانســت و معتقــد بــود کــه بــا ایــن روش اســت کــه 
می تــوان بــه خنثــی کــردن انبوهــی از ترفندهــای دشــمن نائــل 
ــاره مثال هــای متعــددی از فعالیــت حرفــه ای  شــد و در ایــن ب
خــود بیــان می کــرد. بــرای روشــن تر شــدن مطلــب، بــه تفــاوت 
هواپیمــای مســافربری و هواپیمــای جنگنــده اشــاره می کنیــم. 
شــکی نیســت کــه در هواپیمــای مســافربری صدهــا فــرد امکان 
پــرواز دارنــد و در جنگنــده یــک یــا دو نفــر می تواننــد پــرواز 
گــر جنگنــده باشــد می توانــد بــر نقاطــی  کننــد. امــا جنگنــده ا
نمی توانــد  مســافربری  هواپیمــای  هیــچ  کــه  شــود  متمرکــز 
کــه نقشــه مناســبات موجــود را تغییــر  کنــد  و نتایجــی خلــق 
دهــد. برنامه هــای گــرم، علیرغــم کــم بــودن ذاتــی مخاطبــان، 
می تواننــد نقش آفرینی هــای حســاس و مهمــی  در مناســبات 

مختلــف سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــند که شــاید بســیاری 
از آن هــا قابــل پیش بینــی هــم نباشــد. 

مشــهور  مغلطــه  ایــن  بــه  همــواره  نیــز  طالــب زاده  مرحــوم 
کــه میــزان موفقیــت و عــدم موفقیــت برنامه هــا و  رســانه ای 
شــبکه ها را بــر اســاس تخمیــن تعــداد بیننــده تعییــن کننــد، 
واقــع  در  نمی دانســت.  حرفــه ای  را  آن  و  داشــت  اعتــراض 
رســانه ابتــدا بایــد بدانــد کــه چــه می خواهــد بگویــد و چقــدر 
ــد. بعــد از آن کــه موفــق شــد رویکــرد شــفافی  می خواهــد بگوی
کــردن ایــن  کیفیــت اجرایــی  را بــه دســت آورد، بایــد دربــاره 
کــه می افتــد  کنــد. بــه نظــر می رســد اتفاقــی  ســخن، تــاش 
 ... و  میانــی  مدیــران  شــبکه ها،  مدیــران  اســت.  عکــس  بــر 
ابتــدا بــر اســاس تخمینــی کــه از امــکان جــذب تعــداد بیننــده 
بعــد  و  را مشــخص می کننــد  برنامه ســازی  فرم هــای  دارنــد، 
تــاش بســیار دارنــد کــه ایــن فــرم احتمــااًل پربیننــده، پیوســت 
محتوایــی بیابــد. نتیجــه آن می شــود کــه هــم آن فــرم جــذاب 
مخــدوش می گــردد و هــم آن محتــوا شــکل شــعاری و بــی اثــر 

می کنــد. پیــدا 
انقــاب  از  بعــد  ســینما  نظریــه  ح  طــر در  آوینــی  شــهید  گــر  ا
ــه  ــز در ادام ــب زاده نی ــوم طال ــود، مرح ــا ب ــامی، از بهترین ه اس
در نشــان دادن راه رســانه انقابــی، از شــاخص ترین ها بــود. 
ــب زاده چنــدان اهــل نــگارش  ــا ایــن تفــاوت کــه مرحــوم طال ب
می کــرد؛  بیــان  شــفاهی  را  خــود  ســخنان  و  نبــود  نوشــت  و 
بهتریــن  خــود  رســانه،  در  او  عملکــرد  خروجــی  کــه  هرچنــد 
شــاهد بــر اندیشــه اوســت. نــادر طالــب زاده نشــان داد یــک 
نظــام  تحمیق گــر  و  تحمیل گــر  فضــای  از  مســتقل  رســانه 
ســرمایه داری، چطــور امــکان تحقــق دارد و چطــور می تــوان 
در مناســبات، مؤثــر باشــد. افســوس کــه همچنــان کــه شــهید 
آوینــی آن قــدر کــه بایــد و شــاید بــرای فهم ســینما خوانده نشــد، 
طالــب زاده هــم آن قــدر کــه بایــد و شــاید بــرای فهــم الگوهــای 

موفــق تلویزیونــی دیــده نشــد.
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چــه بســیار علــوم انســانی خوانده هایــی کــه نــه فهمــی از علــم 
کــردن  بلغــور  انســانی،  انســان. علــوم  از  نــه فهمــی  دارنــد و 
الفــاظ خارجــی، یــا نظریــات ترجمــه ای نیســت کــه بــا ژســت 
دانــای کل گونــه در همــه مســائل و اتفاقــات ایــران و جهــان بــه 
کار بــرده شــود. علــوم انســانی علــم از خــود بیگانــه ای نیســت 
کــه چشــم بــر حقیقــت پدیده هــای جهــان و درســت محیــط 
ــاب  ــرب، حج ــا غ ــرق ی ــی ش ــک آفتاب ــا عین ــدد. و ب ــود فروبن خ
ســیاه بــر چشــم عاِلــم بینــدازد کــه العلــم نــور یقذفــه اهلل فــی 
کمــال  بــه جســتجو و یافتــن  انســانی  المومــن. علــوم  قلــب 
دو  ایــن  واجــد  طالــب زاده  نــادر  اســت.  انســان  و  جهــان  در 
ــتجوگری  ــانی در جس ــوم انس ــم عل ــت. عال ــی اس ــی مبنای ویژگ
ســالکانه کمال طلبانــه اش وجــودش را مداومــا صــاف می کنــد 
و این گونــه بــه انســان های کامــل و کامل تــر تمســک جســته و 
معرفــت نظــری و عملــی اش را از آن هــا اخــذ و بــا آن هــا خــود را 

تنظیــم می نمایــد.
بــه  و  دیــدم  امــام  چهــره  در  را  کمــال  »مــن  می گویــد:  نــادر 

دادم.«  قــرار  اختیــارش  در  را  خــودم  و  آمــدم  دنبالــش 
می گذارنــد.  ســر  از  را  مختلفــی  تجربیــات  ایــن  از  پیــش  او 
عالــم علــوم انســانی از آن جــا کــه بــا کثــرات انســانی روبروســت 
کنــدن از  همیشــه در خطــر غفلــت یــا انحــراف اســت. ایــن 
کثــرات و تمرکــز بــر توجــه بــه انســان کامــل و تحقــق آن چــه او 
ــوم انســانی  ــم را بــر عالــم عل ــازه دریچه هــای عل می خواهــد؛ ت
ــز  ــود؟ ج ــه ب ــام چ ــرت ام ــه حض ــزی توج ــد. دال مرک ــاز می کن ب

قیــام هلل در چارچــوب آرمان هــای اســام نــاب؟ البتــه شــخص 
امــام در درجــه دوم از اهمیــت اســت؛ حــاج نــادر و امثــال او،  
کــه در امــام نمــودار شــد و  مجــذوب دال مرکــزی ای شــدند 
از ســوی او عرضــه شــد. بنابرایــن عالــم علــوم انســانی مــا در 
دو وجــه زیســت می کنــد: اوال او در هــر جــا کــه معرکــه مبــارزه 
اســت.  کنش گــر  و  کمــال حاضــر  کســب  بــرای  اســت  برقــرار 
ثانیــا عالــم علــوم انســانی شــاهد و راوی معرکــه بــدون واســطه 

اســت.  حجاب هــای معمــول 
بنابرایــن عالــم علــوم انســانی از عافیت طلبــی و عــدم مواجهــه 
کــه  بــا حقیقــت میــدان مبــارزه بــه دور اســت. دقیقــا جایــی 
روشــنفکری و تحجــر به عنــوان آفــت اساســی عالمــان علــوم 
انســانی از همیــن جــا آغــاز می شــوند. روشــنفکر و متحجــر؛ 
بــه واســطه جمــود نظــری )چــه در متــن مقــدس دینــی یــا 
غربــی( و عافیــت طلبــی عملــی دچــار عــدم پویایــی می شــود. 
ایــن رکــود او را دچــار فاصلــه از انســان و حقایــق مربــوط بــه 
بــه طبقــه ای خــاص  تبدیــل  را  او  ایــن فاصلــه  آن می کنــد. 
می کنــد، بــه همیــن دلیــل علــم او دچــار اشــرافیت می شــود. در 
ایــن فاصله گیــری، مداومــا داده هــای نظــری اش را بــر جامعــه 
دســت  از  را  اقنــاع  قــدرت  و  می کنــد  تحمیــل  پیرامونــی اش 
می دهــد. اتفاقــا ایــن دو طیــف اهــل تکفیــر نظــری و عملی انــد 
کــرده و مانــع از رشــد  و از ایــن جهــت آزادی بشــر را محــدود 
آن می شــوند. بــه همیــن دلیــل در تعامــل بــا آن هــا انســان بــه 
جــای گشــودگی و بســط و رشــد، دچــار بــن بســت و تنگ نظــری 
بــه همیــن  اســت  کوچــک  ایــن دو طیــف  می شــود. جهــان 
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دلیــل از فهــم مــردم عاجزنــد. امــا در مقابــل عالــم علوم انســانی 
مــا )نــادر طالــب زاده( این گونــه نیســت. او در جایــی اشــاره 
می کنــد: »بــه روز رســانی فرهنــگ اهــل بیــت، کار امــام بــود!«
دو جریــان پیش گفتــه اتفاقــا بــا همیــن جملــه مشــکل دارد، 
مشــکل  دچــار  بیــت  اهــل  فرهنــگ  به روزرســانی  بــا  چــون 
کــه دکانــش در دینــداری تختــه  اســت. متحجــر از آن بــاب 
ــی  ــی اش، یعن ــت ذهن ــه ب ــت ک ــنفکر از آن جه ــود؛ و روش می ش
ــوم انســانی مــا بایــد بتوانــد ایــن  غــرب، را می شــکند! عالــم عل
بــه روزرســانی را صــورت بنــدی و روایــت کنــد؛ صــد البتــه ایــن 
بــه روزرســانی درگیــری ایجــاد می کنــد. یکــی از مصادیــق ایــن 
کمیــت  به روزرســانی چالش هایــی اســت کــه در مســیر امــر حا

پیــش می آیــد:
»در حکومــت دینــی،  مســائل و تضادهایــی هســت کــه انســان 

بــرای درک و هضــم آن هــا بایــد خیلــی قــوی باشــد.«
بــه روزرســانی فرهنــگ اهل بیــت در قالــب حکومــت دینــی،  
چالش هــای جــدی دارد. خطــر انحــراف دارد، خطــر شکســت 
خــوردن دارد، خطــر از میــان رفتــن دارد. امــا علــوم انســانی 
درگیــر، علــم خطــر کــردن اســت. در گوشــه میــدان نیســت کــه 

نیــش بزنــد، هــو کنــد، تمســخر کنــد، نفــی کنــد.
ــرد، کار  ــی می ک ــا کار علم ــن حرف ه ــر از ای ــه فرات ــادر کان ــاج ن ح
کمــال بــه  علــم مگــر چیســت؟ جــز نشــان دادن حقیقــت و 
انســان ها؟ واقعیــت جــز در مبــارزه و درگیــری بــا باطــل نمایــان 
می شــود؟ و حقیقــت جــز در ایــن معرکــه صیقــل پیــدا می کنــد؟ 
بــه همیــن دلیــل حــاج نــادر، عالــم علــوم انســانی اســت. او در 
کامــل متمســک اســت،  معرکه هــا حاضــر اســت؛ بــه انســان 
دســت او را بــا روایت هــا و کنش هایــی کــه انجــام می دهــد؛ بــاز 

می کنــد، دال مرکــزی امــام را فهــم، تبییــن و بســط می دهــد و...
حضــور در انقــاب مــردم، حضــور در روایــت النــه جاسوســی، 
بوســنی،  جنــگ  در  حضــور  جنــگ،  جبهه هــای  در  حضــور 
فتنــه،  بــا  مقابلــه  در  فعاالنــه  حضــور  آمریــکا،  در  حضــور 
از  بخش هایــی  و...  روایت گــر،  انســانی  نیــروی  پــرورش 
ــم  ــا تعاریــف مرســوم عل ــو ب ایــن کوشــش های علمــی اســت ول

نباشــد. متناســب 
عــاوه بــر ایــن نــادر طالــب زاده، قصــد و عــزم امــام در حرکــت 
جهانــی و تمدنــی اش فهــم کــرده بــود. بنابرایــن توجــه بــه نــگاه 
تمدنــی در کارهایــش بســیار جــدی بــود: در ابتــدای ســال 70 
کــه هنــوز حرفــی از افــول آمریــکا نبــود، او روایت فقــر در آمریکا را 
ارائــه می کنــد. و ایــن خــط را تــا انتهــای عمــرش در قالب هــای 
مختلــف تــداوم می بخشــد. بعــد از آن ســراغ مناطــق حســاس 
مــی رود و خیــزش اســام را در عصــر جدیــد شناســایی و روایــت 
می کنــد: تمــدن اســام در اروپــا، عــراق، عربســتان، لبنــان و... 
کار عصــر انتظــار او کاری تمدنــی و خــط مرزهــای آرمــان امــام 
را بــه تصویــر کشــیده اســت. او روایــت پیشــرفت های تمــدن 
اســامی را در کار »رنســانس قبــل از رنســانس« عرضــه می کنــد. 
اســت.  تمدنــی  کامــا  کاری  مســیح«   »روایــت  ســینمایی  یــا 
افق هــای  بــه  آن کــه  بــرای  امــام  حرکــت  و  اســامی  انقــاب 
تمدنــی مدنظــر برســد، نیازمنــد روایــت راویــان و عالمــان در 
همــه ابعــاد اســت. روایــت فکــری، تجربــی، هنــری و رســانه ای 
راهبــردی  نقــاط  تاریخ هــای  تمدن هــا،  اقــوام،  ادیــان،  از 

جهــان، آینــده جهــان و... 
پــروژه روایــت اندیشــه ای رســانه ای و هنــری حــاج نــادر را شــاید 

بتــوان این گونــه تصویــر کــرد:
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گفتارهایـش در ارائـه  گفت وگوهـا و  نـادر طالـب زاده را ابتـدا از 
آوینـی  شـهید  از  انتقـادی  البتـه  و  عمل گرایانـه  ح  شـر یـک 
گـر آوینـی زنده بود، شمشـیر می کشـید.«    شـناختم. می گفـت: »ا
بعدتر در میانۀ دهۀ هشـتاد بود که به واسـطه دوسـت عزیزی 
کـه از نزدیـکان حـاج نـادر بـود، توفیـق دیـدار بـا او دسـت داد. 
پایـان دهـه هشـتاد  تـا  و  بارهـا تکـرار شـد  کـه بعدهـا  توفیقـی 
کـه حـاج نـادر بـه  گاهـی  ادامـه داشـت. در ایـن سـال ها هـر از 
خوزسـتان می آمـد، یـک نیـم روز و گاهـی بیشـتر را خالی می کرد 
میهمانـش  تهـران  در  هـم  گاهـی  کنیـم؛  گعـده  گـردش  بـر  تـا 
می شـدیم. موضـوع گعده هـا و گفت وگوهـا از هـر دری سـخنی 
گاه »خنجـر و شـقایق« را می دیدیـم و او از خاطره هـای  بـود. 
پشـت دوربیـن می گفـت؛ گاهـی مسـتندهای دیگـر. گاهـی او از 
دگرگونـی، غـرب، آوینـی، دیگـری و خـود و خمینـی می گفـت، 

گاهـی حرف هایـی دیگـر.
کـه  مـا،  نفـره  پنـج  بـرای جمـع چهـار  نـادر  بـود حـاج  هـر چـه 
بـود،  کوچک تـر  او  از  دهـه  سـه  از  بیـش  سـنی مان  میانگیـن 
بـرای خـود مـا  ایـن همراهـی  کـه  آن چنـان وقـت می گذاشـت 
و  وجـودی  درکـی  بیان کننـده  مـا  بـرای  او  بـود.  عجیـب  نیـز 
بی واسـطه از انقـاب اسـامی بـود. انقـاب اسـامی را بـه مثابـه 
یـک دگرگونـی ژرف، انسـانی، درونـی، باطنـی و انفسـی تجربـه 
گاه از یـاد  کـرده بـود و آن را ایـن چنیـن روایـت می کـرد. هیـچ 
نمی بـرم در یکـی از نخسـتین دیدارهـا، در نیمه هـای شـبی کـه 
از فشـردگی برنامه هـا و کارهـای آن روز تـا مـرز بیهوشـی خسـته 
بود، چگونه و با چه شوقی در دل و برقی در چشم، از جمات 
امـام خمینـی می گفـت. کاغـذی از جیـب کتـش درآورده بـود و 
جماتـی از امـام خمینـی، کـه بـه نظـر مـا جماتی معمولـی بود، 
لـذت می خوانـد؛ آن چنـان می خوانـد  و  بـا شـوق  برای مـان  را 
درک  وجـود  تمـام  بـا  کـه  می فهمانـد؛  مـا  بـه  کـه  می گفـت  و 
می کردیـم این هـا جماتـی معمولـی نیسـتند. جماتـی هسـتند 

کـه عمـق معنـوی و سـادگی زبانـی را بـا هـم جمـع کرده انـد.
او در گعده ها و گفتگوها و آموزش های غیررسمی اش، همواره 
کـه می توانسـتیم بـا  گونـه ای حـرف مـی زد و رفتـار می کـرد  بـه 
بخشـی هایی از متـن حرف هـای او درباره موضوعات مختلف 
مخالـف باشـیم. حتـی در موضوعـات بنیادینـی مثـل سـنت، 
غـرب، توطئـه و سیاسـت مخالـف باشـیم امـا همزمـان بـا ایـن 
مخالفـت، نگـرش نهفتـه و آشـکار در فرامتـن آن حرف هـا و نیز 
گوینده شـان را بسـیار دوسـت داشته باشـیم؛ و این ناهمسازی 

بسـیار جـذاب بود.
حـاج نـادر، در کنـار چنـد نفـر معـدود دیگـر، همـواره برایـم یـک 
مـورد خاصـی و پیچیـده از مطالعـه و پرسـش بـود و مـن در آن 
گعده ها بیشـتر به دنبال این پرسـش بودم: او چگونه انسـانی 
کـه ایـن  گذرانـد  بـود و چـه تجربـه دگرگونـی انسـانی  را از سـر 
گونـه شـد؟ بعدهـا در مقـاالت و تحقیقـات و پایان نامه و رسـاله 
چیزهایـی دربـاره انسـان انقابـی و انقاب انسـانی نوشـتم، که 
گـر چـه صورتـی نظری داشـت ولی پاسـخی از جمله به همین  ا

پرسـش بود.
از جمله ویژگی های او یک جمع دشـواِر دیالکتیکی میان نقد 
و امیـد بـود: حـاج نـادر سرشـار از امیـد بود، آن قـدر که وقتی آن 
چنـد سـاعت دیـدار بـا او دسـت مـی داد، تـا یکـی دو روز، انـگار 
بـرق چشـمانش در وجودمـان جهیـدن گرفتـه باشـد، سـر حـال 
و ُپـر از نیـرو بـرای دگرگونـی اوضـاع بودیـم و چـه بسـا گاهـی تـا 

روزهـا پـس از دیـدار نیـز ایـن احسـاس را همـراه داشـتیم.
شورشـی  یـک  بـود؛  انتقـادی  سراسـر  او  نـگاه  دیگـر  سـوی  از 
بـر ضـد تقریبـًا همـه چیـز؛ بـرای مـا کـه جـوان بودیـم و بیشـتر 
کـه  حالمـان حامـل اعتـراض بـود، ایـن جـذاب و جالـب بـود 
کسـی را می دیدیم از میان سـالی عبور کرده ولی آن قدر منتقد 
و معترض و حتی گاهی به شکلی آنارشی است. آن قدر منتقد 
که برای نگاه کردن به سـطح نقد او، کاه از سـرمان می افتاد. 

سیر آفاق و انفس حاج نادر
یادی از حاج نادر طالب زاده معلم دگرگونی، جرأت، نقد و امید

مجتبی نامخواه
نویسنده، پژوهشگر و دبیر علمی 

جشنواره علوم انسانی عمار

      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده

خرداد   1401
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بـا  شـخصی  و  سـلیقه ای  جزئـی،  نقدهـای  از 
می کـرد  سـعی  می گذشـت.  تمـام  اغمـاض 
عبادالرحمان باشـد و خطابه های جاهان را به 
سـامی پشـت سـر بگـذارد؛ در مسـائل اساسـی و 
عدالت خواهانـه امـا یـک منتقـد بسـیار رادیـکال 
بـود. منتقـدی کـه در عیـن نقـد، سرشـار از امیـد 
بـه تغییـر وضعیـت بـود و ایـن توأمانـی عجیـب 
بـود.  اعتـراف می کنـم که بسـیار دوسـت داشـتم  
کمـی از شـیوه او در ایـن جمـع میـان نقـد و امیـد 
کنـم امـا حتـی در تحقیـق  را بیامـوزم و پیـروی 
پیرامـون انسـان انقاب اسـامی هم نتواسـته ام 
بـه تبییـن درسـتی از ایـن ویژگـی جمع الجمعـی 
او و مانندهـای او برسـم:  نـه ماننـد او اعتـراض 

داریـم و نـه ماننـد او امیدواریـم.
مشابه همین جمع را میان وصول و جست وجو 
داشـت. او بـه نحـوی وجـودی انقـاب اسـامی 
رسیده بود و انقاب اسامی برای او یک موضع 
یـک  او  بـرای  اسـامی  انقـاب  نبـود.  سیاسـی 
تحـول اجتماعـی در ایـران نبـود و بیـش و پیش 
از هـر چـه، یـک دگرگونـی انفسـی در عمـق جـان 
و آن گاه آفاقی و در جهان بود. بنابراین رسیدن 
او بـه انقـاب اسـامی، نـه از جنـس رسـیدن بـه 
یـک موضع سیاسـی، که چیـزی از جنس وصال 
اسـامی،  انقـاب  بـا  نسـبت  در  او  حـاِل  بـود. 
بـود.  گمشـده  یـک  پـی  در  جوینـده ای  حـاِل 
جوینـده ای کـه عمری در جسـت وجوی موقفی 
شـناختی، عرفانـی و اجتماعـی بـوده و آن را در 
انقـاب اسـامی یافتـه اسـت. در اغلـب مـوارد، 
وصـال  بـا  جوینـده ای  و  جسـت وجوگر  چنیـن 
مطلـوب و محبـوب، بایـد آرام بگیـرد؛ در مـورد 
حـاج نـادر امـا وضـع بـه کلـی وارونـه بـود. گویـی 
آن وصـال بـه موقـف شـناختی انقـاب اسـامی 
بـه او حـس جسـت وجوی بیشـتر داده بـود. کـم 
و بیـش می دانیـم کـه سـر و کار نـادر طالـب زاده 
می سـاخت،  مسـتند  بـود.  انسـان  و  دوربیـن  بـا 
مصاحبـه می کـرد و برای چنین کارهایی انسـان 
کارهـا هـر چـه نـام داشـته  تربیـت می کـرد. ایـن 
باشـد، پژوهـش نیسـت. در پیـام درگذشـتی کـه 
رهبـر انقـاب بـرای درگذشـت ایشـان نوشـته اند 
امـا عنـوان »پژوهشـگر« را بـه کار برده اند. گمان 
از  بعـد  ایـن  خوبـی  بـه  عنـوان  ایـن  می کنـم 
شـخصیت حاج نادر را توضیح دهد: جسـتجوگِر 
مسـیر  آن  رونـده  مـا،  قصـه  دسـِت  بـه  دوربیـن 
پژوهشـی  و جسـت وجوگرانه ای بـود کـه امروز ما 

نیازمنـد آنیـم.
انقـاب اسـامی بـرای او یـک تحـول اجتماعـی 
بیـش  او  نظـر  در  انقـاب  ایـن  نبـود.  ایـران  در 
دگرگونـی  یـک  سیاسـی،  تحـول  آن  از  پیـش  و 
انفسـی بـود کـه نخسـت در عمـق جان هـا روی 
جهان شـان  بـه  آنـان  طریـق  از  آن گاه  و  داده 
کشـیده شـده و  ابعـادی آفاقـی یافتـه اسـت. او 
را  دگرگونـی  دو  ایـن  هم زمـان  می کـرد  تـاش 
دنبـال کنـد. در آسـتانه هفتـاد سـالگی بـود امـا از 
کوشـش بـرای دگرگونـی درونی دسـت برنداشـته 
بـود و همچنـان شـور جوانانـه ی تغییـر داشـت و 
در عیـن حـال تـاش می کـرد ایـن دگرگونـی را در 

جهـان بسـط دهـد. 
در  در  راز  گلشـن  در  شبسـتری،  محمـود  شـیخ 
ضمـن یـک تمثیـل، ظهـور حقیقـت در هسـتی 
را ایـن چنیـن توضیـح می دهـد: »جهـان انسـان 
شـد و انسـان جهانـی«. ایـن یـک اسـتدالل مهـم 
در عرفـان اسـامی، دربـاره نسـبت جهـان درون 
و جهـان بـرون اسـت. مضمـون ایـن اسـتدالل، 
شـدن  »انسـانی  میـان  همبسـتگی  دسـت کم 
جهـان« و »جهانـی شـدن انسـان« اسـت. شـیوه 
زندگـی نادر طالب زاده التزام به این همبسـتگی 
بـود. در نظـر )عمـل( او، کوششـی جهانـی بـرای 
بـه  او  خـود  بـود  شـده  باعـث  انسـانی،  جهانـی 
انسـانی جهانی تبدیل شـود. مسـئله تنها سابقه 
و تجربـه زیسـتن او در آن سـوی دنیـا نبـود. او 
ایـن تجربـه را دسـت مایه کوشـش های جهانـی 
خـود قـرار داده بـود. در نظر او انسـان باید تاش 
می کـرد کـه دگرگونـی در خـود را تـوأم بـا دگرگونـی 
در جهـان بـه پیـش ببـرد و در دل ایـن مسـیر بـه 
»انسـانی جهانی« تبدیل شـود. او اعتقاد داشت 
کـه ایـن، جوهـره ی ایده انسان شـناختی انقاب 
گر کوششـی انسـانی  اسـامی اسـت و در هـر جـا، ا
و انسان سـازانه مبتنـی بـر ایـده انقـاب اسـامی 
در جریـان اسـت، نتیجـه بایـد پـرورش انسـانی 

جهانـی باشـد.   
دوازدهمیـن  خبـری  کنفرانـس  در  بـار  آخریـن 
دربـاره  بحثـی  ارائـه  بـرای  عمـار،  جشـنواره 
کنـار  عمـار،  انسـانی  علـوم  جشـنواره  نخسـتین 
کـه  ایـن  بـا  و می دیـدم  بـودم  دسـتش نشسـته 
ادامـه  می کـرد  سـعی  نداشـت؛  مسـاعدی  حـال 
بدهـد. در آغـاز جلسـه چنـد کلمـه روی کاغـذی 
موقـع  بگویـد.  را  همان هـا  البـد  کـه  نوشـت 

93

الگویــــــــــــ
حاجــــــــــــ

نــــــادر

حاجنادرسرشاراز
امیدبود،آنقدرکه
وقتیچندساعت
دیداربااودست
میداد،تاروزها
سرحالوُپراز

نیروبرایدگرگونی
اوضاعبودیم

انقالباسالمی
برایاویکتحول
اجتماعیدرایران

نبودوبیشو
پیشازهرچه،

یکدگرگونیانفسی
درعمقجانو
آنگاهآفاقیودر

جهانبود.بنابراین
رسیدناوبهانقالب

اسالمی،نهاز
جنسرسیدنبه

یکموضعسیاسی،
کهچیزیازجنس

وصالبود.



صحبت اما آن چنان بحثش را پر از شـور امید و در عین حال 
انتقـادی ارائـه کـرد که همه ما بـه وجد آمدیم و بعد از کنفراس 

می کردیـم. صحبـت  »وجـد«  ایـن  دربـاره  دیگـر  دوسـتان  بـا 
راز این وجد و آن جمع چه بود؟ نمی دانم اما می دانم مشـابه 
همیـن وقتـی را کـه بـرای جمـع کوچـک مـا می گذاشـت، بـرای 
نبـود،  پـروژه  انسـان  او  بـرای  می گذاشـت.  بسـیاری  دیگـران 
مسـئله بـود. همیـن بـود کـه بی آن کـه همچـون مدعیـان ادا در 
بیـاورد، بـرای امر تربیت و پرورش انسـان ها وقت می گذاشـت. 
در ایـن وقت هـا، همـان طـور کـه گفتـم، بیـش از همـه چیـز بـه 
مـا حـس نقـد و طـرد وضعیت هـای موجـود مـی داد. امیـد بـه بر 
قـراری وضعیت هایـی دیگـر مـی داد و البتـه »جـرأت«؛ جـرأت 
گـر بگویـم او بـرای نسـلی از مـا  بـودن؛ جـرأت انقابی بـودن. ا
و در مواجهـه بـا اضطراب هـای هویتی مـان معلـم جـرأت بـود؛ 
حرف هایـش  همـه  میانـه  در  کـه  ایـن  دیگـر  نگفتـه ام.  بیـراه 
دربـاره  امیـد و نقـد و جـرأت و دگرگونـی و غـرب و غیره، یک نفر 
نشسـته بـود و آن  یـک نفـر بی شـک خمینـی بـود. خمینـی ای 
کـه او برایمـان تفسـیر می کـرد، سراسـر شـور ویرانـی نظم هـای 
ناهم سـاز و سـاختن جهانـی دیگـر بود. شـاید نتوانـم این نکته 
را در ایـن فرصـت منتقـل کنـم امـا خمینـِی حاج نادر درسـت در 
مرکـز همـه ایده هایـش، در مرکـز جهـاِن فکـری او جـای داشـت 
و حـاج نـادر خیلـی صادقانـه تـاش می کـرد کـه انسـاِن خمینـی 
باشـد. خیلـی پیـش می آمـد کـه در موضوعی حاج نـادر حرف و 
نقل و ایده ای داشـت و ما هم که کم کم بزرگ تر شـده بودیم، 
بـرای خـود تحلیلـی داشـتیم. می گفـت و می گفتیـم. اغلب هم 
قبـول نمی کـرد و مـا هـم قبـول نمی کردیم اما درسـت در همان 
حالـی کـه آن نظـر خـاص او را قبـول نداشـتم، یـا او آن حـرف ما 
خـاص را رد می کـرد، مـا بـه صداقت و دلسـوزی او و به تاشـش 

بـرای انسـاِن خمینـی بـودن، ایمـان داشـتیم. یـک تجربـه ای 
کـه شـاید نتوانـم منتقـل کنـم ولـی حتـی در آخرین دیـداری که 

در خدمـت او بـودم تکـرار شـد.
ایـن  کـه  ایـن  گفتـم و  نـادر  از دشـواری جمـع نظرهـای حـاج 
کـه از  دشـواری چیـزی مثـل یـک راز بـود. ایـن را هـم بگویـم 
راز حـاج نـادر چیزهایـی برایمـان مکشـوف شـده بـود. ایـن کـه 
کـه  دارد  انسـانی  و  انفسـی  آن دگرگونـی  در  ریشـه  ایـن جمـع 
البتـه ریشـه  کـرده بـود.  او در جریـان انقـاب اسـامی تجربـه 
بـرای اسـتمرار آن دگرگونـی  دیگـری هـم داشـت و آن تـاش 
بود. گاهی آخر یک سـفر کاری او، در پایان یک روز پر مشـغله  
گعـده  بـه هـم می رسـیدیم؛ چنـد سـاعتی وقـت می گذاشـت و 
گوشـه ای  از نیمـه می گذشـت هـر یـک،  کـه  می کردیـم. شـب 
می خوابیدیـم امـا او فقـط کمـی می خوابیـد. قبـل از اذان صبح 
برمی خواسـت و بـرای خـود خلـوت سـحری داشـت؛ نمی دانـم 
بـه عیـان  نمـاز صبـح،  از  بعـد  کـه  آن خلـوت چـه می کـرد  در 
می دیدیـم همچـون تیـر از چله کمان رها شـده، برای حرکت و 

جنبیـدن، نیـرو و انگیـزه داشـت.
کاش حـاج نـادر، بـرای نسـل مـا هـم مثـل بزرگ ترهایمـان یـک 
فعـال رسـانه ای بـود؛ یـک تهیـه کننـده یـا یـک فعـال سیاسـی، 
همـکار، مجـری تلویزیونـی، چهـرۀ مشـهور یـا هـر چیـز دیگـر. 
کاش مـا هـم مثـل آن رفیـق دیریـن و همسـایه حـاج نـادر، بـا 
کنایـه بـه سـوِگ حاصـل از مـرگ او همراه می شـدیم. کاش این 
از انـدوه مدفـون نمی شـدیم و ایـن چنیـن  چنیـن زیـر آواری 
معلمـان  از  یکـی  و  جـرأت  سرچشـمه های  از  یکـی  ناامیدانـه 

نمی کردیـم. بدرقـه  را  خمینی مـان 

      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده
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چندوجهـــی بـــودن شـــخصیت و اشـــراف بـــه چنـــد عرصـــه 
مطالعاتـــی و عملـــی، از ویژگی هـــای مشـــترک مرحـــوم شـــهید 
ک در  ایـــن اشـــترا بـــود.  نـــادر طالـــب زاده  آوینـــی و مرحـــوم 
اشـــراف معرفتـــی و عملیاتـــی، بـــه صـــورت خـــاص در ســـه 
ــانه.  ــر و رسـ ــه، هنـ ــی داد: اندیشـ ــان مـ ــودش را نشـ ــه خـ حیطـ
متاســـفانه یکـــی از خألهایـــی کـــه پـــس از شـــهادت مرحـــوم 
شـــهید آوینـــی نیـــز هیـــچ گاه برطـــرف نشـــد، همیـــن تاقـــی ســـه 
تقاطـــع مهـــم بـــود. بـــا ایـــن حـــال، جنـــاب آقـــای طالـــب زاده، از 
معـــدود افـــرادی بـــود کـــه ایـــن مهـــم را درک کـــرده بـــود و ضمـــن 
ک ایـــن موقعیـــت خـــاص و پیچیـــده، خـــودش وارد عمـــل  ادرا

شـــده بـــود.
بـــه  می تـــوان  ســـینما،  از  فهـــم  و  هنـــر  زمینـــه  در  حداقـــل 
کن  ســـا و  ســـینما  )منتقـــد  جاهـــد  پرویـــز  آقـــای  یادداشـــت 
از  اندیشـــه ای  عمـــق  دربـــاره  کـــرد.  اشـــاره  انگلســـتان( 
صحبت هـــا،  نیـــز،  مـــا  جهـــان  پیرامونـــی  پدیده هـــای 
مصاحبه هـــا و نوشـــتارهای مرحـــوم طالـــب زاده خـــود گویـــای 

ایـــن مـــورد اســـت. دربـــاره رســـانه نیـــز بایـــد گفـــت کـــه ایشـــان 
ضمـــن نقـــد و بررســـی ذوات رســـانه ها و توجـــه بـــه ســـاحت 
تئوریـــک ارتباطـــات، وارد عمـــل نیـــز شـــده بودنـــد، و مســـتندها 
و کارهـــای رســـانه ای و جشـــنواره ها و کنفرانس هایـــی کـــه بـــه 

اهتمـــام ایشـــان برگـــزار شـــد، مویـــد ایـــن مطلـــب اســـت.
ـــا ایـــن حـــال، بـــه جـــز ایشـــان، ســـخت بتـــوان نـــام دیگـــری را  ب
یافـــت کـــه هم طـــراز بـــا ایشـــان یـــا حداقـــل بـــه دنبـــال ایشـــان 
ایـــن تقاطـــع مهـــم را کـــه شـــهید آوینـــی نیـــز متوجـــه آن بودنـــد، 
درک کـــرده باشـــد. در روزگاری بـــه ســـر می بریـــم کـــه بخـــش 
ــه  ــانه، کـ ــات رسـ ــات و مطالعـ ــوم ارتباطـ ــاتید علـ ــی از اسـ مهمـ
ــران  ــث در ایـ ــن مباحـ ــعه ایـ ــس و توسـ ــه دار تدریـ ــود داعیـ خـ
هســـتند، از فلســـفه و بنیان هـــای نظـــری علـــوم اجتماعـــی 
و  غربـــی  جامعـــه  فهـــم  و  مـــدرن  علـــوم  تکویـــن  تاریـــخ  و 
اقتصـــاد  نقـــد  بـــه  دســـت یابی  و  ایرانـــی  جامعـــه  التفـــات 
ــان  ــه همـ ــد و بـ ــاز می داننـ ــود را بی نیـ ــانه و... خـ ــی رسـ سیاسـ
کتفـــا می کننـــد.  نقـــد رســـانه و تدریـــس نظریـــه ارتباطـــات ا

دقیقا محل دعوا کجا است؟

داوود طالقانی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
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است.

نیـــز  رســـانه  عرصـــه  فعـــاالن  بـــرای  وضعیـــت 
چنـــدان خـــوب نیســـت. از اســـاس ایـــن فیگـــور 
فعـــال رســـانه کـــه در ســـال های اخیـــر خـــودش 
ــی  ــردبیر محتوایـ ــی و سـ ــاز تلویزیونـ را برنامه سـ
بی بهـــره  ضمـــن  می دهـــد،  نشـــان  مســـتند 
و  تئـــوری  بـــرای  حوصلـــه ای  هنـــر،  از  بـــودن 
اندیشـــه نـــدارد. البتـــه مشـــکل فقـــط اصحـــاب 

رســـانه و ارتباطـــات نیســـتند. 
جهـــان هنـــری هنرمنـــدان و هنرخوانده هـــای 
نـــدارد.  خوبـــی  اوضـــاع  نیـــز  ایـــران  در  مـــا 
)ادبیـــات،  هنـــر  اصلـــی  جریـــان  هـــم  هنـــوز 
شـــعر،  مجسمه ســـازی،  نقاشـــی،  ســـینما، 
حزب اللهی هـــا  دســـت  و...(  موســـیقی  تئاتـــر، 
کج ســـلیقگی هایی،  بـــا  نیســـت.  انقابی هـــا  و 
در  نیـــز  انقابـــی  هنرمنـــدان  معـــدود 
ســـال های اخیـــر رانـــده شـــده اند و بـــه دلیـــل 
بـــرای  هنـــری  کار  اساســـا  اقتصـــادی  شـــرایط 

اســـت. شـــده  ســـخت  بچه مذهبی هـــا 
گفتنـــی،  نا بـــه همیـــن دلیـــل و ســـایر دالیـــل 
ــودش  ــه خـ ــی بـ ــاید انقابـ ــی و شـ ــد ایرانـ هنرمنـ
کمتـــر زحمـــت می دهـــد کـــه احیانـــا بـــه علـــوم 
ــا کار رســـانه ای را یـــاد  انســـانی نزدیـــک شـــود یـ
ــرای  ــول بـ ــه مطـ ــن روضـ ــن ایـ ــرد. هم چنیـ بگیـ
اســـت.  برقـــرار  نیـــز  علوم  انســـانی خوانده ها 
ــانی  ــوم انسـ ــر علـ ــودش را درگیـ ــه خـ ــی کـ جریانـ
اســـامی و علـــوم انســـانی بومـــی و تحـــول در 
بـــه  انســـانی )دغدغه هایـــی شـــریف و  علـــوم 
ـــاد  ـــرای نه ـــت ب ـــروری و در اولوی ـــیار ض ـــا و بس ج
کـــرده اســـت، کمتـــر فرصـــت  علـــم در ایـــران( 
مســـتند  یـــا  ببینـــد  فیلـــم  کـــه  می کنـــد  پیـــدا 
ناامـــن  و  کار ســـخت و بی پنـــاه  بـــه  و  بســـازد 
روزنامه نـــگاری اندیشـــه و علـــم نزدیـــک بشـــود. 
چـــه بســـا ایـــن فیلـــم دیـــدن و فیلـــم ســـاختن و 
نقـــد فیلـــم و رمـــان خوانـــدن و داســـتان نوشـــتن 
بـــا تحقیـــر و صغـــارت مـــورد برخـــورد برخـــی از 

ــرد. ــرار بگیـ ــواران قـ ــن بزرگـ ایـ
آثـــار مرحـــوم شـــهید آوینـــی، بینامتنیت هـــای 
بســـیاری میـــان ایـــن ســـه عرصـــه اندیشـــه و 
هنـــر و رســـانه دارد. اصـــا آوینـــی بـــدون ایـــن 
ـــب زاده  ـــوم طال ـــت. مرح ـــف نیس ـــل تعری ـــه قاب س
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــود ک ـــانی ب ـــدود کس ـــه مع ـــز از جمل نی
ســـریال  ایشـــان  بـــود.  شـــده  نزدیـــک  تقاطـــع 
اندیشـــه ای  دغدغـــه ای  بـــا  را  »بشـــارت« 
ســـاخت. در »راز« ضمـــن توجـــه بـــه اتقضائـــات 

رســـانه های جدیـــد، مایه هـــای هنـــری را مـــورد 
بحـــث قـــرار داده بـــود. »افـــق نـــو« و »عمـــار« 
نیـــز محافلـــی بـــرای همیـــن تقاطـــع بـــه نظـــر 
می رســـید. بـــا ایـــن حـــال، ماننـــد شـــهید آوینـــی 

کـــم پیـــدا می شـــود. و مرحـــوم طالـــب زاده 
اســـتمرار ایـــن راه، ملتـــزم چنـــد شـــرط اســـت. 
و  کادر  تریـــت  و  انســـانی  نیـــروی  تربیـــت 
بایـــد  ســـواد  بـــا  آدم  و  هنرمنـــد  و  پژوهشـــگر 
هم زمـــان دنبـــال شـــود، معمـــوال موسســـه ها و 
نهادهـــای فرهنگـــی مـــا یک جانبـــه بـــه قضیـــه 
تربیتـــی  کار  ایـــن  مایه هـــای  می کننـــد.  نـــگاه 
در رفتـــار مرحـــوم طالـــب زاده دیـــده می شـــد. 
شـــرط دوم، ترجیـــح کیفیـــت بـــر کمیـــت اســـت. 
عهـــد  بچه انقابی هـــا  از  برخـــی  متاســـفانه 
ــر  ــند و هـ ــاب بنویسـ ــال کتـ ــر سـ ــه هـ ــد کـ کرده انـ
ســـال فیلـــم بســـازند و هـــر ســـال یـــک برنامـــه 
تلویزیونـــی بگیرنـــد. حداقـــل مـــا می دانیـــم کـــه 

نبـــود. این گونـــه  طالـــب زاده  مرحـــوم 
کـــردن ایـــن وجـــوه از  شـــرط ســـوم، برجســـته 
آوینـــی  شـــهید  حتـــی  و  طالـــب زاده  مرحـــوم 
اســـت. مســـاله ایـــن اســـت کـــه هنـــوز بخشـــی 
از جریـــان هنـــری ســـکوالر و روشـــنفکر شـــهید 
آوینـــی را بـــه عنـــوان چهـــره ســـینمایی قبـــول 
کـــه می شـــد بـــرای  کارهایـــی  نـــدارد. حداقـــل 
ایـــن مـــورد انجـــام داد، توجـــه دانشـــگاه های 
هنـــر، ســـوره، تربیـــت مـــدرس، تهـــران و امـــام 
ــان  ــه ایشـ ــری کارنامـ ــاد هنـ ــه ابعـ ــادق)ع( بـ صـ
بـــود. وقتـــی ایـــن اتفـــاق هنـــوز بـــرای شـــهید 
ــداده، طلـــب  خ نـ ــتی ر ــورت درسـ ــه صـ ــی بـ آوینـ
خوش خیالـــی  طالـــب زاده  مرحـــوم  بـــرای  آن 
اســـت. از طرفـــی در دروس رشـــته ارتباطـــات 
نیـــز جـــای مباحـــث رســـانه ای شـــهید آوینـــی 
خالـــی اســـت. مـــا بایـــد ایـــن فیگـــور خـــاص را 
برجســـته کنیـــم و نشـــان بدهیـــم ضمـــن اینکـــه 
ایـــن فیگـــور یکتاســـت، یعنـــی شـــخص دیگـــری 
کـــه  یافـــت  نمی تـــوان  دیگـــری  جریـــان  از  را 
ــازی آن  ــوی الگوسـ ــه سـ ــد بـ ــد، بایـ ــن باشـ چنیـ
گام  کاری  کـــردن ایـــن شـــیوه و روش  و برمـــا 

برداریـــم.

      ویژه نامه 
 چهلمین روز درگذشت 
 حاج نادر طالب زاده
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هرچــه زمــان می گــذرد پرداختــن بــه جنــس نــگاه آوینی هــا 
وجــه  می کنــد.  پیــدا  بیشــتری  ضــرورت  طالب زاده هــا  و 
از  عمیــق  فهــم  طالــب زاده،  نــادر  و  آقامرتضــی  مشــترک 
انقــاب، جهانی اندیشــی، نــگاه زالل بــه وقایــع، تیزبینــی در 
ج مشــترک نداشــتن بــا دشــمن  دشمن شناســی و البتــه مخــر
اســت. از دیشــب کــه دیگــر طالــب زاده در میــان مــا نیســت، 
خیلی هــا از نــادر بــودن طالــب زاده و مــرادش آوینــی می گوینــد. 
مــن هــم می پذیــرم کــه طالب زاده هــا زیــاد نیســتند، امــا ســؤالم 
بــه  از انقــاب چقــدر  ایــن اســت: در طــول ســال های پــس 
زاویــۀ نــگاه و نظــام مســائل آوینــی و طالــب زاده پرداختیــم؟ 
چقــدر بــه فکــر بازتولیــد ایــن آدم هــا بودیــم. این کــه فقــط از 
غــم فــراق بگوییــم کافــی نیســت! امــروز آنان کــه بایــد بــرای 
انقــاب روایت گــر تربیــت می کردنــد و نکردنــد؛ بایــد پاســخگو 
کــه بایــد آوینــی و طالــب زاده و سلحشــور را در  باشــند. آنــان 
تعــداد بســیار، بازتولیــد می کردنــد؛ بایــد پاســخگو باشــند. تــا ِکی 
می تــوان فقــط ُغّصــه خــورد؟ در عصــری کــه هیوالی رســانه ای 
دشــمن بی امــان می زنــد، می کوبــد، ویــران می کنــد؛ جبهــۀ 

انقــاب چــه بایــد می کــرد؟ چــه بایــد می ســاخت؟

طالــب زاده و آوینــی آینــدۀ جهــان و چالش هــای پیــش  رو را 
می فهمیدنــد. بــرای آینده ایده و برنامه داشــتند. می توانســتند 
دوردســت ها را حــدس بزننــد. جنــِس نگاه شــان، جنــس آینــده 
بــود. درخودمانــده و درگذشــته  مانــده نبودند . این هــا واقعا آدم 
بودنــد. خــب بســم اهلل، بیاییــد بســازیم. این هــا دســت نایافتنی 
کم نظیــر  آدم هــای  بازتولیــد  فنــاوری  اســت  کافــی  نیســتند، 
ــن  ــام همی ــو. ام ــتیم و بی الگ ــه اول راه نیس ــم. البت ــدا کنی را پی
کــرده. امــام آدم ســاخت. در بســتر مبــارزه، انســان ها را  کار را 
بــه آن چنــان پختگــی رســاند کــه آدم باشــند. امــام بــه همــه 
آموخــت کــه انتظــار در مبــارزه اســت و آدمیــت در مبــارزه. امــام 
صحنــۀ مبــارزه را در قلــب خاصــه نکــرد، قلــب را بــه میــدان 
آورد و میــدان را بــه قلــب. حیــات حقیقــی انســان را بــه قیــاِم 
هلل تعریــف کــرد و خــود جلــودار اهــِل قیــام بــود. صیــام را، صــاة 
را، تعلیــم را، ســینما را، هنــر را، دانشــگاه را و اصــًا همــه چیــز را 
مبــارزه می دیــد. امــام مبــارزه بــرای خــدا را تنهــا عنصــر بازتولیــد 
آدم هــا می دانســت. حــاال برگردیــد و یک بــار از ایــن زاویــه بــه 
ــز  ــزی ج ــی او چی ــد، در زندگ ــگاه کنی ــب زاده ن ــادر طال ــی ن زندگ

مبــارزه می بینیــد؟

 ضرورت دستیابی به 
فناوری بازتولید آدم

اسماعیل فخریان
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چـه می شـود کـه یکـی زندگـی در نـاز و نعمـت را رهـا می کنـد و پـا 
در مسـیر سـختی می گذارد؟ از خودش که بپرسی می گوید کدام 
نـاز و نعمـت؟ تـازه متوجـه می شـوی نگاهـت بـا او فـرق دارد. 

بخواهـی فهمـش کنـی بایـد عینـک او را بزنـی!
همۀ حرف ها و مصاحبه هایش را مرور کردم تا دلیل انتخابش 
کـه بـه اعتـراف خـودش، آدمـی مذهبـی  کسـی  را بفهمـم! چـرا 
نبوده شیفتۀ یک رهبر مذهبی می شود؟ چرا برمی گردد ایران؟ 
پــدرش  از  کودکــی  همــان  در  بــود.  رویاپــرداز  شــدت  بــه  او 
بهانــۀ  بــه  کــه  بــود بی بدیــل. سرلشــکری  قهرمانــی ســاخته 
حمایــت از عشــایر بــه دســتور مســتقیم شــاه، خانه نشــین شــده 
را مردتریــن مــرد عالــم می  دانســت. »حتمــا مثــل همــۀ  بــود 
دوروبری هــای شــاه، چشــم قربان گــو نبــوده کــه شــاه او را پــس 
زده اســت!« همیــن را آن قــدر در ذهنــش پختــه بــود کــه پــدرش 
را آدمــی تمــام و کمــال تصــور می کــرد. در مقابــل، شــاه از پیــش 

چشــمش افتــاده بــود. 
شـاید بـرای همیـن بـود کـه وقتـی حـرف رفتـن شـد، روزشـماری 
می کـرد بـرای دیـدن بهشـت رویاهایـش. تنهـا او نبـود کـه آمریکا 
را آخـر دنیـا می دانسـت. خیلـی از هـم سـن و سـال هایش رویـای 
زندگی در آن جا را داشتند. 16 ساله بود که آرزویش محقق شد 
و پا در آمریکا گذاشـت. اما چه شـد که چشـمش را روی آن همه 

زرق و بـرق بسـت؟ مگـر نـه این کـه بـه رویایـش رسـیده بود؟ 
شـاید نشـود مطمئـن گفـت آن روزهـا به چه فکر می کرده اسـت! 
امـا خـودش می گویـد کـه »مـن قبـا کپـی چنیـن آرمان شـهری را 
دیـده بـودم. شـاه، ایـران را از روی همین کشـورها کپی کرده بود 
و آن هم خیلی بد. شاه کپی کار خوبی هم نبود، مثل پدرش.« 
او چشـمان تیـزی داشـت. بدبختی هـای آرمان شـهر را می دید و 
می دانسـت بـه زور سـرخ آب و سـفیدآب بزکـش کرده انـد. از آن 
همه زرق و برق غرب متحیر شده بود، شاید لذتش را هم  برده 
بـود امـا مجذوبـش نشـد چـرا کـه کمال گـرا بـود و بـه نظـرم همـۀ 

رویاپردازها کمال گرا هسـتند. 
زمانـی آمریـکا برایـش رویـا بـود که فکـر می کرد کمال آن جاسـت! 
امـا حـاال بایـد بـه دنبـال رویـای دیگـری می گشـت! ایـن فکرهـا 
همزمـان شـده بـود بـا انتخاب رشـتۀ تحصیلـی اش در آمریکا. با 
طبابت شروع کرد اما خیلی زود فهمید که این رشته با روحیات 
ادبیـات، سـینما  رفـت سـوی  بلندپروازانـه اش سـازگار نیسـت. 
و عاشـق عکاسـی و نقاشـی شـد. بـا دیـدن هـر تصویـر، رویایـی 
می شـنوم.  را  تصاویـر  صـدای  می گفـت  می سـاخت.  برایـش 

صـدای چهـرۀ پـدرش، صـدای ایسـتادن در برابـر شـاه بـود. 
کم کـم مطمئـن  شـد کـه رویایـش هنر اسـت و کمال هـم در هنر. 

باید در همین مسیر می ماند. اما دیدن یک عکس همه چیز را 
تغییـر داد. او بـرای اولیـن بـار چهرۀ مردی را دید کـه او را مردتر از 
پـدرش تصـور کـرد. عکس خمینی روی جلد مجلۀ تایم، هوش 
از سـرش پرانـد. قبـل از این کـه بخوانـد و بدانـد کـه خمینـی چـه 
گفته، عاشق چهره اش شد. دست گذاشت روی عکس و گفت 

ایـن یک آدم واقعی اسـت. 
 او کـه هیـچ وقـت دنبـال اسـام نرفتـه بـود، شـیفتۀ مرجـع تقلید 
مسـلمانان شـده بـود. حـاال او، نـادر طالـب زاده، پسـری مـو بـور و 
چشم آبی با نامزدی آمریکایی، فکر و ذهنش شده بود انقاب 
ایران. با پیروزی انقاب، مطمئن شد عصری جدید فرا رسیده 
است و گویی دنیا باید تغییر کند و رویایی باالتر از این نخواهد 
بـود. دیگـر تـاب نیـاورد. همـه چیـز را رهـا کـرد و راهـی ایران شـد. 
سـال ها در غـرب زندگـی کـرده بـود و خـوب  می دانسـت انسـان 
غربـی همـه نعمتـی دارد ِاال آرامـش! باید نوید دنیـای جدید پر از 

آرامـش را بـه همه می رسـاند. 
این جای زندگی او را که ببینی می گویی از ناز و نعمت درآمدی 
و افتادی در بدبختی و گرفتاری! ولی او می گوید: »اتفاقا وسـط 
نعمتم.« و ما نمی فهمیم چه می گوید. کشـوری که تازه انقاب 
کـرده و همـه  منتظـر زمین خوردنش هسـتند نـاز و نعمتش کجا 
بود؟ در کشوری که تو را غریبه می دانند و سد راهت می شوند، 
امـوال خانوادگـی ات را مصـادره می کننـد، دنبـال چـه هسـتی؟ 
ولی او این ها را نمی بیند. نعمت را همین دویدن برای رسیدن 
بـه رویایـش می دانـد. رویایـی کـه حـاال دقیـق مشـخص اسـت؛ 

تحقق شـعارهای انقاب. 
در همــۀ ســال های بعــد انقــاب و حضــورش در ایــران بــه دنبــال 
همیــن بــود. راه انــدازی روزنامۀ تهــران تایمز برای رســاندن پیام 
انقــاب بــه مــردم آن ســوی جهــان، رانندگــی لــودر بــرای خدمــت 
در جهــاد ســازندگی، همــراه شــدن بــا مرتضــی آوینــی بــرای ثبــت 
ــد و  ــد ش ــه ناامی ــیر ن ــن مس ــی و... در ای ــربازان خمین ــادت س رش
نــه خســته! نــه زمانــی کــه بایــد تالــو شــعارهای انقــاب را در 
بوســنی مانــدگار می کــرد و نــه زمانــی کــه انقــاب درگیــر فتنــه شــد 
و ریــزش. او همیشــه در حــال حرکــت بــود. اصــا آدمــی کــه رویــا 
داشــته باشــد مگــر ناامیــد می شــود؟ مگــر از پــای می نشــیند؟ او 
در همــۀ ایــن ســال ها بــه رویایــش فکــر می کــرد و رســیدن بــه آن 
را حتمــی می دانســت. حــاال دیگــر بیشــتر و بهتــر از هــر مســلمانی 
اســام را می شــناخت و از ایــن کــه مســلمان شناســنامه ای نبــود؛ 
خوشــحال بــود. می دانســت رویایــش بایــد تحقــق یابــد چــرا کــه 
وعــدۀ خداســت. خدایــی کــه خــاف وعــده اش عمــل نمی کنــد و 

دیــر یــا زود همــان می شــود کــه بایــد بشــود. 
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ًة َفاْدُخِلـــی ِفی ِعباِدی َو  ُة اْرِجِعـــی ِإلی َرّبِِک راِضَیـــًة َمْرِضّیَ ْفـــُس اْلُمْطَمِئّنَ ُتَها الّنَ ّیَ
َ
»یـــا أ

ِتی« َجّنَ اْدُخِلی 
بهشـــت می تواند قطعه ای باشـــد که در آن ســـید شـــهیدان اهـــل قلم، کنار شـــهید صیاد 
شـــیرازی و سرلشـــکر منصور ســـتاری و شـــهدای دیگر خانـــه گزیده اند؛ قطعه 29 بهشـــت 
زهـــرا. حـــاال قطعـــه 29 مهمـــان جدیدی به خـــود دیده؛ حاج نـــادر طالـــب زاده. مردی که 
مـــرگ پایـــان راهـــش نیســـت، زیـــرا افقـــش فتح قدس اســـت و ریشـــه کن شـــدن اســـتکبار 

 . نی جها
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قطعه بیست و نه



و حتــی ایــن اواخــر کــه گرفتــار بیمــاری بــود، یــک مــرد دهــه 
ــود. ــی پنجاه وهفتــی ب ــه قول ــا ب شــصتی ی

اذیت هــا و توهین هــای مکــرری از طــرف جبهه هــای مختلــف 
صــورت  نخودی هــا  و  خودی هــا  ناخودی هــا،  دشــمنان،  از 
قبیــل  ایــن  معطــل  را  خــود  طالــب زاده  نــادر  امــا  می گرفــت 
ســنگ اندازی ها نمی کــرد، تــا جایــی کــه مــن یــک بــار بــه او 
گــر یــک دهــم ایــن برخوردهایــی کــه بــا تــو می شــود،  گفتــم: »ا
کنشــی نشــان  بــا مــن صــورت بگیــرد؛ معلــوم نیســت کــه چــه وا
مســائل  ایــن  بــه  شــخصی  کنــش  وا هیــچ گاه  او  می دهــم.« 
نشــان نــداد و مــن این جــا از همــه نهادهــای رســمی، فرهنگــی، 
کــه چــرا همیشــه  کشــور ســوال می کنــم  هنــری و رســانه ای 
عقبیــد؟ چــرا همیشــه دیــر می فهمیــد؟! چــرا همــواره چنــد 
گلــه  شــما  همــه  از  طالــب زاده  نــادر  می رســید.  دیــر  ســاعت 
کــه اذیــت و توهیــن  کوتوله هایــی  داشــت، بــه خصــوص از 
می کننــد و بــر ایــن باورنــد کــه عبــور از مــردان بــزرگ هنــر اســت، 

در حالــی کــه این گونــه نیســت.
گفــت  می تــوان  کــه  بــود  افــرادی  دســت  آن  از  طالــب زاده 

ــا وقتــی هســتند اذیــت می کنیــم و وقتــی  مــا مــردان بــزرگ را ت
دربــاره  بیشــتر  همــه  از  آن چــه  می کنیــم.  تجلیــل  رفتنــد 
نــادر طالــب زاده اهمیــت داشــت و زیباتــر بــود، روحانیــت و 
مظلومیــت او بــود. مــن آدم هــای زیــادی کــه بــه انــدازه ایشــان 
کــم  مــا هــدف معنــوی  ندیــدم.  باشــند،  و مظلــوم  روحانــی 
داریــم. او ریــا نمی دانســت، اهــل تهجــد و نمــاز شــب بــود. هــر 

گیــر مــی آورد، مشــغول نمــاز قضــا می شــد.  فرصتــی 
کاری را بلــد نبــود. در حالــی کــه بســیاری مشــغول  مطلقــًا ریــا
کاری هســتند، امــا گاهــی حــس می کــردم او  فــوت و فــن ریــا
َنفــس نــدارد و در بیــن همــه طوفان هایــی کــه بــه صورتــش 
کــه دوســتان  گــم نمی کــرد. در دوره ای  می خــورد، هــدف را 
بــه جرگــه دشــمن می پیوســتند و برخــی از دشــمنان بــه لبــاس 
دوســت درمی آمدنــد، او کســی بــود کــه از دل دشــمن بــه جبهــه 
کــرد. مــا بــه  انقــاب آمــد و انــواع ناجوانمردی هــا را تحمــل 
آدم هایــی مثــل او کــه در ترافیــک انقــاب گیــر نکردنــد، بلکــه 
صادقانــه پــای کار آمدنــد، بــه شــدت نیــاز داریــم. ایــن خیلــی 
جالــب اســت کــه او هــر چــه جلوتــر آمــده انقابی تــر شــده اســت 
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مناینجاازهمه
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میفهمید؟!چرا

هموارهچندساعت
دیرمیرسید.نادر
طالبزادهازهمه
شماگلهداشت

بــه  کــه  انداخــت  راه  بــه  نفــره  یــک  کاروانــی 
کــه  مهمــی  درس  می ارزیــد.  آدم  کاروان  چنــد 
نیروهــای متدیــن و انقابــی در بیــن نخبــگان 
بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند ایــن اســت کــه 
طالــب زاده متفکــر و خــاق بــود و تولیــد معنــا 
می کــرد و مصــرف کننــده نبــود. بســیاری هســتند 
کــه در طــول ایــن ســال ها فقــط مصــرف کننــده 
کــه می تواننــد  کمــی هســتند  افــراد  بوده انــد و 
کثریــت آن هــا  کننــد تــا ا معنــا و مفهــوم تولیــد 
طالــب زاده  شــود.  تمــام  تــا  کننــد  مصــرف  را 
در  انقــاب  ایدئولــوژی  مصرف کننــدگان  جــزو 
عرصــه هنــر و رســانه نبــود، بلکــه تولیدکننــده 
بــود. گزاره هــای فکــر شــده از ســر شــعور دینــی 
بــه  مــا  می شــنیدیم.  او  از  هنــری  و  سیاســی  و 
داریــم.  احتیــاج  خــاق  و  متفکــر  حزب اللهــی 
و  مصرف کننــده  و  عــوام  حزب اللهــی  هــزاران 
ســیاهی لشــکر نمی تواننــد کاری از پیــش ببرنــد.

شـک  بزرگ نماهـا  از  بسـیاری  کـه  دوره ای  در 
کردنـد و برگشـتند و گفتنـد نکنـد شـعارهایی کـه 
کـه بـه  در دهـه شـصت داده شـد و خون هایـی 
واسـطه ایـن شـعارها ریختـه شـد، دروغ بـود! امـا 

تنهایـی  بـه  او  آورد.  ایمـان  بیشـتر  طالـب زاده 
دیگـران  گـر  ا حتـی  می جنگیـد،  کریـز  خا پشـت 
چریـک  یـک  او  می کردنـد.  تـرک  را  کریـز  خا
یـک  عنـوان  بـه  و  بـود  بین المللـی  رسـانه ای 
جهانـی  جهـت  در  بین المللـی  عرصـه  مجاهـد 
کـردن انقـاب در پوسـت خـود نمی گنجیـد. آن 
کـه بسـیاری ایـن انقـاب کبیـر را  هـم در زمانـی 
کننـد و آن را بـه  می خواهنـد بـه صغیـر تبدیـل 
دیپلماسـی بفروشـند.در دوره ای کـه بسـیاری بـا 
رسانه کار می کنند اما نمی دانند رسانه چیست، 
او کار کرد. طالب زاده جرأت خط شـکنی داشت. 
خیلی ها در کنار محاسـبات انقاب یک پرونده 
شـخصی بـرای منافـع شـخصی خـود دارنـد امـا 
کـه خیلی هـا  کـه  او خط شـکن بـود. او در زمانـی 
آن  از  برونـد،  خنـدق  طـرف  آن  بـه  دارنـد  آرزو 
طـرف بـه ایـن طـرف آمـد. در معرفی نامه جبهه، 
خیلـی راسـت و حسـینی گفتـه بـود کـه آن طـرف 
کـه او را ثبت نـام  کـرده اسـت. فـردی  تحصیـل 
او ترسـید ولـی طالـب زاده  از چهـره و تیـپ  کـرد 
گفـت بی سـواد اسـت تـا  در جـای دیگـر رفـت و 

کنـد. توانسـت بـه جبهـه ورود 
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نماد فهم حضور جهانی انقالب اسالمی
زاده در کتاب خانه مرکزی اصفهان است   متن زیر بخشی از سخنرانی استاد اصغر طاهر

 به مناسبت درگذشت حاج نادر طالب زاده.

طالــب زاده یــک شــروع اســت نــه یــک انتهــا. او پدیــده ای اســت 
بــا نــگاه پدیدارشناســانه بــه شــناختش بپردازیــم؛  کــه بایــد 
یعنــی نســبت هایش را بــا امــور اعتبــاری مــد نظــر قــرار ندهیــم 
نــادر پدیــده ای اســت در دل  وگرنــه پنهــان می شــود. حــاج 
تاریــخ. منظــور از تاریــخ، یــک اراده الهــی اســت کــه انســان ها 
مثــل  شــخصیت هایی  دربــارۀ  تفکــر  بــرای  برمی گیــرد.  در  را 
کــرد. از ســیرۀ  طالــب زاده یــا آوینــی بایــد بــاب بحثــی را بــاز 
معصومیــن آموختیــم کــه  هــر کــس بایــد ســیر خــودش را بــا 
کنــد. بــه قــول عامــه طباطبایــی:  حــب اولیــای الهــی طــی 
»حــب یعنــی تعلــق قلبــی، نــه یــک حــب عاطفــی زودگــذر.« 

حــال بایــد دیــد می تــوان ایــن ســیره را در شــخصیت هایی 
مثــل مرحــوم نــادر طالــب زاده دنبــال کــرد؟ آیــا می شــود نســبت 
گــر آری، آن تفکــر تاریخــی  بــه ایــن شــخصیت ها تفکــر کــرد و ا
کــه احســاس حضــور و وجــود در نــزد خــود پیــدا می کنیــم، بــه 
ســراغ مــا می آیــد؟ آیــا باعــث می شــود قدمــی بــه ســوی تحقــق 
چشــم انداز آینــده  برداریــم؟ ادعــای مــا ایــن اســت کــه مرحــوم 
نــادر طالــب زاده نمــاد اســت. در دنیــای تفکــر، معمــول اســت 
ــگاه  ــد طــوری ن کــه نمادهــا حامــل یــک فرهنــگ هســتند. بای

کــرد کــه نســبت ها، ایــن نمادهــا را در حجــاب نبرنــد. 
بــه عنــوان مثــال، مــن یــک مــرد اهــل اصفهــان هســتم کــه در 
گــر شــما این هــا را مــد  امــور جزئــی نگاه هــای خــاص دارم ولــی ا

نظــر قــرار دهیــد، عمــًا مــن را ندیده ایــد. بعضــی  فکــر می کننــد 
آدم  یعنــی همیــن. قطعــا از ایــن نســبت های اعتبــاری دیگــر 

چنــدان نمــادی ســربرنمی آورد. 
ح می شــود کــه آیــا انقــاب اســامی یــک  در اینجــا بحثــی مطــر
بســتر تاریخــی اســت تــا شــخصیت های نهفتــه ای را بــه مــرور 
در خــودش بــه ظهــور بیــاورد یــا یــک حادثــه تاریخــی اســت 
مثــل انقــاب الجزایــر؟ مثــل انقــاب مصــر؟ آیــا ما هــم همان جا 
هســتیم؟ مــا هــم یــک انقــاب از ایــن جنــس هســتیم یــا یــک 
بــا جهــان  در مواجهــه  توحیــدی  تاریخــی  تاریخــی؟  شــروع 
ــروز  ــنتی دی ــان س ــه انس ــه ن ــانی ک ــد انس ــرای تول ــکوالریته، ب س
گــر ایــن فرض صحیح باشــد،  اســت، نــه انســان جهــان مــدرن. ا
ایــن شــروع بــه چــه می انجامــد؟ نهایتــش کجاســت؟ حضــور 
اســام حتمــًا بایــد بــه انســان کاملــی از جنــس اســام ختــم شــود 
زیــرا بســتر توحیــدی اش چنیــن حضــوری را اقتضــا می کنــد. امــا 
ــا ذیــل ایــن حضــور مهــدوی، انقــاب اســامی فرزندانــی در  آی
رحــم دارد کــه متولــد شــوند؟ پــس دوبــاره می گویــم طالــب زاده 

یــک شــروع اســت نــه یــک انتهــا.
نهفتـۀ  ابعـاد  خـاص  هویتـی  بـا  کـدام  هـر  انقـاب  فرزنـدان 
بـه ظهـور می آیـد، در خـود  انسـان ها  آینـده  کـه در  را  انقـاب 
کـه نمـاد فهـم حضـور  آشـکار می کننـد، ماننـد نـادر طالـب زاده 
گر انقاب اسـامی در سـیر نهفتۀ  جهانی انقاب اسـامی بود. ا

اصغر طاهرزاده
استاد حوزه و دانشگاه
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حاجنادربهخوبی
دریافتهبودکه

ً
اینانقالباوال

جایگاهجهانیدارد
وثانیًاجوابگوی
نیازفرهیختگان

جهانامروزاست.
رازفعالیتهاو
کنفرانسهای

بینالمللیاوراهم
بایددراینُبعداز
شخصیتشبه
نظارهنشست

تـا  می دهـد  ظهـور  را  شـخصیت هایی  خـودش 
مـا نسـبت مان را بـا ایـن شـخصیت ها جسـتجو 
کنیـم، طالـب زاده کـدام شـخصیت اسـت و چـه 

ُبعـدی از مـا را بـه مـا نشـان می دهـد؟ 
حـاج نـادر بـه خوبی دریافته بـود که این انقاب 
اواًل جایـگاه جهانـی دارد و ثانیـًا جواب گـوی نیـاز 
فرهیختگان جهان امروز اسـت. راز فعالیت ها و 
کنفرانس هـای بین المللـی او را هـم بایـد در ایـن 
ُبعـد از شـخصیتش بـه نظـاره نشسـت تـا مـا نیـز 
خـود را در هماهنگـی بـا آن روحـی کـه همچنـان 
بـا رجعت هـای مختلـف خـود بـه ظهـور می آیـد، 
جسـتجو کنیـم.  مرحـوم نـادر طالـب زاده پدیـده 
بسـیار  او  بـه  نسـبت  بایـد  کـه  اسـت  خاصـی 
اندیشـید تـا در آینـده انقـاب اسـامی کـه تنهـا با 
سـلوکی خـاص محقـق می شـود، حاضـر گشـت. 
کـه می رونـد، جهانـی را  حاج قاسـم یـا حاج نـادر 
پیـش روی مـا می گشـایند. بـرای همیـن معتقـد 
هسـتم  او تازه متولد شـد. ای بسـا شـاعر که بعد 

از مـرگ زاد.  
آینــده  یــک  بــه ســوی  را چشــم اندازی  او  گــر  ا
قدســی بیابیــم، آنگاه ابعــادی از خودمــان را با او 
تعریــف می کنیــم کــه گــم شــده بــود. آینــده ای از 
جنس انتظار نســبت به چشــم اندازی اســت که 
مــا را در بــر گرفتــه و بــه ســوی ابعــاد متعالی تــری 
راهنمایــی می کنــد. مشــروط بــر آن کــه بــا همــان 
تقــوای انتظــار، یعنــی حضــوری امــروزی ولــی در 
بیکرانــه دور، خــود را دنبــال کنیــد. انتظــار مــن 
و شــما از وجــود مقــدس حضــرت یعنــی همیــن 
حــاال امــام حــی ای کــه در صحنــه اســت، مــا را بــه 

ســوی یــک افقــی می کشــاند. 
خــودش  امامــت  و  تشــیع  کتــاب  در  ُکرَبــن   
بــه  اســت  تشــیع  زنــده  دیــن  تنهــا  می گویــد:» 
کــه امــام حــی حاضــر دارد.« امــام  جهــت ایــن 
یعنــی کســی کــه واســطه فیــض اســت و هــر روز 
کنــد.  در ازای او بــه انســان ها انســانیت می پرا
مــا  االن  اســت،  انتظــار  از جنــس  ایــن چیــزی 
می توانیــم بــا انقــاب اســامی و شــخصیت  های 
انقــاب اســامی رابطــه برقــرار کنیــم. مشــروط بــر  
همــان تقــوای انتظــار یعنــی حضــوری امــروزی 

بیکرانه هــا.   در  ولــی 
ــش  ــی از صحبت های ــادر در یک ــاج ن ــار ح ــک ب ی
را  کــه وقتــی آن  گفــت: »یــک ســنگ ســیاهی 
می شــکنی، طاهــا دارد.« حــاال هــم مــا در حیــن 

شکســتن ســنگ بــا آن حیــات متعالــی، خودمان 
را تجربــه می کنیــم. ایــن نیــاز بــه ســلوک و تقوای 
خاصــی دارد از جنــس عهــد بســتن بــا انقــاب 
اســامی و حضــور امــام، حضــرت امــام و رهبــر 
معظــم انقــاب. کاری کــه شــهدا در انجــام آن 
کــه  گاهــی یادمــان مــی رود  موفــق بودنــد. مــا 
عهــدی بســتیم. جلــوه ســاقی ز پشــت پرده هــا. 
یــاد حضــور در یــک تاریــخ خدایــی را بــا ایــن 

بــزرگان می تــوان زنــده نگــه داشــت.
 آن چــه عــرض شــد غیــر از ســجایای ارزشــمندی 
کــه رفقــا و آشــنایان و دلســوزان نســبت  اســت 
بــه انقــاب از او گفته انــد و بــاز همچنــان بایــد 
گفــت. زیــرا کســی کــه او و زندگــی و فعالیت هــای 
او را از ابتــدا تــا انتهــا بشناســد، تصدیــق می کنــد 

کــه او یــک نمــاد بــود، نــه یــک شــخصیت. 
 آمریـکا، مهـد آمـال بسـیاری بـود امـا  او اینطـور 
تعریـف می کـرد: »دیـدم کـه مـن بایـد حقیقتـی را 
دنبـال کنـم. ایـن جـا قفـس اسـت. حـس کـردم 
نجات ایران کجا اسـت. بعد امام را که شـنیدم، 
دنبـال  امـام  بـا  بایـد  را  ایـران  نجـات  دیـدم 
کـرد.«  جهـان مـدرن، جهـان قتلـگاه همـه ابعـاد 
اسـت  ایـن مسـئله ی عجیبـی  و  اسـت  انسـانی 
کـه بایـد آن را چشـید و ایـن از شـیفتگان غـرب 
کـه آوینـی را شـهید آوینـی  کسـیری  برنمی آیـد. ا
و نـادر طالـب زاده را ژنـرال جنـگ نـرم و چمـران 
بـود  تاریخـی  در  کـرد، حضـور  را شـهید چمـران 
کـه بـا حضـرت امـام بـه ظهـور آمـد و همچنـان 
کـرد.  فکـر  خیلـی  بایـد  ایـن  روی  دارد.  ادامـه 
حضـور تاریخـی یعنـی نجات از همـه پوچی ها و 

گرفتـه اسـت.  کـه بشـر را  فرهنـگ نهیلیسـم 
قدســی  و  معنــوی  وجــود  از  می تــوان  چگونــه 
نــادر طالــب زاده کــه در تــک تــک کلماتــش ظاهر 
می شــد غفلــت کــرد؟ آیــا ســیمای او حکایــت از 
روحــی زالل و معنــوی نمی کــرد تــا مــا را بــر آن 
کــه امــروز نیــز او را فرامــوش نکنیــم و در  دارد 
آینــده خــود او را در نظــر داشــته باشــیم؟ به گفته 
اســتاد رحیم پــور ازغــدی: »نــادر طالــب زاده هــر 
چــه جلوتــر آمــد، انقابی تــر و معنوی تــر شــد.« 
ایــن قصــه همــه امــروز اســت. دنیــا نمی دانــد 
جوان هایــی  چــه  آینــده  در  مــا  جوان هــای 
هســتند ولــی مــا می دانیــم. مــا در آینــده نــادر 
از  نفــر  هــر  آینــده  در  داریــم.  طالب زاده هــا 

هســتند.  آوینــی   100 مــا  جوان هــای 
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همیشهازخودم
گر میپرسیدما

سیدمرتضیآوینی
شهیدنمیشد،
بیستسالبعد
چهآدمیبود؟
هنوزهمهمان

آتشدرجانشاز
آرمانخواهیخسته

نمیشد؟ونادر
طالبزادهپاسخ
اینپرسشمبود.

انتقــادی مطالبه گــر و مبارزه جــو  یــک موقعیــت 
از  بخــورد؟  زخــم  طــرف  هــر  از  مــدام  باشــد، 
را  فیلمــش  کننــد،  بیرونــش  مختلــف  جاهــای 
ــد و...؟ اصــا همــه ی این هــا  ممنوع الپخــش کنن
بــه کنــار، چــه قــدر در برابــر چــرب و نــرم دنیــا و 
آیــا همــان آوینــی  عــادی شــدن دوام مــی آورد؟ 
می مانــد؟ و نــادر طالــب زاده پاســخ ایــن پرسشــم 
گــر او را و چهــل ســال مراقبــه ی مبــارزه اش  بــود. ا
او  امــا  نمی کــردم.  بــاور  شــاید  نمی دیــدم  را 

همیشــه انــگار در خــط مقــدم بــود.

شریکغممظلومانجهان
آشــنایی مــن بــا آقــای طالــب زاده بــه بیســت و 
موقــع  آن  البتــه  برمی گــردد.  پیــش  ســال  چنــد 
گــر فعالیتــش بــودم. اواخــر  بیشــتر از دور نظــاره 
دهــۀ 80 خصوصــا در ماجــرای فتنــۀ 88 ما به هم 
نزدیــک شــدیم. آن زمــان مــن ســی ســاله بــودم و 
ــر مــن  ــا دو براب ایشــان شــصت ســاله، یعنــی دقیق
ســن داشــت. امــا مــا هــر زمــان بــا هــم گفت وگــو 
می کردیــم مطلقــا حــس صحبــت بــا یــک انســان 
شــصت ســاله را نداشــتم. شــعلۀ جانــش همیشــه 
تــازه بــود و ایــن حــرارت اطــراف خــودش را هــم 
گهانــی  گــرم می کــرد. ســال ۹6  بعــد از بیمــاری نا
آقــای طالــب زاده و بســتری شــدنش، تصمیــم بــه 
برگــزاری بزرگداشــتی گرفتیــم. ایــن بزرگداشــت در 
قالــب یــک ویــژه برنامــه بــه نــام »بشــیر انقــاب« 
ســال  خاطــره  ایشــان  شــد.  پخــش  تلوزیــون  از 

درخطمقدم
بســیار   مــن  بــرای  نــادر  حــاج  فــوت  خبــر 
تکان دهنــده بــود. غــم عجیبی در قلبم ســنگینی 
می کــرد. آن قــدر کــه اصــا نتوانســتم کنــار همســر و 
بچه هایــم بنشــینم و بــه اتاقــی پنــاه بــردم. بعدتــر 
روحــی ام  آشــفتگی  ایــن  علــت  کــه  کــردم  فکــر 
چــه بــوده و فهمیــدم مــرگ حــاج نــادر بــرای مــن 
تلنگــری بــود تــا بــه یــاد بیــاورم کــه هســتم و در 
حــاج  شــخصیت  می کنــم؟  چــه  مســیری،  چــه 
نــادر برایــم بســیار جــذاب و محتــرم بــود. احترامــی 
کــه بــرای کمتــر کســی خصوصــا در فضــای هنــر و 
بــود.   ایــن برایــم عجیــب  بــودم و  رســانه قائــل 
بــه راســتی مگــر حــاج نــادر چــه داشــت؟ بیشــتر 
این کــه  رســیدم،  مفهومــی  بــه  کــردم  تامــل  کــه 
کلمــه اهــل  نــادر طالــب زاده بــه معنــای واقعــی 
در  کــه  اســت  مفهومــی  مراقبــه  بــود.  مراقبــه 
عرفــان و تصــوف و فضــای ســیر و ســلوک معنــا 
پیــدا می کنــد. منظــور مــن امــا از مراقبــه معنــای 
مرســوم عرفانــی آن نیســت. بهتــر اســت بگویــم 

مبــارزه. مراقبــۀ 
ســال  چهــل  می توانــد  انســان  یــک  طــور  چــه 
خــودم  از  همیشــه  بمانــد؟  مبــارزه  مراقبــۀ  در 
شــهید  آوینــی  مرتضــی  ســید  گــر  ا می پرســیدم 
نمی شــد، بیســت ســال بعــد چــه آدمــی بــود؟ هنــوز 
آتــش در جانــش شــعله می کشــید؟  هــم همــان 
هنــوز همــان لحــن و حــرف و دوربیــن را داشــت؟ 
این کــه در  از  آرمان خواهــی خســته نمی شــد؟  از 

مراقبۀ مبارزه
 برگرفته از صحبت های وحید یامین پور

 در مراسم پاسداشت استاد طالب زاده در دانشگاه امام صادق)ع(
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88 را تعریــف کــرد. مــن بــه حــاج نــادر گفتــم: 
»اصــل برنامــۀ دیــروز، امــروز، فــردا و مناظــرۀ 
انتخابــات خــود شــما بــودی. شــما مــن را بــه 
قــرار  ایــن  از  ماجــرا  دادی.«  هــل  مســیر  ایــن 
بــود کــه بعــد از عاشــورای 88 )کــه منجــر بــه 
اتفــاق ۹ دی شــد( مــن بــا حــاج نــادر در شــبکۀ 
پشــت  داشــتیم.  تلوزیونــی  زنــده  برنامــۀ  ســه 
صحنــۀ آن برنامــه، حــاج نــادر حرفــی بــه مــن 
کــه بــه طــور کامــل مســیر رســانه ای  مــن را  زد 
کــرد. خــود آقــای طالــب زاده هــم بــه  عــوض 
ایــن مســئله اذعــان داشــت و می گفــت: »بعــد از 
آن تــو دیگــر آن وحیــد ســابق نبــودی، یــک چیــز 
ــب زاده را  ــادر طال ــت ن ــر وق ــدی.« ه ــری ش دیگ
می دیــدی در حــال مراقبــۀ مبــارزه  بــود. هیــچ 
ــرای ایــن آدم اوضــاع عــادی نمی شــد.  وقــت ب
ــود  ــی نب ــی و روز مرگ ــار روزمرگ ــت گرفت ــچ وق هی
شــخصیتی  ویژگی هــای  از  غ  فــار چــرا؟  امــا 
طالــب زاده  آقــای  کــه  فــردی  بــه  منحصــر 
داشــت، او همیشــه یــک مســافر یــا بــه عبارتــی 
معنــای  بــه  طالــب زاده   بــود.  مهاجــر  یــک 
کــه  کلمــه جهان وطــن بــود. مرزهایــی  واقعــی 
و  ایــران  از  فراتــر  بســیار  می زیســت  آن  در  او 
جمهــوری اســامی و جهــان اســام و حتــی آســیا 
بــود. همــۀ دردهــای جهــان در جانــش بــود. 
بــرای همــۀ دردهــای بشــر غصــه می خــورد. در 
آن واحــد هــم بــرای کشــمیر غــم داشــت و هــم 
فلســطین و هــم آمریــکای التیــن. بــه گفتــۀ امــام 
مــا شــریک غــم مظلومــان جهانیــم. ایــن غم هــا 
جــان و قلــب طالــب زاده را وســعت داده بــود. 
بــرای همیــن هیــچ وقــت طعمــۀ جریانــات و 

قبیلــه بازی هــای سیاســی نشــد.

شوآفممنوع
طالــب زاده بــه هیــچ عنــوان اهــل خودنمایــی 
و شــوآف نبــود. در واقــع ایــن داســتان یکــی از 
ــده ای  ــا ای ــا مث ــی م ــود. گاه ــزش ب ــوط قرم خط
بــرای یــک برنامــه می دادیــم، می گفــت: »نــه 
بایــد  کــه  کیــد داشــت  تا اســت.«  ایــن شــوآف 
حقیقــت، مســئله مندی و دردمنــدی خــودت 
کــه در رســانه خیلــی  را نشــان بدهــی چیــزی 
کــم اتفــاق می افتــد. ایــن دو رویی هــا و نفــاق و 
متن هــای اباغــی و ... را مــردم از چشــم مجری 
و قیافــه برنامه ســاز و کارگــردان می فهمنــد. بــه 
سیاســی  برنامه هــای  از  خیلــی  همیــن  خاطــر 

و  کرده انــد  یــخ  انــگار  تلویزیــون  تحلیلــی  و 
خیلــی  طالــب زاده  آقــای  افتاده انــد.  دهــن  از 
نبــود  این طــور  بــود.  وضعیــت  ایــن  نگــران 
کســی همــۀ نظریه هــا و تحلیــل و نگــرش  کــه 
ایشــان در موضوعــات مختلــف را تاییــد کنــد؛ 
امــا مخالفــان او هــم ایــن روحیــه و صداقتــش 
وقتــی  چنــد  ایــن  می دانســتند.  محتــرم  را 
کــه آن طــرف  آدم هایــی دیــدم  از  متن هایــی 
و  انقــاب  بــه  اعتقــادی  هیــچ  و  هســتند  آب 
جمهــوری اســامی ندارنــد؛ امــا خاطراتــی کــه از 
حــاج نــادر داشــتند ایــن بــود کــه او آدم خــودش 
بــود و صداقــت داشــت و بــه راهــی کــه آغــاز و 
همــان  ایــن  داشــت.  بــاور  می کــردص؛  طــی 
درســی اســت کــه مــا بایــد بگیریــم. انســان تــراز 
انقابــی، کســی کــه می خواهــد ایــن ماموریــت 
بــزرگ را بــه دوش بکشــد؛ مســئله اش کوچــک 
نیســت. بایــد بــه انــدازه مظلومــان جهــان و بــه 
انــدازه افق هــای بــزرگ انقــاب و تاریــخ جانــش 
از  افتــاد  اتفــاق  ایــن  گــر  ا کنــد.  پیــدا  وســعت 
و  می آیــد  بیــرون  هــم  خودنمایــی  و  شــوآف 

می شــود. محتــرم 
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می شـد و جوابـش در هیـچ کتابـی هـم نبـود.
انقـاب بـرای مـن بـا فاجعـه سـینما رکـس شـروع شـد. اخبـارش 
من را منقلب کرد تاجایی که همان شب تصمیم گرفتم برگردم 
ایـران. تصویـر امـام)ره( در مجـات غربی پخش می شـد و اون 
چهـره و جمـات، مثـل عشـقی بـود کـه انسـان گـم کـرده باشـد 
و یکهـو پیدایـش کنـد. درنهایـت بـا یـک هواپیمـای 7۴7 کـه 
خالـی بـود، برگشـتم. کسـی از آمریـکا نمی آمـد ایـران. امـا مـن بـا 
دیـدن مردمـی کـه از گلوله نمی ترسـیدند، به وجد آمـده بودم!«

۳
در این چند روز، در فاصله میان رحلت »نادر« طالب زاده تا سالروز 
1۴اردیبهشت  تا  ۹اردیبهشت   - چشم آذر  »ناصر«  درگذشت 
از  بیش   ،1330 دهه  ابتدای  دی ماه  مبارک  مولود  دو  این   -
همیشه به جاودانگی فکر می کنم. به این که چگونه آدم ها، 
مانا و ماندنی می شوند و قصه شان، پایا و خواندنی. چطور قصه 
زندگی انسان، در سینه مردمان یک دیار به یادگار می ماند و 

برای نسل های در راه، ثبت و ضبط می شود.
لب مرزی  انتخاب های  با  می رسد  نظر  به  که  قصه هایی 
که با  صاحبانش شکل می گیرد؛ با تصمیم های جنون آمیزی 
عقل محاسبه گر جور درنمی آید وقتی که نیرویی متخاصم و 
متقابل همه زورش را جمع می کند تا بر اراده اش غلبه کند اما 
کرانه  بر  آدمی  عزت  تا  می آید  مدد  به  »خلیفة اللهی«  ساحت 
ذلت پهلو نگیرد. همان لحظه ای که ماندن در آرامش یا حرکت 
به سوی آسایش، توصیه  عقل است اما دل، سوی مخاطره را 

نشان می دهد و ماندن در محنت و مشقت را حکم می کند.

4
از نسـل جدیدی هـا، وقتی کـه  بسـیاری  بعـد شـاید  سـال های 
قطعه »بوی ماه مهر« را برای رفتن به مدرسـه زمزمه می کنند، 
وقتـی بـا نـوای رکاب زدن مجیـد در پس کوچه هـای چهاربـاغ 
در »قصه هـای مجیـد« همـراه می شـوند، وقتـی مهـر مـادری بـا 

1
چنـد روز پیـش از درگذشـت حـاج نـادر، ویدئویـی بـه دسـتم 
»ناصـر  مرحـوم  تصویـری  گفت وگـوی  آخریـن  از  رسـید 
از  بخشـی  در  ایـران.  پـاپ  یگانـه  موزیسـین  چشـم آذر«؛ 
مصاحبـه بـه خاطـره ای از مرحوم »فرهاد مهراد« اشـاره می کرد 
و جملـه ای از او کـه در خاطـرش مانـده بـود: »فرهـاِد خدابیامرز 

باشـه!«  آدم  بایـد  آدم  جـان!  ناصـر  می گفـت:  همیشـه 
زندگـی اش،  هفتـم  دهـه  در  کـه  گویـی  ادامـه  در  چشـم آذر 
ایـن  معنـی  بیشـتر  و  بهتـر  مـرگ،  بـه  همیشـه  از  نزدیک تـر 
ماجـرای  بـه  را  خاطـره  ایـن  باشـد؛  کـرده  درک  را  »آدمیـت« 

می زنـد: پیونـد   1363 سـال  در  ایـران  بـه  بازگشـتش 
»مـن از آمریـکا میـام ایـران، چـون اصـًا تحمـل ایـن را نداشـتم 
کـه ببینـم در کشـورم جنگه، ُبکش ُبکشـه، شـهادته، ایثارگریه. 
صـدام.  تـا  منافقیـن  از  سـرش.  ریختنـد  ایـران  دشـمن های 
هرکسـی یـک چنگـی روی کشـورم انداختـه. و مـن تـوی آمریکا 
بایسـتم و ِابـی بخونـه: »نـازی، نـازی کـن!« و مـن لـذت ببـرم. 
یـا اون یکـی بخونـه »خـدای آسـمون ها، خیلی دلـم گرفته!« با 
گـر می مانـدم و برنمی گشـتم، آدم بـودم؟! بـرای  ایـن شـرایط ا

همیـن بلنـد شـدم و اومـدم ایـران.«
او در همیـن گفت وگـو بـه بحـث بـا دیگـر همـکاراِن در غربتش 
اشـاره می کنـد، بـه بی حوصلگی هایـش پیـش از بازگشـت بـه 
ایـران و این کـه بـه آن هـا نهیـب می زند کـه این راه پیـش رو، ما 

را بـه حقیقـت و معـراج نمی رسـاند.

2
حـاج نـادر در زندگی نامـه خودگفتـه اش بـه جنسـی از همیـن 
سـرخوردگی اشـاره می کنـد؛ آن هـم چنـد سـال پیـش از وقـوع 
انقـاب: »همـه فکـر می کننـد فرنـگ یـک بهشـته اما بـرای من 
این طـور نبـود. بـرای مـن یـک قفـس بـود. از یـک سـنی به بعد 
کمـال  کمـال شـدم. این کـه چیـزی بـه نـام  هـم درگیـر بحـث 
وجـود داره و یک چیـزی بـه نـام حقیقـت. انسـان بایـد دنبـال 
حقیقـت باشـه. سـؤاالتی در ذهـن داشـتم کـه بایـد پاسـخ داده 

آدم باید آدم باشه!
برای نادر طالب زاده و ناصر چشم آذر

محمدرضا رضاپور
روزنامه نگار
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هدف روشن بود. 
بچه آمده تا اوال 
کند. ثانیا  تفریح 
چیز تازه ای یاد 

بگیرد نه در قالب 
کاس. بلکه در 
 . قالبی ماندگار
چون مسافرت 
و اردو از ذهن 

ک نمی شود،  پا
پس اینجا هر چه 

کاشتی، بعدها 
برداشت خواهی 

کرد

اوج تنهایـی و تعـب و جنـگ بودیـم و بـر سـر هـر 
کوی و برزن، هر محله کوچک و بزرگ شهرمان، 

حجلـه شـهدا جوانـه مـی زد.

5
اردی بهشـت  بهـاری  روزهـای  در  نـادر  و  ناصـر 
در  چهـره  ایـران  بهشـت(  بـه  مـاه  )شـبیه ترین 
کشـیدند. دو ایرانـی مقیـم آمریـکا  ک  نقـاب خـا
هرچـه  امکاناتـش،  و  دنیـوی  زخـارف  از  کـه 
امـروز،  آنچـه  از  بیـش  داشـتند؛  می  خواسـتند 
وطـن  جـای  جویـاِی  جـواِن  ذهن  هـای  در 
گـر  ا کـه  تحصیل کـرده ای  ایرانـی  دو  می گـذرد. 
در ینگه دنیـا می ماندنـد، چه بسـا در صحـت  و  
سـامت مشـغول بودنـد بـه کار حرفه ای شـان و 
بـه لحـاظ محاسـبات دنیایـی، عزیزتـر در میـان 
کمی شـان  هم نسـان و همکارانشـان. نـه تـرور 
کیفی شـان  کسـی بـود و نـه تـرور  کار  در دسـتور 
همـه  امـا  مماتشـان.  روزگار  و  حیـات  ایـام  در 
انتخاب هـای آن هـا بـرای رسـیدن بـه سـامان و 
سـعادت و پایان سرگشـتگی، به مرارت کشـیدن 
ک وطـن ختـم می شـد؛ با همـه صعوبت و  در خـا

گفـت: کـه  عسـرتش 
تاوان عشق را دل ما، هرچه بود، داد

چشم انتظار باش در این ماجرا، تو هم

خوانـدن قطعـه »مـادر مـن« در فیلـم »خواهـران 
غریـب« بـر جانشـان می نشـیند، وقتـی بـا »بـاران 
عشـق« عاشـق تر می شـوند و بـا »طلـوع عشـق« 
این هـا  همـه  خالـق  کـه  ندادنـد  اصـًا  شـیداتر، 

چشـم آذر اسـت.
احتمـااًل مسـتند »سـاعت۲5« را هرگـز نخواهنـد 
دیـد و نخواهنـد فهمیـد کـه »والعصـر« شـاهدی 
اسـت بـر کـدام عصـر و زمانـه. یـا مثـل نسـل مـا، 
وقتـی تـاش می کننـد تیتـراژ »خنجـر و شـقایق« 
همخوانـی  را   - اسـت  اسـاوی  زبـان  بـه  کـه   -
کننـد، نداننـد طالـب زاده اردوبـادی کـه اسـمش 
بـا آن هیمنـه و  در همیـن تیتـراژ شـگفت انگیز 
هـراس و خـوف و رجـای عریانـش، دو بـار تکـرار 
می شود، کیسـت. شاید ذائقه های نوَپسندشان 
و  باشـد  نداشـته  دوسـت  را  منجـی«  »بشـارت 
و  »راز«  گفت وگوهـای  دیـدن  بـه  حوصله شـان 

»عصـر« قـد ندهـد.
و  قـدر  در  ناصـر   و  نـادر  نـام  کـه  دارم  یقیـن  امـا 
همـه  بـرای   - اسـامی  ایـران  شـهدای  قامـت 
نسـل های بعد از خود محترم خواهد ماند. برای 
چیـزی بیشـتر از هنـر و تعـدد آثـار و فعالیت هـای 
نمانـد.  کسـی  یـاد  بـه  می توانـد  کـه  متنوعشـان 
برای انتخاب بزرگ زندگی شـان و بازگشتشان در 
سـال های سـخت ایـران؛ درسـت زمانـی که مـا در 
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ــی اش در  ــال زدن ــجاعت مث ــود. ش ــتضعفان ب ــان و مس محروم
پیگیــری عدالتخواهــی و مطالبــات مــردم به ویــژه محرومــان 
ــا او  ــای ثری ــود. بچه ه ــانه ب ــل رس ــان اه ــوی جوان ــه الگ همیش
را ماننــد یــک پــدر دوســت داشــتند. او بــرای همــه رســانه های 
انقــاب یــک پــدر و الگــو بــود. مــن و بچه هــای ثریــا همــواره 
بســیار  او  از  کــرد.  و خواهیــم  کــرده  افتخــار  او  گردی  بــه شــا
گردان زیــادی تربیــت کــرده اســت  آموخته ایــم. حــاج نــادر شــا
کــه ان شــاءاهلل راه او را ادامــه خواهنــد داد. مــردم ایــران از زبــان 
و رســانه حق گــوی او خاطــرات زیــادی بــه همــراه دارنــد و قطعــا 

بــا دعاهایشــان بدرقــه اش خواهنــد کــرد.

ــک  ــق را لبی ــوت ح ــب زاده دع ــادر طال ــاج ن ــا ح ــز م ــتاد عزی اس
قهرمــان  ایــن  دادن  دســت  از  ســوگ  در  اشــک مان  گفــت. 
عرصــه رســانه و روشــنگری ســرازیر شــده. قلب مــان در فــراق 
پــدر معنــوی رســانه های جبهــه فرهنگی انقاب فشــرده شــده. 
حــاج نــادر، زبــان مظلومــان و مســتضعفان جهــان بــود و فریــاد 
آزادگان جهان علیه ظلم و اســتکبار. او خار چشــم رســانه های 
ــده  ــود و همچــون چشــمه ای جوشــان پرورش دهن اســتکبار ب
کــه  او  رســانه.  حــوزه  انقابــی  بچه هــای  از  جوانــی  نســل 
جهانی کــردن  بــرای  ســال ها  و  بــود  خط شــکن  رســانه  در 
آرمان هــای انقــاب اســامی و به ویــژه آرمــان قــدس تــاش کــرد 

ــتافت. ــق ش ــدار ح ــه دی ــدس ب ــی ق در روز جهان
بارهــا از نزدیــک شــاهد بــودم کــه چقــدر دلســوز مــردم و مدافــع 

خار چشم رسانه های استکبار
محسن مقصودی
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مستندهایت را به خدا بسپار!
سوگ نامه ای برای نادر طالب زاده

اولیــن بــار نــادر را در بــم دیــدم. وقتــی زلزلــه آمــده بــود. مــن 
او  و  بــودم  آمــده  جنوبــی  آفریقــای  از  کمک رســانی  بــرای 
بــرای ثبــت فاجعــه از تهــران و داســتان دوســتی مــا همچنــان 
ادامــه داشــت. پــس از وقــف پیراهــن امــام بــرای فلســطین 
زدیــم. می خواســت داســتان ســفر  بــا هــم ســاعت ها حــرف 
ایــن پیراهــن مبــارک را از جمــاران تــا بیــروت، تــا قــدس، در 
برنامــه اش در شــبکه افــق تعریــف کنــم؛ از کجــا شــروع کنیــم؛ 

کنیــم. بــه چــه نکته هایــی اشــاره 
پرسید: »از لحظه دریافت پیراهن عکس یا فیلم نداری؟«

گفتم »نه.«
گفت: »کاش می شد آن صحنه باشکوه را بازسازی کرد.«

برایــش لحظــه نمــاز سّیدحســن نصــراهلل بــا پیراهــن امــام خیلی 
ــه  ــن را ب ــاره پیراه ــد دوب ــت: »کاش می ش ــود. می گف ــکوه ب باش
ســّید بدهیــم بپوشــد و در آن نمــاز بخوانــد و مــا فیلــم بگیریم.«
ایــن  کــه  ماهــی  چنــد  آن  بدانــد  می خواســت  دلــش  خیلــی 
نمــاز  آن  در  کــه  بــود  شــده  داده  آقــا  حضــرت  بــه  پیراهــن 
پیراهــن  بــا  یوســف  عشــق بازی های  بــار  ایــن  بخواننــد، 

کنــد. مســتند  را  یعقــوب 
گــر می شــد چــی  بــا حســرت می گفــت: »حیــف کــه نمیشــه ولــی ا
می شــد؟ قامــت رشــید خامنــه ای در پیراهــن خمینــی تماشــا 

دارد.« 
بعــد از وقــف پیراهــن، تصمیم گیــری در مــورد مزایــده ایــن 
گــذار شــده بــود. پیراهــن بــه نفــع فلســطین بــه ســردار شــهید وا

ــام دارم.  ــادگاری از ام ــک ی ــم ی ــن ه ــود »م ــه ب ــم گفت ــردار ه س
میدمــش بــه آقاســّید کــه بــا هــم بفروشــند«. نــادر تصــور می کــرد 
حــاج قاســم پیراهــن امــام را پوشــیده باشــد و در قنــوت نمــاز 

گــردن کــج کــرده باشــد. چــه تصویــر بــا شــکوهی!
قــرار و مدارمــان را گذاشــته بودیــم کــه او بــا آقــا مســعود صحبت 
کبــری کــه چگونــه  کنــد و مــن بــا دوســتان حــزب اهلل و ســردار ا

ــک  ــده ی ــر ش گ ــی ا ــردار حت ــید و س ــا و س ــرت آق ــود از حض می ش
عکــس بــا پیراهــن امــام تهیــه کنیــم. حتــی اســم مســتند را هــم 

انتخــاب کــرده بودیــم؛ پیراهنــی بــرای قــدس.
کرونــا کــه شــروع شــد همــه چیــز بــه تاخیــر افتــاد. مــن ۲ ســال 
ایــران نیامــدم و در ایــن میــان هــم ســردار آســمانی شــد و هــم 
نــادر بســتری و دریغــا؛ مین هــای بیولوژیــک کــه در ســفر بــه 
عــراق در لباس هــای او کاشــته بودنــد؛ کار خــودش را کــرد و 

ــد. ــی از کارهــای او ناتمــام مان ایــن مســتند مثــل خیل
چنــد مــاه قبــل وقتــی خبــر دروغ رحلــت ایــن ژنــرال جنــگ نــرم 

را شــنیدم، برایــش ســرودم
نفس بکش نادر!

هنوز سنگرهای کلیدی جهان
فتح نشده است

نفس بکش نادر!
هنوز دوربین های هیز

در نطنز چشم چرانی می کنند
نفس بکش نادر!

هنوز قاتان قاسم تحت تعقیب اند
تو باید از ترامپ بازجویی کنی

و از نتانیاهو اعتراف بگیری
نفس بکش نادر!

جمجمه ات را به خدا بسپار
گون زوم کن لنزت را روی جمجمۀ پنتا

ماشه را بکش
و فریم فریم به مغز منحرف فراماسونرها شّلیک کن

تا افق را شهاب های قطبی روشن کند
سی. ان. ان بعد از پیروزی مدیر می خواهد

سید عبداهلل حسینی
شاعر و فعال فرهنگی
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باالخرهعشقکار
خودشرامیکند؛
گربهمارکس حتیا
باشد.چهرسدبه
نادرماکهعاشق

قدسبود.خداچه
روزقشنگیرابرای
پروازاوانتخابکرد.
عشقاوبهقدس
اورارستگارخواهد

کرد.

افسران جنگ نرم را
با گلوله های گرم نمی کشند

شــهید  شعرشــان  شــقیقه های  بــر  شــّلیک  بــا 
می کننــد

ژنرال شهید جنگ نرم
چشم بابصیرت دوربین هایت

تا موساد هست
در افق نو خیره خواهد ماند

دوربین هایت روی سه پای آهنین
استوار ایستاده اند

و منتظر فرمان طالب زاده
انگشتی که برای قدس مستند شّلیک می کرد

دوربینی که چشم از  قدس برنمی داشت
در آخرین روز قدس تاریخ

آخرین پالس شهادتش را ثبت کرد
و برای همیشه

در افق های نو خیره ماند
قــدس  روز  در  می تپیــد  قــدس  بــرای  کــه  قلبــی 

شــد آســمانی 
مستندهایت را به خدا بسپار

برنخواهیــم  دوربین هایــت  ماشــه  از  دســت  مــا 
داشــت

به آوینی سام برسان

نفس بکش نادر!
تو باید ایستاده بمیری

***
خبــر  قشــقاوی،  حامــد  او،  شــفیق  گرد  شــا وقتــی 
بســتری شــدنش را برایــم فرســتاد، خیلــی نگــران 
شــدم. کســی در ضمیــرم بــه مــن می گفــت او در روز 
قــدس آســمانی خواهــد شــد و وقتــی خبــر رحلتــش 
افتــادم.  دادو«  »یوســف  یــاد  بــه  شــد،  منتشــر 
آفریقــای  در  مارکسیسم-لنینیســم  بنیان گــذار 
جنوبــی کــه ذوب در مارکــس و لنیــن بــود؛ جــوری 
کــه حتــی شــکل ظاهــری او بــا لنیــن مــو نمــی زد. 
ج نرفتــه بــود ولــی  هیــچ وقــت در عمــرش ســفر خــار
در آخــر عمــر ســفری مــی رود بــه انگلیــس و در آنجــا 
مریــض می شــود و می میــرد و وصیــت می کنــد مــرا 
کــه مارکــس هــم در  در قبرســتان قدیمــی لنــدن 
ک ســپرده شــده اســت، دفــن کنیــد. آنجــا بــه خــا

پیــدا  جایــی  قبرســتان  ایــن  در  او  دفــن  بــرای 
نمی شــود و باالخــره بعــد از تکاپــوی زیــاد درســت 
در کنــار مارکــس یــک فضــای خالــی پیــدا می شــود 
و مــردی را کــه یــک عمــر دم از مارکــس مــی زد، در 

ک می ســپارند. کنــار مارکــس بــه خــا
 از آن روز دفن عمان ســامانی و امیرکبیر در نجف 
اشــرف را هــم اتفاقــی نمی دانــم. باالخــره عشــق کار 
ــد.  ــس باش ــه مارک ــر ب گ ــی ا ــد؛ حت ــودش را می کن خ
چــه رســد بــه نــادر مــا کــه عاشــق قــدس بــود. خــدا 
کــرد.  چــه روز قشــنگی را بــرای پــرواز او انتخــاب 

عشــق او بــه قــدس او را رســتگار خواهــد کــرد.
در فراق او سرودم:

ترورها دیگر با گلوله ها انجام نمی شود
به دوربین هایتان هم مشکوک باشید

جوخه های مدرن ترور
شاید گرای دوربین تان را داشته باشند

به چمدان های تان هم دست نزنید
ممکن است در لباس هایتان
مین بیولوژیک کاشته باشند

گر با نادر قهوه ای هم خورده باشی ا
مواظب فریم های فیلمت باش

ممکن است
از لپ تاپ به غارت رفته نادر

شمارۀ مستندهایت را برداشته باشند
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حاجنادرعالوهبر
زندگیمجاهدانه

خودش،یکنسلی
راازمجاهداندر

حوزهرسانهتربیت
میکند.

اخیــرأ مطلبــی بــا مضمــون ســوابق و ســطح مذهبی 
بــودن و فعالیت هــای خانــواده آقــای طالــب زاده 
منتشــر شــده بــود کــه می خواســتند شــأن حــاج نــادر 
را پاییــن بیاورنــد. بــا خــودم فکــر می کــردم حــاال 
ایــن مطلــب بــه نیــت تخریــب ایشــان نوشــته شــد 
ولــی تأمــل و  مقایســه کــه می کنیــم، خیلی هــا در 
خانواده هــای مذهبــی و انقابــی بــه دنیــا آمده انــد 
و شــاید اعتقــادی کــه بــه انقــاب دارنــد، بخــش 

عمــده ای بــه دلیــل ریشــۀ خانوادگــی باشــد.
کــرد و هنــگام  نــادر طالــب زاده در آمریــکا زندگــی 
از آن  ایــران بازگشــت، بعــد  بــه  انقــاب اســامی 
مســائل مربــوط بــه امــوال خانوادگــی ایشــان پیــش 
آمــد کــه ظلمــی در حــق خانــواده ایشــان بــود ولــی 
بــاز هــم  معتقــد بــه انقــاب اســامی باقــی مانــد. 
گرد تربیــت  عمــرش را بــرای انقــاب گذاشــت و شــا
کــرد؛ ایــن یــک ویژگــی خاصــی اســت. بــه نظــر بنده 
یکــی از کرامــات الهــی اســت کــه امثــال ایشــان را در 
راه مــا قــرار بدهــد کــه کوچکــی خودمــان را بیشــتر 

احســاس کنیــم. 

مجاهدانــه  زندگــی  ســبک  بحــث  اول،  گام  در 
ذیــَن آَمنــوا 

َ
گــر »اّل حــاج نــادر حائــز اهمیــت اســت. ا

مبنــای  را  اهلِل«  َســبیِل  فــی  َوجاَهــدوا  َوهاَجــروا 
زندگــی مجاهدانــه قــرار بدهیــم؛ زندگــی ایشــان هــر 
دو ایــن ویژگی هــا را داشــته اســت. نــادر طالــب زاده 
یــک زندگــی آرام و بــا امکانــات مناســب در آمریــکا 
انقــاب  اوایــل  بحبوحــه  در  کــه  اســت  داشــته 
بــرای  رهــا می کنــد.  را  آن جــا  در  زندگــی  اســامی 
کــه دارد بــه ایــران می آیــد و  انقــاب و اعتقــادی 
فعالیــت  بــرای  را  رســانه  عرصــه  می کنــد.  جهــاد 
انتخــاب می کنــد چــون در آن برهــه زمانــی خــأل 

وجــود داشــته اســت.
حــاج نــادر عــاوه بــر زندگــی مجاهدانــه خــودش، 
رســانه  حــوزه  در  مجاهــدان  از  را  نســلی  یــک 
نــادر  حــاج  دالیــل  همیــن  بــه  می کنــد.  تربیــت 
ْصُلَهــا 

َ
َبــٍة أ َبــًة َکَشــَجَرٍة َطِیّ می توانــد مصــداق »َطِیّ

ــَماِء« باشــد. در حــال حاضــر  َثاِبــٌت َوَفْرُعَهــا ِفــی الَسّ
گردانشــان فعالیــت دارنــد و یک نســل از فعالین  شا
ایــن  نظــرم  بــه  کردنــد.  تربیــت  را  رســانه  حــوزه 
اســتمرار  و جهــاد و مهاجــرت حــاج نــادر، می توانــد 

باشــد.  زندگــی مجاهدانــه  ویژگی هــای ســبک 

 زندگی مجاهدانه 
به سبک حاج نادر

یان دکتر میثم ظهور

دکتر میثم ظهوریان
مدیر توسعه و تحول آستان 
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بـر  را  اسـتاد  پیکـر  و  می شـود  تمـام  پیکـر  بـا  وداع  مراسـم 
قـرار اسـت تدفیـن  کـه  تـا فـردا  بـه داخـل معـراج،  می گرداننـد 
شود. ظاهرًا بعد از رفتن تمام جمعیت، آقای رئیسی هم رفته 
معراج، بالین اسـتاد. بعد هم که پیکر اسـتاد را برده اند مشـهد 

بـرای آخریـن زیـارت دنیایـی. آدم غبطـه می خـورد انصافـًا.
***

امـروز، یازدهـم اردیبهشـت هـزار و چهارصـد و یـک اسـت. روز 
تدفیـن اسـتاد و حقیقتـًا کـه چـه روز سـختی اسـت. روز تدفیـن 

یـک کـوه در زمیـن تنـگ می شـود مگـر؟ 
***

مـی روم  مسـتقیم  و  می مانـم  جـا  بـال  مسـجد  برنامـه  از 
بهشـت زهرا. بازیگـر نقـش عیسـی در فیلم بشـارت منجی کنار 
مدفـن اسـتاد پرسـه می زنـد. چنـد بازیگـر دیگـر هم هسـتند که 
بـه چهـره شـناس اند امـا اسمشـان را نمی دانـم. بـرادران رزاق 
کریمـی هـم معلـوم اسـت خیلـی وقـت اسـت آمده انـد و منتظـر 
هسـتند. پسـر مرحوم سلحشـور هم آمده. کم کم جمعیت دارد 
زیـاد می شـود. بعضـی از رفقـا هـم دارنـد بـاالی مدفن اسـتاد که 

در حـال آماده سـازی اسـت قـرآن می خواننـد.
***

حتمـًا  تدفیـن  بـرای  فـردا  مطمئنـم  مـن  می گویـم  رفقـا  بـه 
مرحـوم  تشـییع  بـرای  هسـت  یـادم  می آیـد.  هـم  حاتمی کیـا 
کـه  ج اهلل سلحشـور آمـده، خـودش را طـوری پوشـانده بـود  فـر
سـخت می شـد فهمیـد حاتمی کیـا اسـت. زیـر تابـوت را گرفـت، 
مسـیری را همراهـی کـرد و بعد بی سـروصدا کشـید کنـار و رفت. 

را از دسـت ندهیـم. فـردا حواسـتان باشـد تصویـرش 
***

بعد از چند قدم تشییع امیر عباسی واحد می خواند و حضار 
گریه بلند  سینه می زنند. چندخطی روضه می خواند. صدای 
از  گهان چند دوربین در فاصله نیم متری یکی  شده بود. نا
کردن و تپ تپ فیلم و عکس  حضار شروع می کنند به زوم 
گرفتن. عبدالملکی وزیر کار است. بنده خدا چند قطره اشکش 

آمده و دوربین ها توی صورتش ایستاده اند تا شکارش کنند.
***

حاجـی.  خـوب  جایـگاه  بـر  شـده  بشـارتی  آیـات  ایـن  انـگار 
کـه موقـع  از قتلـگاه می خوانـد. صـدای پرنـده ای  مـداح دارد 
کات می کنـد از زیـر سـقف  نمـاز صبـح الحـان بهشـتی را محـا

ک اسـتاد درون سـاختمان معـراج شهداسـت. دقیقـًا  پیکـر پـا
همـان مکانـی کـه شـهدای عزیـز و نورانـی مدافـع حـرم را بـرای 
رفقـا  از  یکـی  به واسـطه  می آوردنـد.  خانواده هایشـان  وداع 
کوتـاه  ثانیه هایـی  می شـوم  موفـق  جـوادی،  حمیـد  لطـف  و 
صـورت اسـتاد را ببینـم. خیلـی صحنـه سـنگینی اسـت. مغـزم 
قفـل شـده، بـاور کنم اسـتاد طالـب زاده فوت شـده؟! همچنان 
چهـره اش محکـم و بـا صابـت اسـت. مثـل اهـل یقیـن اسـت، 

مثـل همیشـه.
***

اسـت.  نشسـته  اسـتاد  بالیـن  بـاالی  اسـتاد،  پسـر  کبـر  علی ا
را  اتـاق  کـه  می خواهـد  همـه  از  می رسـد،  سـر  کـه  خواهـرش 
تـرک کنیـم. همـه می آییـم بیـرون. بعـد از چنـد دقیقـه در بـاز 
می شـود. چنـد تـا از رفقـای نزدیک اسـتاد می رونـد به بالینش. 
ترکیـب جالبـی اسـت. حاج گلعلی بابایی، حسـین بهـزاد و چند 
کبـر دسـتش را روی شـانه  کـه یـادم نمی آیـد. علی ا نفـر دیگـر 
حسـین بهـزاد گذاشـته و بـا هـم گریه می کننـد. دکتـر رحمانی و 

سـهیل اسـعد هـم هسـتند.
***

بعـد از چنـد دقیقـه، می گوینـد همـه بایـد برونـد بیـرون، تا پیکر 
آمـاده شـود بـرای قرارگرفتـن در جایـگاه مراسـم. بـی  چـون  و 
چـرا و بی سـروصدا می آیـم بیـرون. همیـن  قـدرش هـم از سـرم 
زیـاد بـود. مـداح زیـارت عاشـورا را شـروع کرده. بـاران هم کم کم 
شـروع می شـود. بغـض آسـمان، نم نـم روی شـانه های حضـار 
می نشـیند. حال و هوای خاصی شـده. یکی از رفقا، می پرسـد: 
را  خـودش  و  نشسـته  گلعلـی  حـاج  کنـار  کـه  پیرمـردی  »اون 
پوشـانده کیـه؟ خیلـی هـم گریـه میکنـه.« از پشـت نمی فهمـم 
کیسـت. بعـدًا کـه بلنـد می شـود و از جلویـم رد می شـود؛ معلـوم 

می شـود کـه حـاج سـعید قاسـمی بـوده.
***

ژســت،  همیــن  بــا  دقیقــه  ده  نزدیــک  قاســمی  ســعید  حــاج 
کبــر را در کنــار گرفتــه و بــا هــم چیزهایــی می گوینــد. کاش  علی ا
کمــی اش را  می شــد بفهمــم چــه می گوینــد. یکــی از بچه هــا 
کبــر گفــت آخریــن چیزهایــی کــه بابــا  شــنیده. می گویــد: »علی ا
گفــت مربــوط بــه وجــود مقــدس امیرالمؤمنیــن ســام اهلل علیه 
بــود. از عظمــت حضــرت می گفــت. بعــد از آن تــا دم فوتــش 

دیگــر هیــچ نگفــت.« )چیــزی همیــن حــدود(

مثل اهل یقین
یز وقایع نوشت یک شاگرد ناخلف از تدفین استادی عز

امیر مهریزدان
مدیر مرکز مستند سوره
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بـه فارسـی می گویـد نتـرس ای نـادر عزیـز مـا، ای نـادر بی نظیر 
مـا، ای نـادر قشـنگ ما...

وقتـی می گویـد ای نـادر قشـنگ مـا، صـدای گریـه و ضجـه بـه 
اوج می رسـد. تلقیـن کـه تمـام می شـود، می گویـد: »بهشـت بـر 

تـو مبـارک باشـد ان شـااهلل.«
***

کـه اعـام می شـود نمـاز در  منتظریـم نمـاز میـت اقامـه شـود 
مسـجد بال اقامه شـده و اسـتاد را به محل دفن می برند. دور 
مدفـن خیلـی ازدحـام شـده. عـدۀ نسـبتًا زیـادی کـه دور مدفـن 
را گرفته انـد دارد با گوشـی فیلـم می گیرند. هیچ وقت نفهمیدم 
ایـن فیلم هـا بـه چـه درد این بنـدگان خـدا خواهد خـورد. واقعًا 
کـه نزدیـک مدفـن پـاره تنشـان  حـق خانـواده متوفـی  اسـت 

باشـند و یـک دل سـیر وداع کننـد.
***

شـدیدتر  خیلـی  گریه هـا  می کنـد.  شـروع  دوبـاره  روضه خـوان 
بخـوان.  رضـا)ع(  امـام  از  می گوینـد  اسـتاد  خانـواده  شـده. 
امـام  حرمـت،  کبوتـرای  قربـون  می کنـد:  شـروع  بی درنـگ 

رضـا)ع(...
سـنگین  خیلـی  لحظـات  می لـرزد.  اشـک  از  همـه  شـانه های 
حـاج  هرکـه  می گویـد  مـداح  می شـود،  تمـام  کـه  روضـه  شـده. 
نـادر را حـال کـرده دسـت راسـتش را بـاال بیـاورد و سـه مرتبـه یا 
حسـین)ع( بگویـد. بـا زیرکـی تمـام اطرافـم را نـگاه می کنـم، تـا 
جایـی کـه چشـمم می بینـد، هیچ کـس دسـتش پایین نیسـت.
و این می شـود پان پایانی اسـتادی که فقط اسـتاد نبود، همه 

چیز بود.

بنـای محـل دفـن بـه گـوش می رسـد و فضـا بـا صـدای ضجـۀ 
حضـار آمبیانـس بی نظیـری بـه خـود گرفتـه اسـت. آدم غبطـه 

می خـورد بـه ایـن نـوع دفـن.
***

پیرمـردی  گهـان  نا کـه  می پرسـم  چیـزی  احسـان  آقـا  از  دارم 
می آیـد. دسـتش را می کشـد و دنبـال خـودش می بـرد. می گویـد 
جمع انـد.  اینجـا  زمـان  امـام  یـاران  همـه  حاج آقـا  می بینـی 

اسـت؟ خوبـی  تشـییع  چـه  می بینـی 
***

کـه دو ردیـف عقب تـر نشسـته اسـت  یکـی از رفقـا را می بینـم 
و قـرآن می خوانـد. بـه تقلیـد از او مـن هـم مشـغول می شـوم. 
مشـغول  می آیـد.  غافـر  سـورۀ  کـه  می شـود  چطـور  نمی دانـم 
خوانـدن هسـتم کـه مـداح پشـت بلندگـو می گویـد حاجـی وارد 

قبـر شـد. در همیـن لحظـه بـه آیـات عجیبـی رسـیده ام.
ْمـِرِه َعَلٰی َمْن َیَشـاُء 

َ
وَح ِمـْن أ َرَجـاِت ُذو اْلَعـْرِش ُیْلِقـی الـّرُ

َ
َرِفیـُع الّد

ِق
َ

ا ِمـْن ِعَبـاِدِه ِلُیْنِذَر َیـْوَم الّتَ
 َیْخَفــٰی َعَلــی اهلِل ِمْنُهــْم َشــْیٌء ِلَمــِن اْلُمْلــُک 

َ
َیــْوَم ُهــْم َبــاِرُزوَن ال

ــاِر اْلَیــْوَم هلِِل اْلَواِحــِد اْلَقّهَ
 ُظْلــَم اْلَیــْوَم ِإّنَ اهلَلَ َســِریُع 

َ
 َنْفــٍس ِبَمــا َکَســَبْت ال

ُ
اْلَیــْوَم ُتْجــَزٰى ُکّل

اْلِحَساِب
***

شـروع  ببینمـش،  نتوانسـتم  کـردم  سـعی  هرچـه  کـه  روحانـی 
می کنـد بـه تلقیـن خوانـدن. لحـن و صدایـش هـم برایـم آشـنا 
گـر  ا کـه،  جایـی  بـه  می رسـد  دارد.  دلچسـبی  لحـن  نیسـت. 

کیسـت، کـه موالیـت  تـو پرسـیدند  از  فرشـتگان سـوال 
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راهنماومشوقبود
سید محمدرضامیری/ نقاش و گرافیست

کشـوری  کارگاه  برنامه ریـزی  بـرای   ۹6 بهمـن 
رسـیدیم خدمـت مرحـوم حـاج نـادر طالـب زاده 
ملـی  تولیـد  موضـوع،  مشـورت.  کسـب  جهـت 
و حضـور و ایفـای نقـش هنرمنـدان تجسـمی در ایـن عرصـه 
کـرد و در منـزل،  کـه داشـت، محبـت  کسـالتی  بـا وجـود  بـود. 
مـا را پذیرفـت. بـا شـیخ جـواد قاسـم پور و رضـا غریبـی بودیـم. 
رودربایسـتی داشـتیم. بـا مطایبـه و مهربانـی یـخ مـا را شکسـت. 
مردمـی  نهضت)نهضـت  فعالیت هـای  گـزارش   از  قـدری 
پوسـترهای انقـاب( بـرای ایشـان گفتیـم و آثـار و خروجی هـا را 
نشـان دادیـم. بـا حوصلـه و دقـت شـنید و راهنمایی هایـی کرد. 
در گـزارش آثـار بین المللـی، بـا توجـه بـا اشـراف ایشـان بـه ایـن 
عرصـه، دسـت و پـای مـن می لرزید که چقدر کارهـای ما در نظر 
ایشـان سـخیف خواهـد آمـد امـا ایشـان بـا بزرگـواری روی نقـاط 
مثبـت کار انگشـت گذاشـت و تشـویق کـرد و البتـه بـرای بهتـر 
شـدن، راهنمایی هایـی کـرد؛ انقـدر که شـخصا برای ادامـه کار، 

اعتمـاد بـه  نفـس خوبـی بـه دسـت آوردم. روحـش شـاد.

فیلمسازبادانش
ارکسـتر،  رهبـر  آهنگسـاز،  چکناواریـان  لوریـس 

نویسنده و نقاش
آقـای  یـک  اغـراق  بـدون  طالـب زاده  نـادر 
بـا  فرهنـگ،  بـا  انسـان  یـک  او  بـود.  واقعـی 
دانـش بـاال و بسـیار دوسـت داشـتنی بـود. مـا دوسـتی نزدیکـی 
کـه  تماس هایـی  و  برخوردهـا  در  امـا  نداشـتیم،  یکدیگـر  بـا 

حاجنادربهروایتمادرشهیدانخالقیپور
مــن بــا ایــن بــرادر عزیزمــان حاج نــادر طالــب زاده، تقریبــا مدت 
11ســال از طریــق جشــنواره مردمی فیلم عمــار در ارتباط بودم. 
هــر موقــع بــه برنامه هــای جشــنواره عمــار می رفتیــم، مــا را 
مــورد تفقــد قــرار مــی داد. بــا حــاج آقا)پــدر شــهیدان خالقی پــور( 
هــم صحبت هــای دلنشــینی مــی کردنــد و نســبت بــه مــا خیلــی 

لطــف داشــتند.
دو ســال پیــش وقتــی بــه جشــنوار عمــار رفتیــم، حالت شــان را 
دیــدم و پرســیدم: »داداشــم، چــی شــده؟« گفتنــد: »آروم آروم 
دیگــه داریــم میریــم. بایــد برنامــه رو بــه جوان هــا تحویــل بدیم 

و بریــم.«
گفتــم: »نــه خــدا نکنــه. شــماها ســرمایه مملکــت هســتید. 
شــماها بریــد ماهــا تنهــا می مونیــم. ایــن جشــنواره عمــار رو 
شــماها راه انداختیــد. بایــد مواظــب ایــن کارهــا باشــید. تــا شــما 
نباشــید، ایــن بچه هــا نمیتوننــد کاری انجــام بــدن.« گفتنــد: 

گرفته انــد. بلــد هســتند.« »ماشــاءاهلل همه شــون یــاد 
ســال گذشــته وقتــی دوبــاره در جشــنواره عمــار مــن را دیدنــد، 
داشــتم  مــن  گرفــت،  را  مــن  شــفای  خانــم  »حــاج  گفتنــد: 
می مــردم. دعــای مــادر شــهید خالقی پــور باعــث شــد کــه حالــم 
بهتــر شــه.« همان جــا خــم شــد و گوشــه چــادر مــن را بوســید و 

گفــت: »مــادر، مــن رو دعــا کــن.«
ایشـان در جشـنواره عمار برای این فیلمسـازان پدری کردند و 
همـه حـاج نـادر را دوسـت داشـتند ولی خداوند گلچین اسـت، 
بهترین هـا را دانـه دانـه از ما می گیرد و امسـال هم آخر این ماه 
رمضـان بـرای مـا یک خرده تلخ شـد. فقـدان این بزرگـوار برای 

همه، مخصوصَا بچه های عمار سـخت اسـت.

این جا برای از تو نوشتن هوا کم است
بخشی از پیام های تسلیت و ارادت به حاج نادر طالب زاده

، از مادر شـــهید گرفته تا نقـــاش، فعال فرهنگی، مســـتند ســـاز و...دنیای تـــو آن قدر بزرگ بـــود که آدم های  ســـوگواران تـــو بســـیارند حاج نـــادر
گر چه ســـوگوار از دســـت دادنت هســـتند اما به  مختلـــف بـــا عقایـــد و طبقـــات و تفکـــرات مختلـــف در آن جـــای داشـــتند. آدم هایی که حـــاال ا

راهت ســـخت ایمـــان دارند.
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چیزها درباره اش می گویند، خوب و بد، درسـت و غلط، موافق 
و مخالف. رد کینه های کهنه در این هیاهوی به راه افتاده پر 
رنـگ اسـت. بـرای مـردی کـه مثـل همـه مـا بی عیـب نبـود ولـی 
صـادق بـود و بی کینـه و قصـه پـر فراز و نشـیب زندگـی اش مثل 

خـودش نـادر بـود.

خودشرسانهبود
سید محمد میرکانی /مستندساز و تهیه کننده

جوان سـازی  طالـب زاده  نـادر  حـاج  مهـم  کار 
زمانـی  بـود.  اسـامی  انقـاب  فرهنگـی  جبهـه 
در  فتنـه 88  خاطـر  بـه  انقابـی  نیروهـای  کـه 
را تهدیـد  مظلومیـت بودنـد و  تـرس، وادادگـی و تردیـد همـه 
جبهـه  علـم دار  بـاال  بصیـرت  و  شـناخت  بـا  ایشـان  می کـرد. 
نگاه هـای  و  نـو  حرف هـای  و  شـد  اسـامی  انقـاب  فرهنگـی 
جدیـدی را وارد گفتمـان فرهنگـی انقـاب کـرد. حرکـت ایشـان 
فصـل بهـاری بـود بـر زمسـتان سـرد دلـدادگان فرهنـگ غربـی 
نیروسـازی  می شـد.  دور  انقـاب  از  داشـت  کـه  فرهنگـی  یـا  و 
توانسـت  فرهنگـی  و  رسـانه ای  تشـکل های  و  کـز  مرا ایجـاد  و 
پرانگیـزه سـازد.  و  بـه روز  را  انقـاب  نـود  و  نسـل دهـه هشـتاد 
یعنـی کادرسـازی و پـرورش نیروهـای مومن انقابـی پرانگیزه و 
مخلص که سـربازان رسـانه ای و فرهنگی انقاب باشـند. کاری 
کـز رسـمی کشـور بـود و در انجامـش  کـه وظیفـه سـازمان ها و مرا
وظیفه شـان  بـه  نخواسـتند  یـا  و  دادنـد  نشـان  شـدید  ضعـف 
عمـل کننـد. ایـن کار مهـم را اسـتاد طالـب زاده بـا بـاور عمیـق و 
اخاصـی کـه داشـت بـه خوبـی انجـام داد. نسـل جدیـد انقاب 
اسـامی در بعـد فرهنگـی و رسـانه ای مدیـون اسـتاد طالـب زاده 
اسـت. حتـی نسـل قدیمی تـر و بچه هـای باتجربـه انقابـی در 
عرصـه فرهنـگ و هنـر نیـز بـا فعالیت هـای اسـتاد طالـب زاده 
جـان تـازه ای گرفتنـد و از خمودگی و یاس و بی انگیزگی نجات 
پیـدا کردنـد. انقابـی یعنـی همیـن. همیشـه پرانگیـزه، بی ادعـا 
اسـتاد طالـب زاده  گـر  ا نـادر طالـب زاده.  کار مثـل حـاج  پـای  و 
جوان سـازی جبهه فرهنگی انقاب و به روز و کارآمد بودنش را 
دنبـال نمی کـرد؛ خـودش و خیلی هـای دیگر خیلی سـال پیش 
تمـام شـده بودنـد و بی اثـر و بی انگیـزه روزگار می گذراندنـد و 
بـود و نبودشـان تاثیـری در منظومـه فرهنـگ انقـاب اسـامی 
نداشـت! سـام خـدا بـر او کـه یـک تنه رسـانۀ انقاب و مبـارزه با 

اسـتکبار و صهیونیـزم شـد. 

استقامتدرمسیرحق
سید سعید لواسانی/ امام جمعه سابق لواسان

زندگـی مرحـوم آقای طالب زاده و شـهید آوینی، 
درس بسـیار بزرگی اسـت برای ما؛ از دو جهت. 
گـر شـما در مسـیر انقـاب  جهـت اول این کـه ا

شـاید سـالی یـک بـار اتفـاق می افتـاد و یکدیگـر را می دیدیـم، 
بـا  بـا مـن برخـورد می کـرد و همیشـه  بـا ادب و احتـرام  بسـیار 
لطـف و مهربانـی بـا مـن سـخن می گفـت. مـن بـدون این کـه 
کـم و زیـاد کنـم بایـد اعتـراف کنـم از درون  بخواهـم کامـی را 
بـا مرحـوم نـادر طالـب زاده احسـاس نزدیکی و دوسـتی داشـتم. 
او مـرد بسـیار پـاک و درسـتی بـود. شـما در طـول زندگـی خـود 
کـه راسـتگو باشـد و  خیلـی بـه نـدرت انسـانی را خواهـی یافـت 
کنـد، امـا طالـب زاده چنیـن انسـانی بـود  گفتـن دروغ پرهیـز  از 
و بـا صداقـت کامـل بـا اطرافیانـش رفتـار می کـرد. او خیلـی آدم 
بـود. مـن و مرحـوم طالـب زاده  روراسـت و دوست داشـتنی ای 
بعـد از همـکاری در سـریال بشـارت منجـی، دیگـر همـکاری در 
عرصـه ی فرهنگـی بـا یکدیگـر نداشـتیم. همـان یـک سـریال 
کـه بـا او همـکار بـودم و او وظیفـه ی آهنگ  سـازی سـریال را بـه 
مـن سـپرده بـود، پـر از خاطره هـای خـوب از همـکاری بـا یـک 
فیلمسـاِز بـا دانـش بـود. بعـد از ایـن سـریال بـود کـه بـه نوعـی 
دوسـتی مـا شـکل گرفـت و گاه-گاهـی یکدیگـر را می دیدیـم و 
صحبـت می کردیـم. خیلـی بـا فرهنـگ بـود و هم صحبتـِی بـا او 
پر از لذت بود. تنها چیزی که می توان از این همکاری بگویم 
ایـن اسـت کـه در مدتـی که با نادر طالب زاده همکاری داشـتم، 
کنـار او لـذت بـردم. هیچـگاه بـا یکدیگـر در  کار و حضـور در  از 
طـول کار بـه مشـکل برنخوردیـم، چـون طالـب زاده بـا دیـد بـاز، 
هنـری و بـا دانـش بـه مسـائل نـگاه می کـرد. او یـک انسـان بـا 
سـواد و بادانش بود. نادر طالب زاده تسـلط فوق العاده به زبان 
انگلیسـی داشـت و در روابـط بین المللـی با همکارانـش در دیگر 
کشـورها بسـیار موفـق بـود. او از دانـش و نـگاه فوق العـاده ای در 
مستندسـازی بهـره می بـرد و بـی نهایـت دربـاره ی فیلم هایـی 
بـود.  مطلـع  می-کـرد،  کـه  صحبت هایـی  یـا  می سـاخت  کـه 
درگذشـت نـادر طالـب زاده بـرای سـینمای ایـران جبـران ناپذیـر 
خواهد بود و سـال ها طول خواهد کشـید تا فیلم سـازی با سـواد 

کنـد. و دانـش او، در سـینمای ایـران ظهـور 

مثلخودشنادر
و  کننـده  تهیـه  کارگـران،   / میرکریمـی  رضـا 

فیلمنامه نویس
کـه زنـگ زد.  بـود  زمسـتان هنـوز تمـام نشـده 
»فقـط  گفـت:  مریـض  و  خسـته  صـدای  بـا 
همینطـوری  نداشـت  سـابقه  بپرسـم.«  را  حالـت  می خواسـتم 
زنـگ بزنـد. شـرمنده شـدم. مدتـی در بیمارسـتان بسـتری بود و 
مـن بـرای احوال پرسـی از او کوتاهـی کـرده بـودم. خیلـی حـرف 
اظهـار  بـود،  شـده  جهانـی  جشـنواره  بـا  کـه  رفتـاری  بابـت  زد. 
کشـور  تاسـف می کـرد و از شـرایط فرهنگـی و اوضـاع مدیریتـی 
گله منـد بـود. البته مثل همیشـه حرف هایش را بـا امید و ایمان 
به آینده ای زیبا تمام کرد. حاال که دیگر نیست خیلی ها خیلی 
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اسـامی، مسـیر حق، مسـیر امام، مسـیر حضرت آقا بایسـتید، با 
شما مقابله می شود. از ابزار مختلفی مانند تهمت و به حاشیه 
کـه در مرحـوم  بـا شـما مقابلـه می کننـد. جهـت دومـی  بـردن 
حـق  مسـیر  در  اسـتقامت  و  مقاومـت  می بینیـم،  طالـب زاده 
اسـت. حضـور فعاالنـه و عاقانـه و امیدوارانـه، ایـن سـه اصـل 
اسـت کـه در کنـار عنصـر تقوا باعث شـد کـه بتوانـد در برابر این 
هجمـه ایسـتادگی کنـد و مسـیر حـق را از دسـت ندهـد. مرحـوم 
طالـب زاده ایـن مسـیر را تـا آخـر رعایـت کـرد و کار بزرگـی انجـام 
گر در مسـیر حق بودیم، مسـیر  داد. ما هم باید یاد بگیریم که ا
حـق ایـن اسـت. مـا خـاک پـای امیرمومنـان)ع( هـم نخواهیـم 
شـد، امـا ببینیـد امیـر مومنـان)ع( چـه خـون دل هـا برای اسـام 
خوردنـد. مـا هـم بایـد خـون دل بخوریـم و در ایـن شـکی نبایـد 
بکنیم. در این مسیر نورانی که امام باز کردند، باید جلو برویم 

و عقب نشـینی هـم نکنیـم.

هرچهمیخواهیبگو
سید زهیر مهاجر

حرکـت  سـختی  بـه  عصـا  بـا  طالـب زاده  نـادر 
گفـت:  کـه رسـیدیم  می کـرد. نزدیـک اسـتودیو 
»حرف هاتـو بـزن...« هدفـم اشـاره بـه سـال ها 
همراهی و برادری مهاجرین افغانستانی با انقاب اسامی بود 
و بـا ایـن جملـه حـاج نـادر، قـوت قلـب گرفتـم. منشـی صحنـه 
اعـام کـرد: »تیتـراژ رفـت آقـای طالـب زاده. سـی ثانیـه دیگـه بـا 
کمـی  کنیـد...« دهانـم خشـک شـده بـود و  دوربیـن دو شـروع 
اسـترس داشـتم، نـه از اینکـه برنامـه تلویزیونی هسـت، به این 
دلیـل کـه مقابلـم یک شـخصیت بـزرگ رسـانه ای نشسـته بود. 

کـرده غـرب بـود و بـه خاطـر  کـه بـزرگ شـده و تحصیـل  کسـی 
کـرده بـود.  آرمان هایـش همـه چیـز را رهـا 

من از تاریخچه همراهی افغانستانی ها با ایران و امام خمینی 
)ره( می گفتـم. حـاج نـادر اصـا بیـن حـرف هایـم ورود نمی کـرد 
و ایـن برایـم بـه ایـن معنـی بـود کـه هرآنچـه می خواهی بگـو. با 
احتیـاط و در لفافـه بعضـی از مشـکات جامعـه مهاجـر را بیـان 
کـردم کـه با تعجب دیـدم خود حاج نادر هم در بحث همراهی 

کید. مـی کنـد و روی بعضـی مشـکات مهاجرین تا
دقایقی گذشت و با اشاره منشی صحنه رفتیم برای یک میان 
برنامـه... تهیـه کننده جـوان برنامه از تاریکی پشـت دوربین ها 
گـر  آمـد جلـو و بـه آقـای طالـب زاده گفـت: »ناظـر پخـش میگـه ا
قـرار باشـه بـه مشـکات مهاجریـن بپردازیـد، آنتـن پخـش زنده 
رو از مـا می گیـره!« بـه نظـرم همیـن قـدر کـه گفتیـم هـم کافـی 
بـود و بایـد عقـب نشـینی می کردیـم. نگاهم به ابروهای سـفید 
کـه صدایـش  درهـم رفتـه حـاج نـادر بـود. حاجـی می دانسـت 
تـوی اتـاق فرمـان شـنیده می شـود، بـا قاطعیـت گفـت: »اصـل 
بحـث همیـن حرف هاسـت، سـال ها ایـن حرف هـا زده نشـد که 
گـر بـا ایـن حرف هـا مشـکل داریـد همیـن  وضعیـت اینطوریـه. ا
االن یـک مجـری دیگـه بیاریـد و مـن میـرم!!«. انـگاری در دلـم 
قنـد آب می کردنـد تـا حـاال در عمرم چنین دفاعی ندیـده بودم. 
تهیه کننده که معلوم بود از موضع طالب زاده خوشحال است 
بـه آرامـی بـه تاریکـی پشـت دوربین هـا برگشـت و دیگـر کسـی 
اعتـراض نکـرد. یقیـن داشـتم هـر کسـی غیـر از نـادر طالـب زاده 
بـود؛ آن برنامـه در همـان لحظـه قطـع می شـد. دوبـاره منشـی 
صحنـه گفـت: »میـان برنامه داره تموم می شـه، ده ثانیه دیگه 

بـا دوربیـن دو شـروع کنیـن...«
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گر پستتوییتریسازمانآمریکاییبانام»ا
آمریکاییهامیدانستند«

در ایــن توییــت بــا قــرار دادن عکــس مصاحبــۀ خانــم الیســون 
گــر  ویــر )نویســنده و فعــال آمریکایــی، مدیــر اجرایــی ســازمان »ا
آمریکایی هــا می دانســتند« و فعــال حقــوق فلســطین( بــا آقــای 

طالــب زاده، ایــن مطلــب نوشــته شــده اســت:
»مصاحبــه الیســون ویــر بــا نــادر طالــب زاده، فیلم ســاز برجســته 
کــه بــه طــرز غــم  بشردوســتانه ایرانــی، ســلبریتی رســانه ای 
انگیــزی درگذشــت. خزانــه داری آمریــکا او را تحریــم کــرد، زیــرا 

کار او بســیار مهــم بــود.«

جولیاام.کی.ژورنالیست،محققوتحلیلگرلبنانی
»نادر یک اســطوره، آدم بســیار بزرگ، آدم بابصیرت، متصدی 
همایش هــای افــق نــو، روزنامه نــگار و مستندســاز، هدفــش 
ایــن بــود کــه بــا بصیــرت، عمــق و دیــدگاه خــود رســانه های 
مقاومــت را متحــول ســازد. وی ســال ها صــرف تحقیــق دربــاره 
یــک ُبعــد از یــک موضــوع بــرای مســتندهایش کــرد و به دلیــل 
کنش گرایــی در دیدگاهــش، ایــران و منطقــه مــا به طــور کلــی بــا 

ضایعــۀ بزرگــی مواجــه شــده اســت.«

قهرمان مبارزه با سلطۀ غرب
پیام  چهره های بین المللی و فعال به مناسبت درگذشت حاج نادر طالب زاده
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کیرهبرنهضتاسالمی پیامتسلیتشیخزکزا
نیجریه

»انا هلل و اناالیه راجعون
بــا انــدوه عمیــق خبــر درگذشــت نابهنــگام نــادر طالــب زاده 
کارگــردان سرشــناس ســینمای ایــران را دریافــت کردیــم. رحلت 
او ضایعــه بزرگــی بــرای محفــل هنــر و ادبیــات ایــران بــه ویــژه 
هنرمنــدان متدیــن و انقابــی اســت. ایــن مصیبــت وارده را بــه 
خانــواده داغــدار ایــن هنرمنــد ســرافراز، مقــام معظــم رهبــری 
آیــت اهلل امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی( و تمامــی ملــت ایــران 
ــب زاده  ــادر طال ــم. ن ــرض می نمایی ــلیت ع ــب تس ــم قل از صمی
متعــال  خداونــد  از  داشــت.  آبرومندانــه ای  و  ک  پــا زندگــی 

ــر او مســئلت داریــم.« بهشــت   و رحمــت خــود را ب

الکساندردوگین،فیسلوفسیاسیوتحلیلگر
روسی

طالــب زاده  نــادر  دوســتمان  بهتریــن  امــروز  واقعــی...  »غــم 

فیلم ســاز بــزرگ ایرانــی و روشــنفکر برجســته را از دســت دادیــم. 
او واقعــا بهتریــن بــود. چندیــن بــار در مــورد مــرگ بــا او صحبــت 
بیــدار  قیامــت  در  و  مــرگ می خوابــم  »بــا  کردیــم. می گفــت: 

می شــوم.«
در ایــن مــدت، خــاء بزرگــی خواهــد بــود. مطمئــن هســتم کــه 
او مــدت زیــادی در خــاء نخواهــد مانــد. او عمــر خــود را وقــف 
خدمــت بــه امــام غایــب کــرد و هــر کاری کــرد تــا ظهــور را بــه مــا 
ــان  ــزرگ آرم ــی ب ــیه و حام ــزرگ روس ــت ب ــد. او دوس ــک کن نزدی
اوراســیا بــود. مــا عاشــق او بودیــم. او در آمریــکا بــزرگ شــد 
و در جوانــی بــه ایــران برگشــت تــا حامــی سرســخت انقــاب 
ایــران شــود. انقــاب ســنت گرای واقعــی علیــه جهــان مــدرن. 
نمی توانــم تهــران را بــدون او تصــور کنــم. روح واقعــی و ذهــن 
درخشــان ایــن کشــور شــگفت انگیــز رفــت... خــاء بینابیــن 
بــرای روح بلنــدش کوتــاه و آرام باشــد. مــا دوبــاره همدیگــر را در 
عالــم ملکــوت ماقــات خواهیــم کــرد... او خیلــی بــه ایــن دنیــا 
تعلــق نداشــت. و مــا بــه صحبــت خــود ادامــه خواهیــم داد زیــرا 
زمــان کافــی بــرای بحــث در مــورد بســیاری از چیزهــای مهــم 
را نداشــتیم. بــا چنیــن آدمــی هیــچ بــه انــدازۀ کافــی ... نــداری.
کنــون شــب  تــا آمــدن ســپیده دم واقعــی در آرامــش بــاش. ا

اســت.«

کالبموپین،سخنران،نویسنده،روزنامهنگارو
تحلیلگرسیاسی

»دنیــا یــک مــرد واقعــا بــزرگ را از دســت داده اســت. دیــدار و 
تعامــل بــا نــادر طالــب زاده در چندیــن نوبــت برایــم افتخــار 

ــود. ــی ب بزرگ
ضدامپریالیســت  و  ضدصهیونیســت  محقــق،  فیلم ســاز،  او 

بــود.« برجســته  ای 
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کوین،جی.برت،استادسابقدانشگاه
ویسکانسین-مدیسن

»مــرد بزرگــی را از دســت داده ایــم. دلــم بــرای نــادر طالــب زاده 
-فیلمســاز، صلح طلــب، ســتاره تلویزیــون، قهرمــان حقیقــت و 

عدالــت و تقریبــا شــهید تنــگ خواهــد شــد.«

»BasiraPress«رسانۀاسالمی
»یکــی از راه هــای بزرگداشــت مرحــوم نــادر طالــب زاده )ره(: 
پایان دادن به بدنامی که در بین مســلمانان در مورد مشــاغل 
هنــری وجــود دارد، یعنــی ایــن مســاله کــه در STEM )علــوم، 
فنــاوری، مهندســی و ریاضیــات« نبــودن، برابــر بــا »شکســت« 
اســت. ایــن ذهنیــت پسااســتعماری، امــت را از ایجــاد یــک مرکز 

ــوود صهیونیســتی  ــا هالی ــارزه ب ــرای مب ــد ســینمایی ب قدرت من
بــاز مــی دارد. ایــن ذهنیــت، حــوزۀ هنــر و ســینما را بــرای آن آن 
عــدۀ معــدودی محــدود می کنــد کــه فاقــد بینــش و اعتمــاد بــه 
نفــس هســتند؛ از همیــن رو آن هــا صرفــا ســریال های بســیار 
غیرواقعــی و دلســرد کننده دربــارۀ ضربــه زدن و گریســتن بــرای 
صــدا و ســیما تولیــد می کننــد. بــه نــدرت می تــوان فــردی ماننــد 
ــدان  ــه یافــت. مــن فرزن ــا بصیــرت در ایــن زمین ــب زاده را ب طال
آینــده ام را بــه گونــه ای تربیــت خواهــم کــرد کــه توانایــی هنــری 
داشــته باشــند، در حالــی کــه بــه صــورت همزمان بــرای مواقعی 
ماننــد عــدم موفقیــت شــغل هنــری یــا عــدم تمایــل آن هــا بــرای 
انجــام کار هنــری بــه صــورت تمــام وقــت، آن هــا را تشــویق بــه 

دنبــال کــردن مهارت هــای غیــر هنــری می کنــم.

پیجخبریFlyingNewsازکشورپاکستان
»دوســتان عزیــز از صمیــم قلــب خبــر بســیار غم انگیــزی را 
فیلم ســاز  طالــب زاده  نــادر  کــه  می رســانیم  شــما  اطــاع  بــه 
ایرانــی در ســن 68 ســالگی دار فانــی را وداع گفــت. هنرمنــد 
اســطوره ای درگذشــت. نــادر طالــب زاده هنرمنــد بــزرگ تاریــخ 
ایــران بــود. تاریــخ، ایــن هنرمنــد اســطوره ای را بــه یــاد خواهــد 
داشــت. طالــب زاده بازیگــر بــزرگ ایرانــی بــود کــه فیلم هــای 
فوق العــاده ای داشــت، فیلم هــای فوق العــاده ای بــازی کــرده 
بــود. صمیمانــه  درگذشــت نــادر را تســلیت عــرض می کنیــم. 
کنــد. نــادر همچنیــن عاشــق  خــدا روحــش را قریــن رحمــت 
محبــوب آیــت اهلل خامنــه ای بــود. صمیمانه تریــن تســلیت ها را 

بــه دوســتان و خانــواده او و شــما عــرض می کنیــم.«
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پیاممجیدخبازان،ژورنالیست،کارگردان،
مستندساز،تهیهکنندۀتلویزیون

و  ســینما  مقاومــت  چهــره  )اردوبــادی(  طالــب زاده  نــادر   «
تلویزیــون متاســفانه درگذشــت. یکــی از دوســتان عزیــزم از 
روزهــای اول پــس از انقــاب در صــدا و ســیما. آخریــن پیــام 
بــود، طبــق معمــول بســیار  مــاه رمضــان  او در  ضبــط شــده 
شــد.  خواهــد  تنــگ  برایــش  دلمــان  صمیمانــه.  و  مهربــان 

شــاد.« روحــش 

هارونالبیناوی،تحلیلگرروابطعمومینیجریهای
»حــاج نــادر طالــب زاده فقــط یــک فیلم ســاز ایرانــی نبــود، او 
یــک انقابــی، حامــی سرســخت مســتضعفان و قهرمــان مبــارزه 
بــا ســلطۀ غــرب - بزرگتریــن شــرارت جهــان از زمــان خلقــت 

بشــر- بــود.«

فیلیپجیرالدی،افسرسابقعملیاتسیادراروپاو
خاورمیانه،کهنهسربازودکترایتاریخاروپا

»مــرد بزرگــی در تهــران درگذشــت. نــادر طالــب زاده اردوبــادی 
بــرای صلــح و عدالــت و دغدغه مندی هایــش در خاورمیانــه 
بســیار تــاش کــرد و و توســط دولــت ایــاالت متحــده مجــازات 
کــه  داد  خ  ر زمانــی  حرمــت  هتــک  آخریــن  بــود.  شــده 
آمریکایی هــا بــه دلیــل اقــدام »تحریمــی« وزارت خزانــه داری، 
عمــًا شــرکت در کنفرانس هــای چنــد ملیتــی او را ممنــوع کردند 
کــه همــراه بــا تهدیــد بــه جریمــه و حبــس بــرای کســانی بــود کــه 
جــرأت شــرکت در آن را داشــتند. خاطــرات مایکل اســپرینگمن، 
افســر ســابق وزارت امــور خارجــه از برخوردهایــش بــا یــک مــرد 

واقعــًا بــزرگ را پیوســت می کنــم!«
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اولسیجزجی،مورخوروزنامهنگارآلبانیایی
کننــده  تهیــه  خــود،  متفکــران  بزرگتریــن  از  یکــی  »ایــران 
تلویزیــون، مجــری برنامــه و مستندســاز، نــادر طالــب زاده را از 

اســت. داده  دســت 
خداوند روحش را در آرامش قرار دهد!«

Theساندرهیکس،نویسندهواستاددانشگاه
NewSchoolدرنیویورکسیتی

»دوســت مــن در ایــران در ســن 6۹ ســالگی درگذشــت. نــادر 
یکــی از مخالفــان مهــم امپریالیســم ایــاالت متحــده بــود، یــک 
انقابــی اصیــل از ســال 1۹7۹. او در ســال ۲007 یــک فیلــم 
واقعــا عالــی دربــاره عیســی بــه نــام »مســیح« ســاخت. احتمــااًل 
ایــن فیلــم میــراث او خواهــد بــود. فرصتــی بــرای مــردم غــرب 
بــرای درک عیســی مســیح از دیــدگاه اســامی. ایــن فیلــم واقعــا 

می توانــد کمــک کنــد.«

ریانخیرالدین،فیلمسازآزادازبیروتلبنان
»از شــما بــه خاطــر کمــک بــه آماده ســازی رهبــران جــوان در 
گرد شــما  ایــن جهــان سپاســگزاریم. همــکاری بــا شــما و شــا

بــودن باعــث افتخــار بــود! روحــت در آرامــش بــاد.«

هالهبوصعب،مستندساز،تهیهکنندهومدرس
دانشگاه

»روحیــه صلــح طلبــی نــادر طالــب زاده، ارزش فرهنگــی باالیــی 
جلســات  در  کــه  توصیه هایــی  همــه  بابــت  شــما  از  دارد. 
معدودمــان بــه مــن کردیــد، سپاســگزارم کــه بــدون شــک در 
طــول زندگــی حرفــه ای ام بــه آن هــا عمــل خواهــم کــرد. واقعــا 

دلتنگــت خواهیــم شــد.
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مرتضیالسندیمرتضیالسندی،رهبرنهضت
وفایاسالمی

ــادر  ــر ن ــرم شــهید دکت ــواده محت ــزرگ را بــه خان »ایــن ضایعــه ب
طالــب زاده تســلیت و تبریــک عــرض می نمایــم، آن مرحــوم 
مــردی انقابــی در عرصــه رســانه و فرهنــگ بــود و ایــن افتخــار 
را بــه ایشــان تبریــک می گویــم. مصاحبــه  و پیــروزی بــزرگ 
شــهید نــادر طالــب زاده بــا آقــای مرتضــی الســندی. و انــا هلل و 

انــا الیــه راجعــون«.

مرتضــی الســندی کتــاب »درد و امیــد« خــود را بــه شــهید نــادر 
طالــب زاده در 11 اردیبهشــت 13۹۹ تقدیــم می کنــد.

انجمناقداماسالمیامل،ازاحزابسیاسی
اسالمگرادربحرین

»جامعــه اقــدام اســامی »امــل« درگذشــت کارگــردان مســتند 
جبهــه  پیشکســوتان  برجســته ترین  از  یکــی  و  مقاومــت 
را  طالــب زاده  نــادر  حــاج  ایــران،  اســامی  انقــاب  فرهنگــی 

می گویــد.« تســلیت 
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دیأبوالقمبز،هنرمندونقاشفلسطینی
»متفکــری اندیشــمند، کارگردانــی درخشــان و تهیه کننده  فیلم 
در عرصــه  و بصیــر  مقــاوم. درهم تنیــده  و  هنــری هدفمنــد 

جنــگ نــرم، دبیــرکل جشــنواره فیلــم عمــار بــرای مقاومــت.«

حسنخلیفه،مجریوگزارشگرتلویزیونالمنار
لبنان

»امروز با یک کارگردان جهانی خداحافظی کردیم...
یکی از پدیدآورندگان هنر ایران...

ساعت هایی را که با تو گذراندم هرگز فراموش نمی کنم.
و شما در مورد مردان خدا صحبت می کنید.

و دیدگاه شما از هنر در لبنان و جهان.
فرامــوش  را  نصــراهلل  بــه  شــما  عاقــه  و  عشــق  هرگــز  مــن 

. نمی کنــم
کــه در مــورد جنــوب لبنــان گفتیــد فرامــوش  هرگــز آن چــه را 

. نمی کنــم
نادر طالب زاده کارگردان ایرانی.«
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خانمایمانبشیر،روزنامهنگارلبنانی
»عزیمــت پرچمــدار و حامــی جبهــه فرهنگی در لبنــان. با اندوه 
ــادر طالــب زاده را  ــر خــروج روشــنفکر درهم تنیــده ن فــراوان خب
دریافــت کردیــم. ایــن مــرد نســبت بــه لبنــان و مــردم آن وفــادار 
و دوســتدار اســت. مــن یــک بــار افتخار همــکاری با او را داشــتم 
و مشــخص بــود کــه اطرافیانــش ســعی می کننــد از تجربیــات، 

دانــش و فرهنــگ او اســتفاده کننــد. خــدا رحمتــت کنــد.«

جمالشعیب،روزنامهنگارلبنانی
»رحلــت مبــارز انقابــی در راه فلســطین و بیت المقــدس، نــادر 
طالــب زاده را بــه ملــت ایــران و جامعــه هنــر و رســانه مقاومــت 

در ایــران و جهــان اســام تســلیت عــرض می نمایــم.«
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از لبنان تا بوسنی 
پیام های مردمی از کشورهای مختلف 

گـــون به  بســـیاری از کاربـــران شـــبکه های اجتماعـــی از لبنـــان گرفتـــه تـــا نیجریـــه و اســـترالیا و آمریـــکا و بوســـنی، بـــا قـــرار دادن پیام هـــای گونا
لت بر وجهـــه بین المللـــی حـــاج نـــادر دارد. قـــرار دادن تمامی این  کـــه دال کنش نشـــان داده انـــد. امری  درگذشـــت حـــاج نـــادر طالـــب زاده وا
کنش های مردمـــی در گوشـــه و کنار دنیا اســـت بـــه رحلت مـــردی که انقـــاب را امری  پیام هـــا، امـــری ناممکـــن بـــود، متـــن زیـــر گوشـــه ای از وا

می دانســـت.: جهانی 

خانــم زهــرا یوســف الجنوبیــة بــا قــرار دادن توییــت و عکــس 
نقاشــی شــادی أبــو القمبــز از آقــای نــادر طالــب زاده، در پیــج 

توییتــر خــود نوشــت:
»پیچیده در ردای روح اهلل خمینی

مهاجری از دروازه مشهد
به همه سایه ها

او روی نقاشی دیواری آثارش و دغدغه هایش نوشت
مقصد اورشلیم

و قطب نما اورشلیم
مقاومت انقابی«

 International Finance بین المللــی  شــرکت  فــروش  مدیــر 
Solutions Associates واقع در لندن، به مناســبت درگذشــت 

مرحــوم طالــب زاده نوشــت:
»دکتــر نــادر طالــب زاده یــک راوی مــورد اعتمــاد، راســتگو و 
فوق العــاده بــرای بــه حاشــیه  رانده شــدگان و مــورد اتهــام قــرار 
گرفته شــدگان بــود. او خــاری بــرای قدرت هــای شــیطانی بــود. 
میــراث صداقــت او باقــی خواهــد مانــد. خداوند متعــال روحش 

را در جمــع پرهیــزگاران قــرار دهــد.«
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ــر لهســتانی بــه مناســبت درگذشــت مرحــوم طالــب زده در  کارب
پیج فیسبوک خود نوشت:

»نادر طالب زاده روحت شاد باد.
دیــروز در آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان کــه همزمــان روز 
جهانــی قــدس بــود - کــه توســط آیــت اهلل خمینــی بنیانگــذاری 
و  فلســطین  آزادی  جهــت  در  فعــال  حــق،  راه  شــهید  شــد، 

شــخصیت بــزرگ ســینمای ایــران درگذشــت.

کارگــردان فیلــم معــروف »مســیح« کــه زندگــی حضــرت عیســی 
)ع( را از منظــر اســام بــه تصویــر می کشــد و رئیــس کنفرانــس 
بین المللــی »افــق نــو« - کــه بــه واســطۀ آن دشــمن آمریــکا تلقی 
گرفــت. ضایعــه ای بــزرگ بــرای  شــده و تحــت تحریــم قــرار 

جهــان آزاد. روحــش شــاد...
همانا از جانب خدا می آییم و به سوی خدا باز می گردیم.«

کاربــر بوســنیایی بــه نــام امجــد جــاودان در صفحــه فیســبوک 

خــود نوشــت:
»انا هلل و انا الیه راجعون

نــادر طالــب زاده، یکــی از بهتریــن روزنامه نــگاران ایرانــی کــه 
از  در جریــان تجــاوزات بوســنی و هرزگویــن در ســال 1۹۹۲ 
گــزارش مــی داد دیــروز بــه  گــوراژده، ویســوکو، ســارایوو و .... 
آخــرت نقــل مــکان کــرد. نقــش او در انتقــال حقیقــت و حوادث 

ــود. الفاتحــه.« منطقــه بســیار مهــم ب

کاربــری عــرب بــه نــام »Jad Chahine« در صفحــۀ توییتــر خــود 
نوشت:

»ایــن شــعله انقــاب اســت کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل 
بنیانگــذاران  از  یکــی  طالــب زاده  نــادر  آقــای  اســت.  شــده 
کــه صلــح، عشــق و انســانیت  بابصیــرت افــق جدیــدی بــود 
در آن ارزش واقعــی داشــت. او بــه عنــوان یــک رزمنــده واقعــی 
زندگــی خــود را ســپری کــرد و بــا همــه موانــع و بیماری هــا مبــارزه 
کــرد. او هــر آن چــه در علــم و قــدرت و نفــوذ و تــوان داشــت 
صــرف کــرد تــا مشــعل انقــاب را بــه هــر کســی کــه دل و جــان 
گــر چــه  کــی داشــت در گوشــه و کنــار از ایــن دنیــا برســاند. ا پا
او در آرامــش اســت امــا مقاومــت و بی قــراری او هرگــز فرامــوش 

نخواهــد شــد«
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کاربر لبنانی شادی عیسی در صفحۀ خود نوشت:
»انا هلل و انا الیه راجعون

ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت
نــادر طالــب زاده هنرمنــد و کارگــردان بــزرگ ایــران بــر اثــر ســکته 

قلبــی دار فانــی را وداع گفــت.
سرپرســتی  بــر  عــاوه   133۲ متولــد  زاده  طالــب  نــادر 
جشــنواره های افــق نــو و عمــار بــه عنــوان کارگــردان مســتند، 
کارگردانــی و یکــی از افــراد تاثیرگــذار در راه  مجــری برنامــه و 
داشــت.« فعالیــت  »افــق«  ایرانــی  سراســری  شــبکه  انــدازی 

کاربر ترکیه ای با نام علی یلماز در صفحۀ خود نوشت:
» نــادر طالــب زاده پژوهشــگر، کارگــردان ســینما، تهیــه کننــده 

ــو درگذشــت. ــی افــق ن ســینما، رئیــس کنفرانــس بین الملل
بــه راســتی یکــی از معــدود مــردان خوبــی کــه در ایــن زمین قدم 

گذاشــته از دنیــا رفتــه اســت...خدا روحت را شــاد کند.«

کاربر نیجریه ای با نام Yahaya Gilima در فیسبوک خود نوشت:
»حــاج نــادر طالــب زاده فقــط یــک فیلمســاز ایرانــی نبــود، او 
یــک انقابــی، حامــی سرســخت مســتضعفان و قهرمــان مبــارزه 
بــا ســلطۀ غــرب - بزرگتریــن شــرارت جهــان از زمــان خلقــت 
بشــر - بــود.در دهــه ۹0 او عمــا در بوســنی حضــور داشــت تــا از 
مســلمانان در برابــر نابــودی بربرهــای اروپایــی محافظــت کنــد. 
وی در لبنــان و فلســطین نیــز حضــور داشــت. مــا امیــدوار بودیــم 
کــه او بــرای فیلمــی در مــورد #نسل کشــی زاریــا در نیجریــه نیــز 
ــه او  ــتر ب ــا بیش ــه م ــه ک ــن لحظ ــت او در ای ــد. درگذش ــور یاب حض
نیــاز داشــتیم دردنــاک اســت. تســلیت صمیمانــه مــا به خانــواده 
مقاومــت صنعــت ســینما!  و خواهــران  بــرادران  و  داغــدارش 
خداونــد او را بــا بنــدگان صالحــش محشــور فرمایــد! الفاتحــه.«

علی الهادی ریا از لبنان و یکی از دانش آموخته های فیلم سازی 
کلیپ  خود  فیسبوک  صفحه  در  تهران  دانشگاه  از  سینما  و 
کوتاهی از مرحوم نادر طالب زاده قرار داد و در آن او را  معرفی 
هنرمندی متعهد معرفی می کند که پژوهشگر اسام است و با 

استکبار مبارزه می کند و حقیقت آمریکا را نشان می دهد.
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حاج نادر خاطراتت سبز حاج نادر پرچمت باالست
سینه ات طوفانی و مواج، چشم های آبی ات دریاست

سهم تو از عاشقی بسیار، تا هنوز آن دیده گان بیدار
چشم تو در چشم های ما، دست تو در دست های ماست

ایستادی در کنار ما با همان آرامش زیبا
خفته ای هر چند در تابوت، روح تو بشکوه و پابرجاست

تو نمردی، تو نمی میری، قدس را از خصم می گیری
با تو و ما قدس کی دلتنگ، با تو و ما قدس کی تنهاست

الوداع ای خاطرات سبز، الوداع ای راز و رمز عشق
می روی و یاورت اهلل، می روی و شافعت موالست
ای ز نسل آفتاب و نور، روح تو با مجتبی محشور

ای شهید آرمان قدس، در دلت چون کربا غوغاست
حاج نادر پاشو از تابوت، زود رفتی، بال وا کردی

هرکجا هستی خدا با توست، هرکجایی پرچمت باالست
علیرضاقزوه

***

تو هم سهم خودت را بردی از دنیا و مافیها
هزاران زخم، هر زخمی هم از یک گوشه دنیا

هزاران زخم با خون جگر گرد هم آوردی
که گر لب وا کنند از لب، قیامت می شود فردا

یکی از زخم ها با لهجه کشمیر می موید
یکیـ  خونین ترین شانـ  شروه خوان با لهجه صنعا

کت ترین شانـ  زخم هر روز و شب کابل یکیـ  سا
یکیـ  غمگین ترین شانـ  یادگار سربرنیتسا

یکیـ  خندان ترین شانـ  اهل لبنان، عضو حزب اهلل
یکیـ  سوزان ترین شانـ  رد شاقی بر آفریقا
یکی کهنه ترین، تازه ترین زخم زمین باری
که خونش می چکد از سطر سطر سوره أسرا

از این شش گوشه غربت چه باید برد جز تربت؟
جهان شام غریبان است بعد از ظهر عاشورا

به غیر از زخم و چندین پنجره نادر! چه داری؟ هیچ؟
شهادت می دهند این زخم ها هم: أشهد أن ال

محمدمهدیسیار

***

 با تو و ما 
قدس کی تنهاست؟

از نگاه شاعران
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دیروز صف اّول تشییع تو بودند
کان پی تضییع تو بودند! آنان که کما

امروز برایت چقدر مرثیه خواندند
آنان که سر عهد و قرار تو نماندند

از ملت و از غیرت خود دست کشیدند
آنان که در این کوچه به بن بست رسیدند

این راز چهل  ساله همان سی  شب سیناست
گوساله پرست آن که نشد، شیعه ی موساست

ای در دل شیطان صفتان یک تنه رفته
شمشیر تو از میسره تا میمنه رفته

آوینِی برخاسته! آوینِی ثانی!
عّمارترین راوِی این جنگ جهانی

سرداْرسلیمانِی میدان رسانه
پیمانه زده با شهدا شانه به شانه

آزاده تر از یارِکشی های سیاسی!
سرباِز سلحشوِر افق های حماسی!

کِن اغراِض پس پرده ی تزویر رسوا
مظلوم ترین کشته ی این جنگ نفس گیر!

دیگر چه کسی جای تو را پر کند ای مرد؟
گری ظلم و تکاثر کند ای مرد؟ افشا

دنباله ی راه تو جهادی است دوباره
با مشِت گره  کرده، نه انگشت اشاره

ای مشِت گره کرده ی موعوْدنشانم
ای قدس ترین جمعه ی ماه رمضانم

در آبِی دریایِی چشمان تو غرقند
آنان که گرفتاِر نه غربند و نه شرقند

برخیز و برانداز کن آوازه ی خود را
برخیز و ببین مستند تازه ی خود را

شّفاف تر از آینه، کمیاب تر از عشق
نادرتر و طالب تر و بی تاب تر از عشق

مهدیجهاندار

***
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زود بود ای نفس سبز که پرواز کنی
همدالن را بگذاری، سفر آغاز کنی

وقت آن بود که از آن همه اشراق و شهود
ذره ای را به رفیقان ره ابراز کنی

چشم در راه تو بودیم مگر برگردی
سمت تنهایی مان پنجره ای باز کنی

با صدایی که از اندوه علی)ع( سرشار است
شب خاموشی ما را گل آواز کنی

ساحران هنر از هر طرفی آمده اند
نیستی تا که در این معرکه اعجاز کنی

مصطفیمحدثیخراسانی

***

بارها گفته بود دلتنگ است، بارها گفته بود بی تاب است
من ولی باورم نخواهد شد، حاج نادر… نه این فقط خواب است

کیست آوینی زمان، امروز؟ محرم راز عاشقان، امروز
کیست عمار فتنه های مدرن؟ کیست سلمان؟ که جنگ احزاب است
گرگ و میش است و از قطار ظهور، همرهان یک  به  یک پیاده شدند

نادر اما سر قرارش ماند، هر که جا مانده است مرداب است
دل آن مرد را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی

ای اجل، چشم های تو روشن، نادر آن دّر ناب و نایاب است
گرد است، شهروند همیشه ی درد است مرد شبگردی بشا

گاه در رنج سربرنیتسا، گاه صنعا و گاه پنجاب است
می کشد روح خویش را بر دوش در هوای شهادتی خاموش

کارگردان فطرت است این مرد که به دنبال بهترین قاب است
میالدعرفانپور

***

ُدِرّ نادر اشک های ناب طالب زاده است
گوهر خون در دل بی تاب طالب زاده است

در کتاب انقاب ار فصل ها بینی، بدان
فصل های عاشقی در باب طالب زاده است

گر در خواب رفت چشم های روشنش با مرگ ا
دل پریشان باز خصم از خواب طالب زاده است

آسمان انقاب امشب بسی خون گریه کن
خ مهتاب طالب زاده است چون غم هجر ر

گر نگاهی دیده بر قاموس فرهنگ آورد
بی گمان هر واژه از القاب طالب زاده است

در بهشت حضرت زهراست آوینی ولی
با شهیدان خدا بی تاب طالب زاده است

قهرمان جبهه فرهنگی این انقاب
جرأت اندیشه های ناب طالب زاده است

عاشقان همواره در صحن سلوکش دیده اند
حضرت موال علی، ارباب طالب زاده است

سیدمسعودعلوی

***
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