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كتاب الشهر
"العالج بالفنّ" ...رحلة
في سراديب النفس وحاجاتها
منذ سنوات ،دخل مصطلح العالج بالفن اىل منطقتنا من خالل اعامل فنية ودرامية عدة .مع ذلك ،ما زال هذا العالج مجهوال
بالنسبة اىل الغالبية .كتاب "العالج بالفن كمدخل للصحة النفسية" ملها عبد الله الربيكان يعد مدخال مناسبا للتعرف اىل هذا
االختصاص املثري الذي ينشد تحقيق التوازن النفيس للمريض
ميكن تعريف العالج بالفن بأنه عملية اللجوء
اىل تقنيات ابداعية مثل الرسم ،والتلوين،
والكوالج ،والنحت ،والتمثيل من اجل
مساعدة الشخص املعني يف التعبري عن نفسه
فنيا ،وتفكيك املضامني النفسية والعاطفية
الكامنة واملخفية يف نتاجه الفني .مبساعدة
معالج مختص ،ميكن تفكيك الرسائل والرموز
واالستعارات املسترتة يف هذه االشكال الفنية
التي ينتجها املريض ،ما يؤدي حكام اىل فهم
افضل ملشاعره واحاسيسه وترصفاته ،وبالتايل
حل قضايا نفسية وسلوكية يف شخصيته.
واذا كان العالج بالفن معروفا يف الغرب منذ
منتصف القرن العرشين ،اال انه ال يزال يحتاج
اىل وقت ليفرض رشعيته ومكانته يف عاملنا
العريب.
كانت املمثلة واملخرجة اللبنانية زينة دكاش
اول من ادخل هذه املامرسة اىل لبنان من
خالل مركز "كثارسيس" .يف عام ،2005
اكتشفت دكاش ان ما كانت متارسه منذ
 2001يف جمعية "ام النور" ملعالجة املدمنني
عىل املخدرات ،كان شبيها بالعالج بالفن .لذا،
سافرت اىل الواليات املتحدة وتخصصت يف
هذا املجال ،قبل ان تعود اىل لبنان وتؤسس
"كثارسيس" يف عام  ،2007ليكون االول يف
لبنان والعامل العريب.
املرشوع االول الذي خاضته دكاش كان يف
سجن رومية .اذ اقحمت املساجني يومها
يف اداء مرسحية حملت عنوان " 12لبناين
غاضب" عرضت داخل السجن وخارجه،
وحصدت جوائز عاملية عدة .اما "شهرزاد
ببعبدا" ،فقد اخرجتها يف عام  2012لكن هذه
املرة مع نساء سجن بعبدا .غريت هذه املقاربة
حياة السجناء الذين شاركوا يف املرسحية.
تدريجا ،تصالحوا مع واقعهم وتعمقوا يف

دراسة دواخلهم من خالل الفن ،واالهم انهم
شعروا بالثقة وبأنهم يستطيعون بناء يشء يف
املستقبل .اسم مركز دكاش مستوحى من كلمة
"كثارسيس" اليونانية التي تعني "التطهري" ،اي
تطهري العواطف او تنقيتها من خالل الفن،
وهذا بالضبط هو هدف العالج بالفن.
مناسبة هذا الكالم كتاب جديد صدر بعنوان
"العالج بالفن كمدخل للصحة النفسية"
("الدار العربية للعلوم نارشون") .مؤلفته
مها عبد الله الربيكان ترى ان "العالج بالفن
هو طريقة مساعدة لتفريغ شحنة التوترات
او الكبت الذي يغري كثريا يف الشخصية ،ألن
التعبري بالفن ميثل يف بعض االحيان الصفحة
التي ميكن للفرد ان يعكس عليها الوان رصاعاته
ومكبوتاته وما اخفق يف تحقيقه واالالم التي
يعانيها السباب شتى كضغط املجتمع عليه او
اغفاله وعدم االعرتاف به وبحاجاته .فالوظيفة
العالجية للفن هي احد االوجه الخمسة
التصال الفن بالحياة .اما الوظائف االخرى
فهي الوظيفة التكنيكية ،الكاملية ،املثالية
والتسجيلية ...فمن خالل بحثي هذا ،احاول ان
اعطي للناس طريقا واضحا للسعادة باستخدام
التعبري الفني كوسيلة تنفيسية".
ذلك هو يف اختصار هدف الكتاب الذي يقدم
مادة تبسيطية لهذا النوع العالجي يكون
مستساغا ومفهوما للقارئ غري املتخصص.
عليه ،تقسم الباحثة كتابها اىل اربعة فصول
تأخذ القارئ يف عامل الفن ومدارسه وتياراته،
ثم التحليل النفيس واتجاهاته ،قبل ان نصل
اىل الفصل الرابع الذي يتعمق بشكل مفصل يف
مسألة العالج بالفن .تورد الباحثة يف املقدمة
ان الفن يرتبط بالتحليل النفيس ارتباطا وثيقا.
اذ ان اب التحليل النفيس سيغموند فرويد
ومؤسس علم النفيس التحلييل كارل يونغ

اعتربا ان االسلوب املتبع يف التحليل النفيس
هو كشف النقاب عن تاريخ العوامل النفسية
التي اثرت يف املريض .فاملعالج يكشف "طبقة
بعد طبقة حتى يصل اىل اغوار الالشعور ملعرفة
العوامل املاضية التي كان لها الدور املؤثر يف
الشخصية" .من هنا ،يتضح ان موضوع الرسم
الذي يتمتع بقيمة تنفيسية حقيقية ،هو الذي
يرتكز عىل اثارة اعامق الالشعور .هناك العديد
من املدارس الفنية التي تأثرت بنظريات
التحليل النفيس او اغوار الالشعور والعقل
الباطني .نذكر هنا كمثال املدرسة السوريالية
التي تأثرت بفرويد ،فراحت تركز عىل االحالم
والرموز ،وتخلت عن الواقع الخارجي لتغوص
يف اعامل العامل الباطني ،وعامل الرغبات
والذكريات املكبوتة منذ الطفولة .العمل
االبداعي ميكن ان يشكل مادة لتحليل دواخل
الفنان وخلفياته .فاالعامل الفنية قد تحمل
دالالت بقدر ما تتضمن من قوة انفعالية
دافعة ،فالفنان حني يتفاعل مع البيئة ،يكون
ممتلئا باالنفعاالت يفرغها يف قالب فني .كلام
اخرجها ،انزاحت عنه شحنة انفعالية كبرية
كان من املمكن ان تقلقه لو مل يخرجها.
لنأخذ مثاال الهولندي فان غوغ ( 1853ـ
 )1890الذي يعترب من بني اكرث الفنانني تأثريا
يف تاريخ الفن يف الغرب .تتوقف الباحثة
عند سرية الرسام االنطباعي الذي عاش حياة
من العزلة منبوذا وملفوظا من املجتمع منذ
صغره ،فكان مييض ايامه وساعاته يف الحقول،
يتأمل الطبيعة وعنارصها .فان غوغ مل يكن
محظوظا يف الحب ،اذ تلقى اوىل صدماته
باكرا يف العرشين ،حني اعرب لجارته عن
رغبته يف الزواج منها ،لكنها صفقت الباب
يف وجهه .صدمة جعلته يصاب مبس من
الهوس ،فراح يهذي يف الشوارع وينصح الناس

بالعفة والفضيلة .بل انه مرة قطع اذنه كرمى
ملعشوقة طلبت منه ذلك .ومل تنته حياته اال
انتحارا مبسدس وهو يف الـ 37من عمره.
توضح املؤلفة هنا كيف ان لوحات فان غوغ
باحت مبعاناته .اذ انها غالبا ما تكون خالية
من الحياة والناس ،باالضافة اىل رضبات
ريشته التي "متثل قوة انفعالية متدفقة لحالة
نفسية مل يكن يستطيع السيطرة عليها" .من
االبحاث التي حللت اعامل فان غوغ ،بحسب
املؤلفة ،بحث اعترب ان لوحاته افصحت عن
خوف عميق متجذر يف داخله سببه دوافع
الشعورية تثري قلقه ،وكذلك احساسه بالوحدة
وعدم قدرته عىل التواصل مع االخرين .كل
هذا الغوص يف دواخل الفنان ،ما كان متاحا
لوال لوحاته التي افصحت عن معاناته وامله
الوجودي .وترى املؤلفة هنا ان ابرز سامت
الحضارة الحديثة هي شيوع الحرية والقلق
واالرتياب بسبب التغريات االجتامعية
املتسارعة ،معتربة ان هذه املجتمعات تزداد
تعقيدا ،مام ينتج مشكالت جديدة مثل
احتدام الرصاع واملنافسة بني الناس يف تعاملهم
االقتصادي واالجتامعي ،اذ يسعى كل واحد
الرضاء حاجاته املادية والنفسية.
عليه ،انترش الخوف وصار االنسان يخاف من
اخيه ،كام يخاف من الفشل .لذا ،فـ"االنسان
يحتاج اىل الفن خاصة يف فرتات القلق
واالزمات .عىل سبيل املثال ،اذا شاهدنا
مرسحية ،او قرأنا قصيدة او شاهدنا لوحة
فنية تعرب عن آالمنا ،فاننا نشعر بالراحة الن
هذه االعامل تقوم بتطهري النفس مام علق
بها من االم وهموم مصائب .وعىل الرغم من
انها ال تستطيع حل مشاكلنا ،اال انها تساعد
نفوسنا املنهارة يف التغلب عىل رصاعات الحياة
اليومية ،واالزمات النفسية ،ما يجعلنا نشعر
باالمل والتفاؤل عىل مواصلة التشبق بالحياة.
فاحدى وظائف الفن هو منح الثقة والتفاؤل
مبواصلة الحياة والتغلب عىل رصاعاته".
اذا ،التطهري هي الكلمة املفتاح يف هذه
العملية ،وهي تقع يف صلب العالج بالفن.
تشري الباحثة اىل اهداف العالج بالفن التي
تتمثل يف مساعدة املريض عىل اعادة بناء
الطريقة التي ينظم بها حياته ،واظهار الخربات
الحياتية املؤملة غري املرغوب فيها ،واستبدالها

غالف الكتاب.

تطهير العواطف
او تنقيتها هو هدف
العالج بالفن

بخربات مثمرة وقيمة ،وتحويل حالة املريض
من حالة الشعور باالغرتاب والعدوانية اىل
حالة اخرى تتسم مبشاعر الحب ،والتعاطف،
والرغبة يف التعلم والنمو واالقبال عىل الحياة.
لكن هذا العالج ال ميكن ان يكون ناجحا
من دون وجود الطرف االخر يف املعادلة ،اي
املعالِج نفسه.
تحدد املؤلفة الخصائص التي يجب ان يتحىل
بها هذا املعالِج .اذ "يعترب االنفتاح والذكاء
والقدرة عىل توجيه الذات واالبتكار بصفة
خاصة من السامت املهمة التي يتصف بها
املعالج بالفن .اما بصفة عامة ،فيجب ان
يتصف باملشاركة الوجدانية ،حتى يكون حاسا
مبشكالت مرضاه واضطراباتهم ،ويعترب الوعي
الذايت من السامت املهمة ،حيث يستطيع
مساعدة املريض يف ان يعي ذاته".

تتنوع االساليب النظرية التي يلجأ اليها املعالج
الذي يفرتض ان يكون محاطا علميا بالنظريات
االساسية يف علم النفس ،والطرق املختلفة
للعالج النفيس "من دون التقيد بنظرية
بعينها ،فالعالج بالفن اساسه االبتكار" .لكنها
تشري اىل ان املعالج بالفن الناجح يجب ان
يكون معالجا نفسيا اوال ثم فنانا (بالدراسة او
الهواية او املوهبة) واال يكون معلم فن فقط.
تدخل يف متطلبات العالج بالفن من مواد رسم،
وحجرة او استديو للعالج ،وزمن الجلسات
(جلسة واحدة اسبوعيا متتد عىل ساعتني حيث
تقسم مناصفة بني التعبري الفني ومناقشته).
ويف خصوص التعبري الفني ،تكون الجلسات
االوىل مخصصة لـ "الشخبطة" اي محاولة
انجاز تشكيل فني ولو كان املريض مغمض
العينني ،فهذا االمر يساعد عىل االسرتخاء .كام
هناك جلسات للرسوم الحرة ،بحيث يختار
املريض املوضوع والطريقة والخامة من دون
تحضري مسبق .وهذه الجلسات تساعده عىل
اخراج مكبوتاته واسقاط املشاعر والتعبري عن
املشكالت .وهناك جلسات مخصصة للتعبري
عن املشاعر الداخلية ،اذ يطلب من املريض
رسم العواطف كالكره ،والحب والجامل
والقبح والقوة ،اىل جانب جلسات للتعبري عن
املشكالت الحالية حيث يطلب منه التعبري عام
يعانيه من مشاكل حالية وخربات غري سارة
عرب الرسم ،فيكون التعبري هنا مدخال مناسبا
للمناقشة مع املعالج وغريها من الجلسات
الكثرية التي تفندها املؤلفة يف الكتاب.
يف اختصار ،انها عملية بطيئة وطويلة النفس
تتوج عادة بثقة متبادلة بني املعالج واملريض،
فيام تفيد الرسوم يف تتبع مدى تقدم العالج
ضمن املراحل املحددة والطويلة ،سعيا اىل
بلوغ الصحة النفسية املثىل التي ينشدها
العالج بالفن .ويقصد بالصحة النفسية هنا
"حالة دامئة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا
نفسيا مع نفسه وبيئته ،ويشعر بالسعادة مع
نفسه ومع االخرين ،ويكون قادرا عىل تحقيق
ذاته ،واستغالل قدراته وامكاناته اىل اقىص
حد ممكن ،ويكون قادرا عىل مواجهة مطالب
الحياة ،وتكون شخصيته متكاملة وسلوكه
عاديا ،ويكون حسن الخلق بحيث يعيش يف
سالمة وسالم".
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