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 16/12/2019                    حامد نوید

 شهریار کابورا
 

ا اینجانب رهنمایی عمومی آنر شهریار کابورا نخستین فیلم تاریخی ادوار باستانی افغانستان است که نگارش و 

اختر بهای برخاسته از  فیلم شهریار کابورا به دورهٔ فرامانروایی ساکه ها و پارت حامد نوید به عهده داشتم. 

نواحی بلخ، هری و درانگیانه )زرنج( و اراکوزیا و کابورا یعنی کندهار و کابل امروزی  برمیگردد که بر

 پس از سقوط دولت یونان باختری حکومت کردند. 

وقت  افغانستان آن درین دوره فرهنگ هلنستیک باختری که آمیزیشی از تمدن یونان و مدینت آریایی بود در

رو در تهیهٔ لباس و دیکور صحنه های این فیلم از آثار هنری آی خانم، طال تپه و بگرام  نیا از رواج داشت. 

باشد. این فیلمنامه یک  الهام گرفته شده که مصادف به دورهٔ اقتدار شاهان ساکه مایوس، آزیس و آزیالس می

ه تحریک ب "آزیس اول" فیلم مستند تاریخی نبوده، بلکه داستان خصومت دو برادر را که پس از مرگ پدر شاه

دو بنا بر توصیهٔ مادر موظف  اما هر نام کائوس به نبرد همدیگر برخاسته اند شرح میدهد؛ ه مرد بد کنشی ب

 .گردند تا باشد چه کسی سزاوار آن شود تا شهریار کابورا گردد بهشت صلح می به پیدا نمودن معبد جنگ و

 

 افغان هم درساحهٔ فیلمگیری و هم در بخش نقش آفرینی با فیلم شهریار کابورا توسط جوانان با استعداد

همکاری عده ای از هنرمندان سابقه دار افغان، مانند آقای علم نعمتی و جناب احد عزیززاده پس از دوسال 

 کار پر مشقت با هزینهٔ بسیار اندک به پایان رسید. 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/H_naweed_sharyaar_kaabooraa.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/H_naweed_sharyaar_kaabooraa.pdf


  
 

 

 2از 2

ارا جان در بخش مکیاژ آقای عظمت بخش دیکور، س آقای صالح الدین مسلم با همکاری اجمل نیکزاد در

ی ساحهٔ تنظیم امور ادار حمیدی در جمال زی در تنظیم تقسیم اوقات فیلمگیری و آقای امان امین و آقای شبیر

 مالی، زحمات فراوانی کشیده اند.  و

فیلم  یادیت این فیلم تاریخی در تاج سینما ستودیو انجام یافته و موسیقی شکوهمند متن داستان گیری و فیلم

)شهریار کابورا( را هنرمند برجستهٔ افغان آقای جمال معصومی کامپوز نموده و موسیقی پشت صحنه ها و 

 .دیالوگ ها را آقای کاظم هاشمی تهیه نموده است

 

باید با قدردانی متذکر شد که کمک های بی شائبهٔ جمعی از بانوان فرهیخته افغان، چون خانم طاهره شیرزی، 

ه خور ستایش است و ب خانم لیال ظفر در تکمیل این فیلم تاریخی در سلم، خانم خدیجه نوید وخانم فهیمه م

و  Belleview همین ترتیب پشتیبانی افغان اکادمی، داکتر فریدون کانیشکا ولی زاده مالک تاالر زیبایی

 .محترم آقای قدیر خلجی مالک فارم توسن مریلند در تکمیل این فیلم قابل یاد آوریست

 

ی سالمی برای جوانان افغان در خارج از کشور است تا فضا بهرحال هدف اساسی از تولید این فیلم ایجاد

از گذشته های فرهنگی میهن  ه اینموده و با گوش تجاربی را در شناخت استعداد های هنری نهفتهٔ خویش پیدا

 .خویش آشنا شوند

 ******** **** 
 
 

 تذکر: 
سروده هایی از این نویسنده، شاعر و هنرمند بی بدیل افغانستان و  نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

به فهرست  ،در صفحۀ مقاالت شان عکس مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بررا جناب حامد نوید 
 رهنمائی شوند!" شان "آرشیف
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