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في رابع ليالي مهرجان املوسيقى الخامس عشر

فن

الفرقة اليمنية أشعلت الجمهور بـ «الحضرمي» و«العدني»
كتب شريف صالح

{

رمزي محمد

{

{

علي بن بريك

ي��واص��ل مهرجان املوسيقى ال��دول��ي لياليه ف��ي مسرح
ال��دس�م��ة ،حيث يفتح لعشاق النغم ن��اف��ذة أخ��رى على
موسيقى العالم ،وينتقل بنا من الكويت الى ايران الى
ال�ي�م��ن ،وم��ن آل��ة ال �ع��ود ال��ى «ال�س�ن�ت��ور» ال��ى التصفيق
ب�ق�ط��ع خ�ش�ب�ي��ة ص�غ�ي��رة ف��ي اي �ق��اع��ات أدخ �ل��ت البهجة
والسرور على الحضور.
وف ��ي ال�ل�ي�ل��ة ال��راب �ع��ة ام �ت��أ م �س��رح ال��دس �م��ة ع��ن آخ��ره
بعشاق التراث العربي وفنون الجزيرة العربية ،اآلتية
م��ن ج�ن��وب�ه��ا وت �ح��دي �دًا م��ن ال�ي�م��ن ال�س�ع�ي��د ،أل� ��وان من
الرقصات والغناء الحضرمي والعدني ،أنعشت الذاكرة
وأث � � ��ارت ال� ��وج� ��دان ف �ت �ف��اع��ل م �ع �ه��ا ال �ج �م �ه��ور ب��األك��ف
والتصفيق وال�ه�ت��اف .وع�ل��ى بساطة ال��رق�ص��ات لكنها
وجدت تجاوبًا فاق كل التوقعات.
قدمت الحفل االعالمية الشابة ن��ورا عبدالله ،وك��ان في
م�ق��دم��ة ال �ح �ض��ور أم ��ن ع ��ام امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب م .علي اليوحة ونائب السفير اليمني
د .محمد ال�ب��ري وأرك ��ان ال�س�ف��ارة اليمنية ف��ي الكويت
وأبناء الجالية اليمنية وعشاق االيقاعات الخليجية.
واملعروف ان الفرقة اليمنية أسستها مجموعة من ابناء
ال�ج��ال�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ي��ش ف��ي ال�ك��وي��ت ع ��ام 2002
وش��ارك��ت ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ال �ح �ف��الت وامل �ن��اس �ب��ات ال�ع��ام��ة
والخاصة حيث تعرض لجمهورها أل��وان��ا م��ن الفنون
الشعبية اليمنية من خ��الل األغ��ان��ي وااله��ازي��ج وفنون
الرقص التي تعبر عن التراث اليمني.
وم ��ن أش �ه��ر ال��رق �ص��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال �ف��رق��ة« :ال �ع��دة»
وتعبر عن االستعداد التام للحرب« ،الفية» وتقام في
االف ��راح ال�ع��ام��ة« ،ال��زام��ل» ال�ت��ي تميز بعض ال�ع��ائ��الت،
«االس� �ت� �م ��اع» وت �ق��ام ف��ي االع � � ��راس« ،ال ��زف ��ة» وه ��ي زف��ة
ال� �ع ��روس و «ال �ق �ط �ن��ي» وي�ت�م�ت��ع ب �ه��ذه ال��رق �ص��ة أب �ن��اء
منطقة القطن بصورة خاصة.
وبدأت الفرقة حفلها في الثامنة والنصف مساء وسط
ح �ف��اوة ج�م��اه�ي��ري��ة ك�ب�ي��رة وأج� ��واء م��ن ال�ب�ه�ج��ة ،وك��ان
ان��دم��اج أع�ض��اء الفرقة ورقصهم املحبب والطريف من
أهم أسباب تفاعل الجمهور وشعوره بالسعادة ،فكان
من الطبيعي ان يكافئهم مباشرة بالهتاف والتصفيق
واملتابعة لحظة بلحظة.
وات �س��م أداء ال�ف��رق��ة ع�م��وم��ًا ب�س�م��ات ال��رق��ص الخليجي

الفرقة اليمنية

ً
امل� �ع ��روف ،ال� ��ذي ت�غ�ي��ب ع �ن��ه امل � ��رأة وي �ح��ل ال��رج��ل ب��دال
منها كما ح��دث ف��ي رق�ص��ة «ال��زف��ة» ،وأي�ض��ًا بالعفوية
واالرت� � �ج � ��ال ،ال �ت��ي ال ت �م �ن��ع ال �ت �ن��اس��ق وال� �ت� �ج ��اوب في
ال �ح��رك��ات ت �ب��اع��ًا ب ��ن األع � �ض ��اء ،وم �ص��اح �ب��ة ال��راق��ص
لاليقاع املوسيقي ودندنة املطرب أو أعضاء الفرقة.
وت �ج��در االش� ��ارة ال��ى ان ال�ف��ن ال�ح�ض��رم��ي يعبر بصفة
عامة عن ت��راث الشمال وم��ن أشهر سماته ألحان ال��دان
وي�م�ث�ل��ه ف �ن��ان��ون ك �ب��ار أب��رزه��م أب ��و ب�ك��ر س��ال��م وك��رام��ة
م��رس��ال وح �س��ن امل �ح �ض��ار ،ف�ي�م��ا ي�ع�ب��ر ال �ف��ن ال�ع��دن��ي
ع��ن ت��راث الجنوب وم��ن أشهر رواده امل��رش��دي وع��وض

املسلمي.
ولعل أهم ما يميز الرقص اليمني هذا املزيج الحضاري
امل��ده��ش م��ا ب��ن االرث اآلس �ي��وي واألف��ري �ق��ي وال�ع��رب��ي،
ن �ظ �رًا ل �ل �م��وق��ع ال �ج �غ��راف��ي امل �م �ي��ز ج � �دًا ل �ل �ي �م��ن ،وك��ذل��ك
ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ج�غ��راف�ي�ت��ه امل �ع �ق��دة م��ا ب��ن ج�ب��ل وس�ه��ل،
ولهذا عادة ما يتم تصنيف تلك الرقصات جغرافيًا الى
دوعني وحضرمي وعدني وغير ذلك.
ومن عناوين الرقصات التي قدمتها الفرقة نالحظ أنها
في جوهرها ترتبط بلحظات السعادة والفرح في حياة
االنسان البسيط وه��ي تلك اللحظات املتعلقة بالزواج

حفل األوركسترا اإليراني ..كامل العدد

خالل محاضرة سحر ملحم وأروى الشاعر

املوسيقى عالج لالكتئاب
وأمراض الضغط والشيخوخة

{

كتب شريف صالح

وس ��ط ح �ض��ور ف ��اق ك ��ل ال �ت��وق �ع��ات مأ
م � �س� ��رح ال ��دس � �م ��ة ع � ��ن آخ � � � ��ره ،ي �ت �ق��دم��ه
االم��ن ال�ع��ام للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب م.علي اليوحة والسفير
االيراني لدى الكويت روح الله قهرماني
ون��ائ��ب وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة االي��ران��ي د حميد
ش ��اه اب � ��ادي وال ��وف ��د امل ��راف ��ق وع� ��دد من
السفراء وجمهور كبير  ،أبدعت وتألقت
األورك �س �ت��را االي��ران �ي��ة ع��زف��ًا وغ �ن��اء ،في
واح� � � ��دة م� ��ن أج� �م ��ل س � �ه� ��رات م �ه��رج��ان
املوسيقى الدولي.
قاد األوركسترا املايسترو برديا كيارس
ال��ذي يعد اص�غ��ر موسيقار وع ��ازف في
تاريخ األوركسترا ،برع في العزف على
آلة السنتور احدى أهم اآلالت االيرانية،
وعلى آلة الكمان الغربية ودرس في ايران
وب��رل��ن على ي��د أشهر ق��ادة األوركسترا
في العالم ،وك��ان أداؤه وتحكمه الفائق
في جسده واش��ارات يديه ،الفتًا للغاية،

وشارك في الحفل املطرب الرئيسي علي
رضاقرباني.
وض � �م� ��ت األورك � � �س � � �ت� � ��را م � ��ا ي � �ق� ��رب م��ن
أرب � �ع� ��ن ع � ��ازف � ��ًا ،ن �ص �ف �ه��م ت �ق ��ري �ب ��ًا م��ن
ال �ن �س��اء ،وغ �ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ب��ال �ط �ب��ع اآلالت
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،وم � ��ن أب� � ��رز ال� �ع ��ازف ��ن ف �ي �ه��ا:
ب � ��درام ف��ري��وس �ف��ي ،ع �ل��ي ج �ع �ف��ري ،تينا
ج� ��ام� ��ه ك� ��رم� ��ي «ك� ��ون � �ت� ��رب� ��اص» ،رام � ��ن
يوسف وماني «ف�ل��وت» ،محسن عبادي
وفرنوش رحيمي «أبوا» ،نيلوفر محبي
«كالرينت» ،س��ارا بيرام ،لعيا اعتمادي،
كاوه تسعيري ،وحسام حسيني «تار»،
مجيد اسماعيلي متن «س�ن�ت��ور» ،آتنا
م�س�ت�ع��ان ،ش��اه��رخ خ�ل�ي��ل ون �ك��ار ن ��وراد
«ع��ود ،يلدا صمدي «بيانو» ،وبريجهر
خ ��واج ��ه «ق � ��ان � ��ون» .اض ��اف ��ة ال� ��ى امل� ��وزع
ك �ل �ن ��وش خ ��ال �ق ��ي وامل � ��ؤل � ��ف امل��وس �ي �ق��ي
أستاذ روح الله خالقي.
وق ��دم ��ت األروك � �س � �ت ��را س �ب��ع م �ع��زوف��ات
وأغ � �ن � �ي� ��ات ه� � ��ي :م � �ع� ��زوف� ��ة «دو ن �غ �م��ه
ب �خ �ت �ي��اري»« ،ح� ��اال ج� ��را» ش �ع��ر أس �ت��اذ

اليوحة مكرمًا كيارس بحضور السفير اإليراني واملستشار الثقافي

ال�ف��رق��ة ال��وط�ن�ي��ة االي��ران �ي��ة ،ه��ي قدرتها
على استلهام التراث االيراني والشرقي
وال � �ص� ��وف� ��ي ،وه� � ��و م� ��ا ظ� �ه ��ر ب ��وض ��وح
ف ��ي امل �ق �ط ��وع ��ات ،وف� ��ي ت��وظ �ي��ف ب�ع��ض
اآلالت ال �ش��رق �ي��ة واالي ��ران� �ي ��ة خ�ص��وص��ا
«ال �س �ن �ت��ور» و«ال� �ع ��ود» و«ال� �س� �ت ��ار» ،ما
أع� �ط ��اه ��ا روح� � ��ًا م��وس �ي �ق �ي��ة ق��ري �ب��ة م��ن
ذائقة الجمهور العربي .فهي بذلك تفتح
أف�ق��ًا المكانية التكامل م��ا ب��ن العاطفة
الشرقية وتراثها املوسيقي ،وبن اآلالت
الغربية وقوالبها الكالسيكية.
وح � � ��رص ال� �ج� �م� �ه ��ور ال� �ع ��اش ��ق ل �ل �ت��راث
الغنائي االي��ران��ي وللفنون الراقية على
اصطحاب أطفالهم ملشاركتهم متعة ال
تعوض.
وك � ��ان امل �س �ت �ش��ار ال �ث �ق��اف��ي االي� ��ران� ��ي د.
عباس خامه يار أكد في كلمته في بداية
ال �ح �ف��ل ع �ل��ى ع �م��ق وام � �ت� ��داد ال �ع��الق��ات
الثقافية بن الكويت واي��ران وما يجمع
ال �ب �ل��دي��ن م��ن أواص � ��ر وع ��وام ��ل مشتركة
ك �ث �ي��رة ،وااله �ت �م��ام ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي توليه
ق �ي��ادة ال�ب�ل��دي��ن ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف��ن ،ف��ي ظل
وجود مؤسسات ثقافية عريقة تحتضن
املبدعن.
كما اكد على مكانة املوسيقى باعتبارها
ال�ل�غ��ة ال�ع��امل�ي��ة ب��ن ال�ب�ش��ر وم��ن خاللها
ي �م �ك��ن م ��د ال �ج �س��ور ب ��ن ال �ث �ق��اف��ات ع��ل
اختالفها .ونوه بما تتميز به املوسيقى
االيرانية وما شهدته من تطور وتكامل
ع� �ل ��ى م � ��ر ال � �ع � �ص� ��ور وم� � ��ا ت �ع �ك �س��ه م��ن
خصائص ثقافية وحضارية ،واقترابها
من روح املوسيقى الغربية رغم تأثرها
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ب��امل��وس�ي�ق��ى ال�غ��رب�ي��ة.
واش��ار ال��ى ان ال�ش��رق ه��و م�ص��در اآلالت
امل��وس�ي�ق�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة وف ��ي خ �ت��ام كلمته
وجه املستشار الثقافي الشكر للمجلس
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال � �ف � �ن� ��ون واآلداب
والعاملن فيه على جهودهم الكبيرة في
اقامة وانجاح هذا املهرجان.
وف ��ي خ �ت��ام ال �ح �ف��ل ق ��ام األم� ��ن ال �ع��ام م.
ع�ل��ي ال �ي��وح��ة ه��رم��ان��ي واب � ��ادي ب��اه��داء
املايسترو برديا كيارس درع املهرجان
تقديرًا ملا قدمته األروكسترا.

ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات م �ه��رج��ان امل��وس�ي�ق��ى ال��دول��ي
ال� �  15أق�ي�م��ت ع�ل��ى م�س��رح ال��دس�م��ة محاضرة
ب �ع �ن��وان «ال �ع ��الج ب��امل��وس�ي�ق��ى» ح��اض��ر فيها
ك ��ل م ��ن د .س �ح��ر م �ل �ح��م ب��اح �ث��ة ف ��ي ال �ع��الج
ب��امل��وس �ي �ق��ى ود .أروى ال �ش��اع��ر اس �ت �ش��اري��ة
أم � ��راض ال �ق �ل��ب و ال �ب��اط �ن �ي��ة  ,ت �ن��اول �ت��ا فيها
أث��ر املوسيقى ف��ي ع��الج العديد م��ن األم��راض
العضوية والنفسية لالنسان وتقديم بعض
النماذج املوسيقية بالعزف على آل��ة البيانو
للدكتور بارتك ريباك ود  .سحر ملحم و آلة
الكمان د .فيروز كاديروفا .
ب��داي��ة ت �ح��دث��ت د .س �ح��ر ع��ن ع��الق��ة ال�ع�ص��ب
ال�س�م�ع��ي امل �ب��اش��رة ب��ال��دم��اغ امل �ج �ه��ز ب� ��دارات
عصبية مختصة تتعامل مع املوسيقى فقط.
وب�م��ا ان ه��ذه ال� ��دارات املختصة منتشرة في
ج�م�ي��ع أن �ح ��اء ال ��دم ��اغ ف ��ان ت��أث �ي��ر امل��وس�ي�ق��ى
ي�ش�م��ل ج�م�ي��ع امل ��راك ��ز ال�ع�ص�ب�ي��ة ف ��ي ال��دم��اغ
وبالتالي فان العالج باملوسيقى ي��ؤدي دوره
بفعالية كبيرة.
ولخصت د .سحر أهمية العالج باملوسيقى في
حاالت االكتئاب واألمراض النفسية ومعالجة
بعض االعاقات مثل مرض التوحد باالضافة
الى أمراض الشيخوخة .كما ركزت على فوائد
البرامج العالجية باملوسيقى ملعالجة االدمان
التي تتيح للمريض املدمن التعبير عن نفسه
وع ��ن آالم ��ه وال �ت��واص��ل م��ع م��ن ح��ول��ه دون ان
يضطر ال��ى ال�ك��الم مما يخفف عنه الضغوط
النفسية والفكرية ويهدئ انفعاالته.
أما عن دور املوسيقى في األم��راض العضوية
وال �ع �م �ل �ي��ات ال �ج��راح �ي��ة ف �ي �ت �ج�ل��ى ب�ت�خ�ف�ي��ف
ال�ح��اج��ة ال��ى امل�س�ك�ن��ات ذات اآلث� ��ار الجانبية
غ �ي��ر امل ��رغ ��وب ��ة أو غ �ي��ر امل �ح �ت �م �ل��ة ع ��ن ط��ري��ق
ت �ح �ف �ي��ز ال � �غ ��دة ال �ن �خ��ام �ي��ة ف ��ي ال� ��دم� ��اغ ع�ل��ى
اف� � ��راز االن � ��دورف � ��ن ال � ��ذي ي �ق ��وم ب � ��دور م �خ��در
ل��أل��م .وي�م�ك��ن للموسيقى ان ت��دع��م وت�س��ان��د
األدوي ��ة ل�ع��الج أم��راض السكري وض�غ��ط ال��دم
امل��رت �ف��ع ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق االس �ت��رخ��اء
وتخفيض مستوى السكر وال�ح��د م��ن ارتفاع
الضغط بتخفيض مستوى هرمون االكتئاب

{

األوركسترا اإليرانية
ش�ه��ري��ار« ،رن�ك��ارن��ك» شعر ب�ي��زن ترقي،
«ي��ار رميده» شعر أستاذ ره��ى معيري،
«م��ي ن��اب» شعر ح��اف��ظ« ،ب�ه��ار عاشق»
ش �ع��ر ب �ي��زن ت��رق��ي ،واي �ض��ًا «أي اي� ��ران»
وه��ي األغنية التي كانت نشيدًا وطنيًا
اليران قبل النشيد الحالي.
ت� �ن ��وع ��ت ف � �ق� ��رات األورك� � �س� � �ت � ��را م� ��ا ب��ن
امل��وس �ي �ق��ى وال� �غ� �ن ��اء ال��وط �ن��ي وال �غ �ن��اء
ال��روم��ان �س��ي ال �ح��دي��ث وامل ��ؤث ��ر ،وت��أل��ق
الفنان علي رضا قرباني بصوته القوي
والشجي واحساسه العالي وقدرته على
التلوين والتنويع بن املقامات ،ويعتبر
قرباني م��ن أشهر مطربي اي��ران حاليًا،
وغ�ن��ى مقدمات العديد م��ن املسلسالت.
ت�ع�ل��م ال �ع��زف وال �غ �ن��اء ف��ي س��ن ال�ث��ان�ي��ة
ع� �ش ��رة ع �ل��ى ي ��د ك� �ب ��ار ال �ف �ن��ان��ن أم �ث��ال
خسرو سلطاني وحسن عمومي .ومن
أش�ه��ر أل�ب��وم��ات��ه «اش �ت �ي��اق»« ،ع�ل��ى ب��اب
الشمس» ،و«املحرومون الصامتون».
وب � � ��رغ � � ��م ال � � �ط� � ��اب� � ��ع ال � � �غ� � ��رب� � ��ي ل� �ل� �ع ��زف
األروك � �س � �ت ��رال ��ي ع� � ��ادة اال ان م ��ا ي�م�ي��ز

والوالدة والزرع والحصاد.
وب�م�ص��اح�ب��ة ال ��رق ��ص ،ك ��ان ال �ج �م �ه��ور ع �ل��ى م��وع��د مع
الفنان رمزي محمد حيث قدم خمس أغنيات من التراث
الحضرمي والعدني ومنها «ما طاوعتني نفسي»« ،يا
س��اري الليل»« ،روع ��ة»« ،ج��ود وس��ام��ح» و«يعيب علي
الناس».
أم��ا م��واط�ن��ه ال�ف�ن��ان ع�ل��ي ب��ن ب��ري��ك ف�ق��دم مجموعة من
األغنيات التي تعبر عن الفن الحضرمي فكانت البداية ب�
«يحدونك» ثم «تستاهل انت كل خير» و «سيعود اللقاء»
و«قال بومحضار» واختتم بأغنية «بالصراحة».

جانب من الندوة

«الكورتيزول».
أم � ��ا ع ��ن أن � � ��واع امل��وس �ي �ق��ى ف ��أك ��دت ام �ك��ان �ي��ة
استخدام جميع األن��واع رغم تفوق املوسيقى
الكالسيكية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت د .أروى ال �ش��اع��ر :ي�ط��ول
ال � �ح� ��دي� ��ث ع � ��ن امل ��وس� �ي� �ق ��ى وت ��أث � �ي ��ره ��ا ع �ل��ى
األم� ��راض وال�ح��ال��ة النفسية والفسيولوجية
لالنسان وعن نسبة الذكاء فجميع الدراسات
التي أجريت أثبتت ان لها الكثير من املنفعة
لذلك جميع الكليات الطبية في العالم يدرس
بها ال�ع��الج باملوسيقى ل��ذل��ك نعالج املرضى
امل �ص ��اب ��ن ب��ال �س �ك �ت��ة ال��دم��اغ �ي��ة ب��امل��وس�ي �ق��ى
امل �ح �ب �ب��ة ل��دي �ه��م ح �ت��ى ت �س �ه��ل ع�ل�ي�ه��م عملية
النطق وتحريك األطراف والنهوض.
وأك��دت الشاعر ان للموسيقى اث��را كبيرا على
الدماغ حيث انها تزيد العناصر املسؤولة عن
بناء الخاليا وتجديدها في الدماغ وأضافت:
هناك تجربة ع��ن اث��ر املوسيقى على األطفال
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى التركيز
وبعد سماعهم ملوسيقى م��وزارت ثالث مرات
ف� ��ي األس � �ب � ��وع ان �خ �ف �ض��ت ع �ن ��ده ��م امل ��وج ��ات
امل �س��ؤول��ة ع��ن ع ��دم ال�ت��رك�ي��ز وت�ح�س��ن عندهم
امل � ��زاج وط��ري �ق��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال� �ن ��اس وظ �ل��وا
محافظن على ذلك ملدة  7شهور منذ سماعهم
للموسيقى و 70ف��ي املئة منهم حافظوا على
تركيزهم الى اآلن.
ك �م��ا أش � ��ارت ال ��ى ان امل��وس �ي �ق��ى ت �س��اع��د على
ت�خ�ف�ي��ف ح ��دة ال �ت��وت��ر ل ��دى ال �ن��اس بتخفيف
ال � �ه� ��رم� ��ون� ��ات امل � �س � ��ؤول � ��ة ع � ��ن ال � �ت� ��وت� ��ر م �ث��ل
األدري �ن��ال��ن ال ��ذي يعمل ع�ل��ى زي ��ادة ض��رب��ات
القلب ،وجميع الدراسات أثبتت ان املوسيقى
حسنت كثيرا من ح��االت الزهايمر ل��دى كبار
ال� �س ��ن ع �ن��د س �م��اع �ه��م ل �ل �م��وس �ي �ق��ى امل�ف�ض�ل��ة
ل��دي�ه��م ،واألط �ف��ال ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن أم��راض
ش ��دي ��دة وي ��رق ��دون ف ��ي ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة عند
س� �م ��اع� �ه ��م ل �ل �م��وس �ي �ق��ى ان� �خ� �ف� �ض ��ت ل��دي �ه��م
نسبة التوتر وانخفضت ض��رب��ات القلب ،الن
املوسيقى تزيد من مادة االندورفن املسؤولة
عن تخفيف الوجع .
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