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  ،داکتر واحد نظری
  سناریست و طنز نویس موفق کشور ما در بلجیم، دایرکتر 

کارگردانی سینما و  یستگان فرھنگی کشور ما محسوب می شود کھ در رشتھءی نظری یکی از شااقا
 .معادل داکتر را بدست اورده بھ پایان رسانیده سند، بلغاریاتحصیالت عالیش را در کشور ، تلویزیون

با تالش و پیگیری گسترده  ،سال شصت و یک خورشیدی ،ھ بعد از پایان تحصیل و برگشت بوطنک
کشور ما تا امروز از ان فلم  یتلویزیونی پرداخت کھ در سینما و کار ھای سینمائی بھ ھنری و ادبی
، محترم نظری از فلم ھای بلند سینمائی ساختھ ھای .ئی ھنری نامبرده می شوداستثنا ھا بنام فلمھای

و سریال  "ھجرت"و " گمراه" ،"ارمان" ،"لحظھ ھا"میتوان از 
، این فلم ھای کوتاه از عالوه .نامبرد "د کوندی زوی" کمیدی
کی خر  سو پھ ھیوادستا د"تلویزیونی  سینمائی و، ھنری، مستند
 ،"لن یوطن پا"، "یوزرو یوئی شپئ حخھ دری شپئ د"" نشتھ

بھ  " خھافغانستان بیلھ شورویانو "، "لمر پھ لور د"، "کاغوشچی"
  .ی نظری ساختھ شدهھمت اقا

 ارایھ ھا و فراورده ھای ادبی و ھنری بھ با یک دقت و توجھ
در می یابیم کھ وی در این زمینھ  در عرصھ سینما، محترم نظری
ی مسلکی و بھره گیری از اموختھ ھا و اندوختھ ھا ھا عالوه از

از جانبی انچھ ما تا بھ حال از وی ، علمی در ایجاد اثارش پرداختھ
ظرافت و دقت  یا نمایشنامھ دیده ایم ھمھ امیختھ با بھ عنوان فلم و

 .از میل و خواست مردم سرزمین اش است ،احساس و درک، الزم
روی  در کار ھای سنیمائی کھ تا بھ حال از از داکتر واحد نظری

بھ عنوان  هء سینما امده بھ وضاحت می توان دریافت کھ ریالیزمپرد
، تسلط نیرومند دارد ش بنا بر فھم مسلکیداشتھ و بھ ساختار اثر ده تجلی بھتر و بیشتر در انھانذوق بین

را ، ساختھ ھای سینمائی اش، بھ مثابھ ء دایرکتر حساس و ظریف بین، ی نظریاقا وسواس و دقت
می و سرگیچی برعکس با خود گرزشتی ھا و ناھمواری ھای ساختھ کھ بیننده را بھ جای سرد مبرا از

ده با راحتی می تواند لحظھ بھ لحظھ راه رسیدن بھ مضمون فلم را نو بین .ھمراه و ھمگام می سازد
  .احساس نماید

بلکھ در  خوبترین و بھترین ھا را ساختھ، نتنھا در عرصھء سینما و تلویزیون، داکتر واحد نظری
اگر ندیدی باور "مجموعھ ھای خیلی جالب و دلچسپی را تا بھ حال بھ نامھای ،عرصھء طنز نویسی

دنیا صد بھ  یک بھ"، "چطور ھستی ھگو د" واه گل سیب و ،واه، "ئی گوریگلھ راشھ کھ "، "کن
را بھ چاپ رسانیده کھ با توجھ بھ عدم گستردگی ژانر طنز در رسانھ ھای کشور ما کاری وی  "اخرت

وقتی ادم  .ادبی در جھت رونق یابی طنز نویسی در کشور ما تلقی نمود یک حرکت فعال را می توان
ز ظرافت ھای ژانر طنز را می خواند بی درنگ درمی یابد کھ داکتر نظری ا، ی نظریطنز ھای اقا

http://www.esalat.org


  داکتر واحد نظری، دایرکتر، سناریست و طنز نویس موفق کشور ما در بلجیم

www.esalat.org 
 

کار برد زبان طنز و انتخاب قالب ھای  .بھ تاریکی ھا باریکی ھای این ھنر مسلط است گرفتھ تا ھمھ
افزون بر این  .می توان یافت ی نظریکار طنز نویسی اقا طنزی از دیگر ویژگی ھای است کھ در

، سناریو برای فلم ھای کوتاه، رای اطفالداستان ب ،ترجمھء اثار در مورد سینما، از وی مقاالت ،ھمھ
بھ .داخل کشور و در رسانھ ھای بیرون مرزی بھ نشر رسیده است در مطبوعات ی کوتاهنمایشنامھ ھا

، سینماگر و طنز نویس ظریف بین، ھنری داکتر واحد نظری –از کار و فعالیت ادبی ھمین ترتیب 
فرھنگیان و عدهء ، وی طی محفلی بھ اشتراک نویسند گاننوامبر سال روان عیس ٨بتاریخ ، کشور ما

پھ بلجیم کی "در این محفل کھ بھ ابتکار  .داشت بھ عمل امداز افغانھای مقیم کشور بلجیم و اروپا بزرگ
کرد کار نخست نیز حضور داشت،ی داکتر واحد نظریترتیب یافتھ بود اقا" د افغانانو فرھنگی بھیر

ھنری وی در عرصھء سینما و طنز نویسی ضمن صحبت ھا از جانب  –ادبی  لیتتالش و فعا، ھا
صحبت کنندگان ھریک بھ نوبھء خود فراورده ھای  .عدهء از اشتراک کننده گان بھ بحث گرفتھ شد

دگی طنز سینما و اغاز خوبی برای گستر دی رشرا در راستا، ادبی و ھنری سینمائی اقائی نظری
 محفل با .ربھاغنیمتی شمردند ُپ ند تجربھ و اندوختھ ھای وی را در این راستاندنویسی در کشور خوا

  .اجرای کنسرتی از جانب جوانان افغان مقیم بلجیم و ھالند بھ پایان رسید
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