
در   - گرافيك  طراح  هنرمند    - حقيقى  ابراهيم 
با  اش  هنرى  فعاليتهاى  از  دهه  چهارمين  پايان 
حضور جمعى از هنرمندان و دوستدارانش از سوى 

فرهنگستان هنر تجليل شد. 
در مراسمى كه روز شنبه 25 آبان ماه 1387 از سوى 
فرهنگستان هنر در مركز نقش جهان برپا شده بود؛  
محمد احصايى، مصطفى اسدالهى،  امراهللا فرهادى و 

بهرام كلهرنيا از ابراهيم حقيقى سخن گفتند.    
در اين آئين ابتدا امراهللا فرهادى با اشاره به نخستين 
ديدار و آشنائى 30 سال پيش خود با حقيقى گفت؛ 
او در همه اين 4 دهه، چه در شرايط سخت و نفس 
همواره  سرشار،  و  خوش  روزهاى  در  چه  و  گير 
داشته  آموزنده  و  مولف  اثرگذار،  پررنگ،  حضورى 

است.
زبان تصويرى اش گويا،  شيوا و روان است. پيچيده  
نمى بيند و پيچيده هم حرف نمى زند و كار هم 
نمى سازد، اما در پس هر كارش انديشه اى عميق 

نهفته است.
حقيقى، تجمع ها و تشكل ها را باور دارد، به فكر و 
خرد جمعى اعتقاد دارد. ذهن حقيقى، ذهن جمع 
گرائى است و دلش همواره براى به اصالت رساندن 
جمع ، حرفه و توليدات ذهنى آن مى تپد. فرهادى 
در بخشى ديگر از سخنانش گفت؛ حقيقى سالهاست 
كه نام اش، اعتبارش، دوستى ها و ارتباطاتش را به 
همراه تجربه ، وقت و انرژى كارزايش، صميمانه و 
بى دريغ بدون هيچ چشمداشتى گذاشته تا جايگاه 
ويژه اى براى گرافيك و طراحان گرافيك ايران رقم 

زده شود.
در ادامه اين نشست محمد احصايى طراح و نقاش، 
حقيقى را يكى از دردانه هاى گرافيك معاصر دانست 

و گفت: صحبت كردن درباره او و آثار فراوان و گران قدرش 
در ظاهر كارى سهل وساده است، اما براى من كه به ارزش 
هاى فرهنگى او شناخت دارم و آن را آميخته با شخصيت 
دشوار  بس  كارى  آثار  اين  تحليل  دانم  مى  اش  فردى 

است.
وى گفت: هنر و فرهنگ دو سرمايه عظيم و اليزال براى 
هر ملت است و دارندگان آن را نمى توان با صحبت هاى 
متعارف و ادبيات رايج چنان كه بايد معرفى كرد، زيرا قدر 

و قيمت اين دست افراد حيرت انگيز است.
افزود:  حقيقى  ابراهيم  هاى  نگارى  خط  به  اشاره  با  وى 
خط نگارى هايش منحصر به فرد و كارش قابل ستايش و 
تعالى بخش روح است و آثار كامال شخصى او ارتباط غير 
مستقيمى با حرفه او ، گرافيك دارد به خصوص كه طراح 

گرافيك، منتقل كننده پيام است.
نيز  دانشگاه  و مدرس  گرافيك  اسداللهى طراح  مصطفى 
گفت: حقيقى به دنبال يك لهجه بصرى ناب بود كه بعد از 
اين 4 دهه فعاليت، آن را پيدا كرده و در اين جست و جو 
ها به وضوح، مساله شناخت مخاطب را مى توان مطالعه 
كرد.  زيرا او مهم ترين هدف اش شناخت صحيح مخاطب 

و ارتباط درست با او بوده است.
نيز گفت: حقيقى سخت  ديگر  نيا، سخنران  كلهر  بهرام 
گير و پر تعصب است و در كارش انسانى راستكار است كه 
در زير جلد تمام آثارش اين نكته ديده مى شود، زيرا او 
قصد فرهنگ سازى دارد و گرافيك ابزار وااليى براى اين 

هدف است.
 ابراهيم حقيقى نيز در بخش پايانى اين آئين با اشاره به 
گفته هاى سخنرانان گفت: بعد از اين همه تعريف و تمجيد 
بايد در صندلى فرو مى رفتم، زيرا نمى توانستم خود را در 
برابر اين سخنان قانع كنم. از طرفى توانايى تكذيب آنها را 

هم ندارم چون بايد دوستانم را ناديده بگيرم!

او ادامه داد: اين آئين فرصتى است  تا يادى از مرتضى 
او  از  مميز بكنم كه شاگرد مستقيم اش بودم و بسيار 
آموختم و هر گاه خواستم تصميمى بگيرم ، مميز درونم 

راه را به من نشان داد.
او سپس با اشاره به سخنان حاضران ، درباره رها كردن 
رشته معمارى  و طراح گرافيك شدنش گفت: از آنجا كه 
آدم عجولى هستم گرافيك را به جاى معمارى انتخاب 
كردم ، تا زودتر به بازتابى از جانب مخاطبان ام دست 
يابم . هميشه فكر مى كنم كه فرصت كم دارم و كارهاى 
زيادى مانده تا انجام دهم و ارتباطات زيادى هست  كه 
بايد برقرار كنم و همه اين ها ناشى از دغدغه زمان براى 

من است.
در پايان اين آئين ، لوح تقدير فرهنگستان هنر جمهورى 
اسالمى ايران به پاس 4 دهه تالش مستمر در اين عرصه   
توسط محمود جوادى پور ( از پيشگامان گرافيك ايران) 

به حقيقى اهدا شد.
همچنين  رحيم پشنگ كتابى و دامون خانجانزاده نيز 

تابلويى به رسم يادبود به او تقديم كردند.

نكوداشت ابراهيم حقيقى 
40 سال تالش پايدار


