N aïssam
J alal
Den fransk-syriska flöjtisten
Naïssam Jalal spelar för det
syriska folket. ”All min musik
slår ett slag för frihet”, berättar
hon i en intervju med OJ.
Hennes senaste album har fått
fina recensioner och karriären
har tagit steg in i vårt grannland
Norge.
text: johan tollgerdt
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och kompositören Naïssam
Jalal skriver själv sin musik.
– Jag vill att det ska höras att mina toner är resultatet
av resor och kulturella mixar vars mål är att utmana de
kommersiella diktat som förtrycker jazzen, förklarar hon
när vi träffas på ett enkelt men livligt kafé i östra Paris.
Naïssam Jalals musik kan inte bli annat än unik med tanke på
hennes speciella ursprung: kvinnlig flöjtist, född i Frankrike med
syriskt ursprung och ständigt på jakt efter nya tongångar.
Det är enkelt att förstå att musiken också är politisk efter en koll
på kvintettens namn: Rhythms of Resistance.
– Det är medvetet att det ska föra tankarna till Syrien, kommenterar hon.
Naïssam Jalal berättar att varje not på tredje och kritikerrosade
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NAÏSSAM JALAL

”Jag vill att det ska höras att
mina toner är resultatet av
resor och kulturella mixar
vars mål är att utmana de
kommersiella diktat som
förtrycker jazzen”
albumet från slutet av 2016, har kommit till under det att hon tänkt
på hemskheterna i Syrien. Titeln Almot Wala Almazala betyder ungefär Hellre döden än underkastelse.
– Det var de slagorden demonstranterna skrek när revolutionen
i Syrien startade. De bar blommor i händerna. I slutet av gatan
väntade snipers och många visste att de skulle dö.
med starten av den syriska revolutionen 2011
som Naïssam Jalal började kunna leva på sin musik. Då började
jazzvärlden få upp ögon och öron för den skickliga musikern. Därefter har det blivit spelningar i en rad länder runt om i Europa.
– Senaste plattan är nu inte bara genomgående mörk. Utan den
skapar även hopp, understryker hon.
När hon komponerade Abtal kafrenbel såg hon invånarna i hennes
pappas by inom sig. Hon berättar att de vägrar lämna Syrien, för
de älskar jorden där de är födda. De gömmer sig, när bomberna
haglar ner över dem. Sedan återgår de till sin livnäring att odla
fikon och oliver.
– Det är väl en underbar historia. Förhoppningsvis hörs deras
kraft i musiken och ger lyssnaren viljan att tro på mänskligheten.
När Naïssam Jalal berättar att hon började spela flöjt vid sex års
ålder, pratar hon mycket fort. Berättelsen om det första uppträdandet inför publik, som skedde på pappans vernissage, går också
i rasande fart. När hon var 19 lämnade hon föräldrahemmet för att
”squatta” (ockupera) övergivna hus i Paris förorter och spela med
punkjazzgruppen Madox.
– Fast jag ville ut i världen för att lära mig flöjtens olika aspekter,
berättar hon.
Under studier i Damaskus insåg hon att de halvtoner som ofta
finns i den arabiska musiken, inte alls låter falska, vilket man hade
bankat i henne på musikkonservatoriet i Frankrike.
– Jag upptäckte samtidigt den orientaliska musiken som jag på

det var i samband
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min höjd hört då och då på kassettband i pappas bil, säger hon
och skrattar.
Hon lärde sig även spela ney i Syrien.
– Även om jag oftast använder tvärflöjten, är ney den flöjt som
främst visar en del av min själ. Den liksom sjunger om vad som
finns i mitt hjärta, säger hon och berättar om Alep från plattan Almot
Wala Almazala.
Stycket består av ett långt meditativt solostycke på ney med djupa
inandningar och långa pauser av tystnad.
– Att texten handlar om lidandet i den syriska staden behövs
knappast förklaras, säger hon.
naïssam jalal har vidare bott i Beirut där hon spelade med rapgruppen Katibe 5 som hon stötte på i ett palestinskt flyktingläger.
Efter Libanon blev det riktning Kairo för vidare studier. Bland annat
träffade hon den egyptiske pianisten Fathy Salami som lät henne
uppträda på Kairos anrika operascén.
– Men Egypten är ett land där det är svårt att leva självständigt
som kvinna och det fick mig att längta tillbaka till vårt europeiska
samhälle, säger hon.
Vi går över till att tala om frihet inom jazzmusiken som hon
menar är allvarligt hotad.
– När musiker i sitt skapande utgår från vad som spelas i radio,
känns det som om våra nyliberala krav syns överallt och det är inte
bra, tycker hon.
Hon ger som exempel att förr spelades ofta jazzstycken på uppåt
15 minuter i radio.
– Fast nu skapar kompositörerna nästan enbart stycken på korta
3.30 för att ha en chans att platsa i etern. Synd att många jazzmusiker blivit små lydiga tjänstemän som blint lyder de kommersiella radiokanalernas hårda diktat, säger hon.
Vid sidan av sina tre egna album medverkar Naïssam Jalal ofta
i formationer med rapartister, blåsorkestrar och punkgrupper. Hon
har kompat internationella jazzmusiker som Hamid Drake, Nelson
Veras, Michael Blake och Hubert Dupont. Bland de egna favoriterna finns trumpetaren Eric Truffaz, John Coltrane och flöjtisten
Magic Malik.
Efter en intervju med Jalal Naïssam i norska riksradion NRK fick
den norska klarinettisten och saxofonisten Mathilde Grooss Viddal
upp ögonen för henne. Det har resulterat i Grooss Viddals album
Out of Silence som kommer våren 2017 med kompositioner av både
Grooss Viddal och Naïssam Jalal.
– Redan samma kväll inslaget gick ut i etern, ringde Mathilde upp
mig och bjöd in mig till Oslo, berättar hon.
Hon var inte sen med att beställa flygbiljett. När hon nådde
Nasjonal Jazzscene där repetitionerna pågick, höll hon på att börja
gråta.
– Där stod musikerna och spelade min musik i ett exotiskt land
som Norge. Det gav en underbar känsla av frihet.
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