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بسم اهلل الّرحمن الّرحیمبسم اهلل الّرحمن الّرحیم
بــا تأســف خبــر درگذشــت پژوهشــگر و هنرمنــد انقابــی و پرتــاش و پرانگیــزه آقــای بــا تأســف خبــر درگذشــت پژوهشــگر و هنرمنــد انقابــی و پرتــاش و پرانگیــزه آقــای 

نــادر طالبــزاده رحمــةاهلل علیــه را دریافــت کــردم.نــادر طالبــزاده رحمــةاهلل علیــه را دریافــت کــردم.
بــه خانــواده و بازمانــدگان و همــکاران و دوســتان ایشــان صمیمانــه تســلیت عــرض بــه خانــواده و بازمانــدگان و همــکاران و دوســتان ایشــان صمیمانــه تســلیت عــرض 
می کنــم و از خداونــد متعــال رحمــت و مغفــرت و پــاداش نیــک بــرای خدمــات باارزش می کنــم و از خداونــد متعــال رحمــت و مغفــرت و پــاداش نیــک بــرای خدمــات باارزش 

فرهنگــی و رســانه ای ایشــان مســألت می نمایــم.فرهنگــی و رســانه ای ایشــان مســألت می نمایــم.
سّیدعلی خامنه ایسّیدعلی خامنه ای
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حـاج نـادر یـک مجلـه ای از ایـام دانشـجویی داشـت. 
بـه دانشـگاه  کـه  از روزگاری  بـود  یـادگاری نگـه داشـته 
می رفـت. یـک روز مجلـه را بـاز کـرد و یـک عکـس را بـه 
روزهـای  عکـس  بـود؛  خـودش  عکـس  داد.  نشـان  مـن 
جوانـی اش. حقـا خیلـی قشـنگ بـود ؛ عکسـی بـا مـوی 
یـش. خیلـی دلکـش. آن عکـس   بلنـد روشـن و بـدون ر
بـرای مـن خیلـی جالـب بـود. دیـدن چیـزی بود کـه برای 
سـر  از  خـودم  کـه  تجربـه ای  بـود.  افتـاده  اتفـاق  خـودم 
گذرانـده بـودم را می دیـدم. مـن سـهیل را در نـادر دیـدم. 

او هـم جوانـی اش را در مـن می یافـت. 
آشنایی من با حاج نادر از طریق یک کنگره در اسپانیا 
بـود. مـن آن موقـع مسـؤول حسـینیه ی امـام رضـای شـهر 
کنگـره  تـوی  ایرانـی  دوسـتان  بـودم.  اسـپانیا  ماالبـای 
بین المللـی خادمیـن افتخـاری امـام رضـا علیه السـام 
از من تجلیل کردند. آن جا بود که حاج نادر به مسؤوالن 
شـخصیت هایی  ایـن  از  چندتـا  بـا  بـود  گفتـه  کنگـره 

یـم مصاحبـه بگیریـم. ایـن شـد  کـه آمدنـد، دوسـت دار
«. ایشـان مـن  کـه مـن را دعـوت کردنـد بـه برنامـه »عصـر
را کـه دیـد انـگار کـه بـه جوانـی خـودش برگشـت. انـگار 
کـه  کـی بـودم؟ یـک آدمـی  در مـن خـودش را دیـد. مـن 
هـرروز ایـن ور و آن ور می پـرد، مـی رود تـوی 30 کشـور کار 
می کنـد، هرجـا مـی رود سـخنرانی می کند. بعد تشـکیل 
و  اسـامی  مرکـز  تأسـیس   ، کشـور آن  در  اسـامی  امـت 
مرکز فرهنگی و این ها. در واقع قصه مشـابهی داشـتیم. 
ایشـان چنـد سـال تـوی آمریـکا بودنـد. بنده هم 20 سـال 
تـوی آرژانتیـن زندگـی کـردم و بعـد، از جاهلیـت بـه نـور 
اسـام منور شـدم. ارتباط ما از روز اول این جوری شـروع 
شـد. شـهید مطهـری در کتاب جاذبـه و دافعه می گوید 
از موثرتریـن عوامـل ایجـاد عشـق در قلـب انسـان و بعـد 
حدیثـی  اسـت.  شـباهت  عشـق،  اسـتمرار  و  پایـداری 
را نقـل می فرمایـد کـه: السـنخیه علـه االنضمـام. علـت 
رفاقـت را شـباهت می گوینـد. بعـد ایشـان یـک قصه ای 

جهانوطن مهاجر
به روایت سهیل اسعد 	



 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده

  7    

دارنـد.  کـم  پـا  یـک  کـه  جانـداری  دو  مـورد  در  مـی آورد 
می گویـد چـون هـر دوتا یک پا کم داشـتند رفیق شـدند. 
زمانـی  لحـاظ  از  می گویـم.  دوسـتان  بـه  همیشـه  مـن 
ارتبـاط و دوسـتی مـن بـا حاج نـادر طوالنـی نیسـت، امـا 
روز  از  یعنـی  مـا عمـق داشـت.  رفاقـت  اسـت.  عمقـی 
اول کـه همدیگـر را دیدیـم، متوجـه شـدیم انـگار آینـه ی 
یکدیگریـم. قصـه ایشـان بـرای مـن خیلـی جـذاب بـود. 
چـرا؟ چـون یـک کسـی بـا همـه ی ایـن فرصت هایـی کـه 
تـوی آمریـکا داشـت و آن آفاقـی کـه بـرای جـوان رعنایـی 
کـرد و  گـردد روگردانـی  گشـوده  مثـل ایشـان می توانسـت 
آمـد بچه انقابـی شـد. نقطـه عطـف زندگـی او ایـن بـود 
زندگـی اش  یکـی  فهمیـد.  را  قصـه  جوانـی  اوج  در  کـه 
و غفـران  مـی رود  بـه حـج  بعـد  تـا 70 سـال.  را می کنـد 
ذنـوب... او آمریـکا را بـا تمـام بّراقیتش دیـده بود. یک هو 
در 24 سـالگی همه چیـز را می گـذارد می آیـد این طـرف. 
بـه عشـق خمینـی. یعنـی در یک نگاه ظاهـری انگار که 
بـه شـما در مقابـل طـا یک خرمـا بدهند. زندگـی مادی 

یـا ظاهـری او در قبـال ایـران در آن روزگار ایـن بـود.

حاج نادر بین المللی زندگی می کرد 	
کـه بیـن خودمـان بـود، اول از همـه شـاید  ایـن تقاربـی 
بـه همیـن خاطـر بـود. البتـه یـک نـوع نـگاه مشـترک در 
موسـیقی  مثـا  داشـتیم.  هـم  بین المللـی  فضاهـای 
داشـت.  موسـیقی  ذوق  خیلـی  ایشـان  المللـی.  بیـن 
و  ایرانـی  بـود.  بین المللـی  موسـیقی  هـم  موسـیقی اش 
همـه ی  از  نـه.  فقـط  اسـپانیایی  و  عربـی  و  انگلیسـی 
ملیت هـا. بین المللـی بودنـش در موسـیقی شـنیدنش 
مشـهود بـود. مـن هـم تـوی ماشـین مثـًا اردو و ترکـی و 
اسـپانیایی و انگلیسـی و پرتقالی دارم. چون من به این 
قائـل هسـتم کـه بین المللـی فکـر کـردن بـه یک سـاختار 
کـه واقعـًا آدم  ذهنـی بین المللـی نیـاز دارد. الزم اسـت 
بـا بین الملـل زندگـی بکنـد. در واقـع ملـل دیگـر در کل 

بایـد وارد شـوند. جزئیـات زندگـی آدم 
یکی از مسؤولین بزرگ کشور که بعد مشاور بین المللی 
جـا  ایـن  خـب  بـود.  آمـده  آمریـکا  بـه  وقتـی  یـک  شـد 
و  مـی رود  خارجـه  سـفر  بـه  مـاه  یـک  کـه  هـر  متأسـفانه 
یـک  می شـود.  کشـور  آن  عالـی  کارشـناس  برمی گـردد، 
بنده خدایـی یـک هفتـه بـه برزیـل رفتـه بـود بعـد کـه آمد 
بعـد  هـم  مسـئول  آن  برزیـل.  کارشـناس  گذاشـتندس 
کـه مثـًا مـن اسـتادتمام  از یـک مـاه احسـاس می کـرد 
مسـائل آمریکا هسـتم و خیلی جلوی حاج نادر کاس 
می گذاشـت. حاج نـادر هیچی بـه آن طرف نگفت ولی 
حـرف دلـش ایـن بـود کـه تجربـه زندگـی مـا کارشناسـی 
یسـتی می رونـد  اسـت نـه آن یک ماهـی کـه امثـال او تور
هـم  اخبـار  دوتـا  و  می بیننـد  هـم  فیلـم  دوتـا  و  آمریـکا 

می شـوند.  کارشـناس  مثـًا  و  می خواننـد 
گاهـی برخـی می گوینـد اوه! حاجی چقدر نگاه عمیقی 
در  کردیـم  زندگـی  مـا  می گفـت  ایشـان  خـب  دارد. 
غـرب. ایـن دیگـر عمـق فکـری نیسـت. یک وقـت شـما 
می گوییـد مـن تـوی قـم هسـتم، بعـد می خواهـم دنیـا را 
گـر یـک فهمـی پیـدا کنیـد، آدم عمیقـی  بفهمـم، حـاال ا
از  کـه  کسـی  هسـتید.  قـم  تـوی  چـون  چـرا؟  می شـوید. 
قـم بتوانـد دنیـا را بفهمـد واقعـًا عمیـق اسـت امـا کسـی 
تمـام  و  خوانـده  را  درسـش  شـده،  بـزرگ  غـرب  در  کـه 
رفقایـش آمریکایـی بودنـد طبیعـی اسـت کـه اطاعـات 
گـر  یـم کـه ا و نگرشـش متفـاوت باشـد. قـول معروفـی دار
یـک زبـان بلـد هسـتید، یک نفر هسـتید. وقتـی دو زبان 
، دوتـا انسـان هسـتید. حاجـی بـه  بلـد هسـتید، دو نفـر
ایـن دلیـل فهمـش در مسـایل بیـن المللـی بـا دیگـران 

متمایـز بـود. البتـه وسـعت معلومـات هـم داشـت. 
مطالعه می کرد و فیلم می دید.

مثـًا االن برخی هـا بـه عنـوان یک فعـال رسـانه ای ایرانی 
می خواهنـد فعالیـت بین المللـی بکننـد، فکرشـان این 
کشـور برونـد و  کـه دوربیـن را بگیرنـد و بـه فـان  اسـت 
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مسـتند بسـازند. بعـد هـم برمی گردنـد و می گوینـد مـن 
فعال بین المللی هسـتم. نگاه ایشـان این نبود. حاجی 
به حرکت های اعتراضی علیه آمریکا نگاه بومی سازانه 
داشـت. یعنـی اسـتفاده از فضـا و جغرافیـای فرهنگـی 

خود منتقـدان. 
جبهـه  در  اوقـات  گاهـی  مـا  کـه  مشکلی سـت  ایـن 
یـم. آن  صـدور انقابی که حضرت امام )ره(  انقـاب دار
بـه مـا یـاد داد، مـا تحمیـل انقـاب فهمیدیمـش. یعنـی 
چیزهایـی کـه دغدغـه و مسـئله ماسـت را می خواهیـم 
بـه دیگـر ملت هـا تحمیـل بکنیـم. یعنـی سیاهپوسـتان 
هـم بـه جـای این کـه بـه دغدغـه ی خودشـان بپردازنـد، 
بایـد بگوینـد مـرگ بـر آمریـکا و مـرگ بـر اسـرائیل و مـرگ 
بـر صـدام. آخـر او چـه ربطـی بـا صـدام دارد کـه بایـد بـه 
صـدام لعنـت بفرسـتد؟ صدام یک مسـأله داخلی بین 
یه و لبنان مجبور می کنند  خودمان اسـت. او را در سـور
که او هم دغدغه صدام را داشـته باشـد. در حالی که او 

تـوی فـاز دیگـری اسـت. 
حاج نـادر می گفـت آن معتـرض سیاه پوسـت خـودش 
مـا  وانگهـی  دارد.  اعتراضـی  و  بحـران  و  دغدغـه  یـک 

یـم. بیاییـم بـه اعتـراض بومـی او علیـه آمریـکا بپرداز
اصـا  طـرف  بولیـوی.  تـوی  بودیـم  رفتـه  مـا  مثـا 
روز  آن جـا  بیـا  کجاسـت. حـاال  نمی دانسـت فلسـطین 
قـدس درسـت بکـن. طـرف نمی دانـد اصـًا فلسـطین 
می خواسـتم  بولیـوی  اهالـی  از  یکـی  بـه  هسـت.  چـی 
تل آویـو  لبنـان  پایتخـت  گفـت  بگویـم.  لبنـان  راجع بـه 
اسـت؟ طـرف از قـاره آمریـکا بیـرون نیامـده، نمی فهمـد 
کجاسـت، جهـان اسـام چـی هسـت،  کـه خاورمیانـه 
یـم، هـی روز  حـاال مـا هـی عکـس امـام خمینـی را بگذار

 . کنیـم. نمی شـود دیگـر پـا  بـر  قـدس 
کـه وقتـی ایـن آقـا  کامـل درک می کـرد  حاج نـادر ایـن را 
نمی فهمد فلسـطین چیسـت نمی توانید از او بخواهید 
کـه مـرگ بـر اسـرائیل بگویـد. لـذا می آمـد می گفـت شـما 

را  حرف تـان  خودتـان  فرهنگـی  سـبک  و  دغدغـه   بـا 
بزنیـد و اعتراض تـان را بکنیـد. بـرای همیـن یـک اکیپ 
موسیقی رپ را می آورد که توی قلب کربا رپ خوانند؛ 
معتـرض  طـرف  چـون  آمریـکا.  بـر  مـرگ  می شـود  ایـن 
حتمـًا  بخواهیـم  نمی توانیـم  اسـت.  ضدآمریکایـی 
بگویـد لبیـک یـا حسـین. نمی شـود. ایـن سیاهپوسـت 
ولـی  هسـت.  چـی  حسـین  نمی دانـد  هنـوز  آمریکایـی 

را می شناسـد. زمانـه  معاویـه 
دغدغـه  سیاهپوسـت  کـه  می فهمیـد  نـادر  حـاج 
سیاهپوسـت دارد و مجـری سـبک خـودش اسـت و بـا 
همـان رقـص آمریکایـی اعتراضش را می رسـاند. همین 
را از او می  طلبیـد. امـا مـا می گوییـم نـه، حتمـًا دغدغـه 
برایـت  بایـد  رجـوی  حتمـًا  بـاش.  داشـته  را  ایرانی هـا 
یـک دغدغـه بیـن المللـی باشـد. بـا همیـن نـگاه بـود که 
لوئیـس فراخـان، رهبـر جنبـش امـت اسـامی در آمریکا 
خسـته  سـلطه  نظـام  از  کـه  افـرادی  می کـرد.  دعـوت  را 
شده اند، معترضش هستند مدعو و میهمان او بودند. 
بـه آن هـا و بـه گروه هـای آلترناتیـو خیلـی امیدوارانه نگاه 

می کـرد.

حاج نادر در خمینی ذوب شده بود 	
نقـد  اعتـراض  و  شـکایت  ماشـاءاهلل  الـی  حاج نـادر 
مـن  دارد.  توضیحـی  اعتـراض  ایـن  منتهـا  داشـت. 
حاج نـادر را در ارتبـاط بـا انقـاب از دو منظـر می بینـم: 
یکیـش در سـطح ارتبـاط تفصیلـی بـا جزئیـات انقـاب 
اسـامی و دیگـری در اصـل انقـاب اسـامی. دربـاره ی 
اولـی هزارتـا اشـکال داشـت. نقـد و انتقـاد و اعتـراض 
برنامه ریـزی  و  سـبک  و  آقایـان  روش  بـه  داشـت.  یـاد  ز
و کار رسـانه ای و روابـط بیـن الملـل و ترویـج انقـاب و 

غیره شـان. 
کـه روح انقـاب اسـامی بـود ذره ای هـم  دربـاره دومـی 
گلـه نداشـت. یعنـی سـر تـا پـا انسـان انقابـی  تردیـد و 
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بـود؛ یـک مـوی غیـر انقابـی هم نداشـت. کسـی بـود که 
حاضـر بـود بـرای انقـاب ذوب بشـود. ارتبـاط حاج نـادر 
کـه  می انداخـت  صـدر  شـهید  یـاد  بـه  مـرا  انقـاب  بـا 
کمـا ذا فـی  شـهید صـدر می فرمـود: »ذوب بالخمینـی 
ذوب  خمینـی  در  کـه  بـود  کسـی  حاج نـادر  االسـام«. 
شـده بود، همان طور که خمینی در اسـام ذوب شـده. 
لـــذا مســـائل ریـــز بـــرای او مهـــم نبـــود. چـــون می گفت 
در مســـیر انقـــاب باالخـــره مـــا بایـــد حرکـــت کنیـــم و 
جلـــو برویـــم. چـــون در جبهه حـــق هســـتیم. در جبهه 
حق حـــاال یکی فاصلـــه دارد، یکی مشـــکل دارد، یکی 
کـــم درک اســـت منتهـــا همـــه  کم صبـــر اســـت، یکـــی 
در جبهـــه حق انـــد و بایـــد در عیـــن اعتراض کـــردن به 
ایـــن جبهه کمک رســـاند. ایـــن خط دقیـــق و ظریف و 
یکـــی اســـت. خـــط تمایز بیـــن حق و باطـــل همین  بار
اســـت؛ اینکه در کـــدام جبهـــه هســـتی. امیرالمؤمنین 
فـــرق خـــوارج بـــا معاویـــه را در ایـــن می بینـــد کـــه یکی 
دنبـــال حق اســـت اما مســـیر را اشـــتباه رفتـــه. دیگری 
اما می دانـــد غرقه ی باطل اســـت. حاج نـــادر همچین 
فهمی داشـــت. می گفت این ها خیلی کامل نیســـتند 

امـــا توی جبهه حق هســـتند و دارند بـــرای خمینی کار 
می کننـــد. بـــرای همیـــن هـــم بایـــد خطای شـــان را نقد 

کـــرد هم بایـــد کمک شـــان داد.
حاج نـــادر می گفـــت کاری کـــه مـــا در افـــق نـــو انجـــام 
می دهیـــم، آقایـــان یـــک میلیون ســـال هـــم نمی توانند 
از پســـش برآینـــد. این که شـــما دویست ســـیصد نفر از 
متفکـــران درجـــه یک جهـــان را با نحله هـــای مختلف 
و مناطـــق جغرافیایـــی مختلف یک جا جمـــع بکنید 
کـــه همـــه بگویند مرگ بـــر آمریکا، هنری ســـت که فقط 
حاج نـــادر داشـــت. دارم دربـــاره دعـــوت کســـانی مثل 
الکســـاندر دوگین حرف می زنم. برخـــی می رفتند یک 
اســـتاد درجـــه 4 یـــک دانشـــگاه دورافتـــاده می آوردنـــد 
درحالی کـــه  می کردنـــد  برجســـته اش  و  بولـــد  این جـــا 
متاســـفانه طـــرف هیچی نبود. ایـــن کـــه دارم می گویم، 
بـــرای خـــودم اتفاق افتـــاده. بنـــده یک طلبـــه معمولی 
کوچک بـــودم، تا ما را به یک مســـجد دعوت می کردند 
می گفتند رهبر شـــیعیان آمریکا آمـــده! می گفتم: »بابا، 
تو چی چـــی داری می گی؟« یکـــی را می آوردند که یک 
مســـجد 300 نفـــری داشـــت، می گفتند ایـــن مهم ترین 
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یـــخ آمریکاســـت. حاج نـــادر برعکس  امـــام جمعـــه تار
بـــود. کار بـــزرگ و ادعـــای کـــم. مثـــًا یـــک کاندیـــدای 
یـــکا را مـــی آورد امـــا مثـــل یـــک  یاســـت جمهـــوری آمر ر

انســـان رســـانه ای معمولی معرفـــی اش می کرد.

زهد او از جهان وطنی بودنش  	
برمی خاست

از تفصیـــات  بـــود. خیلـــی  زاهـــدی  نـــادر آدم  حـــاج 
زندگی که شـــاید بـــرای خیلی از ماها مهم باشـــد، برای 
ایشـــان بی اهمیـــت بود. یعنی بخشـــنده بـــود و خیلی 
راحـــت از مالـــش می گذشـــت چـــون دنیادیـــده بـــود. 
مـــن احســـاس می کنم افـــرادی کـــه دنیادیده هســـتند، 
آن قـــدر دیدنـــد کـــه دیگر خـــود واقعیت برایشـــان کمتر 
یـــاد می روید،  لذتبخش اســـت. یعنی شـــما ســـفر که ز
مثًا هزاران بار ســـوار هواپیمـــا شـــده اید، هزاران بار وارد 
شـــهرهای مختلـــف دنیا شـــده اید، هزاران نـــوع غذای 
گـــون خورده ایـــد، خب دیگر بقیـــه اش چیز مهمی  گونا
نیســـت. حاال توی زنجان و شـــیراز و قم باشید یا جای 
ید با ایـــن تصاویر زندگـــی می کنید  دیگـــری. چـــون دار
و باالخـــره در کل دنیا هســـتید. یعنی آن جهان شـــهری 
بـــودن به ایـــن معناســـت کـــه آدم احســـاس می کند در 
کمتـــر تعلقـــات  کل دنیـــا زندگـــی می کنـــد. بنابرایـــن 
گـــر تجربـــه زندگی شـــما جـــوری بود که  خاصـــی دارد. ا
خیلـــی چیزهـــا را تـــرک کردیـــد، رغبتـــًا یا اجبـــارًا، خب 

باالخـــره ایـــن را هم تـــرک می کنید. 
مـــن دیده ام افـــرادی را که برای اولین بار ســـفر می کنند 
و بـــه ینگـــه ی دنیـــا می روند، حتمـــًا مقید هســـتند که 
فـــان غـــذای ایرانـــی را همراه شـــان ببرند و فـــان ادویه 
ایرانی را برای شـــان بفرستند. کسی که هر روز توی یک 
کشـــوری و فرهنگی اســـت، هـــر روز با یک زبـــان و یک 
جماعـــت و یـــک رنگ پوســـت در ارتباط اســـت دیگر 
دلبســـتگی های جزئـــی برایـــش کم بهـــا می شـــود. زاهد 

بودن حـــاج نـــادر از ســـبک زندگی اش برمی خاســـت. 
او دائـــم در گوشه گوشـــه ی جهـــان بود و هـــر روز از یک 
گوشـــه ی جهان مستند می ســـاخت یا از یک گوشه ی 

جهـــان مهمان دعـــوت می کرد.

حاج نادر بی جایگزین است 	
یک بحث تلخی اســـت کـــه بعد از رحلت حـــاج نادر 
به صـــورت تلویحـــی پیـــش می آمـــد جانشـــینی او بود. 
همیشـــه وقتی کـــه یک شـــخصیت بزرگی را از دســـت 
می دهیـــم همـــه در پـــی این هســـتند کـــه جانشـــین او 
کیســـت؟ از همـــان ایام فـــوت حاجی خیلـــی از رفقا با 
مـــن تمـــاس می گرفتند و می گفتند مـــا همچین بحثی 

یـــم که بعـــد از نادر چه می شـــود؟  بـــا رفقا دار
جـــواب مـــن ایـــن بـــود کـــه نـــادر از لحاظ شـــخصیت 
منحصربه فـــرد اســـت. تنهـــا کاری که ما به عنـــوان رفقا 
یا وارثـــان حاج نادر می توانیـــم انجام بدهیـــم، پر کردن 
خاءهـــای اجرایی حاج نادر اســـت. مثًا بگوییم یک 
جشـــنواره فیلـــم عمـــار داشـــت، یـــک افق نو داشـــت، 
یـــک برنامـــه عصـــر داشـــت، این هـــا و قـــس علی هذا، 

ایـــن نقـــاط برجســـته ی کاری و اجرایی را پـــر بکنیم. 
مثًا من یادم هســـت چـــاوز که توی ونزوئـــا فوت کرده 
یم؟  بـــود همـــه می گفتنـــد مـــا بعـــد از چـــاوز کـــی را دار
مـــردم به دنبـــال یک چـــاوز دومـــی بودند. بـــرای فیدل 
کاســـترو توی کوبا هم همیـــن اتفاق افتـــاد. همه دنبال 

جانشـــین بودند.
پـــر کردن جای شـــخصیت های هم شـــکل حـــاج نادر 
بســـیار مشـــکل و بل نشـــدنی اســـت. چرا که حاج نادر 
کســـی تقلیـــد  خـــودش بـــود. خـــود خـــودش بـــود و از 
نمی کـــرد هرچنـــد کـــه مقلـــدان فراوانـــی داشـــت. خدا 
یـــم و راهش  بـــه ما توفیـــق دهد تـــا در راه او قـــدم بگذار

را ادامـــه دهیم.
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بهروایتنادر نادر
به روایت نادر طالب زاده 	

قدر انقالب را می دانم 	
بخشـــی از دوران کودکـــی ام در دوره طاغـــوت گذشـــته 
اســـت کـــه منحصربه فـــرد بـــود. فـــرض کنیـــد کـــه برای 
مدتـــی در زنـــدان باشـــید. قطعـــًا ایـــن تجربـــه خاصی 
اســـت. به جـــز کســـی کـــه خـــودش ایـــن دوره را تجربه 
کـــرده، هیچ کـــس نمی توانـــد درک کند که چه بر شـــما 
گذشـــته اســـت. من تـــا ۱۶ ســـالگی در ایـــران بـــودم. تا 
یـــخ هـــم آن فضایـــی را کـــه شـــاهد بـــودم فضای  آن تار
خـــاص قبل از انقاب اســـامی بـــود. از ســـال ۵0 و ۵۱ 
ایران حـــال و هوای قبل از دوران متحول شـــدن را طی 
می کـــرد. در مجموع دوران آشـــفته ای بـــود. مملکت ما 
متعلق به خودمان نبود و در واقع اســـیر سیاســـت های 
اســـتعماری بودیم. خانـــواده من متمکن بـــود. طبیعتًا 
 ، من شـــاهد خیلی از مســـائل بـــودم و به همیـــن خاطر
قـــدر انقـــاب را می دانم. ما متعلـــق به هـــر دوره ای که 
باشـــیم، بایـــد از تحولـــی که در ســـال ۵7 اتفـــاق افتاد، 

قدردانـــی کنیم. زمان محمدرضا شـــاه، آخریـــن دوران 
خـــواب ما بـــود. ایـــران قبـــل از انقـــاب - اگرچـــه امروز 
هـــم از خیلی جنبه ها این شـــباهت وجـــود دارد_کپی 
و بـــدل غرب بـــود؛ یعنـــی آن چیزی که قبـــل از انقاب 
خیلی مشـــهود و آزاردهنده بود، این بود که مناســـبات 
کم بـــر فرهنگ، سیاســـت و اقتصاد جامعـــه ایران،  حا
کپـــی ناقصـــی از غـــرب بـــود. همه چیـــز دگرگـــون بود و 
تداخل بیـــن دو فرهنگ غرب و شـــرق، فرهنگ ایرانی 
اســـامی و فرهنـــگ غربی کـــه خودش را بـــر ما تحمیل 
کـــرده بود کامـــًا حس می شـــد. آن اوضاع واحـــوال باید 
تمـــام می شـــد و از بین می رفـــت. امروز هم آن بخشـــی 
از فرهنـــگ مـــا که ضعیف و آشـــفته اســـت. قســـمت 
هرچـــه  دوران  آن  اســـت.  غـــرب  فرهنـــگ  تحمیلـــی 
بـــود ســـپری شـــد و ما هـــم فقـــط تشـــنگی مان بـــه اوج 
رســـید، نه این کـــه کامًا متوجه مســـائل باشـــیم، فقط 

می دانســـتیم کـــه آن چیزی نیســـت که باید باشـــد.
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زندگی در آمریکا 	
بهشـت  وارد  کـه  می کـردم  فکـر  رفتـم  آمریـکا  بـه  وقتـی 
بهشـت  ماننـد  جلوه نمایـی  اولیـن  در  غـرب  می شـوم. 
تلقـی می شـد. ایـران زمـان شـاه، کپـی بـدل غـرب بـود. 
ایـران  در  را  ترافیـک  وقتـی شـما  بـود.  کار خـراب  کپـی 
می دیدیـد و بـا غرب مقایسـه می کردید، حس می کردید 
کـه واقعـًا ترافیک چیسـت. اتوبان را می بینیـد و با آن جا 
مقایسـه می کنیـد، می بینید کـه اتوبان در واقع چیسـت 
و ... یکـی دو مـاه اول، همـه چیـز حیران کننـده اسـت. 
آن هـم بـرای یـک جـوان ۱۶سـاله. مـن هـم چـون در واقـع 
فرهنـگ اسـامی اصیـل نداشـتم، متحیـر شـدم. فقـط 
خواسـت خـدا ایـن بـود کـه من مجـذوب فرهنـگ غرب 

نشـوم و ایـن لطـف خـدا بـود. 
در آمریـکا ابتـدا دانشـجوی طـب شـدم. بعد بـه ادبیات 
تغییـر رشـته دادم، بعـد هـم بـه سـینما عاقه مند شـدم. 
کـه  بـردم  ایـن موضـوع پـی  بـه  در سـال سـوم دانشـگاه 
انسـان بایـد تابـع یـک چیـز در دنیـا باشـد و آن، کمـال 
اسـت. حتـی قبـل از آن کـه بـه خـدا فکـر کنـم، بـه کمـال 
چیـز  همـه  در  را  آن  می کـردم  سـعی  می کـردم.  فکـر 
مشـاهده کنـم. مثـًا در رنگ هـای طبیعـت، در فرم هـا، 
کـردم بـه عکاسـی و  در آدم هـا. بـه همیـن دلیـل شـروع 
یـخ نقاشـی و زندگـی نقاش های قـرون نوزده  نقاشـی. تار
و بیسـت را مطالعـه کـردم کـه بـرای مـن خیلـی جـذاب 
در  البتـه  شـدم.  نزدیـک  هـم  ادبیـات  و  شـعر  بـه  بـود. 
ژرفـای ایـن مقوالت نرفتم، ولی مجذوب این ُبعد کمال 
شـدم که البته تعریف این موارد، قدری مشـکل اسـت. 
بـه  هـر تقدیـر به طورجـدی ایـن موضـوع را دنبـال کـردم. 
بعـد هـم برای اخذ فوق لیسـانس به 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 ۱۹70 تـا ۱۹7۸ در دانشـگاه کلمبیـا 
در نیویورک درس خواندم. سـال سـوم که فوق لیسـانس 

می خوانـدم انقـاب اسـامی در حـال شـکل گیری بـود.

مجذوب حضرت روح اهلل 	
کـه  بـود  به گونـه ای  مـن  موقعیـت  آمریـکا  در   ۵7 سـال 
تمـام هنرمنـدان برجسـته نیویـورک را می دیـدم. اطـراف 
مـا از ایـن تیـپ افـراد بـود. چنـد مـاه بعـد از انقـاب بـود 
کـه بـه ایـران آمـدم و دیگـر هـم برنگشـتم. بـرای دوسـتان 
مـن عجیـب بـود که فانـی رفـت و برنگشـت. مجذوب 
انقـاب شـدم و البتـه ایـن مجذوب شـدن هـم از طریق 
امـام خمینـی بـود. چـون من قبـل از انقـاب، آدم خیلی 
مذهبـی نبـودم. البتـه مذهبـی بـه ایـن معنا که بـه دنبال 
کمـال باشـم بـودم. بعـد ایـن کمـال، را در اسـام یافتـم و 
ایـن مرحلـه سـه سـال طـول کشـید. انگیـزه کمال طلبـی 
مـن در ایـران هـم از بیـن نرفـت و اینجا بـود که این حس 
را لمس کردم که چیز دیگری نیست، در این عالم چیز 
دیگـری نیسـت. حتـی بـه یکـی از دوسـتانم گفتـه بـودم 
گـر بـه مـن می گفتند که  مـن آن قـدر آمادگـی داشـتم کـه ا
ایـن کمـال و حقیقـت در معبد کوچکـی در تبت وجود 
دارد، راهـی آنجـا می شـدم. بعـد از سـال ها تجربه، وقتی 
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کـه در مجـات  چهـره  امـام را دیـدم، در عکس هایـی 
امـام  چهـره  جـذب  می شـد.  چـاپ  نیوزویـک  و  تایـم 
شـدم و درک کردم این مرد، آدم به معنای واقعی اسـت 
و حـس کـردم بـرای اولین بـار عکس یک مـرد را دیده ام و 
ایـن بـرای مـن عجیب بود. تا قبـل از این مرحله، پدرم را 
قبول داشـتم به عنوان یک انسـان. پدرم در زمان شـاه در 
ارتـش خدمـت می کـرد. او در پاییـز سـال 43 بـه دسـتور 
شـخص شـاه بازنشسـته و خانه نشـین شـد. ایشـان آدم 
بسـیار درسـت و محکمی بود و من او را خیلی دوسـت 
کـه بـه فسـاد میـدان نمـی داد. اهـل  داشـتم. آدمـی بـود 
تملـق نبـود. مـن خیلـی مجـذوب شـخصیت او بـودم. 
او شـخصیت کاریزماتیـک داشـت، امـا بعـد کـه چهـره 
به طـرف  مسـتقیم  شـدم.  او  مجـذوب  دیـدم،  را  امـام 
اسـام نیامـدم. در قـدم اول فقـط بـه امـام و انقـاب فکـر 
می کـردم و بـا تمـام وجود حس می کـردم که انقاب یک 
کامـًا صحیـح اسـت و تمـام حـرکات انقـاب  پدیـده 
گاهـی نداشـتم.  درسـت اسـت، منتهـا از خـود اسـام آ
مـن اسـام را ماننـد یـک بودایـی پیـدا کـردم، مثـل یـک 

مسیحی.

اسالم؛ هدیه الهی 	
خانـــواده مـــا مذهبی بـــود. پدربـــزرگ مادری مـــن، یک 
عالـــم روحانی بود، ولی من به حـــدی در فرهنگ غرب 
بـــودم که با اســـام بیگانـــه بودم و با تحقیـــق و احتیاط 
ســـراغ اســـام آمدم و از اواســـط همین دوران شـــروع به 
نمازخوانـــدن کـــردم و هیچ ترســـی هم نـــدارم از این که 
بگویـــم که نمـــاز را هـــم باید بـــا تحقیق خوانـــد و حس 
کـــرد که نمـــاز هدیه الهی اســـت. به همین دلیل شـــما 
 ، می بینید که تازه مســـلمانان در غرب نســـبت به نماز
کهنـــه مســـلمانان خیلـــی مشـــتاق تر هســـتند.  از مـــا 
نمـــاز  و  بگیرنـــد  وضـــو  و  شـــود  گفتـــه  اذان  منتظرنـــد 
بخواننـــد. چـــرا؟ چـــون یک نومســـلمان غربـــی، چرخه 
باطـــل را طـــی کرده اســـت و عاشـــق ایـــن هدیـــه الهی 
اســـت. وقتی شـــما رســـیدید به ایـــن مرحله که اســـام 
هدیـــه ای الهی اســـت، نماز عطیـــه ای الهی اســـت، با 
میـــل بـــه ســـراغ آن می رویـــد. البتـــه این ســـختی هایی 
هـــم دارد، یعنـــی طـــی ایـــن دوران ممکن اســـت شـــما 
بـــه خیلی از مســـائل متهم شـــوید که ایـــن آدم چه کاره 
اســـت؟ چـــه می گویـــد؟ دیوانـــه اســـت؟ چـــون ســـیر و 
ســـلوک معنوی جدی؛ مســـئله ای بحران آفرین است.

حقانیت انقالب همچنان پابرجاست 	
حـال و هـوای انقـاب در سـال ۵7، بحرانـی و طوفانـی 
بـود. آنچـه مسـلم اسـت، انقاب اسـامی حادثـه ای بود 
که در آن همه چیز رو شد. در واقع دورانی بود که نقاب 
از چهره هـا کنـار رفـت، دورانـی بـود کـه حجاب هـا کنـار 
رفـت و حتـی آنچـه امـروز اتفـاق می افتـد، ادامـه همیـن 
کنـار رفتـن حجاب هـا اسـت. هرچـه  پرده برداری هـا و 
هـم جلوتـر می رویم پرده های دیگری برداشـته می شـود. 
اینکـه در روایـات ما نقل شـده که آخرالزمـان دوران فتنه 
اسـت، دقیقـًا درسـت اسـت. مـا بـه ایـن سـمت حرکـت 
و  فتنه هـا، غلیظ تـر  و هرچـه جلوتـر می رویـم  می کنیـم 
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سـنگین تر می شـوند. در چنیـن اوضاعـی، مؤمنـان باید 
امیـدوار باشـند. از آن طـرف هـم انسـان های بزرگـواری 
گمنام تـر می شـوند. در  گـم هسـتند،  کـه در میـان مـردم 
این دوران انسان باید دستاویزی داشته باشد تا از بین 
نـرود.  آنچـه مسـلم اسـت، ایـن اسـت کـه هرچـه جلوتـر 
می رویـم فتنه هـا بیشـتر می شـود. طوفـان انقـاب پـس 
کـرد و جنـگ آغـاز شـد. در واقـع  از یـک سـال فروکـش 
کـرد انقـاب مـا،  طوفـان به صـورت دیگـری ادامـه پیـدا 
انقـاب موفقـی بـود. االن هـم موفـق اسـت، ولـی دچـار 
همچنـان  انقـاب  حقانیـت  بااین حـال  اسـت.  فتنـه 
پابرجاسـت. ایـن سـری دارد کـه مـن نمی دانـم. در واقـع 

انقـاب را ضمانـت کرده انـد.

انتشار خبر انقالب در دنیا 	
سـه چهـار مـاه قبـل از انقـاب، امـام خواسـته بودنـد تـا 
خبـر انقـاب در دنیـا منتشـر شـود. در آن زمـان ایـران پـر 
از خبرنـگار بـود. در ایـن زمینـه کارهایـی انجـام دادیـم و 
توانسـتیم خبرگزاری هـا را هدایـت کنیـم؛ چـون اعتقـاد 
به عنـوان  مـن  می زنـد.  را  اول  حـرف  رسـانه،  داشـتیم 

می کـردم.  فعالیـت  رسـانه ها  راهنمـای  و  مترجـم 
بافاصلـه پـس از پیـروزی انقـاب روزنامـه ای را بـه اسـم 
تهـران تایمـز راه انداختیـم. ایـن کار را بـا سـه چهـار نفـر 
آماتـور کـه در عمرشـان اصـًا کار روزنامه نـگاری نکـرده 
بودند، آغاز کردیم. حدود ۱0 روز پس از پیروزی انقاب، 
مجـوز ایـن روزنامـه را گرفتیـم. البتـه هنـوز هـم بـا وجـود 
مشـکات متعـدد، مجموعـه موفقـی اسـت و رسـانه ای 
انقـاب،  اول  روز  از  تبلیغـی  کار  نیـت  بـا  کـه  اسـت 
عاوه بـرآن،  اسـت.  آمـده  به پیـش  صابـت  و  باقـدرت 
تقریبًا ماه سـوم با چهارم تسـخیر النه جاسوسـی بود که 
بـرای انتقـال پیـام ایـن کار در رسـانه های آمریکا فیلمی 
سـاختیم. اسـم این مسـتند که »واقعیت« بود اولین کار 
مـن در ایـن زمینـه بـود. البته بعـد از آن هم فیلمی به نام 
»خوزسـتان« سـاخته بـودم. بعـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدم 
کـه بایـد خودسـازی کنم. به همین دلیل از صداوسـیما 
بیـرون آمـدم و تقریبـًا یـک سـال و نیـم، بـا خـودم خلوت 
بـه  برایـم  صحنه هایـی  مـدت  ایـن  در  خداونـد  کـردم. 
االن  اینکـه  شـد.  تمـام  مـن  بـر  حجـت  کـه  آورد  وجـود 
کـه  می بینیـم فـان عالـم می لغـزد، دلیلـش ایـن اسـت 
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و  اتمـام حجـت نکـرده اسـت. دوران سـیر  بـا خـودش 
سـلوک را صحیـح طـی نکـرده اسـت. بـه عبارتـی، بـازی 
کـرده اسـت، ولـی خـدا ایـن فرصـت را بـرای مـن پیـش 
آورد که در واقع به طورجدی به خودم برسـم. پس از این 
دوران بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه بـه جبهه بـروم. ابتدا به 
مرکـز بسـیج مراجعـه کـردم و چـون گفتـم فوق لیسـانس 
دارم و مستندسـازم، مـرا قبـول نکردنـد. البته قبل از این 
ماجـرا طـی نـه مـاه اول جنـگ از طریـق صداوسـیما بـه 
جبهه رفتـه بـودم و فیلـم مفصلـی هـم بـه نـام »شـوش، 

شـهر شـهیدان گمنـام« سـاختم.

همکاری با آقا سید مرتضی 	
بعـد  بـودم.  شـده  ایشـان  فیلم هـای  مجـذوب  اول 
ایشـان  البتـه  کـرد.  جلـب  خـود  بـه  مـرا  ایشـان  صـدای 
فیلم هایشـان  کـه  می دانسـتم  فقـط  نمی شـناختم.  را 
خیلی دقیق و درسـت اسـت. سـاختار کارهای شـهید 
آوینـی بسـیار زیبـا و متفـاوت بـود. پیشـتاز بـود و بـه قول 
فرانسـوی ها سـاختاری آوانـگاردی داشـت. نـوع متـن و 
صـدا و صداگـذاری در مجموعـه »روایـت فتـح« برایـم 
نـو بـود. مـن هـم دنبـال ِتـم نـو بـودم و دنبـال هنـری بـودم 
کـه همپـای زمـان باشـد. پـس می شـود گفـت از اول مـن 
کـه  نسـبت بـه شـهید آوینـی ارادت داشـتم. نمی دانـم 
« را دیـده بـود یـا نـه. البتـه قبـل از  ایشـان فیلـم »والعصـر
یـخ هـم در سـال ۶2، آقـای تقی رضوی۔ مسـئول  ایـن تار
سـتاد پشـتیبانی جنگ جهاد سازندگی که بعدًا شهید 
یـادی کـرد کـه بـه »روایـت فتـح« بپیونـدم.  شـد، اصـرار ز
کار تجربـی را طـی می کـردم، ترجیـح  منتهـا چـون مـن 
دادم کـه ابتـدا تجربـه مـن حاصـل شـود، بعـد بـه روایـت 
فتـح بپیونـدم. همـکاری مـن بـا آقـای آوینـی بافاصلـه 
کـه  نـام مجموعـه ای  البتـه  از جنـگ شـروع شـد.  بعـد 
تلویزیونـی  »گـروه  ابتـدا  در  می کـرد  کار  آن  در  ایشـان 
عملیـات  از  بعـد  و   ۱3۶4 زمسـتان  از  و  بـود  جهـاد« 

تـا  شـد  پیشـنهاد  چهـارم«  روز  »پاتـک  سـاخت  و  فـاو 
»روایـت فتـح« نامیـده شـود. سـاختار کار ایشـان تغییـر 
واقـع  در  بـود.  منحصربه فـرد  حرفشـان  به نوعـی  و  کـرد 
کسـی ماننـد او نبـود کـه هـم هنرمنـد باشـد، هـم تصویـر 
ایشـان  بـه  هـم  نقـاش. عاوه بـرآن، خـدا  هـم  و  شـناس 
هدیـه ای داده بـود. خـودم هـم نمی دانـم چـه هدیـه ای، 
ولـی هدیـه بـود. مرتضـی سـلوک خیلـی جـدی داشـت و 
ازاین جهـت مجـذوب او بـودم. در سـال ۶7 بـا هرکـس 
فیلم سـاز  بهتریـن  کـه  می گفتـم  می کـردم  صحبـت  کـه 
ایـران، اوینـی اسـت. آن موقـع کسـی حتـی اسـم ایشـان 
را نشـنیده بـود. در همیـن حـد می دانسـتند کـه او یـک 
مستندسـاز اسـت. امـا مـن بـاور داشـتم کـه او علی رغـم 
بـود، بهتریـن فیلم سـاز  اینکـه فیلـم داسـتانی نسـاخته 
ایـران اسـت. مهم تریـن کارهـای تصویـری ایشـان همـان 
»روایـت فتـح« بود. به نظر من حقیقت انقاب اسـامی 
را باید بعد از ظهور حضرت ولی عصر سـنجید و ابعاد 
کـرد. نقـش آدم هایـی مثـل سـید مرتضـی  آن را بررسـی 
آوینـی را هـم بایـد در آن زمان بررسـی کـرد. من یقین دارم 
کنـد و در  کـه این گونـه جلـوه  کـه حـق مرتضـی ایـن بـود 

کـه او بهتریـن اسـت. همـان سـال ۶7 فهمیـدم 

تصویر افول شیطان 	
بـه  رفتـم.  آمریـکا  بـه  بـرادرم  دیـدن  بـرای   ۶۹ سـال  در 
در  گداهـا  چقـدر  کـه  دیـدم  زدم.  سـر  هـم  دانشـگاهم 
خیابان زیاد شـده اند. قبًا کمتر بودند. به ایران برگشـتم 
دوبـاره   ۱370 تابسـتان  در  هنـری  حـوزه  موافقـت  بـا  و 
بـه آمریـکا رفتـم و حـدود سـه مـاه دربـاره فقـر در آمریـکا 
رفتـن، طـی چنـد جلسـه  از  قبـل  کـردم.  تصویربـرداری 
بـا آقـا مرتضـی صحبـت کـرده بـودم و ایشـان خیلـی مـرا 
تشویق کرد و پیشنهادهایی داد. اواخر مهر ۱370 وقتی 
بـه ایـران برگشـتم ایشـان کمـک کـرد تـا مجموعـه تصاویر 
گرفتـه شـده در آن سـفر سـه ماهه، در واحـد تلویزیونـی 
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حـوزه هنـری تحـت مدیریت خـودش، جمع وجور شـود. 
مرا با آقای محمدعلی فارسـی آشـنا کرد و بخش بیشـتر 
کار را بـرای تدویـن بـه ایشـان سـپرد. ایـن سـفرم پربرکـت 
بـود و آغـازی بـرای سـاخت مجموعه های مسـتند دیگر 

در واحـد تلویزیونـی بـود.
اسـم مسـتند را آقا مرتضی انتخاب کرد. توی ساختمان 
اتاقـش  روز داخـل  واحـد تلویزیونـی حـوزه هنـری، یـک 
بودیم که گفت اسـم این مجموعه را می گذاریم سـاعت 
2۵. مـن تـا آن زمـان اصـًا چنین اسـمی را نشـنیده بودم. 
اتفاقًا اسـم خیلی مناسـبی هم بود. چون موضوع بحث 
ورای  سـاعتی  آن،  از  منظـور  و  بـود  آخرالزمـان  دربـاره 
سـاعات تقویمـی و 24 سـاعت معمـول شـبانه روز بـود. 
ایـن ذهنیـت وجـود داشـت که بایـد به آمریکا برویـم و در 
یـم. بعـد خاتمـه جنـگ کویت  مـورد مسـائل شـاهد بیاور
و شکسـت صـدام، دولـت آمریـکا به افتخـار نیروهایش، 
یک جشن و کارناوال باشکوه پیروزی را در آمریکا برگزار 
کرد. همان شب حضرت آقا، در سخنرانی شان گفتند: 
پیـروزی؟  کـدام  گرفته ایـد؟  جشـن  را  چیـزی  چـه  شـما 
ایـن جنـگ در واقـع، آغـاز فروپاشـی آمریکاسـت. همین 
جملـه آخـر آقـا، بـرای مـن در حکـم یـک سـیگنال بـود. 
کـه می گفـت بعـد از فروپاشـی اردوگاه کمونیـزم،  فلشـی 

حـاال نوبـت فروپاشـی اردوگاه آمریکاسـت.

روایت جنگ بوسنی در چهل و پنج روز 	
طـی تابسـتان و پاییـز سـال ۱37۱ بـه همـراه آقـا مرتضـی 
کـه  ازآنجا کـردم و  کار  را  مجموعـۀ »خنجـر و شـقایق« 
ایـن مجموعـه نیـاز بـه گفتـار متـن داشـت، مرتضـی آن 
را نوشـت. متأسـفانه فقـط پنـج قسـمت آن از تلویزیـون 
پخش شـده و هنوز پنج قسـمت دیگر آن پخش نشـده 
اسـت. موضـوع بوسـنی را بنـده انتخـاب نکـرده بـودم، 
کـرده بـود. از  کـه مـا را انتخـاب  بلکـه ایـن موضـوع بـود 
در  می گذشـت.  مـاه  چهـار  بوسـنی،  در  جنـگ  شـروع 

همـان ایـام جنـگ، هیأتـی از ایـران بـه طـور رسـمی بـه 
بوسـنی می رفتنـد. آیـت اهلل جنتی هم به عنـوان نماینده 
رهبری در امور بوسنی به همراه آن هیأت می خواستند 
بـه بوسـنی برونـد. خبـر ایـن سـفر بـه حـوزه هنـری رسـید، 
خوبـی  موقعیـت  تلویزیونـی،  واحـد  و  مرتضـی  بـرای 
بـود کـه کاری انجـام دهنـد و مـن هـم پیشـنهاد را قبـول 
کـردم و به اتفـاق چنـد نفـر از دوسـتان بـه بوسـنی رفتیـم. 
کشـید و  فیلم بـرداری آن چهـل و پنـج شـبانه روز طـول 
در نهایت، ده قسـمت مسـتند »خنجر و شـقایق« از آن 

سـاخته شـد کـه مجموعـه رضایت بخشـی هـم بـود.

عصر انتظار 	
« را شـروع کـردم، این  در سـال ۱372 وقتـی »عصـر انتظـار
مطالـب را در روایـات خوانـده بـودم و در ایـن مجموعـه 
در  اسـام  تمـدن  سـراغ  اول  رفتـم.  مصداق هـا  سـراغ 
سـراغ  واقـع،  در  رفتـم.  عـراق  سـراغ  سـپس  رفتـم.  اروپـا 
مناطـق حسـاس رفتـم. بعـد بـه عربسـتان سـعودی رفتم. 
همه جـا سـعی کردیـم حرف هایـی بزنیـم کـه در نهایـت 
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حـرف  حـرف،  شـود.  منتهـی  و  برسـد  دیگـر  حرفـی  بـه 
آخرالزمانی باشد منتها مستقیم سراغ این سخن نرفتم. 
را  مصداق هـا  کـه  می شـد  سـاخته  بایـد  مجموعـه ای 
نشـان مـی داد: عـوارض طبیعـی، سـیل، زلزلـه، فتنه های 
را  ایـن  البتـه  را خواسـتم نشـان دهـم.  اینهـا  آخرالزمـان. 
بگویـم پیـام انقـاب بـه مـردم رسـیده اسـت. مـا دچـار 
فتنه هـا هسـتیم، ولـی مـردم بیدارنـد. همـه چیـز را درک 
می کننـد. مشـکل دولـت هـم فقـط مربـوط بـه خـودش 
نیسـت. مشـکل عمـده مـا غفلـت اسـت، غفلـت زمانـه 

. در عصـر انتظـار
در سـه قسـمت آخـر بـه لبنـان رفتـم و قصـد مـن ایـن 
مقاومـت  کنـم.  معرفـی  را  اسـامی  مقاومـت  کـه  بـود 
اسـامی متشـکل از عـده ای آدم عقانـی مجنـون بـود 
دیـدم  را  اینهـا  وقتـی  هسـتند.  حقیقـت  سرمسـت  کـه 
چنـد ویژگی شـان برایـم مشـهود بـود: اول اینکـه آدم های 
راسـخی  و  زیبـارو  آدم هـای  هسـتند.  جذابـی  بسـیار 
بودنـد. زیبایـی اینها برایم بسـیار جذاب بـود. طوری که 
احسـاس می کـردم کـه این آدم هـا، اصًا متعلق به زمین 
نیسـتند و مثـل اینکـه از جـای دیگـر آمده انـد. بعدهـا 
کـه ایـن برنامـه در حـال ضبـط بـود، حسـین بهـزاد به من 
کتـاب "  گفـت: مـژده ای بـه تـو می دهـم و آن اینکـه در 
الـزام الناصـب" روایتـی پیـدا  کـرده ام از امـام صـادق در 
کـه حضـرت فرمودنـد: آنـان،  مـورد مـردم جنـوب لبنـان 
بـرادران  و  یـاران  آنـان،  هسـتند.  مـا  حقیقـی  شـیعیان 
بـرای  و  اسـت  نـرم  مـا  بـرای  ایشـان  قلـب  هسـتند.  مـا 
یده  دشـمنان ما بسـیار سـخت ... مرده و زنده آنان، آمرز
مـردان منتظـر  آنـان  میـان  در  آنـان محروماننـد.  اسـت. 
فـرج مـا وجـود دارد و خداونـد منتظـران را دوسـت دارد. 
 » انتظـار را در سـه قسـمت آخـر »عصـر  همیـن روایـت 
آوردم و می خواسـتم بگویـم آخـر خـط اینانـی هسـتند 
کـه پیـام امـام خمینـی را گرفته اند و به گونـه ای در مقابل 
حـزب اهلل  دل  شـده اند.  زبانـزد  کـه  ایسـتادند  دشـمن 

لبنـان بـه مـردم ایـران گـرم اسـت. هرچقـدر مـا بد باشـیم 
خـودش  شـد،  پابرجـا  اسـامی  حکومـت  کـه  همیـن 
خیلـی مهـم اسـت. به همین دلیل امـام فرمود که حفظ 
معنـی  اسـت.  واجب تـر  نمـاز  از  اسـامی  حکومـت 
کـه هیـچ   ایـن حـرف را مـن در لبنـان فهمیـدم، بـا ایـن 
خبرنـگاری از ایـران تابه حـال نرفته بود، مـا را به غارهای 
خودشـان دعـوت کردنـد. پادگانـی واقع در وسـط کوه. تا 
دندان مسـلح بودند. عرفان واقعی را آنجا می توانسـتید 
ببینیـد. بـه مـن اجـازه تصویـر گرفتـن ندادنـد، ولـی درک 
تـا  و  کـرده  پیـدا  ادامـه  اسـامی  انقـاب  کـه  می کنیـد 
غارهـای مقاومـت در مـرز فلسـطین اشـغالی نفـوذ کـرده 
اسـت. جالـب اسـت کـه بدانید هیـچ نیرویـی تابه حال 
به زانـو درنیـاورده  را  اسـرائیل  اسـامی،  ماننـد مقاومـت 
اسـت. بـه همیـن دلیـل در جنـگ ۱۶ روزه، بهـار سـال 
۱۹۹۶، بـرای اولین بـار اسـرائیل پیشـنهاد آتش بـس کـرد. 
در واقـع اسـرائیل بـرای آتش بـس التمـاس کـرد. حزب اهلل 
اسـرائیل را بـه سـتوه آورده اسـت. حـاال ایـن چه فرهنگی 
اسـت؟! فرهنگ انقاب اسامی داخل آن غارهاست. 
عکس هـای امـام خمینـی، آیت اهلل خامنه ای، شـهدای 
لبنـان، سـید عبـاس موسـوی، شـیخ راغب حـرب را من 
آنجـا دیـدم. جنـس ایـن بچه ها، ناب اسـت. اینـان اهل 
جهـاد،  فرهنـگ  اهل بیـت،  فرهنـگ  هسـتند،  بهشـت 
فرهنـگ حقیقـت بـه آنـان منتقـل شـده اسـت. کار امام 
گفـت  و  کـرد  بـه روز  را  اهل بیـت  فرهنـگ  کـه  بـود  ایـن 
فرهنـگ  و  باشـد  مسـلمان  بخواهـد  کسـی  گـر  ا امـروز 
اهل بیـت را داشـته باشـد بایـد چگونـه باشـد. خدمـت 
یـخ و بـه اسـام همیـن بـود.  بـزرگ امـام خمینـی بـه تار
بااین همـه، جنبـه مضحـک قضیه این اسـت که برنامه 
مـن زمانـی پخـش می شـود کـه هم زمـان، در کانال هـای 
دیگـر تلویزیـون مـا، برنامه هایـی سـراپا ابتـذال را پخـش 
می کننـد. بـه همیـن دلیل، خیلی ها هنـوز هم مجموعه 

« را ندیده انـد. »عصـر انتظـار
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فیلم هایـی  نمایـش  بـرای  جشـنواره ای  اسـت.  خودمانـی  جشـنواره  یـک  عمـار  فیلـم  مردمـی  جشـنوارۀ 
کـه دغدغـه و فهـم درسـتی نسـبت بـه مبانـی  کـه حزب اللهی هـا و بسـیجی ها سـاخته اند و هنرمندانـی 
یبابین انـد و سـلوک دارنـد؛ سـلوکی از جنـس  کـه معتقـد و ز ارزشـی انقـاب اسـامی دارنـد. بچه هایـی 
آن چـه سـیدمرتضی آوینـی داشـت. مجموعـه ی خصایل شـان و فهـم سیاسی شـان آن هـا را بـه فهـم هنری 
نویـی رهنمـون می کنـد. ۲0 سـال پیـش، وقتی مسـتند هفت قسـمتی »سـاعت ۲۵« را با یـاری و راهنمایی 
گرفتـن آمریـکا بـر لبـۀ پرتـگاه فروپاشـی بـود، نماینـدۀ  کـه موضوعـش قـرار  آوینـی می سـاختم  آقامرتضـی 
وقـت مـا در سـازمان ملـل نیویـورک بـه مـن می گفـت: »مانـده ام کـه ایـن مفهـوم فروپاشـی از کجـا بـه ذهنـت 
رسـیده اسـت؟ اصـًا آمریـکا بـا چنیـن قدرتـی چطـور بـه فروپاشـی مـی رسـد؟« از او پرسـیدم: »چند وقت 
اسـت کـه اینجایـی؟« گفـت: »چنـد سـالی هسـت.« گفتـم: »شـما وضعیـت همیـن خیابان هـا را بیسـت 
سـال پیـش ندیـدی تـا بـا امـروز مقایسـه کنـی. االن هـم در طبقـه ۳۴ یک آسـمان خراش توی خیابـان پارک 
کـه چقـدر فقـر در همیـن آمریـکای  )از محلـه هـای اعیان نشـین نیویـورک( هسـتی و اصـًا خبـر نـداری 
یـاد شـده اسـت.« مـن مسـتند سـاعت ۲۵ را بـا ایـن پس زمینـه سـاختم کـه کشـور ایـران قیـام  قدرتمنـد ز
کـرده اسـت و بی درنـگ بـه او حملـه شـده و ایـاالت متحـده هـم پشـت آن حملـه و هجمـه بـوده اسـت. 
االن هـم بـه شـما می گویـم کـه مطمئـن باشـید آمریـکا سـیلی رویارویی شـرارت آمیز  سـالیان گذشـته اش با 
ایـن انقـاب را خواهـد خـورد. امـروز مـا در ایـن وانفسـای حمـات نـرم افـزاری بی وقفـه و گسـترده دشـمن به 
حریـم اذهـان مـردم کشـورمان نیازمنـد رزمنده هـای رسـانه ای یـا همان طـور کـه رهبـر معظـم انقـاب تعبیـر 
فرمودنـد نیازمنـد »افسـران جنـگ نـرم« هسـتیم. بـر ایـن اسـاس اسـت کـه می گویـم این جشـنواره از سـیاق 
یـم نیسـت. بچه هـا اینجـا ماننـد یـک هیئـت هنـری از سراسـر کشـور  جشـنواره های فرمالیتـه ای کـه مـا دار
 برخـی از فیلم هـای حاضـر در جشـنواره عمار مانند نماز هسـتند و 

ً
دور همدیگـر جمـع شـده اند. حقیقتـا

حس وحـال معنـوی خوبـی بـه آدم می دهنـد. این فیلم هـای خوش حس وحال را بایـد جهانی گنیم. فیلم 
یـس یـا مسـکو یـا ژاپـن هـم نشـان داد.  خـوب الجـرم بین المللـی اسـت؛ فیلمـی اسـت کـه بشـود آن را در پار
طـوری کـه بـا دقـت نـگاه کننـد و در مـدت نمایـش هـم از جای شـان تـکان نخورند. هـر کـدام از فیلم های 
به نمایش درآمـده در ایـن جشـنواره در واقـع بـه منزلـۀ یـک سـفیر فرهنگی_رسـانه ای انقـاب مـا محسـوب 
می شـود کـه بایـد آن را بـه بیـرون مرزهـا بفرسـتیم و ایـن تـازه ابتدای کار اسـت. جشـنوارۀ عمـاِر حقیقی بعد 
از ایـن جشـنواره آغـاز خواهـد شـد؛ یعنـی زمانـی کـه مـا عـاوه بـر اینکـه ایـن فیلم هـا را بـه خـارج بفرسـتیم، 
بچه هـای خالـق ایـن آثـار را هـم بـه خـارج بفرسـتیم. کسـانی کـه تـا بـن دنـدان معتقـد و پـای کار انقـاب 
هسـتند بایـد بـه محافـل سـینمایی جهانـی راه پیـدا کننـد. تـازه آن وقـت اسـت کـه فلسـفۀ واقعـی برگزاری 

جشـنوارۀ مردمـی فیلـم عمـار بـر همـگان آشـکار خواهـد شـد.

از میان گفتارها و گفتگوهای حاج نادر طالب زاده
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آمدهبود
طیشدهبگوید اینمسیر تااز

به روایت دکتر مجید شاه حسینی 	

مقـــدس  دفـــاع  ســـال های  ظاهـــری  پایـــان  از  پـــس 
یـــکا بروند.  پـــا و آمر خیلی هـــا تـــازه هـــوس کردند بـــه ارو
برخـــی از همرزمـــان آن دوره تـــازه رفتند مستندســـازی 
آموختنـــد و تهیه کننده شـــدند. تازه شـــرکت زدند و به 
گر شـــدند. تکنســـین های ســـینما  خیال خود ســـینما
شـــدند و رفتنـــد تـــا مبشـــران ارزش های دفـــاع مقدس 
دوران  ارزش هـــای  از  گرچـــه بعضی هایشـــان  باشـــند. 

مقـــدس فاصله هـــای نـــوری گرفتنـــد. 
کـــه  بـــود  منحصربه فـــردی  پدیـــده  طالـــب زاده  نـــادر 
بـــود، آن آرزوهـــا  بـــرای دیگـــران در حکـــم آرزو  هرچـــه 
برایـــش خاطـــره بـــود؛ یعنـــی آرزوهـــای دیگـــران را قبـــًا 
حـــاال  و  بـــود  بـــرده  پـــی  آن  پوچـــی  بـــه  بـــود،  یســـته  ز

به عنـــوان یـــک انســـان وارســـتۀ درآمریکاتحصیل کـــردۀ 
ازجبهه استکباربرگشـــته، به ســـنگر حق پیوســـته بود و 
راوی حقیقـــت شـــده بـــود. او آمده بود تا از این »مســـیر 

بگویـــد. طی شـــده« 
بـــود.  آوینـــی  از جهاتـــی خیلـــی شـــبیه ســـیدمرتضی 
یســـتی داشـــت که خیلی  مرتضـــی آوینـــی هم روندی ز
از بســـیجیان آن روز تجربـــه اش نکـــرده بودنـــد. مســـیر 
یســـته بـــود و بـــه پوچـــی  یـــان شبه روشـــنفکری را ز جر
آن پـــی بـــرده بـــود و از آن جوی چـــرک به جبهه روشـــن 
انقاب اســـامی ایران پیوســـته بـــود. آمده بـــود و راوی 

فتـــح شـــده بود.
حـــال وروز کســـانی را تصور کنید که تازه می خواســـتند 
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شبه روشـــنفکر  و  روشـــنفکر  و  برونـــد  جنـــگ  از  بعـــد 
بشـــوند. راه طی شـــده ای را کـــه آوینـــی خـــود را توابـــش 
و  الگـــو  و  هـــدف  تـــازه  برخی هـــا  بـــرای  می دانســـت، 
هنجار شـــده بود. بـــه همۀ این دالیل، نـــادر طالب زاده 
آوینـــی  ســـیدمرتضی  شـــهید  یـــاد  را  مـــن  جهاتـــی  از 
یســـته ای کـــه از آن  می  انداخـــت. بـــه دلیل این تجربۀ ز

بود.  یـــده  بر دل 
حـــاال تـــازه بعـــد از دوران دفـــاع مقـــدس می دیدیـــم که 
کســـانی هوس آن مـــدل زندگی را کرده اند. تازه شـــرکت 
زده بودند. تازه با چرب وشـــیرین دنیـــا خو گرفته بودند. 
بعضی هایشـــان تـــازه داشـــتند کاس زبـــان می رفتنـــد 
پروژه هـــای  کـــه  بیاموزنـــد  زبـــان  مکالمـــه  حـــد  در  تـــا 
بین المللـــی بســـازند. حرف شـــان ایـــن بـــود کـــه خـــب 
یال بـــه دالر  پـــول تـــوی ایـــن کارها اســـت. چون وقتـــی ر
تبدیـــل می شـــود، درآمـــد خیلی بیشـــتر می شـــود. نادر 
طالب زاده ازین جهات ارج وقرب ویژه ای دارد. شـــبیه 
گردی مرتضی  ســـیدمرتضی آوینـــی اســـت. البتـــه شـــا
آوینـــی را کـــرده بـــود و عـــاوه بر همـــکاری،  بـــه منزلش 

می رفـــت  و پـــای حـــرف او می نشســـت.
بارهـــا گفتـــه بود که مرتضـــی آوینی به گـــردن من خیلی 
حـــق دارد. خیلی از رشـــد معنوی خـــود را مرهون آوینی 
می دانســـت امـــا واقعیت ایـــن بود که او یـــک تجربه ای 
یســـت  داشـــت کـــه حتـــی آوینـــی هـــم نداشـــت و آن ز
یـــکا گذرانده بـــود. ضمن این  دیرســـالی بود کـــه در آمر
که طبقـــه اجتماعی ای که نـــادر از آن طبقـــه آمده بود، 

هیچ شـــباهتی بـــه باقی انقابیون نداشـــت.
پســـر یـــک تیمســـار خوشـــنام عصر پهلـــوی بـــود که به 
هـــر دلیلی در شـــور و شـــر دهـــه ی اول بعـــد از انقاب 
بـــود  بچه تیمســـار  چـــون  و  شـــد  مصـــادره  اموالـــش 
حتـــی در یکـــی از انتخابات هـــای مجلس که ایشـــان 
می خواســـت ثبت نـــام بکنـــد، گفتند صاحیـــت الزم 
را نـــدارد و امـــکان ثبت نـــام برایـــش فراهـــم نشـــد. ولـــی 

، هرگـــز او را از  ایـــن مصـــادره امـــوال و لطمه بـــه اعتبـــار
همراهـــی با انقاب باز نداشـــت و یـــار صدیق انقاب 
باقـــی مانـــد تـــا ایســـتگاه پایانـــی. کســـانی بودنـــد که به 
این همـــه فضیلـــت و بزرگـــی او غبطـــه می خوردنـــد و 
قلیلـــی هم به او حســـادت می کردند و منتظر بودند که 
یک روزی نـــادر طالب زاده در واقـــع آن روی دیگر خود 
را نشـــان بدهد. آن طایفه ی قلیل حادســـان تصورشان 
ایـــن بود که نـــادر طالب زاده اینی نیســـت که می نماید 

و یـــک روزی مـــا فـــی الضمیـــر او برما خواهد شـــد. 
ایـــن  همیشـــه  ولـــی  می گویـــم  را  ایـــن  کـــه  متأســـفم 
بی مهری هـــا و ســـوءتعبیرها وجـــود داشـــت و بعضی از 
گردان او بودند. یعنی افـــرادی که  این افـــراد حتـــی شـــا
الفبای فیلمســـازی را از نادر طالـــب زاده آموخته بودند 
و به واســـطه او بـــه جاهایی راه پیدا کرده بودند و اســـم 
و رســـمی بـــه هـــم زده بودنـــد، حـــاال در زمـــره منتقدین 
او درآمـــده بودنـــد. بعـــد از فـــوت قریب به شـــهادت آن 
بزرگـــوار هـــم دیدیـــم برخـــی همچنـــان زبان هـــای تیزی 
داشـــتند و بر معلـــم خود تاختند و ارزش هـــای او را زیر 
ســـؤال بردند ولـــی واقعیت این اســـت که: کـــس نیاید 

بـــه زیر ســـایه بـــوم، ور همـــای از جهان شـــود معدوم. 
واقعیت این اســـت کـــه نادر طالب زاده ایـــن قدر بزرگ 
بـــود کـــه از کنار ایـــن بی مهری ها هـــم با بزرگـــواری عبور 

می کرد.
مـــن افرادی را دیـــدم که زمانی به خاطر چرب وشـــیرین 
دنیـــا و بـــرای این که جایی پروژه ای بگیرند یا پســـتی به 
دســـت بیاورنـــد، حاضر شـــده بودنـــد علیه ایـــن معلم 

سابق خود ســـخنانی بگویند. 
بعـــد که دیگر آن لقمه چرب وشـــیرین تمام شـــده بود و 
آنهـــا دوباره محتاج اســـتاد شـــده بودند، یا ایهـــا العزیز 
مســـّنا و اهلنا الضر گویـــان به او مراجعـــت می کردند و 
طالـــب زاده بـــاز با آغوش باز آنهـــا را می پذیرفت و اصًا 
به روی آنها نمی آورد که شـــما همان هایی هســـتید که 

حاج نادر به عنوان 
یک انسان 

وارستۀ درآمریکا 
تحصیل کردۀ از جبهه 

 استکبار برگشته، به 
سنگر حق پیوسته 
بود و راوی حقیقت 

شده بود. او آمده 
بود تا از این »مسیر 

طی شده« بگوید.
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رفتیـــد و از مـــن تبری جســـتید. من این همـــه بزرگواری 
را در کســـی ندیده بودم. 

یعنـــی کســـی بـــود کـــه همیشـــه قلبـــی این قـــدر بـــزرگ 
داشـــت و افعـــال یا اقـــوال دیگـــران را در مـــورد خودش 
معیـــار رفاقـــت و دوســـتی نمی دانســـت. معتقـــد بـــود 
»این بچه خوبی اســـت. مســـتعد اســـت. به درد جبهه 
گفتـــه. مهـــم  انقـــاب می خـــورد. حـــاال یـــک مهملـــی 
نیســـت. مهـــم ایـــن اســـت کـــه االن بایـــد بـــه او کمک 

بکنیـــم کـــه مثًا یـــک پـــروژه دیگر بســـازد.« 
می گفتـــم:  شـــوخی  بـــه  و  طنـــز  بـــه  وقت هـــا  گاهـــی 
، تو این قدر خوب هســـتی که آدم از دســـت  »حاج نادر
تـــو لجـــش می گیـــرد. بس کـــن دیگـــه این همـــه صبر و 
مـــدارا را.« و ایشـــان می خندیـــد. می خندیـــد و معتقد 
بـــود: »بایـــد بـــه همـــه فرصـــت داد. اینهـــا اقتضائـــات 
جوانـــی اســـت. بعضی ها جـــوان جویای نام هســـتند، 
ایـــن طوری هســـتند ولی باالخـــره تا وقتـــی که خدمتی 

بـــه جبهه انقـــاب دارنـــد، باید آنهـــا را نـــوازش کرد.«
نـــادر خیلـــی بزرگـــوار بـــود؛ مصداق بـــارز احســـن لمن 
گردانش آدمی هایـــی بودنـــد کـــه  اســـائه الیـــک. از شـــا
دورادور به ایشـــان جسارتی می کردند؛ غیبتی، تهمتی، 
چیـــزی. بعـــد می آمدنـــد بـــه عذرخواهـــی »کـــه حاجی 
ببخشـــید و این هـــا«. حاج نـــادر دوبـــاره بـــا آغـــوش باز 
می پذیرفت شـــان. آدم ســـاده ای نبـــود، باهـــوش بـــود، 

ولـــی بزرگوار هـــم بود. بســـیار بزرگـــوار بود. 
همیشـــه به آدم هـــا فرصت می داد که اشتباهات شـــان 
را جبـــران کننـــد. ایـــن موجـــب سوءاســـتفاده کســـانی 
بـــزرگان  همـــه ی  از  بودنـــد  گرفتـــه  یـــاد  کـــه  می شـــد 
سوءاســـتفاده بکننـــد. صبـــوری ایشـــان گاهـــی اوقات 
چقـــدر  آدم  ایـــن  کـــه  بـــود؛  شـــگفت انگیز  مـــا  بـــرای 
ایشـــان  حول وحـــوش  البتـــه  باشـــد.  صبـــور  می توانـــد 
یاد نبودنـــد ولی علی ای حـــال بودند  این دســـت افراد ز

. چندتایـــی بودنـــد. دیگـــر


تازه بعد از دوران دفاع 
مقدس می دیدیم 
که کسانی هوس 
آن مدل زندگی را 
کرده اند. تازه شرکت 
زده بودند. تازه با 
چرب وشیرین دنیا 
خو گرفته بودند. 
بعضی هایشان تازه 
داشتند کاس زبان 
می رفتند تا در حد 
مکالمه زبان بیاموزند 
که پروژه های 
بین المللی بسازند.
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به پای این انقالب نسوختم ولی به  	
عشق این انقالب آمدم ایران

مشـــغول ســـاختن فیلم بانو قدس در مورد همسر امام 
خمینـــی شـــدم. حدود ســـه ســـال درگیر ســـاختن این 
فیلم مســـتند بودم. کار جدیدی بود و تـــا به  حال روی 

کار نشـــده بود. این موضوع 
یـــک نفـــر بـــه مـــن گفـــت مبـــادا حاج نـــادر ایـــن فیلـــم 
را ببینـــد! وگرنـــه بد جـــوری تـــو را می کوبـــد. حاج نـــادر 
ایـــن فیلـــم را ببیننـــد ُمنهـــدم ات می کنـــد. یعنی همۀ 
بیچـــاره ات  مـــی رود.  ک  زیر خـــا همـــه  آشـــنایی تان 
می کنـــد. این طـــرز فیلم ســـاختن را اصًا قبـــول ندارد. 
گفتـــم: بـــه همیـــن ســـادگی؟! گفـــت: بلـــه. بـــه همیـــن 
. ان شاءاهلل  ســـادگی. گفتم حاال که شـــروع کردیم به کار

نمی شـــود.  اینطـــور  که 
نـه  را  فیلـم  ایشـان هـم  قـدس سـاخته شـد.  بانـو  فیلـِم 
از  خـارج  آن موقـع  بودنـد.  دیـده  چندبـار  بلکـه  یک  بـار 
تهـران بـودم. یـک پیـام صوتـی برایـم گذاشـته بودنـد. من 
چنـد روز بعـد کـه فکـر کنـم حاج نـادر بـه رحمـت خـدا 
رفتـه بـود متوجـه ایـن پیـام شـدم. بـا اینکـه روز هـای آخرِ 

زندگـی ا یشـان بـود و از لحـاظ جسـمی شـرایط خیلـی 
وخیمـی داشـت امـا نـه تنهـا فیلـم را دیـده بـود بلکـه با 
همـان حـال خـراب کـه به زور می توانسـت حـرف بزند 

هـم بـرای مـن ایـن پیـام را داده بـود:
هنرمنـِد  رزاق کریمـی  آقـای  می کنـم  عـرض  »سـام 
، دوسـت خـدا. مـن تـوی همیـن ایـام از  متواضـع عزیـز
تـوی رختخـواب َکُج وَکولـه ایـن بانـوی قـدس را دوبـاره 
گفتـم  دیـدم. چقـدر بـه َوجـد آمـدم از همـه چیـزش. 
گـر دوبـاره کاس را شـروع بکنـم، یکـی از کاس هایـم  ا
تحلیـل ایـن فیلـم اسـت کـه یـک روز خود تـان را بایـد 
دعـوت بکنـم توضیـح بدهید. دسـت شـما درد نکند 

ایـن اثـر ماندنـی شـد.«
بـا شـنیدن ایـن پیـام یـاد حـرف همیشـگی حاج نـادر 
افتـادم. او همیشـه بـه ما توصیه می کرد از فیلم سـازی 
کنیـد از  کاری را شـروع  نترسـید و وقتـی می خواهیـد 
اینکـه دیگـران چـه نظـری داشـته باشـند و یا کار شـما 
را نپسـندند نگرانـی بـه خودتـان راه ندهیـد. مصـداق 
ایـن حرفـش صحبت هـای برخی افراد حین سـاختن 
فیلـم بانـو قـدس در مـورد واکنـش حاج نـادر و واکنش 

آمریکا آمریکاانقالبِیاز انقالبِیاز
برگشتهبرگشته

به روایت مصطفی رزاق کریمی 	
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جالـب خـود ایشـان بعـد از دیدن این فیلـم بود. آن هم 
در بدترین شـرایط جسـمی. 

برای دیدن فیلم دانشجو ها و  	
دوستانش نیز وقت می گذاشت 

جلـوی  َوجـه اش  یـک   . حاج نـادر داشـت  َوجـه  دو 
بـود.  شـخصی  دیگـرش  َوجـه   و  تلویزیـون  دوربیـن 
تلویزیـون  بودنـد. جلـوی  این هـا دو دنیـای متفـاوت 
، در دنیـای شـخصی  فـردی بزرگ  جـدی بـود و پیگیـر
بـه  حاج نـادر  وجـه  دو  هـر  در  امـا  انسان دوسـت.  و 
هیچ وجـه مدعـی نبـود. هـر کاری را بـدون ادعا انجام 

مـی داد. 
یـک وجـه مشـترک که من و حاج نـادر را به هم نزدیک 
کـه ایشـان از آمریـکا آمـده بـود و مـن  می کـرد ایـن بـود 
او  بـودم.  کـرده  زندگـی  اتریـش  در  سـال  چندیـن  هـم 
هـم مثـل مـن بایـد چندیـن سـال می نشسـت ثابـت 
می کـرد مـِن نـادر طالب زاده شـاید به پـای این انقاب 
ایـران.  آمـدم  انقـاب  ایـن  عشـق  بـه  ولـی  نسـوختم 
اوایـل کسـی بـاور نمی کـرد. حرف هایـی هـم می زدنـد 
نیسـت.  خالصـی  آدم  می گفتنـد   . آقا نـادر پشت َسـر 
حتـی بـه من گوشـزد کردند با ایـن آدم رفت وآمد نکن، 

از آمریـکا آمـده. گفتـم من هم اتریش بـودم، پس درد مان 
یکـی اسـت.  چـرا او را نبینـم؟ عقایـد فکری ایشـان برای 
مـن جالـب بـود. احسـاس می کـردم وجه اشـتراک هر دو 
نفـر مـا این اسـت که سـعی می کنیـم ایران خود مـان را با 

کار ها یمـان معرفـی کنیـم.
شـناختش از سـینما و به ویـژه سـینمای مسـتند بسـیار 
بـاال بـود. شـناخت عمیقـی داشـت در مـورد سـینماِی 
مسـتند. می دانسـت یـک فیلـم مسـتندش چـه پیامـی 
و  دانشـجو ها  فیلـم  دیـدن  بـرای  باشـد.  داشـته  بایـد 
دوسـتانش نیـز وقـت می گذاشـت. می نشسـت با دقت 
می دیدشـان ، بـا آن  هـا راجـع بـه فیلم شـان حـرف مـی زد 
و کارهایشـان را نقـد و وبررسـی می کـرد. ایـن کارش برای 

مـن بسـیار قابـل تقدیـر بـود.
بایسـت  بـود.  وسـیع  طالـب زاده  نـادر  جهان بینـی 
بتوانیـد  تـا  می شـدید  ُاخـت  و  با هـاش  می نشسـتید 
اول  زدن.  حـرف  در  نمی کـرد  تعجیـل  بشـوید.  متوجـه 
گـوش مـی داد بعـد شـروع بـه صحبـت می کـرد.  خـوب 
گـوش دادن، حرف هـا  کـه ضمـن  کامـًا مشـخص بـود 
را هـم به طـور کامـل تحلیـل و بررسـی کـرده. البتـه بیانگـر 
بـه  را  دقیـق مطالـب  و  و خیلـی شـیوا  بـود  هـم  خوبـی 

می کـرد.  منتقـل  شـنونده 

حاج نادر همیشه به 
ما توصیه می کرد در 

ساختن فیلم نگران 
نظرات و حرف های 

دیگران نباشیم و از 
فیلم سازی نترسیم. 





 علمدار
 جبهه جهانی
انقاب اسامݡی

    26  

روزهای روایت فتح 	
نـادر  و  آوینـی  و  مـن  مشـترک   شـیفتگی  و  دغدغـه 
انقاب بود. مدیون انقابی بودیم که تحول و تغییرات 
نسـبتا مشـترکی بـرای مـا رقـم زده بـود و شـاید بـه جـز 
، نقطـه اشـتراکی دیگـر بـه نظـر می آمـد. آوینـی در  هنـر
جهادسازندگی فعال شده بود که تیم شان بعدا روایت 
فتـح نـام  گرفـت، مـن در دفتـر تلویزیـون سـپاه مشـغول 
بـودم و نـادر در سـاختمان مرکـزی جهـاد بـا تقـی یازلـو 
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 
کـم داشـت. بایـد از کربای جبهه هـا روایـت می کردیم! 
یک روایت سـادة تصویری با نوشـته ها و صدای آوینی 

جان گرفت! آوینی، گل سرسبد روایت های جنگ بود 
و پرچـم روایـت فتـح را بـاال بـرده بود. نادر هـم دوربین به 
دست بود. در میدان جنگ، گاهی دوربین سی وپنج  
میلی متـری را بـا کلی لوازم جانبـی یک تنه کول می کرد 
»شـهر  و  »شـوش«  مسـتندهای  او  فیلم بـرداری.  بـرای 

... را سـاخت. شـهدای گمنـام«، »جـاده ی والعصـر

حلقه وصل 	
حاج آقـا  بـا  محل مـان  مسـجد  در  انقـاب  قبـل 
از  قائم مقامـی آشـنا شـدم. هرچـه می گذشـت بیشـتر 
ارتبـاط بـا حاج آقـا لـذت می بـردم، خـوش محضـر بـود 
و هنـر را می فهمیـد. بـه تدریـج یـک محفـل خصوصی 
هفتگـی معرفتـی بـرای چنـد جوان هنر و رسـانه شـکل 

واقعیبود یکمنتظر
به روایت محمدرضا اسام لو 	
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گرفت! مهدی نصیری، حسن رحیم پور ازغدی، خانم 
، حسـین بهـزاد،... از دیگـر اعضـای  ثقفـی، تقـی یازرلـو
جلسـه بودنـد. مشـتاقانه از نـادر هـم دعـوت کـردم. پایه  
ثابـت جلسـات شـد. انـگار عطش هـای روح ش را پای 
درس ها و تفسیرهای حاج آقا سیراب می کرد. با اینکه 
با حاج آقا اختاف سـنی زیادی نداشـتیم، ولی حکم 
مرادمان را داشت. از تفسیر و مباحث اعتقادی گرفته 
تـا تحلیـل مسـائل روز انقـاب و مسـائل جهانـی! هـر 
جلسه گفت وگو و تحلیل داشتیم، شده بود مثل اتاق 
فکـری کـه به ما انگیزه، انرژی و برنامـه ی کار می داد. به 
نظـرم خیلـی از باورهـای اعتقـادی و معنـوی حـاج  نادر 
نشـئت گرفتـه از جلسـات ایـن عالـم و سـید عزیـز بود. 

جنگی که هست 	
من، نادر و آوینی  هر کدام در جنگ روایت می کردیم 
و فعال بودیم. بعد از اتمام جنگ، در جست وجوی 
که با اتمام جنگ تمام شدنی  ادامه ی اهدافی بودیم 
از  بعد  نفری مان  سه  دورهمی   جلسه  ی  اولین  نبود. 
استراتژیک  طرح  و  راه  مسیر  که  بودیم  متفق  جنگ، 
هنری و رسانه ای مان را طراحی کنیم. آوینی هم مشوق 
زیر  باید  که  بود  مهمی  و  اول  موضوع  مهدویت  بود. 
تقسیم  می شدیم.  تولید  و  روایت  به  دست  چترش 
کار  که برای فرهنگ مهدویت بیشتر  کرده بودیم  کار 

بسازیم.
اولین پروژه ی مهدویت را در حوزه ی هنری با مدیریت 
برای  می خواستیم  اگر  آن زمان  ساختیم.  آوینی 
که مگر  کنیم، بعضا مسخره می کردند  کار  مهدویت 

انجمن حجتیه هستید؟! 
بعـد از شـهادت آوینـی، انـگار تنهاتـر شـده بودیـم؛ امـا 
راه برای مـان مشـخص تر شـده بـود. همفکـری سـازنده 

و دوسـتانه داشـتیم. یـک روز که مشـغول تدویـن بودم، 
از صبـح تـا ظهـر نادر نشسـته بود کنارم و مـدام البه الی 
روی  بایـد  »همینـه!  می کـرد:  تکـرار  صحبت هایمـان 
فیلمسـازی  و  رسـانه ای  کار  آخرالزمـان  و  مهدویـت 

کنیم!«
از بشارت منجی تا افق ظهور 	

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

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

کرد؛ شهید شد.

اولین پروژه ی 
مهدویت را در 

حوزه ی هنری با 
مدیریت آوینی 

ساختیم. آن زمان 
اگر می خواستیم 

برای مهدویت کار 
کنیم، بعضا مسخره 

می کردند که مگر 
انجمن حجتیه 

هستید؟! 
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جهانرلهمیکرد خدارادر نور
به روایت آیت اهلل قائم مقامی 	

اهل نق زدن نبود 	
همـــراه حاج نادر یک دیـــدار خاطره انگیـــزی با جناب 
سیدحســـن نصـــراهلل داشـــتیم. دوســـه ســـال پیـــش از 
جنـــگ 33 روزه دعـــوت شـــده بودیـــم جنـــوب لبنان. 
آن روزهـــا فیلم مصائب مســـیِح مل گیبســـون تـــازه آمد 
بـــود در ایـــران. لبنانی هـــا مـــردد بودند که چـــه موضعی 
داشـــته باشـــند در مورد فیلم. فیلم خاصـــی بود. حتی 
مســـیحی ها هم ابهام داشـــتند. می خواســـتند ببینند 

ایـــران چـــه می گوید.  حزب اهلل 
مـــن نظرم ایـــن بود که مـــا در مقام مســـلمان نمی توانیم 
ایـــن فیلـــم را تایید کنیم. یعنـــی فیلمـــی را تایید کنیم 
که ولو ظاهرش این باشـــد که مثًا یهودی ها مســـیح را 
کشـــتند. مســـیح رفعت کرده اســـت. من ادله ای آوردم 
و گفتـــم بـــه ایـــن دالیل پشـــت این فیلـــم بـــاز می  تواند 

خـــود یهود باشـــد. خصوصا که بر قســـمت آخر انجیل 
کیـــد می کنـــد. یعنـــی قســـمت دســـتگیری  خیلـــی تا
و مصلـــوب و شـــکنجه و شـــهادت حضـــرت مســـیح 
علیه الســـام. چون یهـــود در تعامل با مســـیح دو نقش 
بـــازی می کند: یـــک نقش به عنـــوان یهـــود می گوید: تو 
غلطی، بیخـــودی، جادوگری. یک نقـــش دیگرش این 
اســـت کـــه تو خـــود خدایـــی! پســـر خدایی! بـــه همین 
علـــت مـــن آنجـــا گفتـــم االن نقـــد یهـــود الزمـــه ش این 
نیســـت که موضـــع کاتولیکـــی بگیریم و یـــک تحریف 
یـــم. حـــاج نـــادر هم نظـــرش همین بـــود. او هم  را بپذیر
ســـواد قرآنـــی داشـــت و هـــم انجیل هـــای مختلـــف را 
خوانده بـــود. برای همین هم فیلمش درباره ی مســـیح 
اینقـــدر در واتیـــکان صـــدا کـــرد. بحث هـــای مفصلی 
درگرفت با دوســـتان حـــزب اهلل. خود آقای سیدحســـن 


کار هنرمند الهی 
این است که صدای 
خداوند و نور خداوند 
را رله کند. طالب زاده 
در تمام عمر در پی 
این کار بود.
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نصـــراهلل مـــا را دعوت کـــرده بودنـــد. یک هفتـــه مهمان 
حـــزب اهلل بودیـــم در لبنـــان. یـــادم اســـت روز اول، نماز 
صبـــح را کـــه خواندیم بـــه حاج نـــادر گفتـــم: برویم قدم 
بزنیـــم. فکـــر می کـــردم از خانـــه ی این رفیـــق لبنانی که 
یـــا چنـــد قـــدم باشـــد.  در فضـــای جنگلی ســـت تـــا در
چـــون بـــا ماشـــین کـــه می آمدیـــم، بـــه نظـــرم می آمد که 
یا باشـــد. هوا یک ذره ســـرد بـــود. ما  ایـــن نزدیکی هـــا در
یا.  بـــا هم دیگر پیـــاده این جـــاده را گرفتیم به طـــرف در
هرچـــه مـــا می رفتیـــم نمی رســـیدیم. هر چـــه می رفتیم، 
کمـــی  طالـــب زاده  آقـــای  یـــا.  در می شـــد  دورتـــر  هـــی 
ســـنگین وزن بود، پیدا بود ســـختش است. چقدر این 
مـــرد شـــیرین و باقلوایـــی بـــود. هیـــچ نق نمـــی زد. چند 
یایی که گمان  ســـاعت پیاده رفتیم. بعد فهمیدیـــم در
می بردیم نزدیک اســـت بندر ســـور اســـت. 30 کیلومتر 
فاصلـــه بـــود تـــا خانـــه رفیق مـــان. دیگـــر آن ۱0 کیلومتر 
یا،  آخـــرش را با ماشـــین رفتیم. وقتی رســـیدیم کنـــار در
مـــن بـــه ایشـــان گفتـــم می خواهم شـــنا کنـــم. حاج نادر 
یـــد. کاپشـــن هم داشـــت  خیلـــی ســـردش بـــود و می لرز
یـــا  تـــازه. پیراهنـــم را دادم روی پیراهنـــش پوشـــید. در
صاف و درخشـــان بود. حســـابی شـــنا کردم. آن سفر از 

شـــیرین ترین ســـفرهای ما بود.

طالب زاده نور خدا را در جهان رله می کرد 	
طـــی این 40 ســـالی که ما بـــا یکدیگر گفتگو داشـــتیم، 
بحـــث اصلی مان فقط بحث انقـــاب و حقیقت بود، 
بحـــث حکومت اســـامی بـــود. بحـــث این نـــوری بود 
کـــه در جهان ظاهر شـــده. دربـــاره این حـــرف می زدیم 
کـــه حاال چـــه کنیـــم در عرصه رســـانه و هنر ایـــن نور را 
گرها  منتشـــر کنیم، جهانـــی کنیم، به اصطاح ســـینما
رله اش کنیـــم. کار هنرمند الهی این اســـت که صدای 
خداونـــد و نـــور خداوند را رله کند. طالـــب زاده در تمام 

عمـــر در پی ایـــن کار بود.

نـــور و صدا وقتـــی از جانب خـــدا می آید، ایجـــادش از 
خداســـت، رله ش از انسان است، انتشار و انعکاسش 
از ماست. اگر اهل ســـعادت باشی، تقویتش می کنی. 
وقتی نـــور انقاب ظاهر می شـــود، مـــورد هجمه ی فوق 
عظیـــم رســـانه ای کفر قـــرار می گیـــرد. هنرمنـــد انقابی 
حـــاال بایـــد بایســـتد جلـــوی ایـــن همجمـــه. از پســـش 
بربیاییـــد، به گونه ای که توســـط رســـانه تصرف نشـــود. 
تعبیـــر شـــهید آوینـــی این بـــود کـــه شـــما در تعامل تان 
با رســـانه ی مـــدرن، یعنـــی جبهـــه ی الکترونیـــک اعم 
از هنـــر و تلویزیـــون و ســـینما، یـــا تصـــرف می شـــوی یا 
تصـــرف می کنی. شـــهید آوینی معتقد بود تنها کســـی 
می تواند رســـانه مـــدرن را تصرف کند کـــه در دین قدم 

باشد، راسخ داشـــته 
بعـــد از فـــوت حاج نـــادر مـــن یـــک کلیپـــی دیـــدم کـــه 
یـــس فیلـــم او در بـــاغ فردوس بـــود. فیلم مال  کاس تدر
30 ســـال پیش بـــود و از همیـــن کلیپ کوتـــاه پیدا بود 
کـــه او چقـــدر متخصص بـــود و چقدر راســـخ قدم بود.  
ایـــن خیلـــی بـــرای اهـــل کفر تلـــخ اســـت. نفرتـــی که از 
طالب زاده داشـــتند به همیـــن علت بـــود. از حاج نادر 
کـــه از خودمـــان  می پرســـیدند" »تـــو دیگـــه چـــرا؟ تـــو 
بـــودی، تو کـــه زبـــان انگلیســـی می دانی، تـــو دیگه چرا 
پشـــت اینایـــی؟!« نفرتـــی کـــه کفار از شـــهید بهشـــتی 
یســـتی اش  غرب ز و  غرب شناســـی  بخاطـــر  داشـــتند 
بود. شـــهید بهشـــتی کســـی بـــود، که بـــه آلمانـــی هگل 
و هایدگـــر را خوانـــده بـــود و حـــاال آمـــده بود به دفـــاع از 
حقیقـــت. مدافـــع حقیقـــت شـــدِن امثال حاج نـــادر و 
شـــهید بهشـــتی کینه مضاعفی در دل جنود شـــیطان 
می زایـــد. مـــا روحانی فقیـــه و مجتهدی داشـــتیم که به 
عنـــوان نماینـــده مرجع تقلید فرســـتادندش بـــه غرب، 
غـــرب یک پارچـــه و قلفتـــی خوردتـــش. لباســـش ســـر 
جایش اســـت، ولی حـــرف آن ها را می زنـــد و بلندگوی 

آن هاست.

آقای طالب زاده 
مجاهد عطشناکی 
بود چون تاریکی را 

تجربه کرده بود و به 
نور پیوسته بود.
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هنرمند بودن مقام دوم ایشان است،  	
مقام اول مجاهد بودن است

فقـــط  کـــه  آنی ســـت  واقعـــی  پســـت مدرن  هنرمنـــد 
گر نباشد، شـــرکت کننده هم باشد. این ترکیبی  تماشـــا
اســـت که خود شـــهید آوینی هـــم داشـــت. هنرمندی 
و مستندســـاز در  به عنـــوان خبرنـــگار  فقـــط  کـــه  بـــود 
صحنـــه ی نبـــرد نمی رفـــت، خـــودش هـــم مشـــارکت 
کـــه  اشـــراقی  مستندســـازی  بـــود.  رزمنـــده  و  می کـــرد 
آوینـــی می گفت همیـــن بود. جهـــاد هنری می کـــرد اما 
اســـلحه هم دســـت می گرفـــت. ایـــن یک بـــاب نوینی 
در مستندســـازی جهان باز کرد. شـــما وقتـــی خودتان 
یـــد، جـــور دیگـــری  در صحنـــه باشـــید و تصویـــر بگیر
یـــد و می بینیـــد. متفاوتیـــد بـــا کســـی کـــه فقط  می گیر
کی  آمـــده که ببیند. آقـــای طالب زاده مجاهد عطشـــنا
بـــود چون حقیقـــت را کـــه درک کـــرده بود. ایـــن قاعده 
یکی را تجربه کرده است،  مشـــترک است. کســـی که تار
وقتـــی بـــه نـــور خـــدا می رســـد شـــوق و عشـــقش بـــه نور 
خیلـــی عجیـــب و غریب می شـــود. او فهمیـــد که باید 
دیـــن را یـــاری کند، بنابرایـــن هرچه را آموختـــه بود و هر 
ســـرمایه ای اندوخته بود، همـــه ی دارایی های معنوی و 

مـــادی اش را در اختیـــار دیـــن می نهـــاد.
مـــن در ایـــن دوره چهـــل ســـاله شـــاهدم کـــه حاج نادر 
یک لحظـــه از جهاد فروگذار نکرد و هیچ گاه عشـــقش 
بـــه این حقیقت کم نشـــد، فرســـوده و ســـاییده نشـــد، 
بلکه دمادم شـــعله ور می شـــد. حاج نادر فقط هنرمند 
نبـــود. هنرمند بودن مقام دوم ایشـــان اســـت، مقام اول 

مجاهد بودن اســـت،

حاج نادر لبیک گوی داعی اهلل عصر بود 	
حاج نـــادر را من نمـــادی و رمزی و ســـمبلی از ماجرای 
بشـــریت معاصر می دیدم. بشـــریتی که برگشـــته است 
بـــه خداونـــد. شـــهید آوینی رحمـــه اهلل علیـــه می فرمود: 

مقطـــع انقاب ما، مقطع توبه جمعی بشـــریت اســـت. 
تعبیـــر توبـــه جمعـــی بشـــریت، در رابطـــه بـــا جنـــگ، 
یخ بشـــر توبه  تعبیـــر جالبی اســـت. مـــا همیشـــه در تار
فـــردی داشـــتیم. انبیـــاء و اولیـــاء دیـــن تائـــب بودنـــد 
بـــه درگاه خـــدا امـــا بشـــریت در وجـــه جمعـــی خودش 
برنمی گشـــت به خداونـــد. همین اعراض جمعی بشـــر 
از دیـــن حـــق  بود کـــه ولـــّی خداوند که حقیقـــت عالم 
وجـــود اســـت در محـــاق و خفـــا مـــی رود و پشـــت ابـــر 
غیبت واقع می شـــود. انقاب اســـامی مـــا، آغاز عصر 
اقبـــال و توبـــه جمعـــی بشـــرت بـــود و حاج نـــادر نماد و 

ســـمبل این توبه اســـت. 
انســـانی که به خود واگذار شـــده بـــود و فریبندگی های 
دنیـــای مـــدرن را تجربه کرده بـــود وقتی نـــدای خداوند 
از گلـــوی انقـــاب به گوشـــش می رســـد، دعـــوت الهی 
در  بـــود.  این جـــوری  طالـــب زاده  می کنـــد.  اجابـــت  را 
یســـته بـــود و بـــه لحـــاظ فکـــری و فلســـفی  مدرنیتـــه ز
و هنـــری و سیاســـی آمیختـــه ی غـــرب بـــود امـــا وقتـــی 
بـــزرگ  به عنـــوان داعـــی اهلل  امـــام خمینـــی  نـــدای  کـــه 
حقیقـــت عصـــر مـــا بلند می شـــود ایشـــان ایـــن توفیق 
ایـــن  کنـــد.  کـــه بی درنـــگ اجابـــت  پیـــدا می کنـــد  را 
گـــر وقتی  اجابـــت بی درنـــگ خیلی مهـــم اســـت زیرا ا
نـــدای الهـــی می آیـــد شـــما درنـــگ کنیـــد، ایـــن درنگ 
آرزوهای بســـیاری برای شـــما به بار می نشاند. آن وقت 
یابیـــد و  نمی توانیـــد کامـــًا بپیوندیـــد. بایـــد آن ش را در
آنـــی بپیوندید. برخی هـــا باقی می ماننـــد و در ظلمات 
هـــم  عـــده ای  می غلتنـــد.  فـــرو  یکـــی  تار و  نکبـــت  و 
توفیـــق پیـــدا می کنند و بـــاال می پرنـــد. حاج نـــادر یک 
تکه کامی داشـــت بـــرای موضوعاتی که می خواســـت 
کنـــد. می گفـــت: »ایـــن یـــه آنـــی داره«. مـــن  انتخـــاب 
روح  جنـــس  چه جـــور  او  کـــه  درمی مانـــدم  همیشـــه 
اتفاقـــات را می فهمـــد. یافتن ایـــن آنـــات و لحظات از 

آیـــات حکمتـــش بود.



 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده
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و  می کنیـم  اذیـت  هسـتند  وقتـی  تـا  را  بـزرگ  مـردان  مـا 
بیشـتر  همـه  از  آن چـه  می کنیـم.  تجلیـل  رفتنـد  وقتـی 
دربـاره نـادر طالـب زاده اهمیـت داشـت و زیباتـر بـود، 
یـادی  ز آدم هـای  مـن  بـود.  او  مظلومیـت  و  روحانیـت 
کـه بـه انـدازه ایشـان روحانـی و مظلـوم باشـند، ندیـدم. 
یـا نمی دانسـت، اهـل  یـم. او ر مـا هـدف معنـوی کـم دار
مـی آورد،  گیـر  فرصتـی  هـر  بـود.  شـب  نمـاز  و  تهجـد 

می شـد.  قضـا  نمـاز  مشـغول 
بسـیاری  کـه  حالـی  در  نبـود.  بلـد  را  کاری  یـا ر مطلقـًا 
کاری هسـتند، امـا گاهـی حـس  یـا مشـغول فـوت و فـن ر
طوفان هایـی  همـه  بیـن  در  و  نـدارد  َنفـس  او  می کـردم 
در  نمی کـرد.  گـم  را  هـدف  می خـورد،  صورتـش  بـه  کـه 
و  بـه جرگـه دشـمن می پیوسـتند  کـه دوسـتان  دوره ای 
او  درمی آمدنـد،  دوسـت  لبـاس  بـه  دشـمنان  از  برخـی 
کسـی بود که از دل دشـمن به جبهه انقاب آمد و انواع 
کـرد. مـا بـه آدم هایـی مثـل او  ناجوانمردی هـا را تحمـل 
کـه در ترافیـک انقاب گیر نکردنـد، بلکه صادقانه پای 
یـم. ایـن خیلـی جالـب  کار آمدنـد، بـه شـدت نیـاز دار
اسـت کـه او هـر چـه جلوتـر آمـده انقابی تر شـده اسـت 
و حتـی ایـن اواخـر که گرفتار بیماری بـود، یک مرد دهه 

شـصتی یـا بـه قولـی پنجاه وهفتـی بـود.
جبهه هـای  طـرف  از  مکـرری  توهین هـای  و  اذیت هـا 
و  خودی هـا  ناخودی هـا،  دشـمنان،  از  مختلـف 
طالـب زاده  نـادر  امـا  می گرفـت  صـورت  نخودی هـا 

خـود را معطـل ایـن قبیـل سـنگ اندازی ها نمی کـرد، تـا 
گـر یـک دهـم ایـن  جایـی کـه مـن یـک بـار بـه او گفتـم: »ا
برخوردهایـی کـه بـا تـو می شـود، بـا مـن صـورت بگیـرد؛ 
او  می دهـم.«  نشـان  واکنشـی  چـه  کـه  نیسـت  معلـوم 
هیـچ گاه واکنـش شـخصی بـه این مسـائل نشـان نـداد و 
مـن این جـا از همـه نهادهای رسـمی، فرهنگـی، هنری و 
رسـانه ای کشـور سـوال می کنم که چرا همیشـه عقبید؟ 
چرا همیشـه دیر می فهمید؟! چرا همواره چند سـاعت 
گلـه  شـما  همـه  از  طالـب زاده  نـادر  می رسـید.  دیـر 
داشـت، بـه خصـوص از کوتوله هایی که اذیت و توهین 
می کننـد و بـر ایـن باورنـد کـه عبـور از مـردان بـزرگ هنـر 

کـه این گونـه نیسـت. اسـت، در حالـی 
طالـــب زاده از آن دســـت افرادی بود کـــه می توان گفت 
کاروانـــی یک نفره به راه انداخت که به چند کاروان آدم 
یـــد. درس مهمی که نیروهـــای متدین و انقابی  می ارز
در بیـــن نخبـــگان باید به آن توجه داشـــته باشـــند این 
اســـت که طالب زاده متفکر و خاق بـــود و تولید معنا 
می کـــرد و مصـــرف کننـــده نبود. بســـیاری هســـتند که 
در طـــول ایـــن ســـال ها فقط مصـــرف کننـــده بوده اند و 
افراد کمی هســـتند کـــه می توانند معنا و مفهـــوم تولید 
کننـــد تا اکثریـــت آن ها را مصـــرف کنند تا تمام شـــود. 
طالـــب زاده جـــزو مصرف کنندگان ایدئولـــوژی انقاب 
در عرصـــه هنـــر و رســـانه نبود، بلکـــه تولیدکننـــده بود. 
گزاره هـــای فکر شـــده از ســـر شـــعور دینی و سیاســـی و 

من ســــــرباز 
این انقابم
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هنـــری از او می شـــنیدیم. مـــا بـــه حزب اللهـــی متفکـــر 
یـــم. هـــزاران حزب اللهـــی عوام و  و خـــاق احتیـــاج دار
مصرف کننـــده و ســـیاهی لشـــکر نمی تواننـــد کاری از 

ببرند. پیش 
کـــه بســـیاری از بزرگ نماهـــا شـــک کردنـــد  در دوره ای 
و برگشـــتند و گفتنـــد نکنـــد شـــعارهایی کـــه در دهـــه 
شـــصت داده شـــد و خون هایـــی کـــه بـــه واســـطه ایـــن 
یخته شـــد، دروغ بـــود! اما طالب زاده بیشـــتر  شـــعارها ر
کریـــز می جنگید،  ایمـــان آورد. او به تنهایی پشـــت خا
کریـــز را تـــرک می کردنـــد. او یک  حتـــی اگر دیگـــران خا
چریـــک رســـانه ای بین المللـــی بـــود و بـــه عنـــوان یـــک 
مجاهـــد عرصـــه بین المللـــی در جهت جهانـــی کردن 
انقاب در پوســـت خود نمی گنجیـــد. آن هم در زمانی 

که بســـیاری ایـــن انقاب کبیـــر را می خواهند به صغیر 
تبدیل کنند و آن را به دیپلماسی بفروشند.در دوره ای 
که بســـیاری با رســـانه کار می کنند اما نمی دانند رسانه 
چیســـت، او کار کـــرد. طالب زاده جرأت خط شـــکنی 
داشـــت. خیلی هـــا در کنـــار محاســـبات انقاب یک 
پرونده شـــخصی برای منافع شـــخصی خـــود دارند اما 
او خط شـــکن بـــود. او در زمانـــی کـــه که خیلی هـــا آرزو 
دارنـــد بـــه آن طرف خنـــدق برونـــد، از آن طـــرف به این 
طـــرف آمـــد. در معرفی نامـــه جبهـــه، خیلـــی راســـت و 
حســـینی گفته بود کـــه آن طرف تحصیل کرده اســـت. 
فـــردی کـــه او را ثبت نام کـــرد از چهره و تیپ او ترســـید 
ولـــی طالـــب زاده در جای دیگر رفت و گفت بی ســـواد 

اســـت تا توانســـت به جبهـــه ورود کند.



ارادتم به او مضاعف شد 	
جمعـــی از هنرمنـــدان جبهـــه ی فرهنگـــی انقـــاب در 
22 تیرمـــاه ســـال 73 بـــا رهبر انقـــاب دیدار داشـــتند. 
اتفاقـــًا تـــوی آن دیـــدار حاج نـــادر هـــم حضور داشـــت. 
آن روز حضـــرت آقـــا فرمودنـــد که کســـی آمـــد پیش من 
و دربـــاره ی یکـــی از افـــرادی کـــه در این جمع نشســـته 
و مـــن بهـــش ارادت دارم، نـــکات محرمانـــه ای گفـــت. 
نکاتـــی مربوط به قبل از پیروزی انقـــاب. و برای اینکه 
گفته هـــای خودش را مســـتند بکنـــد، عکس هایی هم 
از ایـــن عزیزی که االن در این جمـــع حضور دارد به من 
نشـــان داد. من بـــه آن فرد گفتم که از امـــروز که این ها را 

مطلع شـــدم ارادتـــم به او مضاعف شـــد.

غرب مثل موریانه ای از درون پوسیده 	
بزرگـــوار  شـــهید  ادامـــۀ  همیشـــه  را  حاج نـــادر  مـــن 
ســـیدمرتضی آوینـــی می دیـــدم. اگر شـــهیدآوینی زنده 
بـــود، امـــروز از جهاتـــی پدیده ای شـــبیه خـــوِد حاج نادر 
برشـــمرد..  می تـــوان  هـــم  را  تفاوت هایـــی  البتـــه  بـــود. 

شـــهید بزرگوار ســـیدمرتضی آوینی خیلـــی جالی بود، 
حاج نـــادر خیلـــی جمالـــی بـــود؛ یعنـــی آقامرتضـــی هر 
چه قـــدر در رک بـــودن و صریح بـــودن و تندوتیـــز بـــودن 
درون جبهـــۀ انقـــاب جلـــودار بـــود و راحـــت شمشـــیر 
می زد، حاج نادر خیلی اهل جمـــال و مدارا و همراهی 
و عیب پوشـــی بـــود. هرچنـــد در ســـتیز بـــا غـــرب و در 
، بـــه هنـــرِ اشـــراقی، به هنـــر انقاب  نگاه شـــان بـــه هنـــر

اســـامی، حاج نـــادر ادامـــۀ شـــهید آوینـــی بود.
حاج نـــادری کـــه غرب را دیـــده بود و جوانـــی خودش را 
هـــم در ایـــاالت متحدۀ آمریکا ســـپری کرده بـــود، یعنی 
غـــرب را بـــا همـــۀ گوشـــت و پوســـت و خونـــش لمـــس 
کـــرده بود، با همـــۀ مظاهرش شـــهود کرده بـــود، غرب را 
بـــا تکنولوژی اش، غرب را با قـــدرت و توانمندی هایش 
مســـح کـــرده بـــود بـــا این حـــال بـــاور دیگـــری داشـــت. 
حاجـــی راجع بـــه غـــرب می گفـــت: »ایـــن غـــرب مثـــل 
یانـــه ای از درون پوســـیده.« معتقد بـــود ژئوپلیتیک  مور
جهـــان عـــوض شـــده و دوران غرب زدگی به ســـر آمده؛ 

بـــه پایان رســـیده و عصـــر جدیدی واردش شـــدیم.

شاگردپرورینمیکرد،
مربیپروریمیکرد

به روایت احسان محمدحسنی 	

 علمدار
 جبهه جهانی
انقاب اسامݡی
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یادم می آیـــد در دیداری که خدمت آقای سید حســـن 
نصـــراهلل بودیـــم، ایشـــان می گفـــت فرامـــوش نمی کنیم 
کـــه آقـــای طالـــب زاده بـــرای پایه گـــذاری شـــبکۀ المنار 
چه قـــدر زحمت کشـــید. او واقعا خون دل خـــورد برای 
بچه هـــای انقـــاب در سراســـر جهـــان. همینطـــور بود 
زحمتـــش برخـــی از مجاهدیـــن افغانســـتان. از طریـــق 
گردان بـــاغ فردوســـش، بســـیاری شـــبکه و رســـانه  شـــا
گردان او  در افغانســـتان پدیـــد آورد. می دانیـــد چـــرا شـــا
انقـــدر تاثیرگذارنـــد؟ چون نـــگاه حاج نادر ایـــن بود که 
می کنـــم.  مربی پـــروری  نمی کنـــم،  گردپروری  شـــا مـــن 
گرد هیچوقـــت رشـــد نمی کنـــد و بزرگ نمی شـــود و  شـــا

قـــد نمی-کشـــد ولـــی مربی بـــزرگ بـــار می آید. 
خـــودش  اســـتادی  و  زندگـــی   طوالنـــی  دورۀ  در  او 
مربی پروری می کرد، درســـت شـــبیه شـــهید بروجردی. 
گـــر فعالیت هایش را  بررســـی  شـــهید بروجـــردی را هم ا
بکنیـــم، می بینیـــم کـــه ایشـــان هـــم در قید حیاتشـــان 
کســـانی مثـــل شـــهید همـــت، حاج احمد متوســـلیان 

بعـــدی  پایه گـــذاران  و  لشـــکر ها  بـــزرگان  از  خیلـــی  و 
لشـــکر های خط شـــکن مـــا را کشـــف کـــرد، رشـــد داد. 
میـــدان داد و این هـــا را پروراند و مایـــه ی برکت انقاب 
کیـــزۀ حاج نادر  شـــد. رحمت خـــدا بـــر روح مطهـــر و پا
ک  که بـــه تمام معنـــا از دیـــد من، مصـــداِق هنرمنـــِد پا
ک فکـــر  ک زندگـــی کـــرد، پـــا اســـت. هنرمنـــدی کـــه پـــا
 کـــرد و مثـــل یـــک ژنـــرال جنگیـــد و تـــا آخریـــن لحظـــه 
شمشـــیرش را در غـــاف قـــرار نداد. الحق خـــون دل ها 
. رفتِن  خورده-ایـــم بعـــد از شـــهادت حاج قاســـم عزیـــز
حاج نـــادر پشـــتمان را بـــار دیگـــر خـــم کـــرد. درد و داغ 
از دســـت دادِن بـــزرگان و علمـــداران انقاب اســـامی 
باعث نمی شـــود از مســـیر نورانی انقـــاب و طی کردن 
ایـــن راه پر ســـنگاخ و پر دشـــمن غافل شـــده و عقب 
کریم کـــه ُســـکان دار این ســـفینۀ  بمانیـــم. خـــدا را شـــا
عاشـــورایی و رهبـــر جانبـــاز انقاب هســـت و به وجود 
نازنینش دلخوشـــیم. خداوند وجود رهبر حکیم مان را 

از گزنـــد بایـــا محفوظ بـــدارد، ان شـــاءاهلل.

 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم
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با آن نگاه و بینش 
ح هایی که  و طر
حاج نادر داشت و 
چشم اندازی را که 
تصویر کرده بود، 
اتوبانی باز کرد که 
به دل آمریکا و اروپا 
برویم.

آفاقگشود افقتازهایدر
به روایت غامرضا منتظمی 	

می خواستیم واقعیت های اصیل متکی بر  	
برنابا را نمایش دهیم 

اولیـن برنامـه ای کـه مـن و حـاج نـادر بـا هم انجـام دادیم 
این بود که در طرحی فیلم ها، مستندها و سریال هایی 
درسـت  را  داشـت  صهیونیسـتی  ضـد  گرایشـات  کـه 
یـع کردیم. آن زمان حاج نادر  کردیـم و در بـازار جهانی توز
مسـئول بین الملـل بنیـاد فارابـی بـود. روی ایـن موضـوع 
گرفـت. حـاج نـادر بـه دنبـال  گفتگـو صـورت  بحـث و 
بشـارت منجی بود و بیشـتر تکیه اش روی انجیل برنابا 
شـدند  تحریـف  کـه  واقعیت هایـی  می خواسـتیم  بـود. 
کنـار بزنیـم و واقعیت هـای اصیـل متکـی بـر برنابـا را  را 
نمایـش دهیـم. این هـا همـان گرایش هـای ضدیهـودی 
و ضدصهیونیسـتی بود. خودمان لیسـتی از سـریال ها، 
بـود  صهیونیسـتی  ضـد  کـه  کارهایـی  و  مسـتندها 
کنیـم و بـه  کردیـم. قصـد داشـتیم آن هـا را دوبلـه  تهیـه 

کـه می آینـد ارائـه بدهیـم. مهمان هایـی 

یـــت گرفتـــه بـــودم که بـــه عنوان کارشـــناس  تـــازه مأمور
سیاســـی به ســـفارت فرانســـه بروم. با آن نـــگاه اولیه ای 
کـــه خدا تـــوی دل ما انداختـــه بود، به نرم افـــزار مورد نیاز 
یـــکا با  رســـیدیم. حـــاج نـــادر می گفـــت: »من تـــوی آمر
تمام شـــخصیت ها، جریانات و رهبران ضداســـرائیلی 
پـــا رو تو  آشـــنا هســـتم و ارتبـــاط می گیـــرم. فرانســـه و ارو
.« این شـــد که تا ســـاعت پنج ســـفارت  ارتبـــاط بگیـــر
بـــودم و از ســـاعت پنـــج به بعـــد بـــا شـــخصیت های 
مـــورد نظـــر ارتبـــاط گرفتم. با امنیـــت کامل تـــوی کانال 
ضداســـرائیلی افتـــادم. از هـــر فرد به صورت شـــاخه ای 
بـــه افـــراد دیگـــری رســـیدم. اکثـــر این افـــراد نویســـنده، 

محقـــق و نخبـــه بودند. 

حاج نادر یک بینش الهی داشت 	
کـه  ابتدایـی  از  الهـی داشـت.  بینـش  یـک  نـادر  حـاج 
طـرح افـق نـو در  ذهـن حـاج نـادر بـود، ایشـان یـک نـگاه 
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یـک  دارای  کـه  آن هایـی  داشـت.  اسـتراتژیک  بسـیار 
می بیننـد  را  چیزهایـی  هسـتند،  اسـتراتژیک  بینـش 
نـادر  حـاج  نمی شـوند.  متوجـه  بقیـه  کـه  می فهمنـد  و 
نجـات  بـرای  نـادر  حـاج  میـراث  این هـا  بـود.  این طـور 
کار  را در دسـتور  آن  و هنـوز هـم می تـوان  کشـور اسـت 
قـرار داد. می گفـت: »مـا وارد جنـگ آخرالزمـان شـدیم.« 
در  کـه  اسـت  صهیونیسـت  و  یهـود  همـان  منظـورش 
کـرۀ زمیـن فسـاد می کننـد. بـا حـاج نـادر بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدیم کـه یـک حـزب ضدصهیونیسـتی تـوی فرانسـه 
تأسـیس کنیـم. تیمـی جمـع کردنـد از جمله آلن سـورال 
و متفکـر  نویسـنده  آلـن سـورال یـک  آقـای قواسـمی.  و 
خیلـی جنجالـی اسـت. آقـای قواسـمی هـم الجزایـری و 
خیلـی پرشـور بـود. شـیعه شـده بـود و در شـمال فرانسـه 

جریـان شـیعه را راه انداختـه بـود.
 

می توانیم منافع مشترکی با غرب تعریف  	
کنیم

یتـــی  پـــا را بـــه مـــن داد؛ مأمور یـــت ارو حـــاج نـــادر مأمور
کـــه وزارت خارجـــه بایـــد به من مـــی داد. به کشـــورهای 
سوئیس، اســـپانیا، ایتالیا، انگلیس و آلمان رفتم و این 
شـــخصیت ها را شناســـایی و ماقـــات کـــردم. بعدها 
ایـــن افراد خودشـــان بهتریـــن کتاب هـــا را دربـــارۀ البی 
اســـرائیل در کشـــورهای خودشـــان نوشـــتند. مـــا داخل 
یـــکا کســـانی را نمی آوردیـــم کـــه در منطقـــه  پـــا و آمر ارو

موضع ضداســـرائیلی داشـــتند. موضوع فقـــط داخلی 
بود. یعنی با یک ظرافت و مهندســـی و طراحی بســـیار 
دقیـــق جلـــو رفته بودیـــم. آن هـــا فهمیدند چـــه خطری 
یـــم ایجـــاد می کنیـــم و ایـــن چقدر ممکن اســـت به   دار

بزند.  ضربـــه  آن ها 
چالـــش ما، غـــرب، اســـرائیل و صهیونیســـم اســـت. ما 
می توانیم منافع مشـــترکی با غرب تعریف کنیم. کاری 
کـــه حاج نـــادر کـــرد. رفت بـــا نخبـــگان، ســـلبریتی ها، 
ارتبـــاط  و اســـاتید،  فعـــاالن سیاســـی، دانشـــگاهی ها 
گـــر حاج  نـــادر ایـــن کار را نمی کـــرد، االن ایـــن  گرفـــت. ا
ارتبـــاط عاطفـــی و ایـــن گســـتردگی تماس و شـــبکه ها 
در اختیـــار جمهـــوری اســـامی ایـــران نبود. ایـــن برای 
مـــا ثـــروت و گنجینه اســـت. یعنی االن کشـــوری مانند 
ایـــران در دنیا نیســـت کـــه دارای ظرفیت و قـــدرت نرم 
یـــکا باشـــد. االن مـــا هـــزاران پروژه  پـــا و امر در داخـــل ارو
دیگـــر می توانیـــم در قالـــب نرم انجـــام دهیم ولـــی باید 
ســـرمایه گذاری کنیم. طرح های حاج نـــادر وجود دارد. 
می تـــوان روی آن هـــا کار اساســـی کرد. با نـــگاه و بینش 
و طرح هایـــی که حاج نادر داشـــت و چشـــم اندازی که 
تصویـــر کرده بـــود، اتوبانـــی باز کرد کـــه بـــه دل آمریکا و 
پـــا برویـــم. وقتی حاج نـــادر این آتـــش را در وجود من  ارو

روشـــن کرد دیگـــر کار را رهـــا نکردم.  

ما می توانیم منافع 
مشترکی با غرب 

تعریف کنیم. 
حاج نادر رفت با 

نخبگان، سلبریتی ها، 
فعاالن سیاسی، 

دانشگاهی ها و 
اساتید، ارتباط گرفت 

و این ارتباطات 
گنجینه است.
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همیناست، هنر
دقتبهجزئیات!



استاد دقت در ظرایف 
را خیلی بهش توجه 

داشت. همیشه 
مثالی می زدند که 

خیلی در ذهن من 
مانده. می گفتند: 

»ما این همه گنبد 
و مسجد داریم، چرا 

گنبد مسجد امام 
اصفهان این قدر 
برجسته است؟ 

من تحقیق کردم، 
فهمیدم موقع 

ساخت تو ماتش 
غ  از سفیده تخم مر

استفاده شده، که 
چسبندگی آن مات 

را بیشتر بکند. ... هنر 
همین است، دقت به 

جزییات. ...



فتنـــه ۸۸ کـــه اتفاق افتـــاد، فیلمســـازها هم مثـــل بقیه 
زیـــر جـــو ســـنگینی از انبـــوه بیانیه هـــا و اظهـــارات و 
... قـــرار داشـــتند. امثـــال مـــا خیلـــی تـــازه کار بودیـــم. 
یادی  ایـــن حس خیلـــی پررنگ بـــود، کـــه چرا حجـــم ز
مقابـــل  نقطـــٔه  تـــا  نیســـتند  معتقـــد  بروبچه هـــای  از 
جریان های فتنه گر باشـــند و ابراز وجـــود بکنند. در آن 
ســـال، هرقدر فکر می کردم تنها آدمی کـــه این قابلیت 
را دارد بچـــه حزب اللهی هاِی دغدغه منِد فیلم ســـاز را 
جمع کند و بهشان سروشـــکلی دهد، آقای طالب زاده 
اســـت. خیلـــی دنبـــال این بـــودم کـــه بتوانیم از ایشـــان 

بگیریم. کمـــک 
آن زمـــان مـــن حـــوزه هنـــری کار می کـــردم. یادم اســـت 
کلـــی گشـــتم شـــماره تماســـی از ایشـــان پیدا کـــردم. با 
کلـــی ذوق و شـــوق زنـــگ زدم؛ بـــار اول و دوم جـــواب 
نداد. بار ســـوم جـــواب داد، طرف گفـــت: »آقا این خط 

خیلـــی وقتـــه واگذار شـــده« خیلـــی ناراحت شـــدم.
آن زمـــان گذشـــت ولـــی چنـــد وقـــت بعـــد تـــوی دفتـــر 
کاس هـــای  شـــد  بنـــا  جلیلـــی  آقـــای  مطالعـــات 
پـــا  بر طالـــب زاده  اســـتاد  حضـــور  بـــا  مستندســـازی 
همـــان  مطمئنـــم  بـــود.  ذوق برانگیـــز  خیلـــی  شـــود. 
ذوق و انگیـــزه ای کـــه در مـــن بـــه وجـــود آمـــد، در همٔه 
بروبچه هـــای فعال آن زمان هم وجود داشـــت. دوســـت 
داشـــتند کار کنند. بچه ها خیلی خوشـــحال در سالن 
جمع وجور پژوهشـــگاه فرهنگ و اندیشـــه توی خیابان 
دمشـــق گـــرد هـــم جمـــع شـــدند. گروهـــی از بچه ها هر 
هفتـــه به طـــور منظـــم از قـــم می آمدند. محمدحســـین 
هاشـــمی و بروبچه هـــای دیگری که یا دانشـــجو بودند، 
یـــا فعال فرهنگی.جمـــع خیلی باطراواتی بود. با شـــروع 

کاس باطراوت تـــر هـــم شـــد. همـــه تصورشـــان این بود 
که اآلن آقـــای طالب زاده می خواهد یک مشـــت حرف 

اســـتراتژیک و تحلیلـــی و قلمبه ســـلمبه بزنـــد.
الرحمـــن  گفـــت: »بســـم اهلل  آمـــد  ایشـــان  جلســـه اول 
بـــا  را  پدرخوانـــده  فیلـــم  می خواهیـــم  امـــروز  الرحیـــم. 
هم دیگـــر ببینیـــم و تحلیـــل کنیـــم« و شـــروع کـــرد بـــه 
یـــادم  یـــم فیلـــم پدرخوانـــده. دقیقـــا  تحلیـــل فریم به فر
کـــه مارلـــون برانـــدو نشســـته  اســـت در آن صحنـــه ای 
گربـــه ای در بغـــل دارد و کلـــٔه گربـــه را نـــاز می کند )یک 
نمای نســـبتا بازی دارد(، آقای طالب زاده اســـتپ کرد. 
چنـــد دقیقـــه ای دربارٔه ایـــن صحبت کرد کـــه چرا باید 

در ایـــن صحنـــه گربه دســـتش باشـــد.
نـــکات جذابـــی می گفـــت. از جملـــه اینکـــه: »در این 
صحنـــه چـــون چهـــره مارلـــون برانـــدو معلوم نیســـت و 
خیلی چهره عجیب و غریبی ازش نیســـت، کارگردان 
می خواســـته صحنه، صحنٔه خشنی باشـــد. این گربه 
نمـــاد این خشـــونت اســـت و اینکه براندو بـــا این انس 
دارد و هـــی دارد گربـــه را نـــاز می کند، به این خشـــونت 
نبـــود،  قـــاب  ایـــن  تـــوی  گربـــه  گـــر  ا می کنـــد.  اضافـــه 

خشـــونت را نمی توانســـت منتقـــل کند.«
بعـــد از ایـــن حرف هـــا، یـــادم اســـت، بچه هـــا گفتنـــد: 
شـــویم،  مستندســـاز  می خواهیـــم  مـــا  اســـتاد  »خـــب 
ایـــن حرف هـــا االن بـــه چـــه درد مـــا می خـــورد؟« آقـــای 
طالـــب زاده پاســـخ مهمـــی دادنـــد. گفتند: »شـــما باید 
کار  کـــه می خواهیـــد تـــوش  قابلیت هـــای آن فضایـــی 
کنیـــد را یـــاد بگیرید. شـــما بایـــد بدانید که در ســـینما 
عناصر مختلفی هســـت کـــه می توانـــد روی مخاطب 
اثـــر بگذارد. مـــن دارم ســـعی می کنم این عناصـــر را به 

به روایت امیر مهریزدان 	
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 علی رغم اینکه ما 
آقای طالب زاده را 
یک استراتژیست 
سیاسی 
می شناختیم. آنجا بر 
همه مبرهن شد، که 
استاد چقدر به لحاظ 
تکنیکی آدم مسلطی 
است.

شـــما یاد بدهـــم و راجع بـــه کارکرد ابزارهـــای مختلف، 
کارکـــرد نمـــای حرکتـــی،  کنـــم.  می خواهـــم صحبـــت 

کارکرد صـــدا، کارکـــرد موســـیقی و ...« 
وقتی فیلم لئون حرفـــه ای را تحلیل می کرد. صحنه ای 
هســـت، کـــه لئـــون دارد لباســـش را اتو می کند. اســـتاد 
دربـــاره ایـــن صحنـــه می گفـــت: »ببینیـــد ایـــن صاف 
نایســـتاده اتـــو کنـــد، خـــم شـــده. نشـــان می دهـــد کـــه 
کارگـــردان چقدر حواســـش بـــوده، می خواســـته بگوید 
ایـــن آدم این کار هر روزش اســـت و خیلی بادقت دارد 
ایـــن کار را می کنـــد یا مثا به آن گلدان مدام رســـیدگی 
می کنـــد و مـــی رود آب می دهـــد. همین جـــوری صاف 
گلـــدان، بـــا یـــک  آبپـــاش را نمی گیـــرد آب بدهـــد بـــه 
حســـی کـــه معلوم اســـت با این گلـــدان انـــس دارد آب 

می دهـــد.« 
گرد  شـــا طالـــب زاده  آقـــای   ، مهم تـــر این هـــا  همـــه  از 
مســـتقیم آقای اســـتفان شـــارف بـــود و آن کتابـــی را که 
بعدها به عنوان عناصر ســـینما در کشـــور منتشر شد، 
ایشـــان بی واسطه از زبان شارف شـــنیده بود. خاصه، 
در آن دوره تک تـــک عناصر ســـینما را داشـــت برای ما 
توضیـــح مـــی داد. مثـــا فمیلیـــن ایمیج )نمای آشـــنا( 
یجی و ... را یادم اســـت همیشـــه اســـتاد  و افشـــای تدر
می گفت. شـــارف فردی اســـت، که با بررســـی۱00 تا ۱۵0 
یخ ســـینما، فیلمســـازی را خیلی فرمولی  فیلم برتـــر تار
کـــرد. آقـــای طالـــب زاده در آن دوره، ۵، ۶ جلســـه اول 
راجـــع به عناصـــر ســـینما و چیزهایـــی که در ســـینما 
مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد تـــا روی مخاطـــب اثـــر 

بگـــذارد، خیلی مبســـوط، صحبـــت کردند.
یـــک  را  طالـــب زاده  آقـــای  مـــا  اینکـــه  علی رغـــم 
استراتژیســـت سیاســـی می شـــناختیم. آن جـــا بر همه 
مبرهـــن شـــد، کـــه اســـتاد چقـــدر بـــه لحـــاظ تکنیکی 
کـــه  آدم مســـلطی اســـت. آقـــای طالـــب زاده مطالبـــی 
در مقـــام معلمـــی ارائـــه می کـــرد واقعـــا خیلـــی کم نظیر 

بـــود. ما اســـاتید دیگـــری را هم دیـــده بودیـــم و هر کدام 
کاس هایشـــان حتمـــا یک حـــاوت خاصی داشـــت، 
ولـــی نقطـــه جـــذاب آقـــای طالـــب زاده بـــرای مـــن این 
بود که یـــک حزب اللهـــی نمازخواِن عاشـــق جمهوری 
اســـامی این قـــدر خـــوب به بحـــث محتـــوا و تکنیک 

است.  مســـلط 
اســـتاد دقـــت در ظرایف را خیلی بهش توجه داشـــت. 
همیشـــه مثالی می زدند که خیلـــی در ذهن من مانده. 
یـــم، چرا  می گفتنـــد: »مـــا این همـــه گنبد و مســـجد دار
گنبد مســـجد امام اصفهان این قدر برجســـته اســـت؟ 
تش  من تحقیـــق کردم، فهمیـــدم موقع ســـاخت تو ما
از ســـفیده تخم مرغ اســـتفاده شـــده، که چسبندگی آن 
مات را بیشـــتر بکنـــد. ... هنر همین اســـت، دقت به 
جزییـــات. ... این دقت به جزییـــات ویژگی هنرمندی 
 کلیات 

ّ
اســـت کـــه می خواهـــد کار خـــوب بســـازد. واال

ســـواد را همـــه دارنـــد، ولی به جزییات رســـیدن اســـت 
کـــه آدم را متفـــاوت می کند«

دوره اول کاس ها که تمام شـــد، دوره دوم، ایشان کمی 
ســـخت گیرتر هـــم شـــد. بـــه بچه هـــا تکلیف مـــی داد. 
بایـــد اســـتوری بورد می کشـــیدیم. از فیلـــم پدرخوانـــده 
تکلیـــف دادند که مثـــا اســـتوری بورد ۵، ۶ دقیقه اول، 
چیزی حـــدود ۵0، ۶0 تـــا پان را بکشـــیم. وقتی می آمد 
ســـر کاس، مثـــل دفترمشـــق تکالیف را نـــگاه می کرد، 
بچه هایـــی کـــه انجـــام نـــداده بودنـــد حرفـــی نثارشـــان 
می کرد و چیزکی بهشـــان می گفت. یکـــی از فیلم های 
کید داشـــتند که اســـتوری بورد کنیم.  کوروســـاوا را هم تا
درواقـــع می گفـــت ســـواد کارگردانـــی می دهـــد. خیلـــی 
معتقـــد بودند که اینجا شـــما باید مهندســـی معکوس 
کـــه در  بکنیـــد. یعنـــی بایـــد برویـــد از ایـــن اســـاتیدی 
ســـینما صاحب نامنـــد، پـــان بـــه پـــان اســـتوری بورد 
یـــاد   ... کات زدن و  بکشـــید و قاب بنـــدی، تدویـــن، 

 . ید بگیر
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بـــه خاطـــر ســـاخت فیلمـــی مهمـــان  اواخـــر دهـــۀ ۶0 
حضـــرت آقا شـــدم. حاج نـــادر را بـــرای اولین بـــار آن جا 
دیـــدم و دوســـتی مـــا از همـــان ماقـــات شـــکل گرفـــت. 
حضرت آقا طبق معمول همیشـــه که بـــه اهالی فرهنگ 
و هنـــر محبت دارنـــد، حاج نادر را بســـیار تشـــویق کرد. 
او هـــم بـــا احساســـی از سرشـــار محبـــت و لـــذت بـــا آقا 
صحبـــت می کرد و از محضرشـــان رهنمود می جســـت. 
هیـــچ گاه چهرۀ آن روزش از خاطرم نمـــی رود. بعد از این 
ماجـــرا انگار مســـیر جدیدی پیش رویش گشـــوده شـــد. 
مســـیری طوالنی که طالـــب زاده با حمایت ها و تشـــویق 

آقـــا پیمود.
***

آقـای ضرغامـی دیـدار هنرمنـدان بـا حضرت آقـا را ترتیب 
داده بـود. مـا سـوار چنـد اتوبوس شـده و دم در بیت پیاده 
شـدیم. مـن و آقـای طالـب زاده در یـک اتوبـوس نبودیـم. 
وقتـی داخـل بیـت شـدیم، جلـو نرفتم و انتهای حسـینیه 
نشسـتم. سـرم را کـه بـاال آوردم، دیـدم حاج نـادر هم عقب 
نشسـته اسـت. مشـغول اسـتفاده از صحبـت دوسـتان 
هنرمنـد و مسـئولین راجـع بـه مسـائل فرهنگـی بودیـم کـه 
گفـت: »چـرا شـما دو نفـر اینجـا  روحانـی جوانـی آمـد و 
کردیـم و  .« مـا شـلوغی را بهانـه  نشسـته اید؟ بیاییـد جلـو

نرفتیم. بعد از صحبت آقا، جو جلسه صمیمی تر شد و 
همه دور ایشـان جمع شـدند. دوباره همان روحانی آمد و 
ایـن بـار تقریبـا بـه زور مـا را جلو برد. من حیا می کـردم زیاد 
نزدیـک شـوم. گوشـه ای پشـت جمعیـت ایسـتادم. حـاج 
نـادر هـم همین طور بود. دلش نمی خواسـت در چشـم ها 
نمـود پیـدا کنـد. مـا از دور حظ خودمان را بردیم  و دسـت 
آخـر هـم نـگاه محبت آمیـزی نصیبمـان شـد و بـا حـال 

خـوش جلسـه را تـرک کردیـم.
***

ســـال ۸7 مشـــغول ســـاخت ســـریالی دربـــارۀ حضـــرت 
ع( بود. داســـتان این ســـریال بر اساس انجیل  عیســـی )
برنابا نوشـــته شـــده بـــود. حاج نـــادر می خواســـت بحث 
مصلـــوب نشـــدن و عـــروج حضـــرت را در فیلـــم نمایش 
دهـــد. در جلســـه ای یکـــی از آقایـــان علمـــا بـــه او گفت: 
»می دانـــی انجیـــل یعنی بشـــارت؟«  حاج نادر پرســـید: 
»بشارت؟ بشـــارت چه چیزی؟« جواب شنید:»منجی، 
پیامبـــر  بـــرای  تنهـــا  بشـــارت  ایـــن  آخرالزمـــان.  منجـــی 
آخرالزمان نیســـت بلکه برای پیامبری اســـت که فرزندی 
از نســـلش ظهـــور می کنـــد و می شـــود منجـــی نهایـــی 
بشـــریت.« حـــاج نـــادر همـــان لحظـــه بـــدون تریـــد و بـــا 
اشـــتیاق گفت پس نام سریال می شـــود بشارت منجی!

بشارتمنجی
به روایت شهریار بحرانی 	
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وقتی فیلم های عمار 
را پیش او می بردیم 
انگار خودش را 
فراموش می کرد. درد 
و بیماری از یادش 
می رفت.

درماندردهایشبود عمار
به روایت سیدرسول منفرد 	

با نادر طالب زاده جهان ما بزرگ تر شد  	
دیدیـم  شـناختیم.  را  طالـب زاده  نـادر  راز  برنامـه  بـا 
یکسـری آدم هایی را می آورد تلویزیون که در برنامه های 
توجـه  بهـش  را  موضوعاتـی  نمی دیدیـم.  خیلـی  دیگـر 
می کـرد کـه دیگران در مـوردش کار نمی کردند. رفته رفته 
جهـان مـا را بزرگتـر می کـرد. آقـای طالـب زاده لطفـی کـه 
بـه مـا کـرد ایـن بـود کـه جهـان را بـزرگ و واقعی تـر کـرد و 
کـه وجـود  از ایـن پیلـه خودسـاخته یـا دیگرسـاخته ای 

داشـت، مـا را بیـرون کشـید. 
سـال اولـی کـه جشـنواره عمـار برگزار شـد، سـال ۸۹ بود. 
آن زمـان آقـای طالـب زاده دبیـر جشـنواره بـود. مـا سـال 
کردیـم.  کـران  ا فیلـم  سـه چهار  دانشـگاه  در  دوم  و  اول 
سـال بعـدش در یکـی از روسـتاهای گیـان چنـد فیلـم 
کـران داشـتیم و همیـن کار باعـث آشـنایی بیشـتر مـن  ا
دبیـر  خـودم  بعـد  سـال  چنـد  شـد.  طالـب زاده  نـادر  بـا 

جشـنواره عمـار شـدم.  
بـــا وجـــود مشـــغله ها و برنامه ســـازی هایی کـــه اســـتاد 
 . عمـــار بـــرای  می گذاشـــت  وقـــت  هـــم  بـــاز  داشـــت 
این جـــور بود که ما یک بـــار می رفتیم به اســـتاد گزارش 
می دادیم. ایشـــان نکاتـــش را می گفت و ما یادداشـــت 
از  بخشـــی  یـــک  می رفتیـــم  مـــا  بعـــد  برمی داشـــتیم. 
برایشـــان  می آوردیـــم  فرســـتاده اند  کـــه  فیلم هایـــی 
پخـــش می کردیم. ایشـــان هـــم خیلی ســـر ذوق می آمد 
و می گفـــت فیلم هـــای بیشـــتر بهـــم برســـانید. گاهـــی 
فی المجلس نتیجـــه می گرفت در مـــورد فیلم ها برنامه 
بســـازد. مـــا به خاطر مشغله شـــان در ســـال، پنج شـــش 

جلســـه بیشـــتر نمی گرفتیـــم. 
طالـب زاده از دیـدن بچه هـای انقابی پرانگیـزه به وجد 
می آمـد. انـگار کـه می خواهد بـال دربیاورد و پـرواز کند. 
بـرای مسـتند »مهارنشـده« یک برنامه ویـژه رفت. اینقدر 
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نادر طالب زاده 
کسی بود که ده ها 

برابر از این مدیران 
بروکراتیک حوزه 

فرهنگ ما بزرگتر بود 
و بیشتر می فهمید، 

اعتبار داشت تو 
غ  سطح جهانی، فار

از هر گونه بروکراسی، 
وقت می گذاشت 

برای همه افراد و 
مسائل.



کـران  تحویل شـان گرفـت کـه مـا آن مسـتند را سـال دوم ا
و  کهنـه کارم  پیرمـرد  یـک  مـن  نمی گفـت  اصـًا  کردیـم. 
چقدر سابقه هنری دارم و چه و چه... با همه پیرسالی 
و شکسـتگی بـاز هـم ایشـان ذوق و انرژئـی از دیـدن این 

برنامـه داشـت کـه همـه را به وجد مـی آورد.  
وخیـم  وضعـش  گاهـی  و  داشـت  کسـالت  اینکـه  بـا 
برنامه هـای  در  شـده  طـور  هـر  می کـرد  سـعی  می شـد 
را  عمـار حضـور داشـته باشـد. وقتـی فیلم هـای عمـار 
پیـش او می بردیـم انـگار خودش را فرامـوش می کرد. درد 
و بیمـاری از یـادش می رفـت و بـا انـرژی تمـام به تحلیل 
آن هـا می پرداخـت. بـا هر فیلـم جان تـازه ای می گرفت و 

بیشـتر سـر ذوق می آمـد.  

تک تک افراد حاضر در نماز جمعه  	
سوژه های خاص هستند

زمانی کـــه حاج نادر کســـالت داشـــت، گاهـــی افرادی 
می رفتنـــد عیادت شـــان. چـــون برخـــی دسترســـی بـــه 
ایشـــان نداشـــتند گهگاهـــی مـــا واســـطه ایـــن عیادت 
می شـــدیم. یـــادم هســـت یـــک بـــار دوســـتان شـــورای 
هماهنگـــی  از  بعـــد  جمعـــه  نمـــاز  سیاســـت گذاری 
برای عیـــادت آمدند منزل ایشـــان. بعد از احوالپرســـی 
مقداری دربارٔه مســـائل کاری حـــرف زدند. گفتند: من 
وقتـــی در مورد نمـــاز جمعه فکـــر می کنم و بـــه آن نگاه 
می کنـــم کـــه ایـــن نمـــاز جمعه چـــه هســـت؟ کجایش 
ســـوژه اســـت؟ نتیجه می گیـــرم تک تـــک آدم هایی که 
می روند نماز جمعه ســـوژه فیلم ســـازی هستند. اینکه 
یـــک نفر هـــر هفتـــه روز جمعـــه در حالی کـــه می تواند 
یـــح و گـــردش بـــرود وســـط روز را بـــرای آمـــدن به  بـــه تفر
نمـــاز جمعـــه انتخاب می کنـــد، بدون اینکـــه اجباری 
بـــر او باشـــد، این یک ســـوژه نـــاب اســـت. االن فضای 
رایج پوشـــش رســـانه ای نماز جمعه چه هســـت؟ یک 
هـــزار   ۱۵  ، هـــزار  ۱0 مثـــا  می رونـــد  می گیرنـــد  دوربیـــن 

نمازگـــزار حاضـــر در نمازجمعـــه را تو یک قاب نشـــان 
می دهنـــد؛ تمـــام. می گویند مـــا رســـالت مان را در مورد 
کـــه هـــر نمازگـــزار  کردیـــم؛ در حالـــی  نمـــاز جمعـــه ادا 
ســـوژه ای منحصربه فـــرد بـــرای فیلمـــی خاص اســـت. 
نادر طالب زاده کســـی بود که ده هـــا برابر از این مدیران 
بیشـــتر  و  بـــود  بزرگتـــر  مـــا  فرهنـــگ  بروکراتیـــک حـــوزه 
می فهمیـــد، اعتبار داشـــت تو ســـطح جهانی، فـــارغ از 
هرگونـــه بروکراســـی، وقت می گذاشـــت برای همـــه افراد 
و مســـائل. فقـــط از طـــرف مقابـــل می خواســـت حرف 
جـــدی داشـــته باشـــد. حرفـــت حـــرف جـــدی کـــه بود 
برایـــت وقـــت می گذاشـــت و با تمـــام وجـــود همراهت 
می آمـــد و واقعـــًا دایه مهربانتـــر از مادر می شـــد برای تو 

کارهایت. و 
بـرای  را  طالـب زاده  آقـای  خواسـتند  مـن  از  بـار  یـک 
سـخنرانی قبـل از خطبه هـای نماز جمعـه دعوت کنم. 
کـه شـک  گذاشـتم. در حالـی  ایشـان در میـان  بـا  مـن 
داشـتم بـا توجـه بـه اینکـه ایشـان یـک چهـره هنـری تـراز 
اول هسـتند و فضـای نمـاز جمعـه متفـاوت اسـت ایـن 
پیشـنهاد را بذیـرد. ولـی ایشـان بـدون لحظـه ای مکـث 
پذیرفـت و رفـت قبـل از خطبه هـای نمـاز جمعـه درباره 
جشـنواره فیلـم عمـار یـا هنـر انقـاب سـخنرانی کـرد در 

دانشـگاه تهـران.
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حاج نادر نیامد بگوید 
عزیزم ما در مسیر 
جبهه انقاب باید این 
راه را ادامه بدهیم. 
کان با من صحبت 
نکرد. آمد زانو به 
زانوی من نشست و 
در مورد ریز جزئیات 
فیلم حرف زد. گفت 
محسن موسیقی 
زیاد استفاده کردی، 
اینجا پمپاژ موسیقی 
داری. پمپاژ موسیقی 
در مستند غلط 
است.

الگویتربیتیحاجنادر
به روایت محمدرضا شفاه 	

آشنایی شما با آقای طالب زاده از چه زمانی شکل گرفت؟	 
- مهم تریـن برهـه ای کـه مـن بـا ایشـان دائم مرتبـط بودم، 
کـه بنـده و آقـای وزیـری و  کاس درسـی اسـت  همـان 
پاینـده مهـر بـه دیـدن آقـای طالـب زاده رفتیـم. آن موقـع 
ایشـان را بـه عنـوان فـردی انقابـی کـه در حـوزۀ سـینما  و 
ولـی  سـاخت مسـتند تجربه هایـی دارد می شـناختیم 
شـدۀ  شـناخته  آثـار  از  یکـی  نبـود.  مشـهور  امـروز  مثـل 
زمـان  آن  بـود.  شـقایق«  و  »خنجـر  مسـتند  طالـب زاده 
کاس هـای  عمـوم  بودیـم.  صداوسـیما  دانشـجوی  مـا 
دانشـگاه بـه آن چـه کـه برایمـان مهـم بـود، نمی گذشـت.  
آقـای  سـراغ  تـا  داشـت  بـرآن  را  مـا  نیـاز  احسـاس  ایـن 
طالـب زاده برویـم. علت درخواسـت از آقـای طالب زاده 
عـاوه بـر  تولیـد آثـار فاخـر و وجـه انقابـی شـخصیت 
ایشـان  تحصیـل  سـابقۀ  و  مـا  بـا  نـگاه  تشـابه  ایشـان، 
حـال  عیـن  در  بـود.  آمریـکا  سـینمای  دانشـگاه  در 
می دانسـتیم بـا فضـای دانشـگاهی و کارگردانـی بیگانـه 
یـس را انجـام دهـد. بنابرایـن  نیسـت و می توانـد کار تدر
خواسـتیم  ایشـان  از  و  کردیـم  مراجعـه  دفترشـان  بـه 
کنـد.  برگـزار  فیلم سـازی   کاربـردی  کاس  برایمـان  تـا 
مفصـل هـم صحبـت کردیـم و از نیـاز فـردای دانشـگاه 
نمی شـود  تامیـن  کـه  نیازهایـی  و  خودمـان  شـرایط  و 
گـوش داد  گفتیـم. ایشـان هـم خیلـی بـا همدلـی بـه مـا 
امـا در آخـر گفـت: »مـن خیلـی شـلوغم و بعیـد اسـت 
بـر  عـاوه  داشـت،  مشـغله  خیلـی  موقـع  آن  بیایـم.« 
کارهـای تامیـن برنامـۀ تلوزیونـی و مدیریـت در صـدا و 
سـیما، مشـغول پیـش تولیـد سـریال بشـارت منجـی هم 
بـود. خاصـه ایشـان با وجـود اصرار ما قبول نکـرد. وقت 

نمـاز شـد. آقـای پاینده مهـر خیلـی بـه نمـاز اول وقـت 
مقیـد بـود. جلـو ایسـتاد و مـا هـم پشـت سـرش نمـاز را 
آقـای طالـب زاده  نمـاز  از  بعـد  بـه جماعـت خواندیـم. 
آمـد سـراغ مـا. گویـا مـا را در آن موقعیـت دیـده بـود. البته 
احتمـاال پیـش  بینـی کـرده بـود کـه مـا خیلـی بـا فضـای 
دیـن بیگانـه نیسـتیم امـا به هر حـال از ما خوشـش آمد. 
پرسـید: »چـه قـدر از بچه های صدا وسـیما شـبیه شـما 
دانشـکده  بچه هـای  عمـوم  گفتیـم  هـم  مـا  هسـتند؟« 
افـراد مقیـدی هسـتند کـه دیـدگاه مذهبـی دارنـد و ایـن 
ظاهـر  بـه  اتفـاق  همیـن  اسـت.  مهـم  برایشـان  مسـائل 
یس  سـاده جرقـۀ ارتبـاط مـا بـود و باعـث شـد ایشـان تدر
را قبـول کنـد. مجموعـه کاسـی کـه بـا آقـای طالـب زاده 
یـس  داشـتیم فـوق العـاده بـود و جایـی نظیـر شـیوۀ تدر
ایشـان را ندیدیم. جالب اسـت دانشـجوها در روزهایی 
عادی سـر کاس حاضر نمی شـدند و سیستم آموزشی 
جذبشـان  در  سـعی  محرومیـت  و  غیبـت  اعمـال  بـا 
داشـت. امـا همیـن بچه هـا از تعطیلـی پنج شـنبه  شـان 
می زدنـد و می آمدنـد سـر کاس طالب زاده، کاسـی که 
جـای سـوزن انداختـن نبـود و خیلی هـا ایسـتاده گـوش 
از  بعـد  بـود،  برخـورد دانشـگاه  امـا  می کردنـد. جالب تـر 
هفت،هشـت جلسـه کاس را تعطیـل کردنـد و گفتنـد 
یـم! بعـد  خودمـان می خواهیـم کاس فوق العـاده بگذار

از آن 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؟
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نـادر  کاراکتـر  اصلـی،  شـاید  و  مهـم  بسـیار  -نکتـه ی 
اسـتاد  دنبـال  بـه  دانشـجوها  همـۀ  بـود.  طالـب زاده 
طالـب زاده  آقـای  کاس  در  مـدرس.  نـه  هسـتند 
شـخصیت می دیدیـم. آدمی کـه واقعی بـود. ادای هیچ 
چیـز را درنمـی آورد، هرچـه را می گفـت خـودش تجربـه 
بیاینـد،  بچه هـا  می شـد  باعـث  کـه  چیـزی  بـود.  کـرده 
شـخصیت جـذاب حـاج نـادر بـود. همـۀ ما یک اسـتاد 
ایـن  امـا  می کنـد  را  زندگـی اش  کـه  آدمـی  می دیدیـم. 
زندگـی درس آمـوز اسـت. وقتـی ظهر می شـد، می گفت: 
کـه اکثـر اسـاتید  .« بـا وجـود ایـن  »بچـه هـا برویـم نمـاز
حرکـت  ایـن  بودنـد،  دیـن داری  و  مقیـد  انسـان های 
بی سـابقه بـود. کاس مـا تـا قبـل از ظهـر بـود. ظهـر وضـو 
می گرفتیـم و پشـت سـر حـاج نـادر نمـاز می خواندیـم،  
 ، بعـد هـم  چیـزی دور هـم می خوردیم و ممکن بـود تا دو
سـه سـاعت دیگر کاس ادامه پیدا کند. چون تنها روز 
کـه می توانسـتیم باشـیم پنج شـنبه بـود. سـعی  تعطیـل 
می کردیـم حداکثـر اسـتفاده را از وجود آقـای طالب زاده 
ببریـم. حـاج نـادر واقعـا جـای خالـی یـک اسـتاد را بـرای 
بچه هـا پـر می کـرد. بـا این کـه اسـاتید واقعـا درجـه یکـی 
در دانشـگاه حضـور داشـتند امـا او جنسـش بـا دیگـران 
متفـاوت بـود. ایـن باعـث می شـد حتـی دانشـجوهایی 

کـه ظاهـرا بـا ایشـان متفـاوت بودنـد سـر کاسـش حاضر 
بـود.  یسـش فوق العـاده  بـر ایـن روش تدر شـوند. عـاوۀ 
شـیوه اش هـم خیلی بامـزه بود. بچه ها را تشـویق می کرد 
فیلم هـای مشـخصی را ببیننـد. بعـد می گفـت: »نقطـۀ 
کات ایـن فیلم هـا را اسـتوری بورد بکشـید کـه چـه پانی 
یـس هـم بسـیار  بـه چـه پانـی کات شـد.« ایـن شـیوۀ تدر

 . جـذاب بـود و هـم کم نظیـر

ارتباط با آقای طالب زاده بعد از کالس هم ادامه داشت؟	 
- بعد از این کاس به جهت ادامه تحصیل رفتم خارج 
بعد  شد.  قطع  طالب زاده  آقای  با  ارتباطم  و  کشور  از 
را  داستانی  فیلم سازان  تربیت  جریان  درس،  اتمام  از 
گرفتم. حاج نادر  کردم و  مجدد با ایشان ارتباط  شروع 
که خیلی از  برای من در جایگاه استاد و مشاوری بود 
کسب  می خواستم  که  تجربیاتی  و  دیدگاه  ها  ایده ها، 
کنم را با ایشان 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 
که یک حرکت جدید و  بود، اما دیدم نه. ایشان هر جا 
بهتر  پیشبرد  برای  پیشنهاد  بر  عاوه  می دید،  خاقانه 
کاری  راه، به شدت هم تشویق می کرد و انرژی می داد. 



 علمدار
 جبهه جهانی
انقاب اسامݡی

    48  

وظیفه شان  این که  با  فرهنگی  مدیران  از  بسیاری  که 
کنار راهنمایی های بسیار  است، انجام نمی دهند. در 
این  و  می داد  انگیزه  و  انرژی  ما  به  تشویق،  با  خوبش، 
فضا را در ذهن ایجاد می کرد که یادتان باشد که چه کار 
مهمی انجام می دهید. این رفتار برای ما خیلی مغتنم 
بود.  یکی از تولیدات ما، نماهنگ »ایستاده ایم ۱« بود. 
شاید این اولین کار فلشماتوری بود که در کشور ساخته 
کار را به صدا و سیما عرضه کردیم،  می شد. وقتی این 
با وجود این که هیچ تولیدی در این حوزه ها برای پخش 
نداشت؛ ایراد گرفتند و گفتند کار ضعیفی است. این 
اولین تولید ما بود و با  انگیزه و هیجان بسیار ساخته 
شده بود اما مسئولین بدون توجه به این قضیه با سردی 
کار نمی شدند.  رفتار می کردند و اصا متجه اهمیت 
کار چند باری پخش شد. رویۀ  باالخره راهی باز شد و 
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 اتفاق چند بار دیگر 
که ایشان  یا به من زنگ زد و تلفنی راجع  برایم رخ داد 
تشویق  و  راهنمایی  حسابی   و  داد  توضیحاتی  بهش 
بار  یک  کرد.  دعوتمان  تلوزیونی  برنامۀ  به  این که  یا  کرد 
این  »دیدن  سینمایی  دیگر  بار  و  بود  »لکه«  داستانی 
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 عصر را در شـبکۀ افق را داشـت. 
زنـگ زد و بـرای »دیـدن این فیلم جرم اسـت« دعوتم کرد. 
دربـارۀ ایـن حـرف زدیـم کـه سـینمای اعتراضی چیسـت 
... شـاید ایشـان هـم  و مـا چـرا سـراغ ایـن سـوژه رفتیـم و
مثـل خیلی هـا نقـدی بـه فیلـم داشـت امـا بـاز هـم بـه مـا 
انـرژی و انگیـزه داد و معتقـد بـود ایـن نـوع سـینما، نقـد 
کـه همـۀ دنیـا آن را دارنـد و مـا هـم  گفتمانیسـت  درون 
کـه  کنیـم. در مـورد ایـن فیلـم  بایـد ایـن مسـیر را شـروع 
خیلـی از دوسـتان یـا در دفـاع از آن احتیـاط کردنـد و یـا 

منتقـدش بودنـد، حـاج نـادر مسـیر را می دیـد. نمی گویـم 
لزوما این فیلم را دوست داشت اما  بیشتر از آن که راجع 
به خود فیلم صحبت کند؛ دربارۀ مسـیر گفت. مسـیری 
کـه کمتـر در سـینما رخ داده بـود و سـاخت اثـر انتقـادی 
مبتنی بر ارزش های انقاب را تشـویق کرد. آخرین باری 
کـه مـن ایشـان را دیـدم، در برنامـه ی عصـر دعوتـم کـرد تـا 
فرآینـد تربیـت نیرو را توضیح دهم. ایشـان  تجربیات من 
در خانۀ فیلم داستانی و باشگاه سوره را در برنامه معرفی 
کرد.  باشگاه سوره را هم خودش کشف کرده بود و از من 
پرسـید اینجـا چـه کاری انجام می دهـی و چه طور پیش 
می روی؟  بعد هم برایش جذاب شد و گفت حتما باید 
راجـع بهـش در برنامـه ی تلوزیونـی با هـم 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؟

تربیت برای ایشـان بسـیار مهم بود. رشـد و فرآیند رشدی 
و  داشـت  اهمیـت  بسـیار  برایـش  می افتـاد،  اتفـاق  کـه 
خیلـی بـه آن ارزش مـی داد.  در همـۀ کارهای من که مورد 
توجـه  ایشـان قـرار گرفـت، فرآینـد رشـد بـه شـکلی وجـود 
داشـت و ایشـان ایـن را می دیـد. ایـن طـور نبـود کـه مثـا 
بگویـد نماهنـگ ایسـتاده ایم ۱ خـوب اسـت برویـد 2 را 
هـم بسـازید. بلکـه می گفـت: »چـه طـور ایـن را سـاختی؟ 
چگونـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدی که با فـان آدم ایـن کار را 
انجـام دهـی؟  چـه کار مشـابه دیگـری داری؟« یعنـی این 
فرآینـد رشـد در تربیـت را می دیـد. مهم تریـن ویژگـی  اش 
نخبـه گزینـی بـود. یعنـی اگـر آدمـی داشـت کار می کـرد، 
سـراغش می رفـت و بـا او ارتبـاط می گرفـت. بـه محـض 
اینکـه می دیـد در جایـی حرکتـی اتفـاق می افتـد و آدمـی 
را  مسـیر  می کـرد  سـعی  می رسـد؛  رشـد  از  سـطحی  بـه 

برایـش همـوار کنـد. 
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مسلمانشناسنامهاینبود
به روایت رضا برجی 	

 داستان خنجر و شقایق 	
یـــم می رویم  اســـفند ۶۶  بـــود که نـــادر را دیـــدم و گفتم دار
افغانســـتان. خیلـــی اشـــتیاق داشـــت بیایـــد ولـــی کاری 
پیش آمد و گفت: »شـــما این ســـفر رو برید ولی ان شـــاهلل 
بایـــد یه ســـفر  با هـــم بریم افغانســـتان.« بعد از برگشـــتم از 
افغانســـتان، دوســـتی ما ادامه پیدا کرد. ســـال 70 دو ماه 
از جنگ بوســـنی می گذشـــت. قرار بـــود هیئتـــی از ایران 
بـــرود بوســـنی. ما هـــم از طریق حـــوزه هنری عازم شـــدیم. 
تـــوی هواپیمـــا آیـــت ااهلل جنتی، ســـعید قاســـمی، ســـردار 
نقـــدی، آقای وحیـــدی، محمد صدری، حاج محســـن، 
حـــاج احمـــد کوچکـــی، مـــن و نـــادر بودیم. آقـــای جنتی 
نماینده حضرت آقا در امور بوســـنی بـــود. یک هفته توی 
. هیئت  کرواســـی بودیم. بعـــد از یک هفته رفتیم موســـتار
برگشـــت ولی ما ســـفر را ادامه دادیم. آن ســـفر منجر شـــد 
به ســـاخت مســـتند »خنجر و شـــقایق«. در آن سفر نادر 
و محمـــد صـــدری فیلـــم می گرفتنـــد. گفتـــم: »نـــادر الزم 
نیســـت با ســـه تا دوربین فیلم بگیریم، بزار من عکاســـی 
کنـــم.« تنها ســـفری که کار عکاســـی کردم، بوســـنی بود و 

ســـفری که ســـال 72 رفتیم عراق.  
مســـلمانان موســـتار تـــوی دو جبهـــه می جنگیدنـــد، بـــا 
صرب هـــا و کروات هـــا. بیشـــتر شـــهر کروات  و مســـلمان 
بودند و تعداد کمی صرب. تســـبیح توی بوســـنی هویت 
شـــده بود برای مســـلمان ها. تســـبیح را آویـــزان می کردند 
یـــا تـــوی جیب شـــان می گذاشـــتند. جایـــی رســـیدیم که 
مســـلمان ها می خواســـتند برونـــد خـــط مقـــدم. یکـــی از 
آن هـــا گفـــت: »روی پیراهنـــم اهلل اکبـــر بنویـــس.« خودکار 
برداشـــتم اما جوهرش تموم می شـــد. تکانش می دادم که 

نـــادر گفت: »چیـــکار می کنـــی؟« گفتم: »گیـــر داده روی 
یـــک آورد. بعد  .« یکی برایـــم ماژ جیبـــم بنویـــس اهلل اکبـــر
از چنـــد دقیقـــه همـــه جمع شـــدند و گفتند بـــرای ما هم 
بنویـــس. یکی پیراهنش را آورد، یکی دســـتمال و دیگری 
کاه خـــود. من هم مشـــغول نوشـــتن اهلل اکبـــر و الاله االاهلل 
شـــدم. نـــادر از ایـــن واقعـــه خیلی قشـــنگ فیلـــم گرفت. 
بعدا هم مرتضی نریشـــن قشـــنگی از این واقعـــه درآورد. با 
یکی از فرماندهان شـــهر موستار مصاحبه کردیم، گفت: 
در حکومـــت قبلی من رو بـــه جرم نماز خوندن ۱4 ســـال 
انداختـــن زندان.« نادر می گفت: »همینـــه قصه. االن اینا 

آزاد شـــدن و غـــرب از همین مســـلمون ها می ترســـه.«
نادر فرهنگ غرب را با پوســـت و گوشـــت و اســـتخوانش 
یافـــت کـــرده بود. بـــه خاطر همیـــن هم خیلی  حـــس و در
کســـی  برنـــده و چکشـــی می توانســـت غـــرب را بکوبـــد. 
نمی توانســـت با نادر در مورد فرهنـــگ  غرب بحث کند. 
ایـــن آدم راهکارهـــای نفـــوذ بـــه فرهنگ غـــرب و الیه های 
اجتماعـــی غـــرب را به راحتـــی می توانســـت ادراک کند، 
ایـــن قضیـــه را تـــوی نـــگاه نـــادر در »خنجـــر و شـــقایق« 
می بینیـــم. نـــادر می گفـــت: »این ها اصا جنگ بوســـنی 
بـــه  کـــه صـــدای مســـلون های بوســـنی  رو راه انداختـــن 
گـــوش دنیا نرســـه. ایـــن جنگ برنامه ریزی شـــده اســـت. 
می خـــوان خرد کنند مســـلمونا رو تـــا قـــدرت برنامه ریزی 

و مانـــور و جمـــع شـــدن رو از اینـــا بگیرن.« 

 زخمی بر یک مستند 	
بعـــد از یـــک مـــاه و نیـــم کار تـــوی بوســـنی برگشـــتیم. 
کار را مونتـــاژ می کـــرد. همزمـــان  محمدعلـــی فارســـی 
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کـــه مونتـــاژ می کـــرد، آقـــا مرتضـــی می آمـــد و نظراتش را 
می گفت و نریشـــن را می نوشـــت و خواند. اسم »خنجر 
و شـــقایق« را هـــم اقـــا مرتضـــی گذاشـــت. بعـــدش هم 
جنجال هایـــی توی پخش به وجود آمـــد. چون صدای 
آقا مرتضی از تلویزیون ممنوع شـــده بـــود، صدایش را از 
فیلم درآوردند. فیلم میکس شـــده بـــود، همه صداها را 
بـــا فیلـــم درآورده بودند. یک فیلم ســـی و پنج دقیقه ای 
شـــده بود یک ربع! شب پنج شـــنبه پخش کرده بودند 
بـــه عنوان گـــزارش خبـــری خبرنـــگاران اعزامـــی صدا و 
ســـیما به بوســـنی! جمعه بـــا مهدی نصیری، حســـین 
بهزاد، آقا مرتضی، نادر و فارســـی توی دفتر ســـوره جمع 
شـــدیم. مطلبـــی نوشـــتیم بـــه عنـــوان نامه سرگشـــاده. 
عصـــر شـــنبه نامـــه زده شـــد و بعـــدش آن جنجـــال به 
وجـــود آمد و کار کشـــید به مجلس. اصل فیلـــم را بردم 
بـــرای نماینده هـــای مجلـــس و پخش کـــردم. چند ماه 
بعـــد تحقیق و تقحص تصویب شـــد ولی به شـــهادت 
آقـــا مرتضی خورد. وقتی محمد هاشـــمی اســـتعفا داد، 

آقا مرتضی شـــهید شـــده بود. 
مسلمان شناسنامه ای نبود 	

بـــرای نادر مهیـــا بود که در غـــرب بمانـــد و در آن فرهنگ 
بمانـــد. نـــادر می گفـــت: »۱۸ ســـالم بـــود کل ایتالیـــا رو با 
موتور گشـــتم. می خواســـتم دنبـــال یک چیـــزی بگردم که 
آرومم کنه. توی اســـپانیا به کلیســـاها و مساجد مختلف 
رفتـــم. آخر ســـر قرارم رو در شـــخصیت امام پیـــدا کردم.« 
دنبـــال یک گمشـــدهای میگشـــت که آن حضـــرت امام 
بـــود. با شـــیفتگی نســـبت بـــه شـــخصیت امـــام و بعد از 
فاجعـــه ســـینما رکـــس برگشـــت ایـــران. تیپ هـــای ایـــن 
جـــوری خیلی کم چـــپ می شـــوند و در حـــوادث ریزش 

. می کنند

وجوه معلمی حاج نادر 	
بعـــد از اخـــراج اســـرائیل از جنـــوب لبنـــان، حـــزب اهلل 

نداشـــت.  تلویزیونـــی  و  منســـجم  فرهنگـــی  بخـــش 
تصمیـــم گرفتـــه بودنـــد کـــه شـــبکه بزننـــد. شـــبکه هم 
بـــرای  ایـــران  آمدنـــد  ســـری  یـــک  می خواســـت.  نیـــرو 
آمـــوزش. نادر تـــوی باغ فردوس بود. من عکاســـی درس 
می دادم، نادر کارگردانی و فراســـتی نقد سینما. ۱3،۱4 
نفـــر از بچه هـــای لبنانی به مـــدت 3 مـــاه دوره دیدند. 
نـــادر هـــر چـــه انـــرژی داشـــت، مصـــرف کـــرد. هســـته 
اصلی شـــبکه المنـــار را همین بچه ها تشـــکیل دادند. 
بچه هـــای  افتـــاد.  اتفـــاق  همیـــن  افغانســـتان  مـــورد  در 
افغانســـتان یـــک ســـال دوره دیدنـــد تـــوی بـــاغ فـــردوس. 
گرد نادر بودنـــد؛ رفتند  بچه هایـــی کـــه دوره دیدنـــد و شـــا
تلویزیـــون راه انداختنـــد. بعـــد از ایـــن کـــه شـــیخ زکزاکی 
یـــادی را شـــیعه کرد، نـــادر می گفت:  تـــوی نیجریه عده ز
یم این جا و آمـــوزش بدیم.« ولی  »می تونیـــم این هـــا رو بیار
آقایـــان افتادنـــد تـــوی یـــک ســـری روزمرگـــی مثـــل این که 
یادشـــون رفت بـــرای چی انقـــاب کردیم! نادر تـــا موقعی 
یـــد بـــاغ فـــردوس جنبـــه  کـــه زنـــده بـــود، می گفـــت: »بزار
ید بیان از کشـــورهای دیگه.«  آموزشـــیش حفظ بشـــه. بزار
آن هایـــی کـــه در این جـــا آمـــوزش دیدنـــد، موفـــق بودند. 
رفتنـــد شـــبکه المنـــار را تاســـیس کردند. ســـریال روح اهلل 
را ســـاختند کـــه مـــا بـــا همـــه دبدبـــه و کبکبه نتوانســـیتم 
یادی از زیر دســـت نـــادر آمدند  یم. دانشـــجوهای ز بســـاز

ن.  بیرو

می روم به مالقات آقامرتضی 	
مسـتند،  شـبکه  بـود،  چیزهـا  خیلـی  پایه گـذار  نـادر 
ی  ... قبـل از راه انـداز شـبکه افـق، اوج، جشـنواره عمـار و
نیفتـه،  اتفـاق  ایـن  گـه  »ا می گفـت:  عمـار  جشـنواره 
جـای شـک هسـت. ایـن اتفـاق بایـد بیفتـه تـا االن  هـم 
خیلـی دیـر شـده.« در ایـام جشـنواره عمار سـال گذشـته 
گفتـم:  و  رفتـم  مـن  بـود.  بسـتری  بیمارسـتان  تـوی  نـادر 
بـود.«  خـوب  هـم  خیلـی  و  شـد  برگـزار  عمـار  »جشـنواره 
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کـه  یـک رضایـت تـوام بـا شـعفی در صورتـش می دیـدی 
 . عمـار از  گذشـته  دهـه  یـک 

یـــک هفتـــه، ده روز قبـــل از فوتـــش زنـــگ زدم و گفتـــم: 
؟« گفـــت: »خیلـــی خوبم.« گفتـــم: »نادر  ی نادر »چطـــور
گفـــت: »نـــه بابـــا مـــن  مـــن اوضاعـــم... دارم می میـــرم.« 
زودتـــر از تـــو میرم.« گفتـــم: »من اوضاعم خیلـــی بده. ۱۶ 
یم  کیلو الغر شـــدم.« گفـــت: » ۶-7 ماه اینـــور اونور می ر
بـــه ماقـــات آقـــا مرتضـــی!« یـــک چیزهایـــی تـــوی عالم 
ی رقـــم بخورد. نادر که 30 ســـال  هســـت و بایـــد این طور
مبـــارزه می کـــرد با صهیونیســـم  بایـــد در روز قدس ندای 
حضـــرت حـــق را لبیـــک بگوید. نـــادر از 20 ســـال پیش 
می دانســـت که باید نـــوک پیکان حمات ما به ســـمت 

اســـرائیل باشد.

 پنجه در پنجه دشمن 	
بایـــد موانـــع را از ســـر راه کســـانی کـــه می خواهنـــد راه نـــادر 
کاره ول شـــده  کـــه نیمـــه  را برونـــد، برداشـــت. چیزهایـــی 
. باید موانـــع را از جلوی جشـــنواره عمار  مثـــل افـــق نـــو و راز
یـــد. افـــق نـــو را دوبـــاره راه بیندزاید. کســـی مثـــل نادر  بردار

عمق اســـتراتژیک جمهوری اســـامی را می توانست پیش 
ببرد. ما تا نتوانیم مسلط بشـــویم به زبان رسانه، نمی توانیم 
حـــرف انقاب اســـامی را پیش ببریم. نـــادر با یک طیف 
وســـیعی از اندیشـــمندان ضدصهیونیســـت توانســـته بود 
ارتبـــاط برقـــرار کنـــد. مـــا بـــرای پیشـــبرد اهـــداف انقـــاب 
اســـامی مجبوریم توی غرب بلندگو داشـــته باشـــیم. نادر 
حلقه اتصـــال غربی ها بـــا اهداف عالیه انقاب اســـامی 
بـــود. یکـــی از ایـــن اهـــداف مخالفت بـــا نژادپرســـتی بود. 
یکی از عجیب تریـــن رژیم های آپارتاید در دنیا اســـرائیل و 
صهیونیزم جهانی اســـت کـــه به همه جا پنجـــه انداخته. 
بـــرای ایـــن کـــه بتوانیم انقـــاب را حفـــظ کنیم بایـــد پنجه 
یـــم تـــوی پنجه دشـــمن، دقیقا مثـــل کاری کـــه نادر  بینداز
کـــرد. حتی توی مســـائل اقتصـــاد کان هم چند تـــا برنامه 
ســـاخت که ببینید صهیونیســـت ها توی همـــه جا پنجه 
می اندازنـــد و دســـت گذاشـــته اند، روزنامه هـــا دستشـــان 
یـــم بـــا صهیونیـــزم بجنگیم. مجبـــور به  اســـت. مـــا مجبور

عالم.  در  مبارزه ایـــم 
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او علمدار رسانه ای 
جبهه انقاب بود، با 
این حال برای همه 
وقت می گذاشت

حاج نادر خط شکن بود 	
یکـــی از موضوعاتـــی کـــه آن موقـــع حاج نـــادر در برنامه 
تلویزیونـــی راز پیگیـــری می کـــرد بحـــث ســـامان دهی 
ک و اســـکان و زمین خـــواری و مدیریـــت اجـــاره  امـــا
بـــود کـــه همچنـــان کمر مـــردم را شکســـته اســـت. می 
بینیـــم کـــه هنـــوز هـــم متأســـفانه مســـئله حل نشـــده و 
نهضـــت هنـــوز ادامـــه دارد. ایـــن حرف هـــا را حاج نادر 
دوازده ســـال قبـــل گفتند ولی هنـــوز روی زمیـــن مانده 
ک و اســـکان االن شـــش  اســـت. ثبـــت در ســـامانه اما
ســـال اســـت قانون شـــده و باید در دســـترس قرار گیرد 
در  دولـــت  نکرده انـــد.  برایـــش  کاری  همچنـــان  ولـــی 
حوزٔه کنترل اجاره فشـــل اســـت. چرا؟ اصـــًا نمی داند 
چه جـــوری باید مدیریت بکند، چـــون اصًا اطاعاتی 

نـــدارد کـــه بخواهد بـــازار را مدیریـــت بکند.
 برنامه هـــای راز آن موقـــع واقعـــًا خط شـــکن بـــود. تـــوی 
خیلـــی از موضوعاتی که تلویزیون اصـــًا ورود نمی کرد. 
جمع بنـــدی  بـــه  موضوعـــی  مـــورد  در  گـــر  ا حاج نـــادر 
می رســـید مـــی زد به خـــط. این رویـــه تا آخرِ حیاتشـــان 
هـــم بـــود. خط شـــکن بـــودن یکـــی از بهتریـــن تعابیری 

اســـت کـــه می شـــود راجع بـــه ایشـــان گفت.
عجیب تـــر از ایـــن همـــه دانـــش و پیگیـــری حاج نـــادر 
یـــک  مـــا همیشـــه  بـــرای  کـــه  بـــود  او  آرامـــش خـــاص 
الگـــو بـــود. هنـــوز هم حســـرت آن آرامـــِش حاج نـــادر را 

رسانهایجبههانقالب علمدار
به روایت محسن مقصودی 	

می خورم و دنبال آن آرامِش قبل از برنامه ای هســـتم که 
حاج نادر داشـــت. خیلی راحت می رفـــت برنامه اش را 
اجـــرا می کرد. در عین حـــال که در برنامـــه اش هیجان 
داشـــت و پردغدغه بود، حرف ها از دلـــش برمی آمد و 

داشـــت. هم  آرامش 
کـــه  حاج نـــادر می گفـــت ببینیـــد مـــن هـــر برنامـــه ای 
مـــی روم فکر می کنم کـــه برنامه آخرم اســـت. اصًا برایم 
مهـــم نیســـت که برنامـــه بعـــدی ای در کار اســـت یا نه. 
مهـــم این اســـت کـــه در آن برنامه حرف حقـــی که باید 
بزنیـــم زده شـــود. همین دیالـــوگ حاج نادر را مـــا بارها و 
بارها تـــوی ثریا وقتـــی موضوعات مشـــابه پیش می آمد 
به همدیگـــر می گفتیم. همیشـــه این جملـــٔه حاج نادر 
برایمـــان کلیـــد راه بـــود. حاج نادر به ما یـــاد داد که خود 
برنامـــه اصالت نـــدارد، بلکه این حرف حق اســـت که 

دارد. اصالت 
 

 یک آوینی بشود 	
ً
این هنرجو می تواند بعدا

در شـــبکٔه افـــق یـــک دورٔه مستندســـازی گذاشـــتند. 
مدرســـش حاج نادر بود. یک ســـری جوان ها از مشـــهد 
و قم می آمدند که برخی شـــان دانشـــجو و طلبه بودند. 
یس به  کاس حاجـــی خیلی پرشـــور بود. در حـــال تدر
گردان تمریـــن مـــی داد کـــه انجـــام دهنـــد. بچه ها   شـــا
حتـــی توی وقـــت زنگ تفریـــح کاس هـــم دور حاجی 
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حاج نادر اگر در 
مورد موضوعی به 

جمع بندی می رسید 
می زد به خط. این 

رویه تا آخِر حیاتشان 
هم بود. خط شکن 

بودن یکی از بهترین 
تعابیری است که 

می شود راجع به 
ایشان گفت.



جـــواب  را  تلفن تـــان  چـــرا  مقصـــودی  آقـــای  گفـــت  و 
نمی دهیـــد؟ وقتـــی نگاه کـــردم دیدم بیســـت تماس از 
یک شـــماره ناشـــناس و چند تماس از مدیران شـــبکه 
هســـت. بـــا آقـــای شـــریعت پناهی سرپرســـت شـــبکه 
تمـــاس گرفتم. گفـــت آقای حســـین محمدی با شـــما 
کار فوری داشـــت. با ایشـــان تماس بگیرید. فکر کردم 
االن یـــک چیـــزی گفتیـــم یـــا ســـوتی دادیم چـــون برنامه 
کمی هم انتقـــادی بود. بافاصله تمـــاس گرفتم. گفت 
آقـــا کجا هســـتید این همـــه پیگیر شـــدیم که صحبت 
کنیـــم. موقع ضبـــط برنامه گوشـــی در حالـــت بی صدا 
بـــود. گفتـــم در خدمـــت هســـتم. گفـــت حضـــرت آقـــا 
برنامـــه امشـــب تان را دیده انـــد. تمـــاس گرفتنـــد و یک 
پیـــام دادنـــد که بگوییـــم. آقـــا فرمودند من امشـــب این 
کـــردم. هـــم آقـــای طالـــب زاده و هـــم  برنامـــه را تماشـــا 
مجری جـــوان و هم کارهایی که پخش شـــد عالی بود. 
از همٔه کســـانی که آنجا بودند تشـــکر کنیـــم. حاج نادر 

چندبـــار گفـــت الحمداهلل!

می شـــدند.  جمع 
این قـــدر ایشـــان متواضعانـــه وقـــت می گذاشـــت برای 
تک تـــک کارها و ازشـــان تعریـــف می کـــرد، آدم به وجد 
می آمـــد کـــه »بابـــا علمـــدار رســـانه ای جبهـــٔه انقـــاب 
کاســـِی  کارهـــای  دارد بـــرای مـــن وقـــت می گـــذارد و 
و تمجیـــد  تعریـــف  را می بیندهـــا«. بی مضایقـــه  مـــن 
می کـــرد. نقطه ضعف هـــا را خیلی مایـــم می گفت که 
دفعـــٔه بعدی چـــی کار بکنیم. ایشـــان از لحـــاظ علمی 
و حرفـــه ای و تجربـــی واقعـــًا در اوج بـــود بـــا این حـــال 
به خاطـــر روحیـــٔه متواضـــع و مربی گونه ای که داشـــت، 
برای دانشـــجوها و هنرآموزهایی که می رفتند پیشـــش، 
به طـــور ویژه وقت می گذاشـــت. همیشـــه می گفت این 

هنرجـــو می توانـــد بعـــدًا یک آوینی بشـــود.

مایٔه خرسندی رهبری بود 	
حاج نـــادر در چنـــد برنامـــه از برنامه هـــای مـــا آمدنـــد و 
صحبـــت کردنـــد. یکـــی از بخش ها در مورد جشـــنواره 
عمـــار بـــود. موقـــع رفتن حراســـت جلـــوی مـــا را گرفت 
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دوربینضدترکش
به روایت تقی یازرلو 	

این هـــا  همـــۀ   ، اســـتراتژی هایش  و  نـــادر  اهـــداف 
بارهـــا توســـط خـــودش در برنامه هـــای مختلـــف بیـــان 
شـــدند. چیزی کـــه مغفول مانـــده، تحول اوســـت. چه 
انگیزه هایی باعث شـــد یک پســـری که شـــانزده ســـال 
یـــکا درس خوانـــده بـــه ایـــن هیبتـــی که مـــا امروز  در آمر
می بینیـــم برســـد؟ یـــک بخش از ایـــن تحول بـــه دوران 
انقـــاب و بخـــش اعظمـــش بـــه حـــدود شـــش ســـال 

حضـــور او در جبهـــه برمی گـــردد. 

آشنایی با حاج نادر 	
آشـــنایی من و نادر به یک دوســـت مشترک برمی گردد؛ 
آقای سیدحسین قاضی زادۀ هاشـــمی. ایشان فرماندۀ 
تبلیغـــات ســـتاد پشـــتیبانی جنـــگ جهاد ســـازندگی 
بودنـــد. یـــک روز ایشـــان بـــه یکـــی از دوســـتان گفـــت: 
»می خواهیـــم واحـــد ثبـــت وقایـــع جنـــگ را راه اندازی 
کردنـــد.  کســـی را می شناســـید؟« مـــرا معرفـــی  کنیـــم، 
به ســـتاد پشـــتیبانی جنـــگ رفتـــم. دو روز بعـــد به من 

یـــت دادند تا به تمام ســـتادها در مناطق جنگی  مامور
سرکشـــی کنم. در بررســـی ها مشـــخص شـــد امکانات 
تصویربـــرداری خیلـــی کـــم اســـت؛ در حـــد ویدئوهای 
کـــس. کیفیت تصویـــر این دوربین هـــا پایین بود.  بتاما
بـــه دوربین هـــای هشـــت  میلی متـــری نیـــاز داشـــتیم. 
جمع بنـــدی ایـــن ســـفر را گـــزارش دادم. قرار شـــد ســـه  
دوربیـــن وِلکس تحویل بگیـــرم. از نیروها، آقای محمد 
حســـینی، داریـــوش طایـــی و خـــودم قبـــًا بـــا دوربین 
شـــانزده کار کرده بودیم. زمســـتان ســـال ۶2 بـــود که قرار 

شـــد با ســـه  تیم فیلمبـــرداری را شـــروع کنیم. 
مـــا در ســـتاد پشـــتیبانی یـــک اتاق داشـــتیم. یـــک روز 
آقای مهنـــدس غروی۱ آمد اتاق مان. داشـــتیم وســـایل 
را جمـــع می کردیم تـــا بعد از خرید و تجهیـــز دوربین ها 
بـــه منطقه برویم. ایشـــان گفتنـــد: »آقایی اومـــده می گه 
جبهـــه راننـــده بولـــدوزر بـــوده که مجـــروح شـــده ولی از 
دانشگاه ُکلمبیا فوق لیســـانس فیلمبرداری داره. ازش 
.« چنـــد دقیقـــۀ بعـــد ایشـــان رفتند  یـــک تســـت بگیـــر
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تا هیبتش را با آن 
دسِت باندپیچی 

شده  دیدم گفتم: 
»آقای مهندسی 

غروی ایشون باید 
از من تست بگیره. 

اینی که من می بینم 
خیلی درست میگه و 

حرفه ایه.«



و بـــا حاج نـــادر برگشـــتند. تـــا هیبتـــش را با آن دســـِت 
باندپیچی2 شـــده  دیـــدم گفتم: »آقای مهندس ایشـــون 
بایـــد از من تســـت بگیـــره. اینی که مـــن می بینم خیلی 
درســـت میگه و پیداســـت حرفه ایه.« خیلـــی زود باهم 
انـــس گرفتیـــم؛ توی همـــان دیـــدار اول. بافاصله با هم 
رفتیـــم تـــا دوربین هـــا را تحویـــل بگیریم امـــا دوربین ها 
یادی نداشـــتیم. محمد حســـینی  ناقص بودند. زمان ز
دوســـتی داشـــت که از فیلمبردارهـــای زمان شـــاه بود. 
باهـــم بـــه ســـراغش رفتیم.  نـــادر گفـــت: »مـــا دوربینی 
می خوایـــم کـــه تـــوی جنـــگ ترکـــش هـــم بخـــوره بهش 
براش اتفاقی نیفته.« ســـلیمان رســـتگار3 دوتـــا دوربین 
آری ِفِلکـــس چوبی و طوســـی ســـی و پنـــج میلی متری 
نشـــان مان داد. هر چیزی که یک اســـتدیو الزم داشت 
از لنـــز تـــا باطری و ســـه پایه، همـــه را برداشـــتیم. حدود 
یک هفته جلســـه داشـــتیم. تا به این نتیجه برســـیم که 
باید نشـــان دهیم چه نـــوع آدم هایـــی در جنگ حضور 
دارنـــد. با ایـــن محـــور شـــروع کردیـــم. دوربین های مان 
کردیـــم.  فیلم بـــرداری  بـــه  شـــروع  و  منطقـــه  بردیـــم   را 
از  ســـر  شـــد  باعـــث  ارشـــاد  وزارت  کارشـــکنی های 
یـــم. همان جا شـــروع  اســـتدیو خصوصـــی بدیـــع در آور

کردیـــم بـــه تدویـــن فیلم های مان. 
کـــه  بـــود  خیبـــر  عملیـــات  مـــا  فیلم ســـازی  اوج 
بـــا قایـــق   را  نمی توانســـتند هلی ُبـــرد بکننـــد. بچه هـــا 
کـــی بـــود.  می بردنـــد جزیـــرۀ مجنـــون. موقعیـــت خطرنا
داشـــت  هلی کوپتـــر  می گرفتیـــم.  فیلـــم  داشـــتیم  مـــا 
می نشســـت تـــا مجروحیـــن را ســـوار کنـــد و بـــه عقـــب 
برگردانـــد. هنـــوز ننشســـته بـــود کـــه مـــورد اصابـــت قرار 
حاج نـــادر  گرفـــت.  آتـــش  دوربیـــن  جلـــوی  و  گرفـــت 
مشـــغول فیلم برداری بود. ایرج جمشـــیدی و ســـهراب 
کـــه دوتاشـــان مجـــروح  مشـــغول صدابـــرداری بودنـــد 

شـــدند. 
جابه جایـــی بـــا قایق ســـخت بود. قـــرار شـــد روی آب 

جـــاده بزننـــد. پدافند نداشـــتیم هلی کوپترهـــای بعثی 
می آمدنـــد یـــک نقطـــۀ نزدیـــک زمیـــن می ماندنـــد، هر 
و  می کردنـــد  شـــلیک  راحـــت  می شـــد  رد  ماشـــینی 
می رفتنـــد. هشـــت نفر به شـــهادت رســـید. بـــا این کار 
بین بچه هـــا رعب و وحشـــت  انداختند تـــا اینکه یک 
پدافند خیلی دم دستی ُقراضه ای آوردند. دستگاهش 
کهنه بود. دوتا ســـه تا شـــلیک کـــه می کرد باید بـــا آفتابه 
یختیم توی لولـــه تا دوباره  از هـــور آب می آوردیـــم و می ر
ســـرد شـــود. توی ایـــن اوضـــاع کامیون دارهـــا اعتصاب 
کردنـــد کـــه مـــا نمی رویـــم. هـــر چـــی اصـــرار کردیـــم که 
همـــۀ  بیـــن  نکردنـــد.  قبـــول  جنگی ســـت،  شـــرایط 
راننده هـــا آقـــای رمضـــان عرب یارمحمـــدی4 نشســـت 
ُپشـــت یکـــی از کامیون هـــا و گفـــت: »مـــن مـــی رم. هـــر 
ک هـــا را می برم.  اینجا ایســـتادن  جوری شـــده ایـــن خا
فایـــده نداره. این طـــور جاده تمام نمی شـــه.« همین که 
بارگیـــری کـــرد نـــادر گفت: »مـــا هم بـــا شـــما می آییم.« 
توی اتاقک جلوی ماشـــین دو نفر بیشـــتر جا نداشت؛ 
نـــادر روی صندلـــی نشســـت و فیلم بـــرداری می کـــرد و 
ســـهیل۵ کف ماشـــین مشـــغول ضبط صدا بود. این ها 
رفتنـــد و ســـالم برگشـــتند. کامیون دارهـــا وقتـــی دیدند 
ســـالم هســـتند همـــه شـــیر شـــدند و دل وجـــرات پیدا 
ک بارگیـــری کردند. ما هـــم هربار  کردنـــد و به نوبـــت خا
کامیـــون عـــوض می کردیـــم و ایـــن مســـیر را می رفتیم و 
بـــا دیگری برمی گشـــتیم. بخـــش اعظـــم مصاحبه های 

فیلـــم والعصـــر مربوط بـــه همین پروژه اســـت. 

1.  رئیس روابط عمومی
2.  ایشان در عملیات والفجر 4 در مورسیان کردستان مجروح شدند. 

)راوی(
3.  دوست محمد حسینی

4.  ایشان بچه شاهرود بودند. )راوی(
5.  سهیل نصیری؛ داماد شهید سیدمرتضی آوینی 
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مرحـــوم حاج نـــادر ُکلـــی مستند ســـاز تربیـــت کـــرد. تـــا 
آنجایـــی کـــه مـــن خبـــر دارم  نســـل بزرگـــی را پرورانـــد و 
خوشـــبختانه کلـــی دوربین به دســـت تربیـــت کـــرد اما 
گـــر دنبال  باید دانســـت کـــه او دیگر تکرار نمی شـــود. ا
این هســـتید که َمِنـــش حاج نادر و بینـــش حاج نادر را 
در یکی دیگر جســـت و جو کنید، این محال   اندیشـــی 
اســـت. بـــرای اینکه از هـــر کـــدام از ما انـــگاری همین 
یـــک نـــوع، همیـــن یـــک نمونـــه را تولیـــد کرده انـــد. این 
گل می آیـــد بـــاال، رشـــد می کنـــد و بعـــد تمام می شـــود. 
یشـــۀ خزنـــده دارد نـــه  نـــه قابـــل قلمـــه زدن اســـت نـــه ر
می شـــود تکثیـــرش کـــرد. ایـــن گرفتـــاری را مـــا در همۀ 
یـــم. نبایـــد توقع داشـــت لزومًا هر کـــدام از  زمینه هـــا دار
ما وقتی بیســـت نفر شـــاعر و منتفد و فیلم ساز تربیت 
می کنیـــم، این ها حتمـــًا بتوانند خلیفۀ مثـــًا حاج نادر 
باشـــند یا خلیفـــۀ ســـیدمرتضی باشـــند یا اصـــًا خود 

نـــادر خلیفـــۀ ســـیدمرتضی باشـــد؛ نـــادر تـــوی عالـــم 
خودش اســـت، در یک فضای دیگری اســـت نه اینکه 

تکرار ســـیدمرتضی باشـــد.
او یک جـــور کمـــال خاصـــی داشـــت، یک جـــور ِخـــَرد 
یـــا  کـــه نمی دانـــم ذاتـــی و سر شـــتی اســـت  خاصـــی 
تربیتـــی؛ باال خـــره آدم کـــه نمی تواند از جایـــی برود یک 

اســـبی بخـــرد تـــا او را پیـــش بتازد.
او یـــک جنون ویـــژه ای داشـــت. ایـــن مهم ترین چیزی 
اســـت که می شـــود گفت و این جنون هم قابل تســـری 
گردان او از او بیاموزند اما خودشـــان  نیســـت. باید شـــا
را بـــه کمال برســـانند. بایـــد گفت خودت بـــاش! کپی 
کســـی مباش، نســـخه َبدل کســـی مبـــاش، خـــودت را 

! مدام بســـاز
یخ مـــا مدت هاســـت  ایـــن ســـنتی غالـــب اســـت. تار
شـــخصیت های  ایـــن  و  شـــده  فروبســـتگی  دچـــار 


نباید توقع داشت 
 هر کدام از ما 

ً
لزوما

وقتی بیست نفر شاعر 
و منتفد و فیلم ساز 
تربیت می کنیم، این ها 
 بتوانند خلیفۀ 

ً
حتما

مثًال حاج نادر باشند 
یا خلیفۀ سیدمرتضی 
باشند یا اصًال خود نادر 
خلیفۀ سیدمرتضی 
باشد؛ نادر توی عالم 
خودش است، در یک 
فضای دیگری است نه 
اینکه تکرار سیدمرتضی 
باشد.

خلیفهنداردخلیفهندارد
اماراهشادامهدارداماراهشادامهدارد

به روایت یوسف علی میرشکاک 	
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بزرگی کـــه فقدان شـــان را تجربـــه می کنیم دیگـــر تداوم 
ندارنـــد. مگر جـــال و فروغ و هدایت تـــداوم یافتند؟ از 
مجلـــۀ بدفرجام یـــا بی فرجاِم ســـوره نـــه ده نمونه و پنج 
نمونـــه، فقط یک نمونه َنشـــریۀ اســـامی نشـــان بدهید 
کـــه توانســـته باشـــد آن راه را ادامـــه دهـــد و ادامۀ ســـورۀ 
ســـید مرتضی باشـــد. از سیاســـت تا ادبیات تا اقتصاد 

. در هیچ بخشـــی آن نشـــریه ادامـــه نیافت.  تـــا طنـــز
به َدکه هـــای مطبوعاتی که می رویم همه اش َنشـــریات 
یـــک  یـــم،  رقـــم نشـــریه دار زرد اســـت. شـــصت هفتاد 
نیســـت.  موجـــود  فرهنگی_ادبـــی  مســـلمانِی  َنشـــریۀ 
علـــت هم دو چیز اســـت: یـــک، ما با جهـــان ُمدرن، با 
یم. یک  گاهانـــه ندار جهـــان تکنیکـــی تأمل و تعامـــل آ
عرصـــه ای پدید آمده و ما افتادیـــم در آن. فقط مصرف 
می کنیـــم. همه اش هم هـــی می خواهیم بیـــرون بیاییم 

یـــم و بـــه قـــول خیلی هـــا بر گردیم. و بگریز
گرفتـــاری دوم مـــان هـــم ایـــن اســـت کـــه فکـــر می کنیم 
کـــم بقیه هســـتیم. وقتی قدرت دســـت ماســـت  ما حا
منتشـــر  تـــازه  مجلـــۀ  روز  هـــر  می شـــود.  اینجـــوری 

می شـــود. می دانیـــد کـــه آن َاوایـــل انقـــاب، جماعت 
همین جـــوری هـــی شـــبکه اضافـــه می کردنـــد و بعـــد 
هم چیـــزی بـــرای تغذیـــۀ شـــبکه ها نبـــود و برنامه های 

همدیگـــر را هـــی تکـــرار می کردنـــد.
تـــو بگـــو مـــا فکـــر می کنیـــم غـــرب مثـــًا بـــا پنجاه تـــا 
شـــصت تا شـــبکه بـــه اینجا رســـیده، حـــال آن کـــه این 
پیشـــتازی در رســـانه بخاطـــر فرهنگ و تنـــوع فرهنگی 
اســـت که در یک شـــبکه یا هزار شـــبکه جاری ســـت. 
امـــروز همان فرهنگی کـــه ما یک زمانی فکـــر می کردیم 
روی به رویـــش هســـتیم، حـــاال می بینیـــم نـــه، تـــوی اش 
یم.  غرق شـــدیم بـــدون اینکـــه بـــه روی خود مـــان بیاور
حاج نـــادر آن فرهنگ را می شـــناخت و به مقابله علیه 
آن برخاســـته بـــود. وقتی کســـی مدیومش را بشناســـد، 
واســـطۀ بیـــن خـــودش و دیگـــران را بشناســـد، قلمـــش 
و دوربینـــش را خـــوب بشناســـد، حرف هایـــش را آنجا 
درســـت آشـــکار می کند. حاج نـــادر رفـــت و جایگزین 
وقتـــی  بی همتـــا  و  یگانـــه  شـــخصیت های  نـــدارد؛ 

 می رونـــد دیگـــر غیرقابـــل تدارک انـــد.

وقتی کسی مدیومش 
را بشناسد، واسطۀ 

بین خودش و دیگران 
را بشناسد، قلمش 
و دوربینش را خوب 

بشناسد
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افق نو، رویدادی نو 	
بیسـت  حـدود  بـه  طالـب زاده  آقـای  و  مـن  آشـنایی 
بخش هـای  در  ایشـان  برمی گـردد.  قبـل  سـال  پنـج  و 
بـا  بـه نوعـی  و مـا  تلویزیـون فعالیـت می کـرد  مختلـف 
«، رابطـۀ  کاری داشـتیم امـا بعـد از »افـق نـو هـم ارتبـاط 
را در تمـام جلسـات و  مـا نزدیک تـر شـد و ایشـان مـن 
ایـن  می کـرد.  دعـوت  نـو  افـق  کنفرانـس  نشسـت های 
کنفرانـس یـک رویـداد منحصـر بـه فـرد بـود. بسـیاری از 
مهمان هـا صرفـا بـه خاطـر ارتبـاط با آقـای طالـب زاده در 
ایـن برنامـه شـرکت می کردنـد. در حقیقـت او بـا اعتبـار 
خـودش مهمان هـا را دعـوت می کـرد. دوگیـن فیلسـوف 
ارتدوکـس  یهـودی  وایـس  خاخـام  روسـی،  مطـرح 
ایـن  جملـۀ  از  یتـرز  ر اسـکارلت  و  ضدصهیونیسـت 
افـراد بودنـد. کسـانی کـه بـه واسـطۀ ارتبـاط با طالـب زاده 
گـر او  انقـاب اسـامی و آرمان هـای آن را شـناختند و ا
نبـود، هیـچ گاه به ایـران نمی آمدند. هر کدام از این افراد 
یـادی داشـتند. کنار  صاحـب فکـر بودنـد و مخاطبـان ز
هـم قـرار گرفتـن ایـن مجموعـه بـرای یک هدف مشـترک 
گروه هایـی  کلنـی و  و ضداسـتعماری سـبب تشـکیل 
می شـد کـه می توانسـت منافـع آمریکا و غـرب را به خطر 

بیانـدازد. بـه همیـن علـت اف بـی آی با مهمانـان تماس 
گرفـت و تهدیـد کـرد کـه حـق شـرکت در برنامـه را ندارند 

و کنفرانـس افـق نـو را تحریـم کـرد.

نگاه جهانی به انقالب اسالمی 	
نگاه طالب زاده دربارۀ انقاب اسـامی ایران نسـبت به 
محتـوای آن، یـک نـگاه جهانـی بـود و افـق پیـش رویـش 
انقاب جهانی حضرت مهدی )عج(. اعتقاد داشـت 
بایـد بیـن ایـن دو انقـاب پلـی زده شـود و در هـم تنیـده 
شـوند. ایـن نـگاه بین المللـی نسـبت بـه انقـاب باعـث 
شـده بـود تـا هیـچ گاه خـودش را در قالـب حـزب و گـروه 
سـایر  بـا  محتـوا  تولیـد  در  او  نکنـد.  خاصـه  خاصـی 
بـود.  متفـاوت  فیلم سـازان  و  تهیه کننـدگان  مجریـان، 
ایدئولـوژی خاصـی  آنتـن می بـرد، دارای  را روی  آن چـه 
منطبـق بـر آرمان هـای انقاب بود که به آن باور داشـت. 
سـال ها در آمریـکا تحصیـل کـرده بـود و غـرب و مبانـی 
آن را بـه خوبـی می شـناخت. در تولیـد محتـوا نگاهـی 
جهانـی داشـت و پیـرو آن دو هـدف را دنبـال می کـرد. 
کـردن دسـت غـرب در مباحـث حقـوق  هـدف اول رو 
. اسـاس پی ریـزی تمـدن غـرب بـه واسـطۀ تجـاوز و  بشـر


نگاه طالب زاده دربارۀ 
انقاب اسامی ایران 
نسبت به محتوای 
آن، یک نگاه جهانی 
بود و افق پیش 
رویش انقاب جهانی 
حضرت مهدی )عج(. 

انقالببرایانقالب
به روایت  مرتضی قرقی 	
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گون  کشتار وسیع نسل های مختلف در کشورهای گونا
شـکل گرفته و حیاتش وابسـته به این اسـتعمار اسـت. 
هـدف دومـش بیداری افـکار عمومی بود. می خواسـت 
مـردم جهـان بـا علـم بـه واقعیت هـا بیـدار شـوند. در این 
حـوزه هـم تفکـر ضـد غـرب نداشـت بلکه مسـئله اش با 

دولت مـردان و تمـدن اسـتعماری غـرب بـود.

وکیل الرعیا 	
زمانـی که در نیویـورک زندگی می کردم، آقای طالب زاده 
کـران فیلـم بشـارت منجـی بـه آن جـا آمـد. بـه  هـم بـرای ا
شـد.  مهمانمـان  بـود،  مـا  بیـن  کـه  صمیمیتـی  واسـطۀ 
گفتـم:  پرسـید.  مـا  ویـزای  وضعیـت  از  موقـع  همـان 
نیویـورک خـارج شـویم.«  از  نبایـد  مـاه  پنـج  و  »بیسـت 
شـما  ویـزای  وضعیـت  می کنـم  »تـاش  داد:  جـواب 
آقـای  و  بـودم  خبـر  حیطـۀ  در  مـن  شـود.«  درسـت 
طالـب زاده در بخـش فیلـم و مسـتند فعالیـت داشـت 
امـا نسـبت به مشـکل ما بی تفـاوت نبود. دغدغـۀ این را 
داشـت که چرا باید حقوق رسـانه ای ایران نقض شـود؟ 
از  مختلـف  افـراد  بـا  دیـدار  چندیـن  منظـور  همیـن  بـه 
جملـه خانـم کیمبرلـی، مسـئول خبرنـگاران خارجـی در 
نیویـورک، انجـام داد. حتـی بـه آقای احمدی نـژاد و وزیر 
ارشـاد وقـت هـم تذکـر مـی داد و می گفـت: »چـرا کسـی 
نیست که از حقوق خبرنگاران ایرانی دفاع کند و راه را 
... هموار  بـرای ورود بـه آمریـکا و تهیـۀ گزارش و مسـتند و
کنـد؟« امـا متاسـفانه بـا وجـود پیگیری هـای فـراوان بـه 
نتیجـه نرسـید. پیگیری حقوق رسـانه ای ایـران از غرب 
هـم در راسـتای جهان بینـی او و احقـاق حقـوق ضایـع 

شـدۀ ملت هـای ضعیـف بـود.

بشارت منجی در کلیساهای آمریکایی 	
معمـوال تهیه کننـده و کارگـردان فقط روی سـاخت فیلم 
تمرکـز دارنـد اما طالب زاده این گونه نبود. عاوه بر تولید 

یع  و اکران آن را هم داشت. به همین  محتوا دغدغۀ توز
علـت برای اکران فیلم بشـارت منجـی به نیویورک آمده 
کـرد.  پخـش  کلیسـا  چندیـن  در  را  فیلـم  ایـن  او  بـود. 
همیـن کار باعـث ایجـاد نوعـی ارتبـاط عاطفـی بیـن او 
از آن هـا بعدهـا  کـه تعـدادی  کشـیش ها شـد  از  برخـی 
بـرای کنفرانس افق نو به ایـران آمدند. ارتباط طالب زاده 
با بزرگان سـایر ادیان، تفکر ضدیهودی و ضدمسـیحی 
انقـاب اسـامی را از ذهن هـا می شسـت. او معتقـد بود 
همـۀ ادیـان نقـاط اشـتراکی دارنـد و آن چـه سـبب تفرقـه 
میـان آن هـا شـده، نـگاه سیاسـی و اسـتعماری اسـت 
کـه برخـی بـا سـوء اسـتفاده از دیـن و مـوج سـواری بـر آن 
باعـث شـده اند تـا افـکار خـود را ترویـج دهنـد و بـر ملـل 

مسـتضعف مسـلط شوند.

خودش یک رسانه بود 	
یکـی از ویژگی هـای خـاص  نـادر طالـب زاده این بود که 
هیچ کاری را برای مطرح کردن خودش انجام نمی داد. 
معمـوال مجـری یـا تهیـه کننـده می خواهـد فقـط خودش 
بـا مهمـان مصاحبـه کنـد امـا طالـب زاده نگاهـی فراتر از 
این مسـائل داشـت. اگر مهمانی دعوت می کرد، از من 
... هم برای مصاحبه  و سایر مجریان و تهیه کنندگان و
دعـوت می کـرد. او تـاش داشـت تا ایدئولـوژی را منتقل 
کنـد بـرای همیـن از همـۀ ظرفیت هـای رسـانه ای بـرای 

دیـده شـدن و ترویـج محتوا اسـتفاده می کرد.
مبانـی  هـم  او  بـود.  رسـانه  یـک  خـودش  طالـب زاده 
زبـان  هـم  و  بـود  معتقـد  آرمانـش  بـه  و  می شـناخت  را 
تخصـص  حرفـه اش  در  و  می فهمیـد  را  مخاطـب 
نویسـی،  سـناریو  فیلم بـرداری ،  کارگردانـی،  داشـت. 
... بـر همـۀ این مهارت ها تسـلط داشـت. امروز  تدویـن و
جبهـۀ انقـاب اسـامی داغـدار یکی از بزرگتریـن مردان 
کـه هـر چـه  عرصـۀ رسـانه و فیلـم سـازی اسـت. کسـی 
می شـود.  احسـاس  پیـش  از  بیـش  فقدانـش  می گـذرد 

طالب زاده خودش 
یک رسانه بود. 

او هم مبانی را 
می شناخت و به 

آرمانش معتقد بود 
و هم زبان مخاطب 

را می فهمید و در 
حرفه اش تخصص 
داشت. کارگردانی، 

فیلم برداری ، سناریو 
نویسی، تدوین و... 

بر همۀ این مهارت ها 
تسلط داشت. 
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 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 ایران، 
لبنان، افغانستان، 
عراق و... باید یک 
صفحه واحد شکل 
بگیرد.

گاه ،منتظــــــریآ انسانیمنتظر
به روایت سلیم غفوری 	

فیلم ساز خط شکن 	
اولیـــن آشـــنایی مـــن بـــا مرحـــوم طالـــب زاده متعلق به 
دهـــۀ 70 و  ماجرای اکران مســـتند »خنجر و شـــقایق« 
برمی گـــردد. آن موقع در بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه 
آزاد فعالیـــت داشـــتم. هنگامـــی که مســـتند از نمایش 
در تلویزیون منع شـــد، دانشـــجوها مســـتند را پارتیزانی 
در دانشـــگاه پخش و منتشـــر کردند. نمایشگاه عکس 
یت بوســـنی برگـــزار کردیم و اکران مســـتند هم  بـــا محور
در کنـــار این برنامه بود. آن جا ما نـــام آقای طالب زاده را 
به عنوان کارگردان مستند شـــنیدیم و با آشنایی بیشتر 
از ایشـــان به عنوان فیلم ساز خط شـــکن یاد می کردیم. 
بعـــد از مدتی در اولین ســـالگرد شـــهید مرتضی آوینی 
ماقـــات  طالـــب زاده  آقـــای  بـــا  حضـــوری  به صـــورت 
داشـــتم که موجب اســـتمرار ارتباط شـــد. بعد از آن هم 
وقتـــی وارد عرصۀ  مستندســـازی شـــدم در کاس های 
آقـــای طالـــب زاده در دانشـــگاه صداوســـیما شـــرکت 
کـــردم. بـــرای امـــور مختلف فرهنگـــی، مستندســـازی 
...  از نظـــرات و پیشـــنهادت حـــاج نـــادر اســـتفاده  و
صداوســـیما،  مدیـــران  از  یـــادی  ز تعـــداد  می کردیـــم. 
افتخار داشـــتند مقاطعـــی در کنار حاج نادر باشـــند. 
همراهی و مشـــورت با ایشـــان باعث شـــناخت بهتر از 
رســـانه می شـــد. برنامه های خط شـــکن و مطالبه گرانۀ 
آقـــای طالـــب زاده موجـــب ایجـــاد مســـیر جدیـــدی در 

است. شـــده  رسانه 

نگاه آخرالزمانی و کادرسازی 	
جوانـــان  تربیـــت  و  آمـــوزش  در  نـــادر  حـــاج  اهتمـــام 
مثال زدنـــی بود. اولین کار مســـتقل بنده، مســـتندی با 
موضـــوع عقب نشـــینی ارتش اســـرائیل از جنوب لبنان 
و عصـــر جدیـــد مقاومـــت بـــود. بابـــت همیـــن موضوع 
چندین ســـاعت جلســـه با آقای طالب زاده داشـــتیم. 
وقـــت  گذاشـــتن و اهمیت  دادن بـــه آثـــار جوانان فقط 
بـــرای بنـــده نبـــود. حـــاج نـــادر وقتـــی آثـــار جوانـــان را 
اثـــر  مـــورد  در  و  می گرفـــت  تمـــاس  آن هـــا  بـــا  می دیـــد 

صحبـــت و راهنمایـــی می کردنـــد.
از اولیـــن دوره هـــای آمـــوزش فیلم ســـازی کـــه در مرکـــز 
آمـــوزش وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی برگزار شـــد، 
مخاطبیـــن از جوانـــان فعـــال رســـانه ای لبنـــان بودند. 
کارگـــردان مســـتند »روح اهلل« کـــه درمورد امام اســـت، از 
هنرجوهـــای همیـــن دوره بـــود. همچنین آثـــار برخی از 
هنرجوهـــا در جشـــنواره های بین المللی درخشـــیدند.

، کاس آموزش فیلم ســـازی  از دیگر کارهای حاج نادر
آقـــای  بـــود.  ایـــران  کن  ســـا افغانســـتانی های  بـــرای 
طالـــب زاده محلـــی و منطقـــه ای فکر نمی کـــرد. یعنی 
نـــگاه بـــه افـــراد طبـــق منطقـــه جغرافیایـــی نداشـــت و 
مســـئله را آخرالزمانـــی می دیـــد که در آخـــر همه جهان 

در یـــک صـــف واحـــد قـــرار دارند.
عقیـــده داشـــت بـــرای تشـــکیل جبهـــۀ رســـانه ای بین 
... باید یک صفحه  ایـــران، لبنان، افغانســـتان، عـــراق و
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می گفت: »کار اول 
هیچ کسی قرار 

نیست عجیب  و 
غریب باشد. همه 

نقطه شروعی در کار 
دارند و در مسیر 

یادگیری نقاط ضعف 
را متوجه می شوند. 

باید حمایت و 
راهنمایی کنیم و 

انگیزه بدهیم تا 
جوانان رشد کنند.« 



واحـــد شـــکل بگیرد. با همیـــن نگاه هم بـــه تربیت نیرو 
در ســـایر کشـــورها می پرداخـــت. به صـــورت کلـــی بـــه 
بحث آمـــوزش و کادرســـازی بســـیار اهمیـــت می داد. 
چندیـــن مرتبه که به منزلشـــان رفته بودیـــم، جوانانی از 
شهرســـتان حضور داشـــتند، آمـــده بودند اثرشـــان را به 

حاج نـــادر نشـــان بدهند.  

حاج نادر، حامی جوانان 	
مســـتندی درمـــورد زلزلـــه بم داشـــتم که بســـیار ســـریع 
تدوین شـــد تا به مراســـم چهلم برســـد. آن موقع با حاج 
کل تأمیـــن برنامه هـــای بین الملـــل  کـــه در اداره  نـــادر 
بـــود؛ تمـــاس گرفتـــم و در مورد مســـتند توضیـــح دادم. 
قـــرار شـــد روز بعـــد جلســـه حضـــوری داشـــته باشـــیم. 
مســـتند را دیـــد و خیلـــی تعریف کـــرد. بـــرای پخش در 
شـــبکه هماهنگ شـــد. با وجود اینکه می دانســـتم کار 
متوســـطی و گـــزارش محـــوری بـــوده اســـت. روحیه ای 

داشـــت کـــه از کار جوانـــان حمایـــت می کردند.
می گفـــت: »کار اول هیـــچ کســـی قرار نیســـت عجیب 
 و غریـــب باشـــد. همـــه نقطـــه شـــروعی در کار دارنـــد و 

در مســـیر یادگیـــری نقـــاط ضعف را متوجه می شـــوند. 
بایـــد حمایـــت و راهنمایـــی کنیـــم و انگیـــزه بدهیم تا 
، به  جوانـــان رشـــد کننـــد.« روحیـــه حمایتی حاج نـــادر
شـــکل گیری نســـل مستندســـازان جوان انقابی کمک 
کـــرد. نـــگاه حـــاج نـــادر بـــه شـــبکه افـــق، حمایـــت از 

جوانـــان بـــود کـــه باید دیده شـــوند.
 حتـــی در فصـــل اول راز کـــه روی آنتـــن شـــبکه چهـــار 
رفـــت، بـــا مستندســـازان جـــوان  کـــه در جامعـــه کمتـــر 
شـــناخته شـــده بودنـــد؛ گفت وگـــو می کـــرد. جوانانـــی 
کـــه پتانســـیل و ظرفیـــت داشـــتند را بـــه مجموعه های 

مختلـــف معرفـــی می کـــرد. 

تریبون های انقالب اسالمی در تلویزیون 	
ســـال ۸۸ جمعـــی از هنرمنـــدان خدمت مقـــام معظم 
رهبـــری رفتنـــد. در آن دیدار چندین نفـــر به نمایندگی 
آقـــای  افـــراد  از  کـــه یکـــی  کردنـــد  از جمـــع صحبـــت 
طالـــب زاده بود. در صحبت ها به اســـتفاده حداکثری 
از ظرفیت مســـتند برای حل مشـــکات اشاره داشت. 
همچنین عاوه بر نقش در تشـــکیل شـــبکه افق، ایده 
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راه اندازی شـــبکه مســـتند را مطرح کرد که بعد از چند 
ماه پخش آزمایشـــی شـــبکه مســـتند آغاز شد.

دغدغـــه و هـــدف از تشـــکیل شـــبکه افـــق، راه اندازی 
شـــبکه ای برای تریبون انقاب اســـامی بود. یعنی یک 
رسانه پیشتازی داشته باشـــیم که زبان گویای انقاب 
در عرصه هـــای مختلف باشـــد و بســـتری برای رشـــد و 
پـــرورش افـــراد انقابـــی و رســـانه ای. هنـــگام راه اندازی 
« را پیشـــنهاد داده  شـــبکه افق، حاج نادر اســـم »عصر
بـــود کـــه بنـــا بـــر ماحظـــات مدیـــران وقـــت تلویزیـــون 

موافقت نشـــد. 
همـان اوایـل در مـورد هـدف و برنامـه و گفتمـان شـبکه 
کـه حـال  تـا هنگامـی  بـرای مـا صحبـت می کـرد.  افـق 
جسـمی مسـاعدی داشـت، برنامه عصر که با مدیریت 

ایشـان روی آنتـن شـبکه افـق بـود را اجـرا می کـرد. 
موضـــوع حائز اهمیت کـــه دغدغه آن را داشـــت، بیان 
مشـــکات و محرومیـــت خوزســـتان و ورود رســـانه بـــه 
آن مناطـــق بـــود. هنگامـــی کـــه بیمـــار بود هـــم دغدغه 
کـــه  مســـائلی  داشـــت.  را  زمین مانـــده  روی  کارهـــای 
دغدغـــه انقاب بـــود مانند یمن، وضعیـــت اقتصادی 
، نظام ســـلطه در جهان،  لبنـــان، مناطق محروم کشـــور

یـــکا و ... برایشـــان مهم بود.  افـــول آمر

فراز و فرودهای افق نو 	
« تحت عنوان هالیوودیســـم  ســـال اول فعالیت »افق نو
یـــکا و اروپا آغاز شـــد. نشســـتی از  بـــا میهمانانـــی از آمر
کـــه از  اندیشـــمندان مســـتقل و ضدســـلطه و افـــرادی 
درون غرب به غرب نقد داشـــتند؛ تشـــکیل شـــده بود. 
شـــش دوره افق نو برگزار شـــد و بعد از تشـــکیل شـــبکه 
افـــق، از ظرفیـــت تلویزیـــون بـــرای ضریـــب رســـانه ای 

کنفرانـــس افـــق نو اســـتفاده کرد. 
افق نـــو را با دو هدف برگزار می کـــرد. هدف اول حضور 

اندیشمندان مســـتقل غربی در ایران و شناخت کشور 
بـــود. چـــون بـــا حضـــور اندیشـــمندان مســـتقل غربـــی 

کم بـــر ایران بـــرای آن ها تبیین می شـــد. فضـــای حا
هـــدف دوم نقـــد دوطرفه غرب بود. بایـــد از جریان های 
غـــرب  سیاســـت های  نســـبت  غربـــی  منتقدهـــای 
اســـتفاده می کردیـــم و بـــه دیده شـــدن ایـــن گفتمـــان و 
آدم هـــا ضریـــب بدهیـــم. بـــه معنـــای دیگـــر یـــک نقد 
رفـــت و برگشـــتی و دو طرفـــه بـــا افـــرادی از بطـــن غرب 
بود. چـــون صرفًا با نـــگاه یک طرفه خودمـــان نقد غرب 

کامـــل نمی شـــود.
در ســـال ۹2، هم زمانـــی دومیـــن دوره افـــق نـــو بـــا تغییر 
دولـــت موجـــب مشـــکات جـــدی بـــرای افق نو شـــد. 
کـــره بـــا دولت هـــای غربی،  دولـــت وقـــت بـــه دلیل مذا
موافـــق برگـــزاری افـــق نـــو نبـــود. چـــون افق نو سیســـتم 
تی مانند ویزای  کم بر غـــرب را نقد می کرد. مشـــکا حا
مدعویـــن و عدم حمایـــت و کمبود اعتبـــار مالی برای 
، به وجـــود آمد که با تـــاش حاج نادر  مجموعـــه افـــق نو

کمتر شـــد. 

انسان منتظر 	
شـــاه کلید کارهـــای تولیـــدی آقـــای طالـــب زاده، نـــگاه 
بـــه   » انتظـــار »عصـــر  مجموعـــه  در  بـــود.  آخرالزمانـــی 
مســـئله وضعیت انســـان منتظر می پرداخـــت. هنگام 
پیاده روی اربعیـــن که خیل گســـترده ای از ارادتمندان 
اباعبـــداهلل حضـــور داشـــتند، دغدغه داشـــت که این 
اتفـــاق را بایـــد رویـــدار آخرالزمانـــی بدانیم و در رســـانه 
مطرح کنیـــم. مهم ترین موضوعی که برای ایشـــان مهم 
بـــود، موضوع انتظـــار و آخرالزمان بود. برای ایشـــان یمن 
مهـــم بـــود و نقـــش آن در عصر ظهـــور را دلیـــل اهمیت 
 دادن بیشـــتر بـــه یمـــن می دانســـت. به معنـــای واقعی 

کلمه ایشـــان انســـان منتظـــر بود. 
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اولین دورٔه آموزشی 	
اولیـــن دوره ای کـــه حاج نادر برای آمـــوزش کارگردانی 
برگـــزار کـــرد مربـــوط به ســـال ۸2  اســـت. تا قبـــل از آن 
ایشـــان در لبنـــان و حـــزب اهلل و ... دوره هایـــی برگزار 
کرده بـــود اما داخل کشـــور هنوز دوره ای برگزار نشـــده 

بود.
پیش تولیـــد  مشـــغول  کـــه  )ســـال۸2(  دوران  آن  در 
نفـــر  ســـه  بـــود،  دیگـــر  کار  هـــزار  و  منجـــی  بشـــارت 
دانشـــجوی کارگردانی دانشـــگاه )محمدرضا شـــفاه، 
آینده مهـــر و پوروزیـــری( می رونـــد و از او می خواهنـــد 
جمـــع  یـــک  بـــرای  فوق برنامـــه  به صـــورت  و  بیایـــد 

بگـــذارد. کارگردانـــی  کاس  انقابـــی 
حاج نادر بخاطر مشـــغله هایش دعـــوت بچه ها را رد 
می کنـــد. موقـــع رفتن همزمان بـــا اذان ظهر می شـــود، 
هســـت  جایـــی  »اینجـــا  می پرســـند:  او  از  بچه هـــا 
نمازمـــان را بخوانیـــم؟« حاج نـــادر می گویـــد در اتـــاق 
مـــن بخوانیـــد و از اتـــاق خارج می شـــود. این ســـه نفر 
دســـته جمعی نمازشـــان را بـــه جماعـــت می خوانند. 
وقتـــی حاج نادر برمی گـــردد و نماز جماعت ســـه نفرٔه 
می گویـــد:  و  می آیـــد  خوشـــش  می بینـــد،  را  آن هـــا 
یـــد؟« می گویند شـــاید  »چنـــد نفر مثـــل خودتـــان دار
آن  و  می کنـــد  قبـــول  ایشـــان  بشـــویم.  نفـــری   20_2۵

استاد
تقواوتکنیک

به روایت محمدباقر مفیدی کیا 	
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کامـــا  دوره ای  می کنـــد.  برگـــزار  را  کارگردانـــی  دورٔه 
تخصصـــی و پرمحتـــوا و پر از جنب وجـــوش، که من 
و خیلی هـــای دیگـــر که در آن دوره شـــرکت داشـــتیم 
معتقدیم که از لحاظ ســـطح فنی و کیفیت شـــاید تا 

آخـــر تحصیل مـــان مشـــابه آن را ندیدیم.
صحبـــت  تخصـــص  و  اخـــاص  ترکیـــب  از  وقتـــی 
مثـــل  پیچیـــده  جلوه هـــای  یـــا  شـــعار  در  می کنیـــم 
نمـــاز شـــب و دعای ســـحر منظـــورم نیســـت. منظور 
آن دیـــن داری و اخـــاص و تقـــوای شـــبه متظاهرانه 
نیســـت، بلکـــه یـــک دیـــن داری کامـــا عملگرایانـــه 
اســـت که شـــخصیتی مثل نـــادر طالـــب زاده را با آن 
همه شـــهرت و اعتبار و مشـــغله پای کار چند جوان 
دانشـــجو مـــی آورد تا برای شـــان یـــک دوره تخصصی 
فیلمســـازی برگـــزار کنـــد. نـــادر طالـــب زاده ای کـــه تا 
دیـــروز به حزب اهلل لبنان آموزش می داد و در بوســـنی 
گرد بزرگان سینمای جهان  مستند می ساخت و شـــا

بـــود و دوشـــادوش آوینـــی کار میکرد.
اســـتفان  اســـتادش  بـــه  ایشـــان  موقـــع مشـــخصًا  آن 
شـــارف و کتابش اشـــاره داشـــت. این برای ما خیلی 
جـــذاب بود که یـــک شـــخص انقابـــی و مذهبی در 
دانـــش ســـینما، اینقدرتخصصـــی حرف بـــرای گفتن 

دارد و حرف هایـــش هـــم واقعـــا نو اســـت. 
ما ســـال های بعد با خیلی از اســـاتید مشـــهور سینما 
کاس داشـــتیم، هر کـــدام هم یک فوایدی داشـــتند. 
او نرســـیدند، چـــرا  بـــه  گفـــت هیچ کـــدام  نمی شـــود 
کـــه هرکســـی از زاویـــه دیـــد خـــودش یـــک دانشـــی را 
منتقـــل می کند. ولـــی ما هنـــوز دانـــش تکنیکی مان، 
یـــک بخشـــی اش، برمی گـــردد بـــه آن دوره ســـال ۸2. 
مثـــا ایشـــان بـــرای آمـــوزش اســـتوری برد و یـــاد دادن 
قـــاب و تصویـــر و مهندســـی نمـــا، ما را مکلـــف کرده 
بـــود ســـکانس هایی کـــه در کاس تحلیـــل کرده ایـــم 

کنیـــم، یعنـــی  و دیده ایـــم را تبدیـــل بـــه اســـتوری برد 
کنیـــم و  موقعیـــت اصلـــی هـــر ســـکانس را نقاشـــی 
داســـتان یـــک پـــان را بـــه صـــورت طراحـــی از زاویـــه 
یک جـــور  ایـــن  بدهیـــم.  تحویـــل  و  بکشـــیم  اصلـــی 
کـــه تحلیـــل کرده ایم  مهندســـی معکـــوِس آن پانـــی 
بـــود و این آمـــوزش و تمرین در فرآیند مهندســـی نما و 

تصویـــر خیلـــی بـــه مـــا کمک مـــی کرد.   
بعد از ســـاخت فیلم داســـتانی کوتاه »لکه« )برگزیده 
( ایشـــان در چند مصاحبه  چهارمین جشـــنواره عمار
گفتـــه بودنـــد االن فیلمســـازهایی در جشـــنواره عمـــار 
کار داســـتانی می ســـازند کـــه قـــاب را می شناســـند و 
نماهایشـــان مهندســـی شـــده اســـت. چنـــد روز بعد 
همیـــن را به خـــود مـــن گفت. گفـــت: »در فیلـــم لکه 
روی  از  یعنـــی  بـــود.«  شـــده  مهندســـی  قاب هایـــت 
تصویـــر تشـــخیص داده بود که این فیلم اســـتوری برد 
دارد. این نشـــان از اوج تســـلط ایشـــان بر فیلمسازی 

بود.
بـــه ایشـــان گفتـــم ایـــن کار اســـتوری برد داشـــت و آن 
هـــم محصول خود شـــما بود کـــه به ما آمـــوزش دادید. 
در کنـــار همـــه این هـــا، آن ویژگـــی دلســـوزی ایشـــان 
در مقـــام اســـتادی بـــود که مـــا را شـــیفته کـــرد و ما در 
ادامه فهمیدیم ایشـــان کســـی نیســـت کـــه بیاید یک 
چیزهایـــی را آمـــوزش بدهد و برود. ایشـــان ویژگی اش 

گردهایش را رهـــا نمی کرد. ایـــن بود کـــه شـــا

حاج نادر ، یک سرمایٔه وسیع و غنی 	
هر کشـــوری در زمینه های مختلف، از منابع طبیعی 
گرفتـــه تا دانشـــمندان و ســـرمایه های انســـانی، منابع 
مادی و معنـــوی ای دارد. گاهی بعضی منابع، نایاب 
و کم یابنـــد مثـــل الماســـی که مانند نداشـــته باشـــد؛ 
نـــادر طالـــب زاده برای این کشـــور از آن ســـرمایه هایی 
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بود که مشـــابه ندارد. چرا کـــه در موضوعات مختلف 
می تـــوان افـــراد بســـیاری را متخصص دانســـت، مثًا 
می تـــوان ۱0 پزشـــک را نـــام بـــرد کـــه جـــزء بهترین هـــا 
هســـتند و بـــا هـــم قابـــل جایگزینی اند، امـــا حاج نادر 
طالـــب زاده شـــخصیتی بود کـــه از جهـــاِت مختلفی 

بی بدیـــل و غیرقابل جایگزینـــی بود.
مهم تریـــن وجـــه ایـــن غیرقابل جایگزینی بـــودن هـــم، 
شـــخصیت جامـــع حاج نـــادر بـــود. به طـــور مثـــال در 
مواجه با غرب؛ تســـلط ایشـــان منحصر در شنیده ها 
یا خوانده هـــا نبود، بلکه به واســـطه زندگی و تحصیل 
در آنجـــا، به فرهنگ و جامعه غرب تســـلط داشـــت، 
ایـــن  می توانســـت  و  می شـــناخت  را  نخبگان شـــان 
کثـــرت  بـــا  را  غـــرب  اپوزوســـیوِن  جبهـــٔه  نخبـــگاِن 

ســـلیقه ها به پـــای میز کنفرانســـش بیـــاورد.
 یا در حوزه رســـانه و ســـینما همانطور که می توانســـت 
می توانســـت  باشـــد،  دوگیـــن  الکســـاندر  هـــم کام 
روبروی بزرگان ســـینما مثل کیمیایی  و ... بنشـــیند و 
بـــا آن ها هم کام شـــود. بـــا این همه در بوســـنی جهاد 
و جنـــگ را هـــم تجربه کرده بود و در عیـــن حال تقوا و 

دیـــن داری اش هم کامل بود. یعنـــی به معنای مطلق 
کلمـــه در حوزه خـــودش جامع االطـــراف بود.

مدیریت فرهنگی از نگاه حاج نادر 	
حاج نـــادر میگفت: »اگر تصمیم گیری با من باشـــد، 
کســـی را با عنوان مدیر باالی ســـر فیلمساز می گذارم 
کـــه خودش جـــزو بهترین فیلمســـازها بـــوده و توانایی 
مدیریـــت هـــم دارد. بـــرای  4_3 ســـال یـــک مدیـــر با 
تخصـــص را منصـــوب میکنـــم، تـــا همانطـــور کـــه در 
جایگاه کارگردانی آثار خوب ســـاخته است، در دوره 
مدیریتـــش به چنـــد نفر دیگر هـــم کمک کند تـــا آثار 

کیفیت تری بســـازند« با 
ایـــن یعنـــی نـــگاه تخصصـــی و حرفـــه ای بـــه مقولـــٔه 
.؛ یعنـــی مدیـــری کـــه می خواهـــد در  فرهنـــگ و هنـــر
عرصـــه هنـــر و فرهنـــگ کار کند باید هویـــت هنری و 
فرهنگی داشته باشـــد، نه  اینکه یک نفر بیاید پشت 
میز مدیریت، ســـی ســـال بماند. مدت کوتاهی بیاید 
کار بکنـــد و عرصـــه را به نفـــر بعدی تحویـــل بدهد تا 

این جریان، حرکت و جوشـــش داشـــته باشـــد.
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کـــردم. آن موقـــع  اولیـــن مســـتندم را ســـال ۸3 ضبـــط 
فقـــط یـــک موضـــوع تـــوی ذهنـــم بـــود و هیچ دوســـت 
یم.  گری هم نداشـــتم که بـــا او در میانش بگذار ســـینما
شـــهید ابراهیـــم اصغـــرزاده را می شـــناختم و کارهایش 
را هـــم خیلی دوســـت داشـــتم ولـــی در دسترســـم نبود. 
در مشـــهد با چندتـــا از بچه ها برای ســـاخت مســـتند 
جلســـه گذاشـــتیم و یکی از آن ها بهم گفت: »من توی 
ســـینمای جوانم و فیلمبرداری بلدم.« بعـــدًا که رفتیم 
ســـر ضبط فهمیدم طـــرف فقط می رفته ســـینما بلیط 

می کرده.  پـــاره 
ما بـــا هـــم رفتیـــم سیستان وبلوچســـتان تصویربرداری 
تـــار  می گرفتیـــم  تصویـــر  هرچـــه  امـــا  کردیـــم  شـــروع  را 

کاره.«  گفتـــم: »شـــاید اشـــکالی در  درمی آمـــد. بهـــش 
دوربین پـــی دی ۱70 بود. رفتیم صداوســـیمای زاهدان 
کـــش  پا هرچـــی  کردیـــم.  تمیـــز  را  دوربیـــن  لنزهـــای  و 
می کردیـــم باز هم تـــار بـــود. هـــی می گفتیم:»خدایا چرا 

تـــاره؟« این 
وقتی آمدیـــم تهران فهمیدیم این یک دکمه ای داشـــته 
بـــه نـــام ِان دی و این بلد نبوده دکمـــه را بزند ولی همان 
تصاویـــری کـــه گرفتیـــم را تبدیـــل به یک فیلم مســـتند 

کردم.
 ســـال۸4  مونتـــاژش تمـــام شـــد و یـــک روایـــت هجده 
دقیقـــه ای درآوردم امـــا چـــون تصاویـــر تـــار بـــود هرجـــا 
در  فیلمیـــه!«  چـــه  ایـــن  »آقـــا  می گفتنـــد:  می رفتیـــم 

ماها ماهاخیلیاز خیلیاز
مدیونحاجنادریممدیونحاجنادریم

به روایت محسن اسام زادهبه روایت محسن اسام زاده  		



 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده

  67    

همـــان روزهـــا یـــک مجلـــه ای دیـــدم به نـــام یـــاد یـــاران 
اتفاقـــًا  بودنـــد.  کـــرده  بـــا حاج نـــادر مصاحبـــه ای  کـــه 
امـــروز باالخـــره توانســـتم پیدایش کنـــم. بعـــد از این که 
مصاحبـــه را خواندم فهمیدم حاج نادر با حاج  ســـعید 

صمیمی انـــد.  دوســـت  قاســـمی 
بـــا حاج ســـعید تماس گرفتـــم و گفتـــم: » حاجی من یه 
کار مســـتند ســـاختم می شـــه منو یه سفارشی کنین؟« 
گفت: »برادر حاج نادر ســـرش شـــلوغه!« اصـــرار کردم: 
»الاقـــل تلفنـــش رو بدیـــد.« شـــماره را گرفتـــم و از دفتـــر 
جنبـــش دانشـــجویی عدالت خـــواه بـــا ایشـــان تماس 
گرفتـــم. خیلی حـــال وروزم خراب بود. هرکـــی می دیدم 
طعنـــه مـــی زد: »ایـــن چیـــه درســـت کـــردی؟ تلفنی به 
ایشـــان گفتـــم: »مـــن از مشـــهد اومـــدم و یه مســـتندی 
ســـاختم و می خـــوام کارمو به شـــما نشـــون بـــدم« درجا 
پذیرفـــت و گفت: »یه روزی پاشـــو بیا پیشـــم«. من فکر 
کـــرده.  کـــردم دعوتـــش الکـــی اســـت و دست به ســـرم 
چند روز بعد نشســـته بـــودم پیغامگیر فکـــس را چک 
می کـــردم کـــه یک هـــو صـــدای حاج نـــادر پخش شـــد: 
»سام آقای اســـام زاده شـــما قرار بود بیای پیش من.« 
خیلی برایم عجیـــب بود. بعدها که ارتباط مان بیشـــتر 
شـــد فهمیدم حاج نـــادر رویه اش این اســـت که هرچه 
گمنام تر بـــودی و هرچه تازه کارتر بودی پیشـــش عزیزتر 

. ی می شد
مـــن بعد از شـــنیدن پیـــام حاج نادر کیســـم را انداختم 
رو کولـــم و راســـتۀ خیابـــان توانیـــر را گرفتـــم رفتـــم بـــاال. 
 . آن وقت هارد اکســـترنال و دی وی دی نیامده بود هنوز
یـــک هاردهای متفاوتی بـــود که پول نداشـــتیم بخریم. 
کســـی هم نداشـــتم  هارد کـــه هیچی حتی پول کرایه تا
که کیس را ســـوار ماشـــین کنم ببرم. خرکشـــش کردم تا 

. حاج نادر منـــزل 
وقتی رســـیدم حاجی خیلی  تحویل گرفت. نشســـتیم 

و فیلـــم را برای حاجی پخش کردم. ایشـــان پشـــت ســـر 
مـــن مشـــغول تماشـــا بود. تـــا زمانی کـــه فیلم تمام شـــد 
حاجـــی حرفـــی نزد. بعـــد از اتمـــام فیلم من برگشـــتم از 
حاجی بپرســـم »چطـــور بود؟« دیدم حاج نادر دســـتش 
را گذاشـــته زیر چانه و نشســـته دارد تیتـــراژ را هم تا آخر 

 . می بیند
تیتـــراژ که تمام شـــد گفت: »عجـــب کار خوبیه! تو منو 
یاد ســـیدابراهیم اصغرزاده انداختی. ســـیدابراهیم هم 
اولیـــن فیلمـــش رو رفتـــه بود تـــوی هند با یـــه هندی کم 

فیلم گرفته بـــود و آورد گذاشـــت من دیدم.«
خـــودم  در  کـــه  شـــدم  خوشـــحال  این قـــدر  مـــن 
نمی گنجیـــدم. تـــا آمـــدم بیـــرون بـــه داداش اصغـــرزاده 
زنـــگ زدم و کلـــی راجع بـــه حاج نـــادر گفتـــم. بعضـــی 
کـــه در رســـانه ها می بینـــی یـــا  از آدم هـــای معـــروف را 
یادداشت هایشـــان را می خوانـــی بعد باهاشـــان ارتباط 
آدم  یـــک  می بینـــی  سراغ شـــان  مـــی روی  و  می گیـــری 
دیگرانـــد. حاج نـــادر برعکس بـــود. وقتی به مـــن پیغام 
داد بـــروم پیشـــش درگیـــر ســـاخت بشـــیر منجـــی بود. 
یـــادم اســـت ده دوازده تـــا طلبۀ تـــازه کار از مشـــهد آمده 
بودنـــد، این قـــدر این هـــا را تحویـــل  گرفـــت و بهشـــان 
روحیـــه داد کـــه وقتـــی حاجـــی بـــه رحمت خـــدا رفت 
سرپرست شـــان هرطور شـــده بـــود خودش را رســـاند به 
مراســـم ترحیـــم ایشـــان. او واقعـــا نیروســـازی می کـــرد و 

یـــم. خیلـــی از ماهـــا مدیـــون حاج نادر

بعدها که ارتباط مان 
بیشتر شد فهمیدم 

حاج نادر رویه اش 
این است که هرچه 

گمنام تر بودی و 
هرچه تازه کارتر بودی 

پیشش عزیزتر 
می شدی.





من در جنوب لبنان به دنیا آمدم. در روسـتایی به اسـم 
یکـی  آن  در  کـه  روستایی سـت  روسـتا  ایـن  جبشـیت. 
توسـط  لبنـان  اشـغال  زمـان  در  مقاومـت  نمادهـای  از 
اسـرائیل در سـال ۱۹۸۸ زندگـی مـی کـرد. اون شـخص 
از  مـن  راغـب حـرب.  نیسـت جـز شـهید شـیخ  کسـی 

بچگـی در ایـن محیـط بـزرگ شـدم. 
در دوران جوانی ام لبنان اشـغال شـده بود و مظلومیت 
حکـم  اجتماعـی  عقـل  می کـرد.  بیـداد  آن جـا  در 
از  و  از زمین شـان  کشورشـان،  از  بایـد  کـه همـه  می کـرد 
میدان هـای  در  کـه  همانطـور  کننـد.  دفـاع  مردم شـان 
کـه می جنگیدنـد و جان شـان  جنـگ سـربازانی بودنـد 
کـه در همـان میـدان جنـگ  را فـدا می کردنـد، الزم بـود 
کـه فیلـم  و مسـتند  دوربین هایـی وجـود داشـته باشـد 
میدان هـای  در  کـه  خونینـی  اتفاقـات  و  کننـد  تولیـد 
جنـگ در جریـان بـود را ثبت و ضبـط نماینـد. الزم بـود 
را  کشـور  واقعیـت  و  حقیقـت  کـه  بشـود  تولیـد  چیـزی 
یسـم  کـه بـه ترور کشـوری  بتوانـد بـه بقیـه نشـان بدهـد. 

کـه  و خیلـی چیزهـای دیگـر متهـم شـده بـود و طرفـی 
متجـاوز بـود و بـه کشـورمان درازدسـتی کـرده بـود درواقـع 
داده  نشـان  صحنـه  بی گنـاه  طـرف  رسـانه،  طریـق  از 
می شـد و طرفـی کـه بـه آن تجـاوز شـده بـود و مـورد ظلـم 

را طـرف ظالـم می نمایاندنـد.  بـود  گرفتـه  قـرار 
بـه  برهـه  آن  و در  آن جـا  کار رسـانه ای در  بـرای همیـن 
چیـزی فراتـر از یـک امـر ضـروری تبدیـل شـد. مـا بـرای 
به دسـت آوردن علـم رسـانه و تصویـر بـا زمـان مسـابقه 
اسـتاد  بـا  توانسـتیم  کـه  بـود  ایـن طریـق  از  و  می دادیـم 

بشـویم.  آشـنا  طالـب زاده  حاج نـادر  مرحـوم  بـزرگ 
ایـران  اسـامی  انقـاب  از  تاثیرگرفتـه  به شـدت  مـا 
کردیـم میهن مـان  هسـتیم. از وقتـی چشـم بـه دنیـا بـاز 
اشـغال شـده بود و مورد ظلم اهریمنان بودیم. در همان 
زمـان هـم انقـاب اسـامی ایران به دسـت امام خمینی 
خودجـوش  انقـاب  ایـن  گرفـت.  شـکل  قدس اهلل سـره 
بـود. ارتباطـی کـه بیـن مـا و انقـاب ایـران بـه وجـود آمـده 
کار در  کـه مـا اهـل  کامـا مردمـی بـود. از آن جایـی  بـود 

برایبچههایحزباهلل
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کـه بـا اسـتاد نـادر  حـوزه رسـانه بودیـم طبیعـی هـم بـود 
باشـند  نفـری  اولیـن  ایشـان  و  شـویم  آشـنا  طالـب زاده 
نـود   دهـه ی  در  می کنـم  گمـان  بشناسـیم.  ایـران  از  کـه 
میـادی بـود،  فکـر کنـم ۱۹۹4 یـا ۱۹۹۵ کـه بـا اسـتاد نادر 
طالـب زاده ماقـات کردیـم. ما هنوز کم سن وسـال بودیم 
و دوره ی جوانی را می گذراندیم. حدودًا ۱۸ ساله بودم و 
مجـذوب تواضـع و لطـف و محبتی کـه نثارمان می کرد 
قرار گرفتم. این باعث شـد که تحت تاثیر شـخصیتش 
نشـر  دغدغـه ی  طالـب زاده  نـادر  اسـتاد  بگیریـم.  قـرار 
را  دشـمن  علیـه  رسـانه ای  مقاومـت  تفکـر  گسـترش  و 
داشـت. حاج نـادر در واقـع اولیـن مدرسـه ی مـا بـود کـه 
شـیوه ی  و  اخـاق  توجـه،  فرهنـگ،  و  شـدیم  واردش 
درواقـع  شـخصیتش  داد.   یادمـان  را  دیگـران  بـا  رفتـار 
مدرسـه ی کاملی بود در همه ی ابعاد. نمی توانم بگویم 
کـه حاج نـادر فقـط اسـتاد فیلـم یـا اسـتاد تهیـه کنندگی 
مدرسـه ی  او  بلکـه  بـود  تصویربـرداری  و  کارگردانـی  و 
کاملـی بـود کـه در آن مفاهیـم متعالـی اخاقـی و ایمـان 
یـس می شـد. می گویـم انقـاب  و تربیـت و انقـاب تدر
چـون هرکسـی کـه از نظـر فکـری بـر علیـه ظلـم بایسـتد 
آن شـخص انقابی سـت. نـادر طالـب زاده همیشـه بـر 
علیـه ظلـم می ایسـتاد و ایـن اخاقـش به شـدت متاثـر 
از امـام خمینـی بـود. او اهـداف ایـن انقـاب را بـر دوش 
بـرای  بـود  انسـانی  انقابـی  خمینـی  انقـاب  داشـت. 
باالبـردن ارزش انسـان و خـارج کردنـش از سـایه ی شـوم 
بردگـی بـه مامنـی کـه آزادی داشـته باشـد و در آن مامـن 

حقیقـت وجـودی خویـش را ابـراز کنـد.
یم. مقاومت اســـامی  مـــا به حـــزب مقاومت تعلـــق دار
در لبنـــان یعنـــی حـــزب اهلل لبنـــان. یـــک تشـــکیات 
رســـانه ای در دل حزب اللهیـــم کـــه وظیفـــه اش قیـــام بر 
علیـــه چیزی به اســـم »جنگ رســـانه ای ضداشـــغال و 
 . یـــم صهیونیســـم متجاوز تصرف« اســـت بـــر علیـــه رژ
ایـــن مجموعه نیاز به یک رهبر داشـــت. نیاز به کســـی 

داشـــت که بـــه آن اهمیت بدهد، به کســـی کـــه راهبرد 
بدهـــد و تـــوان و صبـــر و تحمـــل مجموعه را بـــاال ببرد. 
نیـــاز داشـــت کســـی عملیـــات رســـانه ای طراحی کند 
و در آن مقطـــع خـــود حاج نـــادر از دوســـتان و بـــرادران 
درخواســـت کـــرد که بـــه آن ها آمـــوزش بدهد. بـــه آ  ن ها 
گفـــت که مـــن آمـــاده ام برای ایـــن این جوان هـــا آموزش 
بگـــذارم و میزبان شـــان باشـــم و از آن هـــا مراقبت کنم. 
بـــود.  مقاومـــت  حـــزب  بـــه  عشـــقش  نتیجـــه ی  ایـــن 
مســـئولین مقاومـــت در آن  زمـــان بـــه من و تعـــدادی از 
هم رزمانـــم اعـــام کردند کـــه باید بروید تهـــران و آموزش 
مهارت هـــای  تخصصـــی  دوره هایـــی  در  و  ببینیـــد 
ســـینما را بگذرانیـــد. می دانید که ایـــران در حوزه فیلم 
و ســـینما و رسانه حتی پیشـــرفته تر از کشورهای عربی 
میانـــه اســـت. در منطقـــه هیـــچ کشـــوری در زمینـــه ی 
علم ســـینما با ایران مقایســـه نمی شـــود. به هـــر ترتیب 
مـــا آمدیـــم ایران و حاج نادر اولین شـــخصی بـــود که ما 

دیدیم. 
یشـــه دار پدید آمـــد و او  بیـــن یـــک پیونـــد صمیمـــی و ر
برای مـــان در حکـــم مدرســـه و آغـــوش گشـــوده ای بـــود 
کـــه از او می آموختیـــم و وقت مـــان در محضـــر پربارش 
ســـپری می کردیـــم. او اســـتادی بـــود که همیشـــه پیگیر 
گردانش بود و تـــا آخرین لحظـــات زندگی مبارکش  شـــا
هـــم همچنـــان بـــا مـــا ارتبـــاط و تمـــاس داشـــت. مـــا 
و  می دانیـــم  او  تـــاش  از  ناشـــی  را  موفقیت های مـــان 

همگـــی مدیـــون اســـتاد طالب زاده هســـتیم.
مـــن هـــر موقع به تهـــران می آمـــدم می رفتم حاج نـــادر را 
می دیـــدم و شـــب می رفتیـــم بیـــرون شـــام می خوردیـــم 
و گـــپ می زدیـــم. بـــه یـــاد دارم مـــرا بـــه دیـــدن برخـــی از 
کارگردان هـــا مانند مرحوم سلحشـــور می بـــرد. حاج نادر 
ایـــن روحیه محبت آمیـــز را نه تنهـــا برای مـــا بلکه برای 
تمـــام فرزنـــدان مقاومـــت داشـــت و بـــرای انهـــا وقـــت 

می گذاشـــت تـــا انها رشـــد کنند.

 حاج نادر در واقع 
اولین مدرسه ی ما 

بود که واردش شدیم 
و فرهنگ، توجه، 
اخاق و شیوه ی 
رفتار با دیگران را 

یادمان داد.  
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من حاج نادر را در 
حوزٔه فرهنگ یک 
آدم استراتژیست 
می دانم؛ آدمی که 
کوتاه مدت فکر 
نمی کرد و پشت 
صحبت هایش 
الیه های عمیق تری 
بود. 

بیمدال شبکهساز
به روایت مرتضی رزاق کریمی 	

حاج نادر یک جریان ساز فرهنگی بود 	
یـــان فرهنگـــی و به خصـــوص،  تأثیـــر حاج نـــادر در جر
ســـینمای مســـتند، آن قدر مهم اســـت کـــه در خیلی از 
، دارم رگه هایـــی از آن تفکـــر و اندیشـــۀ حاج نادر را  آثـــار
یـــان فرهنگی ایجـــاد کرده  می بینم. کســـی کـــه یک جر
و اثـــرش دارد بـــه نســـل های بعد هـــم منتقل می شـــود، 
همیشـــه زنده اســـت. من حاج نادر را در حوزۀ فرهنگ 
یـــک آدم استراتژیســـت می دانم؛ آدمی کـــه کوتاه مدت 
الیه هـــای  صحبت هایـــش  پشـــت  و  نمی کـــرد  فکـــر 

بود. عمیق تـــری 
 ، حـــدود ســـال ۸۸ جمعـــی از اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر
در مـــاه رمضـــان دیـــداری بـــا رهبـــری داشـــتند. جمـــع 
یـــادی از فیلم ســـازها هـــم در آن جلســـه بودنـــد. مـــن  ز
هـــم حضور داشـــتم. گفتند در حوزۀ رســـانه و فرهنگ، 
آقـــای طالـــب زاده بیاید صحبـــت بکنـــد. از قبل هیچ 
هماهنگـــی با او نشـــده بود. ســـال ها بود ایـــن بحث را 
در گفت وگوهـــا با حاج نادر داشـــتیم که حیف اســـت 
تلویزیـــون یـــک شـــبکۀ مســـتند نـــدارد! ایشـــان رفـــت 
بـــاال صحبـــت بکند. آنجـــا هـــم هرکســـی نمی تواند آن 

چیزهایـــی که الزم اســـت به موقـــع مطرح بکند. شـــروع 
کـــرد با مقدمـــۀ خیلی خوبی از پتانســـیل های فرهنگی 
یخ و بعد از ورود اســـام به  ایـــران، از ملـــت، تمـــدن، تار
ایـــران گفت کـــه این داشـــته های فرهنگی مـــا، چه قدر 
می توانـــد بـــرای ســـاخت آثـــار مســـتند ســـرمایۀ بزرگـــی 
محســـوب شـــود. معلـــوم بـــود این بحـــث را پختـــه بود. 
خیلی شســـته رفته رســـاندش به ضرورت تأسیس یک 
شـــبکۀ مســـتند. مـــن دلم آرام شـــد کـــه الحمـــدهلل این 

بحـــث در باالترین ســـطح مطرح شـــد. 
بعـــد کـــه صحبت هایـــش تمـــام شـــد، بغلـــش کـــردم و 
گفتـــم: »تو تونســـتی حرف دل مـــا رو به بهترین شـــکل 
ممکـــن بزنـــی، قطعـــًا من نمی تونســـتم به این شـــیوایی 
ایـــن صحبتـــا رو مطـــرح بکنـــم.« چند مـــاه بعد بحث 
تأســـیس شـــبکۀ مســـتند جـــدی شـــد و یک ســـال بـــا 
مســـئولیت آقـــای زین العابدینـــی به شـــکل آزمایشـــی 
یـــک  بانـــی   ، بـــاز هـــم حاج نـــادر را پیـــش بردنـــد.  کار 
یـــان  فرهنگی بـــود، بدون اینکه خودش مســـئولیت  جر
مســـتقیمی داشـــته باشـــد یا بخواهـــد مدالی به ســـینه 

بزنـــد و بگویـــد مـــن بودم.
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جزو افراد کم نظیری 
بود که می توانست 

با افراد مختلف از 
ملّیت های مختلف و 

از نقاط مختلف دنیا 
ارتباط برقرار کند.



 ظرفیت شنیدن دیدگاه های مخالف را  	
داشت

حاج نـادر شـخصیتی جـذاب و چنـد ُبعـدی داشـت. 
دیدگاه هـای  می توانسـت  و  بـود  بـاال  خیلـی  ظرفیتـش 
بشـنود.  کامـًا  را  خـودش  مخالـف  حتـی  و  متفـاوت 
تصویر این ظرفیت و سـعۀ صدری که داشـت کم تر در 
رسـانه از حـاج نـادر دیـده شـد. گذشـته از اینکـه اصـول 
خـودش را داشـت و ممکـن بـود تـوی بعضـی از اصـول، 
بـا مـن یـا بـا خیلی های دیگر هم راسـتا نباشـد. هم نسـل 
مـن بـود، ولـی می دیـدم بـا دو نسـل قبـل و بعـد از مـن 
راحـت و صمیمـی می توانـد ارتبـاط برقـرار بکنـد. جـزو 
کـه می توانسـت بـا افـراد مختلـف  کم نظیـری بـود  افـراد 
گـرم  از ملّیت هـای مختلـف و از نقـاط مختلـف دنیـا 
بگیـرد. بعضی هـا گارد می گیرنـد یـا جبهـه ای می گیرنـد 
نمی خواهنـد  دیگـر  می فهمـد  چهره شـان  از  آدم  کـه 
بـا حاج نـادر صحبـت می کـردی،  بشـنوند، ولـی وقتـی 
حتـی دیـدگاه مخالفـش را هـم بـا او مطـرح می کـردی، با 
تبسـم، بـا عاقـه و بـا دقت گـوش می کرد و ایـن برای من 

خیـــلی جـذاب و آموزنـده بـود.

همیشه در حال پویایی بود 	
امیـــدوارم یک جـــوری نشـــود کـــه بعـــدًا بگوییـــم بعد از 
حاج نـــادر هیـــچ کس دیگـــری پیرو راه شـــان نیســـت. 
این  طور افراد استراتژیســـت فرهنگی بودند و مهندسی 
فرهنگـــی می دانســـتند. امیـــدوارم از ایـــن بـــه بعد هم، 
دوســـتانی که مســـئولیت دارند، بتوانند توی آن مســـیر 

حرکـــت بکنند.
مـــن خیلی چیزها از ایشـــان یاد گرفتـــم و همان طور که 
تأثیـــرش را روی خیلی هـــای دیگـــر گذاشـــته، روی من 
هم گذاشـــته کـــه دچار انجمـــاد ذهنی نباشـــیم. حاج 
نـــادر همیشـــه در حـــال پویایی بـــود و ذهنـــش یک جا 
متوقـــف نمی شـــد. هر دفعـــه می دیـــدم با مطالـــب، با 
فضای فرهنگی و مســـائل سیاســـی و اجتماعی به روز 
اســـت. مســـئولیت نداشـــت ولی به عنوان مشاور کنار 

بود. جوان هـــا 
ایشـــان  بـــا  کـــه شـــاید خیلـــی هـــم  بودنـــد  بعضی هـــا 
موافـــق نبودنـــد ولـــی بـــاز عاقه منـــد بودنـــد، می رفتند 
بـــا او بحـــث و گفت وگـــو می کردنـــد. یـــا خـــودش توی 
کـــه  یـــا برنامه هـــای مختلفـــی  برنامه هـــای تلویزیونـــی 
داشـــت از آن هـــا دعوت می کـــرد و خیلی هـــا را جذب 
دربـــارۀ  را  مختلـــف  طیف هـــای  حـــرف  وقتـــی  کـــرد. 
ایشـــان بشـــنویم، آن وقت حاج نادر واقعـــی را از زوایای 
مختلف می بینیـــم. می بینیم دغدغه ها، ســـرگرمی ها 
و عایقـــش چه بـــوده. او جهان   های متنوعـــی را درک و 

تجربـــه کـــرده بود.
بـــه خاطر همیـــن هم مـــن فکر می کنـــم که بایـــد بروید 
بـــا آدم هـــای مختلـــف و غیرایرانی ها به شـــکل آناین 
گفت وگـــو بکنیـــد تـــا تصویـــر کامل تـــر و واقعی تـــری از 

ید. حـــاج نادر بـــه دســـت بیاور
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 اگر من نادر 
طالب زاده را 
نمی دیدم، احتماًال 
باور نمی کردم که 
کسی می توانست 
 این قدر 

ً
واقعا

دوام بیاورد. نادر 
طالب زاده، 40سال 
مراقبۀ مبارزه داشت.

چهل سال مراقبۀ مبارزه داشت 	
فکـر کـردم بـه اینکـه جذابیت نـادر طالـب زاده برای 
مـن چـی بـود و چـرا این قـدر بـرای ایـن مـرد احتـرام 
قائل بودم؟ احترامی که برای کم تر کسـی در فضای 
هنـری و رسـانه ای قائـل بـودم. واقعیتـش به مفهومی 
رسـیدم و آن ایـن بـود کـه نـادر طالـب زاده بـه معنای 
فضـای  در  مراقبـه  بـود.  مراقبـه  اهـل  کلمـه،  واقعـی 
ِسـیر و سـلوک و عرفـان و تصـوف معنـا پیدا می کند 
و منظـور مـن از مراقبـه، معنـای مرسـوم عرفانـی اش 
گـر مـن نـادر  نیسـت؛ منظـورم مراقبـۀ مبـارزه اسـت. ا
طالـب زاده را نمی دیـدم، احتمـاًال بـاور نمی کـردم که 
کسـی می توانسـت واقعـًا این قـدر دوام بیـاورد. نـادر 

طالـب زاده، 40سـال مراقبـۀ مبـارزه داشـت.

برای همۀ دردهای بشر غصه  	
می خورد

را هروقـــت می دیـــدی  در حـــال  نـــادر طالـــب زاده 
مراقبـــۀ مبـــارزه بـــود. همیشـــه ایـــن بود. هیـــچ وقت 
اوضـــاع برای ایـــن آدم عادی نمی شـــد و هیچ وقت 
دچـــار روزَمرگـــی و روزَمّرِگـــی نبود. دلیلـــش این بود 
کـــه نادر طالـــب زاده، انگار همیشـــه یک مســـافر یا 

یـــک مهاجـــر جهان وطـــن بود.
خیلـــی  می کـــرد،  زندگـــی  آن  در  او  کـــه  مرزهایـــی 
فراتـــر از ایـــران، جمهـــوری اســـامی، آســـیا، جهان 
اســـام و جهـــان تشـــّیع بـــود. انـــگار همـــۀ دردهای 
واحـــد  آِن  بـــود. در  انســـان  ایـــن  جهـــان در جـــان 
بـــرای همـــۀ دردهـــای بشـــر غصـــه می خـــورد. ایـــن 

مراقبهیمبارزه
داشت

به روایت وحید یامین پور 	



 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده

  73    

اویی که می خواهد 
این مأموریت بزرگ 
را به دوش بِکشد، 

مسئله هایش 
نمی تواند کوچک 

باشد؛ باید جانش 
به اندازۀ مظلومان 

جهان و به اندازۀ افق 
بزرگ انقاب و تاریخ، 

وسعت پیدا بکند.



تحرک جبهۀ انقاب، 
به خصوص نیروهای 

هنری-رسانه ای 
انقاب، باید مقداری 

بیش تر باشد تا 
مسئله هایشان 

جدی تر بشود.



کـــرده بـــود.  غصه خوردن هـــا ایـــن انســـان را بـــزرگ 
جانـــش را بزرگ کـــرده بود. قلب، قلب وســـیعی بود 
و ایـــن نشـــانه ها خودبه خـــود َدر آن پیـــدا می شـــد. 
به خاطـــر همین ایـــن آدم هیچ وقـــت طعمۀ جریان 
جبهه بـــازِی  و  قبیله گرایـــی  خـــاص،  سیاســـی 
سیاســـی نشـــد. هیچ وقت آلوده به خودنمایی و به 

تعبیـــر خـــودش، »شـــوآف« نمی شـــد.
یکـــی از خـــط قرمزهایـــش ایـــن بـــود کـــه کاری کـــه 
تـــوی رســـانه می کنیـــم شـــوآف نباشـــد و حقیقت، 
مســـئله مندی و باورمندی خودت را نشان بدهی. 
چیـــزی کـــه تـــوی رســـانه خیلی کـــم اســـت. اینکه 
هیـــچ وقت اهل شـــوآف نباشـــد، بـــه نظـــرم نتیجۀ 
ایـــن بود که جـــان و قلبش بـــه انـــدازۀ مظلومان کل 
جهان و دردهای کل بشـــریت، وســـعت پیدا کرده 
بـــود. معنایش این نیســـت کـــه ضرورت دارد شـــما 
بـــا همـــۀ نظریه هـــا و تحلیل هـــا و نگرش  ایشـــان در 
موضوعـــات مختلـــف موافق باشـــید؛ قاعدتـــًا این 
، ایـــن روحیه، این  نیســـت. ولی حتی مخالفـــان او

حـــس و ایـــن صداقـــت را محترم می دانســـتند. 
بـــه نظـــرم ایـــن همان درســـی اســـت که من و شـــما 
، انسان انقاب اسامی  باید بگیریم که انســـان تراز
یت بـــزرگ را به  و اویـــی کـــه می خواهـــد ایـــن مأمور
کوچـــک  بِکشـــد، مســـئله هایش نمی توانـــد  دوش 
باشـــد؛ بایـــد جانـــش بـــه انـــدازۀ مظلومـــان جهان و 
یخ، وســـعت پیدا  بـــه اندازۀ افق بـــزرگ انقاب و تار
بکنـــد. اگر این اتفاق افتاد، آن وقت از این شـــوآف 
و خودنمایی هـــم بیرون می آید و محترم می شـــود. 
بـــازی  و  قبیله گرایـــی  بـــه  گفتمـــان  ایـــن  آن وقـــت 
سیاســـی و قدرت طلبـــی و فرصت طلبـــی متهـــم 
نمی شـــود، به سوء اســـتفاده از احساسات عمومی 
و عواطـــف مـــردم متهـــم نمی شـــود. منحصربه فـــرد 

بودنش این اســـت. متأسفانه این دســـت آدم ها در 
فضـــای فرهنـــگ و هنر و رســـانۀ مـــا کم اند.

 مسئلۀ سفر و هجرت را جدی بگیریم 	
تحـــرک جبهـــۀ انقـــاب، بـــه خصـــوص نیروهـــای 
هنری-رســـانه ای انقـــاب، بایـــد مقـــداری بیش تـــر 
باشـــد تا مسئله-هایشـــان جدی تر بشـــود. مســـئلۀ 
ســـفر و هجـــرت را بایـــد مقـــداری جـــدی بگیریم. 
گـــر اهـــل کنشـــگری فرهنگی، هنـــری و رســـانه ای  ا
به نفـــع انقاب اســـامی هســـتیم، باید یک ســـری 
و  خودمـــان  کشـــور  وســـعت  در  ولـــو  را  مســـائل  از 
در همیـــن وســـعت از نزدیـــک لمـــس کنیـــم. بایـــد 
کوله پشـــتی های ســـفرمان مقـــداری آمـــاده باشـــد، 
نزدیـــک ببینیـــم.  از  را  برویـــم و مســـئله  مســـافرت 
ایـــن جلـــوی گندیده شـــدن و ســـکونی را می گیـــرد 
انســـان و مســـائلش  باعـــث می شـــود جهـــان  کـــه 
کوچک بشـــود و درگیری هـــای کوچکی پیدا بکند. 

امیـــدوارم کـــه ایـــن اتفـــاق بیفتد.




وقتی آقای طالب زاده 
به لبنان می رفت، 
بچه های حزب اهلل او 
را توی فرودگاه بیروت 
تحویل می گرفتند 
و تا جزئی ترین 
پناهگاه های 
زیرزمینی شان 
می بردند. این قدر به 
او اعتماد داشتند.

انقالبهستم منسرباز
به روایت حجت االسام مجید پورطباطبایی 	

کادرسازی بین المللی داشت 	
تلویزیون شـــبکه المنار که شکل گرفت، تازه فهمیدیم 
اســـاس شـــبکه المنـــار را طالـــب زاده گذاشـــته. همان 
کـــه ایشـــان ســـال  بچه هایـــی المنـــار را راه انداختنـــد 
۱374 و ۱37۵ وقتـــی معـــاون بین الملـــل فارابـــی بـــود 
در دفتـــر مدیریتش پرورش شـــان داده بـــود. وقتی آقای 
طالـــب زاده به لبنان می رفت، بچه هـــای حزب اهلل او را 
تـــوی فرودگاه بیروت تحویـــل می گرفتند و تا جزئی ترین 
پناهگاه هـــای زیرزمینی شـــان می بردنـــد. این قـــدر بـــه 
او اعتمـــاد داشـــتند. از آن طـــرف بـــر و بچه هایـــی کـــه 
اســـاس تلویزیون افغانستان را تشـــکیل دادند، همگی 
در مرکز فیلمســـازی توســـط حاج نادر آمـــوزش دیدند. 

« شـــروع کرد  طالـــب زاده در کنـــار برنامه هایی که  از »راز
کادرســـازی بـــه این معنـــا هم انجـــام می داد. 

مصاحبه با استاد صفایی حائری 	
وقتـــی آقـــای طالـــب زاده تصمیـــم گرفت ســـریال عصر 
انتظار را بســـازد از من خواســـت تا واســـطه مصاحبه با 
تعدادی از علما شـــوم. از جملٔه ایـــن حضرات مرحوم 
آقـــای صفایـــی حائـــری یـــا همان عیـــن صـــاد معروف 
بود. اســـتاد عین صـــاد رحمت اهلل علیه بعـــد از این که 
پســـرش محمـــد در پنجم فروردین ۱3۶7 شـــهید شـــد 
بـــه یک بـــاره تصمیـــم گرفـــت درس و بحـــث را تعطیل 
کند. یادم اســـت فرزندشـــان حول وحـــوش اذان صبح، 

 علمدار
 جبهه جهانی
انقاب اسامݡی
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طالب زاده یک آدم 
 عملگرا نبود. 

ً
صرفا

اگر طالب زاده به 
سراغ تشّیع می آید، 

یک سیر مطالعاتی از 
بودیزم به مسیحیت 

و اسام و تشیع این 
تحول را در او ایجاد 

می کند.



ورودی حلبچـــه بـــا گلولـــه تک تیرانـــداز عراقی شـــهید 
شـــده بـــود. بعد از شـــهادت محمد، مرحـــوم عین صاد 

)ره( تا مدتـــی از درس کنـــاره گرفت.
دنبـــال جایـــی می گشـــت غیـــر از خانـــه اش کـــه دور از 
دیگران باشـــد و خلوت بگزیند. خانه ایشـــان بیرونی و 
اندرونی داشـــت و چه ایشـــان بود چه نبـــود، دِر بیرونی 
آن همیشـــه باز بود. گاهی موقع حتی ایشـــان سفر بود. 
مثًا چند روز مشـــهد بـــود ولی چند نفری تـــوی بیرونی 

بودند. مستقر 
ایشـــان تصمیـــم گرفت کـــه دِر خانـــه را ببنـــدد. دنبال 
جایـــی می گشـــت کـــه مســـتقر بشـــود و رفقـــا هـــم خبر 
نداشـــته باشـــند. منزل ما از خانه های سنتی قمی بود 
کـــه جلـــو دوتا اتاق داشـــت، وســـط حیـــاط بـــود و دوتا 
اتـــاق هم عقـــب بـــود. کتابخانٔه مـــن جلو قرار داشـــت 
کـــه از آن بـــه کوچـــه هـــم پنجـــره ای بـــاز می شـــد. وقتی 
من دیدم ایشـــان دنبال جا می گردد بهشـــان پیشـــنهاد 
کن شـــود. ایشـــان از  کتابخانـــه مـــن ســـا کـــه در  کـــردم 
مهـــر ســـال ۱3۶7 تـــا خـــرداد ۱374 مهمـــان ما بـــود. 2 
ســـال اول، شـــنبه صبـــح می آمـــد و چهارشنبه شـــب 
می رفـــت. کل ۵ روزی کـــه آن جـــا بـــود هـــم روزه بـــود. با 
مـــا هم شـــرط کرده بود کـــه همان غذایی کـــه برای ظهر 
یـــد، تنها بـــه اندازه یک کف دســـت بـــرای من  می خور

ید.  کنـــار بگذار
وقتـــی آقـــای طالـــب زاده گفـــت می خواهـــم بـــا ایشـــان 
مصاحبه بکنـــم، به منزل ما آمدیم و با اســـتاد صفایی 
در میـــان گذاشـــتیم. آقـــای صفایـــی بـــه او گفـــت کـــه 
تـــو بـــا مـــن مصاحبـــه می کنـــی ولـــی نمی توانـــی از این 
مصاحبـــه در هیـــچ ســـریالی اســـتفاده بکنی چـــون با 
ایـــن برچســـب هایی کـــه مـــن روی پیشـــانی ام دارم، به 
یقین تلویزیـــون نمی پذیرد که من در ســـریالت باشـــم. 
یـــک کتابـــی از عین صـــاد چاپ شـــده تحـــت عنوان 
»تـــو می آیـــی«. این کتاب 4 بخـــش دارد که یک بخش 

آن عصـــر انتظار نـــام دارد و این همـــان مصاحبه آقای 
با ایشـــان است.  طالب زاده 

البتـــه اصـــل مصاحبـــه تصویـــری هـــم موجود اســـت. 
آوینـــی  شـــهید  شـــهادت  از  بعـــد  طالـــب زاده  آقـــای 
می گفـــت یـــک روز مرحـــوم سلحشـــور بـــه مـــن گفت: 
، یـــک شـــیخی را پیـــدا کـــردم کـــه می تواند  »حاج نـــادر
آقـــای جلســـه مان باشـــد.« گفتـــم کـــی اســـت؟ گفـــت 
علـــی صفائـــی. ایشـــان هـــم می گفـــت بـــا خنده بـــه او 

گفتـــم خیلـــی ســـال اســـت او را می شناســـم

من سرباز انقالب هستم. 	
ســـال ۱37۶ کنفرانس اســـامی تـــوی تهران برگزار شـــد 
کـــه در اولیـــن جلســـٔه آن، یک فیلم مســـتند حـــدود ۶0 
دقیقه ای نشـــان دادنـــد. این فیلـــم را آقـــای طالب زاده 
علیه آمریکا و اســـرائیل ســـاخته بود. فیلـــم طالب زاده 
که اینجا پخش شـــد، شـــب بعدش یا همـــان روز برادر 
و زن بـــرادرش را در آمریکا دســـتگیر کردنـــد. کلینیک 
بـــرادرش را بســـتند و چنـــد روز بعـــد خبر آمد کـــه برادر 
طالب زاده و همســـرش بدون هیچ ســـابقه ای مرده اند. 
شـــائبٔه این که آن ها را سربه نیســـت کرده باشـــند خیلی 
یـــاد بـــود. طالـــب زاده هم بعـــد از این ماجرا بـــه آمریکا  ز
ممنوع الورود شـــد. ایشـــان وصیـــت کرده بود کـــه بعد از 
وفاتـــش روی ســـنگ قبـــرش بنویســـند که: »من ســـرباز 
انقـــاب هســـتم«. طالـــب زاده به معنـــای واقعی کلمه، 
ســـرباز بی ادعایی بود. ســـوم دبیرســـتان را کـــه خوانده 
یـــکا رفتـــه بودنـــد. پـــدر ایشـــان، سرلشـــگر  بـــود بـــه آمر
اردوبـــادی از دوســـتان نزدیـــک سرلشـــگر قرنـــی بـــود و 
این هـــا ســـال ۱333 یـــا ۱334 با هم قصـــد کودتا علیه 
شـــاه را داشـــتند. به دلیل قدرتی که در ارتش داشتند، 
تنها کاری که با آن ها کردند، از کار برکنارشـــان کردند و 
درجه هایشـــان را گرفتند. پدر ایشـــان هم بـــه این خاطر 
از ایـــران رفت. بعـــد از انقاب، طبق فرمـــان ۸ ماده ای 
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امـــام همٔه اموالشـــان را مصـــادره کـــرده بودند. حضرت 
آقا مســـتقیم دســـتور دادند اموال طالـــب زاده برگردانده 
بشـــود. ولـــی ســـتاد فرمـــان امـــام اقدامـــی نکرد. بـــا این 
وجـــود طالـــب زاده حتـــی نیامـــد مجـــددًا به آقـــا بگوید 
کـــه فرمان شـــما را اجـــرا نکردنـــد. ولی تا آنجـــا که نفس 
و توان داشـــت، بـــرای انقاب کار کـــرد. طالب زاده یک 
آدم صرفـــًا عملگرا نبود. اگر طالب زاده به ســـراغ تشـــّیع 
می آیـــد، یک ســـیر مطالعاتی از بودیزم به مســـیحیت و 
اســـام و تشـــیع این تحول را در او ایجـــاد می کند. بعد 
از ایـــن تحـــول می آیـــد پـــای اعتقـــادش می ایســـتد و با 

تمـــام وجود هم می ایســـتد.

»خنجر و شقایق« را در اختیار حاتمی کیا  	
گذاشت 

ســـال ۱372یا ۱37۱ شـــنید که حاتمی کیـــا می خواهد 
فیلمـــی راجـــع به بوســـنی بســـازد. ۶تـــا نـــوار وی اچ اس 
که یـــک دورٔه کامـــل از ســـریال آماده شـــده اش »خنجر 
و شـــقایق« بود را بـــه حاتمی کیا داد. این ســـریال اجازٔه 
پخـــش نگرفت. اوج صحنه های جنگ صربســـتان در 
این ســـریال بود. فیلـــم حاتمی کیا ســـاختار اصلی اش 
را مدیـــون طالـــب زاده و »خنجر و شـــقایق« بـــود. البته 
آقـــای حاتمی کیـــا خـــودش خـــط عاشـــقانه ای را تـــوی 
فیلمـــش آورده بـــود امـــا زیرســـاخت ها و برخوردهایش 
و  »خنجـــر  فیلـــم  از  برگرفتـــه  همـــه   ... و صرب هـــا  بـــا 
شـــقایق« بـــود. طالـــب زاده اگر فکـــر می کـــرد آن چیزی 
کـــه دارد به درد کســـی می خـــورد، به راحتـــی در اختیار 

می گذاشـــت، بـــدون اینکـــه نـــام و نشـــانی از او باقـــی 
بماند. 

برای فیلم سازی به امام رضا توسل کرد 	
ما معمـــوًال از نیمه دوم ماه رمضان مشـــهد بودیم. یکی 
از ایـــن مـــاه رمضان هـــا مصادف بـــود بـــا آن موقعی که 
آقای طالب زاده »بشـــارت منجی« را می ســـاخت. نیم 
ســـاعت بـــه افطار شـــب بیســـت و ســـوم مـــاه رمضان، 
یـــح امام رضا  مـــن از در روبـــروی ضریح آمـــدم وارد ضر
ع( بشـــوم. دیـــدم طالـــب زاده پـــای ســـتون ایســـتاده.  (
او را صـــدا کـــردم و حـــال و احـــوال کردم. گفتـــم: »برای 
یـــم پیش رفقا.« گفـــت: »نه.  چـــی اومدی؟ بیـــا افطار بر
می خـــوام همیـــن االن برگردم. فردا قراره این فصل شـــام 
یـــم. امشـــب خدمـــت امـــام  ع( رو بگیر آخـــر عیســـی )
ع( اومـــدم کـــه از ایشـــون کمـــک بگیـــرم. همین  رضـــا )
یـــارت هم  یـــارت می کنم. بعـــد از ز عصـــری رســـیدم. ز
شـــب ســـاعت ۱۱ با هواپیمـــا برمی گـــردم.« نکتٔه خیلی 
ریـــزی اســـت کـــه وقتـــی کســـی کار مهمـــی می خواهد 
انجـــام بدهـــد، این جـــوری فکـــر می کنـــد کـــه نیـــاز به 
یـــک پشـــتوانٔه معنـــوی دارد. بلند می شـــود از تهـــران به 
مشـــهد می آیـــد. کارش را معطل می گـــذارد که خدمت 
ع( بیایـــد، توســـلی بکنـــد و برگـــردد. اینها  امـــام رضـــا )

شـــاخصه هایی اســـت کـــه آدم را حســـاس می کند.
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ســـابقه ی آشـــنایی من با مرحوم حاج نـــادر طالب زاده 
بـــه اواخر شـــهریور و اوایـــل مهـــر ۱3۶7 برمی گردد. یک 
مـــاه بعد از جنـــگ به مـــدت ده روز یـــک دورۀ تمرینی 
در ســـد لتیـــان داشـــتیم. هـــدف تمریـــن بـــرای گرفتن 
نیروهـــای چتربـــازی بـــود کـــه بـــرای تمریـــن در آب رها 
می شـــدند. ســـال ۱3۶۶، یک ســـال قبل از این تمرین، 
وقتـــی در مانـــور شـــهادت در تنگه ی هرمـــز بودیم،  24 
کـــه ســـوار  نفـــر از دوســـتان مان از مجمـــوع ۶4 نفـــری 
هواپیمـــا بودنـــد به دلیل نقـــص در تخلیه به شـــهادت 

رسیدند.
پایگاه ســـد لتیان دســـت ما بـــود و ایـــن آموزش ها آنجا  
انجـــام می شـــد. در نهایت مشـــخص شـــد کـــه به چه 
شـــکل بایـــد ایـــن نقیصـــه را رفـــع کـــرد. ایـــن تمرین هـــا 

ده روزی ادامـــه داشـــت. در خـــال همیـــن تمرین هـــا 
یـــک گـــروه از روایت فتـــح  برای ضبـــط برنامـــه زیر نظر 
شـــهید آوینی رضوان اهلل علیـــه به منطقه آمدنـــد. البته 
خود ایشـــان فقـــط یک روز حضـــور داشـــت و باقی کار 
دســـت همکاران ایشـــان بود. نادر طالب زاده هم آمده 
بود تـــا برای صداوســـیما ضبط انجام دهـــد. در مدت 
حضـــور نـــادر رفت وآمدهایی بـــا هم داشـــتیم که باب 

آشـــنایی ما بود.
تحقیقـــات  مرکـــز  در  دیـــدار  آن  از  بعـــد  ســـال  چنـــد 
بـــا  جلســـاتی  ارشـــاد  وزارت  ســـینمایی  معاونـــت 
اصحـــاب هنـــر و اندیشـــه برگـــزار می شـــد و نـــادر در 
برخـــی از جلســـات حضـــور داشـــت. مـــن هـــم گاهـــی 
اوقـــات که شـــرکت می کـــردم ایشـــان را می دیـــدم. این 

مصلحاجتماعیبود نادر
 به روایت حسن عباسی 	
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جلســـات در ســـال  های 7۱-74 در  دوره ی معاونـــت 
ســـینمایی آقای ضرغامی برگـــزار می شـــد. در آن زمان 
جریان سیاســـی روایت فتح کامل شـــده بود. مسئله ی 
یـــان تبدیل شـــده بود و  ســـینمای دفاع مقـــدس به جر
معاونـــت ســـینمایی روی ایـــن مباحـــث کار می کـــرد. 
یـــخ ســـینما خیلـــی مهـــم  برایـــش بررســـی ســـاختار تار
بـــود. لـــذا برای ایـــن مباحـــث که مربـــوط به ســـینمای 
یخـــی تلویزیـــون بـــود  دفـــاع مقـــدس و ســـریال های تار
اتـــاق فکرهایـــی تشـــکیل شـــد. در این جلســـات افراد 
مختلفی حضور داشـــتند و کارشناســـان دانشگاهی و 
حـــوزوی بر این مباحـــث مطالعه می کردند. جلســـات 
از نماز مغرب شـــروع می شـــد و تا ســـاعت 2 نیمه شب  
به طـــول می انجامیـــد.  افراد مختلفی در آن جلســـات 
یخ هنر  می آمدنـــد و بـــه بحث هـــای فلســـفۀ هنـــر و تار
ســـینما که از زمان آوینی شـــروع شـــده بود امـــا هنوز به 
نظم و نســـقی نرســـیده بود می پرداختند این جلسات 

بـــرای نادر بســـیار جـــذاب بود.  
 جلســـات که بـــا حضور جریانـــات مختلـــف  فکری و 
هنری و رســـانه ای بود به دلیـــل وجود اختاف نظرهای 
و  می انجامیـــد  دعواهایـــی  بـــه  مواقـــع  اکثـــر  شـــدید، 
زدوخوردهایـــی می شـــد. خیلی دوران عجیبـــی بود اما 
ایـــن ماجـــرا ادامه پیـــدا کرد. بخشـــی از این جلســـات 
بررســـی مســـائل پشـــت پرده ی ســـینمایی بود کـــه باید 
بـــه حـــل مشـــکل فیلم هـــای ســـینمایی کمـــک مـــی-
 کـــرد. این ها باالخـــره عناصر فکری می خواســـتند و در 

پیوست شـــان باید جلســـاتی گذاشـــته می شـــد. 
مـــن شـــهادت  می دهـــم کـــه از زمـــان آشـــنایی مـــن بـــا 
حاج نـــادر تـــا زمانی کـــه رحلت کردنـــد، در طـــول  این 
3۱ ســـال ایشـــان هرچـــه جلوتـــر رفـــت ثبـــات قدمـــش 
از نظـــر فکـــری و نظـــری نســـبت بـــه اســـام و انقـــاب 
و نظـــام بیشـــتر شـــد. ماننـــد آن کـــه شـــما  اولین بـــار در 
ســـال ۶7-۶۸ از یـــک باغـــی رد بشـــوید و یک درخت 

یکـــی ببینیـــد و پـــس از 32 ســـال برگردیـــد ببینیـــد  بار
کـــه آن درخـــت تنومند شـــده و قـــد کشـــیده و برگ وبار 
یـــادی داده اســـت؛ رونـــد تکمیـــل فکـــری و  و میـــوه ی ز

عملـــی و ذهنـــی نـــادر ایـــن بود. 
 مـــن یـــک فرمولـــی دارم  کـــه از شـــهید مطهـــری گرفتم. 
یاد  یـــخ  فقیه ز شـــهید مطهری می نویســـد که مـــا در تار
یـــاد داشـــتیم، طبیـــب و فیلســـوف  داشـــتیم، منجـــم ز
یـــاد داشـــتیم  و هنرمنـــد و صنعت گـــر و شـــاعر هـــم ز
امـــا مصلـــح اجتماعـــی کم داشـــتیم. هر کســـی فقیه و 
فیلســـوف و منجـــم و طبیـــب و صنعت گـــر و هنرمند 
بود لزومـــا  مصلح اجتماعی نیســـت. ایشـــان می گوید 
کـــه باید حـــول این فکـــر بکنیم که چـــرا ایـــن نقیصه را 
یـــم.  این دغدغه ی من شـــد و درمســـائل پژوهشـــی  دار
و  بـــرای ســـنجش خـــودم  بـــود  فکـــری، مترومیزانـــی  و 
دیگـــر کســـانی که مدعـــی زندگـــی جهـــادی و انقابی 
هســـتند. آیـــا مصلـــح اجتماعی هســـتید یا نـــه؟ رزومه 
یـــخ تولد و  ایـــن را می گویـــد: »آقـــای فانـــی بـــه ایـــن تار
شـــماره ی شناســـنامه و  مـــدرک تحصیلی.« این شـــد 
رزومـــه ی طرف اما رزومه باید بیاید بگوید شـــما مصلح 
اجتماعی  هســـتید یا خیر و اگر بودید با چند مفســـده 

در جامعـــه مواجهـــه صـــورت دادید؟
قضـــاوت مـــن به عنـــوان کســـی کـــه 3۱ ســـال بـــا نـــادر 
حشرونشـــر داشـــت همـــان لقـــب مصلـــح اجتماعـــی 
بـــودن اســـت. مـــن نـــادر را مصلـــح اجتماعـــی دیـــدم. 
 در بیســـت ســـال اخیـــر کـــه رفت وآمدهـــای ما بیشـــتر 
یـــاد  شـــد و نـــان و نمـــک هـــم را خوردیـــم و تعامـــات ز
فکـــری داشـــتیم، در بزنگاه هایـــی کـــه من بـــه مقابله با 
ســـه رئیس جمهور جمهوری اســـامی  بـــه دادگاه رفتم 
و بـــا ۹ وزیـــر بـــه چالـــش ســـنگین رســـیدم و بـــا عوامل 
اساســـی حکومـــت بـــرای اصـــاح حکومـــت درافتادم 
و صبـــح تا شـــب هـــم رفتـــم دادگاه و بـــا پیچیده ترین 
پرونده های سیاســـی دســـت وپنجه نرم کـــردم، در این 
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نادر یکی از 
ویژگی هایش این بود 
که برای هر برنامه اش 

یک جریان سازی 
عمیقی داشت. 
ویژگی دومش 

ثبات قدمش بود و 
سومین ویژگی اش 

این بود که مصلح 
اجتماعی بود به 

تعبیری که شهید 
مطهری می گفت



میـــان نـــادر یکی از معدود کســـانی بـــود کـــه از ابتدای 
هـــر پرونده تـــا انتهایش مســـئله و دغدغـــه اش این بود 
کـــه حق بـــا ماســـت و موضع قاطعی نســـبت بـــه آن ها 

می گرفـــت و مواجـــه را به رســـمیت می شـــناخت.
مدعیـــان  از  بســـیاری  کـــه  اســـت  زمانـــی  در  ایـــن 
می دانســـتند حق بـــا ما اســـت و جرئت ابراز نظرشـــان 
را نداشـــتند. حتـــی مـــن هروقـــت کـــه می رفتـــم زنـــدان 
و می آمـــدم، شـــما در عکس هـــا و فیلم هـــا می بینیـــد 
اولیـــن کســـی کـــه می آمـــد در دادگاه و یـــا حتـــی زندان 

نـــادر بـــود. خیلـــی عجیـــب بود.
من یک بـــار همین اواخـــری که رفته بـــودم زندان وقتی 
کـــه آمـــدم یک دفعـــه آقـــای طالـــب زاده با وجـــود اینکه 

کســـالت داشـــت با خانمش آمد.
نادر در اصطـــاح اجتماعی محافظـــه کار نبود و آنچه 
که می دانســـت درست اســـت را انجام می داد. او خط 
رســـانه ای ربوی بودن سیســـتم بانکی را خودش شـــروع 

کـــرد یا قمار  در بورس  را جریان ســـازی رســـانه ای کرد.

کـــه بـــرای هـــر  نـــادر یکـــی از ویژگی هایـــش ایـــن بـــود 
برنامـــه اش یـــک جریان ســـازی عمیقـــی داشـــت لـــذا 
سیســـتم بایـــد می دویـــد تا بـــه نادر برســـد. ویژگـــی این 
آدم ایـــن بود که ثبات قدم  داشـــت. مصلح اجتماعی 
بـــود دقیقـــا بـــه معنـــای آن چیـــزی کـــه شـــهید مطهری 
دنبالـــش بـــود و ایـــن مصلـــح اجتماعـــی بـــودن را بـــه 
داخـــل مزرهـــا خاصه نکـــرد و دولـــت آمریکا بـــا توجه 
بـــه فعالیت هـــای گســـترده و دقیق نادر علیه ســـاختار 
اختاپوســـی صهیونیـــزم در دنیـــا، او و همســـرش را در 

یـــکا قـــرار دادند. یـــم آمر باالترین ســـطح تحر
نـــادر  حرکـــت  از  کـــه  آنقـــدری  آمریکایی هـــا  یعنـــی 
می ترســـیدند از حرکـــت قاســـم نمی ترســـیدند. دلیـــل 
هـــم آن بـــود که اگر مـــا در جنگ ســـخت حاج قاســـم 
را داشـــتیم اول گذاشـــتندش توی لیســـت تحریم بعد 
شـــهیدش کردنـــد. در یـــک ســـطر در جنـــگ نـــرم هـــم 
همیـــن وضعیـــت را دیدیـــم کـــه این هـــا با نـــادر همین 

گرفتند ترتیـــب را پیـــش 
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گفتارهایـش  گفت وگوهـا و  از  ابتـدا  را  نـادر طالـب زاده 
از  انتقـادی  البتـه  و  عمل گرایانـه  شـرح  یـک  ارائـه  در 
گر آوینـی زنده بود،  شـهید آوینـی   شـناختم. می گفت: »ا
شمشـیر می کشـید.« بعدتـر در میانـۀ دهـۀ هشـتاد بـود 
کـه بـه واسـطه دوسـت عزیـزی کـه از نزدیـکان حـاج نادر 
کـه بعدهـا  بـود، توفیـق دیـدار بـا او دسـت داد. توفیقـی 
بارهـا تکـرار شـد و تـا پایـان دهـه هشـتاد ادامـه داشـت. 
در ایـن سـال ها هـر از گاهـی کـه حاج نادر به خوزسـتان 
می آمـد، یـک نیـم روز و گاهـی بیشـتر را خالـی می کـرد تـا 
بـر گـردش گعـده کنیـم؛ گاهـی هـم در تهـران میهمانـش 
گفت وگوهـا از هـر دری  گعده هـا و  می شـدیم. موضـوع 
و  می دیدیـم  را  شـقایق«  و  »خنجـر  گاه  بـود.  سـخنی 
گاهـی  می گفـت؛  دوربیـن  پشـت  خاطره هـای  از  او 
. گاهی او از دگرگونـی، غرب، آوینی،  مسـتندهای دیگـر
دیگـری و خـود و خمینـی می گفت، گاهـی حرف هایی 

. دیگـر
هـر چـه بـود حـاج نـادر بـرای جمـع چهـار پنـج نفـره مـا، 
کـه میانگیـن سـنی مان بیـش از سـه دهـه از او کوچک تر 
بـود، آن چنـان وقـت می گذاشـت کـه ایـن همراهـی برای 

خـود مـا نیـز عجیـب بـود. او بـرای مـا بیان کننـده درکـی 
وجـودی و بی واسـطه از انقـاب اسـامی بـود. انقـاب 
اسـامی را به مثابه یک دگرگونی ژرف، انسـانی، درونی، 
ایـن چنیـن  را  آن  و  بـود  کـرده  انفسـی تجربـه  و  باطنـی 
از  یکـی  در  نمی بـرم  یـاد  از  گاه  هیـچ  می کـرد.  روایـت 
نخسـتین دیدارهـا، در نیمه هـای شـبی کـه از فشـردگی 
برنامه هـا و کارهـای آن روز تـا مـرز بیهوشـی خسـته بـود، 
از  چشـم،  در  برقـی  و  دل  در  شـوقی  چـه  بـا  و  چگونـه 
جیـب  از  کاغـذی  می گفـت.  خمینـی  امـام  جمـات 
کـه بـه  تـی از امـام خمینـی،  کتـش درآورده بـود و جما
بـا شـوق و  را برای مـان  بـود،  تـی معمولـی  نظـر مـا جما
لـذت می خوانـد؛ آن چنـان می خوانـد و می گفـت کـه به 
مـا می فهمانـد؛ کـه بـا تمـام وجـود درک می کردیـم این هـا 
تی هسـتند که عمق  تـی معمولـی نیسـتند. جما جما

معنـوی و سـادگی زبانـی را بـا هـم جمـع کرده انـد.
او در گعده ها و گفتگوها و آموزش های غیررسمی اش، 
کـه  می کـرد  رفتـار  و  مـی زد  حـرف  گونـه ای  بـه  همـواره 
او  حرف هـای  متـن  از  بخشـی هایی  بـا  می توانسـتیم 
حتـی  باشـیم.  مخالـف  مختلـف  موضوعـات  دربـاره 

آفاقوانفسحاجنادر سیر
به روایت مجتبی نامخواه 	
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در موضوعـات بنیادینـی مثـل سـنت، غـرب، توطئـه و 
سیاسـت مخالف باشـیم اما همزمان با این مخالفت، 
نیـز  و  حرف هـا  آن  فرامتـن  در  آشـکار  و  نهفتـه  نگـرش 
ایـن  و  باشـیم؛  داشـته  دوسـت  بسـیار  را  گوینده شـان 

بـود. ناهمسـازی بسـیار جـذاب 
، همواره برایم  ، در کنـار چند نفر معدود دیگر حـاج نـادر
یـک مـورد خاصـی و پیچیـده از مطالعـه و پرسـش بود و 
مـن در آن گعده هـا بیشـتر بـه دنبـال ایـن پرسـش بـودم: 
او چگونـه انسـانی بـود و چـه تجربـه دگرگونـی انسـانی  را 
از سـر گذرانـد کـه ایـن گونـه شـد؟ بعدهـا در مقـاالت و 
تحقیقات و پایان نامه و رسـاله چیزهایی درباره انسـان 
گـر چـه صورتـی  انقابـی و انقـاب انسـانی نوشـتم، کـه ا
نظـری داشـت ولـی پاسـخی از جملـه بـه همین پرسـش 

بود.
از جملـه ویژگی هـای او یـک جمـع دشـواِر دیالکتیکـی 
میـان نقـد و امیـد بـود: حـاج نـادر سرشـار از امیـد بـود، 
کـه وقتـی آن چنـد سـاعت دیـدار بـا او دسـت  آن قـدر 
در  چشـمانش  بـرق  انـگار   ، روز دو  یکـی  تـا  مـی داد، 
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.
از سوی دیگر نگاه او سراسر انتقادی بود؛ یک شورشی 
کـه جـوان بودیـم و  ؛ بـرای مـا  بـر ضـد تقریبـًا همـه چیـز
و  جـذاب  ایـن  بـود،  اعتـراض  حامـل  حالمـان  بیشـتر 
کسـی را می دیدیـم از میان سـالی عبـور  کـه  جالـب بـود 
کـرده ولـی آن قـدر منتقـد و معتـرض و حتـی گاهـی بـه 
بـرای نـگاه  کـه  آنارشـی اسـت. آن قـدر منتقـد  شـکلی 
از  می افتـاد.  سـرمان  از  کاه   ، او نقـد  سـطح  بـه  کـردن 
اغمـاض  بـا  شـخصی  و  سـلیقه ای  جزئـی،  نقدهـای 
تمـام می گذشـت. سـعی می کـرد عبادالرحمـان باشـد و 
خطابه هـای جاهـان را بـه 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 کـه بسـیار دوسـت داشـتم  کمـی 
از شـیوه او در ایـن جمـع میـان نقـد و امیـد را بیامـوزم و 
پیروی کنم اما حتی در تحقیق پیرامون انسـان انقاب 
اسـامی هـم نتواسـته ام بـه تبییـن درسـتی از ایـن ویژگی 
او  نـه ماننـد  برسـم:   او  و مانندهـای  او  جمع الجمعـی 

یـم. یـم و نـه ماننـد او امیدوار اعتـراض دار
جسـت وجو  و  وصـول  میـان  را  جمـع  همیـن  مشـابه 
داشـت. او بـه نحـوی وجـودی انقـاب اسـامی رسـیده 
سیاسـی  موضـع  یـک  او  بـرای  اسـامی  انقـاب  و  بـود 
نبـود. انقـاب اسـامی بـرای او یـک تحـول اجتماعـی 
در ایـران نبـود و بیـش و پیـش از هـر چـه، یـک دگرگونـی 
انفسـی در عمـق جـان و آن گاه آفاقـی و در جهـان بـود. 
بنابرایـن رسـیدن او بـه انقـاب اسـامی، نـه از جنـس 
کـه چیـزی از جنـس  رسـیدن بـه یـک موضـع سیاسـی، 
وصال بود. حاِل او در نسـبت با انقاب اسـامی، حاِل 
کـه  بـود. جوینـده ای  گمشـده  جوینـده ای در پـی یـک 
و  عمـری در جسـت وجوی موقفـی شـناختی، عرفانـی 
اجتماعی بوده و آن را در انقاب اسـامی یافته اسـت. 
جوینـده ای  و  جسـت وجوگر  چنیـن  مـوارد،  اغلـب  در 
در  بگیـرد؛  آرام  بایـد  محبـوب،  و  مطلـوب  وصـال  بـا 
مـورد حـاج نـادر امـا وضـع بـه کلـی وارونـه بـود. گویـی آن 
وصـال بـه موقف شـناختی انقاب اسـامی بـه او حس 
بیـش می دانیـم  و  کـم  بـود.  جسـت وجوی بیشـتر داده 
کـه سـر و کار نـادر طالـب زاده بـا دوربیـن و انسـان بـود. 
مسـتند می سـاخت، مصاحبـه می کـرد و بـرای چنیـن 
کارهایـی انسـان تربیـت می کـرد. ایـن کارهـا هـر چـه نـام 
داشـته باشـد، پژوهـش نیسـت. در پیـام درگذشـتی کـه 
امـا  نوشـته اند  ایشـان  درگذشـت  بـرای  انقـاب  رهبـر 
« را بـه کار برده انـد. گمان می کنم این  عنـوان »پژوهشـگر
عنـوان بـه خوبـی ایـن بعـد از شـخصیت حـاج نـادر را 
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توضیـح دهـد: جسـتجوگرِ دوربیـن بـه دسـِت قصـه مـا، 
رونـده آن مسـیر پژوهشـی  و جسـت وجوگرانه ای بـود کـه 

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

ایـن دگرگونـی را در جهـان بسـط دهـد. 
راز در در ضمـن  گلشـن  شـیخ محمـود شبسـتری، در 
یـک تمثیـل، ظهـور حقیقـت در هسـتی را ایـن چنیـن 
توضیح می دهد: »جهان انسـان شـد و انسان جهانی«. 
دربـاره  اسـامی،  عرفـان  در  مهـم  اسـتدالل  یـک  ایـن 
نسـبت جهان درون و جهان برون اسـت. مضمون این 
اسـتدالل، دسـت کم همبسـتگی میـان »انسـانی شـدن 
جهـان« و »جهانـی شـدن انسـان« اسـت. شـیوه زندگـی 
نـادر طالـب زاده التـزام بـه ایـن همبسـتگی بـود. در نظـر 
انسـانی،  جهانـی  بـرای  جهانـی  کوششـی   ، او )عمـل( 
باعث شـده بود خود او به انسـانی جهانی تبدیل شـود. 
یسـتن او در آن سـوی دنیا  مسـئله تنها سـابقه و تجربه ز
نبـود. او ایـن تجربـه را دسـت مایه کوشـش های جهانـی 
خـود قـرار داده بـود. در نظـر او انسـان بایـد تـاش می کرد 
کـه دگرگونـی در خـود را تـوأم بـا دگرگونـی در جهـان بـه 
»انسـانی جهانـی«  بـه  ایـن مسـیر  و در دل  ببـرد  پیـش 
تبدیـل شـود. او اعتقـاد داشـت کـه ایـن، جوهـره ی ایـده 
انسان شـناختی انقـاب اسـامی اسـت و در هـر جـا، 
ایـده  بـر  مبتنـی  انسان سـازانه  و  انسـانی  کوششـی  گـر  ا
انقـاب اسـامی در جریـان اسـت، نتیجـه بایـد پـرورش 

انسـانی جهانـی باشـد.   
کنفرانـس خبـری دوازدهمیـن جشـنواره  آخریـن بـار در 
، برای ارائه بحثی درباره نخسـتین جشـنواره علوم  عمار
، کنار دسـتش نشسـته بودم و می دیدم با  انسـانی عمار
ایـن کـه حـال مسـاعدی نداشـت؛ سـعی می کـرد ادامـه 
بدهد. در آغاز جلسـه چند کلمه روی کاغذی نوشـت 
کـه البـد همان هـا را بگویـد. موقـع صحبـت امـا آن چنان 
بحثـش را پـر از شـور امیـد و در عین حـال انتقادی ارائه 
بـا  کنفـراس  کـه همـه مـا بـه وجـد آمدیـم و بعـد از  کـرد 
دوسـتان دیگـر دربـاره ایـن »وجـد« صحبـت می کردیـم.

راز ایـن وجـد و آن جمـع چـه بـود؟ نمی دانـم امـا می دانم 
مـا  کوچـک  جمـع  بـرای  کـه  را  وقتـی  همیـن  مشـابه 
می گذاشـت، بـرای دیگـران بسـیاری می گذاشـت. برای 
او انسـان پروژه نبود، مسـئله بود. همین بود که بی آن که 
و  تربیـت  امـر  بـرای  بیـاورد،  در  ادا  مدعیـان  همچـون 
پـرورش انسـان ها وقـت می گذاشـت. در ایـن وقت هـا، 
گفتـم، بیـش از همـه چیـز بـه مـا حـس  کـه  همـان طـور 
نقـد و طـرد وضعیت هـای موجـود مـی داد. امیـد بـه بـر 
قـراری وضعیت هایـی دیگـر مـی داد و البتـه »جـرأت«؛ 
گـر بگویـم او بـرای  جـرأت بـودن؛ جـرأت انقابی بـودن. ا
نسـلی از مـا و در مواجهـه بـا اضطراب هـای هویتی مـان 
در  کـه  ایـن  دیگـر  نگفتـه ام.  بیـراه  بـود؛  جـرأت  معلـم 
میانـه همـه حرف هایـش دربـاره  امیـد و نقـد و جـرأت و 
دگرگونـی و غـرب و غیـره، یک نفر نشسـته بـود و آن  یک 
کـه او برایمـان  نفـر بی شـک خمینـی بـود. خمینـی ای 
تفسـیر می کـرد، سراسـر شـور ویرانـی نظم هـای ناهم سـاز 
و سـاختن جهانـی دیگـر بـود. شـاید نتوانـم ایـن نکتـه 
کنـم امـا خمینـِی حـاج نـادر  را در ایـن فرصـت منتقـل 
درسـت در مرکز همه ایده هایش، در مرکز جهاِن فکری 
او جـای داشـت و حـاج نـادر خیلـی صادقانـه تـاش 
می کـرد کـه انسـاِن خمینـی باشـد. خیلـی پیـش می آمد 
ایـده ای  و  نقـل  و  حـرف  نـادر  حـاج  موضوعـی  در  کـه 
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کم کـم بزرگ تـر شـده بودیـم، بـرای  کـه  داشـت و مـا هـم 
خـود تحلیلـی داشـتیم. می گفـت و می گفتیـم. اغلـب 
هـم قبـول نمی کـرد و مـا هـم قبـول نمی کردیم اما درسـت 
در همـان حالـی کـه آن نظـر خـاص او را قبـول نداشـتم، 
یـا او آن حـرف مـا خـاص را رد می کـرد، مـا بـه صداقـت 
و دلسـوزی او و بـه تاشـش بـرای انسـاِن خمینـی بـودن، 
ایمـان داشـتیم. یـک تجربـه ای کـه شـاید نتوانـم منتقـل 
کـه در خدمـت او  کنـم ولـی حتـی در آخریـن دیـداری 

بـودم تکـرار شـد.
از دشـواری جمـع نظرهـای حـاج نـادر گفتـم و ایـن کـه 
ایـن دشـواری چیـزی مثـل یـک راز بود. ایـن را هم بگویم 
کـه از راز حـاج نـادر چیزهایـی برایمـان مکشـوف شـده 
یشـه در آن دگرگونـی انفسـی  کـه ایـن جمـع ر بـود. ایـن 
اسـامی  انقـاب  جریـان  در  او  کـه  دارد  انسـانی  و 
یشـه دیگـری هـم داشـت و آن  تجربـه کـرده بـود. البتـه ر
تـاش بـرای اسـتمرار آن دگرگونـی بـود. گاهـی آخـر یـک 
هـم  بـه  مشـغله   پـر  روز  یـک  پایـان  در   ، او کاری  سـفر 

می رسـیدیم؛ چنـد سـاعتی وقـت می گذاشـت و گعـده 
یـک،  هـر  می گذشـت  نیمـه  از  کـه  شـب  می کردیـم. 
کمـی می خوابیـد.  او فقـط  امـا  گوشـه ای می خوابیدیـم 
قبـل از اذان صبـح برمی خواسـت و بـرای خـود خلـوت 
سـحری داشـت؛ نمی دانم در آن خلوت چه می کرد که 
بعـد از نمـاز صبـح، بـه عیـان می دیدیـم همچـون تیـر از 
چلـه کمـان رهـا شـده، بـرای حرکـت و جنبیـدن، نیـرو و 

داشـت. انگیـزه 
، بـرای نسـل مـا هـم مثـل بزرگ ترهایمان  کاش حـاج نـادر
یـک فعـال رسـانه ای بـود؛ یـک تهیـه کننده یا یـک فعال 
مشـهور  چهـرۀ  تلویزیونـی،  مجـری   ، همـکار سیاسـی، 
. کاش مـا هـم مثـل آن رفیـق دیریـن و  یـا هـر چیـز دیگـر
، بـا کنایـه بـه سـوِگ حاصـل از مـرگ  همسـایه حـاج نـادر
از  آواری  زیـر  چنیـن  ایـن  کاش  می شـدیم.  همـراه  او 
انـدوه مدفـون نمی شـدیم و این چنیـن ناامیدانه یکی از 
سرچشـمه های جـرأت و یکـی از معلمـان خمینی مـان 

را بدرقـه نمی کردیـم.
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ئم و نشـــانه های آخرالزمان شـــامل طیف وســـیعی  عا
یســـت  از اتفاقـــات سیاســـی، فرهنگـــی، اجتماعـــی، ز
محیطـــی )از قبیل ســـیل، زلزلـــه، بیماری های مســـری 
رخدادهـــای  حتـــی  و   )... و طبیعـــی  بایـــای  انـــواع  و 
، فقر و قحطی،  متافیزیکی می شـــود. ظلم های فراگیـــر
گهانـــی، زنانـــی کـــه  جنگ هـــای نظامـــی، مرگ هـــای نا
یان قرآن  لباس هـــای مردانه می پوشـــند و برعکـــس، قار
و علمایـــی کـــه به دیـــن عمـــل نمی کننـــد، دین دارانی 
یانـــی کـــه ربـــا می خورند،  کـــه پـــول را می پرســـتند، بازار
فرزندانـــی کـــه بـــه والدیـــن خـــود امـــر و نهـــی می کنند، 
مســـاجد مجلـــل و باشـــکوهی کـــه خالـــی از نمازگـــزار 
می ماننـــد، مومنانـــی کـــه در جامعـــه خوار می شـــوند و 
... شـــاید  بی دینـــان حـــرام خواری که عـــزت می یابند و
. اما بین ایـــن همه حوادث عجیب  صدها مـــورد دیگر
و غریـــب دو مورد برای نگارنده جالب توجه تر اســـت، 
افزایـــش تعـــداد شـــاعران و ســـخنران شـــدن و پرگویی 

بی ســـواد.  آدم های 
یاد می شـــود ممکن اســـت به  اینکـــه تعـــداد شـــاعران ز
ایـــن دلیل باشـــد که اکثـــر مـــردم به جـــای عقانیت از 
تخیـــل پیـــروی می کننـــد، امـــا لزومًا بـــه معنـــای منفی 
نیســـت. زیـــرا شـــعر نیـــز دو جـــزء از هفتاد جـــزء نبوت 
محســـوب می شـــود. مثل عقل که رســـول باطن اســـت 
و خـــواب کـــه می تواند منشـــأ الهامات انســـان باشـــد. 
یعنی انســـان دوره آخرالزمان می کوشـــد دوباره به عصر 
پیامبـــران بازگشـــته و بـــا آســـمان ارتبـــاط بگیـــرد. )این 
همـــان نیـــاز به ظهـــور یـــک معصوم اســـت. کســـی که 
در کنـــار قرآن دارای مقـــام عصمت بـــوده و قرآن ناطق 

جهانیانقالب سرباز
به روایت نعمت اهلل سعیدی  	

کـــه نمی گـــذارد ایـــن برداشـــت  باشـــد...( امـــا چیـــزی 
مثبـــت را داشـــته باشـــیم مـــوارد بعـــدی اســـت. یعنی 
یـــت اهـــل علـــم و فضل از یک ســـو و  غربـــت و مهجور
. در آیه  وراجـــی و پرگویی آدم های نادان از ســـوی دیگر
ِذی َبَعَث 

َّ
دوم ســـوره مبارکه جمعه می فرمایند: »ُهـــَو ال

یِهْم  ُیَزّکِ ْیِهـــْم آَیاِتـــِه َو
َ
و َعل

ُ
 ِمْنُهـــْم َیْتل

ً
یـــَن َرُســـوال ّیِ ّمِ

ُ ْ
ِفـــی اأْل

ِفی 
َ
ِإْن َکاُنوا ِمـــْن َقْبُل ل ِحْکَمـــَة َو

ْ
ِکَتـــاَب َوال

ْ
ُمُهـــُم ال ِ

ّ
ُیَعل َو

ٍل ُمِبین« اوســـت آن کس که در میان بی  ســـوادان 
َ

َضـــا
فرســـتاده اى از خودشـــان برانگیخـــت تـــا آیـــات او را بر 
کشـــان گردانـــد و کتـــاب و حکمت  آنـــان بخوانـــد و پا
بدیشـــان بیامـــوزد و آنان قطعـــا پیـــش از آن در گمراهی 

بودند. آشـــکارى 
طبـــق ایـــن آیـــه پیامبران یـــک ویژگی مهـــم دارنـــد و دو 
مســـئولیت اصلـــی. ویژگی مهم آنـــان این اســـت که از 
بین مـــردم عادی و »امی« هســـتند. مســـئولیت اصلی 
آن هـــا تزکیه اخاقی دادن به انســـان ها و آموزش کتاب 
گر افزایش تعداد شـــاعران  و حکمت اســـت؛ بنابراین ا
بـــه دلیل جنبـــه مثبتی بود که اشـــاره کردیـــم، اهل علم 
و حکمـــت مهجـــور نمی شـــدند و آدم هـــای بی ســـواد 
یـــاد. یک نگاه گذرای ســـاده بـــه فضای مجازی  وراج ز
یـــم،  گرام و تلگـــرام بینداز و رســـانه هایی چـــون اینســـتا
کمیت بی ســـوادی را کامًا حس  حکومـــت جهل و حا
می کنیـــم. حـــاال با ایـــن مقدمـــات چه چیـــزی می توان 
در مـــورد مرگ شـــهادت گونه نـــادر طالب زاده، یا شـــاید 
هـــم شـــهادت مرگ گونـــه او گفت؟ آیـــا طالـــب زاده ترور 
کنیـــم  یـــک شـــد؟ معلـــوم نیســـت. بایـــد صبـــر  بیولوژ
ببینیـــم نتیجـــه جنگ روســـیه و اوکراین چه می شـــود. 


مرحوم نادر طالب زاده 
کابوس زنده ای برای 
صهیونیست های 
اسرائیل و کل جهان 
بود. جهانی که امروز 
توسط بنگاه های 
رسانه ای یهودیان 
مولتی میلیاردر اداره 
می شود.



 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده

  85    

آیـــا روســـیه می توانـــد از راز صدهـــا آزمایشـــگاه و مرکـــز 
یک  تحقیقاتـــی فوق پیشـــرفته و فـــوق محرمانـــه بیولوژ
و تســـلیحات میکروبـــی اوکراین ســـر در بیـــاورد؟ یا اگر 
ســـر درآورد، می خواهـــد اطاعـــات مربـــوط بـــه آن ها را 
گـــر منتشـــر کـــرد، بـــاز هم کســـانی  منتشـــر کنـــد؟ )یـــا ا
چـــون مرحـــوم طالـــب زاده وجـــود خواهند داشـــت که 
فـــورًا پـــی بـــه ارزش چنین اطاعاتـــی بـــرده و در همین 
راســـتا برنامـــه و مستندســـازی کننـــد و اجـــازه ندهند 
ایـــن صـــدای ســـقوط تشـــت رســـوایی ناتـــو در حجـــم 
انبـــوه اخبـــار جعلـــی و مبتذل شـــنیده نشـــود!( همان 
کـــزی که در طـــول ســـال های اخیر از طـــرف آمریکا  مرا
و کشـــورهای عضو پیمان ناتو و البته صهیونیســـت ها 
در اوکراین پایه گذاری شـــده و با میلیاردها دالر بودجه 

اداره می شـــد.
بـــرای  زنـــده ای  کابـــوس  طالـــب زاده  نـــادر  مرحـــوم 
صهیونیســـت های اســـرائیل و کل جهان بـــود. جهانی 
که امروز توســـط بنگاه های رســـانه ای یهودیـــان مولتی 
آن قـــدر در  اداره می شـــود. صهیونیســـت ها  میلیـــاردر 
صنایـــع نظامـــی اوکرایـــن ســـهم داشـــتند و همچنیـــن 

نفـــوذ در ســـازمان های امنیتـــی عربســـتان کـــه چنیـــن 
کـــه  تـــروری را انجـــام دهنـــد. از شـــرکت پیمانـــکاری 
امنیـــت و نظـــارت بر مراســـم حـــج در مکـــه را بر عهده 
دارد )یـــک شـــرکت اســـرائیلی!( گرفتـــه تا ســـهام داران 
یـــک در اوکراین.  کـــز تحقیقـــات تســـلیحات بیولوژ مرا
یـــکا عوض  گـــر جـــای مـــا و بی بی ســـی و صـــدای آمر ا
مســـیح  و  فاحتـــی  مهـــدی  امثـــال  قطعـــًا  می شـــد، 
علی نـــژاد چندیـــن برنامـــه اختصاصـــی در ایـــن مـــورد 
می ســـاختند و با ده ها کارشناس مختلف در جاهای 
گـــون دنیا در همین راســـتا مصاحبـــه می کردند. با  گونا
این حـــال، اوًال اثبـــات چنیـــن نظریه ای نیاز به شـــواهد 
و مـــدارک بیشـــتری دارد. مـــا از وقاحت و بـــی وجدانی 
آدم هایـــی مثل بهرام مشـــیری محرومیم کـــه هروقت به 
یخ را به راحتی تحریـــف کنیم. در ثانی  نفعمان بـــود تار
شـــخصیت مرحوم طالـــب زاده نیـــازی به آن نـــدارد! او 
جـــوری زندگـــی می کرد کـــه اگر تصـــادف هـــم می کرد، 
شـــهید محســـوب می شـــد. ایـــن را خیلـــی از همیـــن 
می تواننـــد  ماهـــواره ای  معانـــد  شـــبکه های  یـــان  مجر

کنند. تأییـــد 

او از جمله آدم هایی 
بود که خودش 

را سرباز اسام و 
جمهوری اسامی 

می دانست. سربازی 
که در مسیر 

جنگیدنش گاهی 
کارگردان سینما 

می شد و گاهی 
مستندساز و گاهی 

نظریه پرداز و... هر 
ضرورت دیگری که 

پیش بیاید.
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، خواســـته  همان هایـــی که بعـــد از برنامه هایی مثل راز
و  مجری گـــری  از  یـــادی  ز چیزهـــای  ناخواســـته،  یـــا  و 
برنامه ســـازی یـــاد گرفتنـــد و بـــر علیـــه خـــود جمهوری 

کارش بســـتند.  اســـامی به 
خاصـــه، آدم هایـــی مثـــل طالـــب زاده را نمی شـــود در 
دوران حیاتشـــان ترور کرد. بلکه تـــرور واقعی این آدم ها 
فقـــط بعـــد از مرگشـــان امـــکان دارد! آن هم طـــوری که 
در اکثـــر مواقـــع احتمـــال وقـــوع آن از طـــرف نیروهـــای 
خودی بیشـــتر اســـت تا نیروهای دشـــمن! این تفاوت 
اصلـــی بین یک ســـرباز جهاد فرهنگی و ســـرباز جهاد 
نظامـــی اســـت. )البته بســـیاری از شـــهدای نظامی ما 
در واقع شـــهید عرصـــه فرهنگ نیز بودنـــد.( زیرا بخش 
اصلـــی دوران زندگـــی یک نیـــروی فرهنگـــی اتفاقًا بعد 
از مـــرگ جســـمی و ظاهـــری او اســـت. یعنـــی می توان 
مدعی شـــد، شـــهدای عرصه فکر و فرهنـــگ از جمله 
شـــهیدانی هســـتند که خواســـته یـــا ناخواســـته، بعد از 
مرگشـــان رجعت می کننـــد. )رجعت در مفهـــوم دینی 
و شـــیعی مورد نظرمان اســـت. یعنی زنده شدن دوباره 
شـــهدا ...( در مورد این نکته اگر بتوانیم بیشـــتر بحث 

. می کنیم
گـــر بخواهیـــم فهرســـت وار ادامـــه بدهیـــم، مرحـــوم  ۱. ا
نـــه  و  بـــود  مـــدرس رســـمی دانشـــگاه  نـــه  طالـــب زاده 
فیلســـوف کاســـیک به شـــمار می آمـــد و نـــه کارگردان 
حرفـــه ای ســـینما. )البتـــه به صـــورت رســـمی، او یـــک 
کادمیک محســـوب می شـــد که ســـینما را  گر آ ســـینما
یـــکا آموخته بـــود. اما هیچ وقت نتوانســـت  در خـــود آمر
ســـینما  کارگردانـــی  بـــر  متمرکـــز  حرفـــه ای  به صـــورت 
شـــود.( همچنیـــن او را نـــه می شـــد فقـــط مستندســـاز 
معرفـــی کـــرد و نه به عنـــوان مدیـــر فرهنگی شـــناخت. 
کـــه بیشـــتر از همـــه  او همـــه اینهـــا بـــود، امـــا چیـــزی 
و  می دیـــد  طالـــب زاده  از  ایرانـــی  معاصـــر  مخاطـــب 
می شـــناخت، یـــک تولیدکننـــده برنامـــه تلویزیونـــی و 

کارشـــناس مجری بود. مجری کارشناســـی که ســـینما 
را  ایـــن یعنـــی هـــم رســـانه  را به خوبـــی می شـــناخت. 
به خوبـــی می شـــناخت و هـــم ماهیـــت سیاســـت در 
دوران معاصـــر را و هـــم اصلی تریـــن جبهـــه درگیـــری و 
چالـــش قدرت هـــای جهـــان را. آن مقدمـــه کوتاهی که 
گفتیـــم دقیقـــًا در همین جـــا موضوعیت پیـــدا می کرد. 
طالـــب زاده در بســـیاری از برنامه هایی که ســـاخته بود 
نقـــش یک کارشـــناس مجـــری خبره را داشـــت که قبل 
کت بـــودن و گـــوش  دادن را بـــه  خوبی  از هـــر چیـــز ســـا
بلـــد بـــود و رعایـــت می کـــرد. فرصـــت نیســـت توضیح 
بدهیـــم که چرا مهم ترین ویژگی یـــک مجری تلویزیونی 
در دوران معاصـــر این اســـت کـــه می تواند ســـاعت ها 
حـــرف بزند، امـــا یک کلمه چیـــزی نگویـــد! طالب زاده 

دقیقـــًا نقطـــه مقابل ایـــن جریان بـــود...
در گام بعـــدی بایـــد بگوییـــم، زنده یـــاد طالـــب زاده بـــه 
آن معنـــا، مجـــری کارشـــناس تلویزیونـــی هـــم نبـــود. او 
از جملـــه آدم هایـــی بـــود کـــه خودش را ســـرباز اســـام 
در  کـــه  ســـربازی  می دانســـت.  اســـامی  جمهـــوری  و 
مســـیر جنگیدنـــش گاهـــی کارگردان ســـینما می شـــد 
هـــر   ... و نظریه پـــرداز  گاهـــی  و  مستندســـاز  گاهـــی  و 
ضـــرورت دیگـــری کـــه پیـــش بیایـــد. از تک تیرانـــدازی 
گرفتـــه تـــا رانندگی تانـــک و خلبانی جنگنـــده! اما چرا 
از بیـــن تمامـــی ایـــن مـــوارد بـــه مجری گـــری آن مرحـــوم 
آن  پاســـخ  کـــه  اســـت  ایـــن پرسشـــی  کردیـــم؟  اشـــاره 
مربـــوط می شـــود به آخریـــن و جدیدتریـــن چالش های 
. متفکرانـــی کـــه از  فلســـفی در بیـــن متفکـــران معاصـــر
خداشناســـی و جهان شناســـی پیـــش از ســـقراط آغاز 
... نهایتًا  کرده و به انسان شناســـی و معرفت شناســـی و
به زبان شناســـی رســـیده اند. طالب زاده امـــکان ارتباط 
و انتقـــال پیـــام را ذاتـــًا مبهـــم یـــا منتفی نمی دانســـت. 
او می دانســـت کـــه ایـــن ادعا دروغـــی وقیحانه اســـت 
کـــه غربی هـــا در مباحـــث نظـــری خـــود می گوینـــد، اما 


 او وجه مشترک 
گفتمان انقاب 
اسامی را با فطرت 
مخاطب جهانی 
می شناخت و به 
وجود چنین چیزی 
 باور داشت.
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عمـــًا در کارهـــای رســـانه ای خـــود برعکس ایـــن گزاره 
اســـتفاده می کنند! مثًا او معتقـــد نبود حقیقت وجود 
نـــدارد و همه چیـــز در توجیه پذیری خاصه می شـــود؛ 
بنابرایـــن هـــر وقـــت حـــرف مـــی زد واقعـــًا می خواســـت 
چیزی بگوید. بـــرای همین هم به نـــدرت اجازه می داد 
مهمانـــان برنامـــه اش بدون شـــکل گرفتن یک پرســـش 
اساســـی و روشـــن شـــروع به حـــرف زدن و انتقال حجم 

انبوهـــی از اطاعـــات پراکنـــده کنند!
2. طالب زاده به جهانی بودن اســـام، تشـــیع و انقاب 
اســـامی باور داشـــت. آخرالزمان در سینمای هالیوود، 
مستندســـازی در جهـــان اســـام، بحـــران در منطقـــه 
بین المللـــی،  دیپلماســـی  در  رســـانه  نقـــش  بالـــکان، 
انقـــاب اســـامی و تهاجـــم رســـانه ای غـــرب، عمـــق 
اســـتراتژیک دفاعـــی و امنیتـــی ایـــران در خاورمیانـــه، 
نقش البی صهیونیســـم در انتخابات آمریکا، نقد فیلم 
کد داوینچی در راســـتای تاش هالیوود برای گسترش 
نشانه شناســـی الحادی، تا پشـــت پرده فروشـــگاه های 
زنجیـــره ای مک دونالـــد، یـــا داســـتان مســـلمان شـــدن 
ســـوژه  از  بخشـــی  فقـــط  اینهـــا   ... کلـــی  محمدعلـــی 

برنامه های اوســـت. کســـی که می دانست ادعای توهم 
یـــکا را با  توطئـــه، وقتـــی بناســـت دشـــمنی غـــرب و امر
انقاب اســـامی انکار کند، خـــودش بزرگ ترین توطئه 
واقعـــی همین رســـانه های غرب اســـت! توطئـــه ای که 
اساســـًا برای تســـخیر توهـــم مخاطبان و نفوذ گســـترده 
در تخیل آنان طراحی شـــده اســـت. یعنی می دانست 

جنـــگ در ایـــن عرصـــه چقدر جدی اســـت.
طالـــب زاده می دانســـت کـــه در ایـــن جنـــگ جهانـــی 
یـــم.  نیـــاز بـــه رزمنـــدگان و مدافعـــان جهانـــی نیـــز دار
یعنـــی عمًا بـــه ماهیت فطری ارزش هـــای دینی ایمان 
داشـــت و می دانســـت کـــه عاقه بـــه ظلم ســـتیزی و یا 
نفرت از طاغوت و اســـتکبار در جان تمامی انســـان ها 
نهادینه شـــده اســـت. خاصه او وجه مشترک گفتمان 
جهانـــی  مخاطـــب  فطـــرت  بـــا  را  اســـامی  انقـــاب 
می شـــناخت و بـــه وجـــود چنیـــن چیـــزی عمیقـــًا باور 
گـــر ارتباط درســـت  داشـــت. یعنـــی می دانســـت کـــه ا
شـــکل بگیرد، بســـیاری از مستندســـازان و کارگردانان 
هـــم می تواننـــد پرچمـــدار  غـــرب  و متفکـــران جهـــان 
امپریالیســـم ســـتیزی و یا مقاومت در برابر صهیونیسم 

هنر طالب زاده این 
بود که می توانست 

در این حجم قیل 
و قال ها و تهاجم و 

تزاحم امواج صداهای 
بی معنا پیام خود را 

با طول موج مناسبی 
ارسال کند که شنیده 

شود.
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گاهـــی از جنس  باشـــند. یعنـــی می دانســـت ماهیت آ
نـــور اســـت و نور تـــا وقتی نـــور اســـت از هر روزنـــه ای به 
یکی و ظلمت اســـت  اطراف صـــادر می شـــود. این تار
کـــه بایـــد تمـــام ســـوراخ  و ســـمبه های مرزهـــا و اطراف 
خـــود را ببندد تـــا محفوظ باقـــی بمانـــد! انقاب هایی 
مثـــل انقـــاب کارگـــری و طبقاتی بلوک شـــرق ســـابق و 
یا آزادی خواهی و دموکراســـی در فرانسه، تا آن مقداری 
گاهـــی برخوردار بودنـــد، مگر به  کـــه از نـــور حقیقت و آ

تمام جهـــان صادر نشـــدند؟!
به  هر حال محتوای عمومی بســـیاری از برنامه های آن 
مرحوم مربوط به آن بخش از گفتمان انقاب اســـامی 
می شـــد که مخاطب جهانی داشـــت. مثًا او نمونه ها 
و ژانرهایـــی را از ســـینمای هالیوود برای نقد و بررســـی 
انتخـــاب می کـــرد کـــه اتفاقًا مـــورد اســـتقبال مخاطب 
عـــام داخلی نیز بود. در این راســـتا طالـــب زاده مهارت 
گرایش هـــای نخبگانی  خاصی داشـــت در شـــناخت 
منتقـــدان  از  بســـیاری  )برعکـــس  عـــام.  مخاطـــب 

فرهنگـــی کـــه دچار نوعـــی از اشـــرافیت طلبـــی ادبی و 
هنـــری هســـتند و عمدتًا به ســـراغ ســـوژه هایی می روند 
کـــه ذاتـــًا صورت  مســـئله طیـــف خاصـــی از مخاطبان 
هســـتند.( یعنی او سعی داشـــت مخاطبان عام را وارد 

بحث هـــای تخصصـــی کند نـــه برعکس.
یـــک واقعی آدم هایی  3. یکـــی از روش هـــای ترور بیولوژ
مثـــل طالـــب زاده وقتی اســـت کـــه بخواهیم آن هـــا را از 
دســـترس مـــردم و مخاطبـــان عـــام خارج کنیـــم! یعنی 
بـــاال بـــردن او تا جایی کـــه مثل یک نقطه به نظر برســـد 
و دیگـــر دیـــده نشـــود. ایـــن همـــان کاری اســـت کـــه با 
شـــهید آوینی هـــم کردند. هنـــر طالب زاده ایـــن بود که 
می توانســـت در ایـــن حجـــم قیـــل و قال هـــا و تهاجم و 
تزاحـــم امـــواج صداهـــای بی معنا پیـــام خـــود را با طول 
موج مناسبی ارســـال کند که شنیده شود. مثًا او قبل 
از هـــر چیـــز مخاطب را دعـــوت به شـــنیدن می کرد، به  
جـــای عطش حـــرف زدن. در بســـیاری از برنامه های او 
گـــر دقـــت کنیـــم، به نـــدرت می بینیـــم که طالـــب زاده  ا
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بخواهـــد حرف طـــرف مقابل را قطع کند. اشـــاره کردیم 
کـــه چرا به این مســـئله نیاز نداشـــت. مثـــًا طالب زاده 
قبـــل از اینکـــه تریبـــون برنامـــه را بـــه مهمانـــان خودش 
بدهد، ســـؤال اصلی را به قدری تبیین کـــرده بود که اوًال 
اجـــازه حاشـــیه رفتـــن و پراکنده گویی کـــردن را ندهد. 
درثانـــی طـــوری خـــودش را عاقه منـــد بـــه گوش کـــردن 
نشـــان می داد کـــه مهمان برنامـــه نگران چیزی نباشـــد 
و تمـــام تمرکـــز خـــودش را روی حرف هایـــش بگـــذارد. 
ثالثـــًا اگر نیاز بـــود بحث منحـــرف نشـــود، ورودهای او 
به گونـــه ای بـــود کـــه بخـــش اصلـــی گفت وگـــو را دوباره 
تقویـــت می کـــرد. یعنـــی او به جـــای مخالفـــت یا طرف 
مقابـــل او را بـــه همان حیطه مشـــترکات خودشـــان باز 

می گرداند.
الغرض، شـــاید بتـــوان برنامه های تلویزیونـــی آن مرحوم 
را نمونه هـــای خوبی برای بحـــث روش گفت وگو و یا به 
قـــول امروزی ها، آمـــوزش دیالکتیک معرفتی دانســـت. 
از ضـــرورت شـــکل گرفتـــن پرســـش مشـــخص گرفتـــه 
تـــا وجـــوب اعام مواضـــع روشـــن و اقامه برهـــان و ارائه 
شـــواهد و دالیـــل و قرائـــن و غیره. مجموعـــه ای از اینها 
بود که بـــه برنامه های طالب زاده ظرفیت چهره ســـازی 
خوبی نیـــز داده بـــود. )همان چیـــزی که امـــروزه تحت 
عنوان »برندســـازی« مطرح اســـت.( یعنـــی طالب زاده 
می دانســـت کـــه مثـــًا خیلـــی از چهره هـــای گفتمـــان 
انقـــاب بایـــد ضریب بیشـــتری بگیرنـــد. بایـــد در برابر 
رقبـــا با مجموعـــه ای از نیروهای خوب و قوی همیشـــه 

مانور قـــدرت داد.  
4-آیـــا چهـــره خـــاص مرحـــوم طالـــب زاده )قـــد بلنـــد 
کـــه  ، هیکلـــی نســـبتا چهارشـــانه، موهایـــی قهـــوه ای 
...( در توفیـــق رســـانه ای او نقـــش  بـــه ســـرخی مـــی زد و
داشـــت؟ بلـــه. اما توضیـــح ایـــن مطلب اتفاقـــا خیلی 
راحت نیســـت. بخـــش عمـــده ای از جذابیت ظاهری 
مـــا آدم ها دقیقـــا مربوط می شـــود بـــه زیبایی یا زشـــت  

خاصیتـــی  فیلم بـــرداری  دوربیـــن  درونی مـــان.  هـــای 
عجیبـــی دارد کـــه خیلـــی وقت هـــا می توانـــد بـــه باطن 
آدم هـــا راه ببـــرد! طالـــب زاده آدمـــی اهـــل یقیـــن بـــود و 
ایـــن ایمـــان قلبـــی خیلـــی وقت ها بـــه صـــورت آرامش 
ظاهـــری در چهـــره و حـــرکات آن مرحـــوم تجلـــی و بروز 
می یافـــت. مثا بیننـــده احســـاس می کرد کـــه این آدم 
بـــه حرف هایی که می زند بـــاور دارد. یعنی از آن جمله 
کـــه حـــرف زدن شـــان بـــا معیارهـــای  افـــرادی نیســـت 

زندگـــی شخصی شـــان تضـــاد دارد. 
کـــه نمی توانیـــم از آن صرف نظـــر  ۵. یـــک مـــورد دیگـــر 
یـــم به صـــورت اجمالـــی هـــم کـــه شـــده  کنیـــم و مجبور
متذکـــر شـــویم، شـــرافت ذاتـــی آن مرحـــوم در کارهـــای 
حرفـــه ای اش بـــود. طالـــب زاده آدمـــی نبـــود کـــه از قدم 
 زدن روی خطـــوط قرمـــز گفتمـــان انقاب اســـامی نان 
در بیـــاورد! می دانیم که شکســـتن همیشـــه خوشـــایند 
اســـت. بچه هـــای کوچک را رهـــا کنیم، دوســـت دارند 
و  خـــورد  را  خانـــه  کریســـتال  و  چینـــی  ظـــروف  تمـــام 
کشـــیر کننـــد! )یا مثـــل دیوانه ای که در یـــک کارگاه  خا
یا مغازه شیشـــه گری و ســـفال گری تنهـــا بماند!( خیلی 
گران  از مجری ها و برنامه ســـازهای تلویزیونی و ســـینما
یـــم که از تســـاهل و مدارای  و شـــاعران و ... را ســـراغ دار
گفتمـــان انقاب سوءاســـتفاده کـــرده و با شکســـتن یا 
قـــدم زدن روی خطـــوط قرمز جذابیت ایجـــاد می کنند 
و مخاطـــب می گیرنـــد. مثـــًا زیـــر ســـؤال بـــردن قانـــون 
مشـــکات  بـــه  حملـــه  و  ارشـــاد  گشـــت  و  حجـــاب 
اقتصـــادی و غیـــره. امـــا طالـــب زاده اتفاقـــًا و دقیقـــًا از 
حـــرف  انقـــاب  ارزش هـــای  و  آرمان هـــا  اصلی تریـــن 
می زد و در موردشـــان برنامه می ســـاخت. ارزش اصلی 
و واقعـــی کارهای او نیز به همین مطلب برمی گشـــت. 
طالـــب زاده در تمام دوران فعالیت حرفه ای اش شـــاید 
یســـیون ها را در  حتی یک بار هم ســـعی نکـــرد ادای اپوز

رد. بیاو



چه بسیار علوم انسانی خوانده هایی که نه فهمی از علم 
کردن  بلغور  انسانی،  علوم  انسان.  از  فهمی  نه  و  دارند 
الفاظ خارجی، یا نظریات ترجمه ای نیست که با ژست 
دانای کل گونه در همه مسائل و اتفاقات ایران و جهان به 
کار برده شود. علوم انسانی علم از خود بیگانه ای نیست 
که چشم بر حقیقت پدیده های جهان و درست محیط 
خود فروبندد. و با عینک آفتابی شرق یا غرب، حجاب 
فی  یقذفه اهلل  نور  العلم  که  بیندازد  عاِلم  چشم  بر  سیاه 
کمال  یافتن  و  به جستجو  انسانی  المومن. علوم  قلب 
در جهان و انسان است. نادر طالب زاده واجد این دو 
ویژگی مبنایی است. عالم علوم انسانی در جستجوگری 
صاف  مداوما  را  وجودش  کمال طلبانه اش  سالکانه 
می کند و این گونه به انسان های کامل و کامل تر تمسک 
جسته و معرفت نظری و عملی اش را از آن ها اخذ و با 

آن ها خود را تنظیم می نماید.
به  و  دیدم  امام  چهره  در  را  کمال  »من  می گوید:  نادر 

دنبالش آمدم و خودم را در اختیارش قرار دادم.« 
از این تجربیات مختلفی را از سر می گذارند.  او پیش 
عالم علوم انسانی از آن جا که با کثرات انسانی روبروست 
کندن از  همیشه در خطر غفلت یا انحراف است. این 
کثرات و تمرکز بر توجه به انسان کامل و تحقق آن چه او 
می خواهد؛ تازه دریچه های علم را بر عالم علوم انسانی 
بود؟  چه  امام  حضرت  توجه  مرکزی  دال  می کند.  باز 
البته  آرمان های اسام ناب؟  جز قیام هلل در چارچوب 
شخص امام در درجه دوم از اهمیت است؛ حاج نادر 
امام  در  که  شدند  مرکزی ای  دال  مجذوب    ، او امثال  و 
نمودار شد و از سوی او عرضه شد. بنابراین عالم علوم 
او در هر جا  انسانی ما در دو وجه زیست می کند: اوال 
حاضر  کمال  کسب  برای  است  برقرار  مبارزه  معرکه  که 

جستوجویکمال در
به روایت جمال یزدانی  	

و کنش گر است. ثانیا عالم علوم انسانی شاهد و راوی 
معرکه بدون واسطه حجاب های معمول است. 

عدم  و  عافیت طلبی  از  انسانی  علوم  عالم  بنابراین 
دقیقا  است.  دور  به  مبارزه  میدان  حقیقت  با  مواجهه 
اساسی  آفت  به عنوان  تحجر  و  روشنفکری  که  جایی 
عالمان علوم انسانی از همین جا آغاز می شوند. روشنفکر 
؛ به واسطه جمود نظری )چه در متن مقدس  و متحجر
دینی یا غربی( و عافیت طلبی عملی دچار عدم پویایی 
می شود. این رکود او را دچار فاصله از انسان و حقایق 
مربوط به آن می کند. این فاصله او را تبدیل به طبقه ای 
خاص می کند، به همین دلیل علم او دچار اشرافیت 
می شود. در این فاصله گیری، مداوما داده های نظری اش 
را بر جامعه پیرامونی اش تحمیل می کند و قدرت اقناع را 
از دست می دهد. اتفاقا این دو طیف اهل تکفیر نظری 
و عملی اند و از این جهت آزادی بشر را محدود کرده و 
مانع از رشد آن می شوند. به همین دلیل در تعامل با آن ها 
انسان به جای گشودگی و بسط و رشد، دچار بن بست و 
تنگ نظری می شود. جهان این دو طیف کوچک است 
به همین دلیل از فهم مردم عاجزند. اما در مقابل عالم 
علوم انسانی ما )نادر طالب زاده( این گونه نیست. او در 
جایی اشاره می کند: »به روز رسانی فرهنگ اهل بیت، 

کار امام بود!«
دو جریان پیش گفته اتفاقا با همین جمله مشکل دارد، 
مشکل  دچار  بیت  اهل  فرهنگ  به روزرسانی  با  چون 
است. متحجر از آن باب که دکانش در دینداری تخته 
ذهنی اش،  بت  که  جهت  آن  از  روشنفکر  و  می شود؛ 
یعنی غرب، را می شکند! عالم علوم انسانی ما باید بتواند 
این به روزرسانی را صورت بندی و روایت کند؛ صد البته 
این به روزرسانی درگیری ایجاد می کند. یکی از مصادیق 
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امر  مسیر  در  که  است  چالش هایی  به روزرسانی  این 
حاکمیت پیش می آید:

که  هست  تضادهایی  و  دینی،  مسائل  حکومت  »در 
انسان برای درک و هضم آن ها باید خیلی قوی باشد.«

به روزرسانی فرهنگ اهل بیت در قالب حکومت دینی،  
خطر  دارد،  انحراف  خطر  دارد.  جدی  چالش های 
شکست خوردن دارد، خطر از میان رفتن دارد. اما علوم 
گوشه میدان  کردن است. در  ، علم خطر  انسانی درگیر

نیست که نیش بزند، هو کند، تمسخر کند، نفی کند.
کار علمی می کرد،  کانه فراتر از این حرف ها  حاج نادر 
کار علم مگر چیست؟ جز نشان دادن حقیقت و کمال 
باطل  با  درگیری  و  مبارزه  در  جز  واقعیت  انسان ها؟  به 
نمایان می شود؟ و حقیقت جز در این معرکه صیقل پیدا 
، عالم علوم انسانی  می کند؟ به همین دلیل حاج نادر
کامل  انسان  به  است؛  حاضر  معرکه ها  در  او  است. 
متمسک است، دست او را با روایت ها و کنش هایی که 
انجام می دهد؛ باز می کند، دال مرکزی امام را فهم، تبیین 

... و بسط می دهد و
حضور در انقاب مردم، حضور در روایت النه جاسوسی، 
حضور در جبهه های جنگ، حضور در جنگ بوسنی، 
فتنه،  با  مقابله  در  فعاالنه  حضور  آمریکا،  در  حضور 
... بخش هایی از این  ، و پرورش نیروی انسانی روایت گر

علم  مرسوم  تعاریف  با  ولو  است  علمی  کوشش های 
متناسب نباشد.

عاوه بر این نادر طالب زاده، قصد و عزم امام در حرکت 
جهانی و تمدنی اش فهم کرده بود. بنابراین توجه به نگاه 
کارهایش بسیار جدی بود: در ابتدای سال  تمدنی در 
که هنوز حرفی از افول آمریکا نبود، او روایت فقر در   70
آمریکا را ارائه می کند. و این خط را تا انتهای عمرش در 
سراغ  آن  از  بعد  می بخشد.  تداوم  مختلف  قالب های 
مناطق حساس می رود و خیزش اسام را در عصر جدید 
شناسایی و روایت می کند: تمدن اسام در اروپا، عراق، 
کاری تمدنی  او  انتظار  کار عصر   ... و لبنان  عربستان، 
کشیده است. او  و خط مرزهای آرمان امام را به تصویر 
کار »رنسانس  روایت پیشرفت های تمدن اسامی را در 
»روایت  سینمایی  یا  می کند.  عرضه  رنسانس«  از  قبل 
و  اسامی  انقاب  است.  تمدنی  کاما  کاری  مسیح«  
حرکت امام برای آن که به افق های تمدنی مدنظر برسد، 
است.  ابعاد  همه  در  عالمان  و  راویان  روایت  نیازمند 
روایت فکری، تجربی، هنری و رسانه ای از ادیان، اقوام، 
تمدن ها، تاریخ های نقاط راهبردی جهان، آینده جهان 

 ... و
را  نادر  حاج  هنری  و  رسانه ای  اندیشه ای  روایت  پروژه 

شاید بتوان این گونه تصویر کرد:

 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده

  91    



 علمدار
 جبهه جهانی
انقاب اسامݡی

    92  

 ایستاده چون کوه 	
و  خورد  شکست  روسیه  با  جنگ  در  ایران  وقتی 
شد،  بسته  گلستان  و  ترکمانچای  ننگین  معاهده های 
ذهن پرسشگر ایرانی به دنبال این سوال گشت که چرا 
گرفتار آمده ایم؟ دایره این سوال  ما در چنین وضعیتی 
تا عصر امروز کشیده شده و حتی کتابی با عنوان »چرا 
غرب پیشرفت کرد و ما عقب ماندیم« نوشته شده است. 
مشخص  نویسنده  فکر  چسیتی  هم  کتاب  عنوان  از 
است و هم جوابی که خود در آستین دارد؛ غرب! ذهن 
شبه روشنفکر و غرب گرا در پاسخ به این پرسش، راه را 
! روشنفکران  در غربی شدن می داند از نوک پا تا فرق سر
عقیم در راه تئوریزه کردن این نظریه همدست با دیکتاتور 
کاه  کشف حجاب و  پهلوی شدند و به خیال خود با 

پهلوی، ارمغان تمدن غربی را به ایران آوردند!
به شکل های  برابر غربی شدن  در  ایران  مقاومت مردم 
جنبه های  از  یکی  اما  داشت  بروز  و  ظهور  مختلف 
جالب این مقاومت، داستان تحول انسان هایی است 
که در غرب رشد کرده اند یا با فرهنگ غربی خو گرفته اند. 
بعد از نهضت امام خمینی، نظریه های مختلفی مثل 
سمت  به  چه  هر  شد.  مطرح  خویش«  به  »بازگشت 
انقاب نزدیک می شدیم، انقاب و تحول های فردی هم 

بیشتر عیان می شد. نمود فردی این تحول را می توان در 
امثال طیب حاج رضایی و بعدتر شهید شاهرخ ضرغام 
دید. اما این مقدمه مبسوط می خواهد انسانی را پیش 
روی ما قرار دهد که مسیر را خاف جهت ذهن مریض 
کرده و در  غرب زده هایی مثل سید حسن تقی زاده طی 
انقابی دچار تحول می شود؛ سخن  و شهودی  کشف 
که در یک خانواده مرفه  کسی  از نادر طالب زاده است. 
زندگی کرد، در آمریکا درس خواند اما نفس قدسی امام 
از او مردی ساخت که تا آخر عمر مثل کوه بر سر ایمان 
و عقیده اش استوار ماند. او در غرب زیست اما به ستیز 
و  ساخت  را   2۵ ساعت  مستند  شد.  مشغول  غرب  با 
افول آمریکا را به تصویر کشید اما از خمودگی و رخوت 
شیطان  افول  قضیه  به  نسبت  فرهنگی  دستگاه های 
سفارشات  می رویم،  جلوتر  چه  »هر  می کرد:  گله  بزرگ 
امام  که  بود  برقرار  شوروی  هنوز  می شود.  روشن تر  امام 
که  دیدیم  بعد  سال  بود.  گفته  سخن  فروپاشی اش  از 
است؛  نوبت  در  آمریکا  هم  امروز  افتاد.  اتفاقی  چه 
که محافل  آمریکای متزلزل و دستپاچه. خوب نیست 
فرهنگی)نسبت به این قضیه( استراتژی نداشته باشند. 

باید ایده پردازی و صحبت شود.«
و  از جنس خانقاه  اما عرفانش  طالب زاده عارف است 

توییکهنمیشناختمت
به روایت محمود شم آبادی 	



 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده

  93    

گوشه نشینی نیست، یک سره در میانۀ میدان ایستاده. 
. اما برای درک بهتر سیر آفاق و  او عارفی است ستیزه جو
انفس حاج نادر باید نقبی زد به دو مستند ساخته شده 

« و »خنجر و شقایق«. ؛ »والعصر از او

 قسم به عصر! 	
چه کسی می تواند در جنگ هم زیبایی ببیند؟ از نگاه 
انسان غربزدۀ مفلوک، جنگ چیزی جز سیاهی نیست؛ 
که  از نگاه آن ها به دهۀ ۶0 دید. دهه ای  این را می توان 
پر است از شور و حماسه و جنگیدن بر سر آرمان. در 
« نوشته می شود فیلمی از جهاد  ابتدای مستند »والعصر
...و صبر  ...صبر سازندگی تقدیم به تمام صابرین. صبر
در کنار دعوت و عمل به حق است که انسان انقابی را 
َحِقّ َو َتواَصْوا 

ْ
می سازد که حق تعالی فرموده: »َتواَصْوا ِبال

«. طالب زادۀ جواِن متحول شده، دانشگاه کلمبیا  ْبرِ
ِبالَصّ

جبهه  در  حضور  و  سازندگی  جهاد  لودر  رانندگی  با  را 
تاخت زده است. انساِن انقابی عصر انتظار اهل معامله 

است و طالب زاده چه خوب معامله گری بود! 
»این  می شنویم:   » »والعصر مستند  ابتدایی  نریشن  در 
بلکه  یا یک پیروزی نیست  تصاویر هجوم غافلگیرانه 
با  را  خون  و  حماسه  این  آیندگان  تا  است  تاریخ  ثبت 
ورق های  و  گوش هایشان  به  تا  ببینند  چشم هایشان 
برای  آن  ثبت  و  تاریخ  اهمیت  نکنند.«  بسنده  کتاب 
آیندگان، یکی از دغدغه های مهم طالب زاده بوده است. 
در قسمتی دیگر از نریشن وجوهی دیگر از شخصیت 
از  نمودی  گرچه  »تصویر  است:  نهفته  طالب زاده 
واقعیت نیست ولی هر چه باشد دریچه ای است برای 
دستیابی به حقیقتی که در متن واقعیت نهفته است.« 
واقعیت هایی  به  نبستن  دل  و  حقیقت  جست وجوی 
که آن را جای حقیقت قالب می کنند؛ یکی از مهم ترین 
قول  به  است.  نادر  حاج  شخصیتی  کیش   نمودهای 
که حق آن جا باشد، بیزارم از  موالنا: »من بندۀ آن خیالم 

آن حقیقت که حق آن جا نباشد.«
دیدن  با  که  طالب زاده  شخصیتی  وجوه  از  دیگر  یکی 
این مستند هویدا می شود، نگاه زیباشناختی به مسائل 
زیبایی  جنگ  دل  در  که  اوست  پدیده هاست.  و 
نگاه  مصداق  جمیا!   اال  رایت  مصداق  به  می ببیند 
که  است  جایی  والعصر  مستند  در  زیبایی شناختی 
برقی در چشم  و  بر لب  با لبخندی  همیشه رزمندگان 
مرد  نامۀ  جوانی  رزمنده  می گذرند.  دوربین  جلوی  از 
میان سالی را برایش می خواند؛ شبیه اکثر نامه هایی که 
بین رزمندگان و خانواده هایشان رد و بدل می شد؛ بی 
نهایت بدون تکلف، ساده، شفاف و زالل چون آب روان: 
»نعمت با خانواده سام می رساند. حاج محمدحسین با 
خانواده سام می رساند...« فقط اسامی عوض می شوند 
اما »با خانواده سام می رساند« ترجیع بند نامه های آن 

روزگار بوده است! 
، نگاه جهانی به انقاب  از مهم ترین آرمان های حاج نادر
و آخرالزمانی اوست که رگه هایی از آن را در این مستند 
با  و  داشته  حضور  جنگ  در  که  کسی  مگر  می بینیم. 
کرده،  روز  را  کربا می گذرد«، شبش  از  »راه قدس  شعار 
در  باشد؟  نداشته  انقاب  به  جهانی  نگاهی  می تواند 
که رزمنده های  را می بینیم  این مستند حاجی بخشی 

جهادگر دورش را گرفته اند و پر شور می خوانند:
-بخشی: کجا میرید؟ 

-کربا
بخشی: ما رو میبرید؟ 

-ایشاال!
یا در قسمتی دیگر مستند صحبت از نفی شرق و غرب، 
میان  به  نهضت  بودن  ادامه دار  و  مهدی)عج(  قیام 

می آید:
»گرچه از شرق و غرب، گرچه از شرق و غرب گلوله بارد... 

تا قیام مهدی تا قیام مهدی، نهضت ادامه دارد«.
و طالـــب زاده ســـخت بر این بـــاور بود که تـــا قیام مهدی 
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موعـــود نهضـــت ادامـــه دارد و ایـــن را نـــه بـــا لســـان که با 
اعمـــال و کارنامه اش نشـــان داد؛ از ســـاخت مســـتند تا 
تربیـــت نســـل متعهـــد و انقابـــی مستندســـاز گرفتـــه تا 
. بعدهـــا در جایی از رســـالت  برگـــزاری همایـــش افق نـــو
هنرمنـــد و تحول آخرالزمانی ســـخن گفته بـــود: »هنرمند 
بایـــد راه را بـــاز کند و بـــه حرکت بیانـــدازد و آدم ها را زنده 
کند کـــه مـــن آن را تحـــول آخرالزمـــان می نامـــم. معتقدم 
گـــر می خواهیـــم دربـــارۀ هنـــر صحبت کنیـــم، باید  کـــه ا
دربـــارۀ تحـــول صحبـــت کنیم. ایجـــاد تحول به وســـیلۀ 

زیباشناســـی و فهـــم زمان بـــه دســـت می آید.«

 خنجر و شقایق 	
در شناخت بعضی از کارهای هنری باید از آن ها فاصله 
و  تفسیر  علم  رسید.  دقیق تری  شناخت  به  تا  گرفت 
تاویل ردایی نیست که بر تن ناموزون هر اثر هنری کرد. 
»خنجر و شقایق« اما از منظرهای مختلفی قابل تفسیر 
رد  کرد،  اثر  این  به  می توان  که  زمانی  تاویل  در  است. 
وقت  سیمای  و  صدا  خمودگی  و  محافظه کاری  پای 
مشهود است. سال ها بعد از ساخت خنجر و شقایق، 
پیکر  بر  صداوسیما  که  می گوید  زخمی  از  طالب زاده 
این سریال)خنجر  زد: »من همه چیز  و شقایق  خنجر 
هنوز  البته  می دانم،  آوینی  شهید  مدیون  را  شقایق(  و 
پر  شاید  و  هست  شقایق  و  خنجر  هوای  و  حال  هم 
به رئیس صدا و  زمانی  آوینی  شورتر شده باشد. شهید 
به بوق  را تبدیل  تلویزیون  گفت شما  آن وقت  سیمای 
مفلوک کرده اید و فکر می کنم هنوز این بوق وجود دارد. 
چطور می توان هر شب، یک ساعت در مورد مار و ملخ 
برنامه دید اما نمی توان در مورد آمریکا که مرکز توطئه علیه 

ماست، 20 دقیقه مستند دید؟«
شخصیتی  وجه  مهم ترین  شاید  زمانی  تفسیر  ورای 
طالب زاده منطبق با رویکرد این مستند، رساندن صدای 
مظلومینی است که هیچ فریادرسی ندارند. بوسنی در آن 

، در محاصره خبری بود و ثبت وقایع جنگ توسط  روزگار
چیستی   . حصار این  شکستن  معنای  به  ایرانی  گروه 
حاج نادر در این مستند به وسیلۀ مصاحبه با مسلمانان 
بوسنی مطرح می شود: »چرا بقیه کشورهای مسلمان به ما 
کمک نمی کنند؟« البته سواالت هوشمندانۀ طالب زاده 
جوان در مصاحبه با بوسنیایی ها نشان از عمق تفکر 
کافی  است.  اسام  به  نسبت  او  جهانی  و  استراتژیک 
گفتوگو با افراد مختلف  است به همین دو سوال او در 
کرد؛ »جنگ چه تاثیری بر عواطف و احساسات  دقت 
تفکر  رشد  در  »جنگ  یا  است؟«  گذاشته  ها  مسلمان 
دینی چقدر موثر بوده؟« طالب زاده با این مستند و بعد 
از آن، عمرش را پای این گذاشت که نه تنها مسلمانان 

بلکه مظلومین عالم را علیه استکبار متحد کند. 
اما چیستی حضور این گروه مستندساز ایرانی در بوسنی 
که امروز هم می تواند ذهن را قلقک دهد.  سوالی است 
عمدی  کشیدن  تصویر  به  در  طالب زاده  هوشمندی 
یک  تنها   ، سفر این  در   ... و قاسمی  سعید  برجی،  رضا 
« به ثبت می رسید.  دلیل دارد؛ در این سفر باید »حضور
ایران به یاری بوسنی  از  گروهی  که  باید همه می دیدند 
یا نیست، از جنس تبلیغ  شتافته. این حضور از جنس ر
است و دعوت به یاری. سید مرتضی آوینی در نریشنی 
ضرورت  از  زیبایی  به  خوانده،  قسمت  این  برای  که 
می داد،  آزارمان  بیشتر  »آن چه  است:  گفته  حضور  این 
چشمان منتظری بود که به ما دوخته شده بود. دیدن ما 
می توانست در این غربت یاس آور که همه جا را پر کرده 
بود؛ این باور را به آنان عطا کند که بمانند و تا آن گاه که 

جز تسلیم؛ چاره ای نیست بجنگند.« 
دیگری  وجوه  که  امری  دو  نشدن،  تسلیم  و  جنگیدن 
آیا  می کند.  نمایان  ما  برای  را  طالب زاده  شخصیت  از 
زیست او در ساحت مستندسازی شکل گرفته است؟ 
آیا دیدن حماسه رزمندگان در جبهه های ایران و بوسنی، 
طالب زاده را به سمت حماسه و شور و مقاومت کشانده 
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و نگاه  است؟ هر آن چه هست، می دانیم تفکر دینی 
و  خنجر  مستند  ساخت  زمان  در  اسام  به  او  جهانی 
با  وگرنه مسلمان یکجانشین  بوده  گرفته  شقایق شکل 
غم مردمان دیگر در گوشه ای دیگر از عالم کاری ندارد! 
شاهد مثال دیگر این است که طالب زاده در جای جای 
مستند سعی دارد به جنگیدن بوسنیایی ها رنگ و بوی 
دینی بدهد؛ البته سعی او منطبق بر واقعیت است. از 
برای مسلمانان نقش  که  کشیدن مساجدی  به تصویر 
هویتی دارند تا رزمندگان بوسنیایی که شعارشان اهلل اکبر 

است و الاله االاهلل.

 ظرفیت های دراماتیک آقای نادر 	
کدام وجه طالب زاده مهم اســـت؟ مانـــدن پای انقاب، 
حرفـــه ای و پژوهشـــگر بودن، مبارزه بـــا غرب گرایی یا این 
کـــه مردی پاکباخته بود با سرشـــار از شـــوق بـــه انقاب؟ 
آیـــا زندگی آدمی کـــه غرب و مواهـــب آن را رهـــا می کند، 
بـــه ایران انقابـــی برمی گـــردد و زندگیاش را پـــای انقاب 
می گـــذارد؛ جذابیـــت دراماتیک نـــدارد؟ زندگـــی مردی 
کـــه در فـــراز و فرودهای مختلـــف از قطار انقـــاب پیاده 
نشـــد. آیا می تـــوان بین طالـــب زاده و بیژن ایرانی ســـریال 
»در چشـــم بـــاد« پیوندی برقرار کرد؟ »در چشـــم باد« یک 
بســـتر تاریخی را نشـــان می دهـــد؛ از نهضـــت جنگل تا 
دیکتاتوری رضاخان و اشـــغال ایران به دســـت متفقین 
تـــا وقـــوع انقـــاب اســـامی و جنـــگ تحمیلی تـــا مقطع 
. بیژن ایرانی جز در مقطعی خاص،  آزادسازی خرمشـــهر
بیشـــتر نظاره گـــر وقایـــع اســـت تـــا زمانـــی کـــه بـــه ایـــران 
برمی گـــردد و پایـــش بـــه جبهـــه بـــاز می شـــود. در این جا 
او در مقام عمل اســـت، آســـتین بـــاال می زند؛ مجروحین 
...طالـــب زاده هـــم با وقـــوع انقاب به  را عمـــل می کنـــد و
ایـــران می آید؛ درســـت در وســـط مهلکه حاضر اســـت؛ 
از روزهـــای اشـــغال ســـفارت آمریـــکا تـــا روزهـــای جنگ 
تحمیلـــی. او نمـــاد انســـانی اســـت کـــه بـــا بـــی عملـــی 

میانـــه ای نـــدارد. چـــرا نبایـــد زندگـــی مجاهدانـــۀ یکی از 
مهمترین فعالین فرهنگی و رســـانه ای جریان انقابی به 
ســـریال تبدیل شـــود؟ ســـتایش خیالی ســـه گانه دارد اما 
طالـــب زاده و آوینـــی و چمران نباید زندگی شـــان تبدیل 

به ســـریال شود؟ 
که همیشه در وسط معرکه حاضر بوده، حسرت  مردی 
بزرگی هم داشت. اما موانع نمی توانند سد راه مردان بزرگ 
و  الگوسازی  انقاب  از  پس  سال های  این  »در  شوند: 
نیروسازی نشده است. آیا نیرویی تربیت کرده ایم که نگاه 
یک ایرانی ساکن خارجی یا مردم غزه را نسبت به دفاع 
مقدس و جنگ ایران و عراقی پرسیده باشد؟ ما برای 
نیروسازی درست وقت نگذاشتیم و برنامه ریزی نکردیم، 
همه اش در فرمالیته های اداری بودیم. در صورتی که در 
کار  کشوری که چنین تحولی در آن رخ داده باید بیشتر 
می شد. جشنواره عمار جهشی در این زمینه است، این 
جهش خیلی خوشحال کننده است و به ما می گوید که 

اتفاقی افتاده است.« 
وقتی  طالب زاده  دراماتیک  زندگی  کشیدن  تصویر  به 
زیباتر می شود که حسرت ها، بیم و امیدها و راه غلبه  او 
بر مشکات را به مخاطب نشان دهیم.  طالب زاده وقتی 
که می بیند رسانه های رسمی نه آن قدر مردمی هستند که 
صدای مردم را به گوش مسئولین برسانند و نه می توانند 
صدای انقاب را به جهانیان برسانند؛ شروع می کند به 
راه انداختن جشنوارۀ عمار و حمایت از مستندسازان 
مردمی. حاصل زندگی مردی که از غرب به ایران هجرت 
کرد و یک عمر خستگی ناپذیر برای آرمان های مقدسش 
جنگید؛ قطعا می تواند درامی جذاب و نغز باشد. حاج 
نادری که در سینمایی »تویی که نمی شناختمت« نقش 
و  که در جبهه ها فرمانده است  بازی می کرد  را  معلمی 
سرانجام ترور می شود و به شهادت می رسد. طالب زاده 
بود. یک معلم، یک  بازی نمی کرد، خود خودش  نقش 

فرمانده؛ یک شهید!  
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کـــه  بـــود  از مستدســـازان  نادرطالـــب زاده جـــزء طیفـــی 
می تـــوان آن هـــا را »حقیقت گـــرا« نامیـــد؛ یعنـــی ضمـــن 
واقع نمایـــی و پرداختـــن به حـــوادث و واقعیـــات روزمرۀ 
عرصه هـــای سیاســـی و اجتماعـــی و بین المللـــی، بـــه 
مســـتندنگاری حقایق ازلـــی و ابـــدی در ورای این وقایع 
می پرداختند. طالـــب زاده حتی وقتی فیلم داســـتانی با 
موضـــوع حضرت عیســـی مســـیح هم ســـاخت، هدف 
اصلـــی اش ترســـیم حقیقتی فراتـــر از زندگی ایـــن پیامبر 
بـــود. همچنـــان کـــه در برنامه هـــای تلویزیونـــی گفت وگو 
«های عالم بود. مســـتند »ســـاعت 2۵«  محور در پی »راز
هـــم نمونۀ یکـــی از این آثار اســـت که به بهانـــۀ پرداختن 
بـــه بخشـــی از واقعیـــات روزمرۀ جامعـــه آمریـــکا در اواخر 
قرن بیســـتم، نوعـــی کاوش برای دســـت یابی بـــه حقایق 

هم هســـت. 
مستندســـازی می تواند از واقعیات و مســـائل روزمره فراتر 

پیشبینی
یکفروپاشی

به روایت آرش فهیم  	

بـــرود کـــه کار او در امتـــداد زندگـــی و دلمشـــغولی هایش 
باشـــد، نـــه در جهـــت ســـفارش کارفرمـــا و اجرای پـــروژه. 
آثـــار و فعالیت هـــای نادر طالب زاده و بـــه ویژه مجموعه 
و  از تجربـــه زیســـتی  برآمـــده  نیـــز  مســـتند ســـاعت 2۵ 
مشـــاهدات شـــخصی ســـازنده اش اســـت. هر چند که 
احتمـــاال طالـــب زاده در حیـــن ســـاخت مســـتند نیز به 
تجربیـــات جدیدی دســـت یافته بـــود، اما ایـــده و زمینۀ 
ایـــن مســـتند، حاصـــل جوشـــش، و برخاســـته از نهـــاد و 
نهان فیلم ســـاز اســـت. برای درک بهتر ایـــن موضوع باید 
به گذشـــته و ســـابقه و میدان فعالیت طالـــب زاده نقبی 
بزنیم تا ببینیم این مستندســـاز چگونـــه و از چه راهی به 

ســـاعت 2۵ رسید.
حاصـــل  آوینـــی،  ســـیدمرتضی  مثـــل  هـــم  طالـــب زاده 
مســـیری طی شـــده و راهی رفته در افق غـــرب بود. آوینی 
گـــر در حوزه فلســـفه و اندیشـــه، غرب را تـــا انتها پیموده  ا
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و در نهایـــت بـــه مکتـــب امام خمینـــی)ره( رســـیده بود، 
طالب زاده، سیســـتم اجتماعی و رسانه ای غرب، آن هم 
از نـــوع آمریکایی اش را زیســـته و تجربه کرده و در نهایت 
بـــه انقـــاب اســـامی واصـــل شـــده بـــود. هـــر دو از ظاهر 
غرب گذشـــته بودنـــد و باطن آن را درک کـــرده بودند و هر 
دو نیـــز انقـــاب اســـامی را به عنـــوان مأمن انســـان حق 

طلـــب و آزاده، درک نمـــوده بودند. 
انقـــاب  اهمیـــت  و  ارزش هـــا  از  دو  ایـــن  شـــناخت 
درحـــدی بـــود که حاضر شـــدند بـــه خیلـــی از مواهب و 
جذابیت هـــای کاذب غرب و غرب زدگی پشـــت کنند. 
آوینـــی از محافـــل و گعده های هنـــری و زندگـــی در برج 
عـــاج روشـــنفکری گـــذر کـــرد و خـــود را بـــه محروم تریـــن 
نقاط ایران رســـاند تـــا بازتـــاب دهنده مبـــارزات انقابی 
باشـــد )با مســـتندهای خـــان گزیده ها و هفت داســـتان 
از بلوچســـتان( و ســـپس راهی جبهه های نبرد دوکوهه و 

فکـــه شـــد و در این راه به شـــهادت رســـید.
طالـــب زاده هـــم بـــا این کـــه در آمریـــکا زندگـــی می کـــرد و 
آن جا فیلم ســـازی می خوانـــد و می توانســـت در هالیوود 
شاغل شـــود و زندگی مرفهی بسازد اما عشـــق را در ایران 
انقابـــی و موفقیـــت را در جهـــاد بـــرای انقـــاب و ثبـــت 
حماســـه های پرخـــون فرزنـــدان این ســـرزمین یافت. این 
شـــباهت در زیست و ســـلوک باعث شـــد تا در نهایت، 
نادر و مرتضی به هم برســـند و در روایت فتح، همکاری 
کننـــد؛ مجموعـــه مســـتند »خنجـــر و شـــقایق« کـــه بـــه 
جنگ بوســـنی اختصاص داشـــت، حاصل همکاری و 
همراهی دوشادوش شـــهید آوینی و نادر طالب زاده بود. 
مرحـــوم طالب زاده، یک مجموعه مســـتند بســـیار مهم و 
ارزشـــمند هم بـــا عنوان ســـاعت 2۵ ســـاخته بـــود که در 
آن بـــرای اولین بار به فروپاشـــی آمریـــکا در آینده پرداخته 
بـــود. آن طـــور که طالـــب زاده در مصاحبـــه ای گفته، این 
مجموعه مســـتند را هم با حمایت و رهنمودهای شهید 

آوینی به ســـرانجام رســـانده بود.

 طالـــب زاده دربـــاره انتخـــاب عنـــوان ســـاعت 2۵ گفته 
بـــود: »نام ســـاعت 2۵ را مرتضـــی ]آوینـــی[ انتخاب کرد، 
یـــک روز داخل اتـــاق او بودیم گفت اســـم این مجموعه 
یـــم ســـاعت 2۵. مـــن تـــا آن زمـــان اصـــا نـــام  را می گذار
ســـاعت 2۵ را نشـــنیده بودم، اســـم خیلی مناســـبی بود، 
چـــون بحـــث، بحـــث آخرالزمـــان بـــود و منظور ســـاعتی 
وراى ســـاعت تقویمی و 24 ســـاعت معمـــول، و من این 

نـــام را قبـــول کردم.«
مســـتند ســـاعت 2۵ در ســـال ۱3۶۹ طی یـــک مجموعه 
هفت قســـمتی و در واکنش به حمایت گســـترده آمریکا 
از رژیم صدام در جنگ علیه ایران ســـاخته شـــد. هدف 
طالـــب زاده  این بـــود که تأثیر حق طلبی ایـــران و عاقبت 
جنـــگ افروزی آمریـــکا را در درون خودش نشـــان بدهد. 
او بـــرای اولیـــن بار ســـراغ یک موضـــوع تازه و بکـــر رفت؛ 

فقر و بی خانمانـــی در آمریکا!
در  آمریـــکا  طبقاتـــی  شـــکاف  و  فقـــر  بـــه  نـــگاه  نـــوع 
همیشـــگی  ســـوژه  آن چـــه  بـــا   2۵ ســـاعت  مســـتند 
نـــادر  بـــزرگ  کار  دارد.  تفـــاوت  مارکسیست هاســـت، 
کـــه از نـــگاه  طالـــب زاده در ایـــن مســـتند ایـــن اســـت 
آثـــار  در  معمـــوال  کـــه  زده ای  سیاســـت  و  ژورنالیســـتی 
سوسیالیســـت ها پدیدار می شـــود عبور کرده و با نگاهی 
حقیقت گرایانـــه و جهـــان شـــمول موضـــوع تنگدســـتی 
بخـــش گســـترده ای از مردم آمریـــکا را به تصویر کشـــیده 
اســـت. نـــگاه طالـــب زاده در ســـاعت 2۵ این اســـت که 
ظلـــم ناماندنـــی اســـت و سیســـتمی کـــه زاینـــده فقـــر و 
فشـــار معیشـــتی بر اقشـــار محروم و فرودســـت است، به 
ســـمت پـــوک شـــدن و فروپاشـــی خواهـــد رفت. بـــه طور 
مســـلم، سردســـته چنین سیســـتم هایی هم رژیم حاکم 
بر آمریکاســـت که به عنوان مظهر کاپیتالیســـم شناخته 

می شـــود.
یـــخ کســـی از فروریختـــن  گـــر در آن مقطـــع از تار شـــاید ا
گرســـنگان در آن جـــا  آمریـــکا و وجـــود خیـــل  اقتصـــاد 
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ســـخن می گفـــت، کمتـــر کســـی بـــاور می کرد، چه رســـد 
به بی خانمانی و ولگرد شـــدن بخشـــی از مـــردم در  کف 
خیابان شـــهرهایی که هر یک نماد ســـرمایه داری مدرن 
و پیشـــرفته بودنـــد! چـــون تـــا قبـــل از آن، تنهـــا تصویـــر از 
آمریـــکا در فیلم هـــای هالیـــوودی و برخـــی از برنامه های 
خبری رســـانه ها بود و عمومـــا چهره یک »ســـوپرمن« را از 

ایـــاالت متحـــده نمایـــش می دادند.
به همیـــن دلیل هم طالـــب زاده دوربین دســـت گرفت و 
، واقعیت  بـــه آمریکا رفت تا بـــه طور تصویـــری و باورپذیر
ایـــن کرکس پر و بـــال ریخته را آن هم بـــا نگاهی به آینده 

به تصویر بکشـــد. 
حقیقـــت برمـــا شـــده در فیلـــم ایـــن اســـت کـــه ظهـــور 
نوپدیـــد خانه به دوشـــان و خیابان خواب ها در آمریکای 
درافتـــادن  و  اســـامی  انقـــاب  عواقـــب  از  زمـــان،  آن 
انقـــاب اســـت و نتیجـــه نهایـــی اش  ایـــن  بـــا  آمریـــکا 
»فروپاشـــی آمریکا« خواهد بـــود. بنابراین ســـاعت 2۵ به 
تصویرســـازی از آینده دســـت زده اســـت. نکتـــه مهم که 
بایـــد یـــادآوری کرد این اســـت کـــه آینده ســـازی، ابتدا از 

طریـــق تصویرســـازی آینـــده اتفـــاق خواهـــد افتاد.
بـــه همیـــن دلیـــل هـــم آمریکایی هـــا و برخـــی دیگـــر از 
کشـــورهای صاحـــب صنعـــت ســـینما همـــواره از آثـــار 
ســـینمایی یـــا پویانمایـــی و بـــازی رایانـــه ای بـــا رویکـــرد 
ســـاخت رویـــای آینـــده بـــرای آینـــده ســـازی اســـتفاده 
می کننـــد. کار طالب زاده در مســـتند ســـاعت 2۵ نیز در 

همیـــن دســـته قـــرار می گیـــرد.
ســـاعت 2۵ صرفا بر بازنمایـــی فقر در آمریـــکا بازنمانده 
اســـت، بلکـــه مســـائلی کـــه وابســـته و پیوســـته بـــه هـــم 
هستند را سلســـله وار مطرح کرده اســـت. به این ترتیب، 
بعـــد از پرداختن بـــه بی خانمان ها و تنگدســـتان آمریکا 
بـــا عنوان هـــای »بســـتر ســـنگی« و  در دو قســـمت اول 
»خانه کاغذی«، در قســـمت ســـوم به عواقـــب و تبعات 
غـــرق شـــدن آمریـــکا در سرمایه ســـاالری )کاپیتالیســـم( 

اســـت. پرداخته 
بخـــش ســـوم ایـــن مجموعه بـــا عنـــوان »رقص مـــرگ« به 
آســـیب های اجتماعی بـــروز یافته در آمریـــکا توجه دارد. 
مثل خشونت افسارگســـیخته ای که این روزها در آمریکا 
و در قالب کشـــتار مردم با اســـلحه شـــخصی اوج گرفته 
اســـت و یا گسترش دزدی و ســـرقت و همچنین افزایش 

بیماری هـــای روانـــی، اخاقی و ...
قســـمت چهـــارم این مجموعه بـــا عنوان »ســـرزمین من« 
هـــم به یکی دیگـــر از ابعاد مهم آمریکاشناســـی پرداخته 
اســـت؛ این کـــه ســـرزمینی کـــه امـــروز بـــه عنـــوان آمریـــکا 
کننـــده جنـــگ و  شـــناخته می شـــود و منبـــع و صـــادر 
خشـــونت در جهان اســـت، قرن ها قبل، موطن گروهی از 
انســـان ها بود که با نام سرخپوســـت شـــناخته می شـــوند 
و از قضـــا، از صلـــح طلب تریـــن انســـان های روی زمین 

می شوند. محســـوب 
با این حال این ســـرزمین توســـط گروهـــی از اروپاییان که 
پیرو فرقه »پیوریتن« بودند و افکاری شـــبه صهیونیستی 
داشتند؛ اشـــغال شد. آن ها در اشـــعار و سرودهایشان از 
آمریـــکا بـــا عنوان ســـرزمین موعود یـــاد می کردنـــد و اتفاقا 
بعـــدا سیاهپوســـتان-  بـــا سرخپوســـتان -و  رفتارشـــان 
شـــباهت بی نظیری به رفتار اســـرائیلی ها با فلسطینیان 

داشت. 
بخـــش بعـــدی مجموعـــه ســـاعت 2۵ بـــا عنوان »ســـایه 
کرکـــس« یکـــی دیگـــر از حلقه هـــای زنجیـــر فروپاشـــی 
آمریـــکا را عیـــان می کند؛ جنـــگ افروزی هـــای آمریکا در 
اقصی نقاط جهان که معموال با شـــعارهای بشردوستانه 
برگـــزار  تروریســـم-  و  کمونیســـم  بـــا  مبـــارزه  جملـــه  -از 
می شـــوند، موجب قتل و کشـــتار میلیون ها نفر از مردم و 
غیرنظامیان در گیتی شـــده است؛ این بخش از مستند 
بـــه ابعـــادی از جنگ طلبـــی آمریکا و عواقـــب آن بر خود 

مـــردم آمریکا می پـــردازد.  
یکی از قســـمت های مهـــم این مجموعه کـــه در فضای 
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مجـــازی نیـــز در دســـترس اســـت، »رد افعی« اســـت که 
بـــا نگاهـــی متفـــاوت، بـــه نفـــوذ صهیونیســـم در آمریـــکا 

اســـت. پرداخته 
شـــاید صحبـــت از این کـــه بســـیاری از سیاســـت های 
آمریکا توســـط اتاق هـــای فکر صهیونی تعیین می شـــود 
و صهیونیســـت ها در همـــه بخش هـــای آمریکا بـــه ویژه 
صنعـــت رســـانۀ نفـــوذ و حاکمیـــت دارنـــد االن چندان 

تازگی نداشـــته باشـــد.
امـــا ایـــن مســـتند در زمانی تولید و پخش شـــد کـــه هنوز 
اطاعـــات چندانـــی از ایـــن واقعیـــات فاش نشـــده بود. 
اتفـــاق جدیدی کـــه در ســـاعت 2۵ رخ داده این اســـت 
که طالب زاده این مســـئله را بـــا حضور میدانی در آمریکا 
و در گفت وگـــو بـــا مـــردم و نخبـــگان ســـاکن در آمریـــکا 

بررســـی و ریشـــه یابی می کند.
، این بخـــش از مســـتند، عواقب حضور  به عبـــارت بهتر
صهیونیســـت ها در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی 

آمریـــکا را بـــر زندگـــی روزمـــره مـــردم آمریـــکا موشـــکافی 
. می کند

قسمت آخر مجموعه مستند ســـاعت 2۵ نیز به اتفاقی 
ایـــن  در  می پـــردازد.  آمریـــکا  در  مثبـــت  و  امیدبخـــش 
بخـــش، گســـترش پیروان دیـــن مبیـــن اســـام در آمریکا 
و بـــه ویـــژه عاقه منـــدی رنگیـــن پوســـتان و ســـیاهان به 
ایـــن دیـــن، یکـــی دیگـــر از تأثیـــرات انقـــاب اســـامی و 
حلقه نهایی فروپاشـــی سیســـتم حاکم بر آمریکا معرفی 

می شـــود. 
نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه بعـــد از گذشـــت 32 ســـال 
از تولیـــد ایـــن مســـتند، دیگـــر چنیـــن تجربه ای توســـط 
مستندســـازان ایرانـــی تکـــرار نشـــد. بـــه نظر می رســـد که 
بـــا الگو گرفتـــن از این مســـتند، امروز هم می تـــوان درباره 
شـــرایط فعلی آمریکا و نســـبت آن با اتفـــاق قریب الوقوع 

»فروپاشـــی« آثار مشـــابهی تولیـــد کرد. 
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یج بـــرای اهالی رســـانه، از جمله  عادتی ذهنـــی به تدر
رســـانۀ ملـــی رواج یافتـــه اســـت مبنـــی بـــر ایـــن کـــه راه 
تخاطـــب رســـانه ای بـــا مـــردم، میخکـــوب کـــردن آن با 
تکنیک هایـــی جـــذاب اســـت. این میخکـــوب کردن 
کیـــد بـــر جذابیـــت، بافاصله بـــه معنای »ســـرگرم  و تأ
کننده بودن« فهمیده می شـــود. بنابراین چنین تفســـیر 
و طبعـــًا تا بـــه امروز اجرایی می شـــود که بـــرای فعالیت 
رســـانه ای بایـــد به طریقـــی از طـــرق، ابتـــدا مخاطب را 
یم و ســـپس  مقهـــور جاذبه هـــای تکنیکـــی خـــود ســـاز
بدون آن که خـــودش بفهمد، »پیام« یـــا »محتوا«ی کار 

خود را بـــه او انتقـــال دهیم.

ایـــن رأی مشـــهور در اصحـــاب صـــدا و ســـیما، کـــه به 
ســـختی می تـــوان علیـــه آن معارضـــی یافـــت، تعبیری 
یانبـــار و بر خـــاف آن چـــه به نظر می رســـد،  ســـخت ز
فاقد مبنای خاصی در نظر اســـت. در واقع دست و پا 
کنندگان ایـــن تلقی، از چند مشـــرب مختلف ممکن 
اســـت متأثر شـــده باشـــند. نخســـت، تمرکز بســـیار بر 
یـــان اصلـــی جهـــان ســـرمایه داری کـــه  رســـانه های جر
عمـــدۀ آن متکی بر صنعت سرگرمی ســـازی هســـتند؛ 
شـــهید  ســـخنان  برخـــی  از  ناصوابـــی  برداشـــت  دوم 
آوینـــی و دیگـــر نظریه پـــردازان وطنـــی دربـــارۀ ســـینما 
مبنی بر لزوم ســـرگرم کننده بودن ســـینما؛ ســـوم تعیین 

رسانهتخدیری،رسانهتحذیریرسانهتخدیری،رسانهتحذیری
به روایت سید مهدی ناظمی قره باغ 	
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شـــاخص های نادرســـت بـــرای تعییـــن برنامـــه موفق از 
ناموفـــق. در ادامه به توضیح این ســـه موضع در ضمن 
مواجهـــه مرحـــوم نـــادر طالـــب زاده بـــا رســـانه خواهیـــم 

پرداخت.
مرحـــوم طالـــب زاده بـــر خـــاف آن چـــه ممکن اســـت 
برخـــی گمان کننـــد، از همـــان صدر انقاب اســـامی 
در متـــن جریان رســـانه ای بـــود. چه بســـا روزی الزم آید 
بـــا مـــرور خاطـــرات بعضًا نقل نشـــده ایشـــان، ابتـــدا به 
نقش آفرینی هـــای پنهان و کمتر گفته شـــده ای اشـــاره 
گـــردد که مرحـــوم طالـــب زاده در متـــن رســـانه اعمال و 

نتایـــج آن را به شـــکل روشـــنی تجربـــه کرد.

اثـــر  یـــک  کـــه جـــز  و در هـــر صـــورت، می دانیـــم  امـــا 
ســـینمایی نه چنـــدان موفق، عمـــدۀ فعالیـــت مرحوم 
طالـــب زاده در حـــوزه مســـتند، برنامـــه تلویزیونـــی و نیز 
جریان ســـازی رســـانه ای بود. به نظر می رسد بر خاف 
آن چه بســـیاری معتقدنـــد مرحوم طالـــب زاده در همه 
این کارهـــا و به ویژه در برنامه های گفتگومحوری چون 
، متمرکـــز بر چیزی بـــه نام ســـرگرم کنندگی  راز و عصـــر
نـــه  برنامه هایـــی،  نیســـت. عمـــدۀ جذابیـــت چنیـــن 
ســـرگرم کنندگی، بلکه متوجه کنندگی اســـت. در واقع 
بیننـــدۀ چنیـــن برنامـــه ای، از نظـــر حســـی آن جایی با 
برنامه همراه می شـــود که احســـاس می کند قرار اســـت 
دربـــاره مخاطراتـــی بشـــنود و ســـخنی جـــدی بـــا او در 
میان گذاشـــته شـــود. با این حال، چنیـــن برنامه هایی 
بـــه خوبـــی مخاطب خـــاص خـــود را پیـــدا کـــرد و این 
مخاطـــب ســـال ها بـــا طالـــب زاده همـــراه شـــد و اصًا 
این شـــد که برای عمـــوم مردم حاج نـــادر طالب زاده به 
مثابه یک پژوهشـــگر رســـانه ای، موضوعیت پیدا کرد. 
رســـانه ای  تلقـــی  قـــدم،  نخســـتین  در  و  بنابرایـــن 
برآمـــده از فعالیـــت نـــادر طالـــب زاده، نـــه بـــا تمرکـــز بر 
بـــر جدیـــت و توجـــه  بـــا تمرکـــز  کـــه  سرگرمی ســـازی، 
آفرینـــی رخ می دهـــد. به لحاظی، اساســـًا انســـان هایی 
کـــه مخاطب رســـانه های »صنعت ســـرگرمی ســـازی« 
مخاطـــب  می تواننـــد  ســـختی  بـــه  هســـتند،  جهـــان 
گاهـــی بخـــش قـــرار بگیرنـــد. »صنعـــت  رســـانه های آ
ســـرگرمی سازی«، قرار است که انســـان را در ضعف ها 
و محدودیت هـــای خـــودش تعریـــف کند و بـــا تقویت 
ایـــن محدودیت ها و از جمله درگیر نشـــدن با مســـائل 
و مشـــکات جهـــان و تمرکـــز بر صـــرف منافـــع فردی، 
خطـــر مواجهـــه اقشـــار مختلـــف را بـــا سیاســـت های 
و  مدیریـــت  لیبرال-ســـرمایه داری،  جهـــان  یـــان  عر
مخاطبـــان عـــام ایـــن نـــوع از رســـانه ها و ایـــن نـــوع از 
ایدئولـــوژی را بازتولیـــد کنـــد و با این روش، در حاشـــیه 
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بماند. امنیـــت 
ایـــن در حالی اســـت که اگر قومی یـــا جمعی بنا بر این 
داشـــتند کـــه رســـالت متفاوتـــی را تجربـــه و راه دیگری 
گاه ســـازی و بیدارســـازی  را طـــی کنند کـــه مبتنی بر آ
انســـان از خـــواب جزم هـــای حیوانـــی و کارخانه هـــای 
جاهـــل پـــروری رســـانه های لیبرال باشـــد، الجـــرم باید 
کـــه رســـانه ای دیگـــر بـــرای خـــود بیابنـــد. رســـانه های 
وابســـته به صنعت سرگرمی ســـازی، هـــر محتوایی که 
بـــه آن پیوســـت شـــود، ایدئولوژی یـــا فرهنـــگ لیبرال-
ســـرمایه داری را بازتولیـــد می کنند و درســـت به همین 
خاطر اســـت که در جمهوری اســـامی بعد از گذشت 
چهـــل ســـال پـــرورش ســـلبریتی ها، اغلـــب ایشـــان که 
همـــه چیز خـــود را از این حکومت به دســـت آورده اند، 
یـــکا یافته انـــد. از کوزه همـــان برون  قبلـــۀ خـــود را در آمر

تـــراود که در اوســـت.
سخن شـــهید آوینی درباره سرگرم کننده بودن سینما، 
بـــه معنای آن نیســـت که ســـینما یا هر رســـانه دیگری 
لزومًا بایســـت وابســـته به صنعت سرگرمی سازی نظام 
ســـرمایه داری باشـــد. البتـــه که بـــه ویژه در رســـانه های 
تصویـــری، وابســـته شـــدن رســـانه ها بـــه ایـــن صنعت، 
دم دســـتی تر و راحت تـــر اســـت، امـــا ایـــن بـــدان معنا 
نیســـت کـــه ســـینما و تلویزیـــون، ذاتـــًا و ضرورتـــًا بایـــد 
همیشـــه بـــرای ایدئولـــوژی ســـرمایه داری برنامه ســـازی 
کنند. ممکن اســـت بســـیاری از مدعیان برنامه سازی 
با محتوا و شـــریف، با خواندن این ســـطور گمان کنند 
کـــه از ایـــن رویکـــرد مبـــرا هســـتند. اما دســـت بـــر قضا 
مقصـــود اصلـــی نویســـنده خـــود برنامه ســـازان مذهبی 
کـــه در تاشـــند بـــا الهـــام گرفتـــن  و انقابـــی هســـتند 
مقاصـــد  کننـــده،  ســـرگرم  برنامه ســـازی  الگوهـــای  از 
متفاوت خـــود را به آن برنامه ها پیوســـت کنند. نتیجه 
یان بـــار ظهـــور انـــواع و اقســـام برنامه های  ایـــن تلقـــی ز
بی محتوایـــی شـــده اســـت کـــه مثـــًا قصـــد دارنـــد بـــا 

گاه ســـازند. این  ســـرگرم کـــردن مخاطـــب خـــود، او را آ
چنین ســـودایی، حاصل نشدنی اســـت. رسانه سرگرم 
 . کننـــده، ســـرگرم می کنـــد و رســـانه بیدارکننـــده، بیدار
ایـــن البتـــه بـــه معنـــای انـــکار ظرفیـــت ایـــن ســـبک و 
ســـیاق از برنامه ســـازی بـــرای برخـــی رفتارســـازی ها و 
الگوســـازی های مقدماتی نیســـت، اما مســـلمًا آن چه 
کـــه غایـــب اصلـــی از ایـــن میانه اســـت، برنامه ســـازی 
نســـبتًا آوانگارد و گرمی اســـت که بتواند مخاطب را در 
برابر فرهنگ و سیاســـت جریان اصلی، یعنی فرهنگ 
و سیاســـت لیبرال-ســـرمایه داری و انبـــوه خطرات آن، 
بیـــدار کند. بـــا صنعـــت سرگرمی ســـازی هـــم می توان 
فرهنگ ســـازی ســـطحی، البته همان هم به صعوبت، 

انجـــام داد امـــا نمی توان مخاطـــب را بیـــدار کرد.
واضح اســـت که مشـــی مرحوم نـــادر طالـــب زاده کدام 
یک از ایـــن دو راه بود. مرحوم طالب زاده برنامه ســـازی 
از نـــوع گرم و پیشـــتاز جـــدی و نیز وجـــود حداقل یک 
شبکه گرم و پیشـــتاز در رسانه ملی را برای بیدار کردن 
مخاطبان مســـتعد ضـــروری می دانســـت و معتقد بود 
کـــه بـــا ایـــن روش اســـت کـــه می توان بـــه خنثـــی کردن 
انبوهـــی از ترفندهای دشـــمن نائـــل شـــد و در این باره 
مثال هـــای متعـــددی از فعالیـــت حرفه ای خـــود بیان 
می کـــرد. بـــرای روشـــن تر شـــدن مطلـــب، بـــه تفـــاوت 
هواپیمـــای مســـافربری و هواپیمـــای جنگنـــده اشـــاره 
می کنیم. شـــکی نیســـت که در هواپیمای مســـافربری 
صدها فـــرد امکان پرواز دارنـــد و در جنگنده یک یا دو 
نفـــر می توانند پرواز کننـــد. اما جنگنـــده اگر جنگنده 
کـــه هیـــچ  باشـــد می توانـــد بـــر نقاطـــی متمرکـــز شـــود 
هواپیمـــای مســـافربری نمی تواند و نتایجـــی خلق کند 
که نقشـــه مناســـبات موجود را تغییر دهـــد. برنامه های 
گـــرم، علیرغـــم کـــم بـــودن ذاتـــی مخاطبـــان، می توانند 
نقش آفرینی هـــای حســـاس و مهمـــی  در مناســـبات 
مختلف سیاســـی و اجتماعی داشته باشند که شاید 
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بســـیاری از آن هـــا قابـــل پیش بینی هم نباشـــد. 
مرحـــوم طالب زاده نیـــز همواره بـــه این مغلطه مشـــهور 
رســـانه ای که میزان موفقیت و عـــدم موفقیت برنامه ها 
و شـــبکه ها را بر اســـاس تخمین تعـــداد بیننده تعیین 
کنند، اعتراض داشـــت و آن را حرفه ای نمی دانســـت. 
در واقـــع رســـانه ابتـــدا بایـــد بداند کـــه چـــه می خواهد 
بگوید و چقـــدر می خواهد بگوید. بعـــد از آن که موفق 
شـــد رویکـــرد شـــفافی را بـــه دســـت آورد، بایـــد دربـــاره 
کیفیـــت اجرایـــی کـــردن ایـــن ســـخن، تاش کنـــد. به 
نظـــر می رســـد اتفاقـــی کـــه می افتد بـــر عکس اســـت. 
مدیران شـــبکه ها، مدیـــران میانی و ... ابتدا بر اســـاس 
تخمینـــی کـــه از امـــکان جذب تعـــداد بیننـــده دارند، 
فرم هـــای برنامه ســـازی را مشـــخص می کننـــد و بعـــد 
تـــاش بســـیار دارند کـــه ایـــن فـــرم احتمـــاًال پربیننده، 
پیوســـت محتوایـــی بیابد. نتیجـــه آن می شـــود که هم 
آن فـــرم جـــذاب مخـــدوش می گـــردد و هـــم آن محتـــوا 

شـــکل شـــعاری و بی اثـــر پیـــدا می کند.
از  بعـــد  یـــه ســـینما  آوینـــی در طـــرح نظر گـــر شـــهید  ا
انقاب اســـامی، از بهترین ها بود، مرحـــوم طالب زاده 
از  نیـــز در ادامـــه در نشـــان دادن راه رســـانه انقابـــی، 
مرحـــوم  کـــه  تفـــاوت  ایـــن  بـــا  بـــود.  شـــاخص ترین ها 
طالـــب زاده چنـــدان اهـــل نـــگارش و نوشـــت نبـــود و 
ســـخنان خـــود را شـــفاهی بیـــان می کـــرد؛ هرچنـــد که 
خروجـــی عملکـــرد او در رســـانه، خـــود بهترین شـــاهد 
بـــر اندیشـــه اوســـت. نـــادر طالـــب زاده نشـــان داد یک 
تحمیق گـــر  و  تحمیل گـــر  فضـــای  از  مســـتقل  رســـانه 
و  دارد  تحقـــق  امـــکان  چطـــور  ســـرمایه داری،  نظـــام 
چطـــور می تـــوان در مناســـبات، مؤثر باشـــد. افســـوس 
کـــه همچنان که شـــهید آوینی آن قدر که باید و شـــاید 
برای فهم ســـینما خوانده نشـــد، طالـــب زاده هم آن قدر 
که باید و شـــاید بـــرای فهـــم الگوهای موفـــق تلویزیونی 

نشـــد. دیده 



پدیده ای  او  انتها.  یک  نه  است  شروع  یک  طالب زاده 
شناختش  به  پدیدارشناسانه  نگاه  با  باید  که  است 
بپردازیم؛ یعنی نسبت هایش را با امور اعتباری مد نظر 
پدیده ای  نادر  حاج  می شود.  پنهان  وگرنه  ندهیم  قرار 
الهی  اراده  یک  تاریخ،  از  منظور  تاریخ.  دل  در  است 
دربارۀ  تفکر  برای  برمی گیرد.  در  را  انسان ها  که  است 
باب  باید  آوینی  یا  طالب زاده  مثل  شخصیت هایی 
بحثی را باز کرد. از سیرۀ معصومین آموختیم که  هر کس 
باید سیر خودش را با حب اولیای الهی طی کند. به قول 
عامه طباطبایی: »حب یعنی تعلق قلبی، نه یک حب 

 ». عاطفی زودگذر
حال باید دید می توان این سیره را در شخصیت هایی 
مثل مرحوم نادر طالب زاده دنبال کرد؟ آیا می شود نسبت 
به این شخصیت ها تفکر کرد و اگر آری، آن تفکر تاریخی 
که احساس حضور و وجود در نزد خود پیدا می کنیم، به 
سراغ ما می آید؟ آیا باعث می شود قدمی به سوی تحقق 
چشم انداز آینده  برداریم؟ ادعای ما این است که مرحوم 
معمول   ، تفکر دنیای  در  است.  نماد  طالب زاده  نادر 
است که نمادها حامل یک فرهنگ هستند. باید طوری 

نگاه کرد که نسبت ها، این نمادها را در حجاب نبرند. 
که در  به عنوان مثال، من یک مرد اهل اصفهان هستم 
امور جزئی نگاه های خاص دارم ولی اگر شما این ها را 
فکر  بعضی   ندیده اید.  را  من  عمًا  دهید،  قرار  نظر  مد 
نسبت های  این  از  قطعا  همین.  یعنی  آدم   می کنند 

اعتباری دیگر چندان نمادی سربرنمی آورد. 
اسامی  انقاب  آیا  که  می شود  مطرح  بحثی  اینجا  در 

جهانیانقالباسالمی نمادفهمحضور
به روایت اصغر طاهرزاده 	

یک بستر تاریخی است تا شخصیت های نهفته ای را 
به مرور در خودش به ظهور بیاورد یا یک حادثه تاریخی 
ما  آیا  ؟  مصر انقاب  مثل  ؟  الجزایر انقاب  مثل  است 
هم همان جا هستیم؟ ما هم یک انقاب از این جنس 
در  توحیدی  تاریخی  تاریخی؟  شروع  یک  یا  هستیم 
نه  که  انسانی  تولد  برای  سکوالریته،  جهان  با  مواجهه 
اگر  مدرن.  جهان  انسان  نه  است،  دیروز  سنتی  انسان 
این فرض صحیح باشد، این شروع به چه می انجامد؟ 
انسان  به  باید  کجاست؟ حضور اسام حتمًا  نهایتش 
کاملی از جنس اسام ختم شود زیرا بستر توحیدی اش 
چنین حضوری را اقتضا می کند. اما آیا ذیل این حضور 
مهدوی، انقاب اسامی فرزندانی در رحم دارد که متولد 
شوند؟ پس دوباره می گویم طالب زاده یک شروع است 

نه یک انتها.
نهفتۀ  ابعاد  خاص  هویتی  با  کدام  هر  انقاب  فرزندان 
انقاب را که در آینده انسان ها به ظهور می آید، در خود 
فهم  نماد  که  طالب زاده  نادر  مانند  می کنند،  آشکار 
حضور جهانی انقاب اسامی بود. اگر انقاب اسامی 
در سیر نهفتۀ خودش شخصیت هایی را ظهور می دهد 
کنیم،  تا ما نسبت مان را با این شخصیت ها جستجو 
طالب زاده کدام شخصیت است و چه ُبعدی از ما را به 

ما نشان می دهد؟ 
یافته بود که این انقاب اوًال جایگاه  حاج نادر به خوبی در
جهانی دارد و ثانیًا جواب گوی نیاز فرهیختگان جهان 
کنفرانس های بین المللی  امروز است. راز فعالیت ها و 
او را هم باید در این ُبعد از شخصیتش به نظاره نشست 
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که همچنان  تا ما نیز خود را در هماهنگی با آن روحی 
با رجعت های مختلف خود به ظهور می آید، جستجو 
که  پدیده خاصی است  نادر طالب زاده  کنیم.  مرحوم 
انقاب  آینده  در  تا  اندیشید  بسیار  او  به  نسبت  باید 
اسامی که تنها با سلوکی خاص محقق می شود، حاضر 
را  جهانی  می روند،  که  حاج نادر  یا  حاج قاسم  گشت. 
پیش روی ما می گشایند. برای همین معتقد هستم  او 

تازه متولد شد. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد.  
اگر او را چشم اندازی به سوی یک آینده قدسی بیابیم، 
گم  که  آنگاه ابعادی از خودمان را با او تعریف می کنیم 
شده بود. آینده ای از جنس انتظار نسبت به چشم اندازی 
گرفته و به سوی ابعاد متعالی تری  بر  را در  که ما  است 
تقوای  همان  با  که  آن  بر  مشروط  می کند.  راهنمایی 
، خود  ، یعنی حضوری امروزی ولی در بیکرانه دور انتظار
را دنبال کنید. انتظار من و شما از وجود مقدس حضرت 
یعنی همین حاال امام حی ای که در صحنه است، ما را 

به سوی یک افقی می کشاند. 
کتاب تشیع و امامت خودش می گوید:» تنها  ُکرَبن در   
دین زنده تشیع است به جهت این که امام حی حاضر 
که واسطه فیض است و هر روز  کسی  دارد.« امام یعنی 
در ازای او به انسان ها انسانیت می پراکند. این چیزی از 
جنس انتظار است، االن ما می توانیم با انقاب اسامی 
کنیم.  برقرار  رابطه  اسامی  انقاب  شخصیت  های  و 
مشروط بر  همان تقوای انتظار یعنی حضوری امروزی 

ولی در بیکرانه ها.  
یک بار حاج نادر در یکی از صحبت هایش گفت: »یک 
را می شکنی، طاها دارد.«  آن  وقتی  که  سنگ سیاهی 
حاال هم ما در حین شکستن سنگ با آن حیات متعالی، 
تقوای  و  به سلوک  نیاز  این  را تجربه می کنیم.  خودمان 
انقاب اسامی و  با  از جنس عهد بستن  خاصی دارد 
حضور امام، حضرت امام و رهبر معظم انقاب. کاری 
که شهدا در انجام آن موفق بودند. ما گاهی یادمان می رود 

که عهدی بستیم. جلوه ساقی ز پشت پرده ها. یاد حضور 
در یک تاریخ خدایی را با این بزرگان می توان زنده نگه 

داشت.
 آن چه عرض شد غیر از سجایای ارزشمندی است که 
رفقا و آشنایان و دلسوزان نسبت به انقاب از او گفته اند 
و  زندگی  و  او  که  کسی  زیرا  گفت.  باید  همچنان  باز  و 
تصدیق  بشناسد،  انتها  تا  ابتدا  از  را  او  فعالیت های 

می کند که او یک نماد بود، نه یک شخصیت. 
تعریف  اینطور  او  اما   بود  بسیاری  آمال  مهد  آمریکا،   
این  کنم.  را دنبال  باید حقیقتی  که من  می کرد: »دیدم 
است.  کجا  ایران  نجات  کردم  حس  است.  قفس  جا 
که شنیدم، دیدم نجات ایران را باید با امام  بعد امام را 
ابعاد  همه  قتلگاه  جهان  مدرن،  جهان  کرد.«   دنبال 
انسانی است و این مسئله ی عجیبی است که باید آن 
را چشید و این از شیفتگان غرب برنمی آید. اکسیری که 
آوینی را شهید آوینی و نادر طالب زاده را ژنرال جنگ نرم 
و چمران را شهید چمران کرد، حضور در تاریخی بود که 
با حضرت امام به ظهور آمد و همچنان ادامه دارد. روی 
این باید خیلی فکر کرد. حضور تاریخی یعنی نجات از 
همه پوچی ها و فرهنگ نهیلیسم که بشر را گرفته است. 

چگونه می توان از وجود معنوی و قدسی نادر طالب زاده 
آیا  کرد؟  کلماتش ظاهر می شد غفلت  که در تک تک 
سیمای او حکایت از روحی زالل و معنوی نمی کرد تا ما 
که امروز نیز او را فراموش نکنیم و در آینده  را بر آن دارد 
خود او را در نظر داشته باشیم؟ به گفته استاد رحیم پور 
ازغدی: »نادر طالب زاده هر چه جلوتر آمد، انقابی تر و 

معنوی تر شد.« 
جوان های  نمی داند  دنیا  است.  امروز  همه  قصه  این 
می دانیم.  ما  ولی  هستند  جوان هایی  چه  آینده  در  ما 
ما در آینده نادر طالب زاده ها داریم. در آینده هر نفر از 

جوان های ما ۱00 آوینی هستند. 
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انسجامبخش
مذاهبگوناگون

به روایت پروفسور الکساندر دوگین 	

بـــود.  کمیابـــی  مـــرد  واقعـــًا  عزیـــز  طالـــب زاده  نـــادر 
می دانـــم که نامـــش هم در فارســـی به معنـــای کمیاب 
اســـت. دقیقـــًا همینطـــور بـــود. حقیقـــت ایـــن اســـت 
کـــه عظمـــت نـــادر نه تنهـــا در فیلم ســـازي درخشـــان و 
مجري گـــری برنامه عصر اوســـت بلکه او بـــه مهم ترین 
مســـائل فکري، فلســـفي، دیني و متافیزیکـــي مدرنیته 
می پرداخـــت و از این حیث بســـیار برجســـته اســـت. 
او در همـــه ی دنیـــا به عنوان یکـــی از دشـــمنان اصلی 
هژمونـــی جهـــان تک قطبـــی شـــناخته می شـــود و ایـــن 
شـــهرت جهانـــی به خاطـــر پدیـــدآوردن کنفرانـــس افق 
نو اســـت. ایـــن رویداد بـــزرگ، محل ماقات بســـیاری 
پـــا و آســـیا از انواع طیف های سیاســـی از  از مـــردم از ارو
چـــپ و راســـت، ســـنت گرا، مخالفان جهانی شـــدن و 
گون بود. پیـــروان ادیـــان مختلف،  مـــردم مذاهـــب گونا

مســـلمانان، مســـیحیان و یهودیان در ایـــن گردهمایی 
حاضـــر بودند. به همت نـــادر طالـــب زاده، ایران محل 
اجتمـــاع همـــه نیروهای انقابـــی ضد جهانی شـــدن و 
ضـــد لیبرال در جهان شـــناخته شـــد. من شـــخصًا در 
، برتریـــن چهره های روشـــنفکر  طـــول جلســـات افق نـــو
یـــکا را ماقـــات  پـــا و آســـیا و نماینـــدگان کنگـــره آمر ارو
کـــرده ام. او روشـــنفکران دوری که بـــا یکدیگر هم صدا 
ســـلطه  بـــا  مخالفـــت  در  ولـــی  نبودنـــد  هم آییـــن  و 
جهانـــی ایـــاالت متحـــده اشـــتراک و پیونـــد داشـــتند 
گردهـــم مـــی آورد. آن هـــا کســـانی بودنـــد کـــه در مبـــارزه 
نـــادر طالـــب زاده بـــرای عدالت، تعـــادل و دنیـــای آباد 
و معنـــوی آینـــده شـــریک هســـتند. او مـــا را بـــا آییـــن و 
ایده هـــای خود آشـــنا می ســـاخت. مـــن همراه بـــا او در 
راهپیمایـــی شـــیعیان از نجـــف تـــا کربا، از حـــرم امام 


او روشنفکران دوری 
که با یکدیگر هم صدا 
و هم آیین نبودند ولی 
در مخالفت با سلطه 
جهانی ایاالت متحده 
اشتراک و پیوند 
داشتند گردهم 
می آورد.



 ویژه نامه
 پاسداشت مرحوم

نادر طالب زاده

  107    

ع( شـــرکت کردم. ع( تا امام ســـوم حســـین ) اول علی )
، این دقیقًا  آنچـــه مهم بـــود این بود کـــه همایش افق  نـــو
در میانـــه همین راهپیمایی و مراســـم بزرگ مذهبی که 
، بلکه مســـلمانان اهل ســـنت  نه تنها شـــیعیان فداکار
و نیـــز مســـیحیان و نمایندگان ادیـــان مختلف حضور 
داشـــتند برگزار شـــد. این کار در نوع خـــود بی نظیر بود. 
، با بیـــش از 20 میلیـــون نفر مردم سراســـر  مـــا در افـــق نو
جهان که در راهپیمایی شـــرکت جســـته بودند، متحد 

شدیم.
نقطـــۀ عطـــف این اتفـــاق این بـــود که در ایـــن همایش 
بیـــن المللی، نوعـــی پیروزی فکـــری واقعی اندیشـــهی 
مســـتقل و آزادی خواهی رخ داد و همه آن به لطف نادر 
طالـــب زاده رقـــم خـــورد. او یـــک متفکر شـــیعه فـــداکار 
بـــود، نه  صرفًا کســـی که داعیـــۀ اعتقاد شـــیعی را دارد. 

او عمیقـــا یک شـــیعه بـــود، بـــا روحی عمیـــق و عرفانی 
که هســـته ی اصلی تفکـــر در تشـــیع را درک می کرد. در 
واقع او در دل و جانش، در مبارزه سیاســـی و عقیدتی 
اش، یـــک شـــیعه خالص بود. من او را مردی سرشـــار از 
تجربـــه عمیق معنـــوی می دیدم. بنابرایـــن فکر می کنم 
کـــه نـــادر طالـــب زاده یکـــی از مردانی اســـت کـــه برای 
دفـــاع از آخرین مظهـــر خداوند یـــا آخرین امـــام یا امام 

زمان )عج( انتخاب شـــده اســـت.
یارتگاه ها  ع( اگر جلوتـــر برویم، ز در خط امام حســـین )
و بارگاه هـــای نمادیـــن همـــه امامـــان را می بینیـــم. این 
راهپیمایـــی، راهپیمایـــی بـــه ســـوی مهدی، به ســـوی 
آخریـــن امـــام، بـــه ســـوی امـــام زمـــان اســـت. مـــن یک 
می کنـــم  عذرخواهـــی  هســـتم.  ارتدوکـــس  مســـیحی 
قضـــاوت  بیـــرون  از  را  ادیـــان  مســـائل  از  برخـــی  کـــه 

نادر طالب زاده یکی از 
مردانی است که برای 
دفاع از آخرین مظهر 

خداوند یا آخرین امام 
یا امام زمان )عج( 

انتخاب شده است.
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می کنـــم، شـــاید کاســـتی و خطایـــی داشـــته باشـــد اما 
بـــا شـــرکت کردن در این بیـــداری معادشـــناختی مردم 
ایـــران و مســـلمانان از سراســـر جهـــان، معتقـــدم که در 
حـــال نزدیک شـــدن بـــه نقطه نهایـــی مبارزه سیاســـی 
انقـــاب آیـــت اهلل العظمـــی خمینـــی و یـــاران واقعـــی و 
ک ایشـــان در ایران هســـتیم؛ یعنی  عمیقًا مخلص و پا

نزدیکـــی به ظهـــور آخریـــن امام.
ایـــن مبارزه با ظهـــور امام دوازدهـــم قطعًا ارتبـــاط دارد. 
مـــن تمـــام فعالیت هـــای جنـــاب طالـــب زاده و همـــۀ 
اطرافیانـــش را در نظـــر دارم. ایـــن مبـــارزه ای اســـت که 
ابعـــاد آخرت شـــناختی دارد و فکـــر می کنـــم کـــه نـــادر 
واقعـــًا یـــک فـــرد انتخاب شـــده اســـت کـــه بایـــد ظهور 

نهایـــی و آمـــدن امـــام موعـــود را آمـــاده کند.
طبـــق احادیـــث دینـــی، امـــام دوازدهـــم، هنگامـــی که 
ظهـــور کند، در یـــک جبهه با مســـیحیان خواهـــد بود. 
ضدمســـیح  بـــا  واقعـــی  مســـیحیان  کـــه  جایی ســـت 
می جنگند و در همان لشـــکر امام دوازدهم، در مقابل 
دجال ایســـتادگی می کنند. من فکـــر می کنم می توانیم 
دجال زمـــان را تشـــخیص دهیم که ضدمســـیح بود، و 
یـــک ژئوپلیتیکی دارد؛ شـــکلی  اکنـــون شـــکل ایدئولوژ

بســـیار واضح.
جهانی شدن سیستم ارزشی منحط غربی است.

و  بشـــریت  پایـــان  بی اخاقـــی،  پیـــروزی  اکنـــون 
جایگزینـــی بشـــریت بـــا ســـایبرها، با هـــوش مصنوعی 
اتفـــاق می افتد. همـــۀ نشـــانه های زمان اینجا هســـت 
و نشـــانه های قـــدرت جهانـــی دجـــال نیز امـــروز دیده 
می شـــود. ایـــن فراخوانی ســـت بـــرای لشـــکر مهـــدی، 
بـــرای آخریـــن فداکاران مســـیح که با هم علیه دشـــمن 

مشـــترک بجنگنـــد.
فکـــر می کنم این مبارزه مشـــترک جهانـــی نوعی تحقق 
شـــجرۀ طیبـــه کاشـــته شـــده توســـط حضـــرت آیت اهلل 
کیـــد کردنـــد  العظمـــی خمینـــی )ره( اســـت. ایشـــان تا
کـــه انقـــاب فقـــط ایرانـــی نبـــود، فقـــط شـــیعی نبـــود و 
نخواهـــد بود. او معتقد بود انقـــاب واقعی باید جهانی 
باشـــد. باید بـــه همه بشـــریت، همـــه مردم شـــریفی که 
بـــرای عدالـــت می جنگنـــد ســـرایت یابد و همـــه مردم 
ســـتمدیده را دربرگیرد. در این جنگ، آقای طالب زاده 
پلـــی بود بیـــن فرهنگ ها، ادیـــان و اعتقـــادات و تاش 
می کـــرد که در ایـــن جمعیت انســـجام بیافریند. یعنی 
ارتـــش  بـــرای آماده ســـازی ایـــن  تـــاش خـــود را  تمـــام 
انقابـــی جهانـــی یـــا دومین مبارزه مشـــترک با دشـــمن 
مشـــترک ما به کار می گرفـــت. بنابراین فکـــر می کنم که 
یتـــی بـــزرگ و عمیقًا  او واقعـــًا مـــرد بزرگـــی بود کـــه مأمور

انقابـــی را انجـــام می داد.


این فراخوانی ست 
برای لشکر مهدی، 
برای آخرین فداکاران 
مسیح که با هم علیه 
دشمن مشترک 
بجنگند.



پلیکمیاب
میانفعاالنضدجنگجهان

به روایت ایوان ریدلی 	

بـــه من گفته انـــد که ترجمۀ نادر در زبان فارســـی به معنی کم نظیر اســـت و او دقیقًا همین 
بـــود. او فـــردی بســـیار نادر و ســـفیری فوق العاده بـــود، هم برای صنعت ســـینما، هم برای 
کشـــورش. مـــن مفتخرم کـــه به این مرد بـــزرک ادای احتـــرام می کنم. او یک پـــل عالی برای 
عبـــور از قاره هـــا و مرزهـــا بـــرای تعامـــل بـــا مـــردم از فرهنگ هـــای مختلف بود. همیشـــه از 
ماقـــات بـــا او لذت می بـــردم و دیدار بـــا او در هر مناســـبتی به یادماندنی بود. کســـی بود 
کـــه اگر یک بـــار می دیدیش، هرگز فراموشـــت نمی شـــد. بنابراین او واقعًا یک شـــخصیت 
کمیـــاب بـــود. او نه تنها پل می ســـاخت، بلکه مـــردم را دور هم جمع می کرد و بســـیاری از 
فعـــاالن ضدجنگ کـــه در گردهمایی های بـــزرگ بین المللی گرد هـــم می آمدند، به لطف 
کوشـــش نـــادر بود. او بســـتری ایجـــاد می کرد که بـــه ندرت جـــای دیگر فراهم می شـــد من 
از مـــرز بنـــگادش این پیام را می فرســـتم: نادر مـــرد فوق العاده ای بـــود و کار فوق العاده ای 

می داد. انجام 
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میداد متفکریکهحقیقترانشر مستندساز
به روایت اریک والبرگ 	

نـــادر مستندســـاز متفکـــری اســـت و دربـــارۀ مســـائل 
یخی مســـتند و ســـریال ســـاخته اســـت.  معاصر و تار
او مســـتندی دارد راجع به ســـاح های کشـــتارجمعی 
کـــه در دهـــه ۱۹۸0 توســـط عـــراق علیه ایران اســـتفاده 
شـــد و به خوبـــی نشـــان داده اســـت کـــه در جنگ چه 

گذشـــت. بر جانبـــازان ایران 
او همچنیـــن فیلـــم شـــگفت انگیزی دربـــارۀ عیســـی 
از دیـــدگاه مســـلمانان تولیـــد کـــرده اســـت. مـــن فکـــر 
یع  گر بتوانیم این نوع نگـــرش را در جهان توز می کنـــم ا
کنیـــم اتفاقـــات خوبـــی خواهـــد افتـــاد. البته مشـــکل 
حقیقـــت همیشـــه همیـــن بـــوده که نشـــر آن ســـخت 

. ست ا
بســـیار  غـــرب  در  حقیقـــت  از  قدردانـــی  واقـــع،  در 

را  خـــود  انگشـــت  نـــادر  هرچنـــد  اســـت.  ســـخت تر 
ی حقیقـــت گذاشـــت و مـــن قطعـــًا تـــا جایـــی کـــه  رو
بتوانـــم در نشـــر آن حقیقـــت کمـــک خواهم کـــرد. فکر 
می کنـــم مهم اســـت که عیســـی را مـــورد خطـــاب قرار 
گرچـــه متعلق به  دهیـــم، به ویـــژه به ایـــن دلیل کـــه او ا
مســـیحیان اســـت اما مســـلمانان هـــم مســـیح را جزو 

پیامبـــران بـــزرگ بـــه شـــمار می آورند. 
فکـــر می کنـــم در مـــواردی اختـــاف نظر وجـــود دارد، 
یـــرا مســـلمًا محمـــد )ص( آخریـــن پیامبـــر بـــود و او  ز
آمد تـــا پیامی را کـــه عیســـی آورده بود، برســـاند. البته 
ایـــن مشـــکل مســـیحیت اســـت کـــه متـــون دینی اش 
ی شـــدند و  صدهـــا ســـال پـــس از عیســـی جمـــع آور
گرچـــه ایـــن کار عمومـــًا با  ســـپس ویرایـــش شـــدند و ا
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حســـن نیت صـــورت گرفـــت، امـــا نتایج بســـیار بدی 
از نظـــر مســـائل مربوط بـــه زنـــان، مســـائل اقتصادی و 
چگونگـــی دعـــای خداونـــد به وجـــود آمد کـــه متوجه 

است. مســـیحیان 
مثـــا در مـــورد اینکه بدهـــی خود را چطـــور پس دهی؛ 
خـــود  بدهی هـــای  نمی توانیـــم  مســـیحیت  در  مـــا 
بدهی هـــای  نمی توانیـــم  کـــه  همانطـــور  بفروشـــیم  را 
دیگران را که فاســـد شـــده اســـت بفروشـــیم تا گناهان 

ببخشـــد. را  ما 
بنابرایـــن می بینیـــد کـــه بـــه دلیـــل ایـــن نـــگاه دینـــی، 
نـــگاه وسواســـی  پـــول  بـــه  از ســـایرین  غـــرب بیشـــتر 
ع( ویران شـــده اســـت.  دارد. در واقـــع پیـــام عیســـی )
کنفرانس هـــای نـــادر هیجان انگیـــز بـــود، و راهی برای 
جلـــب توجه مثبـــت به ایـــران پدیـــد آورده بـــود. ایران 

در غـــرب به صـــورت منفـــی به تصویر کشـــیده شـــده 
اســـت و از همیـــن رو بـــا او دشـــمنی می ورزنـــد.

شـــخص شـــگفت انگیـــزی مانند نـــادر چهـــره واقعی 
نمایـــش  بـــه  را  مســـلمانان  و  مســـیحیان  و  ایـــران 
می گـــذارد و بین شـــرق و غـــرب تعامل و تعـــادل برقرار 
می کـــرد. ایـــران نقـــش بســـیار مهمـــی در اعتـــراض به 
یالیســـتی  اقدامات آمریکا و اســـرائیل و اقدامات امپر

در سراســـر جهان داشـــت.
مـــن از اینجـــا، از تورنتـــو بـــه نـــادر درود می فرســـتم و 
تمجیـــد  ســـینمایی اش  کارهـــای  و  او  عملکـــرد  از 
می کنـــم. هـــدف مـــن در زندگـــی این اســـت کـــه یک 
ک عمومی بین شـــرق و غرب بـــه ارمغان بیاورم  اشـــترا
و هم درکـــی بیـــن اســـام و مســـیحیت و یهودیـــت نیز 

بخشـــی از ایـــن روند شـــفابخش اســـت.
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همسـر من، بدری، بخشـی از جنگ ایران و عراق را در ایران بود و درد ازدسـت دادن 
یسـت های  عزیـزان یـا مجروح شـدن آن هـا را در آن جنـگ می دانـد. او از خیانـت ترور
گاه است و می داند که بسیاری  فرقه رجوی کمونیست را در مجاهدین خلق ایران آ
یسـت های کمونیسـت پـول می گیرنـد. این هـا  از اعضـای آمریکایـی کنگـره از آن ترور
چیزهایـی اسـت کـه یـک آمریکایـی معمولـی در جریانـش نیسـت. اگر ما ایـن امتیاز 
کـه فیلم هـای خـارج از ایـران را ببینیـم، می توانسـتیم دیـدگاه ایرانیـان را  را داشـتیم 
هسـتیم.   موافـق  مـوارد  از  بسـیاری  در  ایرانیـان  آرای  بـا  مـا  واقـع،  در  و  کنیـم.  درک 
نـادر طالـب زاده مسـتندهایی دربـارۀ جنـگ ایـران و عـراق سـاخته اسـت؛ دربـارۀ 
جنایت هـای جنگـی صـدام و هم پیمانانـش و رنـج جانبازان شـیمیایی. هدف نادر 
این است که به همه بفهماند اگر همدیگر را درک کنیم، دنیا جای بهتری می شود. 
گـر بـا هـم توافـق نداشـته باشـیم، این درک مشـترک شـدنی اسـت. نمونـۀ دیگر  حتـی ا
، مربـوط به  ایـن هم درکـی و عاقه منـدی بـه تفاهـم بیـن ادیـان و مذاهـب در آثـار نـادر
سـاخت فیلـم و سـریالی دربـارۀ حضـرت مسـیح اسـت. ایـن فیلم او خوشـبختانه به 
واتیـکان و برخـی از کشـورهای غربـی راه یافـت. ناخوشـنودم کـه برخـی از مسـیحیان 
کـه آن را دیدنـد گفتنـد، ایـن همـان نسـخه ای نیسـت کـه در کتـاب مقـدس دیدیـم. 
آن هـا قضیـه را درنیافتنـد. خـوب، قضیـه اصـا ایـن نیسـت. هـدف ایـن اسـت که به 
مسـیحیان کمـک کنیـم تـا بفهمند مسـلمانان چگونـه به عقایـد خود رسـیده اند؛ که 
آیا باورهایشـان درسـت اسـت یا نه. اصل کار نادر طالب زاده این بوده که مردم درک 
خـود را بهبـود بخشـند. ایـن بـه مراتـب بهتـر از نادانـی دربـارۀ یکدیگـر اسـت. مـن در 
ایران زندگی و کار کرده ام. 4۹ سال است که با یک ایرانی ازدواج کرده ام و از همین 
، نسـبت بـه اکثـر آمریکایی هایـی کـه هرگـز بـه ایـران نرفته انـد و هیـچ گاه با فرهنگ  رو
گاهـی ارجحیـت د ارم. معتقـدم راهـی کـه مـا را بـه درک  ایرانـی زندگـی نکرده انـد، در آ
یکدیگـر می رسـاند، راه نـادر اسـت و نـادر بـا زندگـی و کار بزرگـش ایـن تفاهم جهانی 

را بـه واقعیـت تبدیـل کرده اسـت. 
سـوتیتر۱:  معتقـدم راهـی کـه مـا را بـه درک یکدیگر می رسـاند، راه نادر اسـت و نادر با 

زندگـی و کار بزرگـش ایـن تفاهـم جهانـی را به واقعیت تبدیل کرده اسـت.
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در غـــم از دســـت دادن بـــرادرم نـــادر کـــه فـــردی بـــی 
کنفرانس هـــای  نظیـــر بـــود ســـوگوار شـــدم. او وقتـــی 
افـــق  نـــو را ایجاد کـــرد با موانـــع جدیدی روبه رو شـــد. 
درک منحصربه فـــرد او از آمریکای شـــمالی و فرهنگ 
ایـــران، او را قـــادر ســـاخت کـــه این پل هـــای جهانی 
را بســـازد. پیـــروزی او بـــرای اتحـــاد علیه امپریالیســـم 
باعـــث شـــد دشـــمنانش آن تحریم های شـــخصی را 

بـــر او تحمیـــل کند. در همیـــن کنفرانس هـــا او به من 
گفـــت که زندگی اش بـــا انقاب ایران در ســـال ۱۹7۹ 
زیرورو شـــده اســـت و با وقوع انقاب گام در راه نویی 
نهـــاده. او آن بســـترهای جدیـــد را ایجـــاد کـــرد و مـــن 
همیشـــه او را به خاطـــر خلـــق ایـــن امکانـــات جدید، 
ایـــن مرزهـــای جدیـــد بین المللی گرایی انســـانی، یاد 

یم. خواهـــم کـــرد. مـــا می بایســـت از او درس بیاموز

  113    
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آوازخوانآرمانصلحجهانی
به روایت جیمز پتراس 	

نـادر یـک انترناسیونالیسـت بـود. او بـه گفتگوهـای بیـن المللـی عاقـه  داشـت و در 
کـردن آن هـا از وضعیـت واقعـی ایـران بسـیار می کوشـید.  گاه  گردهـم آوردن مـردم و آ
رسـانه های تبلیغاتـی در اروپـا و آمریـکا همیشـه سـعی می کننـد ایران را شـیطان جلوه 
دهنـد و بـه دیکتاتـوری دینـی آن اشـاره می کننـد امـا هرکسـی بعـد از بازدیـد از ایـران، 
کـم اسـت کـه کامًا  متوجـه می شـود کـه یـک دولـت انتخاباتـی، پارلمانـی و کارآمـد حا
مخالـف آن چیـزی اسـت کـه دولـت عربسـتان سـعودی ترویجـش می کنـد. بـه وضوح 
یسـم عربسـتانی  یسـم اسـت؛ مشـخصًا مبارزه با ترور ایـران در خـط مقـدم مبـارزه با ترور
کـه در لـوای آمریکاسـت و بمبـاران و جنگ افـروزی در یمـن. دیدارهـای بین المللـی 
کـه نـادر فراهـم می کـرد نقـش مهمـی در ایجـاد اجمـاع میـان روشـنفکران برتـر جهـان 
در درک و گفتگـوی درسـت دربـارۀ ایـران داشـته اسـت. فراتـر از آن، نـادر یـک جنبـش 

همبسـتگی بیـن المللـی بـرای صلـح و دوسـتی ایجـاد کـرده اسـت.
، در بهبـود روابـط  پخـش رسـانه ای آثـار نـادر و همچنیـن کنفرانس هـای بین المللـی او
بیـن دانشـگاهیان، روشـنفکران و هنرمنـدان ایـران و ایـاالت متحـده بسـیار مؤثـر بـود. 
یسـتی بـود  مـن فکـر می کنـم ایـن رویکـرد بسـیار خوبـی بـرای مقابلـه بـا رویکـرد میلیتار
کـه در سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده برجسـته اسـت. برنامه هـای او باعـث شـد 
کـه  کشوری سـت  کشـوری صلح آمیـز اسـت.  کـه ایـران  گاه شـوند  بسـیاری از مـردم آ
بـه دنبـال ترویـج دموکراسـی و همزیسـتی مسـالمت آمیز در خاورمیانـه اسـت. مـا بایـد 
ماننـد نـادر تاش هـای بیشـتری انجـام دهیـم تـا از جنگ هایـی کـه دولـت نتانیاهـو و 
اسـرائیل از طریـق نفـوذ البی هـای صهیونیسـتی در ایـاالت متحده سـعی در ایجادش 
یـادی از مـردم هسـتند کـه بـرای پذیـرش  دارنـد، جلوگیـری کنیـم. امـروز تعـداد بسـیار ز
کـه مـا بـا یـک درگیـری بـزرگ روبـه رو  ایـن موضوعـات آماده انـد. بسـیار واضـح اسـت 
هسـتیم و بایـد بـه یـک چشـم انداز بلندمـدت فکـر کنیـم. معتقـدم تاش هـای نـادر 
برای گردهم آوردن روشـنفکران ملت های مختلف نقش مهمی در سیاسـت جهانی 

ایفـا می کـرد. او نوعـی دیپلماسـی مردمـی را پیـش گرفتـه بـود.
مـا می دانیـم کـه افـکار جهانـی بسـیار بـا آنچـه نـادر انجـام مـی داد مطابقـت دارد، زیـرا 
در رای گیری سـازمان ملل متحد دیدیم که ۱2۹ در برابر ۹ رای قاطع پیشـنهاد ترامپ 
را رد کردند که اورشـلیم تبدیل شـود به پایتخت یک کشـور یهودی و پافشـاری کردند 
کـه اجـازه دهیـم آن جـا یک پایتخت فلسـطینی مسـتقل باقی بمانـد. بنابراین من فکر 
یـخ بـه سـمتی مـی رود کـه نـادر و بسـیاری از فعـاالن  می کنـم کـه بـا گذشـت زمـان، تار

سیاسـی آمریکایی اندیشـیده اند. 


تاش های نادر 
برای گردهم آوردن 
روشنفکران 
ملت های مختلف 
نقش مهمی در 
سیاست جهانی 
ایفا می کرد. او نوعی 
دیپلماسی مردمی را 
پیش گرفته بود
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پیروراستینمسیح)ع(
به روایت ساندر هیکس 	

یافتم که او مردی روشن فکر و انسانی از زمرۀ پیامبران بزرگ است.  نخستین باری که با نادر ماقات کردم در
او بـه عیسـی مسـیح معتقـد بـود و بـرای او فیلـم سـاخته بـود. درود بـر او و بـر محمد صلی اهلل علیه و آله وسـلم. 
مـا در کشـوری زندگـی می کنیـم کـه حقیقتًا اسـام را درک نمی کنند. خوشـنودم کـه روزگاری توانسـتم به ایران 
سـفر کنـم و بـا نـادر طالـب زاده دیـدار داشـته باشـم. وقتـی به ایـاالت متحده آمریکا برگشـتم به مـردم گفتم که 
مسـلمانان عیسـی را دوسـت دارنـد. مـن بـا نـادر دعـا کردم و نمـاز خوانـدم. در حقیقت، با هـم ارتباط معنوی 
برقـرار کردیـم. نـادر یـک فیلمسـاز بـزرگ بـود. او فیلـم بزرگـی بـه نـام مسـیح سـاخت که از منظـر اسـامی دربارۀ 
سـنت های مسـیحیت صحبـت می کـرد. عـاوه بـر ایـن، او چنـد حـرف مهـم در مورد سـه پادشـاه در این فلم 
بیـان کـرد. نـادر بـه مـن کمـک کرد تا بینش خود را نسـبت به سـه پادشـاه عمیق کنم و گفت که معتقد اسـت 
آنهـا از ایـران بودنـد. از او بـرای ایجـاد پیوندهـای صلـح در سـطح بین المللی ممنونم. کنفرانس هـای او نقش 
شـگرفی در توسـعه روابـط بین الملـل داشـت. درود بـر او از ایـاالت متحـده. او دوسـت مـن بـود و امیـدوارم در 

زندگـی ام همچنـان بتوانـم بـا بزرگانی چون نادر طالب زاده آشـنا شـوم.

 او به عیسی مسیح 
معتقد بود و 

فیلم بزرگی به نام 
مسیح ساخت که 

از منظر اسامی 
دربارۀ سنت های 

مسیحیت صحبت 
می کرد. من با نادر دعا 

کردم و نماز خواندم
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اولین بار او را در سال 200۶ در بولدر کلرادو در کافه ای 
بـه نـام بـز خندان ماقات کـردم. او دوربینش همراهش 
بـود و مـا مصاحبـه ای طوالنـی انجـام دادیـم. مـن بسـیار 
او  دغدغه منـدی  شـدید  حـس  و  انـرژی  تاثیـر  تحـت 
غلبـه  دربـارۀ  او  گرفتـم.  قـرار  مختلـف  موضوعـات  در 
راجع بـه  آمریکایی هـا  از  بسـیاری  کـه  کلیشـه هایی  بـر 
یـخ ایران دارند گفت و برایم بسـیار  ایـران و فرهنـگ و تار
را  آن  مـن  کـه  بـود  چیـزی  همـان  او  بـود.  توجـه  جالـب 
انسـان عملگرای نیک می خوانم. باعث افتخار اسـت 
کـه یـاد و خاطـره این دوسـت واقعا عزیـز را گرامی بدارم. 
کـه هیچ چیـز نمی توانـد او را برنجانـد  به نظـر می رسـید 
یـا بترسـاند. گویـی او همیشـه آمادۀ حرکت بـه جلو بود. 
انـگار همیشـه بـه دنبـال راهـی بود بـرای گشـایش، راهی 
، در پـی راهـی بود به گفت وگو کـردن و مباحثه. بـه جلـو
ایـران  بـه   2007 سـال  در  نخسـتین،  دیـدار  آن  از  پـس 
گذراندیـم. دوسـتی  کـردم و چنـد روزی را بـا هـم  سـفر 
مـا ادامـه داشـت تـا اینکـه چنـد سـال بعـد مـن در برنامه 

یـک  به عنـوان  مـن  بـرای  کـردم.  شـرکت  او  تلویزیونـی 
بـا نـادر لذت بخـش بـود.  کننـده، مصاحبـه  مصاحبـه 
او یـک گفتگوگـر خـوب بـود و ذهن کنجکاو و سـؤاالت 

داشـت. جذابـی 
فکـر می کنـم ایـن بـرای هـر انسـانی واقعـًا مهـم اسـت که 
سـؤال بپرسـد، شـک داشـته باشـد و سـعی کنـد آنچـه را 
کـه در مـورد کشـورش چنـدان واضـح نیسـت یـا ممکـن 
یـا پوشـیده شـده باشـد،  تبلیغـات تحریـف  اسـت در 
تیـره  خیلـی  آمریـکا  و  ایـران  روابـط  یـخ  تار کنـد.  پیـدا 
بحـث  بـرای  راه هایـی  دنبـال  بـه  همیشـه  نـادر  اسـت. 
مـردم  بـه  و  کنـد  روشـن  را  اطاعـات  تـا  بـود  گفتگـو  و 

و عـزت بدهـد. امیـد  احسـاس 
خارجـی  سیاسـت  در  اغلـب  کـه  اسـت  چیـزی  ایـن 
یـک  به عنـوان  مـن  نـدارد.  وجـود  متحـده  ایـاالت 
ایـاالت  کـه  اسـت  اینگونـه  بـازی  معترفـم:  آمریکایـی 
ایـران،  از  و  می دهـد  دسـتور  واشـنگتن  از  متحـده 
یه و لبنـان یـا هـر کشـوری در  ونزوئـا، کـره شـمالی، سـور

درونداشت اوشعلهایدر
به روایت دیوید برسامیان 	
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کننـد. نـادر ایـن را زیـر  کـه اطاعـت  جهـان انتظـار دارد 
سـوال می بـرد. او می پرسـید چـرا مـردم بایـد مطیـع یـک 
قـدرت امپریـال باشـند؟ چـرا بایـد تحـت امـر یـک نظـام 

باشـند؟ سـلطه طلب 
واقعـًا  انسـان  یـک  خاطـرۀ  و  یـاد  مناسـبت  ایـن  در  مـا 
یـم: نـادر طالـب زاده. فکر  خـارق العـاده را گرامـی می دار
می کنـم کلمـه ای کـه بایـد انتخـاب  کنـم کاریزمـا باشـد. 
او کاریزمـا داشـت. فکـر می کنـم کـه شـما در فارسـی بـه 

کرشـمه می گوییـد.  آن 
آتشـی  وجـودش  در  کـه  داشـت  درون  در  جرقـه ای  او 
کـه  می گشـت  چیزهایـی  دنبـال  بـه  و  بـود  کـرده  پـا  بـه 
پرداختـن بـه آن هـا یـا صحبـت کـردن در مـورد آن بـرای 
دیگـران دشـوار بـود. او از هیـچ چیز نمی ترسـید. تسـلط 
توانایـی اش  و  بـود  العـاده  فـوق  انگلیسـی  زبـان  بـه  او 
پرسـیدن  از  بـود.  درخشـان  انـدازه  همـان  بـه  بیـان  در 
سـواالت ناراحـت کننـده بـرای بـه چالش کشـیدن تفکر 

نمی ترسـید. هژمونیـک 
قامـت  در  تلویزیونـی،  مجـری  یـک  به عنـوان  بنابرایـن 
یـک فیلمسـاز و همچنیـن مستندسـاز او اسـتعدادی 
چندگانـه داشـت و از ایـن توانایـی برخـوردار بـود کـه بـه 
شـیوه ای بسـیار دوسـتانه و جـذاب از مـردم اطاعـات 
بگیـرد. همیشـۀ آمـادۀ شـناختن چیزهـای تـازه بـود. مـن 
او را دوسـت داشـتم. بـه هیچ وجـه  حـس شـوخ طبعی 
احسـاس نمی کردید که او مغرور اسـت یا اینکه از شـما 
برتـری دارد. بـا همـه مثـل هـم رفتـار می کـرد و ایـن یـک 
ویژگـی بسـیار مهـم نـادر طالـب زاده اسـت. مـن اینگونه 

از او یـاد خواهـم کـرد. 
سـفر خوشـی را بـرای او آرزو دارم و او را بـا صمیمیـت 
داد  انجـام  کـه  بزرگـی  کار  به خاطـر  او  مـی آورم.  یـاد  بـه 
منبـع الهـام نسـلی از نه تنهـا ایرانیـان، بلکه مردم سراسـر 

جهـان در جهـان خواهـد بـود.

کـردم سـال  کنفرانـس افـق  نـو شـرکت  کـه در  اولیـن بـاری 
20۱4 بـود. آن جـا فرصـت ماقـات بـا نـادر دسـت داد و او 
را یـک روشـن فکر جـذاب دیـدم. نـادر روشـنفکران سراسـر 
جهان را برای پرداختن به سیاست خارجی گرد هم آورده 
بـود و مـن کار او را روشـی بسـیار مؤثـر برای ارتقـای ارتباط و 
صلـح بیـن ملت هـا می دیـدم. او شـبکۀ پـرس تـی وی را به 
یـک شـبکه بـزرگ برای تبـادل اطاعات موثـق تبدیل کرد. 
ایـن شـبکه حائـز جنبه هایـی بـود کـه آن را از شـبکه های 
زمـره ی  در  تـی وی  پـرس  می سـاخت.  متمایـز  دیگـر 
شـبکه های محـدودی ماننـد RT و اسـپوتنیک نیـوز بـود 
کـه مناظره هایـی بیـن افراد بـا دیدگاه های مختلف پخش 
می کـرد. ایـن یـک طـرح درخشـان بـود و بـا موفقیـت انجـام 
شـد. مـن او را بـه خاطـر آن کار تحسـین می کنـم. او مـردی 
بسـیار تحلیلگـر و بسـیار باهـوش بـود و ظرافـت و تمایـز 
تأثیـر  تحـت  بسـیار  ابتـدا  همـان  از  مـن  داشـت.  یـادی  ز
نـادر بـودم. نـادر تفـاوت ایجـاد کـرد. ایـن بیشـترین کاری 
اسـت کـه هـر یـک از مـا در یـک دنیـای پیچیـده و آشـفته 
و  بین المللـی  ارتباطـات  در  او  دهیـم.  انجـام  می توانیـم 
تـا  کـه  ایـران بخشـید  بـه  تلویزیـون جایگاهـی فوق العـاده 
امـروز مثـال زدنـی اسـت. او ذهنـی درجـۀ یـک داشـت و 

باعـث افتخـار مـن اسـت کـه از او یـاد می کنـم.

جهانتفاوت در نادر
ایجادکرد

به روایت جیمز فتزر 	
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شـهید حاج نـادر طالـب زاده یکـی از فرماندهـان خـط 
امـام در ایـران بـود. او مـردی بـود کـه تمام عمـرش را برای 
ایـران، بـرای مـردم ایـران، بـرای انقـاب اسـامی و بـرای 
مسـتضعفان جهـان وقـف کـرده بود. من دربـارۀ یک مرد 
متعهـد واقعـی حـرف می زنـم. مـردی کـه جسـم و جـان 
خـود را بـه ایـران، بـه اسـتقال ایـران و پیـروزی انقـاب 

اسـامی ایـران متعهـد کـرد.
نـادر  کـردم:  برداشـت  مـن  کـه  اسـت  چیـزی  ایـن 
مـردم  بـه  خدمـت  بـرای  داشـت  هرچـه  طالـب زاده 
کشـورش و خدمـت بـه خـط امـام نثار کرد. مـن هر وقت 
بـه ایـران می آمـدم و نـادر را می دیـدم با یک بـرادر بزرگ و 

می کـردم. دیـدار  امـام  خـط  در  مبـارز  و  روشـنفکر 
کـه بـا دکتـر نـادر طالـب  ایـن افتخـار بـزرگ را داشـته ام 
 ۱3۸۶ اردیبهشـت  در  نـو  افـق   کنفرانس هـای  در  زاده 
بـا  فـردی  تـا  شـد  باعـث  دیـدار  ایـن  کنـم.  ماقـات 
جذابیـت فـراوان را بشناسـم. شـهرت نـادر فراتـر از ایـران 
بـود. او متخصصـان برجسـتۀ فراوانـی را گرد هـم می آورد 
مـورد  را  مـا  زمانـه  اجتماعی_سیاسـی  مشـکات  تـا 
تی کـه در واقـع همـۀ جهـان  بحـث قـرار دهنـد. مشـکا
را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و مبتابـه همـۀ کشـورهای 
جهان اسـت. در مدت اقامتم در ایران توانسـتم شـاهد 
یاسـت جمهـوری باشـم و از نزدیـک دیـدم  انتخابـات ر
کـه نظـام دموکراتیـک ایران برخاف اکثریت کشـورهای 

منطقـه چگونـه تکامـل یافتـه اسـت. ایـن شـاید یکـی از 
کـه تصویـر واقعـی ایـران را بـه  رسـالت های افـق نـو بـود 

جهانیـان نشـان دهـد.
امـروز بهتـر می فهمـم کـه چرا انقـاب اسـامی در داخل 
ک،  و خـارج ایـران روزبـه روز رشـد می کند؛ زیـرا در آن خا
بـه  کـه  نـادر طالـب زاده هسـتند  زنانـی شـبیه  و  مـردان 
ایـن  بـر سـر  را  و جان شـان  کشـور متعهدنـد  پیشـرفت 
طالـب زاده  نـادر  مکتـب  امیـدوارم  می گذارنـد.  عهـد 
ادامـه  را  او  خـط  آن هـا  و  شـود  منتقـل  گردانش  شـا بـه 
دهنـد؛ یعنـی در جنـگ اطاعـات و جنـگ ارتباطـات 

همچنـان پیشـرو باشـند.
در  را  او  مـن  رفـت.  شـهید  یـک  مثـل  طالـب زاده  نـادر 
بـزرگان دیگـر  و  بزرگـوار سـلیمانی  کنـار فرمانـدۀ شـهید 
می بینیـم. آنهـا شـهید شـدند زیرا ایـن بهتریـن هدیه ای 
اسـت کـه می تـوان بـه یک مؤمـن واقعی کـه در خط امام 

بخشـید. می جنگـد 
او  رویکـرد  و  می کـرد  کار  آینـده  بـرای  طالـب زاده  نـادر 
بـا  تـا  آمـده  پیـش  به نـدرت  اسـت.  نـادر  خـودش  مثـل 
و  افـکار  کنـد.  کار  آینـد  بـرای  کـه  کنـم  ماقـات  کسـی 
، همگـی در خدمـت بـه آینـده ایـران و  اندیشـه های او
انقـاب اسـامی بـود. همیشـه او را در محاصـرۀ جوانان 
می دیـدم. نـادر بـا آنهـا مانند یک برادر بـزرگ، مانند یک 
پـدر رفتـار می کـرد. روح او شـاد و راهـش ادامـه دار بـاد.


ایران روزبه روز رشد 
می کند زیرا در آن 
خاک، مردان و زنانی 
شبیه نادر طالب زاده 
هستند که به 
پیشرفت کشور 
متعهدند و جان شان 
را بر سر این عهد 
می گذارند.

رسولافقهاینو
به روایت عماد همرونی 	
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افســـوس کـــه نـــادر مـــا را رهـــا کـــرده و رفتـــه اســـت. من 
. مـــا شـــخصیت بی بدیلـــی  داغـــدارم، بســـیار داغـــدار
فرهنـــگ  جوهـــر  چکیـــدۀ  نـــادر  دادیـــم.  دســـت  از  را 
ایرانـــی اســـت. روح عدالت خواهـــی به ویـــژه در مبارزۀ 

بین المللـــی در او شـــعله ور بـــود.
من ایـــن افتخار را داشـــتم که یـــک شـــبانه روز را با نادر 
و همســـرش ســـپری کنـــم. نـــادر و همســـرش بـــه همراه 
دو نفـــر از همکارانـــش همگـــی توســـط دولـــت آمریکا 
، رضـــا منتظمـــی و  یـــم شـــدند. آن دو نفـــرِ دیگـــر تحر
حامـــد قشـــقاوی بودنـــد. چـــرا؟ بـــه دلیل ترتیـــب دادن 
کنفرانس هـــای سیاســـی. در ایـــن کنفرانس هـــا، یعنـــی 
، مردم از سراســـر  کنفرانس هـــای هالیوودیســـم و افـــق نو
اســـتقال  و  مـــورد عدالـــت  تـــا در  جهـــان می آمدنـــد 
جنـــگ  در  کـــه  ســـمی  گاز  دربـــارۀ  کننـــد.  صحبـــت 
شـــد.  اســـتفاده  ایرانـــی  ســـربازان  علیـــه  هشت ســـاله 

در آن کنفرانس هـــا در مـــورد حـــوادث فـــوق العـــادۀ ۱۱ 
ســـپتامبر صحبـــت می شـــد. دربـــارۀ این کـــه واقعـــًا در 
گـــر در مـــورد ایـــن چیزهـــا  آن روز چـــه اتفاقـــی افتـــاد. ا
، بی عدالتـــی، از حمات  گر از فقـــر صحبت کنیـــد، ا
بی پایـــان به مـــردم بی دفاع کشـــورهای جهان صحبت 
کنیـــد، آمریکایی هـــا از شـــما متنفر خواهند شـــد. نادر 
احتمـــاًال بیـــش از هـــر ایرانی دیگـــری جامعـــه آمریکا را 
می شـــناخت و درک می کرد. از جامعه ای فاســـد که در 
حال محو شـــدن اســـت درک اساســـی داشـــت. ما هر 
یم و هر  یـــکا دار روز دو تیرانـــدازی دســـته جمعی در آمر
ک خـــود چند کشـــته می دهیم. اگر نشـــانۀ  روز در خـــا
تـــازه ای از ســـقوط جامعه پدید می آمد نادر به ســـرعت 

آن را درک می کـــرد.
را  او  هرگـــز  و  هرگـــز  آمریکایی هـــا  دلیـــل،  همیـــن  بـــه 
قـــول  و  سپاســـگزارم  او  از  مـــن  بخشـــید.  نخواهنـــد 

روحشعلهور
عدالتجو

به روایت رادنی شکسپیر 	
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می دهـــم کـــه به مبـــارزۀ نادر بـــرای اســـتقال و عدالت 
جهانـــی ادامـــه خواهـــم داد. 

ویژگـــی بـــزرگ نـــادر این بـــود که همـــه چیـــز را در زمینه 
دانـــش بیـــن المللی می گفـــت. او هم یـــک ایرانی تمام 
عیـــار بـــود و هم مخلـــوق انقـــاب، اما ایـــن حس قوی 
از توســـعه و صـــادرات، صـــدور عدالت را نیز داشـــت. 
او یک شـــخصیت ملی محـــدود نبـــود. او بین المللی 
بود. و این زمانی آشـــکار شـــد که مکالمـــات او نه تنها 
گاهانـــه بود، بلکه همیشـــه می توانســـت ارتبـــاط بین  آ
کشـــورهای مختلـــف و رویدادهای مختلـــف را ببیند. 
، و بـــه نظـــر مـــن گویـــی او در آنجا حضور داشـــت، او  و

منحصـــر به فـــرد بود.
مـــن، مـــن، بـــه نـــادر می گویـــم کـــه یـــاد گرفتـــم، خیلـــی 
چیزها یـــاد گرفتم. آنچـــه را کـــه در کنفرانس ها آموختم 
و بـــا ماقـــات بـــا او و بـــا همکارانـــی کـــه پشـــت میزش 

غـــذا صـــرف کـــردم، یـــاد گرفتم کـــه معنای ایســـتادگی 
در ایـــن دنیـــا و ایســـتادن و مبـــارزه برای آنچه درســـت 
اســـت چیســـت. بنابرایـــن او بـــرای مـــن نمونـــه بـــود و 
کمـــک کرد تـــا خـــودم را از نظر شـــخصی توســـعه دهم 
و بـــرای ایـــن، مـــن بســـیار بســـیار سپاســـگزارم. ببینید 
آمریکایی هـــا  چـــون  شـــده  متوقـــف  االن  کنفرانس هـــا 
نمی تواننـــد به کنفرانـــس بیایند چون زندانـــی خواهند 
شـــد. پس می دانید، این شـــرم آور اســـت برای کشوری 
کـــه از دموکراســـی و آزادی بیـــان صحبـــت می کنـــد. و 
یـــک چیـــز وجـــود دارد، آنهـــا، چیـــزی کـــه هرگـــز و هرگز 
نخواهند داشـــت این اســـت کـــه اجـــازه آزادی بیان در 
ایـــران را بدهنـــد. ممکن اســـت شـــما بخندید، ممکن 
اســـت بخندیـــد، اما شـــما، و منظـــورم این اســـت، این 
کامـــًا شـــگفت انگیز اســـت که چـــه اتفاقـــی می افتد. 

خـــدا حافظ.

، از  اگر از فقر
بی عدالتی، از 

حمات بی پایان 
به مردم بی دفاع، از 

حوادث فوق العاده 
11 سپتامبر و از گاز 
سمی که در جنگ 

علیه سربازان ایرانی 
استفاده شد صحبت 

کنید، آمریکایی ها از 
شما متنفر خواهند 

شد.
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بـــرای من خیلی ســـخت اســـت که زندگـــی ای این قدر 
پربـــار و غنـــی را فقط در چند کلمه خاصـــه کنم. باید 
اعتـــراف کنـــم کـــه مـــرگ او برایم هنـــوز هم یک شـــوک 

است. 
کنـــم، هنـــوز هـــم نمی توانـــم  مـــن، نمی توانســـتم بـــاور 
خوب بـــاور کنم که چنین فردی دیگر بین ما نیســـت. 
یافتم بســـیار  اطاعاتـــی که دربـــارۀ بیماری و مرگ او در
غم انگیز بود. شـــوکه شـــده ام و هنوز باورناپذیر اســـت. 
نـــادر تـــراوش روح ایران و مـــردم ایران بود. من همیشـــه 

مـــردم ایـــران را مثـــل عقاب و شـــیر می بینـــم، مردمانی 
مبـــارز و اهل اندیشـــه می بینم.

 نـــادر دقیقًا چنین شـــخصیتی داشـــت. مرجـــع بزرگ، 
در  در عیـــن حـــال،  بـــزرگ.  و هنرمنـــد  بـــزرگ  متفکـــر 
مبـــارزۀ مشـــترک مـــا بـــرای آزادی و ارزش هـــای معنوی 
و اقتـــدار ادیـــان خداونـــد متعـــال، مبـــارزی بـــزرگ بود. 
ایـــن ارزش هـــای معنوی که نـــادر با حضـــور و گفتگو و 
فیلم هـــا و کنفرانس هایش به ما بخشـــید پایدار اســـت 

و مـــا هنـــوز در کنار هم هســـتیم. 

،اندیشهومبارزه مردهنر
به روایت کنارد رکاس 	
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و  داشـــت  خواهـــد  ادامـــه  مبـــارزه  ایـــن  کـــه  معتقـــدم 
گـــر ادامـــه دهیم  همانطـــور کـــه نـــادر بـــه ما نشـــان داد ا
پیروز خواهیم شـــد. نادر دوســـت داشـــت برنده شـــدن 
دوســـتانش را ببینـــد و این رســـالت ماســـت کـــه برنده 
تجربـــه  یـــک  مـــن،  بـــرای   ، چیـــز هـــر  از  قبـــل  شـــویم. 
خارق العـــاده و خـــاص، هنـــر نـــادر بـــود. معتقـــدم که 
فیلـــم مســـیح یکـــی از بزرگ تریـــن آثـــار ســـینمایی در 
یخ اســـت و هر مســـلمانی باید آن اثر مهـــم را ببیند  تار
تـــا بینـــش بـــزرگ هنـــری و مذهبـــی نـــادر را درک کنـــد. 

ایـــن فیلـــم تجربـــه ای بـــود کـــه چشـــمم را بـــه حقایقـــی 
بـــاز  کـــرد؛ این که می توانســـتم آن فیلـــم را با خـــودش به 
بحث بگـــذارم هم بســـیار تجربه  بی نظیری بـــود. آنچه 
تحســـینش می کنم دیـــدگاه اســـتراتژیک نـــادر در مورد 

امـــور جهانی اســـت. 
او یـــک متفکـــر بـــزرگ بـــود، یـــک سیاســـتمدار ایرانـــی 
فـــوق العـــاده. هنـــر و اندیشـــه  او میـــراث بزرگـــی بـــرای 
تمـــام انســـان های آزاده در سراســـر جهـــان اســـت. این 
کنفرانس هـــای بـــزرگ در مورد هالیـــوود و افق نو جهانی 
همه بـــا تـــاش او ایجاد شـــد. مـــا در ایـــن کنفرانس ها 
در مـــورد مســـئلۀ فلســـطین بحـــث می کردیـــم، در مورد 
چگونگی غلبه بر دشـــمنان در ایـــاالت متحده آمریکا 
و باندهای صهیونیســـتی سراســـر جهـــان به صحبت 
می نشســـتیم. همچنیـــن می توانســـتیم ایـــن دیدگاه ها 
را در ایـــران بـــا مـــردان بـــزرگ جهـــان مطـــرح کنیـــم. من 
کـــه هیـــچ گاه  یافتـــم  کنفرانس هـــا  آن  را در  دوســـتانی 
ماقات بـــا آن ها ممکن نبـــود ولی آن جـــا زمینۀ گفتگو 

و حتی همـــکاری فراهـــم آمد.
 نـــادر یکـــی از بزرگ تریـــن شخصیت هایی ســـت که تا 
بـــه حال دیـــده ام و آن تجربه ی خـــارق العادۀ همگانی 
از  نبـــود.  امکان پذیـــر  بـــزرگ  شـــخصیت  ایـــن  بـــدون 
صمیـــم قلـــب می خواهم عشـــق عمیق خـــود را به نادر 
و تاســـف عمیقم را برای این فقدان ابراز کنم. دوســـت 
دارم دوســـتی خودم را به خانواده و دوســـتانش در ایران 
و سراســـر جهـــان ابـــاغ کنـــم. تکـــرار می کنم: مـــا با هم 
هســـتیم و تفکـــر بـــزرگ نادر به ما ملحق شـــده اســـت. 
مـــا هرگـــز از این جـــاده عقـــب نخواهیم نشســـت. قول 
قاطـــع می دهم که این مبـــارزه را ادامه خواهیـــم داد. ما 
ایـــن مبـــارزه را به شـــکلی که او دوســـت داشـــت ادامه 
خواهیـــم داد. دســـت یکایک دوســـتانم را می فشـــارم و 

همـــراه همـــگان خواهم بود.

،اندیشهومبارزه مردهنر
به روایت کنارد رکاس 	

نادر یکی از بزرگ ترین 
شخصیت هایی ست 

که تا به حال دیده ام 
و آن تجربه ی خارق 

العادۀ همگانی 
)افق نو( بدون این 

شخصیت بزرگ 
امکان پذیر نبود



از صمیم قلب 
می خواهم عشق 

عمیق خود را به نادر و 
تاسف عمیقم را برای 
این فقدان ابراز کنم.
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یافت کـــردم کـــه از من تقاضا شـــده بـــود برایش دعـــا کنم. او  چنـــد روز قبـــل از مـــرگ نـــادر ایمیلـــی در
یه هایـــش که بر اثر گازهای شـــیمیایی در  هنـــوز در بخـــش مراقبت های ویژه بســـتری بـــود. قلب او و ر
جنـــگ عراق آســـیب دیـــده بودند، فقـــط با ۵ درصـــد ظرفیت طبیعـــی کار می کردند. یـــک هفته بعد 
یه 20۱3 ماقات کردم. بـــه ایران آمده بودم  فهمیـــدم که او رحلت کرده اســـت. نادر را اولین بـــار در فور
و مهمـــان کنفرانـــس هالیوودیســـم بودم. او ایـــن رویـــداد را در تهران زیر نظر ســـازمان افق نو تأســـیس 
کـــرده بود تـــا بین ایران و غـــرب هم درکی و بینـــش ایجاد کند. هیچ کـــس صاحیت او را بـــرای انجام 
این کار نداشـــت. نادر انگلیســـی آمریکایی را به درســـتی صحبت می کرد و این توانمنـــدی به او این 

یابد دولـــت آمریکا نمایندۀ مردم آمریکا نیســـت. بینـــش را داده بـــود که در
او در دهـــه ۱۹70 در دانشـــگاه نیویـــورک تحصیـــل کـــرده بـــود و زمانـــی که تخـــت طـــاووس نزدیک به 
ســـقوط بـــود، برای شـــرکت در انقاب به زادگاهـــش ایران پرواز کـــرد. در آن کنفرانس هـــا آمریکایی ها و 
یم و همۀ  ایرانی هـــا بـــه هم نزدیک تر شـــدند، زیرا مـــا می توانســـتیم ایده های مان را بـــه اشـــتراک بگذار

مـــا از گفتگوهایی که نـــادر انجام داد ســـود بردیم.

مایکلجونز)راست(واستیونسایزر،کشیشانگلیسیوازمنتقدانرژیمصهیونیستی،درکنفرانسافقنو

قرنبیستویکمیابنسیناوحافظ آواتار
به روایت دکتر مایکل جونز 	
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ایرانی هـــا عاشـــق ســـینما بودنـــد و نـــادر هم با ســـینما 
بســـیار انـــس داشـــت. او فیلمـــی بـــا موضـــوع زندگـــی 
مســـیح کارگردانی کـــرده بود و با فیلم ســـازان برجســـتۀ 
دیگـــری ماننـــد مجیـــد مجیدی کـــه در آن زمـــان فیلم 
زندگی پیامبر را می ســـاخت دوســـتی داشـــت. صبح 
یـــه 20۱3 مـــن بـــه 3 میلیـــون  یـــک روز شـــگفت در فور
ایرانـــی که ســـی و چهارمین ســـالگرد انقاب اســـامی 
را جشـــن گرفتـــه بودنـــد ملحـــق شـــدم و در میـــان زنان 
چـــادری رفتـــم کـــه در حـــال ســـردادن شـــعار مـــرگ بـــر 
یـــکا بودند. از بین آن جمعیت انبوهی که تظاهرات  آمر
می کردنـــد، من تنها کســـی بـــودم که کراوات بســـته بود 
و حـــس می کـــردم نماد مجســـم منفـــور شـــیطان بزرگ 
گاه یکـــی از زنـــان چـــادری بـــه ســـراغم آمد و  باشـــم. نـــا
پرســـید: »آمریکایی هســـتی؟« با مکث و تاملی گفتم: 
»کانادایی ام«. گفت می خواهد بـــه آمریکا برود و از من 
پرســـید که آیا می توانم او را به آنجا برســـانم؟ من بســـیار 
خوشـــحال شـــدم. دقیقـــا برخـــاف چیـــزی کـــه تصور 
می کـــردم رخ داد و ایـــن تجربـــه ای بود که نـــادر باعثش 
شـــد و من همیشـــه از او برای فراهم کردنش سپاســـگزار 
، عـــازم صحنـــۀ فیلـــم زندگی  خواهـــم بـــود. همـــان روز
مجید مجیدی شـــدیم و در زمانی که او آن را ســـاعت 
طایـــی می نامیـــد رســـیدیم وســـط صحـــرا. خورشـــید 
در آســـمان پاییـــن بود و صحـــرا درخشـــش رنگارنگ و 
نورانی داشـــت. معموًال در بیابان ها خیلی فوری درجه 
حـــرارت از خیلی گرم به خیلی ســـرد تغییـــر می کند، و 
یـــدم. وقتی رســـیدیم یک  مـــن تمـــام راه را تـــا قـــم می لرز
روحانـــی بـــه مـــا پیوســـت و راجع بـــه همـــکاری دربارۀ 
صلـــح جهانی صحبـــت کرد. او به مـــن گفت پیوند ما 
باعث بازگشـــت امـــام زمان خواهد شـــد. گفت ما باید 
با هـــم برای صلـــح کار کنیـــم. تا اینکـــه امـــام دوازدهم 
از غیبـــت بازگـــردد و به من یـــادآوری کـــرد که حضرت 
عیســـی در آن روز بـــزرگ در کنار امـــام دوازدهم خواهد 

بـــود. گفتم: »پـــس منم می خـــوام اونجا باشـــم.« 

برای وقت مهمانان برنامه ریزی می کرد 	
نـــادر می دانســـت چگونه مـــردم را دور هـــم جمع کند و 
وقتـــی ماقاتی ترتیـــب می دهـــد مهمانان را بـــه گفتگو 
وارد کنـــد. دقیقًا می دانســـت چگونـــه از یک موقعیت 

بد، خروج قابل ســـتایش داشـــته باشـــد.
وقتـــی به عنـــوان یکـــی از دو نفـــر سفیدپوســـت به یک 
رویـــداد ایرانـــی در مـــورد اهمیت زندگی سیاه پوســـتان 
دعوت شـــدم، نادر متوجه شـــد که من از این موقعیت 
ناراحتـــم و بـــه ســـادگی آن ماجـــرا را ختم به خیـــر کرد. 
می گفـــت: »وقتـــی تـــو را به کنفرانســـی دعـــوت می کنم 
کـــه مایل نیســـتی آن جـــا صحبـــت کنی، پـــول و وقت 
رهبر معظـــم انقاب را هدر می دهـــم.« او در خاطرم در 

جایـــگاه یـــک ایرانی اصیل ماندگار شـــد.
نادر آواتار قرن بیســـت و یکمی ابن ســـینا و حافظ بود. 
تصویر شـــاعری بود کـــه به لطف نـــادر آرامگاهش را در 
یـــارت کـــردم. او وارث فرهنگ 2۵00 ســـاله ای  شـــیراز ز
کـــه فیلســـوفان و اخترشناســـان در آن بالیدنـــد.  بـــود 
اجداد مـــن خوک هـــا را در جنگل های آلمـــان تعقیب 
می کردند. ســـه تـــن از آن فیلســـوفان به عنـــوان مجوس 
شـــناخته شـــدند، اولیـــن ســـه غیر عبـــری کـــه لوگوس 
را در گارنـــت پرســـتش کردنـــد و آن واقعـــه اســـتعاره ای 
را برایـــم بـــه ارمغـــان آورد کـــه کنفرانس هـــای نـــادر را به 
بهترین شـــکل توضیح مـــی داد؛ همۀ ما بـــه دنبال یک 
ســـتاره در جســـتجوی نشـــانه هایی بودیـــم که مـــا را در 
صلح متحـــد کند تـــا روزی به قول روحانـــی قمی، امام 

دوازدهـــم همـــراه با عیســـی بازگردد.
مـــا هنـــوز در ایـــن جســـتجوایم، اما اکنـــون بایـــد بدون 
راهنمایـــی نادر از آن ســـتاره پیروی کنیم. باشـــد که او 

در آرامش باشـــد. 

نادر آواتار قرن بیست 
و یکمی ابن سینا و 

حافظ بود. تصویر 
شاعری بود که به 

لطف نادر آرامگاهش 
را در شیراز زیارت 

کردم.
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ســـال ۱3۹3 اولیـــن بـــار آقـــای نـــادر طالـــب زاده بـــا من 
، باســـواد  ارتبـــاط گرفتند. در جســـت وجوی فردی موثر
و جذابی بـــود. می خواســـت در راســـتای برنامه هایش 
یـــس دیـــدار  پار کنـــم. اولین بـــار در  را معرفـــی  افـــرادی 
او  بـــرای  را  افـــردی  از آن مشـــخصات  بعـــد  داشـــتیم. 
ارســـال کـــردم کـــه ممکـــن بـــود برایـــش جالب باشـــد. 
چـــرا کـــه او در جســـت وجوی افـــرادی بود که بـــه خاطر 
در  تریبونـــی  و  صـــدا  مخالـــف،  موضع گیری هـــای 
کشورشـــان نداشـــتند. اولیـــن گزینـــه ام، آقـــای روبـــرت 
یســـون بود. در پرانتز بگویم ایشـــان تجدیدنظرطلب  فور
! )در جریان واقعه  بـــود و مخالف وجـــود اتاق هـــای گاز
دروغیـــن هلوکاســـت( ثابـــت می کـــرد که احتمـــاال این 
اتاق هـــا حتی وجـــود خارجی هـــم نداشـــته-اند. آقای 
یســـون حقیقتا اندیشـــمند بود و در دانشگاه فرانسه  فور
یس ادبیات داشـــت. در خال مطالعۀ آثار  کرســـی تدر
شـــارل بودلر -نویســـنده  و شـــاعر معروف فرانســـوی- و 
کتـــاب »خاطـــرات یـــک دختر جـــوان« به نویســـندگی 
آنـــه فرانـــک، که در مـــورد اتاق های گاز بودنـــد، به تردید 
افتـــاده بـــود و به موضـــوع هلوکاســـت پرداخـــت. آقای 
یســـون رفت.  طالـــب زاده در فرانســـه به دیـــدار آقای فور
، در حالی بازگشـــت  بعـــد از دو روز اقامت و دیدار با او
کـــه بـــه شـــدت تحـــت تاثیـــر قـــرار گرفتـــه بـــود. برایـــش 
جالب بود که این شـــخص این قدر شـــهامت داشـــته 
ا ســـت. فکر می کنـــم حتی در ادامه هم بـــه طور خاص 
یســـون را از  ارتبـــاط خـــودش را با او حفـــظ کرد. آقای فور
قبل می شـــناختم و این شـــانس را داشـــتم که با ایشان 

قبا مصاحبه ای داشـــته باشـــم.
خاصـــه اولیـــن ارتباطـــم بـــا آقـــای طالـــب زاده این طور 

سمبلمقاومتبود
به روایت کریستین)زهرا(گیوم 	

بـــود. بعـــد از آن چنـــد بـــار بـــه ایـــران رفتـــم و در یکی از 
ســـفرهایم، نـــادر طالب زاده و تیـــم او را ماقـــات کردم. 
دربـــاره روش هـــای همـــکاری ، همفکری کردیـــم. تیم   او 
یک فیلم مســـتند در مورد انقاب اســـامی آماده کرده 
بودنـــد. در آن دقایـــق شـــاهد بـــودم تـــا چه حد بـــا تیم و 
همکارانش نزدیک و صمیمی اســـت. شبیه کارفرماها 
نبـــود و خیلی آســـان می گرفـــت. وقتی ما را بـــه منزلش 
دعـــوت کـــرد، فضـــای جالبـــی داشـــت. خیلـــی برایـــم 
جالب بود که اســـتودیوی کوچکی در منزلش درســـت 

کـــرده بود.
مدتـــی بعـــد از مـــن دعوت کـــرد تـــا در اولیـــن کنفرانس 
»هالیوودیســـم و ســـینما« شرکت کنم. ســـال 20۱2 بود. 
آن زمـــان تعـــدادی از شـــخصیت های خـــاص و ویـــژه  
را کشـــورهای مختلف دنیـــا دعوت کرده بـــود. جمعی 
کارگردانـــان و نویســـندگان و هنرمنـــدان مختلـــف  از 
... کنفرانـــس دوم »هالیوودیســـم  آمریکایـــی و یونانـــی و
و ســـینما« ســـال 20۱3 و در تهـــران برگـــزار شـــد. چیزی 
کـــه جالـــب و قابـــل توجـــه بـــود، مـــکان برگـــزاری ایـــن 
کنفرانس ها اســـت. برخـــی از مهمان ها متصـــور بودند 
کـــه ایـــران کشـــوری بســـته و خفقـــان زده اســـت امـــا در 
واقعیت دیدند که درهای این کشـــور به روی مســـائلی 
بـــاز شـــده کـــه در کشـــور خودشـــان اجـــازه صحبت در 
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مـــورد آن ها را نداشـــتند!
خوانندگـــی،  کارگردانـــی،  مختلـــف  رشـــته های  در 
ژورنالیســـم،  موســـیقی،  مستندســـازی،  نویســـندگی، 
یـــکا، انگلیـــس،  کشـــورهایی مثـــل آمر اقتصـــاد... و از 
... آمـــده  اســـپانیا، فرانســـه، ایتالیـــا، هنـــد، اندونـــزی و
بودنـــد تا نظـــرات خـــود را در مورد سیاســـت بین الملل 
و هالیوودیســـم رد و بـــدل کننـــد. چهره هـــای جـــذاب 
را بهتـــر می شـــناختم و  کـــه برخی هایشـــان  رســـانه ای 
تقریبـــا همـــه ایـــن افـــراد بـــه نوعـــی از حضـــور در ایـــن 
خوشـــحال  هم فکـــری  و  گفت وگـــو  بـــرای  اجتمـــاع، 
بودنـــد. چیـــزی که فکـــرِ بـــاز آقـــای طالـــب زاده را به ما 
نشـــان می داد این بود که در ضمن اشـــراف و شناخت 
از تولیـــدات ســـینمایی هالیـــوودی، تـــا چـــه حـــد بین 
ایـــران و دیگر جوامع و رشـــته های مختلف رســـانه ای 

می توانـــد پـــل بزنـــد و ارتبـــاط بگیرد.
 ، نادر طالب زاده مردی بســـیار صاف و ســـاده، خوشرو
مهربـــان و مـــودب بـــود. او انســـان بســـیار درســـتی بـــود 
که کشـــورش را خیلی دوســـت داشـــت. واقعا دوســـت 
از  بگویـــد.  کشـــورش  مـــورد  در  را  واقعیـــت  داشـــت 
مشـــکات موجود هـــم بی تردیـــد ســـخن می گفت. در 
مـــورد انقـــاب و خـــط امام، صـــادق بود. می خواســـت 
کیـــدش روی مـــردم شـــجاع باشـــد. دغدغه هایـــش  تا

صلـــح بین الملـــل و دموکراســـی واقعی بود بـــرای مردم 
مســـتضعفی که حذف شـــده اند. در حقیقـــت مبارزۀ 

او در رســـانه بود.
یـــک بـــار هـــم از مـــن و پســـرم بـــه برنامـــه تلویزیونـــی راز 
دعوت کرد تا کمی از شـــرایط فرانســـه ســـخن بگوییم. 
او البتـــه بســـیار دقیـــق و هوشـــمند بـــود. کمـــی هـــم از 
شـــبکه افـــق برایم صحبـــت کـــرد؛ از برخـــی چیزهایی 
تی را در خارج  کـــه طـــی ایـــن برنامه هـــا برایـــش مشـــکا
و داخـــل رقـــم زده بـــود. چـــرا کـــه همـــه موافـــق نبودنـــد 
کـــه او بتوانـــد زمینـــه صحبـــت کردن ایـــن همـــه آدم را 
فراهـــم کنـــد. می توانـــم بگویـــم آقـــای نـــادر طالـــب زاده 
بـــرای ما ســـمبل بـــود. مثل همـــه آن هایی که ســـمبل و 
صدای همیشـــگی مقاومت هستند. دفاع و مقاومت، 
منحصـــرا در مرزهـــای جغرافیایی و بـــا جان جنگیدن 
نیســـت؛ بلکه با قلم هم هســـت! به طـــور خاص با قلم 
و کام. از تمـــام ابزارهای ممکن اســـتفاده می کرد برای 

آن کـــه مصاحبه هـــا و برنامه هایـــش را نشـــر دهد. 
آخریـــن  ماقاتـــم بـــا آقـــای طالـــب زاده، در ایـــران بـــود. 
دعوت شـــده بـــودم بـــرای معرفی یک فیلم مســـتند که 
یـــا پونی ســـاخته بودیـــم. موضوع مســـتند  بـــا خانـــم مار
در مـــورد ســـردار دل هـــا، ژنـــرال قاســـم ســـلیمانی بـــود! 
بـــا جســـت وجو در ســـایت های مختلـــف ایرانـــی و با 
یافت کرده  فیلم هایـــی که از یکی از دوســـتان ایرانی در
بودم، مســـتند را ســـاختیم. بخش هایی که بیشتر ناظر 
بر ویژگی شـــخصیتی ســـردار قاســـم ســـلیمانی بـــود را 
انتخـــاب کرده بودم. به نظرم مســـتند جالبی شـــده بود 
کـــه از این طریـــق دیگـــران بتوانند بـــا این ژنـــرال ایرانی 
کـــه توســـط آمریکایی ها ترور شـــده بود، آشـــنا بشـــوند. 
حقیقتـــا آقـــای طالـــب زاده در همـــۀ زمینه هـــا افـــراد را 
کـــه متکـــی بـــه اخبـــار دم دســـتی  تشـــویق می کردنـــد 

نباشـــند و خودشـــان جویـــای حقیقت باشـــند.
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