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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

  

  قلم ريچارد مارکوسه ب

   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١١ نومبر ٠٩

 

   ملی طوارقیۀنوازند: مختار» بامبينو«عمر 

  گيتار به جای مسلسل
 

 حيات فرھنگی ملت خويش رو به موسيقی ۀانه بسياری از شورشيان طوارق برای ادامپس از سال ھا جنگ مسلح

  .مختار» بامبينو«نام عمر ه يکی از جالب ترين شورشيان پيشين ھنرمندی است ب. کرده اند

 نه فقط داستان زندگی فردی که آنرا توليد نموده است، بلکه ھمچنين: ستۀ اين آلبوم اداستان ھای بسياری در بار

 موزيک ۀبه ھنگام گزارش در بار.  سال می رسد و داستان يک سرزمين١۴٠٠داستان ملتی که قدمت آن به قريب 

زيرا در غير اينصورت تقريبا نيم آنچه که در موسيقی او می باشد ناگفته می . بامبينو در اين باره نيز بايد سخن گفت

  .ماند

به قصد کسب اطالعات سياسی و اجتماعی انجام می شود، معھذا  نقد آثار موسيقی کمتر ۀکه معموال مطالع با اين

ھمه اطالعات مربوط به اين مرد، موسيقی او، ملت و سرزمين او، آنچنان دارای اھميت است که نمی توان از آن 

  .موسيقی او به جھات مختلفی بيش از ھر چيز بدين مسائل مربوط می شود. صرفنظر نمود

رض می ۀ امردی که سرزمينش از جمله خشک ترين مناطق کر. مختار است» مبينوبا« عمر ۀاينجا سخن در بار

ويژه آن بخشی از صحرا که درون مرزھای الجزائر، مالی، ه سرزمين او در صحرای افريقا واقع است، ب. باشد

ه آنھا ب. می باشد که عموما بدان طوارق گويند» ِکل تاِملگوست«نام ملت او . بورکينافازو و نيجريه قرار دارد

 گله ھای ءصورت ايالت به چوپانی و مشايعت کاروان ھا از الجزائر تا نيجريه پرداخته و از قرن ھا پيش در صحرا

  .خود را پرورش می دادند

  

  شورشگری با موسيقی
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ليه آنھا به سختی در مقابل ھر گونه نفوذ خارجی مقاومت نموده، برای استقالل سرزمينشان به مبارزه پرداخته اند، ع

ريشه ھای موزيک آنھا تا اعماق تاريخ ملتشان می رسد . ھمه و ھر کسی که بکوشد آنھا را زير نفوذ خويش درآورد

و نيز به گيتار مدرن الکتريکی ستاره ھای موسيقی راک اندرول مانند جيمی ھندريکس و جيمی پيچ و قيام ھای 

سرانجام ھمين شورشيان بودند . ١٩٨٠ ۀسال ھای دھعليه دولت ھای نيجريه و مالی در » کل تاملگوست «ۀمسلحان

 مسلسل ھای خويش را بر زمين نھاده و آنگاه دست به گيتار بردند و بدين صورت محتوای شورش خويش ءکه ابتدا

  .را تغيير دادند

 در نزديکی شھر آگادز واقع در ء در يکی از کمپ ھای واقع در صحرا١٩٨٠مختار در سال » بامبينو«عمر 

 ١٩٨٠ھنگاميکه دولت نيجريه در پاسخ شورش سال ھای دھه . نام گومر المختار چشم به جھان گشوده ه و بنيجري

 که ١٩٩٠در سال ھای دھه . در مقابل کل تاملگوست دست به عمليات نظامی زد، والدين بامبينو به الجزاير گريختند

  . وی مجددا به آگادز بازگشتۀه است خانوادوجود آمده ظواھر امر حاکی از اين بود که امکان توافق با دولت ب

پس از بازگشت وی به آگادز يک نوازنده مجرب او را تحت حمايت . مختار در ھجرت نواختن گيتار را آموخته بود

ساير اعضاء گروه وی را که جوان ترين و کوچک ترين آنھا بود به بامبينو ملقب نمودند ، با اشاره . خويش گرفت

  .ی بامبينو برای طقل خردسال ايتاليائۀبه واژ

 تا آغاز قرن جديد رشد ھنری بامبينو مرتب پيشرفت ١٩٩٠ ۀتا زمانی که صلح ادامه داشت، يعنی از سال ھای دھ

. را تحت فشار قرار داد» نوازندگان گيتار« که مجددا شورش آغاز گشت، دولت نيجريه ٢٠٠٧در سال . می کرد

که ارتش دوتن از نوازندگانی را که با او ھمکاری داشتند به قتل  ھنگامی. تزيرا دولت آنھا را دشمن خود می دانس

  .اما اين بار به سوی غرب و به بورکينافازو. رساند، بامبينو دوباره مھاجرت نمود

  

  دومين بازگشت به ميھن

 کل تاملگوست ۀنام ران ويمن در حين تھيه فيلمی در باره جو، مستند سازی ب و اينجا بود که پس از يک سال جست

ويمن چنان تحت تأثير موسيقی بامبينو قرار . به يکی از کاست ھای بامبينو دست يافت) » موزيک و قيام-آگادز«(

اين البوم چند ماه پيش به نشر . را توليد نمود» آگادز«مريکا برد و آنجا به اتفاق وی آلبوم اگرفت که او را با خود به 

Cambanchaبه بازار عرضه گشت .  

دست گرفت، قرارداد صلحی با شورشيان ه  ارتش، دولت سابق را برکنار و قدرت را ب٢٠١٠که در سال  نگامیھ

بدين قرار بود که ويمن و . ن توانستند به کشورشان بازگشت نماينده دنبال آن مھاجراکل تاملگوست بسته شد و ب

  .موازات ھم تھيه نماينده بامبينو نيز به آگادز بازگشته و توانستند سی دی و فيلمی را ب

است و ) به معنی بيکار( از واژه فرانسوی شومور –نامند » ايشومار«مانند نسل اول نوازندگانی که نوازندگی را که 

گيتار الکتريکی .  موسيقی بامبينو نيز ملغمه ايست از عناصر مدرن و سنتی- کار می روده معادل موسيقی شورش ب

اله ای از آھنگ می را به درون ھخت موجب اثری افسون کننده گشته، شنوندگان نوا ھمگام و ھمراه با ضربی يک

  .کشاند

  

  معنويِت ماديت

گاه به گاه نوای گيتار بامبينو با اوج تک نوازی که در ريتم و حول ريتم سر می دھد، گوئی بيانگر آرزوی آزادی 

  .ملت خويش می گردد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ک اندرول که ھمچون برشی برای خواننده می باشند، تک برخالف بسياری از گيتاريست ھای تک نواز در را

نوازی ھای بامبينو بيشر به گونه ای از گسترش احساسی موزيک شباھت دارند و ماديِت محض را به معنويت می 

بدين صورت تک نوازی ھای او فقط بازتاب اوج احساسات و برانگيختگی وی که  ناشی از سوگندش به در . کشانند

ھتری برای ملت خويش می باشد، نيست، بلکه می تواند راز و نياز عميقی تلقی گردد که دل شنونده را  بۀخدمت آيند

  .به تکان می آورد

 ءگوھائی که از وی در مطبوعات در باره سی دی مزبور منتشر گشته اند از ارتباط خود با صحرا و بامبينو در گفت

  .يک او بوده و چه قدر او و ملتش آنجا را موطن خود می دانندکه تا چه ميزان انگيزنده موز سخن گفته است و اين

من به (بط شده اند، دوتای آنھا را او از جاھای ديگر اخذ نموده است ۀ سنتی که در اين سی دی ضاز سه تران

خوبی گويای اين است که چه قدر ه عنوان اين ترانه ھا ب). ، وطن منءصحرا(و ) سرزمين خويش درود می فرستم

  . عميق می باشدء اين ملت با صحراۀرابط

  

  ی استقالل فرھنگیادعو

 موزيک گيتار نوازان را بدين خاطر ممنوع نمود که آنھا را تحت  فشار ءدر دوران قيام دولت، نيجريه در ابتدا

  .بگذارد، با اين استدالل که ترانه ھای آنھا حامل پيام شورش می باشند

 مسلحانه نبوده، بلکه بيش از ھر چيز به ملِت خود يادآوری می کنند که بايد ۀزاما اين ترانه ھا حاوی دعوت به مبار

» تاملگوست«بسياری از مردم .  کندء خويش اتکاۀنسبت به ھويت خويش سرافراز باشد و بر سنت ھای ديرين

وم خاطر خشکسالی و از دست دادن احشام و چراگاه ھای خويش که به علت استخراج اورانيه مجبور بودند ب

اين ھا باعث شد که پيام آنھا اھميت بيشری يافته و موجب شود که مردم . صورت گرفت به شھر ھا مھاجرت نمايند

  .نفس در آنھا تقويت گردده نسبت به ھويت خويش آگاھی يافته و احساس سرافرازی و اعتماد ب

که درست با ھمين ) برادران با ھم باشيم(و ) ما را به ھم پيوند ده(در اين آلبوم از آثار خوِد بامبينو دو ترانه ھست 

که ملت خود را به حرکت در آورد تا عليه ھمه چيزھائی که آزادی  يعنی برای اين. انگيزه ھا نوشته و تھيه شده اند

  .نند، بر خيزنده است که زندگی عادی خود را رھا کآنھا را سلب کرده، يا مجبور نمود

ت که توانسه اند در شرايط سخت محيط خويش مقاومت نموده بيآموزند دوام ملت کل تاملگوست بدين خاطر اس

اين ملت که قرن ھا برای حفظ استقالل خويش مبارزه . چگونه خودرا با تغييرات محيط زندگی خويش وفق دھند

موسيقی عمر . خوبی می داند ھمواره راه ھای مختلفی برای دست رسی به مقصود وجود دارنده کرده است ب

بدون شک آن ھا قوی ترين سالحی . مختار و پيام ترانه ھای او برای ملتش بخشی از اين کوشش ھاست» وبامبين«

 .در حال حاضر در اختيار دارند» کل تاملگوست«ھستند که مردم 
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  لينک به آلبوم

: URL/com.bandcamp.bombino://http 

 

 جلوی مسجد اعظم آگادز در مقابل ھزاران ٢٠١٠عمر مختار و گروه او در سال : شی بر ضد جنگنواھای شور

  .تماشاچی کنسرتی را اجرا نموده و پايان جنگ ھای نيجريه را جشن گرفتند

  

  »آگادز«مختار در آلبوم » بامبينو«عمر : اتکاء به ھويت و سنت خويش
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  ٢٠١١ نوامبر ١- برگرفته از سايت قنطره  

18208=id_wc&17622=c_wc?php.wcsite/de.qantara.de://http  


