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زياد سحاب انخطف مع
دراويش الشيخ أحمد حويلي
فاطمة بزي
َ
لم ال يمكن للموسيقي زيــاد سحاب
وامل ـن ـش ــد ال ـش ـيــخ أح ـم ــد حــوي ـلــي أن
تجمعهما الـصــوفـيــة وموسيقاها؟
وجــد الشيخ حويلي فــي سـ ّـحــاب ما
ك ــان يـبـحــث عـنــه لينطلق جـ ّـديــا في
ع ـم ــل ص ــوف ــي ب ـع ــد م ـ ـحـ ــاوالت ع ــدة
ل ــم ت ـك ـت ـمــل .غ ـ ـدًا وبـ ـع ــده ،سنستمع
إل ــى ث ـمــرة ه ــذا الـلـقــاء ضـمــن أمسية
ّ
يقدمها الثنائي في قاعة «بيار أبو
خ ــاط ــر» ف ــي ب ـي ــروت .يـمـتـلــك الشيخ
ح ــوي ـل ــي ص ــوت ــا رخ ـي ـم ــا ،ه ــو ال ــذي
كان طالبًا في الحوزة اإلسالمية في
لبنان وإيران .لم يجعل ذلك منه فقط
قارئ عزاء ومنشدًا عاديًا في الوسط
اإلسالمي الذي كان ينتمي إليه .كان
رادودًا حسينيًا ينتظره املسلمون
ّ
كل ّ
محرم .لكن الشيخ أراد أن يوصل
صوته إلى كل مكان ،ال االنحسار في
مجتمع مـعـ ّـن .كــان يعلم مــا يترتب
عـلــى ه ــذا األم ــر وي ـع ـتــرف بــأنــه دفــع
ثمنًا غــالـيــا اجـتـمــاعـيــا واقـتـصــاديــا.
لكن الصوفية ّ
«حدثته وقالت لقلبه
ّ
إنها متلفته» .هكذا ،عرفه اإلعالمي
رامـ ـ ـ ــي األمـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى زيـ ـ ـ ــاد سـ ـح ــاب.

وج ـ ــد األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ال ـش ـي ــخ حــوي ـلــي
صــوت ق ــارئ ال ـعــزاء ال ــذي ال يحتاج
إلــى تــدريــب وال إلــى صـقــل .اعتبرها
ف ــرص ــة يـتـمـنــاهــا ك ــل م ـلـ ّـحــن للعمل
مــع منشدين يمتلكون هــذه املوهبة
والـقــدرة ،معتمدًا على تاريخ كل من
سيد دروي ــش الــذي كــان شيخًا ،وأم
كلثوم التي كانت ابنة شيخ بدورها
وغيرهما ممن أتوا من خلفية دينية
ليصبحوا مــن أعـمــدة الـفــن العربي.
ّ
سـ ّـحــاب ب ــدوره تعلم تجويد الـقــرآن
خــال دراسـتــه املوسيقية ملــا يتمتع
به ذلــك من أهمية في علم األصــوات
وامل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى .تـ ــدفـ ـع ــه «ح ـش ــري ـت ــه
املوسيقية» إلى اكتشاف الطاقة التي
يمتلكها صــوت الشيخ حويلي ،من
دون أن يـشـغــل ب ــال ــه ب ـمــا يستطيع
ّ
القيام بــه أو ال يستطيع .يــركــز على
التلحني الذي ّ
تسيره األشعار ،مؤمنًا
بالتجربة الـجــديــدة الـتــي يختبرها
لـلـمــرة األولـ ــى .يـنـفــي أن ه ــذا املـجــال
املــوس ـي ـقــي ال يـشـبـهــه ،ف ـهــو يعتمد
على النهوند واملقام املوجودين في
املوسيقى العربية .يخوض تجربة
جديدة؟ نعم وال يضمن شيئًا .يعتبر
األمـ ــر ت ـحــديــا ت ـجــري ـب ـيــا ،فــالـخــوض

الــدائــم فــي تـجــارب جــديــدة هــو الــذي
ّ
ويطوره.
يغني املوسيقي
ّ
وألن ما خاضه الشيخ حويلي قبل
ّ
الـ ـتـ ـص ــوف ،وص ـف ــه ب ــاملـ ـح ــدود ،فقد
وج ـ ــد فـ ــي أش ـ ـعـ ــار راب ـ ـعـ ــة ال ـع ــدوي ــة
وابـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــارض وال ـ ـحـ ــاج وآخ ــري ــن
ات ـحــادًا النهائيًا باملعشوق اإللـهــي.
ّ
وي ـ ــرى حــوي ـلــي أن اإلم ـ ــام الـحـســن
مـصــدر مــن م ـصــادر الـعـشــق .الــافــت
أن سحاب ّ
أصر على تقديم ندبيات/
موشحات حسينية ملا فيها من غنى
لبرنامج األمـسـيــة ،فقضية الحسني
تـعـنـيــه ك ــأي قـضـيــة مـظـلــوم وظــالــم.
يتخلل األمسية رقص فرقة دراويش
ّ
بــأثــواب ـهــم ال ـب ـي ـضــاء ،بـيـنـمــا يـتــألــف
الـكــورال مــن اإلعالميني رامــي األمــن
وجـ ـ ــاد غ ـص ــن ال ـل ــذي ــن وجـ ــد فـيـهـمــا
ّ
سحاب صوتني ممتازين ،باإلضافة
ّ
إلى خلفيتهما املوسيقية الغنية.
أمـسـيــة صــوفـيــة يـحـيـيـهــا الـشـيــخ أحـمــد
حــوي ـل ـي وال ـف ــرق ــة املــوس ـي ـق ـيــة ب ــإش ــراف
زياد سحاب 20:30 :مساء الغد وبعده ـ
«قاعة بيار أبو خاطر» (جامعة القديس
ي ــوس ــف ـ ح ـ ــرم الـ ـعـ ـل ــوم اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة) ـ
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