
 
 
 
 
 
 
 

الموسيقى  حدود الموسيقى بمزج لون يوسعإلى يومنا هذا في حين " س مونتغمرياو" الجاز من القيثارةيعزز ممدوح بحري تقاليد 
  .جمهورفإن ألحانه تجذب المستمع و تخلق صلة روحية بين الفنان و ال. اإلفريقية المتوسطية مع نماذج من تقاليد موسيقى الجاز

 

نشأ مصغيا إلى الموسيقي التقليدية التونسية، و . 25وجاء إلى مونبلييه، جنوب فرنسا، في سن ) تونس(ي في صفاقس ولد ممدوح بحر
.الدربوكه آلةعلى  باإليقاع الموسيقى الشرقية و بدأ  

 

قيثارة في الثامنة  اشترى أول  و"ب ب كينڤ"و " اريك كالبتون"، "كارلوس سانتانا"، "جيمي هيندريكس"في سن المراهقة، استمع إلى 
. بدا العزف مع الفرق المحلية، مضيفا نزعته الشخصية إلى موسيقى السبعينات ثم.عشره  

 

  منذ ذالك الحين و افتتح" ونبات مارتي"و " دجو باس" و ،"واس مونتغمري"بدأ يهتم بعمله و بعمل " جورج بينسون"عندما استمع إلى 
.لموسيقى الجاز  

 

 في تنمية دور هام و قام ب)دجاز أكسيون مونبلييه" (دجام" كمدرس ب حيث بدأ العملمونبلييهح إلى مدينة ، تحول ممدو1982في سنة 
تشارلي " إلى فأكثر االستماع  اهتما بموسيقى الجازو في جنوب فرنساناشط  فنان أصبح  منذ ذلك الحين.1991  سنةإلىالمؤسسة 
. في عزف الجازه متينة و راسخةن خبركولي "مايلس دايفس"، و "ندجون كولتراي"، "باركار  

 

"سارةسونغ فور "اسطوانة ، سجل ممدوح أول 1987في سنة   
 

. مع الجاز و البلوز حيث مزج تراثه المتوسطي شخصيبأسلوب  ممدوحأتى، 1988في سنة   
 

 إدريس" و الوزان "دال فرىريكاردو "، عازف الكونترباس "هوراس بارالن "عازف البيانو، كون رباعية مع 1993 الى 1989من سنة 
."فروم تونيزيه ويذ لوف"ي  األلبوم الثان منهو أنتجقرطاج  سجل الحفل الحي في مهرجان 1991 في سنة ".محمد  

 

 و "داوود ويليامس"بقيادة " أوف الييف أنصمبلذو سبيرت " جماعي إلىانضم  حيث نيويورك تحول ممدوح إلى مدينة، 1991في سنة 
. سبع اسطوانات معهمسجل . و وينارد هاربرمايكل كاكرينتاد كيرسون، طاليب كبويه، : في ما بينهم ين من عازفالمتكونة   

 

  وبمنوعات موسيقية بما فيها الموسيقى الشرقية، حيث كانت المعزوفات متأثرة" نفطه"ممدوح ألبومه الثالث ، سجل 1993في سنة 
. شمال افريقيةتموسيقاالجاز، و   

 

.لهجات الموسيقيةمتجاوزا أساليب و حدود ال "آفريكان فاليم " اسطوانته الرابعةممدوحأنتج ، 1998في سنة   
 

 هذه األساليب والتأثيرات المختلفة ليمزجهم مرة كلخبرته الموسيقية و  مستعمال "هطبرق"سجل ممدوح ألبومه الخامس ، 2005في سنة 
.جازالأخرى مع   

 

 
 

 اإلمارات العربية البحرين، :األوسطفي الشرق  ...ةدلنوفن ، اليونانستونياإ، افرنس: في أوروبا... غرب و الم، الغابونتونس :إفريقيا في
 :أمريكا الوسطىفي ... األمريكية الواليات المتحدة :أمريكا الشماليةفي ... الهند و الباآستان, الصين :في آسيا ...قطر والمتحدة

...شيليت: ةالالتيني أمريكافي ... غواديلوب  
 

 
)يأبو ضب (اإلمارات، )21 قناة و 7 قناة (تونس، ) سيتيدجورزي( الواليات المتحدة األمريكية: التلفزيون  

، )تونس /صفاقس( تونس، ...) فرنس ميزيك / ر م س /ر ف إ (فرنسا، )و ب ج ؤ /و ك س ر( ةاألمريكيالواليات المتحدة : إلذاعاتا
شيليت  

 

 
 

France  ** Mamdouh Bahri "Tabarka", CD: JMA 0511-1 (2005) 
** Mamdouh Bahri "African Flame", CD: Aljazzira JC 55004 (1998) 
** Mamdouh Bahri "Nefta-les portes du désert", CD: ZZ 84110 MFA (1993) 
** Mamdouh Bahri "From Tunisia with Love", Live at Carthage, CD: RECD 025 (1992) 
** Mamdouh Bahri "Song for Sarah", K7: Aljazzira JK 55001 (1987) 

 

USA/Japan ** Spirit of Life Ensemble "Live au Duc", CD: RUP 100-12 (2002) 
** Spirit of Life Ensemble "Song for My Father", CD: KICJ 361 (1998) 
** Spirit of Life Ensemble "Collage", CD: RUP 100-10 (1998) 
** Spirit of Life Ensemble "Live at Pori Jazz", CD: RUP 100-9 (1997) 
** Spirit of Life Ensemble "Live! At the 5 Spot, NY", CD: RUP 100-8 (1995) 
** Spirit of Life Ensemble "Feel the Spirit", CD: RUP 100-4 (1994) 
** Spirit of Life Ensemble "Inspirations", CD: RUP 100-3 (1993) 
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