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 افتتاحيّة

 

جديدة لبنان مجلة خاصة  -كالعادة كل عام, تنشر ورشة العالج بالموسيقى بوردو

 بألهامها الشرقي.

السيما هذا العام, اشدّد على تقدير المتدربين الذين, رغم كل الظروف الصعبة و 

المربكة في لبنان, واصلوا مسيرتهم  التطوّرية بروح مليئة باالبداع باالنفتاح و 

 الكرم.

بفضل هؤالء المعالجين بالموسيقى المستقبليّين, يتحرك عالم العالج بالموسيقى في 

 الشرق اكثر فأكثر و خاصة في أماكن مختلفة التدّخل.

مقالة غنيّة و متعدّدة المواضيع, مع التأكيد على ان الموسيقى  17تحتوي المجلّة على 

 قد تجاوزت الحواجز و القضايا المتعلّقة بالعمر.

تساعدنا هذه المقاالت على التّقدم في استكشاف قوة الموسيقي سواء مع كبار السّن و 

الحدّ من االكتئاب عندهم, او مع االشخاص الذين لديهم تدني في احترام و 

تقديرالذات, وكيف استطاعت الموسيقى بالتدخل, كيف ساعدت على الترميم العالئقي 

 مع الذات و مع اآلخر.

لننتقل, حتى مع االشخاص الذين يعانون من مشكلة الصمم و طيف التوحد و االطفال 

رابات سلوكيّة, معرفيّة, فكريّة, عاطفيّة, لغويّة و نفسيّة. مع الذين يعانون من اضط

كل هذه االضطرابات يمكننا ان نرى بالتفصيل كيف كل من هؤالء المعالجين 

بالموسيقى قام بتطبيق العالج بالموسيقى بطريقته الخاصة, و التكيّف حسب االقتضاء 

لكل حركة و لكل ترميز.و االعداد لفتح قنوات االتصال و أعطاء معنى لكل صوت,   

هناك تساؤل حتى عن فترة الحمل و التواصل بين الداخل ) الجنين ( و الخارج ) 

التي تقدّم الدعم النفسي و البيولوجي.  االم(, مع الطفل المولود قبل االوان و الموسيقى

 هنا, اترك لك متعة اتباع النهج العالجي الموسيقي لكل مقال.

 

 س. ع

 
ين الشوف, قصربيت الدّين الذي اصبح اليوم احد المعالم السياحيّة, الفنّية و الثقافيّة الغالف: بيت الدّ 

االساسيّة. نالحظ بشكل خاص المهرجان الثقافي السنوي الذي يستضيف االبرا و الجاز الدولي . مكان 

 للتجّمع و التبادل الثقاف.

 

 

 

 


