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منوچهر به همه جای ایران افتخار می کرد و 
این انکارناشدنی است

پروین دخت طیاب، خواهر استاد منوچهر طیاب

هنــر همیشــه در خانــواده مــا جایگاهــی بــاال و خــاص داشــته اســت 
بــرادرم  هنــری  شــخصیت  رشــد  در  مؤثــر  عوامــل  از  یکــی  قطعــًا  و 
کودکــی بــه مقولــه ســینما به شــدت  محســوب می شــود. او از ســنین 
ــا وســایل ابتدایــی،  کــه در 1۲ســالگی و ب عاقه منــد بــود؛ بــه طــوری 
را  بریده شــده  فیلم هــای  از ســینماها  و  آپــارات  ســاخت  دســتگاه 
ــج  ــه در آن دوران رای ک ــی،  ــای نفت ــط چراغ ه ــا را توس ــت و آنه می گرف
کارش  ی دیــوار بــرای خانــواده بــه نمایــش می گذاشــت و ایــن  بــود، رو
گرفتــن دیپلــم  همــواره مــورد تشــویق خانــواده قــرار می گرفــت. پــس از 
کــرد؛  ــه اتریــش مهاجــرت  ــرای ادامــه تحصیــل در زمینــه ســینما، ب ب
البتــه ایــن اقدامــش بــرای تحصیــل در رشــته ســینما، در آن موقــع 
توســط مســئوِل وقــت، پذیرفتــه نشــد و بــه همیــن دلیــل، منوچهــر 
کــرد  ابتــدا رشــته معمــاری را بــرای ورود بــه دانشــگاه اتریــش انتخــاب 
کــه در آنجــا، بــا تــاش و پشــتکار خــودش توانســت  و پــس از آن بــود 

کادمــی ســینمایی ویــن شــود. وارد آ

ــران داشــت.  ــه ای ــه ای بســیار تحســین برانگیز ب ــًا عاق ــرادرم حقیقت ب
او دربــاره تمامــی نقــاط ایــران، آداب و رســوم، فرهنگ هــا، اقلیــم، 

یــخ هنــر ایــران بــا دقــت و پیوســته مطالعــه و پژوهــش می کــرد.  تار
بــا  همــراه  دیــدی  ایــران،  کویــر  بــه  نســبت  مخصوصــًا  منوچهــر 
خارجی هــا  بــرای  را  کویــر  کــه  دارم  خاطــر  در  داشــت.  شــیفتگی 
کــه بســیاری از آنهــا به واســطه دیــدن  به گونــه ای توصیــف می کــرد 

بــه ایــران می آمدنــد. کویــر 

او بــه همــه جــای ایــران افتخــار می کــرد و ایــن انکارناشــدنی اســت؛ 
کــه  کــه مــن می توانــم بــا اطمینــان بگویــم ایــن اســت  امــا چیــزی 
می گفــت  همــواره  و  داشــت  اشــتیاق  آن  خاص بــودن  و  کویــر  بــه 
کــم اطاع  رســانی می شــود. ارزش و  کویــر ایــران، بســیار  کــه دربــاره 
کــه تــا االن گفتــه شــده  کویــر خیلــی بیشــتر از آن چیزی ســت  جایــگاه 

اســت.  

منوچهــر دربــاره فرهنــگ هــر منطقــه تحقیــق می کــرد و بــه یــاد دارم 
ــه تنــوع فرهنگــی و هنــری مناطــق  ــواده، راجــع ب کــه همیشــه در خان
مختلــف ایــران صحبــت می کــرد. اهــل مطالعــه بــود. چــه وقتــی 
کشــور بــه ســر می بــرد،  کــه در خــارج از  کــه ایــران بــود و چــه زمانــی 
نوشــته  زبانــی  هــر  بــه  ایــران  دربــاره  کــه  کتاب هایــی  خوانــدن  در 
کوتاهــی نمی کــرد. اطاعــات او از فرهنــگ مناطــق  شــده بودنــد، 
ــع  ــه جام ــته اش همیش ــات پیوس ــطه مطالع ــران، به واس ــف ای مختل
کــه می رفــت، دوربینــش را از خــودش  بــود. همیشــه و هــر جایــی 
یخــی  تار بناهــای  و  مناظــر  از  بســیار،  دقــت  بــا  و  نمی کــرد  جــدا 
همــراه  یــک  بیشــتر  او  بــرای  عکاســی  دوربیــن  می کــرد.  عکاســی 
ــا یــک وســیله. منوچهــر اصــواًل انســان بســیار خوش صحبتــی  بــود ت
کوله بــاری از خاطــره بــه همــراه داشــت. از خاطــرات  بــود و همیشــه 
شــیرینش از ســفر بــه مناطــق مختلــف ایــران، بــا خانــواده صحبــت 
کــه همیشــه و در جمــع  می کــرد. خوش ســخنی او بــه حــدی بــود 

خانــواده، همگــی مشــتاق شــنیدن خاطــرات جالبــش بودیــم.

بــرادرم بــا اینکــه بســیار انســانی منظــم و قاعده منــد بــود و بــه مســائل 
کــه می رفــت، خــودش را  کجــا  بهداشــتی توجــه فراوانــی می کــرد، هــر 
بــا همــان امکانــات و شــرایط وفــق مــی داد و ایــن شــگفت انگیز بــود. 
او بــا ایــن کار می خواســت احســاس آن منطقــه و مردمــان آن منطقــه 

کــه جنــس آثــارش ملمــوس اســت. کنــد؛ و این گونــه اســت  را درک 


