
 

 اییالمثل مالیضرب بزرگی قایق مانع واژگونی آن نمی شود.

 در دریا، گینه شمالی ماهیگری

. شوندپنداشته می نیز مقدس حتیبها هستند و گاهی ماهی گرانپهنه های آبی پر از در گینه، مالی و نیجریه، 

مارابو ، موعودروز آیینی است. آنجا ماهیگیری امری مورد انتظار، جمعی و  .نمی کنندماهیگیری  بی اجازهمردم 

با نشانه را شروع کار می خواند، سپس  دعاهاییآفریقایی برای باقی ماندن ماهی ها در دریا  ]کاهن آقریقایی[

 یی از ماهی ها می روند. معجزه آساپسران جوان با ابزاهایشان به صید مردان و آنگاه . هایی اعلم می کند



 

 ضرب المثل بامبارایی«  به یک تمساح تبدیل نمی شود ماند،بباقی  آب ونچوب در ای تکه وقتیتا »

 مسجد سرزمین  بامبارایی، آفریقای غربی فرانسوی

معروف ترین آن ها  هر روستا برای خود مسجدی دارد. ست.ها سرزمین بامبارایی زبان ،اسالم دین اصلی مالی

گل ]این مسجد[ به طور کامل با ! باشد مؤمن ناپذیرای هزارمی تواند ساخته شده و  ت ]بهشت[در روستای جن

آن جا که همه ساکنان آیین ها  برگزارکنندهکل جماعت و هر ساله  پایدار ماندهگچ بری شده و درست شده و 

 هستند در آن حضور می یابند.

 



 

 .است که می سوزد ای که می میرد، کتاب خانه پیریهر در آفریقا 

 (1991 -1991) اییآمادو همپتبا، نویسنده مالی

 ی غرب آفریقا می رقصند.هاگریو

پیام آوری محسوب می شدند. احترام و  ازنشانه ای  آنهازیرا بودند، نزدیک  رئیس ها بهسابق بر این گریو ها، 

توجه درازمدت جامعه آفریقا به آنان باعث شده تا موسیقی تاریخ را روایت کنند زیرا آنان گواه و امانتدار و 

با قدرت شان بیان کننده صریح تفکر مردم و نیز گریو ها . از نسلی به نسل بعدی هستندهنده خاطرات انتقال د

 .قدرت های حاکم هستندمنتقدان 

 

 توضیح مترجم:

گفته می شود  )به ویژه مالی( حرفه ای آفریقای غربی نوازان و داستان سراهای (، به موسیقی Griotsگریو ها )

 می شوندیعنی راوی تاریخ، فلسفه، اساطیر، آداب و رسوم و سنن مردم هستند از آن که در موسیقی چیزی بیش 

و حتی در درمان بیماری های روانی و جسمی مردم فعالیت می کنند. موسیقی اصل محوری و مرکز فعالیت های 

 یک گریو است.
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