
 میدو ا عشق از یجاذبه  با دایریکتر و صورتگری، ممثل

  جهان فانی را وداع گفت

  
  نبی ھنرمل کاکر

  

از عشق و امید و  یبھ ذاش با جا ھنرمندانھقیت ی و خالیانتوا ی کھ بوسیلھ نقاشی، کاکر ھنرملنبی 

 ی را بھ تصویر می کشید کھ دل ھر بینندیی زیبامیزیش رنگھا جلوه ھاآمویک در  موزون با حرکا ت

بھ  آنقدر، تعیطب ییدر عظمت زیبا آرام، او در البالی موجھا آرام یی نقاشی شده ھا تابلو از دیدن 

نبی  اند ابجذ راینقد، ھنرمل ھنری چرا ارایھ ھای. می شود میرود کھ ماال مال از ذوق و حیرتپیش 

بھ ھنر رسامی  قھانی عالی نو جولگی جھان فانی را وداع گفت از دوره ھاسا ٦٣کھ در سن  ھنرمل

پینسل  از قلم زد تای سام مجبور او را بھ این ھنر شوق و عالقھ اش روز تا روز ینکھشت تا ادا

را در این را  م ھاین گانجا بود وی با اطمینام دھد از ھماھایش را انجا تجربھ اسکیچ و پرداز نخستین

 بھ گفتھ بلکھ کار مو ضوع کرد کھ نتنھا بانتخا طبعیت خود را نقاشیر کا عضودا شت و موبر ستا

ھا  ییوتمندانھ زیبابود کھ سخا این طبعیت استاد بوده است زیرا یبھ ھ مثاب برای او ش طبعیتخود ی

خاص خود را در ھنر  ی دیگر سلیقھ ھنرمند مانند ھر، ھنرمل ی خود را بھ وی عرضھ کردهو رنگھا

  .داشت نقاشی

  

فیت و شفا رنگھا بت از نظر ترکینازکیھا و بعضی خصوصیا طربخا آبی از رنگ نقاشی راو در کا

او می خواست  آنچھ زیرا در نقاشی بود لیزمریا یه شیوسبک و  ھنرملر کا می کرد سبک دهآن استفا

ب افتا، اند کوچھ ھا فتھگر یھما رشکشو دیعا مردم ندگیاز ز کھ ی استبلو ھاھد تابد گرشاتما بھ



فتھ وی تبلور یا ھای  در تابلو ھمواره مناظر طبعیی، رانکسبھ کا ییسیما، بازی ھای ملی، مردم زدگی

تا  بلکا صنایع از لیسھ رشتھ او در این رش بودآمد روز گاسر ھنرمند نقاشی ر فند، ھنرملاند نبی 

موختھ ھا آ رسامی داستا ھم بھ صفت داشت و زمانیرا با خود  ختھو اندو ختھموآ لیعا تتحصیال بھ

با  نقاش قسمت کرده است او نتنھا یک نھوت منداسخا نو جوان موزندگانآخود را با  ھای و اندوختھ

 وقت بلکا از تیاتر دیکوریشن صھدر عر، ھنرمل ھم بود ھرما ین گرئتز بود بلکھ بھ و ورزیدهتجر

 بھ حیث خورشیدی ١٣٥٦ در سال ننستاملی افغا تلویزیون ل شدنبا فعا بعد ھا غاز نمودهآکارش را 

 او ینیئتز نموده کھ ھر حرکت شانزده سال تمام اجرای وظیفھ و دیکور تلویزیون گرافیک مسوول

  .ن تلویزیون می گردیدجھ بینده گاموجب تنوع و جلب تو

ی ھم دسترسی داشت سیقبھ مو ن گرییئو تز نقاشی ردر کنا او

. جود استمو وی از، رشیف رادیو افغانستانآدر  ھنگھایآ

، وازآ، کمکیانو انیس د، میرمن، ت ژوندونبا مجال، ھنرمل نبی

پشتی دیزاین صفحات نقاشی برای  دیزاین در زمینھ، غپشتون ژ

 ھمکاری نموده است و عالوه داستانھای مصور و عناوین ھنری

  .کرده دو نقش را اجرا رابعھ بلخی در فلم زمانی نآاز 

مانند ھزاران کابل نشین  وی ھم درگیری ھای داخلی غازآبعد از 

سال در کشور  ٩  مدت خانھ و کاشانھ اش شد مجبور بھ ترک

 ھم دست از کار نجاو آ کرد زندگی پاکستان بھ صفت مھاجر

رسامی  بھ صفت معلم خانھ یک یتیم ھنری بر نداشت و در

 بھ کشور بوسنیا ف ھمین بنیاد بنا بر برازندگی کارش در عرصھ نقاشیکھ از طر مصروف کار شد

. نجا اجرای وظیفھ نموددر آ شد و مدتی را در بخش آرت و ھنر توظیف

تابلو را نقاشی نموده کھ در نمایشگاه ھای داخل ھزار  در حدود، ھنرملنبی 

، شوروی سابق، ایران کشور ھای کشور و خارج از افغانستان در

تابلو ھای ، وت کابلتیستیان لمان امریکن سنتر پشاور و گویتھآ، تاجکستان

  .معرض نمایش قرار گرفتھکور در مذ

بار  ١٣ نقاشی و دیکوریشن کاری وی در عرصھ جستھ گی ظرافتبر

ور کش از جانب مقامات دولتی قدردانی و تقدیر از کار وی را یزمینھ 

از کشور میسر بود اما عشق و  زندگی در خارج امکانات نکھآبا ، ھنرمل برای. ختھ استمساعد سا

 "طالبان"بعد از سقوط  گشت مجددش بھ افغانستان گردید اوجب برو وطندارش مو عالقھ اش بھ وطن

 وف کار در تلویزیونش داشت مصرکھ بھ ھنر ی وعالقھشور  و با ھمھ توان و برگشت، بھ افغانستان



یکی  کار شده جالب و قشنگ ظریف کھ خیلی تلویزیون این لوگوی بود کھ از کابل نشرات دارد ریاناآ

پنچھ ھای بی  عیسوی ٢٠١٠ سپتمبر سال ٣٠روز پنچشنبھ با دریغ و درد . است ھنرمل از کار ھای

ی او یان و عالقمندانش را در سوگ جدارحم مرگ زندگی و تالش بھ آفرینش را از او گرفت و دوست

  .قرار داد

  !روانت شاد باد ھنرمل گرامی

  فضل الرحیم رحیم
  ٢٠١٠اکتوبر  ٣
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