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من اصدارات دار )          ( لالعالم والثقافة والفنون

مــا يقــرأ هنــا عن شـارع الــرشيـد، فـيه مـن سيـاق الـروايـة مـا يــوحي بــانه نـص روائي يـسـرد وقــائع
حـقيـقيـة ومـتخـيلـة، لـكنـه غيــر ذلك، إمنـا هـو نـص حــديث ال فـواصـل فيـه بني االنـواع، فـفيـه من
احالم يقـظــة الــشعــر، مــا يــدل علــى انهــا اوراق ذاتيــة، كتـبت مـتقـطعــة عن شــارع وحــروب، شــارع
ومــدينــة، شــارع ونــاس. كتــاب تفــوح مـنه رائحــة الــذاكــرة، للـمكــان والنــاس. للعــراق كله، تــاريـخيــاً

وجغرافياً ومنط حياة خاصة.
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أربيل/ حسني الشهابي
حــفــالت، وأعـــــــــــــراس، ومــقـــــــــــــام،
ودبـكــــات، هـكــــذا اخـتـتـم أسـبــــوع
املدى اخلامس ليلته األخيرة يف
حـدائق فنـدق الشـيراتـون، تذوق
ضــيـــــوف املـــــدى أصـــــالـــــة بغـــــداد
ـــــراثهـــــا بــنــكهـــــات مخــتـلفـــــة، وت
وتعـرفـوا علـى الكـرد وعـراقـتهم.
أربع حفالت بـألــوان مختلفـة يف
لـيلـــة اخلـتـــام، لـيــســـدل الــسـتـــار
علــــى خــــامـــس أسـبــــوع، بـنـكهــــة
عـــربيــة كــرديــة، جـســدت أصــالــة

الشعب ومتاسكه.
فرقة آراس الـكردية، وفرقة أنغام
الـــرافـــديـن للـمقـــام، واخلــشـــابـــة
الــبــصـــــريـــــة، وعــــشـــــاء بغـــــدادي،
وأعراس عربية وكردية قدمت يف
آخـر ليلة مـن ليالي املـدى لتودع
ــــــريـهــم ــــــوف بـحـفــــــاوة وت الــــضــي

تراثنا.
بــدأ احلفل بـتقــدمي فــرقــة آراس
ــــــــة مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الــكــــــــردي
املقطـوعات املـوسيقيـة واألغاني،
وهي فـرقــة من الـشبـاب تـشـكلت
عـــام 2006 بـــدعـم مـن مـــؤســســـة
آراس لـإلعالم والــطـبـــاعـــة، قـــال
لنـا قـائـد الفـرقـة أوميـد وامللقب
)باالبـان( نسبـة آللته املوسـيقية
الـتي يـسـتخــدمهــا إن مـشــاركـته
هـــذه هـي الـثـــانـيـــة يف األسـبـــوع،
حـيـث شــــارك العـــام املـــاضــي مع
احلفـل الغنــائي لـسعـدون جـابـر
وعزف وقتهـا على الناي، أخبرنا
أن فـرقته دائماً ما تقدم األغاني
الـشرقية والكردية بنكهة غربية.
قـــــدمــت هــــــذه الفـــــرقــــــة بعـــض
األغــــانـي الـتــــراثـيـــــة للـمــطــــرب
بـرهـان خـوشنـاو وبعض األغـاني

قدمتها املطربة آالن جوبان.
ـــــانـــتهـــــاء حـفل فـــــرقـــــة آراس وب
سـمعت طبـول العـرس البـغدادي
ليتقـدم عروسـان ويجلسـان على
مـنصـة عــاليــة ليـراهـم اجلمهـور
العــربـي والكــردي، عــرس بـنكهــة
بغـداديـة كمـا عهـد سـابقــاً، حيث
عـــزفت الــطبــول واألبــواق طــوال

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

اعراس عربية وكردية وموسيقى من كل العراق وأكالت بغدادية
يف خــتـــــــام اســبـــــــوع املـــــــدى الــثـقـــــــايف يف اربــيـل

قـــدمـت املــشـــروبـــات الـبغـــداديـــة
كــالــزبـيب )حـجي زبــالــة(، ومتــر

الهند.
اســـتـــمــــــر هــــــذا احلـفـل حـــتــــــى
سـاعـات الـصبـاح األولـى، وكـانت
ـــــدق قـــــد غـــصــت حـــــدائـق الفــن
باحلاضرين، الذين لم ترهقهم
ســــاعـــــات اجللــــوس الــطـــــويلــــة،
حيث استمـر ملدة ثماني ساعات

تقريباً.
وبهــذا انتهـت ليلـة سـاحـرة كـان
عـنـــــوانهــــا الـتــــوحـــــد، واأللفــــة،
واحملبـة، أعـطت انـطبـاعـاً لـدى
العـرب بــالتحـديـد، بـأن العـراق
واحــــــــد، ال فــــــــرق بـــني عــــــــربـــي

وكردي.
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أغــــان هـي )أحـيــــا وأمــــوت علــــى
الـبـصــرة( و)ابـن العـم( وفـــاصل
هـيـــوا. تـنـــاوب أعـضـــاء الفـــرقـــة
علــــى تقــــدميه، وحـــدثـنـــا أحـــد
أعضـاء الفرقة عـن الهيوا حيث
قـــال لـنـــا: أن الهـيـــوا مـن املقـــام
الـبـصــــري، لكــنه يعـــرف كـــأحـــد
املـقامـات الكـويتيـة، ولكن أصله
بصـري، والسـبب عدم تـوثيق ما
كـان ينتج من مـوسيقـى يف تلك

الفترة يف البصرة.
تخلل هـذا احلفل املـنوع تـقدمي
بعـــض األطعــمـــــة والعـــصـــــائـــــر
البغـداديـة القـدميـة، كـالبـاقالء
بـــــالـــــدهــن احلـــــر )قـــــدوري أبـــــو
الـبـــاقالء( وكـبـــة الــســـراي، كـمـــا
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ـــــة فـــيه احلـــضـــــور حــتـــــى نهـــــاي
فقرته.

ـــــدة الغــنـــــاء ثــم جـــــاء دور عــمــي
الـعــــــــراقـــي، وأول مـــن غـــنـــت يف
إذاعــــــة قــبـل ظـهــــــور الــتـلـفــــــاز،
صـبـيحـــة إبـــراهـيـم، لـتــطـــربـنـــا
ــــــاء ـــــشـجـــي بـغـــن بــــصــــــوتـهــــــا ال
)يـــامــسهـــرنـي( لــسـيـــدة الغـنـــاء
العربي أم كلثـوم، وقد استقبلها
اجلـمهــور بحفـاوة كـبيــرة، ورغم
تقــــــدمهـــــا يف الـــــســـن، إال إنهـــــا
أمـتعـت احلـــاضـــريـن بــصــــوتهـــا
الذي ال يـزال يحتفـظ بجمـاله

رغم كبرها.
وخـتـم احلفل بـتقــدمي الفــرقــة
الـبـصـــريـــة )اخلــشـــابـــة( لـثالث
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بـــــرفع الــــرؤوس لـيــــروا مـن أيـن
يــأتي هـذا الـصـوت، كــان املنـظـر
جميالً، إذ لم يـكن الضيـوف قد
رأوا العـــروسني، بـسـبب إحــاطــة
الناس بهما، وما إن توجها نحو
املـنصــة التي غـادرهـا العـروسـان
ـــــان، جلــــس عـــــروســـــان العـــــربــي
ــــــــــدأت األحلــــــــــان كــــــــــرديــــــــــان، ب
والــــدبكــــات الكـــرديـــة بـــالعـــزف،
لـتــأتـي فــرقــة آراس مــرة أخــرى
وتقـــدم عـــرضهـــا الـثـــانـي خالل
هذا احلفل، لتحيي حفل زفاف

كردي.
ثـم قــــدم الفـنــــان مــــاجــــد عـبــــد
الــــرزاق عــــزفـــــاً انفــــراديـــــاً علــــى
العود اسـتمر لعشـر دقائق أمتع
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مـسيــرتهمـا مـن الفنــدق وحتـى
مكان جلوسهما. 

وقـد اهتـم ضيـوف املـدى العـرب
بهـذا التقـدمي إذ لم يـر الـبعض
مـنهـم مـــراسـيـم الـــزفـــاف الـتـي
جتــري يف العـراق، فـأثـارت هـذه

الفعالية اهتماماً لديهم.
وبجلـــوس العـــروسـني انــطلقـت
فــرقــة أنغــام الــرافــديـن للـمقــام
العـــراقي لـتعــزف وتغـني أحلــان
العـرس املـوصـلي )اجللــوة( كمـا
قـدمـوا بعض األغــاني التـراثيـة
مـــن املقـــــام العـــــراقــي كـــــان مــن

ضمنها اجلالغي البغدادي.
وبعـد انتهـائهم سـمعت الطـبول
تـدق مـرة أخـرى، وبـدأ الضيـوف

ـ

ــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــايف اخلــــــــــــــــــــــام ــــــــثـــق ــــــــــــــــــــــدى ال ــــــــــــــــــــــوع امل ــــــــب ــــــــــــــــــــــام اس ــــــــت ــــــــت ــــــــن حـــفـــل اخ ـــــــــــطــــــــــــــــــــــات م ـلـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


