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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  ی بھشتدي حم: ازبرگردان

  ٢٠١٢ مارچ ٢۴

  

  ی اِِمل َمثلوثیتونسۀ  با خوانندمصاحبه

  ی آزادیندا

   قنطرهتي از سابرگرفته

  

 یاندک.  نھادري تأثنياسميبر انقالب ) حرف من آزاد است(»  حرةیکلمت «شي خوۀتران با ی اِِمل َمثلوثی تونسۀخوانند

  . داشته استیداري ھنرمند فعال دني صبره با انايمارت.  آلبوم او درسطح جھان منتشرگشته استني اولش،يپ

  

»  حرةیکلمت«ۀ  و با ترانديشما در آن زمان در تونس بود.  فرار کرد از تونسکتاتوري دی بن علشي سال پکي

   چه بود؟شيماجرا. دي معروف شدکبارهي) حرف من آزاد است(

 شروع کردم به اباني در خی تجمع ھمگانکيھنگام ه ب.  پس از وقوع انقالب من در تونس بودمیاندک: ی َمثلوثاِِمل

قرار داد و  در معرض عموم وپيوتي آن را در یويدي خود ضبط کرد و ولي آن را با موبای اتفاقیشخص. خواندن

 را به یشي آزمای دی سکي از آن شي پرايمن واقعا شگفت زده بودم ز. حرکت در آمدند  ھمه رسانه ھا بهکبارهي

 بود  و آنگاه آن قطعه ھمه دهيگوشم نرسه  از آنھا بی فرستاده بودم، اما ھرگز عکس العملیوئي رادیستگاھھاي اۀھم

آن واقعا . دمي خود را شنی صدانيآن ماش یوي  گذشت و از رادی از کنارم میئ بار خودروکي. جا در گردش بود

  . بودیاحساس شگفت

 ۀبرند. وستي انتخابات مردم ساالر به وقوع پنيبر گذشته اولودر اکت کتاتورمنشانهي دتي از شش دھه حاکمپس

   انقالب بودند چگونه است؟یبرداشت جوانان که حامالن اصل.  بودندانيانتخابات اسالمگرا

 ني که به استي ننيقصد من ا.  دولت مردد ھستمني ای واقعی ھای و توانائیمن جداً نسبت به اھداف واقع: یوثمثل

.  حاصل نگشته استیريي تغچي مردم ھنيازمندتري و ننيرترياما تا کنون به نفع فق.  انتقاد کنمیدولت به لحاظ  اصول

  . گذارندی کنند باز می تنش مادجي را که ایافراد  رسد که به عمد دستینظر مه  بنيو چن
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 عرضه کرده است که جان ی به تمام کسانني دی ادایرا برا»  حرةیکلمت«دشي آلبوم جدیامل  مثلوث:  ی آزادسخنان

  . گرددسري می به آزادی در تونس زندگنکهي ای انقالب فدا کردند، برای را براشيخو

ما در حال گذار .  کنندی رسند که دارند انقالب را خفه می میآگاھ ني را تحمل کنند و به اني استندي مردم حاضر ناما

 آن چه باشد ۀشي رکه ني درمقابل ھر گونه تعصب و بدون توجه به ادي بای بوده و می سختاري بسۀ مرحلکياز 

  .ميمقاومت کن

  

  د؟يداشت ی آن زمان با دستگاه سانسور مشکلايآ. دي به فرانسه رفت٢٠٠٨ در سال شما

 گذشت بالھت آنھا یشترمي حماقت بار بود و ھر چه باري بسی دانند که زور دستگاه حکومت بن علیھمه م: یمثلوث

اما .  خطرناک استی جوانان تونسدي جدیقيچه اندازه موس  کردند که تایآن ھا واقعا درک نم. افتي ی مشيافزا

  .ابميحضور   توانستمی موي نه در راد وونيزيمن نه در تلو.  بودري دست و پا گاريبسمجموعاً  امکانات موجود

 یقيموس.  خوانمی می تونسۀجھمن به ل.  بد استاري مانند من بسی کسی در کشور خودش مشھور نباشد، واقعا براآدم

 وسعت دمي به فرانسه رفتم تا به افق د٢٠٠٨در سال .  باشندی من مربوط به تونس می است، ھمه ترانه ھایمن تونس

 که به فرانسه وارد شدم،        یھنگام.  شدگري دی اجهي نتی دارای بود و لی آن کار درستقايدق.  کنمیداده و ترق

 ی متي تونس فعالیبرا یقي موسقياز طر  کهیعنوان کسه  آشنا شدند، بنترنتي اقي ھا با من ار طریناگھان تونس

  .کند

  

 آلبوم چگونه نيا.  باشدیم»  حرةیکلمت« آن رتيت.  آلبوم شما در سطح جھان منتشر شدني اولهي ماه ژانواني پادر

  وجود آمد؟ه ب

  

 من ھم متوجه به آھنگ بود و ھم تين.  سروده ام٢٠١١ تا ٢٠٠۶که من از   استی ترانه ھائی آلبوم حاونيا: یمثلوث

الخره        خاطر استبداد و باه  بی به سرخوردگ،یکتاتوري دتيشوند، به حاکم یھمه ترانه ھا به تونس مربوط م. به متن

 که        ی باشد  به ھمه کسانیني دی اداستي بایو م» حرف من آزاد است« آلبوم عبارت است از تريت. یبه آزاد

  .مي کنی زندگی در تونس به  آزادمي را در راه انقالب گذاشته اند تا ما بتوانشيجان خو

: کار بندمه دست آورده ام به ا در طول سال ھا ب و آموزش ھدهي ام ھمه آنچه را که از ادهيمن  به لحاظ آھنگ کوش 

ه  و بمي کردیھم ابدائات اما ما خودمان. ته امخ آموی راک و پاپ، ھمه آنچه را که در نوباوگزي و نیآوازمقاومت عرب

  . استني ھمی زندگراي است زیھنگ سازآ روش ني اصالً بھترنينظر من ا
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   داشته باشد؟یاسي سامي پتانيا است که  ترانه ھتي شما چقدر حائز اھمیبرا

 ۀني شدم که در زمی میاستمداريدر آن صورت س.  بشوماستي وارد ساي کردم که آی فکر منيمن مدتھا بد: یمثلوث

 زي از ھر چشيمن ب.  را دارمی احساس زندگني آھنگ بھترۀ که در صحندمياما به سرعت فھم.  کندی کار میقيموس

        یردولتي غیھا  در تظاھرات ھا شرکت کرده و در سازمانزي نندهيتم که در آ باشم و مطمئن ھسی خواننده مکي

 که به رمي عنوان مورد توجه قرار گني خواھم به ای پرداخته و واقعاً نمی به خوانندگدياما من با.  خواھم نمودتيفعال

  . کنمی میخاطر انقالب خوانندگ

 و مي کردیقاتي کار تحقیليآلبوم ما خ ني اۀي تھیبرا. رمي قرار گخاطر کارم مورد توجهه  است که بني من اۀخواست

 را با گوش ني کنم که ای و فکر ممي آن کار کردی لحاظ آھنگ رو صحنه بهی تحقق و آوردن آن برروی برااريبس

        یت در آن از نظر عبارکه نيبا ا.  باشدی واحد مۀ مجموعکي یقي موسنيا. افتي توان دری مدي جدی دیدادن به س

  . افکارني پر است از انحالي با است،ي و انقالب نی حرف از آزادشهيھم

   صبرهناي توسط مارتیلمانا به  ی و ترجمه آن از متن فرانسومصاحبه

  قنطره / برزي فرانيآر: هيريتحر

  

http://www.youtube.com/watch?v=x6nCRZHWqQ4&feature=youtu.be 

٢٠١٢ چمار ٨  

http://de.qantara.de/Stimme-der-Freiheit/18606c19419i1p499/index.html 


