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  تئودوراكيسميكيس 
  فرهنگ صلح، آزادي، :لوژي منايدئو

  
  احمديآيتام 

  
 زوربـاي يونـاني  كه ميكيس تئودوراكيس، آهنگساز يوناني بـراي فـيلم   ) bouzouki(هاي بوزوكي  هر كس كه ملودي

ها را فراموش نخواهـد   را شنيده باشد هرگز آن حكومت نظاميو  زدهاي درخشان  نوشته است و يا موسيقي متن فيلم
چنـين مبـارزي اسـت كـه چـه در       او هـم  .ده اسـت تئودوراكيس روح و فرهنگ يونانيان را در موسيقي خود دمي. كرد

اي كه از دوران نوجـواني   مبارزه .هنر و چه در دنياي سياست به مبارزه در راه آزادي و عدالت پرداخته است ي عرصه
  .ها آغاز شد و بارها براي وي زندان و تبعيد به همراه داشت وي و از مقاومت در برابر نازي

مادرم از اهـالي   .متولد شدم )Chios(در جزيره كيوس 1925ي  ژوييه 29« :گويد ميدر مورد زندگي خود  ميكيس
ام  احتماال يكي از داليلي كه من در تمام يونان ريشـه دوانـده   .بود )Crete( و پدرم اهل كرت) ي امروز تركيه(آناتولي

و مـن هميشـه ماننـد يـك فـرد      رفتـيم   ما به همراه خانواده از شهري به شهري مـي  .اي ندارم اين است كه هيچ ريشه
موسيقي نه تنهـا   .هاي دشوار نجات داد موسيقي بود چه كه مرا در طول تمام اين سال آن .خارجي در يونان قديم بودم

اي  پـس از آن مـن بـه نقطـه     .صدا شوم بلكه مرا نسبت به آنـان متعهـد كـرد    به من كمك كرد كه با مردم همدل و هم
كه مرا به  نداي شد ريشه هزاران ريشه پيدا كردم كه اين هزاران به هم پيوستند و تك رسيدم كه نه فقط يك ريشه بلكه

بنابراين مـن يـك شـهروند     .گيرد شود و تمام مردمان دنيا را در برمي تر مي اي كه حتا عميق ريشه .دهد يونان پيوند مي
ه در زندگي يك انسان ممكن اسـت  يوناني و در همان حال يك شهروند جهاني هستم و اين زيباترين اتفاقي است ك

در تركيـه متحمـل شكسـت     كمـال آتـاتورك  تئودوراكيس در دوراني به دنيا آمد كه يونان پس از انقالب » .رخ دهد
گرايانـه در   اي ملـي هـ  در اين دوره احسـاس  .ها بود اين يك تراژدي واقعي براي يوناني .نظامي از اين كشور شده بود
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پرستانه و در كنـار آن   هاي ميهن داشت و ميكيس در محيطي رشد يافت كه در آن داستانها به شدت رشد  ميان يوناني
ها او خاطرات دلپـذيري   ي اين با همه. گفتند تاثيري عميق بر وي گذاشت مي زيتيكا ريها  سرودهاي انقالبي كه به آن
رتقـالي كـه بـر فـراز دريـا بودنـد       ها و درختان زيتـون و پ  زندگي در كيوس در ميان گل« :از كودكي خود به ياد دارد

 .وار داشـتم  برخـي فكرهـاي ديوانـه   «: گويـد  تئودوراكيس در مورد افكار كـودكي خـود مـي   » .العاده بود اي فوق تجربه
در اثر . پس به روي يك درخت رفتم و بعد از باالي درخت به پايين پريدم .خواستم كه مانند يك پرنده پرواز كنم مي

 ».تـوانم پـرواز كـنم    براي اين كه مطمئن بودم مـي  لي بعدها باز هم اين كار را تكرار كردم،و .اين كار گردنم شكست
كردند و مردمان عـادي   ها يكي پس از ديگري تغيير مي دولت .وفاني در يونان بودتهايي  سال 1930تا  1928هاي  سال

موسـيقي كـه   «: گويد قرار گرفت ميوي در مورد اين كه چگونه در مسير موسيقي  .كردند روزگار سختي را سپري مي
مـن   .را ديدم بار من يك اركستر فيالرمونيك جا بود كه براي اولين آن .شد اغلب موسيقي غربي بود در جزيره اجرا مي

كنـد جـواب داد او در حـال رنـج بـردن       وقتي از مادرم پرسيدم او چه كار مي .به شدت تحت تاثير رهبر اركستر بودم
ماركسيسـتي را در خـود    هاي بار كه گرايش تئودوراكيس اولين» .يقي به معناي رنج بردن استبراي من هم موس .است

ما قادر بـه خريـد    .من شروع به يادگيري پيانو كردم) Tripolis( تريپوليسدر «: آورد احساس كرد اين گونه به ياد مي
يـك ثروتمنـد آمريكـايي     يي را در پيـانو هاي موسـيق  من گام .پيانو نبوديم و در تمام شهر تنها سه پيانو وجود داشت

رود به منزلش بـروم   او به من اجازه داده بود كه روزهاي يكشنبه زماني كه به مراسم عشاي رباني مي .كردم تمرين مي
ام احسـاس   بـار در زنـدگي   براي اولين .كردم گشت بايد تمرين را متوقف مي و پيانو تمرين كنم ولي زماني كه او برمي

كردنـد و   توانستند پيانو بخرند اما از آن استفاده نمـي  كساني كه مي .نسبت به ثروتمندان در من ايجاد شد تنفر شديدي
اگر من ماركسيست شدم به خاطر آن پيـانو بـود كـه در     .من كه واقعا به يك پيانو نياز داشتم قادر به خريدن آن نبودم

تمام ايـن   .گ كوچك خريدم كه براي من بسيار مفيد بوددر نهايت من يك ار .عدالتي اجتماعي بود نظر من تجسم بي
هاي موسيقي آهنگسازي كنم كه بعدها بـه مـن كمـك كـرد در      موانع به من آموخت كه به صورت ذهني و بدون آلت

  ».سازي بپردازم زندان يا تبعيد به آهنگ
يي و اشغالگران آلمـاني  هاي ايتاليا او در جنبش مقاومت برضد فاشيست) 1943-44( در جريان جنگ جهاني دوم

 ي ها منجر به دستگيري و شـكنجه  اين فعاليت .رساند جويان يهودي ياري مي شركت جست و به كودكان گرسنه و پناه
جا بـه حـد مـرگ     تبعيد شد و در آن ماكرونيسوسو  ايكارياهاي داخلي در يونان به جزاير  در دوران جنگ .وي شد

  .مورد شكنجه قرار گرفت
تـرين   هـاي دشـوار بـود كـه مـن مهـم       كنم طي ايـن سـال   فكر مي«: گويد هاي داخلي مي وران جنگاو در مورد د

در همـين زمـان    .ها اثر بزرگ موسيقي كالسيك را به طور كامل بازنويسي كردم چنين ده من هم .هايم را ساختم آهنگ
زي شبيه به چنين موسيقي كامل و كنم تاكنون كسي چي فكر نمي .بود كه من سمفوني شماره نه بتهوون را تحليل كردم

  ».جامعي را تحرير كرده باشد
پرداخت و در كنسرواتور پاريس زيـر   فيلوكتيتيس اكونوميديسبعدها وي به تحصيل در كنسرواتور آتن زير نظر 

موسـيقي   ي مـدال طـالي جشـنواره    1957در سال  .هاي خود را سپري كرد يكي از پركارترين دوره مسيان  اليويهنظر 
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را بـه عنـوان    (American Copley music prize) ي موسـيقي كـاپلي   جـايزه  1959كو را به دسـت آورد و در  مس
  .دريافت كرد آنتيگون ي بالهساز سال اروپا به خاطر اجراي موفق  بهترين آهنگ

  
  ـ بازشناسي هاي يوناني بازگشت به ريشه

هـاي يونـاني و موسـيقي اصـيل يونـاني خـود        به ريشه (epitaphios)اپيتافيوس هاي  تئودوراكيس با مجموعه آهنگ
 ي تـرين آثـارش كـه بـر پايـه      اي از مهـم  او با مجموعه .عميقي بر انقالب فرهنگي در يونان گذاشت رجوع كرد وتاثير

هاي ديگر بود سعي كرد كه جالل و شـكوه از دسـت رفتـه را بـه      ترين شعرهاي يوناني و شعرهايي در زبان درخشان
مفهوم موسيقي متاسمفونيك بود كه او بـه سـرعت در تمـام جهـان      ي با گسترش و توسعه .ني بازگرداندموسيقي يونا

كـانون موسـيقي   و  اركستر كوچك آتنوي . ترين آهنگساز معاصر يوناني را از آن خود كرد شناخته شد و لقب بزرگ
 .سياسي در كشـور خـويش روي آورد   سپس او به فعاليت. را بنيان نهاد) musical society of Piraeus( پيرائئوس
را بنا نهاد و خود به عنـوان ريـيس آن    المباركيس جواناو بنياد  1963در سال  المباركيس گريگوريسترور  پس از

بـه پارلمـان يونـان راه     EDAگـراي   او به عنوان يكي از اعضاي حزب چـپ  1964در پي آن و در سال . برگزيده شد
رياست جمهوري كه از سوي روشنفكران و فعـاالن سياسـي بـه وي ارايـه شـده را رد      وي بارها پيشنهاد براي  .يافت

  .كرده است
  

  هاي زيرزميني حكومت نظاميان و فعاليت
در پـي  ) خونتـا ( نظاميان فاشيست 1967آوريل  21در 

يك شورش سياسـي بـر سـر كـار آمدنـد و حكومـت       
تئودوراكيس فعاليـت  . ها در يونان شكل گرفت سرهنگ

 دوستان ميهن ي جبههو مخفي را آغاز كـرد و  زيرزميني 
يي  ها فرمان نظامي سرهنگ .را در اين دوران تشكيل داد

صادر كردنـد كـه طبـق آن اجـراي موسـيقي از سـوي       
تئودوراكيس و حتا گوش كردن به موسيقي وي ممنـوع  

وت همان سال دستگير شد و ا 21تئودوراكيس در . بود
 ميرتـو همسرش  به همراه 1968پس از آزادي در سال 

پس از آن به اردوگـاه   .و فرزندانشان به زاتونا تبعيد شد
جنـبش هماهنـگ    .پوس فرستاده شـد ركار اجباري در اُ

ــره  ــه در آن چه ــاني ك ــون   جه ــايي همچ ــري ه ديميت
هنـري  و  آرتور ميلـر  ،لئونارد برنشتاين ،شوستاكويچ

ژان ژاك به درخواسـت سياسـتمدار فرانسـوي     .مشاركت داشتند در نهايت منجر به آزادي تئودوراكيس شد بالفونت
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  .به تئودوراكيس اجازه داده شد كه براي گذراندن دوران تبعيد به خارج از كشور برود شرايبر
  

  تبعيد و مقاومت
او در  .ها و اتحـاد نيروهـاي مقاومـت تـالش كـرد      تئودوراكيس چهار سال در تبعيد براي براندازي حكومت سرهنگ

پابلو هايي چـون   دموكراسي به يونان هزاران كنسرت در سراسر جهان اجرا كرد و با شخصيت تالش براي بازگرداندن
هـا نفـر در    ديـدار كـرد و بـراي ميليـون     ياسر عرفاتو  ايگال آلون ،تيتو ،جمال عبدالناصر ،سالوادور آلنده ،نرودا

  .از مقاومت جهاني در برابر ديكتاتوري تبديل شد نماديسراسر جهان به 
  

  به يونانبازگشت 
فعاليـت   ي او عـالوه بـر ادامـه    .به يونان بازگشت 1974 ي يهيژو 24تئودوراكيس در  ها پس از سقوط دولت سرهنگ

بـار بـه نماينـدگي پارلمـان يونـان       وي در اين دوران چندين .هاي عمومي نيز شركت جست اش در فعاليت موسيقايي
  .ت بوددر كار وزار ميتسوتاكيسبرگزيده شد و دو سال در دولت 

طور وضعيت محيط زيست و نياز به صلح  تئودوراكيس همواره خود را متعهد به بهبود اوضاع حقوق بشر و همين
خواننـده و   زولفـو ليـوانلي  رو او انجمـن دوسـتي تركيـه و يونـان را بـه همـراه        از همين .دانسته است در جهان مي

بـرد و   تئودوراكيس هم اكنون در بازنشستگي به سر مي .موسيقيدان ترك كه از دوستان نزديك ميكيس است بنيان نهاد
 ي گاه در بيان عقيده ساز هيچ هاي سرنوشت اما در موقعيت .فرهنگ و سياست است موسيقي، ي در حال نوشتن درباره

در . به مخالفت پرداخت خليج فارسو جنگ دوم  كوزووناتو به  ي طور كه در زمان حمله همان .كند خود ترديد نمي
  .المللي موسيقي يونسكو به تئودوراكيس تعلق گرفت بين ي جايزه 2005سال 
  

  ستيزي تئودوراكيس و اتهام يهودي
بـه وي بـه علـت     .خود هميشه در مركـز توجـه بـوده اسـت     ي گرايانه عقايد چپ ي تئودوراكيس به دليل بيان آزادانه

ظهارات يكي از دولتمردان يونـاني كـه گفتـه    و در پاسخ به اا .اند ستيزي زده برچسب يهودي 2003اظهاراتش در سال 
امـروز  ] اسـراييل [اين كشـور كوچـك   « :گفت ».زيرا هيچ كدام دوستي ندارند .اسراييل و يونان شبيه هم هستند«: بود

متجـاوز  ) هـا  يونـاني ( اگـر مـا   .بيني و حماقت هسـتند  بزرگ ها مملو از خود آن. ها در دنيا است تمام شرارت ي ريشه
  ».تري است كه داريم خاطر تاريخ كهنايم به  نشده

ترهـا و   من هميشه طرفـدار ضـعيف  « :ستيزي گفت تئودوراكيس چندي پس از بيان اين سخنان در رد اتهام يهودي
مـن هميشـه طرفـدار     .هـا هسـتند   و مردمان اسـراييل هـم جزيـي از آن    .ام كنند بوده كساني كه براي عدالت مبارزه مي

 عرفـات و  آرونسـعي كـردم ميـان     1972و ايـن را در عمـل، زمـاني كـه در سـال       .ام آميز بـوده  زيستي مسالمت هم
مـن بارهـا ايـن     .هسـتم  شارونهاي  اما دقيقا به همين دليل است كه من مخالف سياست .گري كنم نشان دادم ميانجي

ي يهودي در آمريكا ها طور كه بارها نقش سياستمداران مطرح و روشنفكران و تئوريسين ام، همان موضوع را بيان كرده
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  ».ام محكوم كردهرا  – اند هاي دولت بوش را شكل داده كه سياست -
دهـد   هـا را در سـوي شـر قـرار مـي      اسراييل را مخدوش كـرده اسـت و آن   ي چه در واقع چهره او اعتقاد دارد آن

راسر جهـان و درون  ها در س دانم بسياري از اسراييلي چون كه مي .من خوشحال هستم«. هاي اين دولت است سياست
عـدالت   ي عـدالتي كـه در سـايه    .كننـد  اين كشور با من موافق هستند و براي عدالت واقعي مردمان خويش مبارزه مي

خويش و در تمام جهان تالش مي كنند به دست مـي   ي براي ديگران و براي كساني كه براي برقراري صلح در منطقه
  ».آيد


