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منم شاگرد آسمان ها، درخت ها و رودها 
كمتر از خودش می گويد. تواضعی مثال زدنی دارد . با اينکه مکتب اكسپرسيونيسم 
انتزاعی و انتزاع ناب را در اروپا درک كرده و پس از طی طريقی طوالنی از طبيعت 
به تجريد رسيده، و تابلوهای ناتوراليستی و امپرسيونيستی بی شماری را در نيم قرن 
گذشته نقاشی كرده است، اما درفرايندی آرام و خالق توانسته به نوعی آبستراكت 

ناب دست يابد كه همچند آن را دستکم در هنر معاصر ايران نمی توان يافت. 

لطفًا كمی از خودتان بگوييد.
۱۳۲۲ در تبريز به دنيا آمدم. در جوانی شروع به مطالعه كردم. موزه های دنيا را 
رفتم كارها را از نزديك ديدم... خيلی از كارهای بزرگان هنر را از نزديك مطالعه 
كردم، به ممالك هلند، آلمان، فرانسه و انگليس به قصد مطالعات هنری رفتم. 
اما  اندوختم.  زيرپا گذاشتم. هم كار كردم و تجربه  را  از موزه های جهان  خيلی 

تحت تأثير آنها قرار نگرفتم. برگشتم و ديدم من همچنان كار خودم را می كنم.
استاد ميراحمدغفاری يک سينه سخن دارد. می گذاريم آنطور كه مايل است سال های 

زندگی اش را مرور كند. سراپا گوش می شوم...
وقتی كه كار می كنم رنگ از دست من عاجز است. كاری را كه من می خواهم 
بکند بايد بکند، بايد مطيع من باشد. رنگ نمی تواند من را عاجز كند، و هر طور 
خواست بر سطح بوم بلغزد... نه، چون می دانم اين جنسيت اش چيست، اين رنگ 
چيست، آن رنگ چيست. با رنگ كه كار می كنم چشمم كنترل می كند، با چشمم 

كه نگاه می كنم، رنگ می ايستد! چشمم نگه می دارد رنگ را.
می گويد: در همة عمر، استادم طبيعت بود،  همين درخت هايی كه می بينی... اين 
درخت ها، اين باران، اين آسمان، اين ابرها، اين رودخانه ها، آبشارها، صحرا، كوير... 

اينها، اين جلوه های زيبای هستی به من درس دادند.
چه كسانی در كار شما خيلی تأثيرگذار بود؟

يا  »فوگ«  مه آلود  حالت  گذاشت،  زيادی  تأثير  من  كار  در  بنان  استاد  صدای 

دو يادداشت و يك گفتگو درباره آثار استاد
1از احمدرضا دالوند



از  احساس محوی كه در كارهايم هست مال همان است صدای بنان است كه 
كودكی گوش می دادم.

استاد ميراحمد غفاری با يادآوری نام و صدای بنان، حس و حال ديگری پيدا می كند. و 
با شور و خلوصی مجذوب كننده ادامه می دهد: 

فردوسی،  خيام،  حافظ،  موالنا،  مانند  گذاشت  زيادی  اثر  من  روی  ايرانی  شعر 
سعدی... يك بيت از اين اشعار را كه می شنوم بدنم به لرزه می افتد و دچار هيجان 

می شوم. 
می گويد: آمده ام كه سر نهم عشق تو را به سر برم....  اوست نشسته در نظر من به 
كجا نظر كنم... منظور شاعر در اينجا خداوند است، وقتی می گويد: اوست نشسته 

در نظر... اوست گرفته شهر دل،  من به كجا سفر كنم. 
همه چيز اوست.... و اين شعرها در من اثر گذاشت. اين شعرها مستقيم بر تابلوهای 
من می نشيند، مردم نگاه می كنند و نمی دانند چرا خوششان می آيد و به دلشان 
می نشيند. فکر می كنند مال من است. نه مال من نيست. قسمتی از آن مال من 

است، باقی اش مال اين بزرگان است... او نظر می كند.
گويی تنهاست. وقتی بی خبر از حضور ديگری چنين مست شور شاعرانه می شود: 

دلم  در  تو  نبودم كه  / كه هنوز من  اين خمار مستی  از  برندارم سر  همه شب 
نشستی... 

وقتی اين شعر را زمزمه می كنم، نقاشی می كنم  من هنوز نبودم... به دنيا نيامده 
بودم ولی بوده ام در ذهن خداوند و در افالک. 

وقتی می خواهم تابلو بسازم و هنوز نساخته ام، ولی در ذهن ام به آن فکر می كنم، 
آن موقع خدا به دل من نشسته است. و بعداً من را به اين دنيا آورده است. به دنيا 
نيامده او به دل ام نشسته است. مگر من می توانم از او فرار كنم يا روی بگردانم؟ 
بايد مکرر و مداوم خدا خدا بگويم و راه بروم. وقتی كه می خواهم شروع به نقاشی 
را  و صدايش  می گيرم  دستم  را  می بينيد  اينجا  در  كه  سازهايی  از  يکی  كنم... 
درمی آورم. من كه نوازنده نيستم ولی از اينکه آن صدا را درمی آورم لذت می برم. 
اين سازها را اگر فقط تماشا كنيم تماشای شان هم لذت دارد... صدای ساز را كه 
كار  به  ديگری می يابد. حساس تر می شود، شروع  احساس ام طراوت  درمی آورم، 

كردن می كنم. 
طبيعت مادر و معلم استاد ميراحمد غفاری است، نگاه قدرشناس و مهربان غفاری به 

عالم هستی چنين است: 
به ياد درخت ها می افتم كه وقتی باد می آيد اينها چه می كنند. وقتی باد ميزند، 
اينها عين موسيقی ريتم دارند، مدام می رقصند، حركات موزون به وجود می آورند. 



سرشان را برای خدا باال و پايين می آورند... به درخت ها توجه كنيد! زيباتر از آنها 
چيزی نديده ام . درختان موزون اند و ريتم دارند مانند شعرهای موالنا كه ريتميك 
هستند، حركت دارند، اين حركت در كارهای من وجود دارد،  نشان داده می شود، 
من كه نخواستم حركت بدهم، آن حركت كه در ذات هستی است، باعث می شود 

كه در كار من منعکس شود. 
استاد به كارهای انتزاعی اش چنين اشاره می كند : 

در كارهای انتزاعی من می بينيم كه چطور رنگ ها می ريزد و در كجا می ايستد، 
در آن نقطه طاليی می ايستد، و جرات ندارد آن طرف تر برود. اين مال من نيست، 

اوست كه معيار زيبايی را خلق كرده است. 
كمی سكوت می كند، و گويی در خلوت با خود می انديشد: 

كار به من آرامش می دهد. ديدن طبيعت به من آرامش می دهد. اصال من كار 
نکنم می ميرم. می گويم خدايا من را در هنگام كار كردن به نزد خودت ببر.

از استاد تقاضا داريم كمی برايمان خاطره بازی كند ... برای نسل هايی كه با نام و اهميت 
حضورش آشنا می شوند، می گويد: 

۴۵ سال پيش در همين محل، در يك طرف نقاشی می كردم، يك طرف ديگر 
طراحی لباس و كراوات انجام می دادم. طراحی لباس زياد كار كردم، بعد از آن 
گرفتار رنگ و نقاشی شدم. در آن زمان عمده كراوات در ايران به دست مسعودنيا 
و برخی از كليمی ها بود. كراوات اغلب از آلمان، ايتاليا و خيلی جاهای ديگر وارد 
و  برای كراواتی متفاوت تر  به طراحی  را ديدم. تصميم  اين ها  می شد. وقتی من 
مدرن تر از محصوالت ايتاليا و آلمان گرفتم، طوری كه با آنها فرق داشته باشد. 
Dej كه  بوتيك دژ  نام  به  بود  آتليه است، قبال فروشگاهی  اينك  محلی كه هم 
 ،No.1 متعلق به من بود و در تهران فقط يك رقيب داشت به نام بوتيك نامبر وان
كه متعلق به كيوان خسروانی بود.  با اينحال آن بوتيك را و در آمدش را رها كردم 

و كم كم آتليه نقاشی ام را فعال كردم.
مشتری های ما، هنرمندان مطرح آن زمان بودند. اما اين فعاليت جوابگوی ميل 
مهار نشدنی من به خالقيت هنری نبود، و اينچنين شد كه سرنوشت من با هنر 

نقاشی گره خورد.
در طی چند دهه از طبيعت نگاری به هنر ناب انتزاعی سوق پيدا كردم. در هنر 
انتزاعی فرياد تنهايی ام را ثبت كردم و به قول يك عارف كه نامش را به خاطر 
ندارم: »اگر حالوت تنهايی را می چشيدی از خودت هم می گريختی«. اين نکته را 

در انتزاع ناب درک كردم.



موسیقی برگ های خشک به نوازندگی باد
با توصيفاتی بنويسم كه در اين زمانه كمتر با چنين  می خواهم از يك هنرمند 
توصيفاتی می توان از هنرمند ياد كرد. چرا كه دير زمانی است اغلب هنرمندان 
به خاطر شهرت و تبديل شدن به يك »برند« پرفروش تالش می كنند. درحالی كه 
در گذشته های نه چندان دور رسم بود كه برای شناساندن يك هنرمند ابتدا از 
تشريح  به  سپس  و  می نوشتند  و  می گفتند  باطن اش  صفای  و  اخالقی  خصائل 

آثارش اهتمام می ورزيدند. 
موالنا می سرود:  »تو جام عشق را بستان و می رو...«  ميراحمد غفاری عميقا به اين 

سخن جامه عمل پوشانده، زيرا هركاری را با عشقی ژرف انجام می دهد. 
غفاری، اين سرخوشی محض را در دل رنج و تاريکی به دست آورده است. او در 
طول سال ها كار و تجربه اندوزی توانسته است زيباترين تجربه عالم را كسب كند، 

و آن قرار گرفتن در »حالت روشنفکرانه ندانستن« است.
افراد عامی شايد نتوانند مفهوم اين نوع ندانستگی عارفانه را درک كنند. احمد 
غفاری هر فعاليت كوچك را به عملی مقدس و به يك عبادت تبديل می كند؛ 
تا  ذات حق  به  نسبت  مداومش  از حق شناسی  آب،  نوشيدن  تا  بوييدن گل  از 

مهربانی اش با هركس و هر چيز حتی هر چيز به ظاهر پيش پا افتاده.
او زندگی عادی را زندگی می كند، اما چنان هشيار، و چنان مملو از مهر كه همه 

چيز در اطراف او درخشان و زالل می شود. 

آثار استاد ميراحمد غفاری از دو منشأ برمی خيزند:
۱. عالم ملموس ۲. عالم نامحسوس. 

مشهور است كه هنرمندان در عالم محسوس دست به آفرينش می زنند، و عارفان 
در عالم نامحسوس. 

حزن رنگ های خزان در موجی از تابلوهای ميراحمد غفاری نشانه هايی از عالم 
محسوس اند كه به عالم نامحسوس پرمی كشند. در البالی انبوه تابلوهای اين مرد 
سخت كوش می توان  موسيقی برگ های خشك به نوازندگی باد را ديد و با گوش 
جان شنيد. زيرا به حق استاد ميراحمدغفاری، »بنان« نقاشی معاصر ايران است. 
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غفاری هم عالم است و هم هنرمند. هم رنج ديده است و هم سبکبال و رها. 
اين هنرمند با عصای جادويی هنر توانسته است روح انديشناک و سردرگم اش را 
التيام دهد تا در سکوتی عارفانه نسيمی پاک و دل انگيز را بر پرده هايش جاری 
سازد. او به راستی می تواند از تصوير يك »كدو« بر روی بوم، نقش  يك »كالسکه 

طاليی« را  بسازد. 
 احمد غفاری برای اعتالی معنوی و رضايت خاطر خود نقاشی می كشد. به همين 
سبب تالش كرده به گوهر درون نقب بزند و آثاری  خالص و كامال شخصی و به 

دور از غوغای بازار خلق كند. 
حکمای قديم آيين هندو می گفتند: »كسی را تحسين كن كه دنيا از طريق او 
شکوه بيشتری می يابد«. به همين مصداق، می توان گفت احمد غفاری كوشيده 
است با كار خود به اين دنيا شکوه بيشتری ببخشد. او سال هاست كه بی سروصدا 

به آفرينش معنا مشغول است. 
در آشنايی با آثار ميراحمد غفاری می توان با همه وجود پی برد كه »معنا«، در 
بايد سر داد،  بايد آن را سرود، آوازی است كه آن را  حقيقت، شعری است كه 

تابلويی است كه بايد آن را به تصوير كشيد.
با غور در آثار اين هنرمند كاركشته، پرسشی مطرح می شود: آيا او رؤياها را به 

واقعيت تبديل می كند يا واقعيت را به رؤيا؟ 
آنچه كه به گواهی تابلوهايش می توان رؤيت نمود اين است كه غفاری توانسته 
جهان را در يك هارمونی عميق ترسيم كند، به همين دليل تابلوهای اين هنرمند 
كه  است  ديری  زيرا  است.  شبچراغ  گوهر  مثل  امروزی  زده  بحران  انسان  برای 

انسان، زبان هارمونی را فراموش كرده است. 
فردريش نيچه می گويد: »بزرگ ترين فاجعه آن هنگامی  به سراغ بشريت می آيد 

كه خيال پردازان ناپديد شوند.



مضامین معنوي در پردازشي مدرن
نقاشي هاي اوليه احمد غفاري با الهام از طبيعت شکل گرفته است ولي بعدها با 
تفسير ذهني از طبيعت، به سوژه هاي انتزاعي و آبستره گرايش پيدا مي كند. به 
به تدريج و در طول  تابلوهاي احمد غفاري  عبارت روشن تر؛ عناصر تجسمي در 
زمان مسيري غيرفيگوراتيو را طي كرده اند. و اين نشانگر جرياني قابل تأمل در 
رشد خالقه اوست، يعني بينش »بيروني« در آثار او به سوي بينش »دروني« جهت 
پيدا كرده است؛ و اين نشانگر نخستين مرحله از هنر آبستره است كه شيفتگي 
نقاش را از تصوير كردن ميوه و بطري و منظره و ساير عناصر ظاهري جهان، به 

سوي تصوير كردن ژرفا و عمق دروني ارتقاء مي دهد.
  احمد غفاري، با تجسم ناب، كه كاماًل با ادبيات قطع رابطه مي كند؛ نقاشي هايي 
ارائه مي دهد كه ابعاد جديدي از پيوند با ذهن، و شباهتي گنگ با موسيقي را به 
نمايش مي گذارند. در آثار انتزاعي احمد غفاري هيچ گونه صورت يا شکل طبيعي 
موجود در جهان وجود ندارد و فقط از رنگ و فرم هاي تمثيلي براي بيان مفاهيم 
خود استفاده كرده است. او ديگر به هيچ وجه عناصر طبيعي را در نقاشي هايش 
دخالت نمي دهد. آثار او بر نقطه، خط، رنگ و اتفاق استوارند؛ به همين دليل آثار 

مدرن غفاري در ذهن معاصر دوام و قوام بيشتري مي يابند.
انتقال آني و واكنش  او در پي  اين است كه  اين هنرمند  آثار  نکته مهم درباره 
لحظه اي آن چيزي است كه احساس اش را تسخير مي كند. انتزاع ارائه شده در 
آثار احمد غفاري، با مکث و شکيبايي بسيار بر روي پرده منتقل مي شود؛ و در 
حركتي ناگهاني بر صفحه نقش مي بندد. او دقيقاً مانند نقاشان مطرح تاريخ هنر 
ايراني، با مراقبه و سکوت مقابل پرده اش مي ايستد و رنگ هاي درخشان، پاكيزه، 

باشکوه و اليتناهي را بر پرده اش نقش مي كند.
بيشتر نقاشي هايي كه در اين مجموعه به نمايش درآمده اند مضموني معنوي و 
پردازشي مدرن دارند. احمد غفاري به ارزش هاي زيباشناسانه فرم و رنگ تاكيد 
بسيار دارد، و هرگاه مضموني دل اش را بلرزاند همه دارايي بصري و فرم پخته شده 
و ناب را به پاي آن مضمون مي ريزد. الزم به ذكر است، كه در زمينه جهت گيري 

هنر انتزاعي مي توان دو گرايش اصلي و عمده را شناسايي كرد: 
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۱.  نخست، روشي كه در آن وجه عاطفي و احساس برانگيز و هماهنگي هاي رنگ 
بيشتر مورد نظر هنرمند است، كه مي توان در اين بخش از كاندينسکي، ويلهم 

دكونينگ و جکسن پوالک را نام برد. 
۲. دوم، شيوه اي كه مبناي هندسي دارد، مانند آثار پيت موندريان و مارک روتکو. 

در يك تبارشناسي، مي توان احمد غفاري را در گروه اول جاي دهيم. 
اما همواره رئاليسم و انتزاع در آثار احمد غفاري دوشا دوش هم جلوه كرده است. 
انتزاع در او همچون  پرسش اين است: چرا اين دو شيوۀ بيان يعني رئاليسم و 

بسياري ديگر از نقاشان؛ دوشادوش يکديگر آشکار و پنهان مي شود؟ 
اين دو شيوۀ بيان، با حاالت رواني متضاد شخصيت انسان وفق مي دهند؛ يکي 

»درونگرا« و ديگري »برونگرا« است. 
در مورد خاص احمدغفاري مي توان گفت، او در دوران پختگي و با افزايش تجربه 
توانسته است موجي از هنر آبستره بسيار شاداب و رنگين و تماشايي را بر پرده 
نقش كند. نکته مهمي در اين ميان وجود دارد. آنکه نقاشان انتزاعي اهميت شان در 
فرديت شان است نه در شباهت هايشان. يعني هر هنرمندي كه به دنياي انتزاع گام 
مي نهد، در واقع »تنهايي« خود را فرياد مي زند. او سيب را آنچنان كه ميليون ها نفر 
مشتركاً مي پسندند نقاشي نمي كند، او شايد راز سيب را كه نه در شکل ظاهري، 
بلکه در ناموس خلقت نهفته است را نقش مي كند. در برخی تابلوهايش تصاويری 
رؤيايی و آبستراكت بر روی كاغذ نقش زده كه پس از مدتی انس با پرندگان، به او 
الهام شده است. خودش روايت می كند: »پرنده ها را به صاحب شان برگرداندم، چون 
در نگارخانه من زاد و ولد كردند و تعدادشان زياد شد و نمی توانستم از آنها مراقبت 

كنم« اين تابلوهای رؤيايی را ميراحمد در فراق آن پرندگان خلق كرد. 
كافي است هنرمند خالص شود و در خلوت آتليه اش دست و دل و ذهن اش را به كار 
اندازد. به عبارت واضح تر، احمد غفاري با صورت هاي ذهني و مفاهيم كلي يا بنابر 
حکمي فلسفي، با ُمُثل افالطوني سروكار دارد. و هدف اش ظهور و نمايش صورت هاي 
ذهني و عاري از جزئيات است. با اينهمه، درک نقاشي انتزاعي چه براي مخاطب عام 
و چه براي مخاطب خاص مشکل است. مخاطب بايد در فضايي قرار بگيرد كه فضا را 

حس  كند ولي در كار انتزاعي حس كردن فضاي كار بسيار مشکل است. 
شکل  انتزاعي  نقاشي  از  نوعي  برمبناي  غفاري  احمد  آبستره  پرده هاي  اغلب 
گرفته اند كه با تأكيد بسيار بر »نماي درشت از تصاوير طبيعي« به وجود آمده اند 
كه به Nature Close Up مشهورند. ولي او اين فرايند را در ناخودآگاه اش طي 
كرده و نه همچون يك مطالعه آزمايشگاهي. از اين روست كه در تابلوهاي انتزاعي 

احمد غفاري نوعي مالحت و كامجويي بصري دلنشين چشم را نوازش مي دهد.



»كلود وياالت« درباره پابلو پيکاسو نوشت:
به گونه ای چشم تو می خندد و من، به خنده آن ها می خندم. نقاشی تو، تنش و نرمش 

است، از آن فراتر، سرشار از حساسيت. فضايی كه كشف با نقش درهم آميخته. 
آن جا كه قلم مو، نقش تصوير، كالژ، نقش نقيضه سازی، و دانش، نقش كنايه و 
كرشمه ها را نقش می زند. جايی كه خاطره در ريشخند، تکه تکه می شود و قدرت 

تو آن را تثبيت می كند. 
آن جا، نزاع اصلی سرمی گيرد، حلقه از گوشت انسان است. نقاش هم ورزا و هم 

ماتادور است. مسيری طبيعی آن ها را به هم پيوند می دهد.
نقاشی، چنين  بوم  با  زندگی  قرن  تيم  از  بيش  تابلو، در  احمد غفاری، در صدها 

می كند. چشمانی كه می خندند، و به خنده آن ها می خنديد.
كشفی كه نقش می شود و در هم می آميزد، قلم مو، نقش تصوير می زند و »كالژ«، 
می خواهد پاسخ نقش را بدهد. و خاطره ها كه تکه تکه می آيند. ورزايی و ماتادوری 

نيست. اما انسانی هست، كه به دل طبيعت بزند، ستيزی نيست. 
نه خشمی، نه رنجی، نه رنجشی. نه مثله شدن است، تا قتل عام، نه خون ريزی و 

ناهنجاری هستی. 
طبيعت را بازسازی كرد و آفتاب را در آن قاب گنجاند. دغدغه ای نيست، آرامش 
است و اين دغدغه او است. از آن هنگام كه كودكی بيش نبود و در شهری پرهياهو، 

تنهايی اش را پر كرد. 
در تبريز، قوطی نقاشی ساختمان را به چند ريال خريد و تنهايی اش را با نقش های 

رنگی، در زندگی خاكستری، جان بخشيد. 
طبيعت را به دنيای تنهايی اش كشاند. طبيعت رام و جانفزای تبريز، اين توان را به 

آن جا که کرشمه ها
نقش می زنند

آلبرت كوچويی



او می داد. 
ابرها، و  بر  انگار سر ساييده  ابرهای گريخته به دل آسمان، آن كوه تشنه، و  آن 

درخت ها و بوته های تشنه در جای جای زمين.
امپرسيونيسم را از البه الی صفحات كتاب های آمده از روسيه در هنگامه های اشغال 

ميهن اش، می يابد و در تابلوهايش جان می بخشد.
و اكنون تکتازی ابرها است و باران ها رودها و صحراها و كويرها... و سبك ها از پی هم 
می آيند، از البه الی صفحات. و آن گاه فرصت هايی برای ديدار مانه و مونه، پيسارو، 

گوگن و وان گوگ.
»مونه« چون بوم و سه پايه را مثل همه امپرسيونيست ها، به دل طبيعت برد و 
شتاب زده و گاه نقطه گون، رنگ ها را بر بوم نشاند، كاشت، و دلباخته اثرهای درگذر 
شد، در دنيای محو بازی های طبيعت، امپرسيونيسم را تجربه كرد و احمد غفاری، به 
دل طبيعت آذربايجان شتافت... آن جاده كشيده تا به آن دورها، در گذر از اليه های 
رنگين و رام درخت ها و ابرها، انگار »مونه«ای نشسته باشد، و روستاهای پاريس را 

بر بوم آورده باشد. 
تا به پست امپرسيونيسم برسد و آن گاه توفان رنگ های فوويستی گوگن و وانگوگ 
می كند.  رام  را  طبيعت  دل  در  سركشيده  وحش های  انگار،  می شتابد.  پيش  به 
پابلو  و  براک  ژرژ  به كوبيسم  تا كه  رام می شوند.  وانگوگ،  و  ديوانگی های گوگن 
پيکاسو می رسد. انقالبی فراتر از مرزهای نقاشی زمانه... اما مکعب ها و استوانه ها و 

مخروط ها و كره های احمد غفاری، تشنه طبيعت فريبنده، رام می شوند. 
سزان بود كه نخستين بار گفت: همه چيز تركيبی است از مخروط، كره، استوانه، 
مکعب ها... و اكنون احمد غفاری، همه را در دل كوالژها و ابستره ها، جای و جان 

می بخشد.
كوبيسم او را سيراب نمی كند، اما آن شکل ها و فرم ها را تا به هميشه، او را همراه 

می شوند. 
اكنون می داند، كه كوبيسم، هنری متفاوت است، كه از چنگ قلم مويش می گريزد، 
تا به ابستره تنه بزند، و تا هميشه با او بماند. اگرچه گاه، به پهنه تنش های واقعگرايی، 
بازی های غريب كالژ، فريبندگی خط و چين و شکن آن در خط نگاری، سرک بکشد. 
هنوز رنگ هايش، زنده، فريبا، درخشنده، انگار رنگ و بوی آذربايجان را با خود دارند، 

جلوه می كنند. 
فرم و شکل در يورش رنگ ها، خود را می بازند و به هاله ای سبز و سرخ و زرد و آبی، 

بدل شده صحنه را ترک می گويند. 
باز پابلو پيکاسو بود كه زمانی نوشت وقتی نقاشی می كنم، موضوع من بايد نشان 



بدهد چه چيزی را يافته ام و نه به چه چيزی نگاه می كنم. 
چنين است كه در تابلوهای ابستره، حتی مونه نگاری هايش از امپرسيونيسم و پست 

امپرسيونيسم، از يافته هايش در زندگی، از تنهايی هايش، می گويند. 
آن چه كه يورش بی امان رنگ های زرد و قهوه ای و گاه موج آبی و سبز و نارنجی، 

همچون يافته های فوويسی وان گوگ و گوگن، از يافته هايشان می گويد. 
او نه دوزخ، نه برزخ، كه گوشه هايی از بهشت را می آفريند.

»احمد غفاری« هم عطشی سيری ناپذير برای خلق داشت و هنوز دارد. برای هر آن 
چه می بيند. 

چنين است، كه ابزارش می شود دنيای واقعگرايی، چوب، دكمه، قاشق، مقوا، كاغذ، 
كليد، سکه... صنعتگر می شود، طراح می شود. گل را می آزمايد، گچ را و هر آن چه 

را كه بيايد.
عطش او برای خلق است. برای آفرينش... و قالب ها را می شکافد و به مدد می گيرد. 
بايد جست، بايد يافت. و در اين هنگامه ها، ميدان كارزار او، همواره، نقاشی نوين 

است و بس. 
مجموعه كارهای »احمد غفاری«، همچون دلباختگان نقاشی نوين، نگا به اثرهای 

امپرسيونيستی، و به ويژه مونه دارند. البته با نگاه به پيس رو سزان هم.
و تندی های بی امان فوويست ها، و گاه، شکوه كاندينسکی را. احمد غفاری، دهه هايی 
را به شناخت مکتب ها، در موزه ها گذراند و همه تکنيك و بازی های تکنيکی در 
آثارش، حاصل آن اند. انگار جز بازی فريبنده خط و رنگ، دلنگرانی ديگری ندارد. 

چنين است كه شاهد تکتازی تکنيك در كارهای او می شويم. 
در آغاز اين كنکاش ،خيال و انديشه، كابوس ها و رؤياها، انگار جايی در قاب هايش 

ندارند. اما اكنون، هنگامه فرصت دادن به جدال آن ها است. 
»فردريك نيچه«، زمانی نوشت: ما هنر داريم تا از حقيقت پژمرده نشويم.

با اين باور، احمد غفاری جز هنگامه هايی چند، در آغاز نقاشی، به مرزهای حقيقت 
و واقعيت، نزديك و دور می شد. 

را در تکنيك و فن، در  تا احمد غفاری، همه داشته هايش  اكنون فرصتی است، 
شناخت مايه های رنگ، بوم، چوب، كاغذ، گل، گچ، می خواهد، يافته هايش را بر بوم 

بياورد. چيزهايی كه در نگاه او، در خيال پردازی هايش، جاری می شوند. 
نيم قرن تجربه در تکنيك و فن بس است. خوش امد بگوييم... هنرمندی راكه از 

يافته هايش می گويد..... خوش آمد....



خدا نـــام  بـــا  آغـــاز  مي كنـــم 
يکتا خالـــِق نقش آفرين اســـِم  به 
خالــــِق يکتـاِي نقــــش و رنگهـا
در قلوِب عاشـــقان عشـــق آفرين
آتـــِش ســـوزان و آب و باد و خاک
ظلمت جان دائم از او روشـــن است
نقـــش او در پردۀ جاِن من اســـت
مي بَـــَرم بـــر درگِه مهـــِرش پناه
در تماِم مشـــکالت او با من اســـت
نوِر مِهرش جمله در تابندگي اســـت
دريـــد او  را  انديشـــه ام  پـــردۀ 
مـــرغ جانم پَر گشـــايد ســـوِي او
هســـتم از جام مِي او مسِت مست
بـاده هـاست بـاده اش گيـراتــــرين 
ُجملـــه آبادند زين ِمـــي هر خراب
پاكباز عاشـــقاِن  اويَنـــد  مســـت 
مي ســـاخته چنان  يکتامان  پيـــِر 
عاشقـم مــــن احمــــِد غّفـاريَ م
سادگي است مرامش  كه  خيرخواهي 
بَسا تنهــــا به شــــبهاِي دراز اي 
دامنـــم كز اشـــك دريا مي شـــود

تجلیل از
استاد میراحمد غفاری

استاد قربانعلي اجّلي )واثق(

گفتـــه، بـــا يـــاد دل آرام خـــدا
برترين ِكلِك ُصنعش  باشـــد  او كه 
آهنگهـا بهيــــن  بـا  دلــنــــوازم 
بَرين فـــردوِس  چو  جان  باِغ  كرده 
موهبـــت فرموده بـــر دلهاي پاک
است الکن  زبانم  ُشکرش  كنم  چون 
ِمهـــِر او در قلب حرماِن من اســـت
هر زمان هر لحظه شـــام و ُصبحگاه
دســـت ما را اوست بگرفتست دست
نـــوِر او نـــوِر اُميد زندگي اســـت
او مـــرا ز آغـــاز نقـــاش آفريـــد
او دلجـــوِي  قامـــت  بر  عاشـــقم 
مي پرست اويم  دســـت  جاِم  كرده 
دلداده هاست ســـاقِي  ما  ســـاقِي 
ني در هر شراب باده  اين  مســـتي 
اهِل نقش و اهِل رنگ و اهِل ســـاز
كرده بـــر خود جملـــه را دلباخته
معصيـــت كار از گناهـــان عاريَ م
است افتادگي  از  ســـربلندي هايش 
بـــا ُخدايـــم غـــرِق در راز و نياز
عقده هايـــم بس زِ دل وا مي شـــود



چنان ســـبکبالي  ُمرغ  مي شـــوم 
انديشـــه ام مرا  خود  با  مي َكَشـــد 
نيرنگها از هـــر حيلـــه و  فـــارغ 
مي شـــود گلســـتان  من  فکر  باِغ 
من بُحکـــم او قلم گيرم بدســـت
عالمي از نقش ســـازم چون بهشت
زيبا شوند من  در چشـــم  زشت ها 
مســـت گردم وقِت خلـــِق هر اثر
بازگـــردد پيـــش مـــن دروازه ها
گاه چون بحري خروشـــان مي شوم
زالل آِب  از  جوشـــنده  چشـــمة 
مي چرد ســـبزه زاران  در  آهويـــم 
وه چه گلگشت و تماشائي است باغ
بذر اين ُگلشن كدامين دست  ِكشت؟
ميخانه اي چنان  باغي  هر  هســـت 
آ در اين ميخانـــه جامي نوش كن
الهامات غيب ز  نقشـــي  هر  هست 
بـــارور باشـــد  نقش  نهـــال  هر 
زراست هركدامين نقش چون ســـيم و 
»از ُدر و گوهـــر هنـــر برتـــر بود«
از جاِن عشق باشـــد پديد  هر هنر 
عاشقان را غيرعشـــق امداد نيست
بيستون باشـــد  عشـــق  از  پايدار 
اســـت دلدادگي  حاصِل  دلبري ها 
شدن نام آور  نيســـت  آسان  هرگز 
بس تالش و رنج و كوشش الزم است
و تالش رنـــج  بار بس  بايـــد  بُرد 
زي هنر در بنِد مال و جاه نيســـت
مي بََرد لّذت ز رقِص شـــاخ و برگ
با فـــروغ عشـــق دل را زنده كن
ببار هدايتگـــر  ابري  چـــون  باش 
پيشـــة خود ســـاز صدق و راستي

مي ُگشـــايم پَر بســـوِي آســـمان
تـــا كند پُر بار ســـاق و ريشـــه ام
َرنگها بـــا  مي كنـــم  عشـــقبازي 
خّرِم و سرســـبز بُســـتان مي شود
تا َزنَم نقشـــّي و گردم مست مست
مي شـــود زيبا به ِكلکم هرچه زشت
بَهر مـــن َملموس هر رؤيا شـــوند
بي خبر خـــود  از  اِنگار  مي شـــوم 
تازه ها از  انديشـــه ام  پُـــر شـــود 
گاه همچون چشمه جوشان مي شوم
بخشدم هر نقش و رنگي شوروحال
مي پَرد گلســـتان  در  جان  ُمرغك 
هر كســـي از باغبان گيرد ُســـراغ
بهشت باغ  زا گشته چون  فرح  كان 
مي كنـــد ديوانـــه هـــر فرزانه اي
خويـــش را فارغ ز عقل و هوش كن
زان بري باشد ز هرچه نقص و عيب
باغبانـــش ِكشـــته باغـــي پُر ثمر
يا كه بَحري پُر ز ُدّر و گوهر اســـت
شـــايد از ُملِك دو عالم ســـر بود
عاشقي شو دســـت بر دامان عشق
نيست فرهاد  از  هرگز  پس  بيستون 
اين ُسخن از بزرگي يادگار اســـت 
است آمادگي  كار سخت  هرچه  بَهِر 
شهره همچون خســـرِو خاور شدن
است الزم  بينش  و  بســـيار  دانش 
معاش امـــرار  گـــردد  مهّيـــا  تا 
در بساطش زان ُجز اشك و آه نيست
مرگ روي  نبيند  ســـان  اين  زندۀ 
خويش در لوح جهـــان پاينده كن
رحمِت خود كن َســـِر مـــردم نثار
در صداقـــت مي نبيني كاســـتي



دســـتگير را  افتـــاده اي  هر  باش 
بَُود مـــردان  خصلت  دســـتگيري 
شـــاعر رنگ اســـت غّفـــارّي ما
است حاذق  طبيبي  چون  ميراحمد 
نبود رنگ و مويش رنِگ برف گرچه 
عّزِت او جاودان و شـــوكِت او پايدار

خبير و  آگاه  احوالـــش  از  بـــاش 
از بالهـــا حافظـــش يـــزدان بَُود
شـــور آهنگ اســـت غّفـــارّي ما
نخِل طرح و نقش و رنگش باسق است
در هنر عمر عزيـــزش كرده صرف
ماندگار اجلّـــي  گلگشـــِت  همچو 
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