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معاون سیما:

پایتخت،کاله قرمزی و قند پهلو
در صدر برنامه های نوروزی سیما

به بهانه سالروز تولد قيصر امينپور

صفحات تقويم را ورق ميزنم و به
یوسف بينا
تاريخ دوم ارديبهشــت ميرسم.
ديروز ســالروز تولد قیصر امینپور اســت ،امــا در مقدمه
اين نوشتار ،میخواهم اشــارهای به درگذشت ناگهانی او
و مراسم تشییع پیکرش در دانشــگاه تهران داشته باشم.
اين مراســم بهنوعي ويژه بود؛ جمع زيــادي از مخاطبان،
دوستداران و شاگردان قیصر امینپور در دانشگاه تهران و
تعدادي از شاعران پیشكسوت و جوان كه دوستان وي نیز
به شمار ميرفتند و نیز برخي چهرههاي برجسته اجتماعي
در آن حضور داشتند .نکته ويژه اين مراسم در كنار حضور
چشــمگیر مردم ،تنوع افراد و طیفهاي گوناگون فکري و
هنري بود .براي نمونه در میان كساني كه به مشايعت پیکر
شــاعر آمده بودند ،همانطور كه شــاعران سنتيپرداز به
چشم ميخوردند ،شاعران و صاحبنظران نوگرا نیز بودند
و در كنار شاعران انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،شاعراني
با ســلیقههاي ديگر شعري نیز ديده ميشــدند .اينها را
بیفزايید به مردمي كه بدون توجه به اينگونه مرزبنديها،
فقط بهدلیل دوستداشتن شعر و دانشجوياني كه بهدلیل
از دست دادن استاد دوستداشــتني ادبیاتشان و شاعران
جواني كه بهدلیل از دست رفتن شاعري موفق و مشهور به
مراسم تشییع آمده بودند .اين حضور ،جدا از هر نقد و نظري
كه درباره شعر قیصر امینپور داشته باشیم و در جاي خود
نیز درخور تأمل و توجه اســت ،نشاندهنده اقبال كمنظیر
مردم و مخاطبان حرفهاي به شعر اين شاعر مردمي و تنوع
سلیقههاي اين گستره عظیم مخاطب است.
توفیقی بزرگ در روزگار بحران مخاطب
نميتوان منکر آن بود كه شعر امینپور نیاز به نقد و تحلیل
دقیق علمي دارد و در میان اشــعارش ســره در كنار ناسره
جاي گرفته اســت و بايد از هم تشخیص داده شود ،ولي باز
هم نميتوان انکار كرد كه اين كمیت و كیفیت مخاطب در
روزگاري كه يکي از بحرانهاي اصلي ادبیات مسئله مخاطب
است ،توفیقي بزرگ براي يك شاعر به شمار ميرود .نگاهي
به زندگي و شــعر اين شاعر ،شــايد بتواند بخشي از راز اين
توفیق را آشکار كند.
قیصر امینپور در دوم ارديبهشت سال 1338در شهرستان

گتوند در استان خوزســتان به دنیا آمد و در پايیز 1386به
دلیل بیماريهاي زيادي كه در اثر تصادف چند سال پیش،
همواره از آن رنج ميبرد ،در ســن 48ســالگي درگذشت.
امینپور در ســالهاي  1358تا  1366در دفتر شعر حوزه
هنري به فعالیتهاي فرهنگي مشغول بود .وي از سال1367
تدريس ادبیات فارســي را در دانشگاه الزهرا(س) آغاز كرد
و از ســال 1369تا پايان عمر مدرس دانشــگاه تهران بود.
دكتر امینپور در ســال  1376از پاياننامه دكتري خود با
عنوان «سنت و نوآوري در شعر معاصر» به راهنمايي دكتر
محمدرضا شفیعيكدكني دفاع كرد و از سال 1382به عنوان
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي برگزيده شد.
آثار منتشرشــده وي را ميتوان در چند حوزه تقسیمبندي
كرد؛ شعر ،نثر ادبي ،شعر نوجوان و تحقیقات ادبي.
گل ها همه آفتابگردان اند
«در كوچه آفتــاب»« ،تنفس صبح»« ،آينههاي ناگهان»،
«گلها همــه آفتابگرداناند» و «دســتور زبان عشــق»
مجموعههاي شعر« ،طوفان در پرانتز» نثرهاي ادبي« ،ظهر
روز دهم»« ،مثل چشــمه ،مثل رود» و «به قول پرســتو»
شعرهاي ويژه نوجوانان« ،شعر و كودكي» و «سنت و نوآوري
در شعر معاصر» تحقیقات ادبي اين شاعر هستند.
با اين وجــود قیصــر امینپور را بیشــتر با شــعرهايش
ميشناسند .يعني اگرچه اين شاعر با فعالیتهاي فرهنگي
و اجتماعي خود ،چهرهاي محبوب براي كساني كه او را مي
شــناختند بود ،ولي جنبههايي از راز توفیق او را در جذب
مخاطب ميتوان در شعر او جست.
وقتی سالح سرد سخن کارساز نیست
شايد نخستین شعر برجســتهاي كه امینپور را در جوامع
ادبي مطرح كرد« ،شــعري براي جنگ» بــود كه آن را در
سالهاي جنگ تحمیلي ســرود و بعدها در كتاب «تنفس
صبح» منتشر كرد .اين شعر هم در فرم و هم در محتوا با همه
شعرهايي كه آن زمان با عنوان شــعر دفاع مقدس منتشر
ميشد ،متفاوت بود؛ شعري بسیارصمیمي با زباني روان و
عاطفهاي تأثیرگذار و مضموني تازه و منحصربهفرد:
ميخواستم
شعري براي جنگ بگويم

ديدم نميشود
ديگر قلم زبان دلم نیست
گفتم
بايد زمین گذاشت قلمها را
ديگر سالح سرد سخن كارساز نیست
بايد سالح تیزتري برداشت
بايد براي جنگ
از لوله تفنگ بخوانم
با واژه فشنگ...
بعدها كه امینپور شعرهاي اجتماعي و عاشقانه خود را در
دهههاي  70و  80در سه مجموعه بعدي خود منتشر كرد نیز
شعرش با استقبال مواجه شد .از شعرهايي از اين دست كه:
خستهام از آرزوها ،آرزوهاي شعاري
شوق پرواز مجازي ،بالهاي استعاري...
تا شعرهايي از اينگونه كه :
ميجويمت چنان كه لب تشنه آب را
ميخواهمت چنان كه شب خسته خواب را...
پس از انتشــار دهانبهدهان ميچرخیدنــد .در اين میان
برخي شــعرهاي اجتماعــي او بین اهالــي ادبیات حالت
ضربالمثل يافت:
وقتي جهان از ريشه جهنم
و آدم از عدم
و سعي از ريشههاي يأس ميآيد
وقتي كه يك تفاوت ساده در حرف
كفتار را به كفتر تبديل ميكند
بايد به بيتفاوتي واژهها
و واژههاي بيطرفي مثل نان دل بست
نان را
از هر طرف بخواني
نان است
میراث دار حماسه از دوران دفاع مقدس
امینپــور در همه دورههاي زندگي هنــري خود ،با وجود
سرودن شــعرهاي عاشــقانه و اجتماعي ،همواره روحیه
حماسي خود را نیز حفظ كرد؛ روحیهاي كه از دوران دفاع
مقدس به ارث برده بود .بيترديد چند شــعر از نوع «غزل

قيصر امينپور

در همه دورههاي

زندگي هنري خود،

با وجود سرودن

شعرهاي عاشقانه

و اجتماعي ،همواره

روحيه حماسي خود

را نيز حفظ كرد؛

روحيهاي كه از دوران

دفاع مقدس به ارث
برده بود .بيتردید
چند شعر از نوع

«غزل حماسي» را در
روزگار ما باید در

ميان شعرهاي قيصر
جست

بهسوی کاریکاتورهای عجیب
درباره عليرضا پاكدل و آثار كاریکاتورش

همیشــه كشــیدن چهره برای
رضا جنگی
هنرمندان نقاش دغدغهای بسیار
بزرگ بوده و هست ،زيرا به دلیل نوع رنگگذاری ،طراحی از
صورت و شباهت ايجاد شده بین چهره شخص نقاشی شده
و نقاشی وی ،اهمیت بسیارزيادی دارد .از چند قرن قبل نیز
هنرمندان ،اغراق در طراحی بهويژه از صورت را وارد كار خود
كردند و لقب كاريکاتوريســت گرفتند .كاريکاتوريستها
در عیــن اغراق در چهــره ،بايد نوعــی از طراحی چهره را
ارائه دهند كه شــباهت در اثر هويدا باشد .در حقیقت ،هنر
كاريکاتور به دلیل ارائهای نــو و جذاب از چهره ،جای خود
را در مطبوعــات باز كــرد ،مورد اســتقبال مخاطبان قرار
گرفت و به عنوان ژانری جديد در زمینه هنرهای تجسمی
تثبیت شد.
نوآوری و سبك كاری در حیطه كاريکاتور چهره ،روزبهروز
متنوعتر شــد و هر هنرمندی ســعی در ارائه خالقیت در
آثارش داشــت كه اين امر باعث شد تا كاريکاتوريستهای
بسیاری به نوآوری در اين زمینه روی آورند .يکی از كسانی
كه توانسته بســیارخوب و عالی در زمینه كاريکاتور چهره
نوآوری و خالقیت بــه خرج دهد ،علیرضا پاكدل اســت؛
هنرمندی كه در دو سال اخیر ،شروع به خلق كاريکاتورهای
چهره كرد و توانست با ارائهای نو ،آثارش را به سبکی خاص
و ويژه تبديل كند.
وی تاكنون حــدود 300كاريکاتور چهــره كار كرده و در
فضای مجازی ،مطبوعات و جشنوارهها آنها را عرضه كرده
است كه اين آثار ،بازخوردهای بســیارخوبی نیز به همراه
داشته اســت .يکی از اين بازخوردها ،كسب جوايز معتبر از
فستیوالهای هنری بینالمللی است.
علیرضا پاكدل را بهدلیل كاريکاتوريست و همصنفبودنم
با او ،چند سالی است میشناسم .او كاريکاتوريستی پركار
در فضای كارتون و كاريکاتور است كه برای ارتقای آثارش،
فکر و خالقیت دارد و همیشــه بهدنبال ارائهای نو ،جذاب و
قدرتمند است.
بارها با او درباره نوع اجــرای آثارش صحبت كردم .به بیان
خودش ،ابتدا چند عکس از شخصیت مورد نظر را نگاه و در
فکرش ،چهره او را آنالیز میكند و بعد طرح اولیه را در مغزش
میكشــد! بعد هم در نرمافزار فتوشاپ شروع به اجرای كار
میكند .گاهی كار يکیدوساعته تمام میشود و گاهی چند

عليرضا پاكدل

كاریکاتوریستی پركار

در فضای كارتون و

كاریکاتور است كه

برای ارتقای آثارش،

فکر و خالقيت دارد

و هميشه بهدنبال

ارائهای نو ،جذاب و

قدرتمند است

روز طول میكشد .او شــیوهای جالب و عجیب همانند آثار
عجیبش دارد!
عجیــب بــودن كاريکاتورهايش نیز بهدلیــل خالقیت به
كار رفته در آنهاســت .اين مســئله ،اصلی مهم برای اين
كاريکاتوريست بهشــمار میرود .بر همین اساس ،هر روز
كمكم تغییــرات و اغراقهای عجیب زيادی در چهرهايش
نمود پیدا میكند و خیلی از فرمهای صورت حذف يا اضافه
میشــوند؛ مانند چشمهای حذفشــده در صورت برخی
آثارش .ايــن حركت ،جالب و منحصربهفرد اســت؛ چون

بیشتر هنرمندان حاضر به حذف چشم در آثارشان نیستند،
زيرا چشم نقش مهمی در كاريکاتور يا نقاشی صورت دارد و
شباهت را خیلی سريع نشان میدهد ،اما پاكدل با حذف يکی
از چشمها و ايجاد فرمهايی دايرهوار يا شکسته در صورت،
شبیهسازی را خوب انجام میدهد .فرقی نمیكند صورت
آدمهايش از نمای روبهرو يا نیمرخ يا ســهرخ باشــد؛ چون
همگیشان يك چشــم دارند و همه شخصیتهای آثارش
نیز دقیقا شــبیه به سوژه مورد نظر هســتند .اين چهرهها
شامل انواع شخصیتهای فرهنگی ،هنری ،ادبی و ...ايرانی و

خارجی میشوند.
در پايان بايــد تاكید كنم كــه آثار ايــن هنرمند در عین
پیشرفتن به ســوی سادگی ،بهســوی فرمهايی خاص و
عجیب نیز میرود؛ به شکلی كه بعید نیست شخصیتهايش
در آينده بینی يا گوش نداشــته باشند و اتفاقا بسیار بهتر و
جذابتر هم از آب دربیايند!
به هر حال بايد نشســت و نظارهگر آثار ايــن هنرمند بود
تا به مرور زمان شــاهد بــروز اتفاقات جديــد در آثارش
باشیم.

شــماره تماس 7288881-5 :
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دریچه

دلی سـربلنـد
و سـری سربهزیر
حماســي» را در روزگار ما بايد در میان شــعرهاي قیصر
جست؛ در میان شعرهايي اينچنین:
سراپا اگر زرد و پژمردهايم
ولي دل به پايیز نسپردهايم
چو گلدان خالي لب پنجره
پر از خاطرات تركخوردهايم
اگر دل دلیل است آوردهايم
اگر داغ شرط است ،ما بردهايم
اگر دشنه دشمنان گردنیم
وگر خنجر دوستان گردهايم
گواهي بخواهید اينك گواه
همین زخمهايي كه نشمردهايم
دلي سربلند و سري سربهزير
از اين دست عمري به سر بردهايم
اگر از حیطه محتوا به جهان فرم شعرهاي امینپور بیايیم نیز
همین تنوع و گستردگي را در عین حفظ وحدت ميبینیم.
نمود اين تنوع و گستردگي ،قالبهاي گوناگون به كار رفته
در شــعر امینپور از قبیل غزل ،قصیــده ،مثنوي ،رباعي،
دوبیتي و شعر نو اســت و نمود وحدت در شعرهايش ،زبان
ساده و صمیمي و روان در همه شعرهاست؛ به نوعي كه وي
مثال غزل را با همان زبان و تخیل و عاطفه ميسرود كه شعر نو
ميگفت و اين امر به جز تحلیلهاي ادبي كه ميتواند داشته
باشد ،نشاندهنده اين است كه امینپور در همه شعرهايش
«بينقاب و بيدروغ» خودش را روايــت ميكرد و آنچه را
دريافته بود ،صادقانه با مخاطبش در میان ميگذاشت.
کوچه های خراسان تو را می شناسند
آخريــن بار كه امینپور به مشــهد آمد ،دو ســال پیش از
درگذشتش بود .او در نشستي پرشور و صمیمي در دانشکده
ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد شركت كرد
و شعر خواند و شعر شــاعران حاضر در آن جلسه را شنید و
نظراتي را درباره شعر ارائه داد .برخورد انبوه حاضران در آن
نشســت با قیصر امینپور و رابطه ويژه و منحصربهفرد او با
همکارانش در دانشگاه مشهد يعني استادان ادبیات فارسي
و نیز شاعران مشهدي ،گواه ديگري بر توفیق اين شاعر فقید
در نفوذ بین مخاطبان جدي شعر بود.

شــماره پيامــک 30007289 :

معاون ســیما در مراســم تقدير از برترينهــای نوروزی
تلويزيون اعالم كرد :در 10سال آينده72 ،سريال الف ويژه
ساخته خواهند شد كه از آن میان 30سريال مربوط به دفاع
مقدس و انقالب اسالمی است.
یکی از مخاطبان پیام رهبری هستیم
به گزارش مهر ،علــی دارابی در مراســم تقدير از برترين
برنامههای نوروزی سیما ،درباره انتخاب شعار سال از سوی
رهبر معظم انقالب اسالمی بهعنوان «سال اقتصاد و فرهنگ
با مديريت جهادی و عزم ملی» ،اظهار داشت :بیتريد خود
را در زمره مخاطبان اصلی اين نامگذاری میدانیم و برای
تبین مولفههای آن برنامهريزیهای مناســبی داشتهايم.
از جمله مســائل مهم فرهنگی ،توجــه و صیانت از زبان و
ادب فارسی و گســترش و حمايت از گويشها ،لهجهها و
زبانهای محلی است؛ اين در حالی است كه غربیها برای
از بین بردن فرهنگهــا و گويشهای بومی تالش زيادی
انجام میدهند.
«پایتخت »3کاری کارستان بود
وی افزود :مسئله زبان و گويشها ،مسئلهای جهانی است.
در دنیا بیش از  2700زبان بومی وجود دارد كه اين زبانها
بهنفع چند زبان بینالمللی در حال نابودی هستند .برخی
برنامههای ســیما همچون «مشــاعره» و «قندپهلو» در
اين راستا برنامههای خوبی هســتند .سريال «پايتخت»
نیز كاری كارســتان بود و هنرمندانــش گامی هنرمندانه
و هوشمندانه برای حفظ زبان ،لهجه ،گويش و سنتهای
بومی برداشتند.
معاون ســیما تصريح كــرد :اگر امروز بیــش از 10نهاد و
سازمان در نوبت تقدير از سريال «پايتخت» هستند ،عالوه
بر امتیازات و ويژگیهای هنری ،بهدلیل اهتمام بايســته
به مسائل مهم كشــور ،ترويج معنويت و ارزشها ،خانواده
ايرانی و ترويج ســبك زندگی ايرانیاسالمی ،امید و غرور
ملی ،همبســتگی و اتحاد ملی ،شــادی و نشاط ،توجه به
محیطزيست ،تکريم والدين ،توسل به امامان معصوم(ع)،
استعانت و توكل به قرآن ،قناعت و سادهزيستی و بسیاری
ديگر از پیامهای آن اســت .بزرگترين پیام و هنر سريال
«پايتخت» نیز حفظ ،ترويج و صیانت از زبان ،گويش و لهجه
خطه شمال كشور است.
ساخت 72سریال ویژه در 10سال آینده
وی ادامــه داد :در حالــی كه ظرفیت ســینمای كشــور
در بهترين شــرايط ،تولیــد كمتر از 100فیلم در ســال
اســت ،بیش از 1400فیلم تلويزيونی تولید شــده است.
شــبکههای تلويزيونی از 10شــبکه به 17شبکه افزايش
يافته اســت .اين تکثر همراه با خود تنــوع و تخصصیتر
شــدن شــبکهها و توجه به مخاطبان ويژه را دنبال كرده
است.
دارابی از تولید و ســاخت بیش از 500سريال و مجموعه
نمايشــی خبر داد و تاكید كرد :تولیــد و پخش 20عنوان
ســريال الف ويژه كه برخی از آنها در بیش از 40كشــور
دنیا به نمايش درآمده است ،از ديگر اقدامات برنامهسازان
سیماســت .در برنامهريزی 10ســال آينــده نیز بیش از
72ســريال الف ويژه را در دستور كار داريم كه حوزه دفاع
مقدس و انقالب اسالمی با بیش از 30عنوان باالترين رتبه
را به خود اختصاص داده است.
نمایش 46فیلم برای اولین بار در آسیا
وی میانگین تماشــای تلويزيون در ايران را بیش از ســه
ســاعت خواند و گفت :اين برای رســانه ملی كه رسانهای
پاك ،اخالقگــرا و انقالبی اســت ،يك اعتمــاد بزرگ و
افتخار است .ما در نوروز 93شــاهد پخش چهار مجموعه
نمايشی و در هر شبانهروز 25مستند از شبکههای مختلف
بوديم146 .فیلم ســینمايی كه 52فیلــم آن ايرانی بود،
ركوردی برای رسانه ملی اســت .امسال 46فیلم خارجی
محصــول 2013برای اولین بار در آســیا از رســانه ملی
پخش شد.
دارابی خاطرنشــان كرد :برنامهريزی و مديريت رســانه
با توجه به تقارن ايــام فاطمیه و نــوروز ،از موفقیتهای
برنامههــای نــوروزی امســال بــود .برنامههايی چون
«كالهقرمــزی» و «قندپهلــو» نیز خوش درخشــیدند.
«پايتخت »3بلوغ رســانه و تیم سازنده را در سريالسازی
نشــان داد و با بیش از 90درصد مخاطب و رضايتمندی،
در صــدر همــه برنامههــای ســیما در نــوروز 93جای
گرفت.
«پایتخت »3قدرت هنر را نشان داد
در اين مراسم همچنین احمدعلی كیخواه ،معاون سازمان
حفاظت از محیط زيســت ،سريال «پايتخت »3را گل سر
ســبد برنامههای محیطزيستی صداوســیما اعالم كرد
و گفت :پخش اين ســريال ،دو فرضیــه را ثابت كرد؛ يکی
ظرفیت باالی صداوسیما در توسعه حفاظت از محیطزيست
و ديگری قدرت هنر .رســانه ملی با پخش اين سريال ثابت
كرد كه میتواند اقدامات بسیار بزرگی را انجام دهد؛ يعنی
كارهايی كه سازمان حفاظت از محیطزيست بايد مدتها
روی آن كار میكرد تا به نتیجه برسد ،صداوسیما در زمان
كمی توانست آنها را به مردم انتقال دهد.
وی افزود :در ســريال «پايتخت »3موضــوع حفاظت از
محیطزيســت بهعنوان يــك وظیفه قانونــی و عمومی،
بهخوبی نشــان داده شــده بــود .اگر دهها مقالــه در اين
زمینه نوشــته میشــد ،باز هم كســی مانند بهبود فريبا
نمیتوانســت مشــکالت محیطبانان را بــه اين ظرافت
منعکس كند.

