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 Martyrs جانبازان

  
  توسط آيوان باژن 

٢٣/٠٩/١٠  

  

   خلق چيلیلي بدی هنرمنِد ب- خارا کتوريو
 از یهنرمند. اخت ها پردتي به انعکاِس واقعی انهئيآ چون جامعه اش،  خود ویبرخورد با زندگ  که دریهنرمند

   باژنوانيک/  مثل آهکوتاه  و هنراتيادب  آزادهواي جنِس

    

  ) ١(»  خاراکتوريو« از یادي                           

  اتر مردم چيلیئ آهنگساز و کارگردان تست،يتاري          شاعر، خواننده، گ

  انهي آشیجو و  است در جستی کبوترشعر«

  . تا پرواز کندديشاک ی شود و بال می مرها

  پرواز

   است آزاد و رهای من آوازآواز

   کند به آن که به پا خاسته استی مثاري اکه

   داردی جاودانگی که قصد پرواز به بلندای آن کسبه

  یتينه نها  دارد ویتي است که نه بدایري من زنجآواز

  افتي ی من تمام مردم را خواهآواز در

   کندی پرواز ماي به دردني رسی است که برای که آواز کبوترچرا

  ». تا پرواز کندديشاک ی را مشيها  شود و بالی مرها

  » خاراکتوريو                                      «

***                                          

 در - بود که دستانش قطع شدهی در حال-را »  خاراکتوريو«ۀ  شدرباراني بود که جسد ت١٩٧٣مبر  سپت١٦در 

 ی که در برخورد با زندگی شد و هنرمندليمانا تبدۀ  که با مرگ قهرمانانه اش، به افسانیمرد. افتندي ابانيکنار خ

 که عشق و ی از جنس دانش و آگاهیهنرمند.  ها پرداختتياقع به انعکاس وی انهئيخود و جامعه اش، چون آ

  .  زدی مادي را با تمام وجود فرتيانسان
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 که ترانه - مادرش را ی سالگ١٥در سن .  پا به آوردگاه جهان گذاشت»اگويسانت« در جنوب ئیروستادر » خارا«

 توسط او با »کتوريو« که - شک از دست دادن مادریب.  از دست داد- سرودی مئی فولکلور و روستایها

  .    بودشي برای بزرگی ضربه - آشنا شده بودئی روستایها ترانه

 کشورش پرداخت و از ی و بومکي فولکلوریقيموسۀ  و عاشقانه به مطالعرانهي گیود که پدر دانشگاه ب» خارا«

 ،ی فرهنگ غنني تر آشنا شود تا بعد ها بتواند با انعکاس اشي توانست با فرهنگ مردم و خلقش بقي طرنيا

  .  بزنداديش را فر ستم خلقیصدا

. ش خواندن وطاني و دانشجوانيئ کارگران، روستای برایاري بسی ترانه ها، بعدها او در سفرش به سراسر چيلی

ش  نفرتني و هم چن-ناني و زاغه نشانئي به خصوص روستا-را به مردم» خارا «دي عشق شدی که همگیئترانه ها

.   دادی نشان م»هيسرما«و » سود«و» کارفرما«و » کار« از روابط ی ناشی های عدالتی ها و بیرا از نابرابر

 گذاشت و ی اش به جایزندگۀ  و نحونشي ب، در نوع تفکری مهمراتي تاث،یستياليتفکرات سوسبا » خارا «ئیآشنا

  . دي بخششي به اشعار و آهنگ هایستيالي و ضد امپری دارهي ضد سرمایتيهو

 او را همراه پنج هزار تن »چيلی« دراي سی سازمان جاسوسی بود که باعث شد پس از کودتای تفکرات مترقنيهم

  .  کنندی و زندانري دستگ»اگويسانت «وميبارز در استاداز جوانان م

 شد از جسارت و ی افکند که خود نماداگوي سانتومي در استادی چنان شورمان،ي مقاومت او در برابر دژخاما

  . دي گذشت و به سراسر جهان رسوميش از آن استادني که طنی ستم و نابرابرهيمقاومت و مبارزه عل

  :دي شد، از او پرسکي زندان به هنرمند گرفتار نزدسئي ریوقت

 آوردند و دستان ی تبرتار،ي گیاما به دستور جالد، به جا.  جواب خارا مثبت بود»  بزند؟تاري حاضر است گايآ«

  :جالد به طعنه گفت.  خارا را شکستندکتوريو

 ی سرود وحدت از ترانه هاد،ي چکیش خون من که از دستای خارا در همان حال و در حال»؟یخوب چرا معطل «

 ی کردند و آواز پنج هزار زندانی صدا او را همراهکي ان،يزندانۀ  که همدي نکشیخود را زمزمه کرد و طول

  .  را لرزاندماني انداز شد و پشت دژخني طناگوي سانتوميگرفتار، در استاد

   صدا کي و کدلي یمردم        

   ...        هرگز شکست نخواهند خورد

  .  جان او را گلوله باران کردندمهي مزدور، جسم نماني بود که دژخدهي نرساني سرود به پاهنوز

 ايکه در سراسر دن بلن،ي التیکاينه تنها در آمر»  خاراکتوريو «ی هنوز هم آهنگ هاميني بی رو است که مني ااز

  .  شودیزمزمه م

؛ با )٣(» جا خواهم ماندنيا« ازاو را با نام ایترانه ) ٢(»ني خلق التلي بدیفرزند ب« و احترام ادي جا به نيدر ا

  : مي خوانیهم م

    

   خواهم یم را پاره پاره نمنيسرزم «

  .  خواهمی م» دهيبه خون کشۀ با هفت دشن « نه و

   تابش نور چيلی ام خواهان

  ! ادمينوبنۀ  خانبرفراز

   خواهم یم را پاره پاره نمنيسرزم
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  .  خواهمی م»دهيکشبه خون ۀ با هفت دشن« نه و

   خواهم یم را پاره پاره نمنيسرزم

  !  جا هست- جاني ا-مني ما در سرزمۀ همیبرا

   کي، ل»زندان« ها که پندارندشآن

   دگر ساز کنند ی و نغمه؛ جارندي گدي باشي پی راهدراز

   توانگران

   -گانگاني بشهي همني ا-               

  ! شان رايعمه ها و جوار یامي راه مرندي گشي است پخوب

   خواهم یم را پاره پاره نمنيسرزم

   دگر روند و نغمه ساز کنند ی جابگذار

   خواهم یم را پاره پاره نمنيسرزم

   جا هست - جاني ا-مني ما در سرزمۀ همیبرا

  :  خوانمی جا؛ کارگران را ترانه مني مانم همی من مو

  ! ».ني نویاي و جغرافني نویخياز تارای  ترانه

    

  : نوشت ها ی پ
   ١٩٧٣ سپتامبر ١٦ - ١٩٣٢ سپتامبر ٢٣. ١

 گونه نيا» خارا «ی برای که در شعر»ني التیکايامر «یاز شاعران انقالب» آله خاندرو گازه ال«به نقل از . ٢

  :  کندی مادشي

   وارش ی کولاني پای بی را در پرسه هااو«

   ميابي ی مدر

   ترنم زنگ دارش که

   ی ناقوس شبانگاهچون

   کند ی مسموم قاره را آشفته مبخوا

   پابرهنه اني بومیا

   ني خلق التلي بدی فرزند باو

  » . خارا استکتوريو

 که یوقت...  اوی باشد به ندای سازد تا پاسخیم» پابلو نرودا« شعر ی بر رویادرواقع ترانه » خارا«. ٣

 سمي از فاشیري جلوگیتالش برا کند تا جهت یدست کمک به هنرمندان کشور و سراسر جهان دراز م» نرودا«

  ...! وندندي در چيلی به او بپیو جنگ داخل

   نظر٤  |  ٢:٢٥ساعت ١٣٨٩ وري شهرزدهمينوشته شده در  شنبه س+ 

  

 


