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  ال�
  التثقيف عن طريق »بحب املوز« و»الرنجيلة«

دعت اإليها كلية العلوم الدينية يف الي�سوعية واأحياها الرائعان �سحاب وحويلي

»اأم�شية �شوفية« حلقت باحل�شور 

يف ف�شاء اخلالق مباركة توا�شل الأديان...

كان من الالفت في االيام االخيرة اطالق محطة 
الـ »mtv«  اللبنانية حملة حتمل عنوان »بيكفي 
دور  تعزز  اس 

النرجيلة

لقطة من األمسية

كــثــرة اآلالت لــم تــخــدم الــعــمــل، ولم 
نفز بالراحة إال عندما واكب صوت 
حويلي آلة واحدة أو إثنتان، عندها 
املكان،  فضاء  في  املنشد  حلق  فقط 
وقابضًا  صــوتــه  وخــافــضــًا  رافــعــًا 
على أنفاس احلضور وأكفهم بدقة، 
الفنان  مــوســيــقــى  وأن  خــصــوصــًا 
العصري  اخلليط  ذاك  فيها  سحاب 
والدغدغات  الشرقية  األصـــول  بــني 
اآلالت  ودور  اإليــقــاع  فــي  احلــديــثــة 

خصوصًا في التخت الشرقي.
وقفاته  ورغـــم  حــويــلــي،  املــنــشــد 
جماهيرية،  مــنــابــر  عــلــى  املـــعـــدودة 
األديان  توحد  مع جتربة  وحتــديــدًا 
حتت عنوان التصوف والذهاب إلى 
أبعد مسافة متبركًا باسم الله العلي 
املتناهي  العشق  وحــاالت  العظيم، 
للذات اإللهية التي يذوب في فضائها 
املنشد طالبًا صفاء روحيًا وإقترابًا 
ينالها  وهــو  الكاملة،  الطهارة  مــن 
مـــّرة إثر  يــعــرف هــذه الطريق  حــني 
مّرة من خالل هذا اإلنشاد املتأصل 
في إيقاعه وصورته ورمزيته بلوغًا 

باإلنسان مرتبة اإلكتفاء من اإلميان 
في  وتواضعه  وبهائه  إشعاعه  بكل 

طمأنة القلوب والنفوس.
بلغت السهرة مداها سريعًا.

ما بني عجبت منك، واحلب ديني، 
قمر، موالي دخل جمهور احلاضرين 
في مربع التصوف ولم يخرجوا منه 
إال حني خروجهم من الصالة، وبينهم 
ومسيحيون،  مسلمون  ديــن  رجــال 
وجمهور من أطياف البلد املعروفة، 
كامل  على  غامرة سيطرت  وسعادة 
جتربة  إحتضنوا  ألنــهــم  احلــضــور 
الوطنية  الــوحــدة  فــي حــراك  تصب 
ومعناها  اجلــاللــة  كلمة  خــالل  مــن 
وحضورها وسحرها، التوحد وصل 
من خالل الدين الذي تعب املتأمرون 
خالف  نقطة  جعله  يحاولون  وهــم 
مّرة  أمد بعيد، ويفشلون  قاتلة منذ 
وال  يتوقفون  هــم  فــال  اآلخــريــن  تلو 

الّناس تتعب.
وزنها  ولــهــا  محسوبة،  مــبــادرة 
اليسوعية  اجلامعة  من  ورمزيتها 
الحتضان جتربة: سحاب - حويلي 

بحب املوز

ــطــاع عــمــل فني  نــــــادرًا مـــا إســت
واملعادلة  الــســائــد،  تغيير  معاصر 
احلاضرة، الكل يحاول لكنه يراوح 
الفن  ألن  غير صحي  مكانه... وهذا 
إبتكار  تغيير،  تنوير،  إلــى  يحتاج 

وإال فال معنى لوجوده أصاًل.
وعندما أبلغنا الفنان زياد سحاب 
أنـــه مــع الــشــيــخ غــيــر املــعــمــم أحمد 
جديد  فني  مشروع  بصدد  جويلي، 
املوعد  ــى  إل ذهبنا  وجـــدي،  متميز 
أبو  بيار  فــي مسرح  الــذي ضــربــاه 
خاطر اجلمعة في 27 شباط/فبراير 
جماهيري  بحشد  لنفاجأ  املــاضــي، 

نادر الزحام، رغم أنه غير مجاني.
إلــتــقــى ســـحـــاب، حــويــلــي حتت 
ــتــصــوف، أو  عـــنـــوان كــبــيــر هـــو: ال
الــتــمــاهــي فــي الــغــنــاء وصــــواًل إلى 
ـــذات اإللــهــيــة، ومن  الــذوبــان فــي ال
العشق  بــاب  إلــى  ــولــوج  ال خاللها 
مرافقة من  والــوفــاء، مع  والــصــدق 
اخلشبة  على  إحــتــاج  شرقي  تخت 
العواد  فيهم  مبــن  عــازفــني  لعشرة 
حويلي،  املنشد  وقــف  فيما  ـــاد،  زي
الكورال  مــن  إثــنــان  اخلــلــف  وفـــي 
)رامــي األمــني، وجــاد غصن( وراح 
يصدح مبختارات من: سهر وردي، 
)زياد  عربي  ابن  الشيرازي،  حافظ 
سحاب وضع أحلانه على الكلمات( 
فادي  )إرجتـــال(  )احلـــالج  والباقي 
املستكاوي،  )إرجتـــــــــال(  حــــــدرج 

والنقشبندي.
الصوت  ســلــبــيــات  بــعــض  لــــوال 
)رمزي شمس الدين، ورمزي زيدان( 
السهرة  لكانت  احلــفــل،  بــدايــة  فــي 
ــقــيــمــني على  أنـــيـــســـة، ونـــغـــالـــط ال
التجربة الرائدة واجلميلة واجلاذبة 
في  والـــروح  السمع  على  والــلــذيــدة 
موسيقيني،  بــتــســعــة  االســتــعــانــة 
على  يعتمد  الغناء  من  النوع  فهذا 
صوت املنشد مصحوبًا بنقرات على 
العود، أو مواكبة خفيضة لـ ناي أو 
ضربات بسيطة على قانون، أو دف 
اإلحساس  دفــع  أو  اإليــقــاع  لضبط 
صــوب اإلميـــان، وعــبــارة: الله حّي، 

الصوفية، من خالل معهد الدراسات 
فـــي كلية  اإلســالمــيــة واملــســيــحــيــة 
وعميده  باجلامعة  الدينية  العلوم 
األب مارك تشاشليك اليسوعي، وكم 
هو فعل جامع، موحد، يقدم األلفة، 
أيًا  البشر  بني  واحملبة  والتواصل 
الله  يكون  أن  فيكفي  عقائدهم  تكن 
عز وجل ربهم، لتكون كامل أفعالهم 
تــنــم عــن احترام  شــفــافــة، صــادقــة 
والعيش  األنــســان،  ألخيه  اإلنــســان 
مــعــه، بــود وصــداقــة بــعــيــدًا عــن أي 

انغالق أو قسمة.
األمسية الصوفية، أخرجتنا من 
األصوات  وتناقضات  البلد  حــال 
يستطيع  بــيــنــمــا  فــيــه،  واألبــــــواق 
االنضواء بخشوع  هؤالء جميعهم 
حتت راية اإلميان باخلالق الواحد 
األحـــد، الـــذي مــن بــركــاتــه: السالم 
والــرحــمــة والــعــيــش الــكــرمي لبني 
وكأنه  اآلن  يبدو  كوكب  في  البشر 
الكراهية  أفــعــال  مــن  بهم  يضيق 

وقلة اإلميان.
حممد حجازي


