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 نور ابراهمأ

 قلب مدينة تونسحي الحلفاوين بفي  7591عام ولد 
 
 

 
ثم تتلمذ على أيدي  العاشرةفي سن بالمعهد الوطني للموسيقى وهو  عود شرع في تعلم ال 

 .علي السريتيالكبير  األستاذ 
ضمنها يلعب   المتضخمة التيوالفرق  الخفيفةنغنية األعربية تهيمن عليها  يةفي بيئة موسيقو

آلة على نفسه انجاز مهمة متعددة  برز أنور براهم كفنان ذو شخصيةمرافقة، دور اآللة الالعود 
مع العمل لموسيقى العربية، لرمز وك،جعل العود يستعيد دوره كآلة للعزف المنفرد  تتمثل في 

عناصر من في مؤلفاته  مدرجا  مؤلفعمله كلتقاليد في ا القطع مع  في نفس الوقت على 
 .يةمتوسطوال يةشرقال موسيقية ال تقاليد ال موسيقى الجاز و

 
مع موريس بيجار   خاللهاوهي فترة تعامل باريس لمدة أربع سنوات، ب استقر، 7597في عام 

 .ينوالمسرح التونسيوخاصة للسينما ، بما في ذلجديدةوألف العديد من األعمال ال
 

في مجالي التأليف  مسيرتهواصل و، عاد إلى تونس، 7559و  7599بين عامي فيما 
 .،المتعددة التي أحياها صيتا وشهرة واسعة في بالدهحفالت الموسيقي واكتسب من خالل ال

 
تحت  الذي دعاه لتسجيل ألبومه األول ،مانفريد ايشر  المنتجابراهم ، التقى 7595في عام 
مثمر تعاون  باكورة" برزخ"الحامل لعنوان ومّثل القرص . المرموقة جدا آم. سي. آي عالمة 

من الموسيقيين االلتقاء بعدد  عشرين عاما على امتداد نور ابراهم أتاح أل بشكل خاص
جون د بربروس أركوزي،يان قرباراكنديف هوالند،)والثقافات من مختلف المشارب الموهوبين 

 حظيت جميعها بترحيبات، ال يقل عن تسعة ألبوم إصدار ماو...( اليانو نغصرمان، ريتشارد 
، (7551)، مدار (7557)حكاية حب ال تصدق : على المستوى الدولي وهيالنقاد الجمهور و

رحلة سحر . األسود خطى الهرّ ( 0999)ان ك، مقهى استرا( 7559)ثمار ( 1995)خمسة 
 (.0995)ريتا المذهلة ل العيون، (0992)
 

خالل إخراج والمشاركة في إنتاج أول  منحبه للسينما أنور براهم د ، جسّ 0992في عام 



وهو شريط تم تصويره بلبنان نغداة " بعد الحرب،ما كلمات " الحامل لعنوانله  شريط وثائقي
في مهرجان  هذا الشريط للمشاركة اختيار  وقد تم. وحزب هللا إسرائيلبين  التي دارت  الحرب

 .لوكارنو السينمائي
 

 .أليام قرطاج السينمائيةالتحكيم في المسابقة الرسمية  تم تعيينه عضوا في لجنة 0979في عام 
 

 خاللعتبر في بالده العازف والمؤلف الموسيقي األكثر ابتكارا ي  ، الذي انور ابراهم ويحظى 
 وفرض، ينالعود التونسي عازفيكبير بين الملحنين الشباب و بتقدير، القليلة الماضيةالسنوات 

ل الموسيقى حقنفوذا في  من أكثر الوجوه الموسيقيةكوجه أكثر من أي وقت مضى، نفسه 
مدى ، في أعقاب الثورة التونسية، تم تعيينه 0970في عام . العربية المعاصرة وما بعدها

 .عضوا في األكاديمية التونسية للفنون واآلداب العلومالحياة 
 

تونس، )موسيقى جائزة الوطني لل: تلقت انور ابراهم خالل حياته المهنية عدة جوائز وأوسمة
، صدى موسيقى الجاز (0992هولندا، " )وسحر الرحلة"، وجائزة أديسون أللبومه (7599

". ريتا astoundingeyesو"أللبومه ( 0979ألمانيا، " )أفضل موسيقي الدولي لهذا العام"
 (.0995فرنسا، )كما تم تعيينه إلى رتبة قصر الفنون اآلداب شوفالييه قصر آخرون 

تونس )الجائزة الوطنية للموسيقى: اهم على امتداد مسيرته الفنية العديد من الجوائزحاز أنور بر
،جائزة صدى الجاز (0992هوالندا،" )رحلة سحر"'وجائزة  أديسون عن ألبومه ( 7599

كما ". عيون ريتا العجيبة"عن ألبومه ( 0979ألمانيا،)الممنوحة ألفضل موسيقي دولي  للعام
 (.0995فرنسا ، )فنون واآلدابعلى رتبة فارس التحصل 

 


