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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
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

  

  حميد بھشتی: برگردان از

  ٢٠١١ نومبر ٢۴

 

  

  :رگی، تيِکن جا فاُکلیۀ خواننده و نوازند

  فريقائیاانقالب 
  

اما . نجا، کنار شھر نه برقی ھست نه آب جاری، آينده ای ھم ندارددر محالت فقيرنشين آ. باماکو پايتخت مالی است

او برای مردم اين محالت خيلی . اين حاصل کار تيکن جا فاکلی است. چرا؟ زندگی سخت است و موزيک خوب

 مردم بی ۀفريقاست، يک قھرمان مردمی، گويندازيرا وی ھنرمند درجه يک .  رگی می باشدۀبيش از يک خوانند

اين بچه ھا مرا صدای خود می دانند، زيرا خودشان صدائی «: تيکن جا فاکلی می گويد. وانان استصدا و ج

من خواسته ھای آنھا را به جھان می برم ، با تمامی خطراتی که در آن نھفته است، بدين خاطر مجبور «. »ندارند

  .شدم وطنم ساحل عاج را رھا کرده از آنجا بگريزم

  

  ن گشته استر معترضاترجيع بند ھائی که شعا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

زيرا او لورنت گباگوی ديکتاتور را بخاطر جنگ ھای وحشيانه ای که . جنگ داخلی تيِکن را در معرض خطر افکند

ھای ترانه ھای او شعارھای مردم معترض گشته، تصنيف ھايش در بند ترجيع . به راه انداخت، جالد ناميده است

  . باشند فساد، جنگ و استثمار مشمول سانسور میۀبار

  

  ھجرت به مالی

مرا : خاطر می آورده او ب. که دوستان نزديکش کشته می شوند، تيکن به کشور ھمسايه، مالی می گريزد ھنگامی

اين را رژيم . طور علنی محکوم نکردمه آن زمان من تنھا خواننده ای بودم که قيام عليه گباگو را ب«. تھديد کردند

کشورم «ۀ تيکن از کشور مالی تران. »ت، که مجازات آن اعدام می باشددليل بر شورشی بودن من دانسته اس

اين ترانه درخواست کمکی بود از خارج، بياناتی روشن . را به داخل ساحل عاج می فرستد» وضعش خراب است

  .در غالب آھنگ رگی

  

  موسيقی مردمی: رگی

اينجا مقر .  جمھوری آزاد او برای رگی،»جمھوری رگی«ما با تيکن جا فاکلی در باماکو ديداری داشتيم ، در 

او اينجا آھنگ ھای خود را می سازد، در استوديوی خودش و در ِسن . او و کليسای اوستۀ  فاضلۀاوست، مدين

که بتوانند  ھزاران تن از مردم برای اين. فريقا را ھمواره در مد نظر دارداکه مشکالت  متعلق به خود، در حالی

رگی موسيقی مردم است و تا «: او می گويد. ر بشنوند از ساحل عاج نيز بدين جا می آيندصدای او را بدون سانسو

فريقا را آلت دست خود بسازند، خوانندگان رگی صدای مردم را بلند کرده و از آنھا اکه قدرتمندان مردم  زمانی

: ز بدون گارد محافظ می باشداو با فولکس واگن قديمی اش به ميان مردم می رود و ھميشه ني. » حمايت می نمايند

من می دانم که اين کار خطرناکی بوده، بسياری از سياستمدارانی که نمک روی زخمشان پاشيده، زد و بند ھای «

. که از آنھا فاصله بگيرم اما من نمی توانم ھم بيانگر ستمديگان باشم و ھم اين. آنھا را رو می کنم دشمن من ھستند

  .»اين عمال غير ممکن است. مانند ستاره ھای مشھوری مثل مايکل جکسون

  

  

  .رگی موسيقی مردم است: تيکن جا فاکولی
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  فريقااکنسرت برای سواد در 

نھد به ھر جائی که تيکن جا فاکلی گام می . فساد، بی عدالتی، فقر: فريقا مواجه استااو در مالی نير با مشکالت 

 شان را که ھنوز ۀخودشان را و قار: مردم برايش ھورا می کشند، زيرا آنھا خودشان را در شخص او تجلی می يابند

پس از برده داری نوبت «وی می گويد . که زمان بسياری از پايان برده داری گذشته است ھم آزاد نشده است، با اين

ھمکاری تحت شرايط «. را علم کردند» ھمکاری«مارگران که آن نيز سپری شد، استع به استعمار رسيد، ھنگامی

تورھای موسيقی او در غرب کامال . »فريقا را به يغما می برداغرب ھمچنان ثروت ھای زيرزمينی . مورد نظر آنھا

او با درآمد آن و فروش سی دی ھای خود پروژه ای را که از ته قلب خواھان آن است، انجام می . به فروش می رود

فريقا فقط از ا«او معتقد است که . فريقا کفايت می کندادرآمد يک شو در پاريس برای بنای يک مدرسه در . دھد

  .خود می داند» فريقائیاانقالب «طريق با سواد شدن مردم می تواند نجات يابد و اينکار را 

  

  .ھنرمند ساحل عاج برای اينکه در آفريقا مدرسه بسازد کنسرت ھائی اجرا می کند

  

اين ھمان محضورات قديمی است که . آنھا به خودشان اعتماد ندارند. ردم دارای قدرت ھستند، اما اين را نمی دانندم

که چگونه می شود اين وضع، ناگھان تغيير يابد را او در آلبوم  اين. مستبدان و سوداگران از آن بھره می گيرند

چه چيز باعث شد انقالب « : تيکن جا فاکلی. ار عرضه نموداندگی پيش از بروز بھار عربی به باز» فريقااانقالب «

 سال ٢٠ تا ١۵فريقای سياه به ا.  سواد مردم از اينجا باالتر استافريقا ميّسر گردد؟ در تونس، مصر و ليبيادر شمال 

  .» می شودآنگاه اينجا نير سرو صدا بلند. ديگر نياز دارد تا ھمه مردم با سواد شده  و به اينترنت دسترسی يابند

  

  پيام تغيير

در نظر سازمان . در بسياری از کشورھا موسيقی او ممنوع است. فريقا را به حرکت وا می داردانوای رگی تيکن 

الی که او مطرح می کند بسيار خطرناک ؤس. عفو بين المللی نام وی در فھرست ھنرمندان در معرض خطر است

يا که ھست؟ اين . اين وضع عادی نيست. يقائيان در فقر به سر می برندفرافريقا ثروتمند است، اما اما ۀ قار«: است

  .ما بايد خودمان اينکار را بکنيم. فريقا را تغيير نمی دھداھيچکس برای ما : و می خواند. »پيام من است

  

  

  ٢٠١١ نومبر ١٣ –لمان ا اول تلويزيون ۀ در شبکtttبرگرفته از برنامه 

  


