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ابوذر خواجویینسب
چند دهه اســت کــه دیوارهای شــهر و مدارس
سیرجان به نقاشــیهای او عادت کردهاند .نسل دوران
انقالب و جنگ ،خاطرههای فراوانی از پارچهنوشتهها و
نقاشــیهای دیواری او دارد .با اینکه گرد پیری بر سر و
صورتش نشسته است اما همچنان حس روزهایی را در
وجود خود دارد که بدون دستمزد و تنها از روی عشق
و عالقــه ،جنبههای مختلف انقالب و جنگ را بر روی
پارچهها و دیوارهای شهر به تصویر میکشید .سخن از
«غالمعباس امیرپور» است .مردی که نقاشیهایش از
دوران انقالب و شهدای جنگ هشت ساله ،واضحترین
خاطرهای است که از آن روزها در اذهان مردم سیرجان
باقیماندهاست.
در اوایل انقالب ،نقاشی دیواری به صورت غیرمتمرکز
در میان احزاب و جریانهای سیاســی به محملی برای
اشاعه و تبلیغ آرای احزاب بدل شده بود .اما در ادامه ،مورد
حمایتمراکزیچونبنیادشهید،بسیج،نهادهایدولتی
و مساجد به عنوان پایگاههای اجتماعی قرار گرفت و با
به تصویر کشیدن شهدا بر روی دیوارهای شهر ،به عنوان
پدیدهای سازمانیافته تولد یافت .حاصل این اتفاق ،ورود
افرادی به این حوزه بود که با سرعت عمل باال و در کمترین
زمان،طرحهاییرابررویپارچههاودیوارهایشهرترسیم
میکردند .در سیرجان نیز چهرههایی به این حوزه ورود
کردند که به یقین در بین آنها نام غالمعباس امیرپور بیش
از دیگران به چشم میخورد .این موضوع بهانهای شد تا
در یکی از آخرین روزهای سال  95راهی خانه او شویم و
برایساعتیبهدنیایخاطراتاوسفرکنیم.آنچهخواهید
توگوست که از پی میآید.
خواند ،بخشی از این گف 
ازتولددربافتتاگذرانزندگیدرسیرجان
غالمعباس امیرپوردر ســال  1333در شهرستان
بافت به دنیا آمده اســت ،اما از دوران جوانی روزگارش
توگو بارها
را در سیرجان گذرانده اســت .در طی گف 
موفقیت در کارش را مدیون سعهصدر و همراهیهای
همسرش م یداند .همسری که به گفته خودش در یک
نگاه عاشقش شده است و همیشه بزرگترین مشوقش
برای ادامه این راه بوده است .ثمره زندگی آنها ،یک پسر
و سه دختر هستند که برخی از آنها نیز در هنر نقاشی،
دستی بر آتش دارند .امیرپور به مدت ده سال در آموزش
و پرورش مشغول به کار بوده است ،اما عالقهاش به خلق
تصاویر سبب شد تا در سال  63خود را بازنشسته کند و
با فراغ بال بیشتر ،این راه را ادامه دهد.
بینی بزرگ آقای معلم!
او در مورد نحوه ورودش به دنیای نقاشی میگوید:
«در کالس ششم ابتدایی معلمی داشتیم به نام آقای
ابوالحسنی که بینی بزرگی داشــت .روزی ناخودآگاه
تصمیمگرفتم،تصویریکاریکاتورگونهازاوخلقکنمدر
یدانستم کاریکاتور چیست .پدرم که
حالی که اص ًال نم 
دست برقضا در آن زمان مدیر مدرسه نیز بود از این ماجرا
با خبر شد و با رویت این نقاشی به شدت مرا مواخذه و
تنبیه کرد .با وجود این ،واکنش آقای ابوالحسنی در برابر
تصویریکهازچهرهاوکشیدهبودمبرایمنبسیارجالب
بود .او با تمجید از این نقاشی ،ضمن دادن پنج ریال و یک
دفتر چهلبرگ به عنوان هدیه ،پدرم را نیز توجیه کرد
که به این گونه نقاشیها ،کاریکاتور میگویند و در همه
جای دنیا رایج است .این اولین دریچهای بود که به مد ِد
نگاه نافذ و ظرفیت باالی آقای ابوالحسنی برای ورود به

عالم پر رمز و راز نقاشی به روی من گشوده شد و مشوقی
شد تا قدمهایم را برای پا گذاشتن در این عرصه استوار
کنم .از کالس دهم به بعد به ســیرجان آمدم و خاک
دامنگیراین شهر مرابرایهمیشهدراینجا ماندگارکرد.
بعد از اخذ دیپلم از دبیرستان ابنسینا ،ضمن گذراندن
کالسهای ضمن خدمت آموزش و پرورش ،در دانشکده
هنرهایزیبا نیزمشغولبهتحصیلشدم.
وقوع انقــاب و رویاهایی که رنگ
واقعیت به خود گرفت...
برای غالمعباس امیرپور خدمت در آموزش وپروش
تنها بــرای گذران امور جاری زندگی بــود .او رویاهای
دیگری در سر میپروراند .رویاهایی که همگی آنها به
مسیر نقاشی و خوشنویسی ختم میشد« :اولین تجربه
جدی من کار با سیاهقلم بود که سبب شد تا در فواصل
ســالهای  1347تا  1349برای سه دوره متوالی ،مقام
اول استان را در این سبک به دست آورم .عالقه من به
کار با ســیاهقلم همچنان ادامه داشت تا با وقوع انقالب
فصل جدیدی در فعالیتهای هنری من گشوده شد .در
آن سالها به همراهی برخی دوستانم از جمله مهندس
جبیری،مرحومنقیبوآقایآتشیپور،بهصورتپنهانی
و شبانه ،طرحهایی میکشیدم و آنها را در برخی مکانها
ازجملهمساجدنصبمیکردیم.حتیبهسفارشبرخی
از انقالبیون سیرجان از جمله آقای امیری،پارچههایی
به صورت مجانی در اعتراض به حکومت محمدرضاشاه
مینوشتم .بعد از پیروزی انقالب نیز با همکاری دوستانم
شهید مستقیمی و شهید نیازمردی پارچهنوشتههایی
بــرای پیروزی انقالب تهیه میکردیــم که در معابر و
خیابانهایشهرنصب شدند».
توگــو از زاویهای تحلیلــی در مورد
در ادامــه گف 
ی اوایل انقــاب با امیرپورصحبت
نقاشــیهای دیوار 
میکنم .او میپذیرد که این گونه نقاشیها در آن مقطع،
از تکنیک خاصی پیروی نمیکردند و چاشنی اغراق هم
در آنها به وضوح دیده میشــد .امیرپور همه این موارد
را حاصل روحیه «انقالبی» آن روزها م یداند .امری که
سببشدهبودتااکثرنقاشیها،بامضامینضداستکباری
شکل بگیرند.کما اینکه به اذعان بسیاری از کارشناسان،
هدف از خلق این نقاشیهای دیواری و پارچهنوشتهها در
اوایل انقالب ،نــه پدید آوردن اثری که به خودی خود،
ارزش «زیباشناســانه» داشته باشد که بیشتر اشاعه و
تحکیمارزشهایانقالبیدرسطحجامعهبود.
جنگ هشتساله ،نقطه عطف زندگی
هنریامیرپور
دوران جنــگ تحمیلی بــرای غالمعباس امیرپور

پرخاطرهترازهردورانیاست.خاطراتیکهدربیانبرخی
ازآنهابهشدتمنقلبمیشودواشکبرپهنایصورتش
روانه میشــود« :یادم نمیرود اولین پارچهنوشــتهای
که برای دوران جنگ نوشتم ،عنوان جنگ ،جنگ ،تا
پیروزی بر روی آن حک شده بود .اولین کار بزرگی هم
که در آن دوران انجام دادم؛کشیدن چند تمثال بزرگ از
بنیانگذار انقالب بود که برای نصب در مکانهایی نظیر
ســرد ِر سپاه سیرجان و بانک سپه روبروی بازار در نظر
گرفته شده بودند .در آن مقطع ،این تمثالها خیلی مورد
توجه قرار گرفتند تا جایی که آقای یوسفی رییس وقت
آموزش و پرورش ،تصمیم گرفت تا با استفاده از پروژکتور
اوپک،تمثالها را برای مشاهده مردم بر روی پرده بزرگ
منعکسکند».
برای امیرپور اما ،کشیدن تصویر شهدای سیرجانی
و برخی از شهدای شهرهای دیگر ،نقطه عطف بزرگی
محسوب میشــود« :یادم نمیرود که هر بار شهیدی
را به ســیرجان میآوردند ،ما باید به رسم یادبود ،سه
تمثال از هر شــهید نقاشی میکردیم .همچنین برای
برگزاری مراسمهای تشییع و ترحیم شهدا ،پالکاردها و
پارچه نوشتههایی با همکاری دوستان هنرمندم ،آقایان
محمودیان،بیگمرادیومرحومشکاریتهی همیکردیم
کهبسیارموردتوجهمردمقرارمیگرفتند».
فــارغ از این ،دوران جنگ از منظر دیگری نیز برای
این هنرمند قدیمی سیرجان حائز اهمیت است .امیرپور
بیــش از  22ماه از زندگی هنری خود را در جبهههای
نبرد گذرانده است و در طی این مدت در اکثر مناطق
جنگی ،به خدماترسانی در حوزه تبلیغاتی و فرهنگی
جنگ میپرداخته اســت .او به واســطه نقاشیهایی
که از رزمندگان و جبهههای نبرد میکشــید ،چهره
شناختهشدهای محسوب میشد و بسیاری از سرداران
جنگ به واســطه این موضــوع ،او را تمجید و تکریم
میکردند.
امیرپور ســال  63را نیز یکی از بهتری ن سالهای
زندگی خود م یداند .سالی که به سبب کسب مقام اول
نقاشی استان از طریق بعثه رهبری برای تبلیغات راهی
سفر حج میشود« :در آن سال من یک تمثال ششتکه
دوازده متری از امام خمینی(ره) با سه رنگ سفید ،سبز
و مشــکی کار کردم که با استقبال زیاد مسووالن بعثه
رهبری روبرو شد .این تمثال سالها جلوی بعثه رهبری
در شهر مکه نصب بود و حتی در روز برائت از مشرکین
نیز از آن استفاده شد».
نقاشیباروحوجانمنعجینشدهاست
امیرپور مثل اکثر هنرمندان روحیه لطیفی دارد .این
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موضوع را در مصاحبت با او بهتر میتوانید درک کنید.
طرفه آنکه در طی گفت و گو ،بارها اذعان میکند که هنر
نقاشی با روح و جانش آمیخته شده است« :در دورانی که
شهباز حسنپور شهردار سیرجان بود ،منظرهای بزرگ
از یک طبیعت کوهســتانی بر روی یکی از دیوارهای
شهر میکشیدم.در حین کار ،چنان احساسات بر من
غلبه کردکه در هنگام خلق تصویری از یک کوه برفی،
احساس کردم دستانم یخ کرده است .البته این موضوع،
تنها مختص به اینگونه نقاشیها نبود و من بارها و به
خصوص در کشیدن چهره شهدا ،حاالتی را تجربه کردم
که هیچگاه آنها را فراموش نخواهم کرد».
او از چهرههایی نظیر یوســفی ،اســدی و فتاحی
شوپرورش سیرجان و سردار مغفوری
رؤسای سابق آموز 
به عنوان مســووالنی یاد میکند که در دوران کاری او
مشــوق او بودند .با وجود این ،بدون نام بردن از چهره
خاصی ،از برخی مسووالن به ویژه شهرداران پیشین به
دلیلکمتوجهیبهموضوعاتهنریازجملهنقاشیهای
دیواری ،گالیه میکند و میگوید« :هنر در سیرجان و به
خصوص در حوزهای که من فعالیت میکنم در سالهای
اخیرباآمدنبنرهاوفلکسهابیشترازآنکهذوقیباشدبه
سمتجنبههایتجاریپیشرفتهاست.حالآنکهامثال
من در قبال کارهایی که ارایه میکردیم ،توقع دریافت
هزینه چندانی نداشتیم و همین که در برخی مواقع با
اهدای حوالههایی مثل حوالــه رادیوضبط از ما تقدیر
میشد ،برای ما کافی بود».
نقاشیدیواری؛هنریاابزاردستدولتها؟!
پارچهنوشتههاونقاشیهایدیواریاگرچهباحافظه
تاریخی ایرانیها عجین شده است ،اما برخی منتقدان به

سبب وجود برخی ضعفهای تکنیکی ،آنها را در زمره
هنرنم یدانندومعتقدندایندوپدیده،بیشترابزاریبرای
انتقال پیام دولتها به مردم هستند .این نکتهای است
که امیرپور چندان به آن اعتقادی ندارد و در پاســخ به
آن دالیل خود را دارد« :برای حوزههایی به سان نقاشی
دیواری ،ابتدا باید تجربه کشیدن آن را داشته باشید تا
بتوانید به صورت تخصصی از آن انتقاد کنید .نقاشــی
دیواریهایی که این روزها در برخی شهرها میبینید ،با
نقاشیهای قدیم تفاوت اساسی دارد .یک عده در سازمان
زیباسازی شــهرداریها آمدهاند و ایدههایی دادهاند که
رنگها را از بین بردهاند .اما کارهای امثال من در گذشته،
همه واقعگرا بودند و تمــام تالشمان را میکردیم که
آنچه میکشیم ،طبیعی و به واقعیت نزدیک باشد .البته
قبــول دارم که به دلیل پویا بودن هنر ،ما باید خود را با
واقعیتهای امروز تطبیق دهیم .کما اینکه سعی کردهام
با گذراندن دورههای فتوشاپ از طرحهای سه بعدی نیز
در کارهایم استفادهکنم که البته این موضوع به نظر من
باحفظجنبههایسنتینقاشیدیواریتداخلیندارد».
کاش قبل از مرگ ،از هنرمندان تجلیل
میکردند
توگــو ،امیرپور چند نمونه از
در دقایق پایانی گف 
کارهای نقاشی دخترش را نشان میدهد .دختری که
همین چندی پیش از پدر پرســیده بــود؛ چرا پس از
سالها تالش بیوقفه ،برای یک بار هم که شده مسوولی،
د ِر این خانه را نزده است و با دادن حداقل یک شاخه گل
از شما تقدیر نکرده است؟! «وقتی که دخترم این سوال را
از من پرسید ،بیدرنگ به او جواب دادم؛ حتما الیق این
تقدیر نبودم ،اما خب از شما چه پنهان! کمی هم دلگیر

شدم .من در همه این سالها بیتوقع کار کردهام ،اما چه
میشود کرد که دیدن بیمهری و فراموش شدن ،روح
آدمی را آزار میدهد».
از وی میپرســم؛ اینکــه شــرکتهایی نظیر
«گلگهر»به جای تقدیر از پیشکسوتان عرصه هنر در
سیرجان ،اقدام به دعوت چندین باره از امثال استاد
«امیرخانی» میکنند و آثار وی را با قیمتهای باال
خریداری میکنند ،اســباب ناراحتی شما را فراهم
نمیکنــد؟ او همچنان که نگاهش به آثار نقاشــی
دخترش است سری به عالمت تایید تکان میدهد
و میگوید« :با اینکه یک بار موسسه معراج اندیشه
از من تقدیر کرده اســت ،اما نمیتوانم ناراحتی خود
را از ایــن موضوع پنهان کنم .واقعا چرا باید به جای
تقدیر از هنرمندان بومی ،غریبنوازی کنیم؟ آیا باید از
هنرمندانشهرمانبعدازمرگآنهاتجلیلکنیم؟چرا
از هنر ناب مرحوم جهانبخش صادقی در زمان حیات
ایشان تجلیل نشد؟ آقای امیرخانی استاد و بزرگ من
است ،اما آیا روا نبود به جای اینکه بارها تصویر ایشان و
همکارشدربیلبوردهایشهرنقشببندد،یکبارهم
تصویر پیشکسوتان و هنرمندان سیرجانی در معرض
دید شهروندان قرار میگرفت و برای آنها نیز مراسم
تقدیریدرنظرگرفتهمیشد؟گاهیدلمدردمیگیرد
و از مرور این سوال خسته میشوم؛ قرار است امثال
امیرپورها بعد از عمری تالش چه زمانی در این جامعه
دیده شــوند؟ کاش از من نه ،یک بار هم که شده از
همسرمتقدیرمیشد.همسریکهدرهمهاینسالها،
نبود من را به دلیل حضور در جبهه و دیگر عرصهها
تحمل کرد و یک بار هم دم نزد»
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نميتوانم ناراحتي
خود را از اين موضوع
پنهان کنم .واقعا چرا
بايد به جاي تقدير
از هنرمندان بومي،
غريبنوازي کنيم؟
آيا بايد از هنرمندان
شهرمان بعد از مرگ
آنها تجليل کنيم؟

