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دوح بحري       المهجر مم م ب ار المقي ازف القيت ونس الحب  »بـ: ع ة»و» ت ة»و» طبرق ... »نفط
 غزت قيثارتي العالم

 
 :مكتب صفاقس» الشروق«* 

ن                              شرف تلحي ه  ذي يكفي دوح بحري ال المهجر مم يم ب ار المق  5للساحة الموسيقية التونسية أن تعتز بعازف القيت
وان       ل عن ا تحم ي أوروب يقية ف ات موس ونس الحب «ألبوم ة »و» ت ع        » طبرق ا م راء وغيره ة الصح ة بواب ونفط

ي       ه في العزف آعنصر أساسي ف ا مجموع        7مساهمت ة من أبرزه فرق الموسيقية الغربي در ال ات ألق  Thألبوم
spirt of life األمريكية الشهيرة... 

ة                                         ه أحيى في بداي ى أن با عن الساحة الموسيقية التونسية ويكفي أن نشير إل وعازف القيتار ممدوح ليس غري
دها في                ه يساهم بع ما جعل وات م ا لسن التسعينات سهرة موسيقية بمهرجان قرطاج الدولي تواصل صدى نجاحه

 .العديد من المهرجانات آطبرقة وصفاقس وغيرها
ة آقطر والكويت                              دول العربي من ال د  ة موسيقية شملت العدي د جول ترة بع ذه الف ا في ه حل بينن دوح البحري  مم

ى                                                   م تتوقف عل ه ل إن أنامل ة خاصة ف يارة عائلي في ز ونس  ده ت لى بل مدوح إ دم م ن ق والبحرين واإلمارات العربية المتحدة والسعودية وغيرها، ولئ
ين                               مزج ب ا على ال وم أساس مداعبة أوتار القيتار بعدما اتجهت رؤيته الموسيقية لموروث قرقنة الموسيقي الذي يعتزم توزيع بعضه برؤية جديدة تق

نان                                  » الجاز«موسيقى   ي واليو ن والشيل ية والصي ا الجنوب ير بأمريك والروح الشرقية وهو اختصاص ممدوح بحري الذي جعله يقف أمام جمهور آب
 .والهند عالوة على الدول األوروبية التي احترف فيها عزف القيتار

وان                                         ار المهجر الستلهام أل ي الخارج آموسيقي تونسي اخت شعاعه ف آد أ في لقاء خاطف معه قدم لنا ممدوح عينة من أعماله مع ملف صحفي يؤ
 .موسيقية غربية طوعها للموسيقى التونسية التي يؤآد أن ثراءها يمنحها صفة العالمية

ه                                  ا لتعزف ألحان دوح بعضه ا مم ة شهيرة يقوده ممدوح البحري يقف اليوم آملحن تونسي وعازف أساسي على آلة القيتار في فرق موسيقية غربي
ى                   » النفس الشرقي والروح الغربية«التي تجمع بين   ه إل ن أنامل بل هي مزج بين النغمة التونسية األصيلة واللون الغربي فتتحول مويسقى الجاز بي

 ...تعبير فني تونسي يحافظ على خصوصيته ويتفتح على اآلخر
صداره في                                             ع بعضه وإ نة وصفاقس قصد تطوي رة قرق تراث الموسيقي بجزي ى ال ا عل مشاريع ممدوح بحري الموسيقية المتواصلة فهو منكب حالي

 .ألبومات جديدة تنضاف إلى أشرطته الموسيقية المنتشرة خارج حدود الوطن والتي ساهمت من ناحيتها في التعريف بالفن التونسي
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