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افتتاحية 
نائلة التازي

ــرب	 ــذي	يعت ــامل،	ال ــاوة	وموســيىق	الع ــن	مــن	مهرجــان	كن ــة	والعرشي ــدورة	الثاني ــاح	الســتضافة	ال ــة	الري تســتعد	مدين
مدعــاة	للفخــر	بالنســبة	إىل	املغــرب	واملهشــد	الثقــايف	الوطــي،	وبالنســبة	إىل	الصويــرة	وكنــاوة	وفريقنــا	والــرشاكء	

ــا. الذيــن	يدمعونن

ــن	أجــل	االعــراف	 ــل	م ــاح	طوي ــايف.	كف ــا	الثق ــة	مرشوعن ــة	ومالءم ــد	أمهي ــا	تؤك ــل	22 !	عاًم ــق	طوي ــن	طري ــه	م ــا	ل ي
مبوســيىق	خضعــت	للهتميــش	فــرة	طويلــة	لكهنــا	المســت	القلــوب	وجذبــت	الــزوار	مــن	مجيــع	أحنــاء	العــامل.	ويهشــد	
هــذا	االمتــداد	واحليويــة	عــى	ترســيخ	املهرجــان	بقــوة	يف	ثقافتــه	وثقافــة	كنــاوة	ومدينهتــا	الصويــرة	وقارهتــا	إفريقيــا.

لقــد	كشــف	املهرجــان	عــن	ثــراء	الثقافــة	الشــعبية،	وأكــد	مــن	جديــد	جذورنــا	اإلفريقيــة	مــن	خــالل	ثقافــة	متغلغلــة	يف	
جنــوب	الصحــراء.	مكــا	أبــان	املهرجــان	عــن	وجــه	جديــد	للشــباب	املغــريب،	باعتبــاره	شــبابا	حــرا،	ومبدعــا،	ومتطوعــا،	
ومتعطــش	للفــن	والعامليــة.	حيــث	يــرص	هــؤالء	الشــباب	عامــا	بعــد	آخــر	إلظهــار	متســكهم	هبــذا	احلــدث	الثقــايف	الفريــد.	
مكــا	أظهــر	املهرجــان	تأثــري	الفــن	يف	مــرشوع	التمنيــة	االقتصاديــة	واالجمتاعيــة،	ومســح	بظهــور	وجهــة:	الصويــرة	،	

كعالمــة	عامليــة.

ــل	 ــات	مث ــام	إىل	وجه ــافرون	لك	ع ــرب،	إذ	يس ــون	لملغ ــاوة	ســفراء	حقيقي ــح	كن ــدورات،	أصب ــت	وال ــرور	الوق ــع	م وم
ــراليا. ــان	وأس ــني	وأبيدج ــل	وبرل ــس	وبروكس ــدن	وباري ــوس	ولن ــوس	أجنل ــنطن	ول ــورك	وواش نيوي

ومــع	مــرور	الوقــت	أيضــا،	أصبــح	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل	مبثابــة	ملحمــة	أســطورية	تبناهــا	املاليــني	مــن	
ــة	الفخــورون	هبــا. املغارب

وتكتــي	هــذه	الــدورة	أمهيــة	خاصــة	ألهنــا	ســتغلق	قوســا	وتفتــح	آخــر	جديــدا.	فــي	غضــون	بضعــة	أهشــر،	وبالضبــط	
يف	دجنــرب	2019،	ســتقرر	اللجنــة	احلكوميــة	الدوليــة	التابعــة	لليونســكو	يف	الطلــب	املقــدم	مــن	طــرف	املغــرب	إلدراج	

فــن	كنــاوة	يف	قامئــة	الــراث	الشــفهي	وغــري	املــادي	للبرشيــة.

خــالل	عقديــن	مــن	الزمــن،	َجَعلَنــا	كنــاوة	هشــودا	عــى	مغامــرة	إنســانية	وفنيــة	مدهشــة،	لقــد	غــدت	مغامــرة	أقليــة	اكنــت	
ــك	دمحم	 ــة	املل ــا.	لك	هــذا	يف	عهــد	جالل ــة	معــرف	هبــا	دولًي موجــودة	ســابًقا	يف	الشــارع،	ظاهــرة	موســيقية	حقيقي
الســادس،	الــذي	يســتعد	املغــرب	بــأرسه	لالحتفــال	بالذكــرى	العرشيــن	جللوســه	عــى	العــرش.	عهــد	جعــل	املغــرب	بلــًدا	
أكــر	حريــة	وأكــر	حداثــة	ممــا	اكن	هيلع	مــن	قبــل،	مغــرب	أصبــح	فيــه	الشــباب	والثقافــة،	أكــر	مــن	أي	وقــت	مــى،	يف	
قلــب	االهمتامــات،	مكــا	هــو	عهــد	يضــع	البعــد	اإلنســاين	كأولويــة	قصــوى	لبنــاء	مغــرب	مــن	الوحــدة	واحلريــة	والتقــدم.

ــن أجــل  ــرة، م ــو! ... يف الصوي ــن 20 إىل 23 يوني ــًدا م ــريب موع ــذا، مينحــم المتــز املغ ألجــل لك ه
ــه. مهرجــان ال مثيــل ل

نائلة التازي عبدي
 منتجة	مهرجان

كناوة	وموسيىق	العامل
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الدورة 22
دعــــوة للـسـفـــر

عندما يدعونا حوار الثقافات للقيام برحلة

بصفتــه	خمتــربا	موســيقيا	حقيقيــا،	ســيجعل	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل،	للعــام	الثــاين	والعرشيــن	عــى	التوايل،	
مــن	الصويــرة	أرض	التشــارك	والتقــامس.	ويف	هــذا	الصــدد،	يقــدم	لنــا	املهرجــان	فرصــة	ملقابلــة	فنانــني	بارعــني	يف	

خمتلــف	األلــوان	املوســيقية.	ســيحرضون	ليثبتــوا	مــرة	أخــرى	الــروح	العامليــة	لملوســيىق.

ولكوهنــا	اللغــة	الــي	يفهمهــا	الــلك،	ســتعمل	املوســيىق	عــى	حماورتنــا	بــلك	النغــات	واألصــوات:	الكوبيــة،	الطــوارق،	
التاميليــة،	اجلــاز،	الفالمنكــو،	الريــي	...	وحمتــا	التاكناويــت،	والــي	ســتكون	يف	قلــب	هــذه	احلــوارات،	فهــي	دامًئــا	
ــني	 ــع.	وخــالل	هــذا	احلــدث،	ســيغي	ويعــزف	أعظــم	املعملــني	والفنان ــات	ولالندمــاج	مــع	امجلي ــع	التحدي جاهــزة	لرف
ــن	الهبجــة	واالستكشــاف	 ــدة	واســتثنائية	م ــرم	واإلخــالص	وحلظــات	فري ذوي	املواهــب	العظميــة،	وسيشــاركوننا	الك

املوســييق.

إذن،	حنــن	مجيعــا	مدعــوون	للقيــام	برحلــة	مــع	لك	هــؤالء	املوســيقيني	واملوســيقيات.	ســتكون	رحلــة	يف	أجــواء	موســيقية	
ــني	 ــع	الرائع ــو	م ــن،	والفالمنك ــي،	وطــوارق	تيناريوي ــل	مون ــة	أوســني	دي ــة	الكوبي ــع	الفرق ــة،	خصوصــا	م ــر	أصال أك
ماريــا	ديــل	مــار	مورينــو	وخــوريخ	بــاردو،	ومــع	املوســيىق	األمازيغيــة	إميديــازن.	مكــا	ســتكون	أيضــا	رحلــة	أيضــا	يف	
جــو	املوســيىق	املعــارصة،	حتديــدا	مــع	الفنــان	الرائــع	الكونغــويل	بالــويج،	واملغنيــة	الربيطانيــة	املولــودة	يف	التاميــل	
ــة	لقلــب	التاكناويــت:	ســيقدم	املعملــون	أفضــل	مــا	جــادت	بــه	 سوشــيال	رامــان.	وبــدون	شــك،	سنســمتتع	أيضــا	برحل
أناملهــم	وأصواهتــم.	ومــن	باقــة	تضــم	أرىق	الهســرات	وأحــدث	املشــاريع	املوســيقية...هناك	تقريبــا	20	حفلــة	موســيقية	

ســمتثل	فرصــة	جديــدة	ملوســيىق	كنــاوة	مــن	أجــل	عــرض	طيــف	اكمــل	مــن	املواهــب	الصاعــدة.

ولإلشارة،	فإن	هذه	الرحالت	املختلفة	ما	اكنت	ستلكل	بالنجاح	لوال	طاقة	وملسة	الشباب.
فهــم	ليســوا	فقــط	شــبابا	مبدعــا	ومبتكــرا،	بــل	وأيضــا	محلــة	للشــعلة.	لذلــك	حتظــى	هــذه	الفئــة	مباكنــة	خاصــة	يف	قلــب	
ــه	تــرشف	هــذه	املناســبة	أحســن	ترشيــف.	ويف	هــذا	الصــدد،	سنســعد	مبشــاركة	 املهرجــان،	ومشــاركة	الشــباب	في
الشــاب	املوهــوب	املعــم	حســام	اكنيــة،	والــم	اإلفريــيق	الصاعــد	مــوه	كويــايت،	والفرقــة	الرائعــة	بيتويناتنــا	...حمتــا	

ســتكون	مناســبة	لالكتشــاف	واملتعــة!

وللذاكــرة،	وتكرميــا	لــه،	ســنحظى	مجيعــا	بزنهــة	أخــرية	يف	عــامل	الخشصيــة	الرائعــة	ألحــد	أعــالم	موســٍيىق	اجلــاز،	
الفنــان	الراحــل	رانــدي	ويســن،	والــذي	جيســد	احملــب	األبــدي	ملوســيىق	كنــاوة	واملثــال	احلــي	لعامليــة	املوســيىق	مــن	

خــالل	تنــوع	األســاليب	واأللــوان.

وأخــريًا،	لبعــث	األمــل	يف	النفــوس،	طــرح	منتــدى	الصويــرة	حلقــوق	اإلنســان	أفــاكر	وبدائــل	تتطلــع	إىل	عــامل	أفضــل	
للنســاء	والرجــال	مــن	مجيــع	أحنــاء	العــامل.	ويف	هــذا	الشــأن	ســيناقش	هــذه	الســنة	إشــاكلية	كــربى	يف	وقتنــا	احلــارض: 

»قــوة	الثقافــة	يف	مواجهــة	ثقافــة	العنــف«.

ــام	بــلك	هــذه	الرحــالت،	ويه	رحــالت	يف	الزمــن	واألرواح:	حنــن	 ــا	مجيعــا	للقي ــذا،	يتــرشف	هــذا	املهرجــان	بدعوتن ل
مدعــوون	للتخلــص	مــن	مهومنــا،	واالســمتاع	والســفر	والتشــارك	عــى	مــدى	ثالثــة	أيــام	مــن	الحســر	الفــي.
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أكثر من 
موسيقى، 

الروح
من املؤكد أن مهرجان كناوة وموسيىق العامل مبدينة الصويرة مهشود له باالبتاكر 

واإلبداع والتشارك واإلنتاج. وهيلع، فنحن مجيعا مدعوون مرة أخرى حلضور 
الدورة الثانية والعرشين من أجل االسمتتاع برحالت موسيقية غري مسبوقة. 

.................................

/ موسيىق كناوة،	أسلوب	موسييق	يف	حد	ذاته
/ األصالة،	االنجسام	بني	التقاليد	واالرتقاء

/ املوسيىق املعارصة	بلك	تنوعها
/ الشباب	حارض	دامئا	يف	مدينة	الصويرة

.................................



11

موسيقى كناوة، أسلوب موسيقي
كتب حروفه من ذهب

ميتــاز	فــن	تاكناويــت	بتارخيــه	العريــق.	وبعــد	أن	اكنــت	موســيىق	كنــاوة	توصــف	مبوســيىق	الشــارع	قبــل	ربــع	
قــرن	مــن	اآلن،	أصبــح	هــذا	اللــون	املوســييق	اآلن	يمتتــع	باعــراف	العــامل	وينــال	تقديــره	وإجعابــه.	وبصفهتــا	
موســيىق	النشــوة	والدهشــة	املتواصلــة،	اســتطاعت	موســيىق	كنــاوة	أن	تعــرب	احلــدود	وتصنــع	لنفهســا	منطــا	
موســيقيا	قامئــا	بذاتــه.	والدليــل	عــى	ذلــك	هــو	حضــور	الكثــري	لالســمتتاع	حبفــالت	كنــاوة	لك	ســنة	يف	أمه	
املســارح	الفنيــة	يف	الكثــري	مــن	البلــدان	داخــل	القــارات	األربــع.	إهنــا	حقــا	لوحــة	فنيــة	غنيــة	ومتنوعــة،	والــي	
مــا	فتئــت	تزدهــر	يومــا	بعــد	يــوم	يف	إيقاعاهتــا	ورقصاهتــا.	لذلــك،	مل	نتفاجــئ	عندمــا	أعــرب	أكــرب	الفنانــني	

ملعملــني	كنــاوة	عــن	رغبهتــم	يف	املشــاركة	يف	أمعــال	فنيــة	لتاكناويــت.

ويســى	املهرجــان	لك	ســنة	إىل	تقــدمي	طيــف	واســع	مــن	األســاليب	والتعبــريات	مجلهــوره.	وهبــذه	املناســبة،	
سنســمتتع	مجيعــا	بالصــوت	العــذب	والرائــع	للفنــان	محيــد	القــرصي،	واملبــدع	مصطــى	باقبــو	الــذي	ميتــاز	
بقــدرة	عاليــة	عــى	مــزج	مجيــع	األنــواع	املوســيقية	مــع	احلفــاظ	عــى	البعــد	التقليــدي	ملوســيىق	كنــاوة.	مكــا	
سنســعد	أيضــا	برباعــة	امجلــع	بــني	أســلوب	الريــي	وموســيىق	كنــاوة	مــع	الفنــان	معــر	حيــاة،	أو	االســمتتاع	
بتجربــة	جتديــد	فــن	كنــاوة	مــع	املوســييق	حســن	بوســو.	وعــالوة	عــى	ذلــك،	ســتمتزي	هــذه	الســنة	مبشــاركة	
معملــني	فريديــن	يف	هــذه	الهســرات:	ويتعلــق	األمــر	هنــا	بــلك	مــن	حســن	حمكــون،	الــذي	عــرب	احمليطــات	
ــد	مــن	اآلالت	 ــازف	عــى	العدي ــاس،	الع ــورك،	وماجــد	بق ــة	نيوي ــلك	براعــة	يف	مدين ــن	ب ــدع	يف	هــذا	الف وأب

املوســيقية،	والفنــان	البــارع	يف	دجم	موســيىق	كنــاوة	مــع	موســيىق	اجلــاز.

وبفضــل	لك	هــؤالء	املعملــني	واملوســيقيني	والفنانــني	أصبحنــا	اليــوم	نتحــدث	عــن	موســيىق	كنــاوة	مكــا	
نتحــدث	عــن	موســيىق	الــروك	أو	الريــي	أو	رومبــا	...ومــا	يهشــد	عــى	حيويهتــا	هــو	هــذا	اجليــل	اجلديــد،	
الذيــن	حيمــل	الشــعلة	ويواصــل	املوهبــة	والنجــاح	واإلميــان	هبــذا	الــراث	احلــي.	وســواء	تعلــق	األمــر	حبفلــة	
موســيقية	مغلقــة	أو	هســرة	أو	مــزج	أو	حفلــة	موســيقية	منفــردة	عــى	املنصــات	كبــرية،	فــإن	الفــن	الكنــاوي	هــو	

فــن	غــي	ومتعــدد	ونــيق	وبســيط،	بــل	وأكــر	مــن	ذلــك	هــو	فــن	ينصهــر	مــع	مجهــوره	! 

نخبــة مــن المعلميــن مثــل حســن بوســو، عبــد الكبيــر وهشــام مرشــان، حســن حكمــون، 
حميــد القصــري، محمــد كويــو، عمــر حيــاة، مصطفــى باقبــو، مجيــد بقــاس، حســام كانيــا، 
عبــد الــرزاق الحاضــر، ســعيد الوصيــف، عصــام آرت، ادريــس الحضــري، ســعيد بولحماس، 
أخــراز، أليــكان وطيــور كنــاوة، رشــيد الحمــزاوي، ســعيد أوغســال، رشــيد بنطايــر، عبــد 
الرحيــم أوغســال بــن تهامــي، مصطفــى ســام، عبــد الســام كــردان، عبــد الكبيــر كبيبــر، 
ــد  ــي، عب ــوب الكوش ــاس، محج ــيد لده ــوقي، رش ــح اهلل ش ــي، فت ــب عضب ــوالي الطي م
الــرزاق مســتقيم، مختــار غينيــا، ســعيد البوركــي، ســعيد البوركــي، عبــد المالــك القــادري، 
صديــق األرش، عبــد العزيــز الســوداني، عبــد الواحــد ســتيتو، عبــد اهلل الكــورد، عبــد القــادر 

حــدادة، عبــد المجيــد دومناتــي...
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األصــالـــة، 
االنسجام بين التقاليد واالرتقاء

مجتــع	األصالــة	هنــا	بــني	قميتــني	مهمتــني:	اإلخــالص	التــام	واإلبــداع	الكبــري.	مفنــذ	إطــالق	مهرجــان	كنــاوة	
ــل	 ــة،	ب ــة	التقليدي ــع	ودمع	املوســيىق	العاملي ــان	يف	تجشي ــوان	املهرج ــة	حــى	اآلن،	مل	يت واملوســيىق	العاملي
ــوروث	 ــك،	حافــظ	املهرجــان	أيضــا	عــى	امل ــة	إىل	ذل ــراث	املوســييق	العاملــي.	إضاف وحافــظ	عــى	غــى	ال
الثقــايف	واملوســييق،		وبفضــل	هــذه	األصالــة	الــي	تطبــع	نغاتــه،	نشــعر	وكأننــا	نأخــذ	رحلــة	عــرب	الزمــن.	

ويف	خضــم	حتــوالت	العوملــة	الــي	نعيهشــا	وأمــام	موجــة	احلداثــة	الــي	تكتســح	فــن	املوســيىق،	مــا	زلنــا	
ــذه	 ــدمه	املوســيقية.	وخــالل	ه ــة	وتقالي ــم	الثقافي ــني	جبــذورمه	وأصوهل ــاليق	ونســمتتع	مبوســيقيني	متعلق ن
الــدورة،	ســنكون	عــى	موعــد	مــع	فــرق	موســيقية	بســيطة	وأخــرى	عامليــة،	لكهــا	تناســلت	عــن	ثقافــات	األجــداد	
وبقيــت	حــى	اآلن:	موســيىق	الطــوارق،	أغــاين	الرببــر،	الفالمنكــو	الــرايق،	املوســيىق	»األفــرو«	كوبيــة	

ــا...(. ــا،	كولومبي ــو،	أباكــوا،	إيســا،	رومب اخلاصــة	بالطقــوس	املقدســة	)ســانترييا،	بابل

وتعــرب	هــذه	األلــوان	املوســيقية	املتنوعــة	والرائعــة	عــن	غــى	إنســانيتنا،	مكــا	تعكــس	أيضــا	قمينــا	املشــركة،	
ويه	القــم	الــي	يواصــل	املهرجــان	الــروجي	هلــا.	

 تيناريويــن )مالــي( وإيمديازيــن )المغــرب( وماريــاد يــل مــار مورينــو )إســبانيا(
وأوسين ديل مونتي )كوبا(.

3 POM PROD PRésente

TINARIWEN
- elwan -

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE (PIAS)
EN TOURNÉE EN 2017 - 2018

EN cONcERT À LA MAROQUINERIE LES 18, 19, 20 MARS
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التعبير الموسيقي المعاصر
بكل تنوعه

منــذ	بدايــة	هــذا	املشــوار،	نالــت	املوســيىق	العامليــة	ماكنــة	خاصــة	يف	برنــاجم	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	
ــاوة،	غــري	أن	 ــراث	األجــداد	يف	موســيىق	كن ــاك	شــك	أن	روح	املهرجــان	محتــل	دامئــا	ت ــس	هن ــامل.	ولي الع

ــواة	هــذا	املهرجــان. اإلبــداع	املوســييق	املعــارص	واألجنــي	يعــد	أيضــا	جــزءا	ال	يتجــزأ	مــن	ن

ــة،	 ــوان	املختلفــة	لملوســيىق	العاملي ــة	والعرشيــن،	ستشــلك	الصويــرة	فضــاء		للتعبــري	عــن	األل ولملــرة	الثاني
والــي	ســتغزو	املدينــة	بنســم		منعــش	وقــوي.	ويف	هــذا	الصــدد،	ســيعمل	الفنانــون	املوهوبــون	عــى	مشــاركة	
ــرة	موســيقامه	وأصواهتــم	وخياهلــم	الفــي	وعاملهــم	املوســييق.	وبغــض	النظــر	عــن	 ــة	الصوي مجهــور	مدين
اختــالف		طريقــة	العــرض	واألداء،	فــإن	هــؤالء	املبدعــني	ســيجعلون	قلــب	املدينــة	ينبــض	باالكتشــاف	ملــدة	ثالثــة	
ــىق	ممتــزية	 ــد	ســنة،	إال	أن	لك	دورة	تب ــد	األخــرى	ســنة	بع ــوايل	واحــدة	بع ــدورات	تت ــح	أن	ال ــام.	حصي أي
ــواع	 ــي	تستكشــف	األن ــوان،	جنــد	الصــوت	الســاحر	لســوزيال	رامــان	ال ــني	األل ــاال	ب عــن	ســابقاهتا.	وانتق
عــرب	القــارات،	مث	ريــي	ثــورد	وورلــد،	الــذي	يعتــرب	املجموعــة	أســطورية	وســفري	الطــراز	املوســييق	الــذي	مت	
إقــراره	كــراث	ثقــايف	غــري	مــادي	للبرشيــة	مــن	قبــل	اليونســكو	يف	هشــر	نونــرب	2018،	واألصــوات	اإليقاعيــة	

ملــو!	كويــايت،	مــرورًا	بالعــامل	الســاحر	لبلــويج.

يف	هــذه	الســنة	ومكــا	جــرت	بــه	العــادة،	لــن	يتوقــف	املهرجــان،	الــذي	ميثــل	مفرقــا	ملختلــف	عــوامل	املوســيىق،	
عــن	إثــارة	دهشــتنا	! 

ــان  ــيا رام ــكا(، سوش ــورد وورل )جاماي ــا(، ث ــي )غيني ــو! كويات ــو(، م ــي )الكونغ بالوج
)المملكــة المتحدة-الهنــد(
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الموسيقى المغربية
في وقتنا الحاضر 

تأثــث	املهرجــان	هــذه	الســنة	حتــف	مــن	الفــن	املغــريب	املعــارص	يقودهــا	ثلــة	مــن	الفنانــني	املبتكريــن	واملواهــب	
ــريا	بالنســبة	لملهرجــان،	 ــا	كب ــة	رهان ــر،	شــلكت	مشــاركة	هــؤالء	الشــباب	املغارب ــة	األم الشــابة.	ويف	حقيق
حبيــث	خصــص	هلــم	مســاحة	للكشــف	عــن	مواههبــم	والتعبــري	عــن	أنفهســم	مــن	خــالل	أداهئــم	الفــي.	يه	
جتربــة	كتــب	هلــا	النجــاح!	فاملهرجــان	مثــل	مناســبة	حمســت	لملهشــد	املوســييق	املغــريب	اجلديــد	أن	يتشــلك	
وينضــج.		ومبنحــه	هــذه	فرصــة	لتعبــري	الشــباب	عــن	أنفهســم،	ميكــن	التأكيــد	عــى	أن	املهرجــان	اكن	عــى	

درايــة	تامــة	بأمهيــة	تعزيــز	هويتنــا	واملشــاركة	يف	بنــاء	وحتريــر	شــبابنا.

وتبــىق	املوســيىق	يف	نظــر	الكثــري	منــا	مــرآة	تعكــس	حــال	جممتعنــا	ومشــالكه.	وبالنســبة	للعديــد	مــن	
الشــباب،	يعتــرب	هــذا	النــوع	مــن	الفــن		وســيلة	للتواصــل	والتعبــري	ووســيلة	فعالــة	لبنــاء	الــذات.	وخــري	دليــل		
عــى	ذلــك	هــو	جتربــة	هــؤالء	املوســيقيني	الشــباب	الصويريــني	املنمتــني	ملجموعــة	»هاهومــا«	والذيــن	واجهــوا	
حتــدي	االندمــاج	مــع	املعــم	الشــاب	حســام	اكنيــا	قبــل	أن	ينصهــروا	مــع	بعضهــم	بشــلك	مت.	وعــالوة	عــى	
ذلــك،	تعكــس	املوســيىق	املغربيــة	احلاليــة	قــم	التعايــش	واالختــالط	بــني	الثقافــات	املختلفــة.		وخــري	مثــال	عــى	
ذلــك	هــو	الصــوت	العــذب	للفنانــة	نبيلــة	معــان،	والــي	تقــود	معليــة	حتديــث	وعرصنــة	لفــن	امللحــون	التقليــدي	
ــي	محتــل	يف	 ــة	ال ــا	الفاكهي ــا«	وتعابريه ــة	»بيتويناتن ــال	مجموع ــة،	أو	مث ــال	احلالي ــا	لألجي ــه	حمبوب وجعل
طياهتــا	حقائــق	نعيهشــا.	وهــذا	يــدل	عــى	أن	شــبابنا	يمتتــع	باملوهبــة	واإلبــداع،	ومــن	واجبنــا	الوقــوف	معــه	

ومســاندته.

نبيلة معان، بيتويناتنا، فرقة موغادور، هاهوما 
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أكثر من
موسيقى

الروح
يغيط برناجم الدورة 22 ثالثة أيام من االستكشاف املوسييق من 
خالل تنظمي حوايل 40 حفلة موسيقية يف مجيع أرجاء املدينة. 

.................................

/ حفل	االفتتاح
/ املزج :	القلب	النابض	لملهرجان

/ الليالت
/ للك حفل،	منصة
.................................
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حـفـــل
االفتتاح

 إقامة فنية : كناوة يدا في يد
مع الرومبا

معلم حسن بوسو وأوسين ديل مونتي 
)المغرب – كوبا(

سيتســم	حفــل	االفتتــاح	بملســة	عامليــة	غنيــة،	وهــو	مــا	ســتحاول	هــذه	
ــني	لملوســييق	 ــني	جتديديت ــن	خــالل	دجم	جتربت ــا	م ــدورة	تقدميــه	لن ال

ــة.	 التقليدي

ويتعلــق	األمــر	هنــا	بلقــاء	ودجم	باملوســيىق	التاكناويــة	واألفرو-كوبيــة	
ــري	 ــا	املعــم	حســن	بوســو	وعبق ــث	ســيقدم	لن ــة،	حي ــة	فني يف	إقام
رومبــا،	الكــويب	أوســيان	ديــل	مونــي،	أفضــل	مــا	يف	هذيــن	
اللونــني	مــن	موســيىق	عالجيــة	حتتــي	بالــراث	الفــي	بــدون	شــك.



المزج :
القلب النابض لمهرجان

كله دهشة ومشاركة

المعلــم حميــد القصــري وسوشــيا رامــان )المغــرب\
المملكــة المتحدة-الهند(

 لنأخذ	فقط	صوتني	استثنائيني	وفنانني	يمتتعان	جبرأة	موسيقية	معرف	هبا،	وعاملني	مليئني	بالقم 
اآلن نفس	 فها	ميثالن	يف	 ليجمتعا:	 فرصة	 ونعيط	هلا	 لملوسيىق،	 مكرستني	 وروحني	  الروحية،	
 سفريين	للنخسة	الشعبية	اإلجنلزيية	لفن			التاميل	والتاكناويت...سيلتقيان	إذن	ويتحدثان	مع	بعضها
.البعض	ويندجمان	ليقوما	بإمتاعنا...	حمتا،	سيضي	هذا	احلدث	نكهة	خاصة	عى	برناجم	املهرجان

المعلــم حســن حكمــون واليونيفرســل فــورس )المغــرب 
ــات المتحدة( \الوالي

ميثل	»كناوي	يف	نيويورك«	شعار	املعم	حسن	حمكون.	غري	أن	هذه	املرة	سيعود	مبرشوعه	»يونيفريسل	
فورس«	واملكون	من	جاستني	بورتيل	العازف	عى	الغيتار،	ليوناردو	جينوفزي	عى	األورغ،	ماثيو	كيملر	
عى	اإليقاع،	دين	جونستون	عى	الطبول،	إبراهم	فريبجان	عى	العود	وتشياككو	إيواهوري	ملكف	
بالغناء	واإليقاع	والرقص.	وستقدم	املنصة	التارخيية	ملوالي	حسن	أمام	مجهور	الصويرة	حفال	فريدا	

من	نوعه	حتت	إيقاعات	موسيقية	لفنانني	مهشورين	عاملًيا	من	قبيل	الفنان	الرائع	حمكون	!
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المعلم حسام غينيا وهاهوما )المغرب\المغرب(
ســنعيش	انصهــارا	تامــا	عــى	منصــة	الشــاطئ	الكبــرية	مــع	الــوارث	اجلليــل	لملعــم	الراحــل	محمــود	
غينيــا،	املعــم	حســام	غينيــا	الــذي	ســيؤدي	مــع	املجموعــة	الصويريــة	الشــابة	هاهومــا،	والــي	فــازت	

بلقــب	البوليفــارد	يف	دورتــه	األخــرية.

25

المزج :
القلب النابض لمهرجان

كله دهشة ومشاركة

المعلم عمر حياة و مو! كوياتي )المغرب\غينيا(

واكتب	 الغيتار	 وعازف	 حياة	 الكناوي	معر	 املعم	 بني	 رائعة	مجتع	 موسيقية	 سنعيش	مجيعا	جتربة	
األغاين	الهشري	موه!	كويايت.	حبيث	ستقوم	أهازجي	هذه	األصوات	اإليقاعية	املختلطة	بتحريك	قلوب	
عشاق	مدينة	الصويرة	يف	ليلة	افتتاحية	استثنائية	يغلب	علهيا	املزج	حتت	ماركة	مجسلة	»صنع	إفرييق	
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المزج :
القلب النابض لمهرجان

كله دهشة ومشاركة

 مزج ماريا ديل مار مورينو ونبيلة معان
)إسبانيا\المغرب(

الريق	 يطبعه	 جو	 األنثوي	يف	 والصوت	 األندلسية	 املوسيىق	 فن	 باستضافة	 الربج	 منصة	 تترشف	
لنا	راقصة	الفالمنكو	الرائعة	ماريا	ديل	مار	مورينو	أفضل	ما	لدهيا:  والحسر	الفي.	حيث	ستقدم	
نبيلة	 اجلليلة	 الفنانة	 وعاطي.	مكا	ستدعونا	 وعفوي	 ارجتايل	 بشلك	 الفالمنكو	 طريقة	 الرقص	عى	
معان،	أمرية	صوت	امللحون	احلديث،	لالنضام	إلهيا	عى	املنصة	من	أجل	االسمتتاع	بأداء	ثنايئ	

)ديو(	يذهل	مجهور	منصة	الربج.

حفات المزج بدار لوبان
ــدة	 ــاءات	فري ــدورة	لق ــذه	ال ــا	ه ــتقدم	لن ــة،	س ــيكية	العظمي ــة	والكالس ــة	إىل	املشــاهد	التارخيي إضاف
وحفــالت	خاصــة.	حبيــث	ســتنعم	دار	لوبــان،	الــي	تقــع	يف	قلــب	املدينــة	القدميــة،	جبــو	يطبعــه	
االندمــاج	الصــويت	ملجموعــات	فنيــة	مثــل	املعــم	عليــاكن	وفرقتــه	طيــور	كنــاوة	مــع	رشيكــه	يف	العــزف	
ــاع	غــاين	كرجيــا.	مكــا	ستســتضيف	هــذه	اإلقامــة	حلظــة	 ــاد	وعــازف	اإليق ــول	كــرمي	زي عــى	الطب
ــاردو	واملعــم	 ــري	جــورج	ب ــان	الكب ــت	يف	عــرض	الفن ــع	تاكناوي ــو	م ــاج	الفالمنك ــع	إندم اســتثنائية	م

ســعيد	أوغســال.
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اللـيـــالت
اإلرث الحي

الليلة الرباطية والشمالية والصويرية
الدورة	 وإحدى	مزيات	هذه	 القوية	 الفقرات	 من	 واحدة	 الصويري	 دار	 املربجمة	يف	 الليالت	 ستكون	
لـ»تكناويت«	ملنحنا	 من	املهرجان.	وسيلتيق	يف	هذا	الفضاء	كبار	املعملني	باجلهات	الثالث	الكربى	
أفضل	ما	ريربتوار	كناوة	مع	إضفاء	ملسة	مدارهسم	املختلفة:	طنجة	والليلة	المشالية،	الصويرة	والليلة	
الصويرية،	وأخريا	الرباط	ونواحهيا	إلحياء	الليلة	الرباطية.	إهنا	حقا	حلظات	من	السعادة	اخلالصة	

للعارفني.



لكل حفل
مـنـصـتــه

منصة الشاطئ
ــني	 ــا	املجموعــات	أو	الفنان ــا	ومنوعــا.	ويه	تســتقبل	معوم تقــرح	منصــة	الشــاطئ	برناجمــا	انتقائي
ــك"،	"الســول"،	 ــزوار	االســمتتاع	بـ"الفان ــى	ال ــرح	ع ــة،	وتق ــالت	فردي ــون	حف ــن	يقدم ــار	الذي الكب
ــة	 ــعلوهنا	باجلذب ــن	يش ــار	الذي ــني	الكب ــتضيف	املعمل ــا	تس ــا	أهن ــي".	مك ــوب"	أو	"الري ــب	ه "اهلي

ــل. ــن	اللي ــت	متأخــر	م ــة	وق ــة	إىل	غاي الكناوي

الجمعة 21 يونيو
Mogador Band •

•	نبيلة	معان
•	إمديازن

•	املعم	دمحم	كويو	

السبت 22 يونيو 
Betweenatna •

اخللف	كناوة	الرباط:	املعم	سعيد	الواصف،	عصام	ارت،	وإدريس	احلرضي
بالويج

Hahoumaو	غينيا	حسام	املعم	بني	مزج

منصة موالي الحسن
يه	املنصــة	الــي	تــرشف	عــى	املدينــة،	ويه	توجــد	بــني	الشــاطئ	واملدنيــة	العتيقــة	ومعــدة	مجلــع	
أكــرب	عــدد	ممكــن	مــن	املتفرجــني.	وال	حاجــة	إىل	خريطــة	للوصــول	إىل	هــذا	املــاكن،	إذ	يكــي	املــرء	
الســري	مــع	احلشــود،	واالنتبــاه	إىل	منبــع	املوســيىق.	وتســتقبل	هــذه	املنصــة	لك	عــام	أمه	الفنانــني	
املشــاركني	يف	املهرجــان	والذيــن	يقدمــون	علهيــا	وصــالت	»املــزج	املوســييق« )الفزييــون(	وحصيلــة	
اإلقامــات	الفنيــة.	وقــد	اكنــت	شــاهدة،	منــذ	1998،	عــى	العديــد	مــن	اللقــاءات	امللهتبــة	بــني	إيقاعــات	

كنــاوة	واجلــاز	وأصنــاف	عديــدة	مــن	موســيىق	العــامل.

الخميس 20 يونيو
•	إقامة	فنية	بني	املعم	حسن	بوسو	وأوشني	ديل	موني

•	املعم	معر	حياة
•	موح	كويايط

•	مزج	جيمع	املعم	معر	حياة	وموح	كويايط
•	املعملان	عبد	الكبري	وهشام	مرشان	

الجمعة 21 يونيو
•	جميد	بقاس	و"مجموعة	كناوة	واجلاز"

•	املعم	مصطى	باقبو
•	تيناروين

  The Universal Forceو	حمكون	حسن	املعم	بني	مزج	•

السبت 22 يونيو
•	املعم	عبد	الرزاق	احلارض

•	سوشيال	رامان
•	املعم	محيد	القرصي

•	مزج	بني	املعم	محيد	القرصي	وسوشيال	رامان
Third World •
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برج باب مراكش
ــة،	 ــة	وفضــاء	للعــروض	والتظاهــرات	الفني ــاب	مراكــش،	ويه	معملــة	تارخيي ــرج	ب تســتقبل	أســوار	ب

ــة	وحفــالت	املــزج.	 اإلقامــات	الفني

السبت 22 يونيو الجمعة 21 يونيو  
•	مزج	بني	ماريا	ديل	مار	مورينو	ونبيلة	معان 	 •	أوشني	ديل	موني		

الزاوية العيساوية
ومبــا	أنــه	ال	جيــب	إغفــال	رمــوز	املوســيىق	التقليديــة،	فالزاويــة	العيســاوية	هنــا	للتذكــري	هبــا.	فهــذا	
املــاكن،	الــذي	يضــم	رفــات	األوليــاء	املؤسســني،	فضــاء	للتأمــل	والروحانيــات،	وتقــام	فيــه	"الليــالت" 

الــي	حييهيــا	املعملــني	الكبــار.

الجمعة 21 يونيو          
•	املعم	رشيد	بنطري  

•	املعم	عبد	الرحم	بنهتايم	أوغسال	واملعم	مصطى	سام  

السبت 22 يونيو          
•	املعم	عبد	السالم	كردان  

•	املعم	كبيرب	واملعم	موالي	الطيب	الذهي.  

دار الصويري
هــذا	الريــاض،	الــذي	شــيد	يف	1907	داخــل	أســوار	املدينــة	العتيقــة،	اكن	مقــرا	للســلطات	اإلقلمييــة	
إبــان	عهــد	امحلايــة.	وهــو	اليــوم	مقــر	مجعيــة	"الصويــرة-	موغــادور"،	وفضــاء	خمصــص	لألنشــطة	
الثقافيــة.	وسيســتضيف	إحــدى	اللحظــات	القانونيــة	باملهرجان:	الليلــة	الرباط،	والمشاليــة،	والصويرية.	

مكــا	ســتحتضن	دار	الصويــري	فعاليــات	تكــرمي	“رانــدي	وســتون".

الخميس 20 يونيو
• عيساوة الصويرة 

ــة: املعــم	فتــح	اهلل	شــويق،	املعــم	رشــيد	لدحــاس،	املعــم	احملجــوب	 ــة الرباطي • الليل
ــرزاق	مســتقم.	 ــد	ال الكــويش،	املعــم	عب

الجمعة 21 يونيو
• حمادشة الصويرة 

ــك	 ــد	املال ــم	عب ــوريق،	املع ــم	ســعيد	الب ــا،	املع ــار	غيني ــم	خمت ــة: املع ــة الصويري • الليل
ــوداين.	 ــز	الس ــد	العزي ــم	عب ــرش،	املع ــق	الع ــم	الصدي ــادري،	املع الق

السبت 22 يونيو
• عيساوة مكناس 

• الليلــة الشــمالية تكريمــا لـ«رانــدي وســتون«: املعــم	عبــد	الواحــد	ســتيتو،	املعــم	
عبــد	اهلل	الغــورد،	املعــم	عبــد	القــادر	حــدادة،	املعــم	عبــد	املجيــد	الدمنــايت.
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دار لوبان
ــن.	 ــه	الزم ــي	في ــرة،	فضــاء	حســري	ينت ــة	للصوي ــة	العتيق ــب	املدين ــد	يف	قل ــي	توج ــان،	ال دار	لوب
ــه	املســافرون	وجتــار	الفواكــه	 ــأوي	إلي ــا"	ي ــذي	اكن	يف	املــايض	"فندق ويســتضيف	هــذا	املــاكن،	ال
ــون	 ــث	تك ــة	)acoustoque(	حي ــالت	الصوتي ــد	الراخســة	لملهرجــان:	احلف ــد	التقالي ــة،	أح اجلاف

ــا	يف	جــو	محــي.	 ــامل	حفالهتــم	هن الســيادة	لملــزج.	وســيقدم	املعملــني	وموســيقيو	الع

الخميس 20 يونيو          
•	املعم	سعيد	بوحلمياس	وضيوفه  

الجمعة 21 يونيو          
•	املعم	عبد	اهلل	أخراز  

• مزج	بني	املعم	عبد	السالم	علياكن	وطيور	كناوة	و	غاين	قرجية	وكرمي	زياد  

السبت 22 يونيو          
•	املعم	رشيد	محزاوي  

• مزج	بني	املعم	سعيد	اوغسال	وخوريخ	باردو  
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بعيدا عن
الموسيقى

الذكرى
والتقاسم

معززا بقمي اإلخياء والكونية، ينظم مهرجان كناوة وموسيىق العامل 
لك سنة لقاءات لتكرمي ذاكرتنا واالحتفاء مبستقبلنا. 

.................................

/ تكرمي	رندي	وستون
/ منتدى املهرجان
/ إضافات املهرجان
.................................



تكريم
راندي وستون

األخوة الموسيقية

ستكون	»دار	الصويري«،	هذا	الرياض	األصيل	باملدينة	العتيقة	للصويرة،	مرسحا	إلحدى	أقوى	فقرات	هذه	
الدورة	لملهرجان:	تكرمي	الكبري	راندي	وستون،	الذي	وافته	املنية	يف	شتنرب	2018،	بربولكني	عن	سن	يناهز	
92	عاما.	يه	حلظة	عزيزة	جدا	عى	املهرجان،	ألن	الراحل	رشفنا	باحلضور	بيننا	يف	2016.	ويضم	هذا	

التكرمي	ثالث	فقرات	قوية:	ليلة	كناوية،	معرض	حول	الراحل،	ورشيط	وثائيق.

يعتــرب	رانــدي	وســتون،	العــازف	الهشــري	عــى	البيانــو،	وحــدا	مــن	املراجــع	األساســية	يف	العــامل	الضيــق	
للجــاز.	واكن	دامئــا	يســتمثر	اجلــذور	اإلفريقيــة	للجــاز	لتطويــر	إبداعاتــه	املوســيقية	دامئــا	وأبــدا.	

ولد	راندي	وستون،	الذي	توج	»دكتورا	يف	املوسيىق«	من	طرف	عدة	مؤسسات	ثقافية	وكونرسفتوارات	
والده	 اظافره	بفضل	 نعومة	 منذ	 األنغام	 ما	اخنرط	يف	عامل	 نيويورك.	ورسعان	 1926	مبدينة	 اجلاز،	يف	

للتحرير.	 الثقافة	أداة	 العصايم	املولوع	باملوسيىق،	الذي	اكن	يوظف	
كول«،	 كينغ	 »نات	 بازي«،	 بـ«كونت	 متأثرا	 املوسييق،	 عامله	 يطور	 أن	 قبل	 »السوينغ«،	 غاص	رسيعا	يف	
»أرت	تاتوم«،	»ديوك	إلينغتون«،	و«مونك«،	ومعمتدا	عى	براعة	مدهشة	يف	العزف	وحس	ارجتايل	عال.

منذ	 الفردية	 أمعاله	 تجسيل	 يف	 البيانو،	 أرسار	 من	 رس	 أي	 هيلع	 َف	 خَيْ مل	 الذي	 الفنان	 هذا	 رشع	
1954،	واكن	يلتيق	منذ	تلك	الفرة	بفنانني	كبار	من	عيار	»كول	بورتر«،	مع	احلفاظ	عى	ملسته	العرصية	
الستينيات،	يف	 منذ	 إفريقيا	 النظر،	فقد	رشع	يف	تطوير	موسيقاه	يف	 بعيد	 أنه	اكن	 به.	ومبا	 اخلاصة	

الوقت	الذي	اكن	فيه	معظم	املوسيقيني	خيتارون	أوروبا	!
الشعبية	 املوسيقية	 باألمناط	 دامئا	 هيمت	 املوسيىق«،	 بـ«أركيولويج	 يلقب	 الذي	 وستون،	 راندي	 اكن	
مع	 بعالقة	صداقة	 وارتبط	 كناوة،	 موسيىق	 حيث	سقط	يف	حب	 املغرب	 العيش	يف	 واختار	 واإلفريقية.	

»املعم	عبد	اهلل	الكورد«	بطنجة.
حسر	املولعني	باملوسيىق	بـ»Spirit ! The power of music«،	وهو	إبداع	أجنز	بالتعاون	مع	مجموعة	
بني	 املزج	 اهمت	 مدهش	 بالفعل	معل	 هو	 الكورد..	 املعم	 الكبري	 وصديقه	 	»African Rythm Quintet«
كناوة	واجلاز	مجع	من	خالله	هذا	املتخصص	يف	إثنولوجيا	املوسيىق،	ثالثة	أديان:	املسيحية	واإلسالم	
وديانة	اليوروبا.	واكن	يذرع	إفريقيا	طوال	وعرضا	حبثا	عن	اإليقاعات	واأللوان	املوسيقية	اجلديدة،	ولكن	

املغرب	ظل	بيته	الثاين.
وبعد	92	عاما	من	التألق	املوسييق،	أسم	راندي	الكبري	الروح	هبدوء	يف	فاحت	شتنرب	2018.

واليوم	خيصص	له	املهرجان	تكرميا	بمشل	إحياء	ليلة	كناوية،	ومعرض	للصور،	وعرض	الرشيط	الوثائيق	
األسطوري	»راندي	يف	طنجة«.	إنه	احتفاء	هبذا	احملب	الالمرشوط	لألمناط	املوسيقية	اإلفريقية،	ورائد	

املزج	بني	كناوة	واجلاز.

الليلة، راندي وكناوة، صداقة ثمينة
املجيد	 القادر	حدادة،	واملعم	عبد	 الكورد،	واملعم	عبد	 الواحد	ستيتو،	واملعم	عبد	هلل	 املعم	عبد	 سيتجمع	
الدمنايت	ليس	لتكرمي	فنان	كبري	فقط	بل	كذلك	وباخلصوص	لالحتفاء	بصديقهم،	بأخهيم.	فقد	ربط	راندي	
حفل	 إنه	 األرواح...	 متازج	 إىل	 لتصل	 واإليقاعات،	 النوتات	 جتاوزت	 عالقة	 طنجة«	 »معيمل	 مع	 وستون	
استثنايئ	سيغمر	فيه	حسر	املوسيىق	الفضاء،	وسرتفع	قلوبنا	وأرواحنا	إىل	ذلك	املاكن	الذي	نصري	فيه	

مجيعا	إخوة.
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شريط وثائقي
يعبر من بروكلين إلى طنجة

يف	1967،	اكتشف	راندي	وستون	املغرب	بفضل	جولة	إفريقية	منمظة	من	طرف	وزارة	اخلارجية	األمريكية.	
فقرر	إذاك	االستقرار	بطنجة	إىل	غاية	1972.	مل	يكن	يتحدث	ال	الفرنسية	وال	اإلسبانية	وال	العربية،	فاكنت	
اللغة	الكونية	لملوسيىق	يه	نقطة	قوته.	بعد	13،	أجنزت	منتجة	فرنسية	إسبانية	رشيط	وثائيق	فريد	من	نوعه،	

.»DVD»الـ	عى	قط	ينتج	مل
 

يصور	»راندي يف طنجة«	راندي	وستون	ويتعقب	أثره	عند	عودته	إىل	املغرب.	إهنا	85 دقيقة	من	السعادة	
نتابع	خالهلا	هذا	اجلازمان«	احملب	لملوسيىق،	وهو	يغوص	يف	جو	جياللة	وكناوة.	طيلة	هذا	الرشيط،	يتحدث	
راندي	عن	حياته	املوسيقية	كأنه	حييك	قصة..	قصة	والدة	فضوله	وحبه	لملوسيىق	اإلفريقية،	الي	يرى	أهنا	
أساسية	لفهم	املوسيىق	نفهسا.	ويسلط	»راندي يف طنجة«	الضوء	كذلك	عى	الصداقات	املوسيقية	املغربية	

المثينة	للرجل،	من	بيهنا	صداقته	مع	املعم	عبد	اهلل	الكورد.
بعد	عرضه	يف	دجنرب	2017	بـ«New School«	يف	نيويورك،	موعدنا	يف	الصويرة	مع	هذا	الرشيط	يف	إطار	

تكرمي	هذا	الفنان	األسطوري.

معرض الصور
حين يلتقي راندي بكناوة

»القراقب«	و«الكنربيات«	عرب	 سيمت	عرض	مسار	فنان	كبري	رفقة	موسيقيني	أسطوريني	ساحرين	حيملون	
عيون	رفيقني	من	رفاق	دربه.	إهنا	الصداقة	املوسيقية	للراحل	راندي	وستون	مع	كناوة	الي	تعود	إىل	احلياة	
عرب	حوايل	30	صورة	من	إبداع	»ياب	هرالر«	الذي	رافق	الرجل	لسنوات	عديدة،	وصور	أخرى	ملتقطة	من	

طرف	مدير	أمعاله	فريدريك.
ألول	مرة	سيتقامس	صديقا	راندي	وأرملته،	»فطومتا	مبيني«،	مع	الصويرة	وزوار	املهرجان	ما	اكن	يف	البدء	

ألبوما	أعد	كهدية	للفنان	الكبري	مبناسبة	عيد	ميالده	الـ90.
هــذا	املعــرض	الرائــع	والفريــد	مــن	نوعــه	يســافر	بنــا	عــرب	احليــاة	املوســيقية	لرانــدي	وكنــاوة،	أثنــاء	جوالتــه	

الفنيــة،	خــالل	مشــاركته	يف	الورشــات،	وإبــان	متارينــه	املوســيقية.
ــه	لملوســيىق	وباخلصــوص	 ــذي	اكن	يكن ــاة،	وتكشــف	عــن	احلــب	الالمــرشوط	ال إهنــا	صــور	تنضــح	باحلي

ــه	املوســيقيني. ألصدقائ
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المنتدى 
 مهرجان كناوة

لنتواصل 
بحرية

منذ	إنشائه،	استقبل	املنتدى،	وهو	فضاء	للحرية	والتبادل،	متدخلني	من	لك	اآلفاق.	إذ	وصل	عددمه،	شيبا	
عن	 وعربوا	 ورؤامه،	 أفاكرمه	 وعرضوا	 برحابة	صدر	جتارهبم،	 تبادلوا	 	،2012 منذ	 متدخال	 	150 وشبابا،	

آماهلم.
ويســتغل	هــؤالء	النســاء	والرجــال،	القادمــون	يف	أغلبيهتــم	مــن	إفريقيــا	وكذلــك	مــن	العــامل	العــريب	وأوروبــا	
وأمريــاك،	زمــن	املنتــدى	لتقــامس	خرباهتــم	وللتفكــري	يف	بعــض	القضايــا	الــي	متــس	جممتعاتنــا،	دون	
ــاب	 ــون	وكت ــب	فنان ــني.	ومه	يف	الغال ــني	وإنســانية	الصادق ــل	بتواضــع	العارف ــة	اخلشــب،	ب اخــزال	وال	لغ
ــني	 ــني	وباحث ــع	جامعي ــاش	م ــح	النق ــرة	لفت ــون	إىل	الصوي وفالســفة	وموســيقيون	وشــعراء	وســيمنائيني	يأت

ــاء	السياســة. ــاء	االجمتــاع	وعمل ــني	وعمل وأنروبولوجي
وتغتي	هذه	النقاشات،	سنة	بعد	أخرى،	بفضل	ممثيل	املواطنني	والدول:	وزراء،	برملانيون،	منتخبون،	سفراء،	

ناشطون	مجعويون،	نقابيون،	مواطنون	عاديون...
طيلــة	مثــاين	ســنوات	متتاليــة	اكنــت	اللكمــة	حــرة	يف	مســاء	الصويــرة،	حمفوفــة	حبــس	مــدين	رفيــع	والــزام	

صادق.

ينظــم	منتــدى	الصويــرة	حلقــوق	اإلنســان	مــن	طــرف	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل	بالتعــاون	مــع	املجلــس	
الوطــي	حلقوق	االنســان.

 

نبدة تاريخية
2012 - جممتعــات متحركــة وثقافات حرة

2013 - جممتعــات متحركة، وشــباب العامل 
2014 - افريقيــا املســتقبل

2015 - املــرأة االفريقيــة : اإلبداع واملبادرة
2016 - املهاجــرون االفارقــة : جــذور، حركية، جتدر

2017 - االبــداع والسياســات الثقافيــة يف العهد الرمقي 
2018 - حمتية املســاواة

المنتدى في دورة 2019 
قوة الثقافة في مواجهة ثقافة العنف

ــني...	إن	 ــة	املثلي ــب،	وكراهي ــة	األجان ــة،	كراهي ــداءات	اإلثني ــدن،	االعت ــف	بامل ــي،	أشــاكل	العن التطــرف	الدي
العــامل	يغــوص	حقــا	أكــر	فأكــر	يف	مســتنقع	العنــف.	عنــف	يف	األفعــال	ولكــن	يف	اخلطــاب	كذلــك	حــى	
بــني	الــدول	يف	بعــض	األحيــان.	وقــد	زادت	الشــباكت	االجمتاعيــة	مــن	حــدة	هــذا	العنــف	مكــا	معقــه	الســباق	

احملمــوم	للقنــوات	اإلخباريــة	والصانعــني	اجلــدد	لإلعــالم.

إن	لك	أشاكل	العنف	هذه	وكذا	القضايا	الي	تثريها	تسائل	عرصنا	برمته	اليوم.	والواقع	أن	الرد	األمي	
لوحده	غري	اكف	للتصدي	للك	هذا	العنف	وبالتايل	يلح	علينا	مجيعا	السؤال	التايل	:	ماهو	الدور	الذي	ميكن	
للثقافة	أن	تلعبه	من	أجل	حماربة	الوحشية؟	من	أجل	الربية	عى	قبول	االختالف	والتساحم؟	من	أجل	تبديد	

سوء	التفامه	بني	امجلاعات	املتعادية؟	من	أجل	إرساء	حوار	مع	اآلخر	واالنفتاح	هيلع؟

اكنــت	الثقافــة،	عــى	مــدى	تــارخي	اإلنســانية،	يف	قلــب	هــذه	التجاذبــات	ولك	هــذه	االشــاكل	مــن	العنــف.	وليــس	
مــن	الغريــب	وال	مــن	الصدفــة	أن	تكــون	الثقافــة	يه	أول	مــا	يســهتدفه	الغــزاة	واملتطرفــون،	ويف	نفــس	اآلن	
أليســت	الثقافــة	يه	الســبيل	الــذي	تتحقــق	عــربه	هنضــة	الشــعوب	؟	أليســت	الثقافــة	يه	احملجــة	الــي	يعــود	

عربهــا	الســالم	ويولــد	احلــوار؟

هــذه	األســئلة	وغريهــا	ســتكون	حمــور	الــدورة	اجلديــدة	مــن	منتــدى	حقوق	االنســان	ملهرجــان	كناوة	وموســيىق	
العــامل.	اذ	ســيلتمئ	مبدينــة	الريــاح	عــدد	مــن	الفنانــني	واألاكدمييــني،	والفاعلــني	السياســيني	وامجلعويــني	مــن	
املغــرب	واملغــرب	العــريب	واملنطقــة	العربيــة	وافريقيــا	وجهــات	أخــرى	مــن	العــامل،	لتقــدمي	هشاداهتــم	وتبــادل	
جتارهبــم،	والتفكــري	معــا	يف	مســؤولية	الفاعــل	الثقــايف	ودوره	يف	التصــدي	لــلك	هــذا	العنــف	والعمــل	عــى	

إرســاء	الهتدئــة	يف	أفــق	حتقيــق	الســالم.
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الفقرات اإلضافية 
في المهرجان

شجرة الكام
نقاشات فنية

جشــرة	الــكالم	مــن	الفقــرات	األساســية	مبهرجــان	كناوة	وموســيىق	العــامل	للصويرة.	ويه	حلظــات	من	اهلدوء	
تقام	عى	أحد	الســطوح	باملدينة	العتيقة	قبل	االســمتتاع	باحلفالت	وبالوصالت	املوســيقية.	وجتري	هذه	الندوة	
امحلمييــة	القامئــة	عــى	احلــوار	وتبــادل	اخلــربات،	والــي	رأت	النــور	منــذ	2006،	باملعهــد	الفرنــي	للصويرة	
لك	ســنة.	وينخــرط	الفنانــون	والناشــطون	الثقافيــون	وكنــاوة	واملوســيقيون	معومــا	يف	احلديــث	والنقــاش	مــع	
رواد	املهرجــان	ومه	جممتعــون	حــول	فنجــان	قهــوة	أو	كأس	شــاي.	ويمت	تنشــيط	هذا	احلــدث	لك	عام	من	طرف	
."Geo"	مبجلــة	العــامل"	"موســيىق	فقــرة	عــن	مســؤولة	حصافيــة	ويه	هونوريــن"،	"إميانويــل	الفكــرة	صاحبــة 

ورشات المهرجان
ــة	عــى	هامــش	 ــح	الورشــات،	املقام ــاح.	وتتي ــادل	اخلــربات	واالنفت ــب	وتب ــاوة	فضــاء	للتدري إن	مهرجــان	كن
ــن	 ــي	ختــول	للزائري ــان،	فه ــن	املهرج ــني	املدعوي ــارف	الفنان ــن	مع ــور	فرصــة	االســتفادة	م ــالت،	للجمه احلف

ــوف. ــؤالء	الضي ــع	ه ــادل	اآلراء	م ــث	وتب جتــاذب	احلدي

كناوة اليف
تابعونا مباشرة

منــذ	2013،	متكــن	ماليــني	مــن	رواد	اإلنرنيــت	عــرب	العــامل	مــن	متابعــة	جمريــات	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	
العــامل	بالصويــرة	بشــلك	مبــارش.	ويتلكــف	فريــق	"#gnaoualive"	طيلــة	أســبوع	اكمــل	بــرسد	مــا	جيــري	
باملهرجــان	بالصــورة	والفيديــو	والكتابــة.	وحيــرص	فريــق	"#gnaoualive"،	املكــون	مــن	30	خشصــا،	عــى	
التقــاط	اللحظــات	القويــة	باملهرجــان،	مكــا	يكشــف	مــا	جيــري	يف	كواليســه،	ويتتبــع	احليــاة	يف	املدنيــة	طيلــة	

مــدة	املهرجــان.	

متجر المهرجان
يعتــرب	املتجــر	الرمســي	ملهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل،	الاكئــن	وســط	أســوار	املدينــة	العتيقــة،	فضــاء	
لالســرخاء	واالســتجام.	وفضــال	عــن	اهلدايــا	التذاكريــة،	جيــد	فيــه	الزائــر	عــى	لك	أخبــار	املهرجــان،	

فضــال	عــن	"اجلــوازات"	وتذاكــر	احلفــالت.
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ماريا ديــل مار مورينو
ــة	ومصممــة	رقصــات	مجتــع	 ــدة	"خرييــث	دي	ال	فرونتــريا"	فنان ــة	بل تعتــرب	ابن

ــة. ــدي	والعــروض	الراقصــة	العرصي ــني	الفالمينكــو	التقلي ــان	ب بإتق
تكونــت	مبــارشة	عــى	يــد	اجنليــار	كوميــث	)امللقبــة	بســيدة	خرييــث(	مث	أمكلــت	
تكويهنــا	لــدى	فنانــات	كبــريات	مثــل	"ماتليــدا	كوميــث"	و"ترييثــا	مارتنيــث	دي	

ال	بنيــا".
بعــد	الفالمينكــو،	درســت	املــرسح	والرقــص	الكالســييك	وتعملــت	العــزف	عــى	
ــل	أن	حتوهلــا	 ــو،	وانطالقــا	مــن	2001،	أسســت	مجموعهتــا	اخلاصــة	قب البيان

إىل	مركــز	فــي	يف	2005.	وتقــدم	عروضهــا	يف	لك	بقــاع	العــامل
وتســتلهم	هــذه	املدافعــة	الرشســة	عــى	الفالمينكــو	التقليــدي،	تيــارات	عرصهــا	
 لتقــدم	عروضــا	مجتــع	برباعــة	بــني	التقاليــد	واحلداثــة،	ويجســد	عرضهــا
"Jerez puro Esencia"	هــذه	الفلســفة:	فالمينكــو	خالــص	جمــرد	مــن	أي	

ــد. ــرصي	فري ــراج	ع ــة	بإخ ــات	مصطنع إضاف
باختصار،	"ماريا	ديل	مار"	فنانة	تعرب	بنا	القرون	برقص	جيمع	بني	التقاليد	

العريقة	والتلقائية	الصادقة	وجرعة	حصية	من	األحاسيس	الداقئة".

تيناروين
ليســت	"تينارويــن"	جمــرد	فرقــة	موســيقية	تقليديــة،	بــل	يه	حركــة	ثقافيــة	نابعــة	
مــن	"أدرار	إفوغــاس"،	السلســلة	اجلبليــة	الصحراويــة	املمتــدة	بــني	مشــال	مــايل	
وجنــوب	اجلزائــر.	واملجموعــة	ولــدت	مــن	لقــاء	ثالثــة	مــن	الطــوارق	–	إبراهــم	آغ	
ــد	اهلل	آغ	احلوســنني-	يف	حصــراء	مترناســت	 ــب،	حســن	الهتــايم	وعب احلبي

مبايل.
وارتبطــت	والدة	"تينارويــن"	يف	1982	بنــي	شــعب	الطــوارق.	واكنت	املجموعة،	
الــي	يعــي	امسهــا	الاكمــل	–تاغرفــت	تينارويــن- "بنــاء	البــالد"،	تقــدم	حفالهتــا	
خــالل	تلــك	الفــرة	باملنــى،	مث	بعــد	ذلــك	اكمتــل	تكويــن	الفرقــة	وانضافــت	إلهيــا	
ــو	 ــع	"أســوف"-	وه ــا	املوســييق.	وجيم ــراز	طابعه ــك	أصــوات	نســوية	إلب كذل
ــوز	 ــني	البل ــني"-	ب ــة"	و"احلن ــي	"العزل ــة	ويع ــييق	لملجموع ــط	املوس امس	المن

والــروك	واملوســيىق	التقليديــة	للطــوارق.
وقــد	كــرست	موســيىق	تينارويــن	الســاحرة	والقويــة	احلــدود،	بعــد	أن	أصــدرت	
يف	2014	ألبومهــا	"إميــار"،	الــذي	شــارك	فيــه	عازفــا	القيثــار	الهشــريان	

"جــوش	لكينغوفــر" و"مــاط	ســويي".
ويف	2017،	أصــدر	هــذا	االئتــالف	ألبــوم	ثامــن	بعنــوان	"إلــوان"،	وفيــه	تكــرمي	
جلبــال	الصحــراء	الــي	ترعــرع	يف	كنفهــا	أعضــاء	تينارويــن،	والــي	حتولــت	
ــة	الســاحل.	 ــوي	يف	منطق ــزاع	ضــار	ودم ــة	ن ــذ	مخــس	ســنوات	إىل	منطق من
ــة. ــر	لملقاوم ــز	آخ ــو	رم ــن"،	فه ــع	روح	"تيناروي ــا	م ــوان"	متام وينجســم	"إل

أصالة 
3 قارات

اوشــين ديل مونتي
	،"Yarouba Andabo"	فرقــة	عــى	طويل	لزمــن	أرشف	الــذي	اكلديــرون،	"بانــر"	أدونيــس	يعتــرب
نابغــة	يف	عــزف	اإليقاعــات	اإلفريقيــة	الكوبيــة.	وقــد	أســس		يف	2012	فرقــة	"أوشــني	ديــل	
مونــي" )osain del monte(	الــي	مجتــع	تلــة	مــن	اجليــل	الصاعــد	لملغنيــني	والراقصــني	
ــا"	عــن	 ــا".	وبفضــل	دفاعهــم	فــوق	أمه	املنصــات	بـ"هافان ــة	"هافان وضابــيط	اإليقــاع	يف	مدين
األمنــاط	املوســيقية	النابعــة	مــن	الطقــوس	اإلفريقيــة	املقدســة	للتقاليــد	الكوبيــة	)ســانتوريا،	بابلــو،	
أبوكــوا،	إييســا،	رومبــا،	كولومبيــا...(	صــاروا	يف	بضعــة	هشــور	ســفراء	اهلويــة	"األفــرو	كوبيــة" 
بالبــالد.	ويتســابق	متفرجــون	مــن	قميــة	"مادونــا"	و"الرولينــغ	ســتونز" حلضــور	حفالهتــم	الفريــدة.	
 Habana de Primera، :قبيــل	)مــن	حاليــا	وأمهيــة	هشــرة	األكــر	"السالســا"	فــرق	وتدعــومه

El Nino y la Verdad، Elio Revé	Los Van-van،...(	إىل	املشــاركة	يف	ألبوماهتــا.	
باســتلهامها	جلــذور	إرثهــا	اإلفريــيق،	تقــوم	فرقــة	"أوشــني	ديــل	مونــي"،	بإعــادة	ابتــاكر	اهلويــة	

احلــارضة	واملســتقبلية	لكوبــا،	والدفــاع	عهنــا	يوميــا.
 

إمديازن
ــاح	 ــد	الفت ــد	لك	مــن	عب ــور	يف	1987،	عــى	ي ــي	رأت	الن ــة،	ال ــة	األمازيغي تأسســت	هــذه	الفرق
عبــو	ودمحم	احلنصــايل،	وتســتلهم	ريبتوارهتــا	مــن	املوســيىق	الصوفيــة	وفــن	كنــاوة.	وقــد	
تأثــرت	"إمديــازن"	يف	بدايهتــا	بالرايــس	الراحــل	امبــارك	أيســار	الــذي	اكن	يــردد	عــى	حفــالت	
"أســايس"	يف	منطقــة	بولعــوان	بضــوايح "إيم	نتانــوت".	ومبــا	أن	أعضــاء	الفرقــة	اكنــوا	يف	
تلــك	الفــرة	مجسلــني	يف	جامعــة	القــايض	عيــاض	مبراكــش،	فقــد	طــوروا	موســيقامه	وأشــعارمه	
يف	األحيــاء	اجلامعيــة.	وقــد	تناولــت	الفرقــة	املصاعــب	املرتبطــة	حبيــاة	الطلبــة	يف	قصيــدة	

ــري. ــة	لإلنســان	الفق ــاة	اليومي ــت	إىل	احلي ــدر"،	مكــا	تطرق "إيغ
وانطالقــا	مــن	1999،	واجهــت	الفرقــة	صعوبــات	كبــرية	بســبب	رحيــل	أحــد	أعضاهئــا	املؤسســني،	
عبــد	الفتــاح	عبــو.	ومل	تعــود	احليــاة	إىل	رشايــني	املجموعــة	ســوى	يف	2012	حتــت	قيــادة	مجــال	
احلنصــايل،	الــذي	اكن	مدعومــا	مبحمــد	احلنصــايل،	اكتــب	الفرقــة،	وعبــد	الرحــم	احلنصــايل.	
ويف	رصيــد	"إمديــازن"	اليــوم	7	ألبومــات	والعديــد	مــن	املشــاراكت	يف	خمتلــف	املهرجانــات.

3 POM PROD PRésente

TINARIWEN
- elwan -

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE (PIAS)
EN TOURNÉE EN 2017 - 2018

EN cONcERT À LA MAROQUINERIE LES 18, 19, 20 MARS
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Mogador Band
ــن	8	موســيقيني	 ــون	م ــة	mogador band	ســنة	2008	وتتك أنشــئت	مجموع
عــى	رأهســم	3	إخــوة	مه	أيــوب،	عبــد	املطلــب	ودمحم	املنصــوري،	أمــا	األعضاء	
5	االخــرون	الذيــن	التحقــوا	بالفرقــة	فهــن	نــزار	الدمحــاين	يف	اإليقــاع،	شــفيق	
يف	الساكســوفون،	احلــاج	عــازف	القيثــارة	ســميو	عــازف	القيثــارة	الكهربائيــة	

وهشــام	عــازف	المكانــز
	وبفضــل	مشــاركة	حســن	عطيــة	اهلل	زاهيــو،	وجــدت	الفرقــة	طريقهــا	مــن	خــالل	
املشــاركة	يف	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل.	فبالنســبة	لقادهتــا	)اإلخــوة	

منصــوري(	تعتــرب	موســيىق	كنــاوة	مصــدرا	دامئــا	لإلهلــام	.
وحتــب	"mogador band"	املــزج	املوســييق	بــني	كنــاوة	واالندلــي	والشــعي	
وحــى	عيســاوة.	لك	هــذا	بفضــل	اعمتادهــا	عــى	آالت	موســيقية	مثــل	المكــان	

والساكســوفون	والقيتــارا	والكنــربي	...
ــرة	يف	2010،	مكــا	 ــة	يف	مهرجــان	املواهــب	الشــابة	للصوي شــاركت	املجموع
ــامل.	ويف	 ــاوة	وموســيىق	الع ــت	حــارضة	يف	دورة	2015	يف	مهرجــان	كن اكن
2017،	ومبناســبة	عيــد	امليــالد	20	لملهرجــان،	أجنــزت	الفرقــة	مزجــا	رائعــا	مــع	

املعــم	خمتــار	غينيــا.
مــا	فتئــت	هشــرة	mogador band	تتوســع	بالصويــرة	وطنجــة	ومراكــش،	
ــاوة	 ــني	موســيىق	كن ــد	لملــزج	ب ــا	اجلدي وســتقدم	خــالل	دورة	2019	مرشوعه

ــوب. ــب	ه واهلي

»هاهوما«
تأسســت	فرقــة	"هاهومــا"،	الــي	تضــم	ســتة	موســيقيني،	عــى	يــد	أمــني	فرتــوت	
العــزف	عــى	 الــذي	رشع	يف	 يف	2015،	وقــد	اكن	هــذا	امللحــن	الشــاب	
القيثــارة	منــذ	الـــ14،	مهمتــا	يف	البدايــة	باإليقــاع.	ويرافقــه	يف	املجموعــة	ابــن	
مارتيــل	نبيــل	العلــوي،	العــازف	البــارع.	ويشــتغل	نبيــل،	وهــو	مولــع	مبوســيىق	
كنــاوة	وســبل	مزجهــا	مــع	اجلــاز	والالتينــو،	عــى	عــدة	مشــاريع	تــروم	التعريــف	
هبــذه	املوســيىق.	وانضــاف	إلهيــا	ياســني	اجلــاري،	هــذا	احملــب	لملوســيىق	
ــة.	 ــو	يف	اخلامس ــارة	وه ــى	القيث ــزف	ع ــم	الع ــذي	تع ــونية	ال ــو	ساكس األنغل
ــزيي	 ــرج	اإلجنل ــط	املوســييق	القصــري	لملخ ــد	يف	الرشي وسيشــارك	فميــا	بع
"تــوين	ماكدونالــد".	أمــا	عــازف	المكــان	يف	املجموعــة	فهــو	رشــيد	عيــار،	الــذي	
اكن	يعــزف	يف	الســابق	يف	حفــالت	املوســيىق	الكالســيكية.	إىل	جانــب	هــؤالء	
ــاع	شــفيق	الصــربي،	الراقــص	 ــط	اإليق ــاك	املهــدي	غــراس،	وضاب ــة	هن األربع

االســتعرايض	الــذي	يعــرف	كيــف	يســتمثر	الرنــات	األفــرو	كوبيــة.
ــي	 ــروك	والري ــني	ال ــي	متــزج	يف	موســيقاها	ب ــا" -	ال ــت	"هاهوم ــد	متكن وق
ــة	 ــن	آل ــارة	فضــال	ع ــاس،	والقيث ــات	المكــان	والب ــذا	عــى	نغ ــك،	لك	ه والفان
ــزة	األوىل	يف	"ترومبــالن"	مهرجــان	البولفــار	يف	 اإليقــاع-	مــن	الظفــر	باجلائ
ــرة	مــع	املعــم	الشــاب	حســام	 2018.	ويصعــدون	إىل	املنصــة	الكــربى	للصوي

ــري. ــزج	100%	صوي ــا	إلجنــاز	م غيني

ثـــروة
مغربيـــة

معان نبيلة 
ترعــرت	ابنــة	فــاس،	املولوعــة	باملوســيىق	املغربيــة	التقليديــة،	يف	أرسة	موســيقية،	وأظهــرت	مبكــرا	
اهمتامــا	كبــريا	باملوســيىق	العربيــة	األندلســية.	وتعــرف	نبيلــة	معــان	اليــوم	بكوهنــا	الفنانــة	الــي	
تضــي	عــى	امللحــون	نمســة	شــبابية	رائعــة.	ومتــزج	يف	إنتاجاهتــا	املوســيقية	بــني	امللحــون	أو	
األندلــي	او	الطــرب	الغرنــايط	مــن	جهــة،	باجلــاز	وأمنــاط	أخــرى	مــن	موســيىق	العــامل	مــن	

جهــة	ثانيــة،	دون	خــدش	روح	تلــك	األنــواع	املوســيقية	املغربيــة	العريقــة.
وقــد	عرفــت	نبيلــة	معــان	لــدى	امجلهــور	يف	2005	بفضــل	لكيــب	أغنيــة	"اهلل	يــا	موالنــا"،	إحــدى	

األغــاين	الهشــرية	يف	امللحــون	الــي	اســتطاعت	نرشهــا	بنجــاح	بني	الشــباب.
يف	2007،	اكنــت	أصغــر	مغنيــة	عربيــة	وإفريقيــة	تقــم	حفــال	يف	قاعــة	"أوملبيــا"	الهشــرية	
بباريــس.	ومنــذ	ذلــك	احلــني،	أصــدرت	مخســة	ألبومــات	وشــاركت	يف	العديــد	مــن	املهرجانــات	
بداخــل	الوطــن	وخارجــه.	ويف	2017،	أصــدرت	"دالل	األندلــس"	الــذي	تعيــد	فيــه	اســتمثار	
اإلرث	املوســييق	املغــريب	مــع	إضفــاء	ملســة	مــن	اجلــاز	هيلع،	وفــازت	بفضلــه	جبائزتــني	يف	حفــل	

ــة". ــز	املوســيىق	املغربي "جوائ

Betweenatna
)binatna	و		between	بني	مجع	واللكمة( "betweenatna"	مجموعة	اكنت

مثــرة	قــرار	مــزايج	و	تواطــؤ	طويــل	األمــد.	إهنــا	فرقــة	مكونــة	مــن	مجموعــة	مــن	األصدقــاء	وهلــا	
حــظ	وافــر	مــن	إمسهــا	وتنتــج	مقاطــع	موســيقية	فريــدة	معمتــدة	عــى	إيقاعــات	الــروك	املمزوجــة	
ــة	 ــة	المتــزي	حبهســا	الفــاكيه	ولكاهتــا	القوي ــذا،	اســتطاعت	املجموع ــن	ه بامليطــال.	فضــال	ع

املؤثــرة.
انطلقــت	مغامــرة	betweentna		يف	2011	بفضــل	خليــط	مــن	قدمــاء	املوجــة	اجلديــدة	املغربيــة	: 
عبــد	الصمــد	بورحــم	يف	القيثــار	)عــازف	ســابق	يف	"النيكــروس"	و"ريبــورن"	و"هوباهوبــا	
ــا	ســبرييت"...(،	وســعيد	 ــت	هوب ــة"	و"هوب ــاء	)عضــو	ســابق	"رضك ــزي	يف	الغن ســبرييت"(،	أوب

مكحــة	يف	آلــة	البــاس	)ســابقا	يف	"إميوغتيــل	ســبرييت	وكــراش	اكرمــا...( 
يف	البدايــة	ولــدت،	بالصدفــة	تقريبــا،	أغنيــة	"عبــدة"	الــي	تشــري	إىل	قضيــة	املوســيقيني	الشــباب	
الـــ14	الذيــن	اهتمــوا	بعبــادة	الشــيطان.	وتبــىق	مــزية	Betweenatnaيه	أغانهيــم	الســاخرة	مثــل	

"باكيــة	مالبــورو"	أو	"ايزابيــل	ماطيشــة" 
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رامان سوشيال 
ــول،	يف	 ــن	التام ــن	م ــدن	ألبوي ــدت	يف	لن ــذي	ول ــيال	رامــان،	ال ــرت	سوش ترع
ــد	يف	ســن	مبكــرة	 ــوب	اهلن ــاء	الكالســييك	جلن أســراليا،	واخنرطــت	يف	الغن
ــة	التامــول. ــة	إثني ــاظ	عــى	ثقاف ــة	أظافرهــا	احلف ــذ	نعوم ــد	من ــت	تري ــد	اكن جــدا،	فق
وتتحــرك	سوشــيال	رامــان،	ويه	مغنيــة	وملحنــة،	بــني	األمنــاط	املوســييق	بأناقــة	
ــى	 ــادرة	ع ــدرة	ن ــة	ق ــذه	الفنان ــك	ه ــدود.	إذ	متل ــأي	ح ــة	ب ــري	عابئ ــة	غ مدهش
 Throbbing "	ملجموعــة	أغنيــة	إىل	السنســكريتية	باللغــة	الغنــاء	مــن	االنتقــال

ــات	الســاحرة.	 Gristle"،	مــرورا	بواحــد	مــن	أحلاهنــا	ذات	الرن
ــا	 ــع	حســري	ملفوف ــا	موســيقيا	خاصــا	ذا	طاب ــان"	عامل ــرح	"ساشــيال	رام تق

ــن	الغمــوض. مبحســة	م
ــذي	يرافقهــا	 ــارة	ال ــز،	عــازف	القيث ــة	ســام	ميل ــد	اخنرطــت	سوشــيال،	مبعي وق
دامئــا،	يف	سلســلة	مــن	األمعــال	الفنيــة	المطوحــة	العابــرة	للثقافــات،	ويه	
ألبومــات	ومشــاريع	فنيــة	تستكشــف	األبعــاد	املختلفــة	ملوســيىق	جنــوب	آســيا،	
ســواء	اكنــت	كالســيكية	أو	فوللكوريــة	أو	عرصيــة.	وجيســد	ألبومهــا	األخــرية،	
"Ghost Gamelan" )شــبح	الغامــالن(،	الــيط	صــدر	يف	2018	هــذا	االمــر.	
فهــو	عبــار	عــن	تعــاون	مطــوح	مــع	املوســيقيني	األندونيســيني	وامللحــن	املعــارص	
"جفــاين	غوندرونــغ	غونارتــو".	ويمتــزي	ذات	األلبــوم	بالرنات	الغريبــة	للـ"غامالن" 
)ويه	مجموعــة	اآلالت	املوســيقية	املســتخدمة	باخلصــوص	يف	موســيقا	منطقــة	

بــايل	و	جــاوا(.
إن	سوشــيال	رامــان	تنقــل	املســمتع	إىل	عــامل	جــذاب	مســكون	بــإرث	األجــداد	
ــا	أغانهيــا	إىل	التأمــل	حــول	التغيــري	 ــق،	ويبعــث	عــى	االنتشــاء.	وتدعون العري

والتحــول	وأخــالق	األحيــاء.

Third World
ــربون	بـ"ســفراء	الريــي"	إحــدى	 ــن	يعت ــل	م ــود،	يظ ــن	الوج ــد	45	ســنة	م بع
املجموعــات	األكــر	شــعبية	جبايــاك.	ويوصــف	أســلوب	"Third World"-	وهــو	
ميــزج	بــني	عنــارص	"األر	أنــد	يب"	و"الفانــك"	و"البــوب"	و"الــروك"	وفميــا	بعــد	

ــون".  ــراب-	بـ"الريــي-	فزيي "الدانــس	هــال"	وال
مــن	تأســيهسا	يف	1973،	جســل	وشــارك	يف	جــوالت	مــع	أكــرب	األمســاء	الفنيــة،	
خاصــة	اجلولــة	العامليــة	األوىل	لبــوب	مــاريل	يف	1978،	وافتتــاح	احلفــل	األول	
ملجموعــة	"جاكســون	5"	يف	مجايــاك،	وكذلــك	جولــة	أمريكيــة	رفقــة	عــازف	

القيثــارة	األســطوري	"ســانتانا".
زامخ	 واكتالــوغ	 "الغــرايم"	 جوائــز	 العــرشة	يف	 ترشــيحاهتا	 جانــب	 إىل	
بالنجاحــات	عــى	مــدى	أربعــة	عقــود،	حصلــت	"Third World"	عــى	عــدة	
ــزة	 ــنة	1986،	وجائ ــدة"	س ــألمم	املتح ــة	الســالم	ل ــا	"ميدالي ــن	بيهن ــآت	م ماكف
"الصناعــة	املوســيقية	جبامايــاك"،	وجائــزة	أفضــل	مجموعــة	يف	نونــرب	2009 
 "Third World"	توجــت	2012	ويف	،)BAM( "لملوســيىق	برولكــني	بـ"أاكدمييــة
ــدج"	بواشــنطن.	 ــاكن	هريتي ــان	أمري ــب	"الســفري"	مــن	طــرف	مؤسســة	"اكربي بلق
 Third"فـــ	الرفعيــة،	املوســيقية	قميهتــا	عــن	النظــر	بغــض	القــول،	خالصــة

World"	جتســد	مســار	إرث	عريــق.

فنانون 
من العالم

كوياطي مو! 
هــو	مؤلــف	وملحــن	ومــوزع	ومغــي	وعــازف	عــى	"البالفــون"،	والقيثــارة.	ويســافر	باملســمتع	إىل	
أقــاص	بعيــدة	عــرب	موســيىق	"البــوب	اإلفريقيــة"	الــي	ميــزج	فهيــا	موســيىق	املوندونــغ	اإلفريقيــة	

بالبلــوز	واجلــاز	والفانــك.
غــاص	ابــن	ســاللة	"غريــو"	منــذ	نعومــة	أظافــره	يف	املوســيىق،	وبــدأ	بتعــم	العــزف	عــى	
"البالفــون"،	اآللــة	األساســية	يف	فــن	املوندونــغ،	بعــد	ذلــك	عرفــه	والــده	عــى	القيثــارة،	ولكنــه	مل	
يتقــن	عزفــه	عــى	هــذه	اآللــة	ســوى	ملــا	بلــغ	الـــ16	مــن	معــره	مــع	املايســرو	"أمــادو	ســاديو	ديالــو" 

الــذي	عرفــه	عــى	العــازف	األمريــيك	الهشــري	جــورج	بنســون.
وهنــاك	لقــاء	آخــر	ســيغري	جمــرى	حيــاة	الفنــان	النشــيط،	وهــو	لقــاء	البلوزمــان	األمريــيك	الكبــري	

"كــوري	هاريــس"،	الــذي	اقــرح	هيلع	مرافقتــه	خــالل	إحــدى	جوالتــه	الفنيــة.
بعدهــا	ســينخرط	مــو!	يف	سلســلة	مــن	التعــاون	مــع	فنانــني	مــن	آفاق	متنوعــة:	عازف	الساكســفون	
الغيــي	"مومــو	وانــدل	ســوماح"،	مديــر	األوركســرا	القوميــة	للجــاز	"أنطــوان	هــرييف" )1987-

1989(	واملغنيــة	املاليــة	"فطومتــا	ديــاوارا".
اســتقر	بفرنســا	انطالقــا	مــن	2007،	واكتشــف	عــن	قــرب	فنــاين	اجلــاز	اإلفريــيق	بباريــس	حيــث	

اكنــت	لــه	العديــد	الصداقــات	اإلنســانية	والفنيــة.
أصــدر	مــو!	كويــايط	3	ألبومــات	منــذ	بدايــة	حياتــه	الباريســية،	آخرهــا	بعنــوان	"Fe Toki"	يف	
شــتنرب	2017،	وهــو	حســب	صاحبــه	محمــل	برســائل	الســالم	واحلــب.	وجتســد	"لنعــش	احلــب"، 

ويه	إحــدى	أغــاين	األلبــوم،	فلســفة	مــوح	كويــايط	بعمــق.

بالوجي
ولــد	"بالــويج" –	أي "الســاحر"	يف	لغــة	الســواحيل-	جبمهوريــة	الكونغــو	الدميقراطيــة	يف	
1978.	ويف	الرابعــة	مــن	معــره	رحــل	رفقــة	والــده	إىل	بلجيــاك	الــي	ســيقول	عهنــا	يف	مــا	بعــد	
"إهنــا	أرض	ســوريالية	متعــددة	اهلويــات".	خــالل	مراهقتــه	اكتشــف	"اهليــب	هــوب" واملوســيىق	
اإللكرونيــة،	مكــا	ُولـِـع	بـ"الطــاغ"	و"الــراب"	والرقــص.	وأمثــر	اجمتــاع	هــذه	التأثــريات	موســيىق	
ــذا	 ــرب	ه ــة(.	ويعت ــة	والغاني ــة	والزمبابوي ــة	والنيجريي ــة	)الكونغولي ــات	اإلفريقي ــني	اإليقاع متــزج	ب
الفنــان	الــدامئ	التحــول	–	فهــو	موســييق	و	شــاعر	وخمــرج	ورجــل	صــورة	وصاحــب	أفــاكر-	مــن	

األوائــل	الذيــن	أفلحــوا	يف	املــزج	بــني	الــراب	واملوســيىق	اإلفريقيــة.
ــوف	دامئــا	يف	 ــع	الوق ــا،	م ــا	وإفريقي ــني	أوروب ــن	الســفر	ب ــف	ع ــويج"	ال	تك إن	موســيىق	"بال
ملتــىق	األمنــاط	املوســيقية	بــني	التقاليــد	اإلفريقيــة	واألمنــاط	األفروأمريكيــة	)هيــب	هــوب،	ســاول،	

فانــك،	اجلــاز(.
وســبق	لــه	االشــتغال	مــع	"ثيوفلــوس	لنــدن" "بلــزي	دي	إمباســدور"،	وتلــىق	هتــاين	"نيــك	كيــف" 

ــد	األنغلوساكســوين.	 ــه	النق ــاد	ب ــل	باتريســون"،	مكــا	أش ــتلوف"	و"جي و"كويس
أصــدر	ألبومــه	الفــردي	األول	يف	،2008	Hotel Impala""،	الــذي	حصــل	عــى	األســطوانة	
ــان	 ــردي	ث ــوم	ف ــاله،	يف	2010،	ألب ــال	تتوجــني	يف	مســابقة	"Octaves d’or".	مث	ت ــة	ون الذهبي

حيمــل	عنــوان	"Kinshasa Succursale" )واكلــة	كينشاســا(.
ويف	2018،	ســيصدر	ألبومــه	املعنــون	"Avenue kaniama 137" )137	شــارع	اكنيامــا(،	ويضــم	

خليطــا	قويــا	مــن	فــن "ســالم"	بنصــوص	حــادة	والذعــة	عــى	إيقاعــات	جذابــة.	
بعبارة	أخرى،	بالويج	ساحر	عابر	للقارات.
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باردو خورخي 
يعتــرب	"خــوريخ	بــاردو"،	املولــود	يف	مدريد	عــام	1955،	واحدا	مــن	أمه	الوجوه	
اجلديــدة	لـ"الفالمينكــو-	اجلــاز".	ويســمتد	هــذا	الفنــان،	الــذي	يتقــن	العزف	عى	
النــاي	والساكســوفون	وامللحــن	العصــايم،	إهلامــه	مــن	جــاز	الســبعينيات،	مكــا	
ــذي	 ــا"	ال ــو	دي	لوثي ــان	"باك ــو	بفضــل	الفن ــه	اكن	دامئــا	شــغوفا	بالفالمينك أن
اشــتغل	جبانبــه	ملــدة	عرشيــن	ســنة،	وجســل	معــه	ألبــوم	"باكــو	دي	لوثيــا	يعــزف	

مانويــل	دي	فايــا".
ــد	 ــامل	موســييق	جدي ــق	ع ــن	خل ــو	واجلــاز	م ــزدوج	بالفالمينك ــه	امل ــه	ولع ومكن
أطلــق	هيلع	امس	"الفالمينكــو	فزييــون".	ويشــارك	يف	أكــر	مــن	200	حفــل	يف	

الســنة	تقــام	يف	املســارح	ونــوادي	اجلــاز	واملهرجانــات	عــرب	العــام.
ــه	عــى	 ــذي	حصــل	بفضل ــه	"Huellas" )بصــات(	ال يف	2013،	أصــدر	ألبوم
ــة	اجلــاز	بفرنســا،	 ــزة	أفضــل	موســييق	يف	اجلــاز	األورويب	مــن	أاكدميي جائ

ــة. ــة	واملرجتل وصــار	مرجعــا	للجــاز	والفالمينكــو	واملوســيىق	التقليدي
ــازف	عــى	 ــذا	الع ــة	ه ــر	ارتباطــا	بخشصي ــو	املــرشوع	األك إن	"Huellas"	ه
ــإن	موســيقاه	 ــد	االندلســية،	ف ــاي	والساكســوفون.	ورمغ	جتــذره	يف	التقالي الن

ــل	العــودة	والغــوص	فهيــا. ــدة	قب ــاق	البعي تتحــرر	مهنــا	الستكشــاف	اآلف
وبيمنــا	يظــل	الفالمينكــو	هــو	األســاس	الــذي	تقــوم	علهيــا	أمعالــه،	فــإن	بــاردو	
طــور	أســلوبا	فريــدا	يــدجم	نــربات	اجلــاز،	مــا	جعلــه	اليــوم	يعتــرب	واحــدا	مــن	

قــادة	"الفالمينكــو	اجلديــد".
حصــل	خــوريخ	بــاردو	يف	2016	عــى	اجلائــزة	الوطنيــة	لملوســيىق	املعــارصة	

مــن	وزارة	التعلــم	والثقافــة	والرياضــة	اإلســبانية.

بالرشاكة	مع	السفارة	اإلسبانية

فنانو المزج في دار لوبان
فنانو المزج في دار لوبان

زياد كريم 
ــه	 ــر	ولع ــد	ظه ــر	العامصــة.	وق ــف	أرسة	موســيقية	باجلزائ ــاد	ســنة	1966	يف	كن ــرمي	زي ــد	ك ول
باملوســيىق	مبكــرا	جــدا،	واكن	عضــوا	يف	أول	مجموعــة	للـ"هــارك	روك"	الــرشيق	وامسهــا	
"خنجــر".	بعــد	وصولــه	إىل	باريــس	ملتابعة	دراســته	يف	البيولوجيا،	انضــم	كرمي	إىل	"كونرسفتوار	
ــب	 ــد	عــزف	بفرنســا	إىل	جان ــل	بورســو".	وق ــاع	إميانوي ــا	لإليق ــوين"	وإىل	"املدرســة	العلي فونت

ــة	لباربيــس"، "الشــاب	مــايم".... ــد"، "األوركســرا	الوطني ــر"، "الشــاب	خال ــف	غاردن "جي
ــن	يل"	يف	 ــول"	و"نغوي ــو	زوين ــع	"ج ــال	م ــة	مضــت	150	حف ــاد	جبول ــرمي	زي ــام	ك يف	1999،	ق
إطــار	تظاهــرة	"املغــرب	العــريب	وأصدقــاؤه" )Maghreb and Friends(.	و2000	خــاض	
مغامــرة	تأســيس	مجموعتــه	"إفريقيــا"	إىل	جانــب	"نغويــن	يل"، "بويــان	زولفياكرباســيتش"،	
ــه	املعــم	 ميشــل	أليبــو"	و"جــون	فيليــب	ريكييــل"،	وأصــدر	ألبــوم	حيمــل	نفــس	األمس	شــارك	في

ــد	الكبــري	مرشــان. عب
ــذ	2001	إىل	 ــامل	من ــاوة	وموســيىق	الع ــان	كن ــي	ملهرج ــر	الف ــة	املدي ــاد	مهم ــرمي	زي ــوىل	ك ويت
جانــب	عبــد	الســالم	عليــاكن.	ويمتكــن	لك	عــام	مــن	العثــور	عــى	توافقــات	بــني	اجلــاز،	وموســيىق	

العــامل،	وكنــاوة	إلجنــاز	أمعــال	مــزج	مبتكــرة	دامئــا.

كريجة غاني 
ــاوة.	وترعــرع	وهــو	يستكشــف	ويســمتع	إىل	 ــة	كن ــب	ثقاف ــرة	يف	قل ــد	غــاين	كرجيــة	بالصوي ول
العديــد	مــن	األمنــاط	املوســيقية	لمشــال	إفريقيــا	الــي	تشــلك	اليــوم	القاعــدة	الــي	تقــوم	علهيــا	
أمعالــه	املوســيقية.	ملــا	اكن	مراهقــا	معــل	كضابــط	إيقــاع	إىل	جانــب	بعــض	املوســيقيني	الذيــن	
ــة.	وفــرض	نفســه	رسيعــا	 ــة	التقليدي ــوا	حيظــون	بكثــري	مــن	االحــرام	عــى	الســاحة	املغربي اكن
ــة،	 ــية	واإلفريقي ــة	واألندلس ــل	لملوســيىق	العربي ــه	األصي ــه	بفهم ــرف	ل ــوب،	يع مكوســييق	مطل

ــة.	 واألمنــاط	اللتينوأمريكي
بعــد	إقامــة	قصــرية	بفرنســا،	اســتقر	غــاين	يف	مدينــة	كولونيــا،	بأملانيــا.	ومــع	مــرور	الســنني،	
مكنتــه	موهبتــه	كضابــط	إيقــاع	مــن	املشــاركة	يف	مهرجانــات	موســيىق	العــامل	واجلــاز	يف	لك	
جهــات	أوروبــا،	بــل	وحــى	أمريــاك	وإفريقيــا.	ويســمتد	غــاين،	الــذي	يتقــن	العــزف	عــى	العديــد	
مــن	اآلالت	اإليقاعيــة،	إهلامــه	اليــوم	مــن	مــزجي	مــن	اإليقاعــات	التقليديــة	العربية	والمشــال	إفريقية،	
واألمنــاط	اللتينوأمريكيــة،	والبلــوز،	والريــي،	والبــوب.	وقــد	شــارك	يف	العديــد	مــن	احلفــالت	إىل	
جانــب	كبــار	مــن	قبيــل	"احلســني	كيــيل"،	"معــر	ســوز"،	"مومــو	دجينــدر"،	"إيــدا	زاري"،	"دون	
بايــرو"،	"جــو	زاوينــول"،	"خمتــار	صامبــا"،	"يوســو	نــدور"،	"ســاليف	كيتــا"،	"دومنيــك	ميلــر"،	

"كزييــا	جونــس"،	"ســتينغ"،	"هنــدي	زهــراء"،	"أوم"،	"محيــد	بــارودي"،	"ماكــس	مولــزيك"...
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ماجد بقاس
ماجــد	بقــاس	فنــان	موهــوب	يعــزف	عــى	عــدة	أدوات	موســيقية،	حيــرص	عــى	
التقاليــد	لكنــه	يبىق	شــديد	االنفتــاح	يف	الوقت	ذاته	لاللتقاء	بالثقافات	املوســيقية	
األخــرى،	مكــا	عــرف	بتعاونــه	مــع		فنانــني	كبــار	ملوســيىق	اجلــاز	)آريش	شــيب،	
جواكــم	كــون...(.	هــذا	الفنــان	املبــدع،	الــذي	ميــزج	بــني	أصنــاف	املوســيىق	
املتعــددة	مــن	موســيىق	البلــوز	والدجــاز	والســول	وتاكناويــت،	تعــم	العــود		يف	
املعهــد	الوطــي	لملوســيىق	والرقــص	بالربــاط	وتشــبع	يف	الوقــت	ذاتــه	بثقافــة	
ــك	ماجــد	 ــربي.	وميتل ــب	الكن ــن	لع ــا	محــان	وأتق ــم	ب ــع	املع ــا		الكناويةم الزواي
ــم	 ــا	تع ــارة.	مك ــا	والقيث ــود	وواللكميب ــان	اكلع ــرى	بإتق ــب	أدوات	أخ ــة	لع ملك
ــل	 ــذا	حيم ــارة	يف	1979.	وهك ــب	القيث ــدأ	يف	لع ــوز	وموســيىق	الســول	وب البل
ــة	 ــة	ممزوج ــة	الكناوي ــيىق	التقليدي ــاء	املوس ــة	التق ــيىق	إىل	نقط ــاق	املوس عش
ــا	 ــايل	عــيل	كيت ــان	امل ــع	الفن ــه	م ــرار	تعاون ــيك.	وعــى	غ ــوز	األفرو-أمري بالبل
ــنة	 ــاك	س ــا"	يف	بلجي ــوم	"ماكينب ــه	ألب ــث	جســل	مع ــدأه	يف	1998	حي ــدي	ب ال
2010،	الــدي	اعتربتــه	"ســونالينس"	أفضــل	ألبــوم	لملــزج	الكنــاوي.	يف	مــارس	
2015،	تلــىق	ماجــد	بقــاس	جائــزة	أاكدمييــة	شــارل	كــروس	يف	مارســيليا	
 عــى	مجموعتــه	"القنطــرة"،	ويف	2016،	منــح	جائــزة	تأشــرية	لملوســيىق
)visa for music(	بالربــاط.	ويقــدم	مبناســبة	الــدورة	22	لملهرجــان	"مجموعــة	
أفروكنــاوة	اجلــاز" :	وهــو	مثــرة	ملجهــود	تعــاوين	موســييق	وإنســاين،	الســميا	
ــق	 ــا.	ويلتحــق	بالفري ــان	املــايل	عــيل	كيت مــع	ســفري	الباالفــون	اإلفريــيق،	الفن
العــب	البــاس	شــيلدوطوماس	مــن	املزمبيــق	والــذي	نــراه	غالبــا	إىل	جانــب	العــب	
البيانــو	الكــويب	معــر	سوســا،	والعــب	الساكســوفون	والفلــوت	البلجيــيك	مانويل	
هريميــا،	والعــب	اإليقــاع	املغــريب	املوهــوب	أمــني	بلهيــة	لك	ذلــك	مرفوقــا	بصــوت	

قراقــب	أرسة	شــويق	)كنــاوة	الربــاط(.

المعلم عبــد الرزاق الهدير
ولــد	املعــم	عبــد	الــرزاق	اهلديــر،	املراكــي	األصــل،	يف	ســنة	1954،	وجســل	
أول	ألبــوم	لــه	يف	1986.	وخــالل	حياتــه	الفنيــة	الطويلــة،	لعــب	عــى	العديــد	مــن	
اخلشــبات	ابتــداء	مــن	1991	يف	املغــرب	وبشــلك	خــاص	يف	إســبانيا	وفرنســا	
وهولنــدا.	ويمتــزي	معــل	املعــم	اهلديــر	مبــزج	موســيىق	كنــاوة	منــد	أكــر	مــن	
عرشيــن	ســنة	مــع	العديــد	مــن	املوســيقيني	اإلســبان،	واألداء	الثنــايئ	مــع	العــب	
القيثــارة	خــوريخ	اكفالــداو	الدجيــي	الربازيــيل	لييندروســكراتش.	وقــد	أصــدر	
العديــد	مــن	األلبومــات	آخرهــا	ألبــوم	جسلــه	مــع	تاندجييجيــدي	يف	2012.	
مكــا	التحــق	مبجموعــة	جيــل	جياللــة	يف	2008.	ويشــارك	املعــم	عبــد	الــرزاق	

اهلديــر	ألول	مــرة	يف	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل.

المعلمين
في المنصات الكبرى

المعلــم مصطفى باقبو
ــوه	املعــم	 ــة	حيــث	عملــه	أب ــة	الكناوي ــو	يف	1954	مبراكــش	وترعــرع	بالزاوي ــد	مصطــى	باقب ول
ــل	 ــة	جي ــو	لفرق ــره.	انــى	مصطــى	باقب ــة	أظاف ــذ	نعوم ــت	من ــادئ	تاكناوي ــو	مب ــايش	باقب العي
جياللــة	املهشــورة	وشــارك	مــن	خالهلــا	يف	احلركــة	املوســيقية	الشــعبية	الــي	انتــرشت	يف	
ــه	 ــات	موهبت ــن	املهرجان ــد	م ــرة	ومبناســبة	العدي ــن	م ــر	م ــان	أك ــذا	الفن ــر	ه الســبعينات.	وأظه
املتجــددة	وإرادتــه	للتعريــف	بفــن	كنــاوة	يف	بعــده	التقليــدي	الــرصف،	وكــذا	قــدرة	هــذا	الفــن	عــى	
االمــزاج	مــع	لك	األصنــاف	املوســيقية	األخــرى.	لعــب	املعــم	باقبــو	عــى	العديــد	مــن	اخلشــبات	
يف	أمريــاك	والصــني	وأوروبــا.	وقــد	عــرف	بــأداء	املــزج	بشــلك	اســتثنايئ،	حيــث	تقــامس	اخلشــبة	
مــع	كبــار	الفنانــني	مثــل	ماركــوس	ميلــري،	وبــات	ميتــي،	ولويــس	بريتينيــاك،	وإيريــك	ليكنيــي،	
وكــذا	مجموعــة	اجلــاز	الفرنســية	سيكســون.	مكــا	لعــب	عــى	العديــد	مــن	اخلشــبات	يف	أمريــاك	
والصــني	وأوروبــا.	واكن	لملعــم	الســبق	يف	موســيىق	املــزج	حيــث	اكن	مــن	األوائــل	الذيــن	
مزجــوا	املوســيىق	الكناويــة	مــع	موســيىق	العــامل.	وســنبىق	نذكــر	حفــل	األنطولوجيــا	الــذي	أقامــه	

بالــدار	البيضــاء	مــع	ســانطانا	خــالل	التســعينيات.

المعلم حســن بوسو
تعتــرب	تاكناويــت	جــزءا	مــن	حيــاة	أرستــه،	لذلــك	غــرف	حســن	بوســو	مــن	موســيقاها	وهــو	شــاب	
صغــري.	تــرىب	حســن	بوســو،	ابــن	املرحــوم	املعــم	محيــدة	بوســو،	عــى	مبــادئ	التقاليــد	الكناويــة.	
يف	1996،	كــون	مجموعــة	"كنــاوة	فزييــون"	مــع	موســيقيني	بلجيكيــني.	واســتقر	منــذ	ذلــك	احلــني	
بفرنســا	حيــث	التــىق	بأعضــاء	مجموعــة	"ســيواريي"	الــي	تكونــت	الحقــا	والــي	قــرر	أن	جيــدد	
معهــا	جتربــة	التــالحق	واملــزج.	ويبــىق	الريبريتــوار	التقليــدي	املصــدر	األســايس	لإلهلــام	بالنســبة	
لملعــم	بوســو	مــع	إثرائــه	بأشــاكل	موســيقية	غربيــة.	وقــد	لعــب	بانتظــام	مــع	املوســيقيني	املنمتــني	
لفرقــة	أبيــه،	املعــم	محيــدة	بوســو.	وقــد	اكن	دامئــا	مــن	بــني	الفنانــني	األوفيــاء	لملهرجــان،	حيــث	
يقــدم	لــه	يف	لك	دورة	فنــه	بخســاء.	يف	2016،	قــدم	مزجــا	مــع	واحــد	مــن	كبــار	فنــاين	اجلــاز	
ــال	 ــارس	2017،	ن ــدورة	19	لملهرجــان.	يف	م ــا	خــالل	ال ــن	طاكوم ــني	جــالل	الدي احلــر	األمريكي
تصفيقــات	امجلهــور	خــالل	حفــل	جولــة	مهرجــان	كنــاوة	عــى	خشــبة	باطــاكالن،	حيــث	قــدم	حفــل	
مــزج	مــع	املعــم	مصطــى	باقبــو،	وهنــدي	زهــرة،	ومهــدي	ناســويل،	وطــوين	آلــني،	وكــرمي	زيــاد،	
ــن	لملهرجــان،	شــارك	 ــاال	بالســنة	العرشي ــا.	واحتف ــني	عــى	شــالكة	املهرجــان	متام ــي	روب وتي
املعــم	بوســو	يف	إقامــة	أجنــزت	خصيصــا	لتلــك	املناســبة	مــع	محادشــة	وفنانــني	"كريــو"	قدمــوا	

مــن	مــايل.
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المعلــم عمر حياة
تعــم	موســيىق	كنــاوة	عــى	يــد	املعــم	محمــود	غينيــا	مث	أنشــأ	فرقتــه	يف	1991.	
ــن	حيرصــون	عــى	اســمترارية	 ــن	املعملــني	الذي ــد	م ــل	اجلدي ينــي	إىل	اجلي
التقاليــد	لكهنــم	يركــزون	بشــلك	خــاص	عــى	فــن	اخلشــبة.	لعمــر	حيــاة	أســلوبه	
اخلــاص	بــه	واملتأثــر	بأشــاكل	موســيقية	متعــددة	الســميا	مهنــا	موســيىق	
الريــيك.	إنــه	فنــان	مــن	نــوع	خــاص	متكــن	من	كســب	وفــاء	مجهوره	عى	خشــبة	
مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل	بالصويــرة،	وكــذا	عــى	خشــبة	مهرجانــات	
وطنيــة	ودوليــة	أخــرى.	مكــا	أن	معــر	حيــاة	بــارع	يف	جمــال	موســيىق	املــزج،	
وقــد	أبــان	عــى	ذلــك	يف	عــدة	مناســبات	يف	الصويــرة،	فقــد	حلــق	عاليــا	يف	
ــد	يف	 ــع	هــاال	كينكــزو	يف	2011	وميكيلنوردســو	بان ــزج	م مســاء	موســيىق	امل
ــني	 ــارة	نكوي ــب	القيث ــع	الع ــه	لملوســيىق	م ــرع	يف	مزج 2015.	ويف	2003،	ب
يل،	ومــع	العــب	الرومبيــت	إبراهــم	معلــوف	يف	2008،	والعــب	البيانــو	ميــدي	

ــل	يف	2009. كريفي

المعلــم عبد الكبير مرشــان
ولــد	عبــد	الكبــري	مرشــان	يف	1951	مبراكــش.	ومل	يكــد	يصــل	إىل	التاســعة	مــن	
معــره	حــى	اطلــع	عــى	مجيــع	أرسار	تاكناويــت.	إنــه	مــن	أصــل	عــريب	وهــو	
الكنــاوي	الوحيــد	يف	أرستــه.	وبعــد	أن	أجهضــت	أمــه	11	مــرة،	ولدتــه	وأودعتــه	
لــدى	امــرأة	مرضــع	زجنيــة.	وهكــذا	بــدأ	يشــارك	منــذ	صغــره	يف	الليــالت.	وقــد	
ــام	 ــو	ودمحم	س ــايش،	باقب ــني	العي ــدي	املعمل ــى	أي ــت	ع ــادئ	تكناوي ــم	مب تع
حســب	تقاليــد	تكناويــت	العريقــة.	وهــو	يفضــل	الصنــف	املرصــاوي	)الصويــرة( 
والصنــف	املراكــي.	مكــا	شــارك	يف	العديــد	من	املهرجانــات	الدولية	يف	أوربا،	
ويف	الــدول	العربيــة	واليابــان.	ويــرأس	اليــوم	مجموعــة	والد	ســيدي	محــو.

المعلم هشــام مرشان
ولــد	املعــم	هشــام	مرشــان	يف	1976	مبراكــش	ألبيــه	املعــم	عبد	الكبري	مرشــان.	
وقــد	تعــم	فــن	تاكناويــت	منــذ	ســن	الســابعة،	فــن	ورثــه	عــن	أبيــه.	وقــد	لعــب	
خــالل	مســاره	املهــي	مــع	العديــد	مــن	املعملــني	:	عبــد	الســالم	أليــاكن	بفرنســا	
ــا	باملغــرب	واخلــارج،	وكــذا	مــع	محيــد	القــرصي.	مكــا	 وبلجيــاك،	ودمحم	غيني
أتيحــت	لــه	فرصــة	اللعــب	يف	الربازيــل	وفرنســا	مــع	حســن	حمكــون،	وهــو	معــم	
يعيــش	يف	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة.	وبســري	هشــام	مرشــان	عــى	خــى	
أبيــه	الــذي	يشــارك	إىل	جانبــه	يف	احلفــالت.	وقــد	تعــم	الغنــاء	والرقــص	ولعــب	
ــني	2003	و2004  ــا	ب ــو.	وشــارك	م ــري	باقب ــم	الكب ــع	املع ــاوة	م لك	أدوات	كن
ــث	لعــب	مــع	 ــورك	حي ــة	يف	شــياكغو	وتكســاس	ونيوي ــالت	كناوي ــالث	حف يف	ث

مجموعــة	جــاز	الــي	اكتشــف	معهــا	فــن	املــزج.

المعلــم حميد القصري
ولــد	محيــد	القــرصي	بالقــرص	الكبــري	يف	1961	يف	مشــال	املغــرب.	وقــد	تكــون	منــذ	ســن	
الســابعة	عــى	يــد	املعــم	علــوان	وعبــد	الواحــد	ســتيتو،	لكنــه	ورث	ولعــه	مبوســيىق	كنــاوة	مــن	
ــه	مــن	امجلــع	بــني	إيقاعــات	 ــدا	مــن	الســودان.	ومتكــن	بفضــل	موهبت ــذي	اكن	عب ــه	ال زوج	جدت
كنــاوة	مــن	مشــال	وجنــوب	املغــرب.	وقــد	اشــهتر	بصوتــه	العميــق	والقــوي،	ممــا	جيعلــه	مــن	بــني	
املعملــني	املثرييــن	لإلجعــاب	واملطلوبــني	بشــلك	كبــري.	وقــد	تعــود	عــى	املشــاركة	يف	مهرجــان	
كنــاوة	وموســيىق	العــامل	حيــث	ملــع	مجنــه	يف	2004	حــني	مــزج	موســيقاه	مــع	موســيىق	املرحــوم	
ــو	المنســاوي	مقدمــا	مزجــا	مــن	أروع	مــا	قــدم	يف	املهرجــان.	ويف	 ــول،	العــب	البيان جــو	زاوين
دورة	2010،	عــرض	محيــد	القــرصي	ألبــوم	املــزج	"يوبــادي"	وهــو	مثــرة	لتعــاون	معيــق	مــع	كــرمي	
ــون	 ــع	هاماي ــه	م ــل	اســتثنايئ	أقام ــربج	يف	حف ــور	ال ــرة،	حســر	مجه ــاد.	ويف	2011	بالصوي زي

خــان	وشــاهني	شــاهيدا.

المعلم حســام غينيا
ولــد	حســام	غينيــا	مبراكــش،	وهــو	ابــن	املعــم	الكبــري	محمــود	غينيــا	–	عــم	مــن	أعــالم	موســيىق	
كنــاوة،	وســليل	أرسة	كناويــة	تعــود	لبا	مســعود.	يبلغ	حســام	21	ســنة	وهو	شــديد	الولــع	بتاكناويت	
شــأنه	شــأن	معــه	املختــار	أو	أخيــه	الكبــري	محــزة.	إنــه	فنــان	منفتــح	عــى	إيقاعــات	العــامل	مــع	
متكنــه	التــام	مــن	التقاليــد	الكناويــة،	مكــا	أنــه	يمتتــع	بتقنيــة	عاليــة	بفضــل	موهبتــه	وكــذا	بفضــل	
ــك	 ــذ	ذل ــة	من ــت	االنطالق ــاك	واكن ــم	ببلجي ــل	نظ ــاه	يف	حف ــق	أب ــه.	يف	2012،	راف حرصــه	ودقت
احلــني...	أنشــأ	فرقتــه	الــي	يوجــد	مقرهــا	يف	املغــرب	يف	2014،	ولعــب	باملغــرب	واجنلــرا	وكــذا	
هوالنــدا.	ويف	2016،	وباإلضافــة	إىل	مشــاركته	يف	احلفــل	الــذي	نظــم	لتكــرمي	أبيــه	ودودو	نــداي	
روز،	شــارك	حســام	غينيــا	يف	موازيــن	يف	حفــل	مــزج	مــع	معــر	صوصــا	ومهــدي	ناســويل.	

المعلــم محمد كويو
ولــد	املعــم	دمحم	كويــو	يف	1957،	وتعــم	فــن	كنــاوة	عــى	يــد	أمــه	الــي	اكن	يرافقهــا	لملشــاركة	
ــل	 ــه،	تكف ــاة	أم ــد	وف ــوالي	إبراهــم	ومــومس	متصلوحــت.	وبع ــوامس	مكــومس	م ــالت	وامل يف	اللي
ــوب	 ــو	خشــص	موه ــم	دمحم	كوي ــريا.	املع ــال	صغ ــزال	طف ــو	ال	ي ــن	وه ــوالي	حس ــم	م ــه	املع ب
ومتحمــس،	حصــل	عــى	لقــب	معــم	يف	1980	مبراكــش	مث	أنشــأ	فرقتــه.	منــذ	ذلــك	احلــني،	يلعــب	
ــة	خــالل	 ــة	الــي	قــام	فهيــا	جبول ــات	املتحــدة	األمريكي ــة	أخــرى	اكلوالي باملغــرب	ويف	دول	أجنبي

ســنة	اكملــة.
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الجيل الجديد
من مدينة الرباط

المعلم ســعيد الوصيف
ــدأ	مســاره	الفــي	يف	1996.	وقــد	تعــم	 ــد	ســعيد	الوصيــف	ســنة	1982	وب ول
عــى	يــد	أبيــه	املعــم	بومجعــة	الوصيــف	وتابــع	تكوينــه	عــى	يــدي	معملــني	كبــار	
ــة	 ــة	خمتلف ــدن	مغربي ــات	يف	م ــن	املهرجان ــد	م ــد	شــارك	يف	العدي ــن.	وق آخري

مهنــا	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل	بالصويــرة.	

المعلــم عصام ارت
ولــد	عصــام	باعــويس	يف	1985	مبدينــة	الربــاط	الــي	ترعــرع	فهيــا	وتعــم	فهيــا	
ــد	اجنــذب	إىل	 ــن	1994.	وق ــداء	م ــم	دمحم	العرسيتبت ــوم	املع ــد	املرح ــى	ي ع
موســيىق	وفــن	كنــاوة	منــذ	اكن	صبيــا	ألن	داره	مبدينــة	الربــاط	العتيقــة	اكنــت	
ــرسي،	 ــم	الع ــاة	املع ــد	وف ــاوة.	ويف	2005،	بع ــة	كن ــب	زاوي ــد	إىل	جان تتواج
انفتــح	عصــام	عــى	التيــارات	الكناويــة	األخــرى	وســافر	يف	لك	بقــاع	املغــرب.	
مث	واصــل	طريقــه	مــع	املعــم	عبــد	القــادر	حــى	2008	بالربــاط.	والتحــق	بفرقــة	
املعــم	محيــد	القــرصي	الــذي	أمت	معــه	جتربتــه	الفنيــة	وشــارك	يف	العديــد	مــن	
املهرجانــات	الوطنيــة	والدوليــة.	وقــد	أنشــأ	اليــوم	فرقتــه	اخلاصــة	بــه	حتــت	امس	

»عصــام	ارت«	بــدمع	مــن	معملــني	كبــار	ذائــي	الصيــت.	

المعلــم ادريس الحضري
ــى	 ــم	ع ــد	تع ــاط.	وق ــة	الرب ــن	مدين ــو	ينحــدر	م ــس	يف	1980	وه ــد	ادري ول
يــد	العديــد	مــن	املعملــني	:	بومجعــة	شــويق،	ومحيــد	القــرصي،	وعبــد	القــادر	
أمليــل،	وحســن	شــويق.	وقــد	أنشــأ	فرقتــه	يف	2005،	وبــدأ	يشــارك	ابتــداء	
ــف	 ــد	صن ــرب.	وق ــيقية	باملغ ــرات	املوس ــن	التظاه ــد	م ــن	2006	يف	العدي م
ثــاين	أحســن	صــوت	يف	مهرجــان	املواهــب	الشــابة	بالصويــرة	يف	2006.	
وقــد	شــارك	منــذ	ذلــك	احلــني	وبانتظــام	يف	العديــد	مــن	احلفــالت	يف	

ــرب. ــر...(	ويف	املغ ــا،	الصــني،	اجلزائ اخلــارج	)كوري

المعلمين
في المنصات الكبرى

 المعلم حســن حكمون وذي يونيفرســال فورس
The Universal Force

ولــد	حســن	حمكــون	يف	مراكــش	وهــو	عــم	مــن	أعــالم	تاكناويــت	احلديثــة.	ســافر	إىل	نيويــورك	
لــيك	يعــيط	بعــدا	جديــدا	لفنــه	وملوســيقاه	بالتحاقــه	ملركــز	لينكولــن	مبدينــة	نيويــورك.	وقــد	تأثــر	
ملــدة	طويلــة	مبوســيقيني	كآدم	رودولــف	ودون	شــريي،	مكــا	يســتلهم	اجلــاز	وميزجــه	مــع	أصــوات	
المكــربي.	ويتفــن	يف	إضافــة	موســيىق	البــوب	أو	موســيىق	وورلــد	ميوزيــك	أو	موســيىق	العــامل.	
ــة	للحــرضة.	مث	 ــة	خــالل	حفل ــاوة	يف	ســن	الرابع ــه	موســييق	موهــوب	اكتشــف	موســيىق	كن إن
اهــمت	الحقــا	باإليقــاع	والرقــص	التقليــدي	املرتبــط	باحلــرضة.	واختــار	آلــة	الســانتري	كآلــة	رئيســية	
يــرضب	علهيــا	كآلــة	إيقــاع.	مكــا	تعــاون	مــع	موســيقيني	آخريــن	كدفيدســانبورن	وبيــر	اكبرييــل،	
والربــايع	كرونــوس	وأصــدر	ألبومــا	حتــت	عنــوان	»دي	كيفــت«	يف	2002	بالتعــاون	مــع	املنتــج	
فابيــان	ألســولطاين	حيــث	جيمــع	مبهــارة	بــني	موســيىق	كنــاوة	واملوســيىق	العربيــة	التقليدية.	مكا	
تعــاون	مــع	الفنــان	الكبــري	دي	ديربيدجواتــر	مــن	خــالل	ألبــوم	»اكرافــان«.	وباإلضافــة	إىل	كونــه	
موســييق	بــارع،	شــارك	حمكــون	ممكثــل	وراقــص	يف	العديــد	مــن	املشــاريع	الســيمنائية	مهنــا	
فيــم	ديســي	»هنــدي	باملدينــة«.	مكــا	أنــه	يلحــن	موســيىق	لألفــالم.	وقــد	تــرك	حســن	حمكــون	آثار	
فنــه	عــى	املهرجــان	بفضــل	موهبتــه	وأســلوبه	الرائــع	املفعــم	بالطاقــة	وبعــده	الــدويل.	وهــو	يعمــل	
ــاوي.	 ــد	للرقــص	الكن ــاج	أســلول	جدي ــوم	عــى	مــرشوع	بالتعــاون	مــع	راقصــني	آخريــن	إلنت الي

ويقــدم	هــده	الســنة	مرشوعــا	خاصــا	مــع	مجموعــة	ذي	يونيفرســال	فــورس.	

ذي يونيفرســال فورس
ذي	يونيفرســال	فــورس	مــرشوع	ينجــزه	»املعــم«	حســن	حمكــون	القاطــن	بنيويــورك،	حيــث	
يقــرح	قــراءة	جديــدة	إليقاعــات	ورقصــات	»تاكناويــت«	بالتعــاون	مــع	موســيقيني	وراقصــني	
ــدة	يف	إطــار	حفــل	جيمــع	 ذائــي	الصيــت	يعرفهــم	قــدمي	املعرفــة	وإىل	جانــب	مواهــب	جدي
بــني	أصنــاف	موســيقية	مــن	نيويــورك	الكــربى	وإيقاعــات	تاكناويــت	األصيلــة.	وســيقدم	حســن	
حمكــون	زبــدة	هــذه	التجربــة	املوســيقية	بصفتــه	كناويــا	وموســيقيا	يرفقةجاســتينبورتيل	
ــن	 ــاع،	ودي ــي،	وماتيوكيملــر	عــى	اإليق ــاردو	جينوفيــي	عــى	الكالف ــارة،	وليون عــى	القيث
ــاء	 ــاكن	عــى	العــود،	وشــياككوإيواهوري	يف	الغن ــري،	وإبراهــم	فريب جونســتون	عــى	البات
واإليقــاع	والرقــص،	و	ســوف	يقــدم	حســن	حمكــون	أفضــل	جتاربــه	املوســيقية	كفنــان	كنــاوي	

وموســييق.
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المعلمين
في دار لوبان

المعلم ســعيد بولحيمص
ــق	 ــة	بورشــة	النجــارة	لملعــم	صدي ــد	ســعيد	بوحلميــص	مبــواكدور،	والتحــق	يف	ســن	الثامن ول
العــرش	ليتعــم	العمــل	عــى	اخلشــب.	وقــد	مكنــه	اتصالــه	بــأدوات	املوســيىق	مــن	االطــالع	عــى	
ــه	 ــيتكفل	ب ــك،	س ــد	ذل ــا.	بع ــح	جنــارا	وكناوي ــد	أصب ــة	وق ــيغادر	الورش ــث	س ــاوة،	حي ــامل	كن ع
»املعــم«	عبــد	اهلل	غينيــا	ويمكــل	تلقينــه.	إنــه	ينــي	إىل	اجليــل	اجلديــد	مــن	املوســيقيني	الذيــن	
جيمعــون	بــني	املعرفــة	العميقــة	للثقافــة	املغربيــة	التقليديــة	واالنفتــاح	عــى	مجيــع	إيقاعــات	العــامل	
األخــرى	الــي	طاملــا	مــا	هبــت	برحيهــا	عــى	مســقط	رأســه.	وقــد	أثــار	اإلجعــاب	خــالل	املهرجــان	
ســنة	2003	بأدائــه	املمتــزي	مــع	مجموعــة	جبــارة	ويل	مويــت،	وكــذا	مبشــاركته	يف	إنشــاء	»بانــد	
أوف	كنــاوة«	يف	عــام	2007.	وإذا	اختــار	لــوي	أورلــك	العمــل	معــه	،	بالتحديــد،	فــإن	الســبب	يف	

ذلــك	يمكــن	يف	مرونتــه	وإبداعــه،	باإلضافــة	إىل	براعتــه.
مكا	فاز	عام	2006	يف	مهرجان	كناوة	للشباب.	

المعلــم عبد اهلل أخراز
تشــبع	املعــم	أخــراز	بالثقافــة	الكناويــة	منــذ	صبــاه،	وتــدرب	عــى	يــد	املعــم	بوبكــر	غينيــا.	وبعــد	
أن	لعــب	مــع	املعــم	باقــا،	أمت	جتربتــه	مــع	طيــور	كنــاوة	وشــارك	داخــل	هــذه	الفرقــة	يف	العديــد	
مــن	التظاهــرات	املوســيقية	عــرب	القــارات	امخلــس	خــالل	مــا	يقــارب	15	ســنة.	ويف	2010،	أنشــأ	
ــة	 ــة	الكناوي ــور	حفــالت	عــى	الطريق ــدم	للجمه ــان	ويف	لملهرجــان،	يق ــه	اخلاصــة.	وهــو	فن فرقت

احملضــة.	

المعلم ســعيد أوغسال
ولــد	املعــم	ســعيد	أوغســال	بالــدار	البيضــاء	يف	1964	يف	أرسة	ذات	تقاليــد	موســيقية	
ــرب	 ــالت	باملغ ــن	احلف ــد	م ــارك	يف	العدي ــربي	ش ــارع	للكن ــب	ب ــال	الع ــم	أوغس ــة.	املع كناوي
واخلــارج.	يقــم	يف	مدريــد،	ولعــب	مــع	العديــد	مــن	الفنانــني	املهشوريــن	كفنــان	اجلــاز	
ــاس،	 ــاردو	وروبميدانت ــوريخ	ب ــب	الساكســوفون	خ ــتون،	والع ــدي	ويس ــت	ران ــع	الصي الذائ
فنــان	اإليقــاع	الــذي	يرافــق	باكــو	دي	لوســيا.	وقــد	شــارك	عــدة	مــرات	يف	مهرجــان	كنــاوة	

وموســيىق	العــامل.

المعلم عبد الســالم أليــكان وطيور كناوة
طيوركنــاوة	فرقــة	يديرهــا	املعــم	عبــد	الســالم	أليــاكن،	املديــر	الفــي	وواحــد	مــن	
الذيــن	أطلقــوا	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل	بالصويــرة.	إنــه	يــدرك	قــوة	
املــزج	ورضورة	أن	يعــرف	معملــو	كنــاوة	كيــف	ميتلكــون	اخلشــبة،	وهــو	خيــدم	
فرقــة	طيــور	كنــاوة	بــلك	مــا	أويت	مــن	قــوة	وجتربــة.	مكــا	يبــدل	نفــس	اجلهــد	
الكبــري	لتحقيــق	هــذا	اهلــدف	يف	الصويــرة،	مســقط	رأســه.	وقــد	بــرز	مــن	خــالل	
تاكناويــت	وبشــلك	خــاص	يف	جمــال	ضبطــه	لملارســة	العالجيــة.	وتعتــرب	فرقــة	
ــاوي	 ــن	الكن ــفراء	الف ــني	س ــن	ب ــوم	م ــاكن	الي ــالم	ألي ــد	الس ــاوة	وعب ــور	كن طي
ــاين	موســيىق	 ــن	فن ــد	م ــب	العدي ــة	إىل	جان ــد	شــاركت	الفرق ــامل.	وق ــرب	الع ع
العــامل	واجلــاز	املهشوريــن	جكليــل	شــو	يف	2008	وري	لميــا	يف	2007.	
وقــدم	طيــور	كنــاوة	للجمهــور	حفــل	مــزج	100%	جــاز	مــع	العــب	القيثــارة	
ــيق	 ــك	إفري ــوز	وفول ــزج	100%	بل ــل	م ــوك	يف	2015،	وحف املهشــور	ســيلفان	ل
مــع	الربــايع	ســونكوي	بلــوز	يف	2016.	ويف	2017،	واحتفــاال	مبــرور	20 
ســنة	عــى	إنشــاء	املهرجــان،	قــدم	املعــم	ألياكحنفــال	غــري	مســبوق	مثــرة	إلقامــة	
ــريو	 ــو	دي	جني ــب	مؤخــرا	يف	ري ــه	ري	لميــا.	مكــا	لع ــق	درب ــع	صدي ــا	م نمظه

ــاءات	أخــرى	بالكويــت. وشــارك	يف	لق

المعلم رشــيد الحمزاوي
بالــدار	 	1958 ســنة	 كناويــة	 أرسة	 يف	 امحلــزاوي	 رشــيد	 املعــم	 ولــد	
البيضــاء.	وتعــم	تاكناويــت	مــن	ســن	الســابعة	بفضــل	معملــني	كناويــني	
ــن	 ــد	م ــم	رشــيد	امحلــزاوي	العدي ــار	اكملعــم	محيجةبوصــو.	ونشــط	املع كب
الليــالت	التقليديــة	خــالل	مســاره	املهــي	ةشــارك	يف	العديــد	مــن	التظاهــرات	
الوطنيــة.	مكــا	يشــارك	بانتظــام	يف	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	العــامل	مــن	

ــلك	خــاص. ــة	يف	2007	و2010	بش ــالت	إيقاعي ــالل	حف خ
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المعلم عبد الســالم كاردان
ولــد	عبــد	الســالم	الوصيــف،	امللقــب	بــاكردان،	ســنة	1982	يف	أاكديــر،	وشــب	
ــي	 ــريب.	وال ــي	املغ ــراث	الف ــات	وأصــوات	ال ــى	إيقاع ــرة	ع ــذ	ســن	مبك من
ــاعدة	 ــى	اآلالت،	مبس ــزف	ع ــم	الع ــه	وتع ــب	صوت ــام	لتدري ــت	مصــدر	إهل مثل
ــة	 ــذي	دفعــه	الكتشــاف	الثقاف ــه،	الــي	شــلكت	مدرســته	األوىل.	األمــر	ال عائلت
ــة	المكــربي،	 الكناويــة	وإيقاعاهتــا	وجدباهتــا.	ولقــد	تــردد	اكردان،	العاشــق	آلل
لعــدة	ســنوات	عــى	املــدارس	املختلفــة	لفــن	كنــاوة	يف	اململكــة.	حيــث	حظــي،	
ــرار	 ــى	غ ــرب،	ع ــرب	املعملــني	باملغ ــة	ونصــح	أك خــالل	مســرية	تعملــه،	مبرافق
)عبــد	الــرزاق	بابــالن،	ومحيــد	الدقــايق،	وعبــد	النــي	جيــداري،	ومحيــدة	
بوســو،	ومحمــود	غينيــا،	وعبــد	الواحــد	ســتيتو	وقــد	أســس،	ســنة	2004،	فرقــة	
لملوســيىق	التقليديــة،	مث	انضــم	إىل	مجعيــة	»اجلازاويــة«،	حيــث	قابــل	العديــد	
مــن	الفنانــني	الذيــن	عزفــوا	أمنــاط	موســيقية	خمتلفــة،	ممــا	مســح	لــه	بتطويــر	
ــد	الســالم	كــردان	فرصــة	األداء	عــى	املنصــات	 ــه	املوســييق.	أتيحــت	لعب عامل
الكــربى	لملهرجانــات	املختلفــة	يف	املغــرب،	وكــذا	مشــاركة	املــرسح	مــع	فــرق	

ــس،	...(. ــرأس	األخــرض،	تون أخــرى	يف	اخلــارج	)ال

المعلــم عبد الكبيــر كبيبر
ولــد	عبــد	الكبــري	بــن	ســلوم	ســنة	1946،	وأدى	إىل	جانــب	العديــد	مــن	الفنانــني،	
مبــا	يف	ذلــك	فرقــة	»بنــات	اهلواريــة«	يف	مراكــش.	قــام	جبــوالت	موســيقية	يف	
ــد	 ــا	وإســبانيا(،	وشــارك	يف	العدي ــا	وأملاني ــدا	وفرنســا	وإيطالي اخلــارج	)هولن
مــن	املهرجانــات	يف	املغــرب	وأاكديــر	والربــاط	ومراكــش.	وتعــد	مشــاركته	يف	
»مهرجــان	كنــاوة،	موســيىق	العــامل«	دامًئــا	فرصــة	لــه	لتأكيــد	فنــه،	ســواء	مــن	
خــالل	أدائــه	يف	احلفــالت	الصوتيــة،	مكــا	حــدث	يف	عــام	2007،	أو	عــرب	
ــذي	 ــه،	خــالل	النخســة	12،	ال ــد	أهلــب	أدائ ــي	ال	تنــى.	وق ــزج	ال ــالت	امل حف
ــون«  وآالت	 ــرة	»الريوني ــن	جزي ــة	م ــاز	القادم ــيىق	اجل ــني	موس ــا	ب ــزج	فهي م
النقــر	الربازيليــة	واملغربيــة،	يف	وائم	تــام	مــع	آلــي	المكــربي	واجلــرس،	محــاس	

مجهــور	ســاحة	مــوالي	حســن.

المعلم مــوالي الطيب أذبي
عائلــة	 يف	 ونشــأ	 	.1979 ســنة	 مراكــش	 يف	 أذيب	 الطيــب	 مــوالي	 ُولــد	
كناويــة،	حيــث	تتملــذ	عــى	يــد	والــده،	املعــم	مــوالي	عبــد	اللطيــف،	والعديــد	
ــلوم،	 ــن	س ــري	ب ــد	الكب ــو	وعب ــم	دمحم	كوي ــن	فهي ــاوة،	مب ــن	»معــيمل« كن م
وجحمــوب	اخلملــويس،	وزواكري	حســن	واحلــاج	بومجعــة	...	يمتــزي	املعــم	
ــه	مــن	 ــاوة،	ممــا	مكن ــراث	كن ــه	الواســعة	بإيقاعــات	ت ــب	مبعرفت مــوالي	الطي
ــن.	وقــد	 ــات	إىل	جانــب	فنانــني	مهشوري ــد	مــن	املهرجان املشــاركة	يف	العدي
ــوالي	حســن،	 ــدم	عرضــا	عــى	املنصــة	الكــربى	لملهرجــان،	يف	ســاحة	م ق
»املعملــني«  مــن	 اثنــني	 جانــب	 إىل	 	،2018 لســنة	 املهرجــان	 دورة	 خــالل	

الشــباب	مــن	مراكــش.

المعلمين
في الزاوية عيساوة

المعلم رشــيد بنطير
يعتــرب	املعــم	رشــيد	بنطــري،	وهــو	مــن	مواليــد	آســي،	مــن	األعــالم	املعروفــة	بليــالت	التقليديــة.	
تعــم	أساســيات	فــن	»تكناويــت«	عــى	يــد	املعــم	رزوق	الــذي	عملــه	الغنــاء	والعــزف	عــى	
المكــربي.	وشــارك	رشــيد	بنطــري	يف	العديــد	مــن	الفعاليــات	الثقافيــة	واملــوامس	يف	مجيــع	أحنــاء	
البــالد.	مكــا	يعتــرب	حامــل	مشــعل	الــراث	الكنــاوي	يف	املغــرب.	ويعــود	تــارخي	مشــاركته	األخــرية	
يف	املهرجــان	إىل	دورة	2017،	خــالل	حفــل	موســييق	محــي	مشــرك	مــع	املعــم	دمحم	قريــش	

يف	دار	لوبــان.

المعلــم عبد الرحيم أوغيســال بــن التهامي
ينحدرعبــد	الرحــم	بــن	الهتــايم	مــن	عائلــة	تنــي	لفــن	كنــاوة،	وهــو	جنــل	املعــم	عبــد	القــادر	بــن	
الهتــايم،	ولــد	عــام	1956	يف	الــدار	البيضــاء.	تتملــذ	عــى	يــد	والــده.	وســامه	بقــوة	يف	إثــراء	
موســيىق	كنــاوة.	حيــث	أتيحــت	لــه	الفرصــة،	خــالل	رحلتــه	املوســيقية،	ملقابلــة	عبــد	الرمحــن	باكــو	
وبوســو.	وهــو	يعتــرب	رمــًزا	جليــل	جديــد	مــن	املعملــني،	يتــوىل	عبــد	الرحــم	بــن	الهتــايم	محــل	
الشــعلة،	إىل	جانــب	هشــام	مريشــان،	ابــن	املعــم	عبــد	الكبــري	مريشــان.	معــروف	لــدى	امجليــع	
بإتقانــه	ألســلوب	املرصــاوي.	حيــث	متــزي	أداء	املعــم	عبــد	الرحــم	بــن	الهتــايم	يف	العديــد	مــن	
ــي	الباجنــو	 ــى	آل ــازف	ع ــل	والع ــدي	ناري ــيك	آن ــايع	األمري ــع	اإليق ــزج،	خاصــة	م ــالت	امل حف

واملانــدول،	عبــد	النــور	دمجــاي.

المعلم مصطفى ســام
ــد	املعــم	مصطــى	ســام،	وامســه	احلقيــيق	مصطــى	أبريشــيش،	ســنة	1964	مبراكــش.	 ول
ــت«  ــن	»التكناوي ــب	ف ــع	يف	ح ــن	معــره،	وق ــابعة	م ــا	اكن	يف	الس ــنه،	حيمن ــر	س ــذ	صغ مفن
وتلــىق	تدريبــات	عــى	يــد	معملــني	كبــار،	أمثــال	مصطــى	بكبــو.	وبــدأ	مصطــى	ســام	منــذ	
ــن	 ــة	م ــدورة	الثاني ــذ	ال ــد	اكن	متواجــدا	من ــا.	ولق ــه	عــى	املنصــات	ويف	أوروب 1998،	جوالت

ــاوة	ســنة	1999. مهرجــان	كن
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المعلمين
في دار الصويري

الليلة الرباطية

المعلم فتح اهلل شــوقي
بــدأ	هــذا	املعــم،	مــن	مدينــة	الربــاط،	مســريته	يف	فــن	كنــاوة،	مبســاعدة	معــه	اخلضــري	وأبيــه	
بومجعــة،	حيــث	بــدأ	العــزف	يف	فرقــة	والــده،	ممــا	مكنــه	مــن	القيــام	بتأديــة	العــروض	ســنة	1992 
يف	املغــرب	وفرنســا.	وقــد	قــام	املعــم	شــويق	يف	مرحلــة	أوىل،	بــاألداء	مــع	كبــار	»املعملــني«،	
مثــل	محيــد	القــرصي	وعزيــز	باكبــو	وماجــد	بــاكس	...	قبــل	تأســيس	فرقتــه	اخلاصــة	املمســاة	
ب	»والد	عبــدي«.	منــذ	ذلــك	احلــني،	قــام	بتقــدمي	عــروض	يف	العديــد	مــن	بلــدان	العــامل:	لبنــان،	

اإلمــارات،	تايالنــد،	فرنســا	...

المعلــم رشــيد فضلي »لدهص«
ولــد	املعــم	لدهــص،	املعــروف	أيًضــا	بــامس	رشــيد	فضــيل،	ســنة	1969	بســال.	حيــث	تعــم	هــذا	
ــار	اكحلــاج	 ــد	»املعملــني«	الكب ــن	كناوةعــى	ي ــاوة،	أصــول	ف ــل	كن ــة	جي ــد	فرق املوســييق،	وقائ
زيتــون	احملجــوب	واحلــاج	لبصــري	العيــايش.	وشــارك	يف	العديــد	مــن	املهرجانــات	يف	املغــرب،	
مثــل	مهرجــان	املوســيىق	الروحيــة	بفــاس،	وكــذا	عــى	الصعيــد	الــدويل،	مبــا	يف	ذلــك	اليونــان	

وفرنســا	واإلمــارات	العربيــة	املتحــدة.

المعلــم عبد الرزاق مســتقيم
ولــد	مســتقم،	تمليــذ	املعــم	حلســن	زيتــون،	مبدينــة	الرباط.	وتــربز	مجموعتــه	املوســيقية،	املمتــزية	
ــدار	 ــة	ال ــاوي	ملدين ــن	الكن ــة	مــن	الف ــايط،	أو	باألحــرى	مــن	وســط	املغــرب،	والقريب بأســلوب	رب
ــالث	باملغــرب،	ويه	المشــال	)طنجــة،	 ــة	الث ــد	الكناوي ــاس،	أحــد	التقالي ــاس	أو	ف البيضــاء	ومكن
تطــوان(،	والوســط	)الــدار	البيضــاء،	والربــاط	ومكنــاس	وفــاس(،	وكــذا	اجلنــوب	)مراكــش	

ــرة(. والصوي

المعلم محجوب الكوشــي
مــن	مواليــد	عــام	1949	مبكنــاس،	اكنــت	بدايــة	املعــم	جحمــوب	الكــويش	يف	1962	يف	مســقط	
ــد	 ــس	ول ــاح،	واملعــم	إدري ــم	العــريب،	واملعــم	فت ــار،	اكملع رأســه.	تتملــذ	عــى	يد»معملــني«	كب
شــلحة،	واملعــم	ولــد	يم	مينــا	...	وقــد	شــلك	تتملــذه	عــى	يــد	ســبعة	أخشــاص،	أمــرا	معرفــا	
بــه	بســبب	إتقانــه	لفــن	كنــاوة	التقليــدي.	وعــى	ســبيل	الطرفــة،	ترجــع	تمسيــة	جحمــوب	الكــويش	
إىل	حقيقــة	أنــه	أعــرس.	لقــد	شــارك	يف	املهرجــان	يف	عــام	2010	ويــؤدي	فيــه	منــذ	ذلــك	احلــني	
بانتظــام.	وقــام	بإحيــاء	العديــد	مــن	احلفــالت	املوســيقية	يف	اخلــارج،	مثــل	جولتــه	املوســيقية	يف	

الســنغال	ســنة	2011.

الليلة الصويرية
المعلم مختــار غينيا

جنــل	املعــم	الكبــري	بوبكــر،	وهــو	شــقيق	الراحــل	محمــود	وحفيــد	الراحــل	الكنــاوي	بــا	مســعود،	
يعتــرب	خشصيــة	أيقونيــة	ملوســيىق	كنــاوة،	حيــث	جيــري	فــن	»التكناويــت«	يف	دم	املعــم	خمتــار	
ــل	 ــه	قب ــأ	فرقت ــه،	أنش ــا	ل ــرب	حامي ــذي	يعت ــراث	ال ــة	ال ــدرك	ألمهي ــه	وم ــا.	خفــور	بأصول غيني
بضــع	ســنوات	وهــو	اآلن	يــؤدي	فنــه	يف	مجيــع	أحنــاء	العــامل.	وقــد	قــام	املعــم	خمتــار	غينيــا	
بإحيــاء	احلفــل	املوســييق	ألخيــه	الراحــل	املعــم	محمــود	وكذلــك	ألحــد	أعــالم	إفريقيا	املوســيقيني،	
ــار.	وقــد	قــدم	املعــم	 ــاء	هذيــن	»املعملــني«	الفقيديــن	الكب املرحــوم	دودو	نديــاي	روز،	رفقــة	أبن

ــا«. ــاوة	أفريقي ــة	كن ــا	وجترب ــار	غيني ــد	»خمت ــار	يف	دورة	2018،	مرشوعــه	اجلدي خمت

المعلم ســعيد البوركي
ولــد	ســعيد	البــوريك،	ســنة	1956	بالصويــرة،	وترعــرع	يف	عائلــة	حيــث	موســيىق	كنــاوة	حارضة	
بقــوة.	متامــا	مثــل	شــقيقه	األكــرب،	الــذي	يتشــاطر	معــه	الشــغف	هبــذه	املوســيىق.	وقــد	شــاراك	
منــذ	ســهنا	املبكــرة	يف	الطقــوس	املوســيقية	للزاويــة.	حيــث	أصبــح	ســعيد	ســيد	آلــة	المكــربي،	
وقــام	برحــالت	إىل	جهــات	خمتلفــة	مــن	املغــرب	ملقابلــة	»معملــني«	آخريــن.	ويعتــرب	اليــوم	واحــد	
مــن	أهشــر	موســيقي	كنــاوة	يف	الصويــرة	وعــى	درايــة	مبجمــل	املجموعــة	املوســيقية	لكنــاوة،	
والــي	يؤدهيــا	يف	تعبريهــا	اخلالــص.	قــام	ســعيد	البــوريك	بعــدة	جــوالت	يف	اخلــارج	وشــارك	
ملــرات	عــدة	يف	مهرجــان	كنــاوة.	شــارك	خــالل	دورة	2018،	يف	تكــرمي	»املعملني«املتوفــني	مــن	

زاويــة	الصويــرة	ختليــدا	لذكــرى	7 »معملــني«،	يف	زاويــة	ســيدنا	بــالل.

المعلــم عبــد المالك القادري
يبلــغ	عبــد	املالــك	القــادري	مــن	العمــر	33	عاًمــا،	بــدأ	مســريته	الفنيــة	يف	عــام	2000.	وقــد	تتبــع	
تعلــم	العديــد	مــن	»املعملــني«	مثــل	املعــم	عبــد	اهلل	غينيــا	واملعــم	عبــد	الرمحــن	باكــو	واملعــم	
رشيــف	ركــرايك	وغــريمه	مــن	»املعملــني«...	حصــل	عــى	جائــزة	املهرجــان	لملواهــب	الشــابة	

كنــاوة	ســنة	2007،	مكــا	شــارك	يف	العديــد	مــن	احلفــالت	املوســيقية	يف	املغــرب	واخلــارج.

المعلــم صديق العرش
يعتــرب	صديــق	العــرش،	بفضــل	حضــوره	املمتــزي	وإتقانــه	لفــن	»التكناويــت«،	أحــد	أكــر	»معملــني« 
كنــاوة	احملبوبــني	يف	مدينــة	الريــاح.	وقــد	ســطع	جنــم	هــذا	املعــم	منذ	أدائــه	عى	منصــة	مهرجان	
الصويــرة	يف	دوراتــه	األوىل.	يعتــرب	صديــق	األرش،	املقــم	يف	اخلــارج	والشــغوف	بفــن	كنــاوة	
وآالتــه،	أحــد	أفضــل	ممثــيل	مدرســة	الصويــري	هلــذه	املوســيىق	الروحيــة.	وبعــد	أدائــه	للعديــد	مــن	
العــروض	يف	املغــرب	واخلــارج،	جســل	ألبومــه	األول	يف	فرنســا	وأصــدره	يف	عــام	2003.	ومنــذ	

ذلــك	احلــني،	يشــارك	يف	العديــد	مــن	التظاهــرات	الفنيــة	يف	املغــرب	واخلــارج.

المعلــم عبد العزيز ســوداني
ــوب	 ــم	يعق ــث	لملع ــن	الثال ــو	االب ــز	الســوداين	ه ــد	العزي ــرة،	عب ــد	1960	يف	الصوي ــن	موالي م
جوبــاين	الهشــري.	أصبــح،	يف	ســن	مبكــرة،	عضــوًا	يف	فرقــة	والــده،	مكــا	واكن	عضــًوا	
مؤسًســا،	ســنة	1993،	لفرقــة	طيــور	كنــاوة.	ســافر	عــرب	العــامل	وأدى	عروضــا	يف	العديــد	مــن	
املهرجانــات	)مكهرجــان	فييــل	يسشــارو	يف	فرنســا،	ومهرجــان	ريــو	دي	جانــريو	يف	الربازيــل( 
حــى	عــام	2002،	وهــو	تــارخي	لقائــه	مــع	عــازف	اجليتــار	أوليفييــه	أويــن،	الــذي	أســس	معــه	
فرقــة	عائلــة	كنــاوة	إكــس،	ويه	فرقــة	مــزج	بــني	موســيىق	كنــاوة	واملوســيىق	اإللكرونيــة.	وقــد	
طــور	عبــد	العزيــز	الســوداين	أســلوًبا	خاًصــا	مــن	خــالل	الــرضب	عــى	وتــر	وجلــد	آلــة	المكــربي،	
والــذي	يعــيط	صوًتــا	خاًمــا	وقويــا	ملوســيقاه.	يواصــل	اليــوم	تدريــب	وتجشيــع	معظــم	الشــباب	

الصويــري	للخــوض	يف	فــن	كنــاوة،	ســواء	يف	املوســيىق	أوالرقــص.
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عيســاوة الصويرة ومكناس
ــريب	 ــراث	مغ ــو	نفســه:	ت ــن	األصــل	ه ــدن	ولك ــالف	امل ــدارس	باخت ــف	امل ختتل
قوتــه.	 واســتحضار	 ذكــر	اهلل	 مــن	خــالل	 األناشــيد	اإلســالمية	 يســتخدم	
ــد	 ــاس،	عــى	ي ــرن	الســادس	عــرش،	يف	مكن ــة	عيســاوة	يف	الق تأسســت	زاوي
ــن	الهشــرة	احلــظ	 ــة	عيســاوية	هلــا	م ــى،	ويه	زاوي ــن	عي ســيدي	اهلــادي	ب
الكبــري	يف	مجيــع	أحنــاء	البــالد	والعــامل.	تبــدأ	طقــوس	عيســاوة	بالذكــر،	
ويه	لكمــة	تشــري	إىل	شــلك	مــن	أشــاكل	الشــعر	الغامــض	املنشــود.	وتمتــزي	
»احلــرضة«،	ويه	طقــس	مــن	طقــوس	عيســاوة،	بإيقاعــات	تقــرب	جذورهــا	
ــاء	 ــوم	العيســاويون	بإضف ــان،	يق ــض	األحي ــن	املوســيىق	األندلســية.	يف	بع م
ــه	 ــمت	في ــذي	ي ــة،	وال ــدىع	احلــرضة	الكناوي ــل	ي ــى	طقوهســم	حبف ــارة	ع اإلث
اســتدعاء	امللــوك	)اجلــان(،	ممــا	يــؤدي	إىل	رقصــات	يطبعها	االســتحواذ،	تشــبه	
رقصــة	الدراويــش	يف	تركيــا.	توجــد	هــذه	املــدارس	يف	مجيــع	أحنــاء	اململكــة.	
مكــا	يســتقبل	املهرجــان	عيســاوة	لك	ســنة،	حيــث	ســتقدم	مجموعــات	عيســاوة	
ــه	هلــذه	الســنة. ــاس،	عروضــا	خــالل	املهرجــان	يف	دورت ــرة	ومكن ــي	الصوي مدين

الصويرة حمادشة 
ــة	 ــن	محــدوش	يف	هناي ــي	أســهسا	ســيدي	عــيل	ب ــة	محادشــة،	ال تضــم	زاوي
ــدأ	حــرضة	 ــرب.	تب ــر	واملغ ــس	واجلزائ ــن	تون ــا	م ــرن	الســابع	عــرش،	أتباع الق
محادشــة	)طقــوس(	باحلــزب	ويه	عبــارة	عــن	تــالوات	للصــالة.	مث	يــأيت	بعــد	
ــاء	امجلــايع	 ــة.	وهيميــن	علهيــا	الغن ــل	الديني ــل	الراتي ــث	ترت ــر،	حي ــك	الذك ذل
يرافقهــا	احلــراز	)طبــول	مــن	خفــار(.	وتتكــون	املرحلــة	الثانيــة	من	ثــالث	مقاطع: 
مقطــع	تطبعــه	القــوة	يصــل	املــرء	خاللــه	إىل	حالــة	اجلدبــة.	ومقطــع	تتباطــأ	فيــه	
ــمت	 ــف،	ي ــع	اخلفي ــا	املقط ــدأ	بعده ــالوة	صــالة	ويب ــمت	ت ــات	احلــرضة،	ي إيقاع
العــزف	فيــه	عــى	آلــة	النــرية.	حيــث	تنهتــي	هــذه	املقاطــع	يف	بعــض	األحيــان	

حبــرضة	كناويــة،	والــي	يــمت	خالهلــا	اســتدعاء	امللــوك	)اجلــان(.

الليلة الشمالية
تكريم لراندي وستون

المعلــم عبد اهلل الكورد
ــة	طنجــة.	باإلضافــة	إىل	دراســته	للهندســة	 ــد	اهلل	بلخــري	الكــورد	ســنة	1947	يف	قصب ــد	عب ول
الكهربائيــة،	تعــرف	عــن	قــرب	عــى	فلســفة	كنــاوة.	ومعــل	عبــد	اهلل	بلخــري،	ســنة	1967،	كهربائًيــا	
حملطــة	إذاعــة	»صــوت	أمريــاك«	عندمــا	قابــل	عــازف	البيانــو	األمريــيك	رانــدي	ويســتون.	وقــد	
حقــق	ســنة	1992،	رفقــة	صديقــه	حمًلــا	قدمًيــا	مــن	خــالل	امجلــع	يف	أســطوانة	واحــدة	غالبيــة	
»املعملــني«	الســابقني	يف	املغــرب.	وقــد	أخــذ	رانــدي	ويســتون	صديقــه	لــألداء	يف	أمريــاك	
وأوروبــا	حيــث	يلتــيق	الكــورد	مــع	موســيقي	موســيىق	اجلــاز	اآلخريــن	مثــل	آريش	شــيب	أو	

أكــوش	إس،	والــذي	مجعــه	معهــم	تعــاون	يف	عــدة	مناســبات.

المعلــم عبد المجيــد الدمناتي
عندمــا	اكن	طفــاًل،	تعــم	العــزف	عــى	آلــي	المكــربي	والطبــل	مــع	العديــد	مــن	»املعملــني«	مبــا	
ــد	 ــد	املجي ــعود...	واكن	عب ــا	مس ــرصي	وب ــارك	الق ــي	وأمحــد	احلــداد	ومب ــك	دمحم	باب يف	ذل
ــة	 ــرون.	باإلضاف ــع	إىل	ق ــي	ترج ــوس	ال ــذه	الطق ــا	بشــلك	خــاص	باســمترارية	ه ــا	مهمًت دامًئ
إىل	كونــه	منفتًحــا	عــى	األنــواع	املوســيقية	األخــرى،	ومــن	املعــروف	أنــه	معــم	كبــري	يف	العــزف	
عــى	آلــة	المكــربي.	أســس	ســنة	1990،	فرقــة	كنــاوة	إكســربيس	طنجــة،	حيــث	يــوحض	التشــكيل	
قــدرة	موســيىق	كنــاوة	عــى	التكيــف،	وقــدم	عروضــا	منــذ	ذلــك	احلــني،	يف	العديــد	مــن	البلــدان	
ــد	 ــاركة	لعب ــر	مش ــود	آخ ــويرسا	...(.	وتع ــبانيا	وس ــا	وإس ــا	وأملاني ــاك	وفرنس ــة	)بلجي األوروبي
املجيــد	دمنــايت،	املعــروف	بــامس	ماجــد،	يف	مهرجــان	كنــاوة،	موســيىق	العــامل	بالصويــرة،	إىل	

ســنة	2010.

المعلــم عبد الواحد ســتيتو
ــه	 ــة	طنجــة.	مكــا	يمتــزي	مبعرفت ــاوة	مبدين ــة	أهشــر	»معملــني«	كن ينــي	املعــم	ســتيتو	إىل	فئ
ومزجــه	بــني	خمتلــف	األمنــاط	املوســيقية	الكناويــة.	لقــد	قــام	املعــم	ســتيتو	بالتعــاون	مــع	رانــدي	
ويســتون	يف	التســعينيات	وأدى	عروضــا	ملــرات	عــدة	يف	مهرجــان	كنــاوة.	وهــو	مبثابــة	موســوعة	
حقيقيــة	حيــة	للفــن	الكنــاوي	»المشــايل«	غــري	أنــه	منجــذب،	كذلــك،	ألمنــاط	أخــرى.	ويعتــرب	مــن	
بــني	»معملــني«	كنــاوة	األكــر	قدمــا.	فاملعــم	ســتيتو	أعــى	شــعلة	إرثــه	البنــه	رضــا	الــذي	أنشــأ،	

مؤخــرا،	فرقــة	كنــاوة	بربوكســيل.

حدادا المعلم 
مــن	مواليــد	طنجــة،	املعــم	حــدادا،	املعــروف	أيًضــا	بــامس	عبــد	القــادر	اخلليــي،	منغمــس	يف	
ثقافــة	»التكناويــت«	منــذ	ســن	مبكــرة،	يف	مــزنل	عائلتــه	املتواجــد	يف	املدينــة	القدميــة	لطنجــة.	
حيــث	شــب	مبكراعــى	ثقافــة	وتقاليــد	هــذه	املوســيىق	الروحيــة	مــن	قبــل	أكــر	»املعملــني«	قدمــا	
مثــل	مبــارك	القــرصي	وإبراهــم	باهــا	والطيــب	وزاين	وعبــد	القــادر	زفــزاف	وكــذا	عبــد	الواحــد	
ســتيتو.	لقــد	أمــى	شــبابه	حماًطــا	هبــؤالء	»املعملــني«	الكبــار	الذيــن	تعــم	عــى	يــدمه	أرسار	
ــد	اهلل	الكــورد.	 ــاوة	طنجــة،	لملعــم	عب ــاون	مــع	دار	كن ــدأ	يف	عــام	1996،	التع ــاوة.	ب ــة	كن ثقاف
حيــث	معــال	يف	العديــد	مــن	املشــاريع	مــع	الفــرق	العامليــة	الهشــرية	مثــل	رانــدي	ويســتون	وآريش	
ــا	 ــدة	وبريطاني ــات	املتح ــات	يف	الوالي ــالت	واملهرجان ــن	احلف ــد	م شــيب.	مكــا	شــارك	يف	العدي
وكنــدا	وأوروبــا	وإفريقيــا.	ويف	ســنة	2007،	قــرر	املعــم	حــدادا	مغــادرة	دار	كنــاوة،	لبــدء	حياتــه	

املهنيــة	الفرديــة	وإنشــاء	فرقتــه	ملــوك	كنــاوة.
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يـــــرمــــا
كــنـــاوة

تأسســت	مجعيــة	يرمــا	كنــاوة	ســنة	2009	هبــدف	محايــة	وتعزيــز	الــراث	غــري	املــادي	ملجمــوع	الكناويــني.	
وتعمــل	امجلعيــة	عــى	جعــل	ثقافــة	كنــاوة	معروفــة	يف	املغــرب	ويف	مجيــع	أحنــاء	العــامل،	مــع	مضــان	
اســمترار	تقاليدهــا	املتوارثــة.	مكــا	تشــارك	مجعيــة	يرمــا	كنــاوة	أيضــا	يف	األمعــال	االجمتاعيــة	وكذلــك	يف	

ــداع	املعــارص. جمــال	اإلب

ومــن	خــالل	برنــاجم	أنشــطهتا،	تعمــل	امجلعيــة	عــى	املســامهة	يف	اســمترارية	مهرجــان	كنــاوة	وموســيىق	
العــامل،	والــذي	ميثــل	يف	الواقــع	بصمــة	حقيقيــة	لفــن	كنــاوة	واإلبــداع	املوســييق	الكنــاوي،	وذلــك	مــن	خــالل	
إقامــة	حفــالت	فنيــة	وإنشــاء	رشااكت	لملهرجــان	ودعــوة	الفنانــني	األجانــب.	هــذا	وتعمــل	مجعيــة	يرمــا	كنــاوة	

يف	الوقــت	احلــارض	عــى	تأســيس	فــروع	متثيليــة	إقلمييــة	يف	مجيــع	أحنــاء	البلــد.

يرما كناوة تعمل منذ 10 سنوات

منذ سنة 2009، 

قامت	بإيداع	ملفات	العديد	من	املعملني	الكناويني	
املغاربة	لدى	وزارة	الثقافة		من	أجل	احلصول	
عى	بطائق	الفنانني	وتوفري	التأمني	اليحص	ل	
20	معملا	بعد	التعاقد	مع	التعاضدية	الوطنية	

للفنانني.

في سنة 2014، 

نرشت	مؤلف	خمتارات	كناوة،	9	أقراص	
مدجمة	ومجمل	فن	كناوة	بلغتني.

منذ سنة 2015،  

تنفيــذ	وتطويــر	اســراتيجية	إقلمييــة	لتقــدمي	
دورات	تكونيــة	ودمع	معملــني	فــن	كنــاوة.

منذ سنة 2011، 

املشاركة	الفعالة	يف	حتقيق	وإيداع	ملف	
تجسيل	تراث	كناوة	لدى	اليونسكو	باعتباره	»	
الراث	الشفهي	وغري	املادي	للبرشية	»	وذلك	
برشاكة	مع	وزارة	الثقافة.

 

في سنة 2017، 

ومبناسبة	الذكرى	العرشين	
ملهرجان	كناوة	وموسيىق	العامل،	
مت	تنظم	»جولة	مهرجان	كناوة« 

 بالرشاكة	مع	واكلة
Communication A3	يف	

الواليات	املتحدة	وفرنسا.	ويف	
لك	حمطة،	مت	تنظم	حفالت	
موسيقية	استثنائية	يف	أماكن	
أسطورية	مثل	لو	باتاكالن	يف	
باريس،	ومركز	لينكولن	يف	
نيويورك،	ومركز	كينيدي	يف	
واشنطن.	حيث	حقق	معملني	

كناوة	جناًحا	كبرًيا	ومسح	آلالف	
 األخشاص	باكتشاف	حسر

ثقافة	كناوة.

في سنة 2018، 

اخنراط	مجعية	يرما	كناوة	يف	االحتاد	العام	ملقاوالت	املغرب،	وذلك	من	أجل	أن	تكون	قادرة	عى	تسويق	
صوت	الفنانني	يف	إطار	عامل	املقاولة.	منذ	سنة	2019،	أصبحت	يرما	كناوة	عضًوا	يف	احتاد	الصناعات	
الثقافية	واإلبداعية،	والذي	هيدف	إىل	توحيد	اجلهات	الفاعلة	يف	هذا	القطاع،	وذلك	من	أجل	املساعدة	عى	
دجم	الصناعات	الثقافية	واإلبداعية	يف	المنوذج	التمنوي	املغريب	اجلديد،	واملسامهة	يف	تعزيز	قطاع	الثقافة	
املغربية	من	خالل	دمع	القطاعات	واحلرف	الي	تشلكها،	والدفاع	عن	مصاحل	األطراف	املعنية	بالثقافية	من	

أجل	تجشيع	هنضة	القطاع	)الترشيع	والرضائب	والرشاكة	بني	القطاعني	العام	واخلاص	والتكوين(

في سنة 2018، 

ــاوة	يف	 ــا	كن ــة	يرم اخنــراط	مجعي
ــرب،	 ــاوالت	املغ ــام	ملق االحتــاد	الع
ــادرة	 ــون	ق ــل	أن	تك ــن	أج ــك	م وذل
عــى	تســويق	صــوت	الفنانــني	يف	

ــة. ــامل	املقاول إطــار	ع

في سنة 2018، 

تنظم	معرض	»اآلالت	املوسيقية	
اإلفريقية«،	بالرشاكة	مع	مجعية	
»أفرياكينا«	خالل	الدورة	احلادية	
والعرشين	من	مهرجان	كناوة	

وموسيىق	العامل.

في سنة 2019، 

 Radioو	OCORA	مع	املسامهة
France	يف	إنتاج	قرص	مدجم،	

»امللوك\مهرجان كناوة 
وموسيىق العامل«”.	ويقدم	
هذا	القرص	يف	6	أجزاء	بعض	
فصول	هسرة	تقليدية	تضم:	األدا،	
أوالد	بامبارا	و	نوكشا،	مث	امللوك.	
واكن	ذلك	من	أداء	مجموعة	من	
الفنانني	مثل	أمساء	محزاوي	
وبنات	متبوكتو	واملعم	سعيد	
أوغسال	وعزيز	باقبو.	وبفضل	
هذا	القرص	املدجم،	أصبحت	
موسيىق	كناوة	واملهرجاجنزًءا	
ال	يتجزأ	من	املجموعة	املوسيقية	

OCORA :	ل	التقليدية 
Radio Franceو 

)عامل	املوسيىق	التقليدية( 

وجدير بالذكر أيضا أنه حتت رعاية منمظة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
)اليونسكو(، ستقوم اللجنة احلكومية الدولية للرتاث الثقايف غري املادي بإصدار 

تقريرها اخلاص بإضافة » فن كناوة« إىل قامئة الرتاث الثقايف غري املادي 
للبرشية، وذلك أثناء االجمتاع السنوي الرابع عرش للجنة، املقرر عقده يف الفرتة 

املمتدة من 9 إىل 14 دجنرب 2019 يف بوغوتا.
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الشركاء المؤسساتيون

شركاء اإلعالم الرسميون

الشركاء

شركاء اإلعالم

املاء الرسمي
المساندين

الناقل الرسمي

سيارة
رسمية
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للتواصل مع الصحافة
مهرجان	كناوة

وموسيىق	العامل	بالصويرة

كرمية	هامشي
مديرة قطب وسائل اإلعالم والعالقات مع الصحافة

karima@a3communication.net 
karima.presse@gmail.com
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