
 
از دکتر حميداهللا مفيد                 : نگارشی   

 در حاشيهء تاريخ تياتر افغانستان
 

 حميد جليا مردی از تبار هنر وِخّرد

 
 حميد جليا  مردی بود صميمی ، دلسوز ، مهربان ، با انديشه ، که از چشمه استاد دانشگاه  وفرهيخته مرد تاتر کشور

پر قلب ،ی و عدالت اجتماعی سيراب گرديده بود ، و تا پايانی ترين لحظات زندگیسار عشق به انسان ،آزادی، دموکراس
.     ميهنش می تپيد  مردم و  ولی مهربانش بخاطرتپش  

 شدم تا   به کتاب ها مطالبی را روی هم کنم ناگزير هنر مند فروزنده تاتر کشور  اين هنگامی که ميخواستم تا در مورد 
افغان درامه، ( مراجعه نمايم و به جستجو بپردازم ، که در سايت های تاتر کشور   بارهدرسايت های و نشرات  ويژه 
از آن ميان  به مطالبی  سوای    زندگی نامه  دست اندر کاران تاتر کشور بر خورد کردم  و) کوکچه  وسايت تاتر ايران 

:  يد در مورد آنها پرداخت  که ال جرم با آمد،در باره  پيدايش تاتر در افغانستان مطالبی بديده   
 ويا پارچه تمثيلی را به نمايش پيس  درامه،هنر تاتر در يک سخن ، هنريست که هنر پيشه گان در روی ستيژ   
گذارند ، هر گاه در روی ستيژ هنر رقص و يا آواز خوانی و يا شعبده بازی و يا  پارچه های موزيکال ديگری به مي

ناميدهی موزيکال   بل که هنر رقص ، آواز خوانی ، شعبده بازی و يا نمايش ها، نینمايش گذاشته شود ، هنر تاتر  
 و يا گذردر  ، حتی اگر پارچه و يا پيسی نمايشی در تاتر که شامل استيژ  و امفی تاتر است ، اجراء نگردد و می شود 

يا نمايشی روی   و يا هر گاه  درامه وبازار  است   وگذرارايه شود باز هم نمايش تاتری نی بل که نمايش روی  بازار 
پاپليکم  موجود نباشد ، و نمايش ثبت گردد ، آنگاه نيز نمايش مطرح شده نمايش يا  استيژ  اجرإ گردد ولی تماشا چی و
 خواهد بود ، با ارايه ديدگاه بااليی بر اين فرايند می  رسيم که  تاتر فيلمیيا  تاتری نی بلکه نمايش تلويزيونی و

اين هنر با همين ويژه گی های آن در   واستروم قديم  ست غربی که نخستين جايگاه پيدايش آن يونان باستان وهنري
ور  قصر  خورشيدی در١٣٠١ ترسايی ويا ١٩٢٠  برای نخستين بار در سال افغانستان   :ی با ارايه نمايشنامه هاس

ت يابابای غر «  و سپس در سينما تآتر پغمان پی گيری پی ريزی  » لفتح « و » مادر وطن« ،» شاهان افغانستانغ
  . گرديد
 هيچ  ولی به نده نبايد از ديده بدور انگاشت که در پيدايش تاتر، هنر های تمثيلی و نقالی و مانند آنها نقش داشته االبت
 هسته  ديدگاه کهاين دالبازی نيز جز هنر تاتر نيستند و  وس آنها هنر های تاتری نيستند، حتی نمايش های سرکهوج

 هنر يا اينکه تعذيه های مذهبی پی ريزی شد و های اوليه تاتر در افغانستان در هنر های نمايشی نقال ها سادو ها و
 ساين قنات  زيرا نمايش های می باشند آورده شده نا درست»ساين قنات« تاتر در افغانستان  برای نخستين بار   توسط

. نه پارچه های تمثيلی  و نمايشی،ندآواز بود موزيکال رقص و  ودالبازانی   يا نمايش های  اکروباتيک  و  
 نو اما تأثير فرهنگ و تمدن شرق بر تاتر غرب مبحث جداگانه ای  است  ، که با نيم نگرش کوتاه می توان برآ

:پرداخت  
مبر پت سي٢۶ وفات ١٨٩٢ جوالی ١۵پيدايش (  تاتر آلمانی  منتقد  والتر بنيامين فيلسوف و   Walter Benjamin  

   
نام می برد که »  درام باروکی« از درامی به نام )   آلمانیرسرچشمه درام خون با( در کتاب )  ترسای در برلين١٩۴٠ 

ناميده می شود و اين هنر در تدوين ) پاوروتی مادر( است که در هند بنام منظورش همان نمايش های مذهبی هندوان 
.داشتتاثير جدی )ايپيش تاتر( »١٩۵۶تا ١٨٩٨لت فريدريش برشت برتو« تاتر حماسی برشت  

تحت تاثير جدی » ايزنشتاين ، ميرهولد  واختانکوف«  چون  روسيه انقالبی  برجسته  سان ودايرکتران ي درامه نو 
  . بودندهندی قرار گرفته  مذهبی نمايش های 



د که آينه تمام نمای تاتر را بايد در نمايش های شرقی از پيشگامان تاتر پست مدرن  باين باور بو» انتوان ارتور«
. چين  جستجو کرد وبويژه هند   

 ندرا بر روايت منطق الطير عطار شاعر برجسته شرق تدوين نمود) مجمع مرغان( » پتر بروک  ژان کلود کری ير و«
. شد گذاشته نمايش  به که ساليان درازی در اکثر کشور های غربی .   

ای چينی  هيچکدام جلوس آژده ه  ،  و در دهم محرم هندی ، تعذيه های اسالمیدرای مذهبی پاروتی ماواما مراسم ه
. بر پا می گردند هيجان ويژه  با شور وی نيستند بل که مراسم مذهبی اند که در برون از سالون تاترنمايش های تاتر  

هند جايگاه  ايران و وجه کشور های افغانستان و يچو در پايان اين ديباچه بر اين برآيند تاکيد می گردد ، که به ه
و آنچه که .  می باشند روم قديم  پرورش تاتر در جهان نيستند بلکه جايگاه پيدايش اين هنر يونان باستان و پيدايش و

طرح اتر در افغانستان و ايران  مبه نام تاريخ پيدايش ت»  افغان درامه و سايت تاتر ايران کوکچه و« در سايت های
بل .  هنر تاتری نيستندهوج هيچنه زدن ها ی روز های مذهبی به يس تعذيه خوانی ها و و. بنياد علمی ندارندگرديده، 

. به راه انداخته می شوندکه مراسم مذهبی اند که  با شور و هيجان دينی   
عزيز ما افغانستان نقش برجسته پس از اين ديباچه به شناسايی  حميد جليا مردی از تبار هنر که در تاريخ تاتر کشور 

:برازنده داشت  پرداخته می شود  و  
 

 
 جميد جليا در مسکو هنگام اجرای برنامه

 
 که به  روايت زندگی نامه قلمی خود آن  روان  است،شادروان حميد جليا فرزند هنرمند چيره دست عبدالرشيد جليا  

 مهتابی  در اندرابی ١٣١٢ حوت ٩ برابر به ١٩٣۴فبروری  ٢٨وردم در  شان بدست آرشاد  که از خانواده هنر پرو
. در هفت سالگی پا به سوی رفتن به مکتب گشود و در ليسه نجات به فراگيری دانش پرداخت . زاده شده است کابل    

 به سوی هنوز گل بابونه  هشت سالگی در دستش نشکفته بود ، که به دستور پدر و گرايش و شوق و ذوق خودش 
 که پدرش عبدالرشيد جليا  نقش پدر و حميد جليا نقش یدرامشيده شد ، و در پوهنی ننداری  قرار برآن شد تا در تاتر ک

نسبت اشتراک محمد هاشم خان صدراعظم وقت و اينکه بخش پايانی  درامه  پسر را  بازی می کرد  برآمد کند ، که 
 ترانه خوانان  که گروه  ولی ديری نگذشت که در رآمد نکرد، حميد جليا نيز در نمايش ب.دور و دراز بود ، حذف گرديد 

 بحيث هنر مند با حقوق  از آن روز در پوهنی ننداری.پديدار شد   اجرا می گرديد ،  ديگریپايان نمايش در اغاز و
 اجرای که پس از پايان دروس روزانه مکتب و مدرسه  به منظور مشق و تمرين  و. ماهان سی افغانی گماشته شد

.برنامه به پوهنی ننداری سر می زد  
در همان زمان استادان ورزيده غالم حسين خان به آموزش موسيقی شرقی و استاد فرخ افندی به آموزش موسيقی 

.غربی می پرداختند   
او که .  هنگام سردار خود مطرح محمد هاشم خان در جايگاه نخست وزيری يا صدراعظم حکم روايی می کرد هماندر 

که به همين منوال تاتر . ا جايگاه روشنگری می پنداشت به   فرايند مهر و الک نمودن دروازه های تاتر رسيدتاتر ر
. پوهنی ننداری نيز  بسته گرديد   

 نخست وزير يا صدر اعظم شد ، دروازه های اميد  دموکراسی و  نيمه دموکرات  که سردار شاه محمود خان زمانی
دند ، مطبوعات غير دولتی با پاپای چينی  به رفتار ش، شهرداری ها گزينشی  .گرديد  نيم کشک باز  مطبوعاتآزادی

 تاتر پوهنی ننداری و تاترغالم محمد فرهاد شهردار انتخابی گزيده شد ، .نيز به خروش آمد  فتاد و ديگ آزادی احزاب ا
با تجويز غالم محمد فرهاد، عبدالرشيد . د  شهر داری کابل نيز از همين دسته آزادی ها بودند که دوباره باز گشايی شدن

خان جليا  پدر حميد جليا رييس شهری ننداری که در آغاز به نام مديريت عمومی روحی  ياد می گرديد،  گماشته شد 
  ، گرچه شخص غالم محمد فرهاد در گرديد نيز ايجاد و برپا  به دستور همين شهردار گزينيشی تاتر شهرداری کابل .



 
 
 

اروالی(ی  ورياست تاتر شهرداری کابلپيشگام قرار داشت ، اما سرپرستی تاتر شهرداری کابل را محمد علی ) دکابل 
. رونق ، يوسف کهزاد و  وزير محمد نگهت پيش می بردند   

تمرين بهتر خوانی می کرد ،درست در همين ايام پای حميد  گويا در صنف هفتم مکتب حميد جليا در اين زمان   
 نگارش نعيم رفاه همراه با پدرش )شوخی تقدير( نيز باز شد ، و آن اينکه ، در نمايشنامه  به صفت ممثلتاتر جليا در 

 شوخ ظاهر گرديد ، در اين نقش که افزون از تمثيل آواز خوانی نيز راستاد رشيد خان جليا در نقش نوکر يا خدمت گا
از »  چاپلوس و رندم و بوت پاکم من+  منمچابک و چاالکنوکرکم نوکر « :  هراتی بودمی نمود ، شعر آهنگ از ساير

. همين نمايشنامه باب شهرت و ناموری به روی حميد جليا باز شد و بحيث هنرمند رسمی با او قرار داد گرديد   
: نوشته» چراغ آبی«سيد مقدس نگاه ، : نگارش» بوت کهنه« : از آن روز حميد جليا در نمايشنامه های زيادی چون 

مريض «، »عروسی که داماد می شود«، » سرنوشت مقدور« نسيم اثير، : اثر» عجب و رجب «ف کهزاد، يوس
.تبارز نمود . نسيمی نسيمي: اثر» بيمه حيات« مولير، :اثر»  خيالی  

در يک هفته سه روز دروازه های تاتر بر روی مردم باز . داشت در ميان مردم درخشش درآن زمان تاتر جايگاه پر 
دل  که با اين هنر به دوران رسيده انس و مهر روز افزونی پيدا کرده بودند ، با دلگرمی و ن ، و تماشاچيامی شد
،  جايگاه ) تماشا خانه شهری( چون شهری ننداری .از آن پذيرايی می کردند و تاتر نيز  پر رونق تر می شد خوشی 

اد بيسد ، عادل ، بارق ويک عده ديگر هنرمندان به تاتر است:مراجعه مردم شده بود ، از اين رو هنرمندان زيادی چون 
.که استاد رشيد جليا رييس آن وقت تاتر شهری آنها را با گرمی  پذيرفت . شهری مراجعه کردند   

گرديد ، در اغاز ) اری ننداری(با گزينش دکتر سهيل بحيث شهردار کابل استاد  عبدالقيوم بيسد رييس تاتر شهری
حميد جليا با استاد بيسد همکاری نمود ، وبه  دريافت تحسين نامه ها هم از جانب دکتر سهيل مفتخر شد ولی پس از 

 چندی از کار تاتر در تاتر شهری  کناره گيری نمود ، 
 جليا نيز به آنجا ره يافت در همين زمان استاد سيد مقدس نگاه باب تاتر نسوان   به نام تاتر زينب را گشود ، که حميد

دروازه اين تاتر که تنها برای بانوان باز و بسته می شد ، آقايان را در آن . و لباس همکاری و هنر نمايی را به تن کرد 
. راهی نبود   

ته در هرم اين تاتر  عبدالرحمن بينا جا گرف.  را گشايش داد تاتر مرستون کابل ) ڼمرستو( استاد عبدالرشيد لطيفی در
. بود ، و هنر آفرينی می کرد   

 به  شادروان عظيم رعد .ن هنگام يوسف کهزاد جهت فراگيری دانش به ايتاليا وشادروان نادم به امريکا رفتندادر هم
 عوض کرد و تاتر از کادر های فرازنده و جهان ديده ، کوچهآلمانی به حيث برگردان يا ترجمان» انديمار« سوی کمپنی 

.رونق افتاد  تهی شد و از   
سوی تاتر نمود ، نخست استاد  ويژه ی جناب صديق خان شهردار کابل شد واو که مردی گرم وسرد ديده بود ، رويکرد

 و سپس هر آنچه که می توانست به منظور   ساخت ريس تاتر شهری رشيد جليا پدر هنرمند چيره دست حميد جليا را
.انجام داد بهبود تاتر   

ديگر هنرمندان هنر آفرينی  با استاد عبدالقيوم بيسد و) تماشا خانه زينب( » زينب ننداری« در تاترحميد جليا کما کان 
در اين اوان  بانوی فرهيخته صالحه اعتمادی رييس .   را بروی استيژ ارايه نمود دراممی کردو چندين نمايشنامه و

.بود ) زينب ننداری(تاتر زينب   
آن را  کلتور شد ، به تاتر رويکرد گسترده نمود و  دوست بود ، وزير اطالعات وهنر دکتر سهيل که خود مرد هنر و

 بی همتا یر دايرکتو ، هنر مند ودراما تور  نويسنده ،  که لطيفی را عبد الرشيد خاناو نخست استاد. دوباره رونق داد 
 هنر مندان آن زمان کشور چون لطيفی که مردی مبتکر و پر تالش بود ، بهترين.ساخت » پوهنی ننداری« بود رييس 

ديگران را در تاتر استاد بيسد ، بانوی طراز نخست تاتر حبيبه جان عسکر ، نورتن نورانی و زليخا نورانی و:   
.  کشانيد » پوهنی ننداری «   

ب روی برخی مسايل  به مکت بود و) بعد ها امانی( حميد جليا در اين زمان دانش آموز صنف دهم مکتب عالی نجات 
 که از جانب سازمان صحی جهان راه اندازی شده بود ، شامل گرديد و پس از سه سال کوشش و)سنيترن(طب وقايوی 

.پويش به دريافت ديپليوم بکلوريا  فايز آمد  
پس از ششماه دوره سربازی به صفت  پس از آن جهت انجام دوره مکلفيت سربازی به نيروهای مسلح پيوست و

. ضابط احتياط فارغ شد   
 کوچه بدل کرد و در وزارت صحت عامه  از تاتر به حيث هنرمند حرفوی،حميد جليا  با دستيابی به ترخيص سربازی 

شامل کار شد ،ولی از دنيای هنر تاتر نبريد و مانند گذشته پس از کار و يا وقت رسمی   صحی  ومبلغبه صفت مفتش
. اجرای نقش می پرداخت به فراگيری و ) تماشاخانه اموزشی) (پوهنی ننداری( در  

 و هادر همين زمان  استاد مهربان نظروف از کشور تاجکستان مردی چيره دستی که تاتر افغانستان مديون رويکرد
.   اوست ، در پوهنی ننداری به آموزش دايرکت و هنر تمثيل همت می گماشت تالش های  



 قرار گرفت و  ظروف  خوب درخشيده بود ،  طرف توجهنمايشنامه به کارگردانی استاد مهربان ن حميد جليا که در دو
  .نداو را کانديد يک بورس اسکالرشپ تحصيلی دولتی به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی وقت نمود

، يکسال را در دانشکده ی آمادگی سپری  تاتر شامل شد اکادمی دولتی  به خورشيدی١٣۴٢حميد جليا در ميزان سال 
     . ستيتوت دولتی تاتر بنام لوناچرسکی شدنمود وسپس رهسپار ان

  

 
برآمد در یک نمایشنامه هنگام  فراگيری دانش و ١٩۶۴سکو  سال حميد جليا در م  

  
حميد جليا خود را در آب و آتش زد و مدت پنج سال  به فراگيری دانش تاتر پرداخت و با هزار خون دل بيدار خوابی ها 

 را به سر منزل مقصود رسانيد وبا دپليوم ماستر تاتر به وطن برگشت و ان ماستریدود شمع تنفس کردن ها بار گر و
.دل نا اميد مادر وطن را شادمان ساخت   

خان وزير اطالعات و کلتور بود ودانه های اطالعات را در اميل کلتور جيل می ) انس(هنگامی که به کشور برگشت 
.کرد  

ومی کلتور جناب حفيظ اهللا خان خيال موزيسن وهنرمند واالمقام کشور در باالی چوکی چرخکی ، پشت ميز مديريت عم
  ، در زمان ايشان ديری نگذشت که  جناب دکتر حبيبی وزير اطالعات  و کلتور شد.  می کرد  نشسته و کلتور آفرينی

 استاد خيال تواال دس نهنر آفري در تشکيل وزارت اطالعات و کلتور پديدار گرديد ، که نخست هنر رياست سقافت و
تعيين  )بخش زبان دری(در همين زمان حميد جليا بحيث مدير تاتر . سرپرست رياست مذکور گماشته شد معاون و
ی ، رژيسور ، درام تور ، نويسنده ، و ردايرکتو:  شد ، و کارش را به حيث ، و دوباره به دنيايی هنر پايوازگرديد

 بود که حميد جليا آن را اداپت ، برگردانی ، و» خشو«  نامور آفرين نخستين کار هنری او درام.هنرمندد آغاز کرد 
  مزيده سرور ، حبيبه جان عسکر و ديگران کمال شکوهنده گی تاترچهره های درخشان هنر د ، وکارگردانی نموده بو

بيبه جان عسکر به حميد جليا ، مزيده جان سرور ، ح  به خرچ   دادند ، شخص پادشاه آن زمان از نمايش ديدن کرد و
.  درجه سوم اعطا فرمود هایديگران تقدير نامه و  

پس از آن حميد جليا پا هايش را بخاطر رشد تاتر لچ کرد وتا که توانست نوشت ، برگردانی کرد، دايرکت نمود وتمثيل 
 به خرچ داد

 
 

   



  وديگران  در تاتر کابل ننداریورلقيوم بيسد، حميد جليا ، شادروان آغای کشاستاد گرانمايه تاتر افغانستان عبدا
 

مفتش اثر گوگل روسی که آن را احمد شاه علم مرد نامدار تاتر افغانستان ، کارگردانی نمود در نقش در نمايشنامه 
.برآمد کرد ) چريستکوف(  

اداپت  را يا نوشت ويا برگردانی و» مرزا قلم ها« ،»هرکه اول برد خانه نبرد« ،»تک،تک ما«سپس نمايشنامه های 
.نمود   

» خشم خلق« برتولت برشت »  قاعده و استثنا« اثر مولير، » مريض خيالی« اثر ماکسيم گورکی ، » حماسه ی مادر «
 ديگر را يا نوشت يا درام نمايشنامه و نزديک به چهل  آفريده های  جناب استاد دکتر اسداهللا حبيب و»شب وشالق «و

.رد يا در آن ها نقش بازی ک  نمو وتداير ک  
  واکتور به حيث استاد فن  دانشگاه کابل  دانشکده هنر های زيبای  حميد جليا برای مدتی در،يت شخص برجستهمرد

.رژيسوری نيز ايفای خدمت کرده است   
طی دهه هشتاد که  هنر و هنرمند در کشور جايگاه ويژه بدست آوردند و به آنها به ديده ای قدر نگريسته می شد ، 

خرد بود به حيث رييس افغان ننداری  گماشته شد ، پس از مدتی  به حيث رييس  ز که مرد دارای انديشه وحميد جليا ني
 ميان می توان به  آنکه در آنجا نيز به کارکرد های برجسته و برازنده ی دست يافت از. اتحاديه هنرمندان گزيده شد 

: اين ويژه کارکرد ها اشاره نمود   
.انپايه گذاری کلوپ هنرمند -  

. برپايی ارکستر گسترده هنرمندان- -  
).استاد برشنا(  تاسيس نمايشگاه نقاشی به نام - -  

نمايشگاه  خطاطی ، نقاشی ، هيکل تراشی و فستيوال های سينمايی  چندين برگزاری- -  
ديگر شهر های کشور در شهر کابل و.راه اندازی چندين کنسرت موسيقی -  

  به خارج از کشور تداوی مريض جهت بی بضاعت  مند نادار واعزام چندين هنر -
مقامات بنا بر لزوم ديد در اتحاديه هنرمندان   کا رپس از يکسال و نيم حميد جليا  -

دولتی آن زمان به حيث سکرتر اول سفارت کبرای افغانی در هاونا مرکز کشور کوبا 
.گماشته شد  

 
 



که نسبت خرابی . افغان ننداری تعيين گرديد ی دررحميد جليا پس از مدتی دوباره بوطن برگشت وبه حيث دايرکتو
دوست داشتنی اش   از کار دست کشيد و خانه نشين شد و پس از مدتی  مجبور گرديد تا کشور عزيز واوضاع سياسی 

.برای هميش ترک کند را   
  

 
 

 در عکس  استاد ولی لطيفی ، استاد حميد جليا  و هنرمند بی همتا قادر فرخ
 

ه کشور فدراتيف روسيه رو آورد ولی دشواری های زيستن او را وادار ساخت تا دست به دامن ب حميد جليا نخست 
. قاچاقبر ان  آدم بز ند تا اگر شود زنده و سالمت به کدام کشور امن ديگر ره يابد   

  .،قرعه فال  زيستن در آلمان به نام او و خانواده اش  برآمد پس از مدتی
چندان سر سازگاری نداشت ، نزديک به  ش با روح پر فتوح » غربرای شخصيت خوردر بيگانه س« زيستنبا دريغ 

پنج سال را آب در هاون بی وطنی کوبيد تا شايد روزی روزنه ی آرامش در کشور آشوب زده اش  باز شود ، روزنه 
 ٢٢به تاريخ   ومجال بازگشت را نداد او ی گشوده نشد ولی مرض نامرد ، ناجوان بی غيرت  وبی ناموس سرطان به 

 به خاک همان شهر گورستان و پيکر بی جان او را در. روانش را ربود » ايننگ«  در  روستای ١٩٩٩جنوری سال 
. روانش شاد باد .سپردند   

.از استاد حميد جليا يک پسر بنام محمد عمر جليا ويک دختر بنام ناتاشه جليا  باز مانده است   
 ، پرزه اش که می آمد سر فلک کسی رای نمی زد داضر جواب ، پرزه گو و دل شاحميد جليا مردی بود فرهيخته ، ح

. با دوستان پر مروت وبا دشمنان با مدارا بود ، پشت کسی کمتر حرف می زد . وپرزه ء خود را می لو الند   
. از قابلی پلو و منتو خوشش می آمد   

. بدبختی ها ورنج های  انسان ها نا آرام می شد دل پاک وبی کدورتی  داشت ، آدمی عاطفی بود ، با شنيدن    
.سحر خيز بود ، ولی دير تر می خوابيد   

: به اين فرايند می رسيم کهدر پايان  
  فراکرد های حميد جليا  در تاريخ تاتر افغانستان  جاودانه نقش  بسته است .   


