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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۲۶/۰۳/۲۰۱۹              تیموراسمعیل 
 

 اتریت یروز جهان یبه بهانه ا
 

، زالند دایهم ظاهر هو ی، و زمان۱۳۵۴آورم در سال  ی، احمد ظاهر را به خاطر ممزار اتریت نمایس ژیست یرو به
، برسات ، آواره ، مغول آعظم ، دشوار ی، روز ها، اندرز مادری، رابعه بلخروزگاران یفلم ها زیرا، و ن الیو ژ

 یروشنگر گهی، در جا وی، در کنار روزنامه و راد شیسده پ مین اتریو ت نمایس ،را الیسلطان قلبها ، روسالن و لودم
 : که میآموخت اتریت نمایس نیهم از ، قد راست بود یو فرهنگ ساز

 . ردخوب ندا انیپا ی. بدمی، به هم مهربان باشمیبمان عاشق
 

 دادیسطح متوسطه فارغ م در یکه مکتب نادر شاه یدور ِ شاگردان نیصنف هشت بودم از نخست ۱۳۴۹ سال
چوک دروازه شادیان {  } ن سال ، یکی از خواسته های مظاهره چیانی که مقابل درب ورودی چهارباغ روضهآدر 

صدا می « کنچنی خانه »و تیاتر را « مهمانخانه شیطان  » تجمع داشتند ، بستن درب سینما و تیاتربود . سینما را ،
  .زدند

 

 
 

پیوند به همین رویداد پخش می شد ،  در از متن ابالغیه ای حکومت که در آنروز ها ، بار بار از رادیو افغانستان
برخی شهر های دیگر همزمان و هماهنک است . ابالغیه ، این گروه  و کابل این موج اعتراضی در بر می آمد که

 .واندمی خ " های مشکوک الهویه و مخل نظم عامه مال " را
 

کرد تا به  د و بیست و هفت سال دیگر عمررجان سالم بدر بو ،، سینما مزارن بلواآاز  به هر حال از آن روز و
را ،  ( واقع باغ حضورتیاتر بلخ )بیدار ننداری و اما ساختمان ویران گشت( دست سلف " اخوان " ) طالیان

 سال ، و یا دالبل دیگری که حاال نمی دانم ،در همان عقب نشینی دربرابر این خواست شاید هم در پی یک حکومت
 . خود ویران کرد
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« ملنگ در لباس پلنگ » و « دختر گلفروش  » ، «قانون ، قانون است» نمایشنامه های ( از تیاتر آنروزی ) بیدار
ستاره  ماری مهتاب ظاهری ، عزت هللا هنر دوست ، سیمای بازیگرانی ، چون اکبر روشن ، غفور همدل در

ملینا ( نبی روشندل ، محمود فروغ ، وکیل نیکبین ، میا احمدی ، فرشته ، و  ) درخشان ، یعقوب ظفر ، نورجهان
  سر مشق زنده گی از آن برایم ، همچنان در من جاریست و پیام های برداشتهو  انور نبیل

 

 پایان
----------------------- 

 

زنده گان افزون و نیز دعایی به  ، روح رفته گان ، شاد و عمرموران تیاتر و سینمای کشور گرامینآ یاد همه
از امروز و در همین روز ، دور ازشهر و دیار ، غریب و  سال پیش ۲۵خشنودی روح عبدالرحیم ساربان که 

جهانی تیاتر  ، در روز ۱۳۷۳ال س حمل ۷و  ، واال شد و ، در هنر موسیقی تیاتر درخشید بیکس ُمرد . ساربان از
 . به خود پیچید و رفت
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