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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 ٢٠١٣ نومبر ١٧
 

  در برلين' افغانستان عشق من'اتر ئاجرای ت
 از سوی ھشت بازيگر دختر افغان

  

لمان، از سوی شماری از بازيگران افغان، اوز پی در پی در برلين مرکز سه ر) مونامو ("عشق من افغانستان"تئاتر  

  . شدءاجرا

ن تئاتر نقش يم بودند كه ھر كس در بخش ھاى مختلف اين تئاتر سھيگر در اجراى ايگر و نا بازيش از ھشت بازيب

  .اصلى را برعھده داشتند

 

لمان به سر می برد، ان تياتر افغانستان که اکنون در گرايكى از بازيتئاتر با رقص محلى و با اجراى طاھره ھاشمى، 

 .شروع و در عين رقص او، راوى، داستانى را خواند
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ان به قسمت ھاى مختلف شھر به راه مى افتند و در ھر قسمتى از شھر اتفاق تازه اى رخ ياتر، تماشاچئدر داستان اين ت

 . كندیان مياتر بئى خود را براى تماشاچى در قالب ت دھد و مھاجرى از افغانستان گوشه اى از داستان زندگیم

 

ى با خبرنگار ئگو و گرى را در افغانستان آموخته اند، در گفتي بازۀشيطاھره و مھديه ھاشمی، دو خواھری که پ

 .خبرگزارى بخدى از دردھا و رنج ھاى خود گفتند

ن فرھنگ مقدس يشه در زنده نگه داشتن ايمست، من ھيك فرھنگ است و گناه نيرقص به عنوان : "طاھره ھاشمى گفت

 ."تالش دارم
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 .ت تجربه كرده استي ھمانى را بازى كرده که در واقعقاً يمھديه نيز می گويد که دق

ن مشكالت را با يگر اي سنتى افغانستان بود و حاال دۀن مشكالت من در جامعيكى از بزرگتريچادر و اسالم " :او گفت

   "زندگى در آلمان ندارم

اتر، که سابق کارمند دفتر ملل متحد در کابل بوده نيز می گويد که در افغانستان، حقوق زنان به ئيکی از بازيگران اين ت

 .شکل وحشتناکی پايمال می شود

 نيز به خبرگزارى ،ش بودين تئاتر در سالن خويزبان اجراى اين كه ميول مركز فرھنگى افغانھا در برلؤآقاى زمانى مس

  :بخدی گفت

م، يگانه انجام دھيك كشور بي در یشبرد و شناخت ھنر و فرھنگ افغانيم در راستاى پين كارى كه بتواني ما از كوچكتر"

 ".م كرديغ نخواھيدر

 در پاسخ به خبرنگار بخدی که چرا افغانستان را »تياولك و«ن تئاتر آقاى ياتر سه روزه، كارگردان ائدر انتھای اين ت 

  :انتخاب كرده گفت

ن شروع قسمتى از سفر من به افغانستان ين تئاتر در برليه دوست داشتم به افغانستان سفرى داشته باشم و اجراى اشيھم"

 ".خواھد بود

 شد و در بخشی از آن، ءك افغانى به صورت زنده و با اجراى چند تن از جوانان ھنرمند افغان، اجرايان موزيدر پا

 . کردندءرا اجرا) اتن(انی جوانان افغان به شکل دسته جمعی، رقص افغ

 لمانا –ا يس جويادر

 ١٤:١٢ ساعت ١٣٩٢ عقرب ١٧جمعه 

 

 خبرگزاری بخدی

 

 

 


