
نصیرمهرین

                    نقاشان آواره

                          ۴  

         
-             ناجیه محمودی طبیبی

                                                  ٢

نصیرمهرین

                    نقاشان آواره

                          ۴  

         
-             ناجیه محمودی طبیبی

                                                  ٢



بھ افغاـنستان، دسامبر سال  ھاجم شوروی  اسبت سالروز ـت بھ مـن عدادی ھموـطنان  با١٩٨٢ـت شب ھـنگام   ،

چراغ ھای دردست داشتھ، شھرکولن المان را پیاده بھ سوی بن پایتخت آلمان، پیمودند. ناجیھ محمودی

کھ ـکـشمش و فردا  صبح  بود. در  شرکت کـنـنده ھـمـگام  دوستان  با  زنان  سایرخواھران و  در ـکـنار 

چھارمغز، چای ویا شیر برای عزیزان توزیع میشد، ناجیھ با تبسم دست دراین کار داشت.

با این ھمھ مشغولیت ھا، روزگارسپری شد، با روشنفکری کھ داخل وخارج دیده است، ازدواج کرد با

پیامد ھای موفقیت آمیزو بازھم بار رفتن بھ کشور دیگر بردوش.
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ھا و رسکھا، رنـگ خود، ـب شتر  دھۀ پـی سخنگویان دو  یاران و  کھ  شد  ساعد  نۀ ـم تو ـفرصت و زمـی در تورـن

کاغذھا را در اطاقی گرد بیاورد، گذشت زمان و دیده نی ھای چندین سالھ را یارویاور کند.
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با نگاھی شتابزده و بدون طرح پرسشی از انگیزه ھای وی پیرامون بیشترین نقاشی ھا از زن، طبیعت،

اید پرـسشی را تم، نـب رنده با خودش، در ـمنزل وی،  با خود گـف ندیس ھای باـمیان، ـپرنده، گل و نـقاشی ـپ ـت

مطرح کنم. بھتر است از وی بخواھم تصویرھای از نقاشی خود را برایم بفرستند. بارھا بھ سوی آنھا

ببینم و بر داشت خود را مطرح کنم. آنچھ دریافتم، این بود کھ بُعد سانسورستیزی، ندیدن محدودیت ھای

عقیده یی و جنسیتی، ناجیھ محمودی- طبیبی را در کارگاه اش ھمراھی کرده است.

     

شاید ھنگامی کھ شنید، تندیس ھای بامیان را بخاک وخون کشیده اند، با نقاشی اشک دل بر روی کاغذ

نقاش میتواند از راه به تصویر کشیدن مفهومی، براینھاد ویاد تندیس ھا را گرامی داشت. زیرا 

بیننده بال وپری بدهد که  در گسترۀ بیشتری تفکراو به پرواز آید. شاعر با واژه ها، نشاندن
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مفاهیم برشانه های آنها با خواننده وشنونده سخن می گوید و نقاش هنرمند از راه تصویری

که از رنگــها ایــجاد نــموده با بینــنده سخنگو میــشود. چنــین میتــواند بــاشد، راه دادن پــرندۀ خوش

صدا و امید بخش در کنار گوش نقاش و . . .               

*                                                           

راسخ،2019در سفرتابــستان  شریف  دوست عــزیز  راسخ و  جان  شکریه  با  به تورنــتو، هــمراه   

رفتم به آرامگاهی که مادر وپدرناجیه محمودی در آن آرامش جاودانه یافته اند. چه احساسی

میتواند دست دهد جز آنکه، محبت های شان در هامبورگ پیش چشم ام ظاهر شوند و از تۀ

دل به آن مهربانی ها ومحبتهای 

مادر وپدرگونۀ هردو که برای من، احمد ساغری و همانند فرزندان خویش، عمر ونصراهلل . . .

نیز دریغ نمیکردند، اشک آمیخته با تحسین را بیابم.

دقایق بعد که نظرم به کارگاه ناجیه جان افتاد، به شکیبایی انسانی اندیشیدم که نــماد دختران

ـــردوست داشتند، هـن که آرزو  آنانی  ـــاشد.  ـــواند ـب ـــشماری میـت ـــندان بـی ـــاشان وهنرـم ـــسران، نـق وـپ

جدا به نــمایش بگــذارند، از آن  رسانیده و همانــجا  گی  به بالــنده  وطن  خویش را در  داشتنی 

است. یافته  ناجیه نــیز در تورنــتو چنــین فــرصتی  دست نــدادند.  اما هــنر را از  شدند.  ومــحروم 

جایی که تهدید سانسور را نیز برای ابراز احساس و آرزو های هنری خویش نمی بیند. پارچه

هایی را در این نوشته در معرض دید شما نهادم.
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