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 2021یازدهم مارچ   پنجشنبه                                                          فریده نوری         

   بودا های ابمیان 

 بیست سال بعد از تخریب توسط طالبان 

 2021فبروری   26تاریخ  

 مترجم: فریده نوری 

 (Guimetموزیم گیمه )                                           

 یاد و بود از بیستمین سال تخریب بودا های بامیان
 عکس ها از انترت گرفته شده است

 ( Yves Jaegléنویسنده مضمون: ایف جیگلِه )
 (Libérationروزنامۀ: لیبرسیون )

 بیست سال بعد از تخریب توسط طالبان 
 تولد دوبارۀ بودا های بامیان در موزیم گیمه  

(Musée Guimet ) 

 عدد یازده کابوس وحشتناک قرن بیست و یکم: 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 میالدی حمله به مرکز تجارتی در شهر نیویارک ـ امریکا  2001به تاریخ یازدۀ سپتامبر  

 میالدی حمله در شهر مادرید ـ اسپانیا  2004به تاریخ یازدۀ ماه مارچ 

یالدی  م   2001بودا های بزرگ بامیان به تاریخ یازدۀ مارچ سال    ،انفجار توسط دینامیت نخستین  

توسط طالبان در افغانستان، به آرزوی پاک نمودن تمام اثرات بودایی از خاک اسالم، که از قرن  

 یونانی و رومی ها بود.  و  ، که مهد تمدن هند سوم به این سوء در باالی راه ابریشم موقعیت دارد 

 

بود می    و   زیم گیمِه در پاریس )موزیم آثار آسیایی( از بیستمین سال تخریب بودا های بامیان یاد مو

 نماید. 

( رئیس موزیم ملی آثار آسیایی تصمیم گیرندۀ این نمایش  Sophie Makarioخانم صوفی َمَکریو )

 ( یاد نموده است.Site martyriséدردناک، آن منطقه را به نام ساحۀ شکنجه شده )

یاد   این  با    و   نمایش جهت  به طول شانزده متر بود  دیوار  باالی  نقاشی  داده می شود   یک   : نمایش 

 جون پایان می یافت.  21فبروری شروع و به تاریخ   24این نمایش  باید به تاریخ  

اکتفأ کرد. باید خاطر نشان ساخت که به آرزوی    فعالً باید برای دیدن آن از طریق مجازی )یوتیوپ( 

قصه زندگی این دو    ایی بود. زیرا در آن ین موزیم و دیدار از این ساحه یا سایت رودوباره باز شد 

  را   رقم زده شده است،مالیمت، شعر و شاعری با ماجراجوی ها    با  که متره    38متره و    55بودای  

کیومتر عهده    ه که باز نمودن و بسته شدن این صخرۀ بزرگ بامیان را به درازی د   نمایش می دهد،

 دار می باشد. 

( پنورامیِک  دید  یک  یا  و  انداز  چشم  با  نمایشگاه  این  خود  دخولی  قسمت   visionدر 

panoramique د. کن( جذاب و خیره کننده به بزرگی شانزده متر جلب نظر می 

( اجرا نموده ،  Droneون ) نصب نمودن یک کمره باالی یک ِدر  عکاس این نمایش کار خود را با 

تا که تمام َدرز های میکروسکوپی صخره را قابل دید کرده بتواند. با گرفتن چهار هزار عکس،  

 اثری را تولید نموده است که می توان تمام خصوصیات سنگ را مشاهده نمود. 

ن اثر بخصوص، که برای نمایشگاه تهیه شده  سفارت فرانسه در افغانستان برای تحقق بخشیدن به ای 

 کمک زیادی نموده است.  و این در حالیست که ساحه بامیان یک منطقۀ خطرناک می باشد. 

   هنر«» دهن شکسته شدۀ  

 اولین شخصی که از این ساحه دیدار نموده است یک سیاح غربی در قرن اوسطی بود. 
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میالدی    1930مخصوصاً از سال های    ،گرفته شده است بعد از قرن نزدهم از آن عکس های زیاد  

 به صورت منظم از آن عکس برداری شده است. 

فرانسوی، مخصوصاً    نیک ارتباط بسیار محکم و قوی بین افغانستان و باستان شناسا   نشان دهنده  که

 با موزیم گیمِه  می باشد. 

( ریاJosephجوزف  و   )   ( کاش  ( Ria Hackinحکن  جملۀ  از  موزیم  غنای  متصدی  این  فین 

 این گنجینه ها می باشند، عکاسی ها و رسامی های قبل از جنگ آن را تصدیق می نماید.  ،فرهنگی

در باالی صخره های بلند نقاشی   نیز  تر دیگر تعداد زیادی آثار خورد   ،وۀ این بودا های بزرگال برع

 شده است. 

شده است در این موزیم حضور    یک تعداد که در هنگام ماموریت های باستان شناسی در قدیم آورده

 دارند.

  ۀ یازد    از  قبل و زخمی شده بودند، اما  نیز مورد حمالت قرار گرفته    گفته نماند که این آثار قبالً نا

 میالدی کشته نشده بودند.  2001مارچ  

( به ما ثبوت آن را نشان داد که عکس های که در زمان  Sophie Makariouصوفی َمکریو )

، دیده می شود که قسمت باالیی صورت یا چهرۀ یکی از بودا ها قبالً  د وماموریت اولی گرفته شده ب 

ی که آن را بکلی  ئ. الکن آن هاه بوده است تخریب صورتش وجود داشت  ییده شده بود. یقیناً آرزو ئسا

 . را قبول دار شده بودند منهدم نمودند یک خطر یا ریسک کالن در باالی صخره 

امروز هیچ رسم و مناظر باالی    جاری مواد انف    ه با همرا  : ندآن را تکمیل نمود دینامیت کار  مردان  

 . ساحه باقی نمانده است 

باستان شناسی در سال های    رئیس موزیم با نشان دادن کاپی های مناظر که در هنگام ماموریت  

اصل را  این ها حیثیت    اظهار کرد که  است،  صورت گرفته میالدی باالی این ساحه    1930ـ  1920

های خورد که در شروع قرن بیستم    ههمچنان عالوه می نماید که باالی مجسم  ،ند نموده ا بخود اختیار  

باالی    بالً نیز از طرف متعصبین و افراطگرایان مذهبی قنشان دهندۀ این است که    ،دست آمده است ه  ب

مانند این که باالی بودا بزرگ به تخریب چشمان و دهن آن    توهین صورت گرفته است،  این آثار 

 ده است یعنی جایی که زندگی می دهد. پرداخته ش

شان تخریب و چشم ها کور    ۀ برعالوه باالی یک تعداد زیاد مجسمه های خورد دیده می شود که چهر

 گردیده است. 
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داشتن نفرت از هنر و  که با    میالدی.   2001نه سال  ،فلهذا تاریخ این ویران کاری قرن نزدهم است 

 د. ند از بین برده شوبای بوده که  ههمرا آثار مذهبی ادیان دیگر 

 از آثار قبل از اسالم در افغانستان چه باقی مانده است؟  

در این موزیم در یک اطاق خورد که شباهت به یک آرامگاه دارد را  یاد و بود از آثار باقیمانده  

 می کنیم.  برگزار

اثر را   2500میالدی طالبان  1996در سال   . ما نمی دانیم که در موزیم کابل چه حفظ گردیده است 

که در این جا مالحظه می    با گ رز تخریب کردند و در یک چقری انداختند. مجسمه های خورد را 

 شود آکثراً به صورت پارچه ها 

 از بقایای آن است. 

 رن نزی جاودانه نیست. ه

  

      

 

 


