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أشخاص

أمازيغ كاتب ياسين
«الكناوي» يأخذ حقيبة والده ويمضي

ّ
التسعينياتّ ،اعتبرت مفترق طرق في تاريخ ّاملوسيقى املغاربية
الفرقة التي أطلقها مطلع
ّ
املعاصرة .جمع بني تقاليد افريقية وعربية ،وروح الروك والريغي ،وذهنية الرفض واالحتجاج
التي ورثها عن والده ،صاحب «نجمة» وأحد اهم املثقفني الجزائريني في القرن العشرين
سعيد خطيبي

يغني االفق
ّ
المسدود،
وفشل مشاريع
التنمية،
وإفالس الطبقة
السياسية
ّ
التي خانت
التقدم
ُم ُثل
ّ
والحرية
ّ

ي � �ت � �ش � ّ�ب ��ث أم � � ��ازي � � ��غ كاتب
بمبادئ اليسار .يرى نفسه
امتدادًا لتجربة والده الكاتب
ال � �ج� ��زائ� ��ري ال� ��راح� ��ل كاتب
ياسني ( 1929ـــــ  .)1989يعلن
صراحة مواقفه السياسية ،ويدافع
بشراسة عن القضية الفلسطينية.
«إس��رائ �ي��ل ّام ��رأة م��ن دون تاريخ»،
ي � �ق� ��ول .ل �ك��ن��ه ق �ب��ل ّ أي ش� � ��يء ،أحد
أب ��رز امل �ج��ددي��ن ل �ف��ن «ال �ك �ن��اوى» أو
ّ
التقليدية
ال�ق�ن��اوي ،تلك املوسيقى

ال� �ت ��ي ن� �ش ��أت ف� ��ي امل � �غ� ��رب الكبير،
خ�لال ال�ق��رن التاسع ع�ش��ر ،على يد
الزنوج القادمني من أدغال أفريقيا،
مستعبدين ف��ي ال�ح�ق��ول واملصانع
األوروب � � ّ�ي � ��ة« .أن � ��ا أف��ري �ق��ي ق �ب��ل أي
ّ
ش��يء .أس�ت�م��د موسيقاي م��ن تراث
األجداد» ،يقول.
امل �ص��ادف��ة وح��ده��ا ج�م�ع��ت أمازيغ
كاتب بموسيقى «الكناوى» .يتذكر
بدايات املغامرة خالل «زيارة عائلية
إل� ��ى م��دي �ن��ة ت �ي �م �ي �م��ون ف ��ي جنوب
الجزائر» ،وكان ال يزال في التاسعة.
ه� �ن ��اك اك �ت �ش��ف ط��اب �ع��ًا موسيقيًا
صحراويًا مختلفًا ّ
عما ألف سماعه.
ط��اب� ٌ�ع يجمع ب�ين ت��أث �ي��رات البلوز،
وت ��رس� �ب ��ات امل��وس �ي �ق��ى األفريقية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة .أع �ج��ب ب��آل��ة القمبري
املستخدمة ف��ي ع��زف تلك األلحان،
وهي آلة تصنع من درقة ّ
السلحفاة
ال�ص�ل�ب��ة ،ول �ه��ا ث�لاث��ة أوت � ��ار« .حني

ب��دأت مسيرتي الفنية ،لم أك��ن أتقن
ّ
أتمرن
ال�ع��زف على القمبري .بقيت
حتى مطلع التسعينيات ،وصارت
اآلل ��ة تمثل ال �ل� ّ�ب ف��ي تلحني جميع
أغنياتي».
بقيت رح�ل��ة تيميمون راس �خ��ة في
ّ
ذاك� ��رة أم ��ازي ��غ .ح ��دث وال� ��ده عنها،
وط � �ل ��ب رأي � � ��ه ف� ��ي أول ّالنصوص
وك�ل�م��ات األغ��ان��ي ال�ت��ي وق�ع�ه��ا بني
 1986و ،1988قبل أن يغادر الجزائر،
ل �ي �س �ت �ق� ّ�ر م� ��ع وال � ��دت � ��ه ف� ��ي مدينة
غ ��رون ��وب ��ل ج� �ن ��وب ف ��رن� �س ��ا« .بعد
انتقالي إلى فرنسا ،أعدت اكتشاف
املوسيقى ال�ج��زائ��ري��ة الفولكلورية
ً
إجماال ،وخصوصًا سحر الكناوى»
يخبرنا ،ويضيف« :معان ال يدركها
سوى من عايش املحنة».
�دأت ت� �ت ��وط ��د عالقته
ف � ��ي وق� � ��ت ب� � � � ّ
ب��امل��وس�ي�ق��ى ،ت�ل��ق��ى أم��ازي��غ صدمة
«الشيخ»،
رحيل والده املفاجئ .وفاة
ً
كما كان يناديه ،زادت أمازيغ عزلة
وان � �ط� � ً
�واء ،وج�ع�ل�ت��ه ي�ن�غ�م��س أكثر

ف��ي ع�ش�ق��ه ل�ل�ق�ن��اوى .ه �ك��ذا ،انطلق
ف��ي م �ي��دان ال �ت �ج��ري��ب م��ع تأسيس
ف��رق��ة «ك �ن��اوى دي �ف �ي��وج��ن»Ganawa
 )1992( Diffusionال� �ت ��ي ضمت
م��وس �ي �ق �ي�ي�ن م� ��ن امل � �غ� ��رب وفرنسا
وال�ج��زائ��ر ،وانتهجت لغة ساخرة،
مع التركيز على الوضع في جزائر
ّ
التسعينيات« .صحيح لاّأنني أعيش
ّ
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �ج ��زائ ��ر ،إ أن �ن��ي جد
ق��ري��ب منها ،وأت��اب��ع م��ا ي��دور فيها
م��ن م�ت�غ� ّ�ي��رات» .ه�ك��ذا ج��اءت معظم

ً
أغاني الفرقة مستمدةً من العامية
ال �ج��زائ��ري��ة ،وم �ط �ع �م��ة بالفرنسية
واإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ،م� ��ع م �ي ��ل إل � ��ى مزج
امل� ��وس � �ي � �ق� ��ى ال� � �ق� � �ن � ��اوي � ��ة ،بالروك
والريغي.
ل�ط��امل��ا ارت �ب��ط ال �ك �ن��اوى ف��ي املغرب
العربي الكبير ،ب��أوس��اط الشعوذة
ّ
وا ّل��دروش��ة ،م��ا أدى إل��ى ت�ط� ّ�وره في
القناوي
ال��ظ��ل .ي�ط�ل��ق ع�ل��ى ع��ازف��ي
ّ
لقب «م�ع�ل��م» ،وي�س��ود اع�ت�ق��اد أنهم
يستحضرون ف��ي أغانيهم األرواح
وم� �ل ��وك ال �ج��ن (أم� �ث ��ال الل� ��ة مليكة،
وس�ي��دي م�ي�م��ون ،وغ�ي��ره�م��ا) .وكان
ك �ث �ي��رون ي �ن �س �ب��ون إل �ي �ه��م طقوسًا
البرص،
وث�ن�ي��ة م��ن ش��أن�ه��ا م� ��داواة
ً
والعقم ...وقد وجب االنتظار طويال،
قبل وصول جيل جديد ،يهدم بعض
األف � �ك� ��ار وال �ك �ل �ي �ش �ي �ه��ات الجاهزة
واألس� ّ�اط�ي��ر ،ويبعث ف��ن «الكناوى»
ف��ي ح��ل��ة ج��دي��دة وم �ع��اص��رة .وكان
ذل ��ك ب�ف�ض��ل ف �ن��ان�ين أم �ث��ال الراحل
«امل � �ع � �ل ��م» ب� ��ن ع� �ي� �س ��ى ،ق ��ائ ��د فرقة
«دي� ��وان ال ��دزاي ��ر» ،إل��ى ج��ان��ب فرقة
عائشة
«قعدة ديوان بشار» ،والفنانة ً
لبقع ،وحسنة البشارية ،إضافة إلى
«ك �ن��اوى دي�ف�ي��وج��ن» ال�ت��ي أصدرت
أل �ب��وم �ه��ا األول «اخ� �ت�ل�اف شرعي»
 Légitime différenceعام .1993
ح�ض��ور أم��ازي� ً�غ ك��ات��ب ،منح الفرقة
انتشارًا مقبوال ،لكن القفزة النوعية
جاءت مع األلبوم الثاني «ألجيريا»
 .)1997( Algeriaو ّت�ض�م��ن األلبوم
األغنية الشهيرة «ظل ـــــ هي» ،وتقول
في
كلماتها« :أريد أن أصير أريكةّ /
ص ��ال ��ون ح�ل�اق ��ة ل �ل �ن �س��اء /لتحتك
أرداف النفوس الطيبة ،بكبريائي».
ّ
يقر أمازيغ ب��أن س� ّ�ر نجاحه يتمثل
ف��ي «ال�ت�ج��دي��د ًاملوسيقي واأللحان
الهجينة ،إضافة إلى كلمات األغاني
امل� �س� �ت �م ��دة م� ��ن ال� �ح� �ي ��اة اليومية،
م ��ن ت �ل��ك ال �ك �ل �م��ات ال �ج��ري �ئ��ة وغير
العابئة بالتبعات ،أو بآراء الجهات
ّ
الرسمية».
ب �ل �غ��ت ال� �ف ��رق ��ة ذروت � �ه� ��ا ف ��ي النقد
ال�س�ي��اس��ي م��ع أغ�ن�ي��ة «ي ��ا اليمي»،
ال��واردة في ألبوم «سوق سيستام»
 .)2003( Souk Systemوقتذاك رفض
ن�ج��ل ص��اح��ب «ن�ج�م��ة» االستجابة
مل �ش��روع ال��وئ��ام امل��دن��ي ال ��ذي أقرته
ّ
الجزائرية ،وعفت بموجبه
الحكومة
ع ��ن أع� �ض ��اء ال �ج �م��اع��ة اإلسالمية
املسلحة (« .)GIAفي الدزاير العالية
طاحوا ماليا (أهلي) /زادوا طاحوا
ّ
ناسي /ودفنت وال��دي /في الدزاير
العالية ،ما زال تعمر القبور /مازال
التراب محفور /مازال املوت تدور/
باسم الحرية والجمهورية جبدوا
ال� ��زرب � �ي� ��ة /وب� ��اس� ��م ال� �ج� �ي ��ا دفنوا
حقوقنا املدنية».
ّ
يغني أمازيغ عن انغالق الحياة في
الجزائر ،وفشل املشاريع التنموية،
ك� �م ��ا ف � ��ي أغ� �ن� �ي ��ة «ب � � � ��اب ال� � � � ��واد ـــــ
كينغستون» ،وعن إفالس السياسة
في «ماتش بطيخ» ،وع��ن مواضيع
أخرى.

توقفت تجربة «كناوى ديفيوجن»
فجأة ،بعد إص��دار األلبوم السادس
واألخير .)2007( Fuckingّ Cowboys
ويعتقد بعضهم أن األم��ر ناتج من
خ�ل�اف��ات ش�خ�ص�ي��ة ،وت��دخ��ل والدة
أم ��ازي ��غ ف��ي ش� ��ؤون ال �ف��رق��ة .واصل
أم��ازي��غ العمل بشكل ف��ردي .وأعلن
األحمر»
ع��ن ت��أس�ي��س ف��رق��ة «ال �س� ّ�م
ً
 .Poison Rougeوأص� � � ��در ،بداية،
أغنية منفردة بعنوان «بوش مات»
خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة
عام « .2009التاريخ لن يغفر لبوش
االب � ��ن أخ � �ط� ��اءه .أغ � ��رق ال �ع ��ال ��م في
ال �ح��روب وارت �ك��ب ح�م��اق��ات كثيرة»
يقول.
يفكر أمازيغ كاتب حاليًا في دخول
م� �ج ��ال امل � �س� ��رح م� ��ن خ �ل��ال إخراج
م�س��رح� ّ�ي��ة ش�ه�ي��رة ل��وال��ده ،بعنوان
ّ
«م �ح �م��د خ ��ذ ح �ق �ي �ب �ت��ك» ،ليقدمها
م ��ع رف ��اق ��ه ال� ّ�س��اب �ق�ي�ن ف ��ي «كناوى
دي �ف��وزي��ون» ،وينتظر ع��رض�ه��ا في
ال �ج ��زائ ��ر« :ي �ع ��رف ال�ج�م�ي��ع والدي
م��ن ّ خ�ل�ال رواي� ��ة «ن �ج �م��ة» (،)1956
ل�ك��ن ال�ج�ي��ل ال�ج��دي��د يجهل أعماله
املسرحية» .كما أطل أخيرًا في فيلم
«ت ��اغ �ن ��اوي �ت ��ود» ل �ل �م �خ��رج��ة رحمة
ب��ن حمو م��دن��يّ .أم��ا ألبومه األخير
 )2009( Marchez noirفيفتتحه
بأغنية «ص �ب��اح ال�خ�ي��ر» املستمدة
م��ن أع�م��ال وال��ده الشعرية« .صباح
ال� �خ� �ي ��ر ح � �ي� ��ات� ��ي /ص � �ب� ��اح الخير
ق � � � �ن� � � ��وط� � � ��ي /صباح
ال�خ�ي��ر ج�م�ي�ع��ًا /أعود
إل �ي �ك��م ب �ف��اه الصنديد
امل� � �ت � � ّ
�وح � ��د /وه � � ��ا هي
حياتي مجمعة كحبات
الغبار».
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تواريخ
1972
الوالدة في الجزائر العاصمة
1981
اكتشاف موسيقى الكناوى التقليدية
ّ
الجزائرية
في الصحراء
1992
تأسيس فرقة «كناوى ديفيوجن»
ّ
استمرت  ١٥عامًا
التي
2009
ّ
«السم األحمر»
تأسيس فرقة
وإطالق ألبوم Marchez noir
2010
يعمل على إعادة إحياء
ّ
مسرحية لوالده كاتب ياسني
بعنوان «محمد خذ حقيبتك»

