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العالج بالموسيقى العربية
استعادة العالقة بين الطب والفن

محمد كريم

بالرغم من كثرة البحوث الغربية 
الحديثة حول العالج باملوسيقى، 
وتـــعـــدد الــجــهــات الــتــي تــقــدم هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــعـــالج، فــإنــه ألول مـــرة تــجــرى 
دراســــــة طــبــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع ملــعــرفــة أثــر 
املوسيقى الشرقية في نشاط دماغ اإلنسان 
العمل  بدأ  التي  الدراسة،  املزاجية.  وحالته 
الباحثني  فريق  عليها  يقوم  أخــيــرًا،  عليها 
ــل كــورنــيــل لــلــطــب - قـــطـــر«، مــكــّون  ــ مـــن »وايـ
من علماء أعصاب وطــالب بكلية طــب، إلى 
جــانــب مختصة فــي مــجــال الــعــالج بــالــفــن. 
تأثر  مــدى  على  باملوسيقى  العالج  يعتمد 
الــجــســد اإلنـــســـانـــي بـــالـــذبـــذبـــات الــصــوتــيــة 
الـــصـــادرة عــن اآلالت املــوســيــقــيــة املــتــنــوعــة، 
ويـــعـــتـــبـــر الـــطـــبـــيـــب األملــــــانــــــي النـــــــغ لـــــودك 
والــفــرنــســي جـــاك غــوســت والــكــنــدريــة تريز 
بـــاغـــو، مـــن رواد اســتــعــمــال املــوســيــقــى في 

الطب النفسي املعاصر.   
ــــالج، الــــــــذي يـــوصـــف  ــعــ ــ ــن الــ ــ ــوع مـ ــ ــنـ ــ هــــــذا الـ
أحيانًا بأنه شبه طبي، ليس ابتكارًا غربيًا 
خالصًا، فمن املعروف أن أبناء الحضارات 
الــوقــوف عليه  القديمة مــارســوه، بــل يمكن 
التقليدية  العالج  في صــور بعض طقوس 

)Getty( الرقص والغناء على إيقاع الطبول أحد أشكال العالج في بعض الثقافات

أفريقيا  في  البدائية حاليًا  املجتمعات  في 
وآســيــا واألمــيــركــتــني. ورصـــد علماء اآلثــار 
الــحــضــارة  فــي  ملحوظًا  موسيقيًا  نــشــاطــًا 
الفرعونية، تضمن عالجًا لبعض املرضى. 
وكــان في منف معبد صغير بني في عهد 
مخصص  ق.م(،   2280( الــســادســة  األســــرة 
لــعــالج املــرضــى الــذيــن يعانون مــن أمــراض 
نفسية وعصبية عن طريق فرق موسيقية 
خــــاصــــة بـــاملـــعـــبـــد، تــــعــــزف ألـــحـــانـــًا هـــادئـــة 
ــاب املـــهـــدئـــة  ــ ــشـ ــ مــــع تـــنـــاولـــهـــم لـــبـــعـــض األعـ
لألعصاب. كما كان في أبيدوس معبد آخر 
لالستشفاء، وكان الكهنة يعالجون املرضى 
بـــالـــصـــالة املـــرتـــلـــة عـــلـــى أنــــغــــام املــوســيــقــى 
ــات ونـــراجـــيـــل وغــيــرهــا  ــاجـ مـــن دفــــوف وصـ
تقيم  مخصصة  موسيقية  فــرقــة  بمعاونة 
جلسات للرقص الجماعي املنظم للمرضى. 
ــا املــرضــى املــقــعــدون فــكــانــت تــعــزف لهم  أمـ
األلــحــان بــجــانــب أســرتــهــم، كــل عــلــى حسب 
نــــوع مـــرضـــه وبـــأنـــغـــام خـــاصـــة. وفــــي بــالد 
فيثاغورس  مثل  الفالسفة،  اتــفــق  الــيــونــان 
وأبـــقـــراط وأفـــالطـــون وأرســـطـــو، عــلــى قــدرة 
املوسيقى على شفاء بعض األمراض، وهو 
الــصــني والهند.  مــا نقل أيــضــًا عــن فالسفة 
يبدو أن العالجات النفسية التقليدية التي 
كــانــت شائعة حتى وقــت قــريــب، فــي مصر 

والـــســـودان والــحــبــشــة، مــثــل »الـــــزار«، تمثل 
امتدادًا شعبيًا ملا كان عليه األمر في املعابد 
الــقــديــمــة. يــقــول سمير الــجــمــال إن الــرقــص 
والــغــنــاء عــلــى إيــقــاع الــطــبــول الخشبية أو 
النحاسية  اآلالت  فــي  الــنــفــخ  أو  الــجــلــديــة، 
أو الــهــوائــيــة عــنــد اإلنــســان الــبــدائــي، مفيد 
لـــعـــالج مـــس الــجــســد اإلنـــســـانـــي بــــــاألرواح 
الــشــريــرة الــتــي تسبب لــه أمــراضــًا خفية لم 
يجد لها سببًا أو عالجًا. غالبا ما كان هذا 
الرقص والغناء على أنغام املوسيقى يدفع 
املريض إلى الدخول في حالة من الهذيان 
والــتــرنــح وانـــعـــدام الــحــس، يــرتــمــي بعدها 
على األرض مغشيًا عليه، ثم يفيق بعدها 
معافى. وهذا أصل الــزار في مصر وبعض 
الـــــدول األفـــريـــقـــيـــة. ويــعــلــق أحـــمـــد عــكــاشــة، 
القاهرة،  جامعة  في  النفسي  الطب  أستاذ 
قــام ببحث على مئة سيدة  بأنه  ذلــك  على 
من املــتــرددات على حلقات الــزار، ووجــد أن 
نفسية،  اضطرابات  من  يعانني  غالبيتهن 
وأن تلك املوسيقى والرقص قد يخففان من 

األعراض، ولكنهما ال تشفيان. 
الفيلسوف  عــالــج  العربية  الــحــضــارة  وفــي 
والطبيب يعقوب بن إسحق الكندي )801-
الــحــاالت املــرضــيــة بــاأللــحــان،  873(، بعض 
ــلـــى الــجــســد  ــات عـ ــمـ ــغـ ــنـ ــر الـ ــيـ ــأثـ ووصـــــــف تـ

أبو  الفيلسوف  وإفــرازاتــه. كما استخدمها 
وكـــان   .)950-872( الـــفـــارابـــي  مــحــمــد  نــصــر 
ــتـــاب املــوســيــقــى الــكــبــيــر«:  ــال فـــي »كـ مــمــا قــ
»اإلنسان إذا لحقه أسف أو رحمة أو غضب 
أو غير ذلك من االنفعاالت صّوت أنحاء من 
األصـــوات مختلفة، وأمــثــال هــذه األصـــوات 
والــنــغــم إذا اُســتــعــمــلــت ربــمــا حــصــل عنها 
االنفعال  زال  ازديـــاده، وربما  أو  انفعال ما 

أو انتقص«.
ــر املــــــيــــــالدي، ظـــهـــرت  ــاشــ ــعــ وفــــــي الـــــقـــــرن الــ
رسائل إخــوان الصفا، وفيها دراســة حول 
مزاج  على  نغمة  كل  وتأثير  العود  نغمات 
فت 

ُ
أل اإلنسان. ويقول محرر الرسائل: »إذا 

ــذه الــنــغــمــات فـــي األلـــحـــان املــشــاكــلــة لــهــا،  هـ
واســتــعــمــلــت فـــي أوقـــــات مــعــيــنــة مـــن الــلــيــل 
والــــنــــهــــار، خـــفـــفـــت عـــلـــى املــــرضــــى آالمــــهــــم، 
ــاء املــتــشــاكــلــة فــــي طــبــاعــهــا إذا  ــيــ ألن األشــ
كــثــرت واجــتــمــعــت قــويــت أفــعــالــهــا وظــهــرت 
تــأثــيــراتــهــا وغــلــبــت أضــــدادهــــا«. وذكــــر ابــن 
سينا )980-1037(، في كتابه »القانون في 
فــي عــالج بعض  الــطــب«، أهمية املوسيقى 
األمراض النفسية والعقلية التي قد تصيب 
اإلنسان، مثل امليالنخوليا ومرض قطرب. 
في   ،)1592-1534( اإلنطاكي  داود  وتــطــرق 
كــتــابــه »الـــتـــذكـــرة«، إلــــى أهــمــيــة املــوســيــقــى 
الحارة، وفي  الجنون والحميات  في عالج 
ــتــــالج واالرتـــــعـــــاش. واعــتــمــدتــه  عــــالج االخــ
املــؤســســات الــطــبــيــة الــعــربــيــة مــنــذ العصر 
ــــي واملـــمـــلـــوكـــي، مـــثـــل بــيــمــارســتــان  ــوبـ ــ األيـ
قــــالوون بــالــقــاهــرة، وبــيــمــارســتــان الــنــوري 
بـــدمـــشـــق، وبـــيـــمـــارســـتـــان أرغــــــون الــكــامــلــي 
بــحــلــب، وبــيــمــارســتــان ســيــدي فـــرج بــفــاس، 

وبيمارستان منصور املوحدي بمراكش.

أبناء الحضارات 
القديمة مارسوا هذا 

العالج، ويمكن الوقوف 
عليه في صور بعض 

طقوس العالج التقليدية 
في أفريقيا وآسيا

■ ■ ■
عالج الفيلسوف 

والطبيب يعقوب بن 
إسحق الكندي بعض 

الحاالت املرضية 
باأللحان، ووصف 
تأثير النغمات على 

الجسد وإفرازاته

■ ■ ■
في القرن العاشر 

امليالدي، ظهرت رسائل 
إخوان الصفا، وفيها 
دراسة حول نغمات 

العود وتأثير كل نغمة 
على مزاج اإلنسان

باختصار

يعتمد العالج بالموسيقى على مدى تأثر الجسد اإلنساني بالذبذبات الصوتية الصادرة عن اآلالت الموسيقية المتنوعة. في 
الحقيقة، للعالج بالموسيقى تاريخ قديم، ال تُستثنى منه الفلسفة والطب العربيان

هوامش

معن البياري

انصرفت املراثي للمخرج حاتم علي، الوفيرة املستحقة، 
والثالثية  الــســوريــة  االجتماعية  بــأعــمــالــه،  التنويه  إلــى 
األندلسية والتغريبة والتاريخية والفانتازية التاريخية، 
ــاروق« )أحــيــانــا(، ولـــم تــكــتــرث بمسلسله  ــ وبــــ »املــلــك فـ
بأعماله  وال   ،)2008( الـــرمـــال«  عــلــى  ــراع  »صــ الــبــدوي 
الثالثة األخيرة في الدراما التلفزيونية املصرية. وفعلت 
هذا أيضا الصحافة الفنية العربية )باستثناء املصرية(، 
 فيها لتجربة الفنان البديع، عند 

ً
بل إن استعاداٍت غزيرة

الثالثة،  املسلسالت  اإلتيان على هذه  وفاته، خلت من 
 على 

ٌ
 أو تميزا، ضعفا أو ترهال، وهي محسوبة

ً
جودة

فقط  ليس  جيدا،  بها  التعريف  املفيد  ومــن  صاحبها، 
ألن حــاتــم علي انتقل إلــى رحــمــة الــلــه، بــل ألنــه مخرج 
كبير ومتفّرد في الدراما العربية، وبالتالي يكون طيبا 
الفلسطينية«  »التغريبة  أحّب  الذي  الجمهور  أن يعرف 
و»الزير سالم« )وغيرهما( ما صار عليه األداء الجمالي 

ملخرجهما في طْوره املصري، وهو األخير له.
ي صار«، آخر مسلسل 

ّ
من دون تطويل كالم، »أهو ده الل

بــحــق. جيد جـــدا، حتى ال يأخذني  فــاتــٌن  لحاتم عــلــي، 
لــوال تفاصيل  بأنه ممتاز )هــو كذلك  الحماس وأصفه 
غير كثيرة(. إن كان هذا املسلسل قد ظلمه عدم عرضه 
في شتاء 2019،  في موسم رمضان 2018، فشوهد 

فإن الظلم األكثر له في تجاهل صحافة املنّوعات، العربية 
له، تقييما وتحليال ومتابعة، ما يعود  )غير املصرية( 
 في 

ٌ
 قيمة

ٌ
إلى الكسل املقيم فيها، فيما هذا العمل »إضافة

مسار الدراما العربية«، كما رأته القاصة األردنية، بسمة 
النسور، في مقالتها في »العربي الجديد«. وهذا صحيٌح، 
وما كان ممكنا أن يكون صحيحا لوال اجتماع البراعة 
اإلخراجية، واللمسة املشهدية الالفتة في كاميرا حاتم 
فــي كتابة  الرحيم كمال )1971(  كــفــاءة عبد  مــع  علي، 
فــي ُمرسالته  ثـــراء محكياته، وأيــضــا  فــي  نــصٍّ متقٍن 
الجمال  فــكــرة  تعزيز  على  نهض  عندما  ومضامينه، 
والفن والثقافة والحب والشغف في مواجهة كل تطّرف 
ف وإرهــاب. و»إذا اجتمع النص القوي مع 

ّ
وجهل وتخل

كتب صاحب  كما  غــايــتــه«،  العمل  بلغ  الفائق  اإلخــــراج 
الكثير(، وليد سيف،  الفلسطينية« )وغيرها  »التغريبة 
في توديعه حاتم علي في »العربي الجديد« )2021/1/4(.

ل 
ّ
املــخــرج الــحــاذق هــو الـــذي يستنفر كــل طــاقــات املمث

الــجــيــد وإمـــكـــانـــاتـــه، واملــســلــســل املــعــنــون بــاســم أغنية 
املمثل  فــيــروز( كسب فيه  شهيرة لسيد درويـــش )ثــم 
فرصة   )1982 )مــوالــيــد  فـــراج  محمد  نسبيا،  الــجــديــد 
نفسه،  على  فيه  تفّوق  أداًء  منه  فشاهدنا  استثنائية، 
في دور موسيقي ومغٍن مولع بالحياة، محب، وطني، 
سيما وأن املسلسل قّدمه في أطوار عمرية امتدت من 
حاتم  عــن  قوله  يعود  وربــمــا  الشيخوخة.  إلــى  اليفاعة 

إلــى هذا  إنــه مــخــرٌج كبيٌر وعبقريٌّ  علي )قبل وفــاتــه( 
أّداه  مــا  على  متباينة،  بــدرجــات  ينسحب،  الـــذي  األمـــر 
الشابة،  الوجوه  من  غالبيتهم  وفي  اآلخــرون،  املمثلون 
أداء دور  فــي  بـــدر،  للنجمة ســوســن  وبــحــضــوٍر متألق 
املالمح واملشاعر، ثم عجوز ملتاعة  امــرأة بالستيكية 
من تصاريف الــزمــن. وال ُيغفل أداء روبــي، املــرّجــح أن 
مــنــزلــٍة متقّدمٍة  إلــى  انعطف بها  ــي صـــار« 

ّ
الــل »أهـــو ده 

في تجربتها ممثلة درامـــا، سيما وأن دورهــا في هذا 
املسلسل، الالفت عن حق، كان لشخصيتني، في زمن 
وال  قاهرة وصعيدية.  بلهجتني،  قديمة،  وأزمــنــٍة  راهــن 
تــزّيــد فــي وصــف املشاهد فــي الصعيد فــي املسلسل 
إنها كانت من روائع حاتم علي املعهودة. ومن مفارقاٍت 

ــي( حــمــايــة نفسها  ــ ــادرة« )روبـ ــ ــ أنـــك تــشــاهــد إتــقــان »ن
ا أخذت بتعليمات العْزل الصحي 

ّ
وبنتيها من الكوليرا مل

)في  البائسة  الصعيدية  البلدة  في  الفقير  منزلها  في 
عام الكوليرا 1947 في مصر(، وتشديدها على غسل 
نجز املسلسل قبل جائحة كورونا(.

ُ
اليدين في األثناء )أ

.. »أهو ده اللي صار« مقاطع متصلة من مائة عام في 
مصر، من 1908 إلى 2018. عن التاريخ عندما يتعلق 
بالناس، وينكتب عن الناس. عن الفن والتعلق بالجمال، 
فــتــرى نــجــوم الــغــنــاء واملـــســـرح فـــي مــصــر حــاضــريــن 
الشائقة،  الحكايات  مــن  فــي  أو  مشاركة،  شخصيات 
ومنها حكاية »ريا وسكينة« بكيفية أخرى، ترى منزل 
يونانيني وشواما )يظهر حاتم علي  كافافيس، وترى 
ســوريــة(  بلهجٍة  الحلقات  إحـــدى  فــي  دقيقتني  ممثال 
في اإلسكندرية. وكان مشهد وفاة الخادمة نادرة بعد 
عزفها على البيانو في قصر نّوار باشا الذي عادت إليه 
ا تزوجها محبوبها العتيق، يوسف األول، 

ّ
سيدة فيه، مل

كثير املغازي واإليحاءات. .. واملسلسل غزير في هذه 
عمل  إيجاز  يحسن  فال  مخل،  إيجاز  كل  وألن  وتلك. 
درامي ثقيل القيمة، بديكوراته املتقنة، وبغنى تلويناته 
االجــتــمــاعــيــة، أزيـــــاء ولــهــجــات وفــــضــــاءات، وبــالــحــنــني 
ــــــاذ بـــني مــــاٍض وراهــــن، 

ّ
الــضــافــي فــيــه، بـــالـــتـــوازي األخ

بالتنازع بني خير وشر، بالتناوب بني فقر وغنى .. بكل 
شيٍء فيه.

»أهو ده اللّي صار«

وأخيرًا

عمل درامي ثقيل القيمة، 
بديكوراته المتقنة، وبغنى 

تلويناته االجتماعية، وبالحنين 
الضافي فيه
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