
كـمــا كــان يـطـلق علـيهـم قـبل انــدمــاجهـم الـتــام يف اجملـتـمع
املغـربي وال تـزال )الطـريقـة الكنـاويـة( متـواجـدة يف العـديـد
من املــدن والقــرى املغــربيــة حتــى اليــوم خـصــوصــا يف مــدن

مراكش والصويرة والرباط ومكناس. 
و"كنـاوة" حـاليــا هي عبـارة عن فـرق مـوسـيقيـة ذات ايقـاعـات
قـويــة محملــة بثقل االسـاطيــر واملعتقـدات ومـشحـونـة بـارث
قدمي ويتميزأعضـاؤها عن باقي الفرق املوسيقية التقليدية
بلـبــــاسهـم املــشـكل مــن اللـــون األحـمـــر واالزرق واألخــضـــر
وقبعــاتهم الـصــوفيــة وآالتهم الـوتـريـة الـغليـظـة وغــالبـا مـا
تـصـنع حـبــالهــا مـن أمعــاء املــاعــز وحتــدث أصــواتــا ملـيـئــة

بالرهبة واحلزن. 
ويبقى مهرجان كـناوة من املهرجانات املغـربية الشهيرة التي
حـافظت علـى طابعهـا املوسـيقى التـقليدي مع اضفـاء نكهة
عـاملية وذلك باستضـافة فرق أجنبيـة شهيرة وادراجها ضمن
سهـرات مخـتلطـة مع فـرق كنـاوة وهـو مـا يعـطي للـتظـاهـرة
العــامليـة طـابعـا تــواصليـا وكــونيـا حـيث املــوسيقـى يف الهـواء

الطلق تتحد وتتمازج وتتعانق يف سالم وتعاش ساحرين. 

ـ
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ـ ـ

وتـظل موسـيقى كنـاوة بالـرغم من املـشاركـة الدوليـة تسـيطر
علـى أقـوى حلظـات املهـرجـان وهي مـوسيقـى تقليـديـة تعـود
الى جـذور أفريقيـة قدمية والـى آالف السنني ولهـا طقوسها

وهواتها من جميع أنحاء العالم. 
ــــوا مــن الــتخــــوم ويــنحــــدر الـكــنــــاوة مــن الــصحـــــراء ووصل
االفريقية وسكنـوا املغرب قدميا وكونوا فرقا موسيقية متزج
يف إيقـاعـاتهـا األسـالـيب املـوسـيقيـة األفــريقيـة واألمــازيغيـة
وطقـوسهـا غـريبـة يف بعـض األحيـان تـشفـي من رزايـا الـروح

كما يقولون. 
والـكـنــــاوة احلقــيقـيـــون كـمـــا جــــاء يف بعــض الـــدراســـات يف
األصـول املغربية هم من ساللة العبيد الذين مت استيرادهم
خالل العصر الذهبي لالمبـراطورية املغربية )نهايات القرن
16 امليالدي( من افـريقيـا الغـربيـة التي كـانت تـسمـى آنـذاك

السودان الغربي )مالي حاليا(. 
وقـال البـاحـث محمـد أسلـيم ان تـسـميـة كنـاوة هي "حتـريف
لالسـم االصلي الـذي كــان )كيـنيــا( )غيـنيـا( أو عـبيــد غيـنيـا
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يعـدان رمـزيـن وسفيــرين ملــوسيقـى غـنيـة تعـتبـر رمـزا للقـاء
الثقافات والنبعاث املوسيقى التقليدية. 

وسيقـدم العـازفــان املتـألقـان عــروضهمـا امــام اكثـر 500 ألف
مـتفــرج يف الهــواء الـطلق بــالنـظــر إلــى شهــرتـهمــا العــامليــة

خاصة لدى الشباب من هواة البلوز واجلاز. 
وتـتـمـيــز الــدورة املقـبلــة كـــذلك بـتـنـظـيـم سهــرات ضخـمــة
يحييهـا فنانون عامليـون باندماجهم مع فـرق موسيقى كناوة
احمللــيــــة واألفـــــريقــيــــة الــتــي تـــشـكـل العــصــب الــــروحــي يف

املهرجان. 
ويـضفي املهـرجـان علـى املـدينـة الـســاحليـة اجلـميلـة طـابعـا
سيـاحيـا بــامتيــاز حيث تـستقـبل اآلالف من الـسيــاح وحتيي
الفـــرق سهـــراتهــا الــى اخـــر اللـيـل بكـثـيــر مــن االيقــاعــات

والرقصات. 
يذكـر ان حوالي 300 فـرقة مـوسيقيـة شاركت الـسنة املـاضية
يف املهـرجـان حـيث قـدمت عـروضهـا امـام مـا يـزيـد علـى 450

ألف من املتفرجني من داخل املغرب وخارجه. 
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إعداد/ محمد راضي

عمودي  أفقي

حل العدد السابق

.1 مـطــرب عـــراقي اشـتهــر يف االغـــاني
السياحية. نافية.

.2 مـــن معــــــدات الـفالح )م(. حــــــرف +
طريق.

.3 نـــــادى بــصـــــوت عـــــالٍ )م(. حـــــديـث.
تخلص من محنة مهلكة.

.4 اوالد. تدريباته.
.5 احـــــد الفــصــــول. ضـمـيــــر مـتـــصل.

للتخير.
.6 اســم نـــــادي ريـــــاضــي قـــطـــــري )م(.

سكان الصحراء )م(.
.7 اإلختراع العمل غير املسبوق.

.8 ضـمـيـــر مـنفــصل. عـملـــة عـــربـيـــة.
نصف )قادر(.

.9 نــــصف )طــــــريق(. مــن اســمـــــاء اهلل
احلسنى )م(.

.10 دعمه )م(. معضلتي )م(.
.11 دولة آسيوية. احد اجزاء الفم.

.12 املـكاملـة الهـاتفيـة. اسم علم مـؤنث
)م(.

.6 عكس التطرف )م(. نصف )يبني(.
.7 بحر. محطة فضائية عراقية.

.8 نهــــــر ميــــــر عــبــــــر عــــــدد مــن الــــــدول
االوربية. نصف )حتمي( )م(.
.9 يف الفم )م(. التمكّن )م(.

.10 احد االلوان. النجوم )م(.
.11 احــــد الكـتـب املقـــدســـة )م(. نـــرسـب

)م(.
ـــــــة. أخـــــــدع. ـــــــائـــي ـ.12 املــــــســــطـحـــــــات امل ـ ـ ـ

.1 احدى املنـاطق السـياحيـة يف العراق.
شعب )م(.

.2 عـكــــس الفـــــاشل )م(. مـنـــســــوب الــــى
احدى العواصم االوربية )م(.

.3 عكس مهزومني. حلن.
.4 يجــري يف العــروق. نحــسن. خــاطــره

بصيغة اجلمع )م(.
ــــــــدَ )م(. احــــــــدى مــــــــدارس الـفـــن .5 قَـعَ

التشكيلي )م(.
ـ ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

تـواجهك املـشاكل هـذه الفتـرة، عليك بـالصبـر ومعرفـة ما
يخـطـط له اعــداؤك. عـــاطفـيـــا، مفــاجـــأة علــى الـصعـيــد
العـاطـفي تـزيــدك ثقـة بـالـشـريـك وتعلقــا به، وهـو بـدوره

ينتظر ما وعدته به. 

ضـع بعــــض اجملهـــــــود يف اتّجــــــاهــك املهــنــيّ . ال تـــتجــنّــب
االخـــتالط بـــــــالعـــمالء أو الـــــــزّمالء . حتــتــــــاج ان تــــســـمح
آلخـرين أن يـعرفـوك أفضـل . سوف يـكون زمـيلك متـشوق
ـالن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّك .                         ـ

 ال تـلعب بــالنـار ايهـا احلـسـاس الـرقـيق، النك لـن تكـتفي
بـحــــــــرق اصــــــــابـعــك فـحــــــســـب بـل ســـتــــــشـعـل اعــــصــــــــابــك
واسـتقـــرارك، انـت نــسخـــة طــبق االصل عـمـــا تعلـمـته مـن
اهـلـــك. فـلــــمــــــــــــاذا يـــــــــســــتـغــــــــــــربــــــــــــون مــــــــــــا تـقــــــــــــوم بـه؟ 

ستعلق الكثير مـن االهمية على احلياة االجتماعية وعلى
طـمــــوحــــاتـك. فـكل الـكــــواكـب ســتحـمـيـك وكل اعـمــــالـك
ستجـري كمـا تـتمنـى وتـطمح وقـد تعقـد اتفـاقـات جـديـدة
ـمـــــــهـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  ـ ـ ـ

تضج بـالـنشـاط واحليـويـة هـذه الفتـرة وال تعـرف الهـدوء
ابدا، النجـاح املهني الـذي تسعـى اليه بحاجـة الى الـصبر،

العناد وحده ال يكفي، قلبك يحرضك اكثر من عقلك. 

  مهنـيا، سفـر يلوح يف االفق ويـلون حيـاتك املهنـية امللـيئة
بــــاالرقــــام. عــــاطفـيــــا، انـت مـتـفلـت الــــى اقــصــــى احلــــدود
واجلمـيع مـتنـبه لهــذا الفـلتــان الــذي لـم يعهــدوه فـيك. 

أتبـع قلبك وال تعـارضه. فحـدسك ميلـي عليك مـا يجب
الـقيــام به. عــاطـفيــاً هنــاك مــا يفــرح القلـب فال تــرتبـط
ــــــــــــازة.  ـبـــــتــــــــــســــــــــــرع. تـــــتـــــمـــــتـع بـحـــــــظ و فــــــــــــرص ممـــــت ـ ـ

ثقتـك بنفـسك قـويـة وتــستــطيع حتـقيق مــا تتـمنـاه لـذا
ابتعـد عن الـشكـوك. عـاطفيـا، عـواطفك عـميقـة اال انك
تـتـصـــرف احـيـــانـــا بحـــذر جتـــاه مـن حتـب. اعـتـمـــد علـــى
ـقـــــــــــــــــــــــــــدرتـــــــك وحـــــــــــــــــــــــــــدســـــــك دائـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــا.             ـ ـ

ستـستـقبل هـذا الـشهـر بــابتـسـامـة عــريضـة . فـستـشعـر
بـــالهـــدوء و حتـــاط بـــاحلـب. علـيك أن تـتجـنـب مــشـــاكل
الغـيــــرة بحـيـث صــــداقــــاتـك سـتــنعــم بجــــو مـن الـتـفهـم

  كـن حـــذِراً فقـــد تـتـــأثـــر حـيـــاتـك العـــاطفـيـــة خـــاصـــةً يف
األسـبــوع األول. قـــد تعـيــد االتـصــال بــإنــســان غــاب عـنك
طــــــــــويـالً حــــيــــث ســــيـجــــــــــدد ثـقــــتــك بــــــــــاملــــــــســــتـقــــبـل.    

مهنيـا، فتـرة شاقـة يف انتظـارك ومسـؤوليـات جديـدة توكل
اليك وتـزيـد همـومك وجهـودك ملـا ال تـسعـى الـى استفـادة
ــــــــــــــــــــة.      ــــــــــــــــــــاتـــــك الـــعــــــــمـــلــــــــي ــــــــــــــــــــادة يف حــــــــي ــــــــــــــــــــري ـال ـ ـ ـ

تتــذكــر املـــاضي وتـغيــر مــواقـف وحتـــى إذا احتــاج األمــر ،
هــدفـك يف احليـــاة ، يكــون احلـظ بــرفـقتـك حيـث تتـغيــر
بـعض األوضـاع ملـصلحـتك و لكـن كن حـذراً و خـاصــةً من
اآلخـــريـن الـــذيـن يعـــرضـــون علــيك مــشـــاريع خـيـــالـيـــة. 

التقـينـا بـاحلـاج خـليل صـالح جـايجـي ليحـكي
لنا قصة مقهاه قائالً: 

تأسـس املقهى عـام 1933 وكان يـديره والـدي )رحمه اهلل( وقد
كـان مــولعــاً بكل مـا هـو قـدمي وتــراثي كهـذا )الـراديـو( الـذي
جتاوز عمره املئة عام وتلك الصورة التخطيطية للشيخ عبد

القادر الكيالني والعمر الزمني لها أكثر من ثمانني عاماً.
وكيف توارثت هذه الهواية وجمعتها مع تقدمي الشاي؟

- هــذا املقهـى كــان من رواده شخـصيـات معـروفــة يف املنـطقـة
كـوزيـر اخلـارجيـة هـوشيـار زيبـاري واحملــافظ ونــائبه والـشيخ

أقدم مقهى يف أربيل

صور قديمة وعمالت خمتلفة 
وأغنيــــات كرديـــة بــرائحة اهليـــل

مــراحل عــدة يف العــراق إضــافــة إلـــى عمـالت أجنـبيــة ويقــول
احلاج خلـيل: كل هذه حـصلت عليـها من األصـدقاء وبعـضها

حصلت عليها من السوق وأصحاب االنتيكات.
ويف داخل املقهـى وعلـى رف عــال سمـاورات الـشـاي القـدميـة،
حتــدث عـنهــا احلــاج خلـيل بكـثيـــر من االهـتمــام وقــال: هــذه
جـزء مـن التـراث األصـيل هنــا يف منـطقـة كــردستـان العـراق،

نعتز باقتنائها، ويف كل بيت البد أن جتد واحداً منها.
املـتـيـمـــز مـنهـــا الـــروسـي الـــذي يــشــتغل بــــالفحـم واإليـــرانـي
بـالفحم أيضاً وأشار إلى أحـد )السماورات( الذي كان حجمه
متوسـطاً ولـونه راح عنه يـريقه األصفر يـقول عنـه هذا ألمي
وكـان ال يفـارق جلـسـاتهــا يف البـيت وشــربنــا منه أطـيب شـاي

مبذاقه املهيل.

نــور الــديـن والـشـيخ صــدر
ـــــــدي. ـــــــديـــن الـــنـقـــــشـــبـــن ال
وكـثـيــريـن غـيــرهـم زاروا هـــذا املقهــى وتــذوقــوا

الشاي من يدي.
وهناك صور ملشاهير الرياضة أمثال عدنان القيسي يف نزاله

مع كوريانكو عام 1972 وصور نادرة لقلعة أربيل عام .1940
وأشــار احلــاج خلـيل إلــى صــورة كـبيــرة للــزعـيم الــراحـل عبــد
الكـرمي قاسـم وقال هـذه الصـورة من النـوادر أيضـاً وهي متثل
الــزعـيم يف أولــى مــراحـل حيـــاته العــسكــريــة. وكـــذلك صــورة
للملك فـيصل الـثانـي قبل تتـويجه وهـو برفـقة والـدته امللـكة
عـــاليــة.أمــا عـن العـمالت اخملـتلفــة املعـــدنيــة والـــورقيــة فـفي
املقهـى أكثـر مـن ألف عملــة ومصكـوك معـدنـي ميثل تـداولهـا

ـ ـ ـ

يف السوق
القدمية وسط

أربيل ثمة مقهى صغير
عند مدخل شارع ضيق

أشبه ما يكون بتلك
الشوارع الضيقة يف

محالت بغداد القدمية:
الفضل، والكفاح.

ميزة هذا املقهى أن
جدرانه غطتها صور حلقب

تاريخية ورجاالت سياسية
وفنية ورياضية.

موسيقى واساطير

كناوة ومشاهري اجلاز يعزفون موسيقى الروح باملغرب 
الرباط /وكاالت

 يف بيـان صادر عن مـدير تلفـزيون دبي
وبــــرنـــــامج جنــم اخللـيـج، أعلـن أن

ضـــيف حـلقـــــــة الــثـــــــامــنـــــــة مــن
بـرنــامج جنـم اخللـيج الـفنـان

عـــبــــــــد الــــــــرب ادريــــــس قــــــــد
تعــــــرض حلــــــادث عــــــرضــي
أثنـاء مـشــاركته يف تـدريب
املـواهـب الغنـائيـة وبـروفـة
األغـنيــة اجلمــاعيـة الـتي
سـتبـدأ بهـا حلقـة الـليلـة

من البرنامج. 
وقـد اضــاف البيـان أنه مت
نقل الـــدكـتـــور عـبـــد الـــرب

إلــى املــستـشفــى األمــريـكي
بـــــدبــي لــتـلقـــــى الـعالج مــن

اإلصــــــابــــــة الــتـــي شخــــصهــــــا
األطبــاء بخلع يف الـكتف وكـسـر

يف الــيـــــد الــيــــســـــرى، وقـــــد خــــضع
لعمليـة جراحيـة على يـد البروفـيسور

األملاني هارولود استشاري العظام واملفاصل
باملسـتشفى وتكللـت بالنجاح، وسـيتطلب األمر بقـاءه ملدة ثالثة أيـام على أكثر

تقدير ومن ثم سيخرج ساملاً معافى.
وقد أحيـط الدكتور عبـدالرب إدريس باهـتمام بالغ من قـبل إدارة تلفزيون دبي
بشكـل عام وأسـرة برنـامج جنـم اخلليج بـوجه خـاص، وقال عـلي خليـفة مـدير
تلفـزيــون دبي أن احلـالـة الـصـحيــة العـامــة للـفنــان عبـدالـرب إدريــس ممتـازة
ومـطمـئنــة، ويحـظـي بكل رعـايـة واهـتمـام، وهـو بـني أهله وذويه، وقـد أدهــشنـا
بـالـروح املـعنـويــة العــاليـة وحـرصـه البــالغ للقـاء جـمهـوره ومـحبـيه مـن خالل
شـاشــة تلفـزيـون دبـي عنـدمـا أبـدى أسـفه البــالغ لعــدم متكـنه من املـشـاركـة يف
احللقــة املقــررة. ومتنــى الــدكتــور عبــدالــرب جلمـيع املــواهـب الفـنيــة الــواعــدة
املشاركة يف دورة البرنـامج الثانية كل التوفيق والنجاح. مؤكدا أن جنم اخلليج
يعد أحـد أهم البـرامج املسـتكشفـة للمـواهب الغـنائيـة والداعمـة لها يف فـضاء

اإلعالم العربي عامة.
وأضـاف مـديــر تلفـزيــون دبي أنه كـان مقـررا أن يـشــدو الفنــان الكـبيـر بـأغـنيـة
"ليلــة" مع جـميع املـشـاركـني يف البـرنــامج كـافـتتــاحيــة للحلقــة الثــامنـة، إلـى
جانب أحدث أغانية يف شـريطه اجلديد ووصلة غنائـية أخرى منفردة على آلة
العـود كـان يعـد لهـا أن تكـون مفـاجـأة احللقــة. ومتنـى علـي خليفــة أن يتـمكن
املوسيقـار الكبيـر من املشـاركة يف إحـدى حلقات البـرنامج القـادمة. مـضيفا أن
مـشـاركــة عبـدالـرب إدريـس تعـتبـر إضـافــة مميــزة للبـرنــامج ودعمـا آخـر يقـدم

للمواهب الغنائية الشابة يف برنامج جنم اخلليج.

عبد الرب ادريس 
يتعرض حلادث

دبي/وكاالت

تشكل مـوسيقـى التعـايش الكـوني مـحور مهـرجان كـناوة
ومــوسـيقــى العــالم الــذي حتتـضـنه مــدينــة الـصــويــرة
الواقعـة على 450 كـلم غرب الـرباط يف الـفترة املـمتدة

من 22 الى 25 من شهر حزيران املقبل. 
وتتمـيز الدورة التـاسعة من التظـاهرة العامليـة الكبرى
مبـشاركة أكبر فناني اجلـاز والبلوز يف العالم وهو ما مينح
املهـرجـان طـابعــا احتفــاليــا ضخمــا متتــزج فيه املــوسيقـى
املغــربـيــة العــربـيــة واألفــريقـيــة مبــوسـيقــى العــالـم رغـم

اختالف األديان واالجناس. 
وتهــدف اللـجنــة الـتنـظيـميــة الــى جعل املــدينــة الـســاحـليــة
األبـرد يف اململكـة علـى مـدار الـسنـة محطـة للتـواصـل الفني
الـكوني وفـضاء للـتعايـش واذكاء لـروح السالم التـي تنشـدها

اململكة يف العديد من مهرجاناتها الدولية الكبرى. 
ويشـارك يف املهـرجـان الـذي يجـذب الـيه اآلالف من الـسيـاح
والــزوار العــديــد من الـفنــانـني العــامليـني من أبــرزهم عــازفــا
القـيـثــارة االمــريكـيـني بــات مـيـثـنـي وكــوري هــاريــس اللــذان
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اربيل/آمنة عبد العزيز
تصوير/نهاد العزاوي


