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ّ
«يفعل العالج بالموسيقى ،وخصوصًا لدى مرضى األلزهايمر ،سعة الذاكرة المتبقية ،في حين أنه بالنسبة إلى من ال يملكون ذاكرة ،فقد مكنهم هذا العالج من الحفاظ على األلحان الجديدة
التي سمعوها وأكثر من ذلك ،فقد باتوا قادرين على إعادة إنتاجها ،حتى ولو أنهم ال يحفظون كلماتها».
هيرفي بالتل ـ اختصاصي علم النفس العصبي ومن أوائل من طبقوا العالج بالموسيقى

فيروز وما بقي من الذاكرة
ثمة زاوية بالرأس تأخذ منها فيروز حيزًا .جيل كامل ُ
كبر على أغنياتها وموسيقى األخوين
عاصي ومنصور الرحباني .تلك األغنيات ،التي صارت بحنينها وانتشارها الواسع ،اليوم ،جزءًا أساسيًا من
عالج مرضى الـ «آل زهايمر» الذي من المفترض أن يبدأه لبنان قريبًا
ً
عمر آخر .ينساب خفيفًا ضاحكًا حينًا ،ويذوي
فجأة ،يترك عمره .يعود طفال الهثًا
خلف ٍ
باكيًا حينًا آخر ،كأنه طفل يفقد وجه ّأمه .ال فواصل بني الضحك والبكاء في حياته التي
انقلبت رأســا على عقب بعد إصابته بمرض «آل زهايمر» .تلك الحياة التي أعــاد املرض
ترتيبها بال تفصيل ...الذاكرة.
فعندما يأتي اآللزهايمر ،تعود الذاكرة إلى بداياتها ،فاقدة كل صلة بوقتها الحاضر .هكذا ،ومع
املريض كل صلة بمن حوله .تنقلب األدوار كلها عندما تأتيه «النوبة» التي
هذه العودة ،يفقد ّ
ستصبح ثابتة مع تجذر املرض .تمامًا كما تصبح األحداث املاضية هي حاضره الذي يعيشه.
عند هــذه النقطة بــالــذات ،يتوقف كل شــيء .ال يعود مريض اآللزهايمر يتذكر إال تواريخ
سابقة يسترجعها بزخم ،كأنها تحدث للتو.
بنوبات من
هذه العودة ،التي غالبًا ما تنتهي
ٍ
البكاء ،قد تكون اليوم هي نقطة االنطالق نحو
كثيرًا ما كان ينصح الدكتور نبيل نجا
ّ
عائلة المريض باستخدام الموسيقى عالج جديد ،يخفف من آثار هذا املرض  .أما
مــا هــو؟ «الـعــاج باملوسيقى» ،يقول الدكتور
كعالج شأنها شأن األدوية
نبيل نجا ،االختصاصي في طب الشيخوخة.
لـكــن ،ليس أي موسيقى ستصلح .هــي فقط
تلك التي صــارت جــزءًا من «ثقافتنا وذاكرتنا الجمعية» ،يوضح .وأكثر من ذلــك ،تحظى
بـ«االنتشار وتشبع النفس الفني لدى املريض» ،واألهم من ذلك كله أنها رافقت ذلك الجيل.
لم يكن الوصول إلى تلك املوسيقى التي تستوفي كل هذه الشروط صعبًا .كان يكفي أن
ُيذكر اسم فيروز حتى يصبح كل شيء جاهزًا .ففيروز ،التي هي الجزء األوفر من الذاكرة
الجمعية والتي تبعث على الحنني في آن ،قادرة على أن تكون ،والرحابنة ،عالجًا .ال ّ
يتردد
ً
بلدان أخرى بدأت
نجا في القول ّإن االستعانة بمثل فيروز «سيحقق أمال» ،كما يحصل في
ٍ
تجربتها بالعالج املوسيقي ،على شاكلة اليونان وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا .وقد كانت
فرنسا من أوائل الذين بدأوا هذه التجربة.

ال ـيــوم ،يخطو لبنان خطوته األول ــى فــي الـعــاج املــوسـيـقــي .وإن كــانــت ال ت ــزال تجربة في
مراحلها األولى «حيث استقرينا على موسيقى الرحابنة وفيروز واتفقنا في هذا الصدد
مع ّ
ملحن فرنسي معروف ،متخصص بالعالج باملوسيقى ،كي يعيد توزيع بعض األغاني
إن كنا بحاجة إلــى ذلــك ،علمًا أننا ال زلنا نعمل على الجانب القانوني من هــذا العمل مع
الياس الرحباني» .وهذه املرحلة تشمل «شراء الحقوق وكيفية التوزيع وإعادة توزيع بعض
األغاني وغيرها من األمور» .استنادًا لذلك ،ال يعرف نجا «متى وأين سنقوم بهذه التجربة،
وإلى أين سنصل تاليًا كون هذا العمل يتطلب الكثير للحصول على نتائج علمية دقيقة».
مع ذلك ،ثمة أمل بالحصول على نتائج .ينطلق نجا هنا من تجربة شخصية كمتخصص
في طب الشيخوخة ،إذ غالبًا ما «يصف» املوسيقى ملعالجة املرضى ،خصوصًا أولئك الذين
وصلوا إلى مراحل متقدمة في املرض ،إلى الدرجة التي باتوا «يسألون فيها أمام املرآة عن
أحيان كثيرة ،نقوم بوضع سماعات األذن
الوجه الذي يقف قبالتهم» .يقول نجا بأنه «في
ٍ
للمريض ونضع له املوسيقى ،الكثيرون من هؤالء يتفاعلون معها لدرجة أنهم قد يبتسمون
أحيانًا ويتمايلون».
هذه التجربة لم تأت من العبث ،فكثيرًا ما كان ينصح نجا عائلة املريض باستخدام املوسيقى
ّ
كعالج ،شأنها شأن األدويــة ،وعندما كان ُيسأل عن عالج فعال للتوتر «كنت أســأل أهل
املريض :ما كان يدندن شي أغاني؟ ألن ممكن تكون ّ
القصة غنية أو آية بالقرآن» .ويتابع:
«برجع بسمعو شو كان يدندن ،يعني إذا بحب وديع الصافي بسمعو وديع الصافي ،ما
ّ
بحطلو أم كلتوم».
هذا العالج ،الــذي يبدأ به لبنان ،يأتي من ضمن مشروع أكبر تضعه جمعية موناكو من
ضمن أهدافها ،ويقضي باعتماد العالج باملوسيقى من خالل تجهيز موسيقى يونانية
وتــركـيــة وعــربـيــة متخصصة لـكــل دول ــة .عــربـيــا« ،تـضــم الجمعية لـبـنــان وتــونــس ومصر
واملـغــرب ،ومــن املفترض أن كل دولــة من هــذه الــدول ستختار املوسيقى املعروفة وامللحن
املعروف وتعمل على نوع من خليط يستعمل في عالج مرض الزهايمر».

