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 16/03/2016          ولی احمد نوری
 

 ما زنده بمانیمشمع ها میسوزند، میمیرند تا
 

 نوشتۀ مصطفی هاشمی از بامیان
 

 تعدیل کلمات و اصطالحات ایرانی به دری از: ولی احمد نوریافزایش تصاویر و  تنظیم مجدد،
 
 "بامیان"در  های بودا  مجسمهانفجار ( 2013)دوازدهمین سال یاد بود مناسبت  مشعل بهدوازده  و  ها شمع  صد
 .ن شدـروش

 

 مـیـده بمانــا ما زنـرند تـی میـوزند، مـی سـا مـع هـمـش
 
ای از  است که عده گردهمآییعنوان « شـبـی بـا بــودا»

انفجار  جوانان رضا کار به مناسبت دوازدهمین سالروز

 بودا در بامیان برگزار کردند. بزرگ های  مجسمه

بت  بقایایمقابل  و در  وتلیاین برنامه در محوطه ه

  د.بزرگ برگزار ش

شناسی مدیریت این  جامعه ۀرشت محصلانی است که با مریم شریفی جو منیره هاشمی نمایشنامه نویس و تیاتریست

 .داشتند را به عهده گردهمآیی
 

طالبانی  دیداگر  یمئو جهان بگوافغانستان  به مردم بامیان، گردهمآییخواستیم با برگزاری این »گوید:  منیره می

گاه  کرد؛ اماهیچ فیزیکی تمدن کهن بامیان را تخریب سمبول

 «.تواند فرهنگ و مدنیت این مردم را از بین ببرد نمی
 

تر، نمایش عکس، سخنرانی، موسیقی محلی، اجرای تیا نمایشگاه

 محلپیمایی از  راه مشعل ودوازده فیلم، سرود، روشن کردن 

بت بزرگ، روشن کردن شمع و نور  تا گردهمآییبرگزاری 

 .بود کردهمآییهای این  برنامه افشانی بت از

 عنوان تیاتری بود که حسن فاضلی «روزی روزگاری بامیان»

کرد.  از تاریخ را بیان  صفحه ایآن را به روی صحنه برد و 

کنشکا و همسرش خط زمان را  گفت:  داستان به مخاطبان می ختننداشتند اما پردا تر هیچ نامیها در تیا شخصیت

  ت.کرده اس ها را تخریب خواهند بدانند چه کسی و چرا این مجسمه ها می اند. آن زمان حال آمده و به شکسته 
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بامیان انجام دادند. علی موسوی یکی از  هایزمانی بود طالبان، آخرین انفجار را برای تخریب بت 2001مارچ  11

 طالبی را به عهده داشت که دستور تخرب بودا را صادر کرد. ، نقش«گاری بامیانروزی روز»بازیگران نمایش 
 

را انفجار دادند من در افغانستان نبودم  ها زمانی که بت»گوید:  او می

در این نقش تصویر  ها نداشتم، بازی و درک درستی از تخریب مجسمه

ه رقیه علوی ک « شفاف تری نسبت به عمق این فاجعه به من نشان داد.

 هایش گفت:  کرد در یکی از دیالوگ همسر کنشکا را بازی می نقش

شما را فراموش  را از یاد خواهند برد.  ات و تفکر طالبانی مردم تو »

  «د.کنیم تا نباشی می
 

بامیان که یکی از دوازده مشعل دار این برنامه بود  حبیبه سرابی والی

من خیلی خوشحال هستم که در بامیان شرایطی محیا  در بامیان وجود ندارد.  ای برنامهنظیر یک چنین » گوید:  می

 .«توانند خالقیت و نبوغ خود را بروز دهند می شده که جوانان
 

بیایید تمرین کنیم به جای پر کردن جدول » کرد گفت:  اعضای تیم صحبت می مصطفی هاشمی که به نمایندگی از

  .«ر بنیادی و تاثیر گذار انجام دهیمیک کا ،پیشنهاداهداف 

روزه گرفتند،  10جوانان فرهنگی هستند که از محل کار خود رخصتی  ای از عده گردهمآییری این تیم اصلی برگزا

ماندنی را  و از کابل به بامیان سفر کردند. این تیم ده نفره توانستند یک شب به یاد گذاشتند  هم سر  شان را  های پول

  .مردم بامیان رقم بزنندبرای 
 

وقتی مریم »فعال جامعه مدنی که از رضا کاران این برنامه است گفت:  و بامیان  باشندگانمهدی مهر آیین یکی از 

 .«کردم آنقدر با شکوه برگزار شود من مطرح کرد خیلی خوشحال شدم. اما فکر نمی این برنامه را با
 

 



  

 

 

 3از 3

مردم بامیان با وجود داشتن فراوانی   .اند ولت افغانستان به آن کم توجهی کردهجهانی و د ۀبامیان والیتی است که جامع

اما این شهر . هی در کمترین حد ممکن وجود داردامکانات رفا و شان تاریک است  های منابع تولید انرژی هنوز شب

 قدرت است.  مدنی در این شهر بسیار فعال و با ۀجامع است. جدا افغانستان  از تمام شهرهای

این  و اجتماعی زیادي در های فرهنگی  و از نظر کمی برنامه اند  نویسان در این شهر جمع شده بیشترین وبالگ

ای فرهنگی  ۀترین برنام فرد ترین و منحصر به در نوع خود جدید «شبی با بودا» تجلیلشود. اما  شهر برگزار می

 .سال اخیر در این شهر برگزار شده است 11بود که طی 

 
 1391حوت  23 بامیان چهارشنبه

 
 


