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موسيقى

يحن إلى زمن الوصل
شباب «المالوف» التونسي ّ
قبل شهر ،أحيت أمسية في ّ «معهد العالم
العربي» في باريس ،فيما تحل قريبًا على
مهرجانات الصيف .الفرقة التي أطلقها
أحمد رضا عباس ،قدمت في ظهورها
الرسمي األول نماذج من «نوبات» املالوف
وبعض األعمال الشهيرة لنجمة الغناء
صليحة وسط تفاعل الحضور مع هذه
املدونة التقليدية التي تتناقلها األجيال
تونس ـ نور الدين بالطيب
تجمع فرقة «م��ال��وف ت��ون��س» التي
تقيم في باريس تونسيني مفتونني
ب��امل��وس�ي�ق��ى ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة األن��دل�س�ي��ة
املعروفة في منطقة شمال أفريقيا
ب�ـ«امل��ال��وف» .ك��ان أول ظهور رسمي
لها ف��ي «معهد العالم العربي» في
باريس قبل أكثر من شهر ،وستكون
حاضرة في املهرجانات التونسية
ل �ل �م��رة األول � ��ى ف��ي ال �ص �ي��ف امل�ق�ب��ل.
ف��ي «معهد ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي» ،قدمت
ال�ف��رق��ة ع��رض��ًا تابعه جمهور كبير
من التونسيني والعرب والفرنسيني
الذين اكتشفوا املوسيقى التقليدية
األندلسية التي حملها العرب الذين
فروا من إسبانيا قبل ثمانية قرون
ولجأوا الى شمال افريقيا هربًا من

فرقة «مالوف
تونس» بعدسة
جاك فيكمنز

تسميات عدة ألصل واحد
وفقًا ملوقع «األغنيات التونسية» ،تختلف
تسمية فن «املالوف» من منطقة إلى أخرى.
يطلق عليه اسم «اآللة» في املغرب ،و«الغرناطي»
في وجدة وسال وتلمسان ومناطق غرب الجزائر،
و«الصنعة» في العاصمة الجزائرية ،و«املألوف»
في قسنطينة وتونس وليبيا .هذه التسميات
املختلفة تعود في األصل إلى املوسيقى التي
نشأت في األندلس ،وارتبطت أحيانًا باملدائح
الصوفية .لكن هذا اللون الغنائي واملوسيقي،
الذي يمتلك نصوصه األدبية الخاصة وأوزانه
اإليقاعية ومقاماته ،لم يصل إلى مصر أو إلى بالد
الشام ،بل بقي في بلدان املغرب العربي.

التصفية العرقية.
ه��ذا ال �ل��ون امل��وس�ي�ق��ي ال ��ذي انتشر
م��ع ه �ج��رة امل�س�ل�م�ين ال �ق �س��ري��ة ال��ى
ت��ون��س وال�ج��زائ��ر وامل �غ��رب وليبيا،
ي�م�ث��ل ه��وي��ة امل��وس�ي�ق��ى التونسية.
اعتنى به ملوك تونس قبل استقالل
البالد ،وقد اهتم به الزعيم الحبيب
ب��ورق �ي �ب��ة ،ف��أط�ل��ق م�ه��رج��ان��ًا دول�ي��ًا
مل ��وس� �ي� �ق ��ى امل� � ��ال� � ��وف ف � ��ي ت �س �ت��ور
(شمال تونس) التي ّ
تعد من املدن
ّ
تحولت تستور
األندلسية .سريعًا،
الى قبلة الكتشاف موسيقى الحنني
األندلسي .تحفل املدونة املوسيقية
ل� �ل� �م ��ال ��وف ب �ق �ص��ائ��د ال� �ح� �ن�ي�ن ال ��ى
ال � � �ق � � �ص� � ��ور ،واألن � � � � �ه � � � � ��ار ،وج� � �م � ��ال
الصبايا في األندلس .أما ّ
املقدمات
امل��وس�ي�ق�ي��ة ال�ت��ي تسمى «ن��وب��ات»،
فتشبه بساطًا من الحلم يحمل عبر
جناحيه العشاق الى البالد البعيدة
ا ّل �ت��ي ط � ��ردوا م �ن �ه��ا .م �ي��زة امل��ال��وف
أن��ه ال يكتب ف��ي «ن��وت��ة» موسيقية
بل يحفظ حفظًا وتتناقله األجيال
ً
جيال بعد جيل .لذلك ُي َّ
سمى حفظة

موسيقى املالوف بـ«الشيوخ».
هذه الفرقة التي سماها ّ
مؤسسوها
«م��ال��وف ت��ون��س» ول ��دت ق�ب��ل ث�لاث
سنوات في ضاحية كريتاي (جنوب
ش��رق��ي ب ��اري ��س) ال �ت��ي ي��وج��د فيها
عدد كبير من املهاجرين التونسيني
واملغاربة .وكانت املبادرة من أحمد
رضا عباس الذي جاء الى باريس في
أواخ ��ر السبعينيات ل�ل��دراس��ة لكنه
فضل االستقرار في عاصمة األنوار
وف��ق م��ا يقول لنا .ه�ن��اك ،أس��س مع
مجموعة من الطلبة اليساريني فرقة

تحفل بقصائد الحنين
الى القصور ،واألنهار،
وجمال الصبايا

تابعة لالتحاد العام لطلبة تونس،
ال ��ذي ش�ك��ل ط�ي�ل��ة س �ن��وات ال�ع��ام��ود
الفقري للمعارضة الطالبية لنظام
ال �ح �ب �ي��ب ب��ورق �ي �ب��ة .ب �ع��د س �ن ��وات،
اب �ت �ع��د ع ��ن امل��وس �ي �ق��ى ل �ي �ع��ود منذ
ث �ل ��اث س � �ن � ��وات م � ��ع م �ج �م ��وع ��ة م��ن
أص��دق��ائ��ه ،ك��ان��وا ي�ل�ت�ق��ون ف��ي بيته
ل� �ي� �س� �ت� �ح� �ض ��روا ب� �ع ��ض «ن � ��وب � ��ات»
امل ��ال ��وف .ت��دري �ج��ًا ،ت �ط��ورت ال�ف�ك��رة
وق� ��رروا ت��أس�ي��س جمعية أصبحت
تقدم دروس��ًا لألطفال وال�ش�ب��ان من
أجل املحافظة على التراث التونسي.
وال� � �ي � ��وم ،ي �ع �م��ل ه� � ��ؤالء ع �ل��ى ب�ع��ث
معهد للموسيقى التونسية.
ال �ف��رق��ة ال �ت��ي ت�ض��م ث�لاث�ين عنصرًا
ق��دم��ت على م��دى اك�ث��ر م��ن ساعتني
ع � ��رض � ��ًا م� �م� �ت� �ع ��ًا زادت� � � � � ��ه امل�ل��اب� ��س
ال�ت��ون�س�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ب �ه � ً
�اء .ول�ع��ل
ً
ال�ت��ون�س�ي�ين ال��ذي��ن ص �ف �ق��وا ط��وي�لا
ل �ل �ع��رض ،اس �ت �ع��ادوا وج ��ه ب�لاده��م
ال� �ج� �م� �ي ��ل ال� � � ��ذي ش ��وه� �ت ��ه م �ظ��اه��ر
«األف �غ �ن��ة» ال �ت��ي غ ��زت ال �ش��ارع منذ
ثالث سنوات.

ق��دم��ت ال�ف��رق��ة ن �م��اذج م��ن «ن��وب��ات»
امل��ال��وف مثل «نوبة ال��ذي��ل» وبعض
األغ ��ان ��ي ال �ش �ه �ي��رة ل�ن�ج�م��ة ال �غ �ن��اء
صليحة ( ١٩١٤ــ  .)١٩٢٨أغنيات كان
التونسيون يرددونها في أفراحهم
مثل «اودعوني» و«بالله يا مشموم
الفل» ،و«يا اللي بعدك حير فكري»،
و«أل � �ي � ��ف ي� ��ا س� �ل� �ط ��ان ��ي» ،و«آه ي��ا
خ �ل �ي �ل��ة» ،و«ك �ي ��ف دار ك ��اس ال�ح��ب
بيني وب�ي�ن��ك» ،و«م ��ا س�ب��ى عقلي»
وغيرها من املدونة التقليدية التي
ت�ت�ن��اق�ل�ه��ا األج� �ي ��الّ .
ردد ال�ج�م�ه��ور
ّ
مع الفرقة بعض املقاطع التي تذكر
ال�ت��ون�س�ي�ين ب �ب�لاده��م ال �ت��ي ت��واج��ه
ال�ي��وم مرحلة صعبة نتيجة تدفق
املال والسالح من بعض الجمعيات
ال ��وه ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ق �ط ��ر وال �س �ع ��ودي ��ة
ول �ي �ب �ي��ا وال �ك ��وي ��ت ل �ت��دم �ي��ر ال� ��روح
ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة ال� �ع ��اش� �ق ��ة مل��وس �ي �ق��ى
املالوف عشايا الصيف في ضاحية
سيدي بوسعيد ...تلك هي الصورة
التي كانت متداولة عن تونس قبل
«الربيع العربي».

ميوزكهول

ماجيك مالك ...ساحر الفلوت
ساندي الراسي
ب �ع ��دم ��ا ك � ��ان أول ض� �ي ��وف «ل �ي �ب��ان
ج � � � ��از» ع � � ��ام  ،2005ي � �ع � ��ود ع � ��ازف
م��اج�ي��ك م��ال��ك ( )1969لتقديم حفلة
ف��ي «م �ي��وزك �ه��ول» ال�ل�ي�ل��ة ،م��ع رف��اق��ه
دي دج � ��اي أوي � ��ل ،وج�ي�ل�ب�ي��ر ن��ون��و،
وهوبير موتو الذين عمل معهم على
ألبومه .Tranz Denied
م��ع م��اج �ي��ك م��ال��ك (اس �م��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي
م��ال��ك م � �ي ��زادري) ،ت��أخ��ذ آل ��ة ال�ف�ل��وت
بعدًا آخ��ر .تلك اآلل��ة التي قلما نراها
ف��ي م �ج �م��وع��ات ج��ازي��ة ت �ت �ح� ّ�ول في
ً
ي��د «م��ال��ك ال�س��اح��ر» أداة للمفاجآت.
الفنان الفرنسي املولود في أبيدجان
في ساحل العاج ،ال يخاف املغامرة،
ب��ل ي��ذه��ب ال��ى ح�ي��ث ل��ن يصطحبنا
ع��ازف فلوت تقليدي .في موسيقاه،
ً
ميال ال��ى استكشاف إيقاعات
يبدي
ّ
ج��دي��دة .إن �ه��ا موسيقى مبنية على
ج � � ��ذوره األف ��ري� �ق� �ي ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ت �س��اف��ر
ف��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ال ��ى أن �ح��اء ال�ع��ال��م.
االي�ق��اع��ات وامل�غ��ام��رة ليست وحدها
ّ ّ
يميز فن مالك .تقنياته في العزف
ما
خ��اص��ة ،ف �ه��و ي�ل�ج��أ ف��ي امل�ق�ط��وع��ات
التي يؤديها الى نوع من الصراخ أو

التمتمة عبر آلة الفلوت .الفنان الذي
ت��رع��رع ف��ي ال� �ـ «غ � ��وادول � ��وب» ،غ��ادر
جزيرته ف��ي ال �ـ 17م��ن عمره ليلتحق
ب �م �ع �ه��د امل��وس �ي �ق��ى ف ��ي م��رس �ي �ل �ي��ا،
وي� �ت� �خ � ّ�رج م� �ج ��ازًا ف ��ي ال� �ع ��زف ع�ل��ى
الفلوت .بعد قضائه  10سنوات عازفًا
في فرقة الريغي «هيومان سبيريت»،
أس��س ع��ام  1992أوركسترا «ماجيك
مالك» التي تفككت ثم عادت لتجتمع
ع � ��ام  .2000ح �ف �ل �ت��ه ض �م��ن «ل �ي �ب��ان
ّج��از» تحمل ع�ن��وان .Tranz Denied
إن��ه أيضًا اس��م األل�ب��وم ال��ذي أص��دره
ف ��ي أي �ل ��ول (س �ب �ت �م �ب��ر) امل ��اض ��ي .في
هذا العمل ،يثبت ّ
توجهه أكثر نحو
االلكترو والبوب ومنهما الى الجاز.
كان األلبوم بمثابة تجدد في مسيرة
ّ
الفنان ،إذ تخلى عن تركيزه السابق
على ّ الفلوت في املجموعات الجازية،
وف � ��ض � ��ل ال� � �غ � ��وص أك � �ث� ��ر ف � ��ي ع ��ال ��م
ال �ت��أل �ي��ف االل �ك �ت��رون��ي واس �ت �ك �ش��اف
صدوره ،أحدث
أصوات جديدة .لدى
ُ
األلبوم نوعًا من املفاجأة ،إذ أنجز في
غضون أربعة أيام في االستديو ،لذا
يتمتع بنوع من العفوية .انطالقًا من
حفلة مرتجلة ّ
قدمها ضمن مهرجان
«م��وس �ي �ق��ى ج� ��از وم� ��ن ال� �ع ��ال ��م» ف��ي

م��دي �ن��ة أم� �ي ��ان ال �ف��رن �س �ي��ة (،)2011
ُس ّجل هذا العمل الحقًا .وهو يعتمد
على باص إيقاعي محدد يؤديه دي
دجاي أويل ،ويعزف مالك بناء ّعليه
الفلوت والكيبورد والغيتار ويغني.
م �ن��ذ ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ،ح � ��اول م��اج�ي��ك
مالك أن يأتي بلغة موسيقية خاصة
بهّ ،
توصل الى تحديدها في األلفية
ال� �ج ��دي ��دة وأط � �ل ��ق ع �ل �ي �ه��ا اس � ��م XP
وتخلى الحقًا عن النمط ال��ذي ُعرف
ب��ه ف��ي أل �ب��وم��ات��ه ال �س��اب �ق��ة م��ن أج��ل
االن �ت �ق��ال ال��ى م �ش��روع ل�ط��امل��ا ج��ذب��ه،
وه��ي املوسيقى االل�ك�ت��رون�ي��ة .أح��اط
ن �ف �س��ه ب �م��وس �ي �ق �ي�ي�ن ب� ��ارع�ي��ن م�ث��ل
دي دج � ��اي أوي � ��ل وج �ي �ل �ب �ي��ر ن��ون��و،
وهوبير موتو وه��م سيرافقونه في
ح �ف �ل��ة ال � �ـ «م� �ي ��وزك� �ه ��ول» .م��وس�ي�ق��ى
مالك أشبه برحلة يصطحبنا فيها
م��ن خ�ل�ال م�ق�ط��وع��ات م�ث��ل Shibuya
ً
 Memoriesمثال الى اليابان ،كما الى
أماكن أخرى في أوروبا وأفريقيا مع
 Montreuil Marketو...Chunky Delice
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