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الباالف��ون وه��ي آل��ة موس��يقية ُتع��د 
مزجيًا بني ألة اإلكسيليفون اخلشيب 

وآالت الق��رع اإليقاعي��ة، وأص��ل كلم��ة الباالف��ون 
مس��تمد م��ن لغ��ة املاندينج��ا ف��ى مال��ي، ومش��تقة من 
كلمت��ني: balan مبع��ي الص��ك و fô ه��و الفع��ل 
للع��ب  Balafon أي أنه��ا تع��ي " حق��ا ه��و وق��ت لعب 

الب��اال ". 
 وق��د ظه��رت أل��ة الباالف��ون ألول م��رة يف غ��رب 
أفريقي��ا وبالتحدي��د خ��ال الق��رن الرابع عش��ر، وقد 
أش��ار الرحال��ة إب��ن بطوط��ة إليه��ا ف��ى خمطوطات��ه 
باإلس��م  الباالف��ون، وأن��ه رأهه��ا عندم��ا زار قص��ر 
حاك��م مال��ي األس��طورى" مانس��ا موس��ى"،  كم��ا 
وصفه��ا الرحال��ة األوروبي��ون يف يومياته��م بوص��ف 

يتطاب��ق كث��راً م��ع  األل��ة املوج��ودة حالي��ًا.
  وُيعتقد أن اسم الباالفون يرجع للغة املاندينجا 

من أشهر آالت الموسيقي األفريقية

ولك��ن  مال��ي،  يف 
بأمس��اء  أيض��ًا   ُتع��رف 
أخ��رى خمتلف��ة يف دول 

يف الغ��رب األفريق��ي  باالجن��ي  مث��ل 
سراليون، وجايل يف غانا، ولوبي يف بوركينا فاسو، 

الع��اج. س��احل  يف  وجرونس��ي 
وتش��ر بع��ض املص��ادر البحثي��ة أن آل��ة  الباالف��ون 
انقرضت حبلول منتصف القرن التاسع عشر، لكنها 
عادت فى فرتة الثمانينيات، ودخل صوتها املميز إىل 
األحل��ان الغربي��ة، وب��ات يرتب��ط الص��وت الذي أنش��أه 
باالفون مبوس��يقى اجلاز وأنواع املوس��يقى  احلديثة 

واملعاصرة. 
 وال ي��زال اس��م "ب��اال" يس��تخدم للدالل��ة عل��ى 
الباالف��ون تتك��ون م��ن 16 - 27 مفتاح��ًا، وموضوع��ة 
على مقياس رباعي أو مخاسي ، أو مخاسي ، اعتماًدا 

م��ن األالت املوس��يقية األفريقي��ة، أل��ة  اقرتن��ت بأبع��اد تراثي��ة 
وروحي��ة  وُعرف��ت أي��ام املمال��ك األفريقي��ة ف��ى الق��رن الراب��ع عش��ر... 
أل��ة "الباالف��ون" إح��دى أه��م آالت اإليق��اع ال��ي تتمي��ز به��ا موس��يقى 

قارتن��ا الس��مراء.
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على ثقافة املوس��يقار، ويتم لعبها باس��تخدام اثنني 
م��ن العص��ي مبط��ن لضرب مفاتي��ح ضبطها، وهي 
نوع��ان  األول��ي ذي مفاتي��ح ضخم��ة، والثاني��ة ذو 

مفاتي��ح صغ��رة وُتس��مى "باالني". .

تصن��ع مفاتي��ح الباالف��ون ع��ادة م��ن خش��ب مع��ني 
ُيطل��ق علي��ه اس��م "بيني��ه" موج��ود يف بع��ض دول 
أفريقي��ا ويت��م جتفيف��ه عل��ى ن��ار هادئ��ة، ث��م يت��م 
حنت��ه عل��ى ي��د صن��اع حمرتفني، ويف لوحة املفاتيح 
ذات املفاتي��ح الثابت��ة ، يت��م تعلي��ق املفاتيح بأش��رطة 
جلدي��ة ف��وق إط��ار خش��يب، حتته��ا رنان��ات ق��رع 
متدرجة ذات حجم متدرج، يغطى ثقب صغر يف 
كل ق��رع بغش��اء تقلي��دي م��ن خي��وط الباس��تيك 
الصغرة وعادة ما يتم لعبها بعصاتني مطاطيتني 
أو ميك��ن لعبه��ا جلوس��ًا عل��ى مقع��د منخف��ض أو 
أثن��اء الوق��وف باس��تخدام كت��ف أو حب��ال اخلصر، 
ويف غالب األحيان ، يرتدي العبو الباالفون أساور 
مطلية على كل معصم ، مما يربز صوت املفاتيح
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وم��ن املاح��ظ أن نه��ج  واحل��ان آل��ة الباالف��ون 
ختتل��ف م��ن م��كان ألخ��ر، وختتل��ف نغمات��ه طبق��ًا 
للطق��وس العش��ائرية والقبلي��ة، عم��ا تس��معه م��ن 
أحلان الفرق املوسيقية، ففي بعض الثقافات، كان 

الباالفون، ال يزال، آلة مقدسة يعزف عليها فقط أعضاء الطائفة الدينية املدربون

احد العزفة المهرة علي آلة الباالفون 



الباالف��ون، وال ي��زال، آل��ة مقدس��ة يعزف عليها فقط 
أعض��اء الطائف��ة الديني��ة املدرب��ون، ويف املناس��بات 
امللكي��ة  واالحتف��االت  املهرجان��ات  مث��ل  الطقس��ية 
مال��ي  ويف  ال��زواج،  واحتف��االت  الكب��رة  واجلنائ��ز 
وغيني��ا يت��م ع��زف الباالف��ون يف جمموع��ات مكون��ة 
م��ن ثاث��ة يك��ون أحده��م للص��وت املنخف��ض وآخ��ر 
للمتوس��ط وثال��ث للعالي��ة، ويف الكام��رون، ي��ؤدي 
س��تة باالف��ون بأحج��ام خمتلف��ة مع��ًا يف أوركس��رتا 
تس��مى komenchang .، كم��ا ُتع��رف موس��يقى 
بعض الشعوب االفريقية من خال وجود الباالفون 
ف��ى كل موس��يقاها مث��ل ش��عب سوس��و ومالينك��ي يف 
غيني��ا، وكذل��ك س��كان املاندين��ج يف مال��ي والس��نغال 

وجامبي��ا  وتش��اد وحت��ى دول ح��وض الكونغ��و.

فرق��ة  األل��ة   عل��ى  أس��اطراللعب  أش��هر  وم��ن 
السكك احلديدية بقيادة ساليف كيتا ريتشارد بونا 
، ماما اوهاندجا من الكامرون، عبدو كريم دياباتي 
"تون��كارا" مل��ك باالف��ون ، م��ن غيني��ا بيس��او، الس��انا 
ديابات��ي، س��تيفن هاري��س م��ن الواليات املتحدة، علي 
كيت��ا ، ب��اىل كويات��ي ، مام��ادي كويات��ي من  مالي، 

مهام��ا كون��ي، فرق��ة باالف��ا م��ن بوركين��ا فاس��و، 
فرقة سارامايا ، رحيل شريف من السنغال، لورنس 
كيلي��ان ، بي��ل س��امرز، ف��ارو س��اندر، م��ن الوالي��ات 
املتح��دة االمريكي��ة، موم��و فرن��ر فيف��رز م��ن أملاني��ا.

 تق��ام ف��ى بع��ض دول غ��رب افريقي��ا مهرجان��ات 
يق��ام  مال��ي،   فف��ي  الباالف��ون  مبوس��يقي  خاص��ة 
مبدين��ة  الس��نوي   باالف��ون"  دو  "مثل��ث  مهرج��ان 
سيكاس��و وبيحظ��ي بش��هرة ومكان��ة دولي��ة وخاص��ة 
م��ن عش��اق موس��يقي اجل��از األفريقي��ة،  حي��ث بات��ت 
موسيقاها جزءاً ال يتجزأ من احلياة اليومية للناس 
ومعه��ا موس��يقى أل��ة الك��ورا ،  اللت��ان تس��تخدمان فى 
احلف��ات املوس��يقية العام��ة، وكذل��ك  احتف��االت 

م��دح املل��وك واالحتف��االت ذات األهمي��ة.
الباالف��ون مت  أل��ة  أن  إل��ي  اإلش��ارة  اهل��ام  وم��ن 
إدراجه��ا ضم��ن قائم��ة ال��رتاث الثق��ايف غ��ر امل��ادي 
ملنظم��ة األم��م املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم والثقافة – 
اليونسكو- كواحد من 19  من روائع الرتاث الشفهي 

وغ��ر امل��ادي للبش��رية يف ع��ام 2001.
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سيسوكو من السنغال

إعداد: حممد أنور

ُتعرف موسيقى بعض الشعوب االفريقية من خال وجود الباالفون 


