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ثقافة وناس

موسيقى

ّ
أحمد حويلي« ...سجدة عشق» على «هوى» زياد سحاب
بشير صفير
ي ـ ـح ـ ـيـ ــي املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــد أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ح ــويـ ـل ــي
(الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) ،ال ـل ـي ـل ــة ،أم ـس ـي ــة تـحــت
ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوان «س ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــق» .كـ ـن ــا،
بصراحة ،ننتظر فرصة للكتابة عن
م ـشــروعــه م ــع ال ـف ـنــان زيـ ــاد سـ ّـحــاب،
ب ـعــد م ـتــاب ـعــة لـنـشــاطـهـمــا م ـنــذ بــدء
تعاونهما .هكذا ،شرعنا في الكتابة،
ّ
م ــرك ــزي ــن ع ـل ــى م ـس ــاه ـم ــة زيـ ـ ــاد فــي
امل ـ ـشـ ــروع نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ال ـ ــزاوي ـ ــة ال ـتــي
ق ــارب ـن ــا م ـن ـهــا املـ ــوضـ ــوع .اكـتـشـفـنــا
ّ
الحقًا وتــأكــدنــا مــن األخـيــر أنــه ليس
مشاركًا في األمسية! ال بــأس .هناك
عـ ّـدة أسـبــاب تدفعنا إلــى املـضــي في
ال ـن ـشــر ،أب ــرزه ــا ،م ـع ـنــويــا ،ال ـبــرهــان
الواضح على االرتباط الوثيق الذي
َ
بــات يجمع هاتني الشخصيتني ،ثم
عـمـلـيــا ،االس ـت ـك ـمــال الـ ــذي سيحظى
ً
بــه هــذا الـتـعــاون مستقبال ،ب ــدءًا من
َ
ْ
أم ـس ـي ــة ق ــري ـب ــة س ـت ـج ـمــع ال ــرج ــل ــن،
أضف إلى أن برنامج الليلة سيحوي
بـعـضــا م ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي أن ـجــزاهــا
سويًا.
إذًا ،كل تجربة فنية ّ
جدية يتجاوب
معها املـجـتـمــع — بــدرجــةٍ تتخطى
ال ــام ـب ــاالة وال تـبـلــغ ال ـص ــرع ــة (أي
االنتشار الواسع ،املفاجئ واملحدود
زمـنـيــا) — وتتمتع ب ـفــرادة نسبية،
ت ـس ـت ــوج ــب الـ ـت ــأن ــي فـ ــي ت ـن ـّـاول ـه ــا.
ينطبق ذلــك على اللقاء الفني غير
الـ ـع ــاب ــر ال ـ ـ ــذي جـ ـم ــع الـ ـفـ ـن ــان زيـ ــاد
سـ ّـحــاب واملـنـشــد أحـمــد حــويـلــي من
َ
نحو سنتني .زياد هو ،بنظرنا ،من
أهـ ـ ّـم ال ــذي ــن ص ـن ـعــوا أغ ـنـيــة شعبية
ل ـب ـن ــان ـي ــة ه ـ ــادف ـ ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا بــن
الفنانني الشباب في مرحلة ما بعد
ً
ال ـح ــرب .ف ـهــو ،أوال ،م ــن الـقـلــة الـتــي
رف ـضــت امل ـتــاجــرة بــالـفــن والــرضــوخ
ّ
ل ــديـ ـكـ ـت ــات ــوري ــة الـ ـ ـس ـ ــوق امل ـن ـح ــط ــة
موسيقيًا وأخالقيًا .ثانيًا ،مشروعه
ُمـسـتـ َـمـ ّـد مــن بـيـئـتــه ،ب ـخــاف معظم
ال ـف ــرق الـشـبــابـيــة ال ـتــي ّاستنسخت
ت ـجــارب غــربـيــة .ثــالـثــا ،إن ــه مــن أبــرز
ّ
ملحني جيله الـقــادريــن على وضع
جملة موسيقية جميلة ،وتطويرها
بعفوية وتماسك ،واستخراجها من
رح ــم ال ـن ــص ال ـش ـعــري الـ ــذي يكتبه
ه ــو ف ــي م ـع ـظــم األح ـ ـيـ ــان (وأفـ ـض ــل
أغ ــان ـي ــه ه ــي م ــن ك ـل ـمــاتــه) وأدائـ ـه ــا
ّ
بـ ـشـ ـك ــل مـ ــائـ ــم م ـ ــع أن ـ ـ ــه ال ي ـت ـم ــت ــع
بصوت مطرب ً باملعنى الكالسيكي.
ول ــو أل ـ ّـم كـفــايــة بــال ـتـ ّـيــارات الغربية
األس ــاس ـي ــة ،بـمـعـنــى االس ـت ـف ــادة من
م ـخــزون ـهــا ول ـي ــس ت ـق ـل ـيــدهــا ،لـكــان

ّ
ربـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ّـدم نـ ـت ــائ ــج مـ ـحـ ـت ــرم ــة فــي
َ
َّ
الـتــوزيــع املــوسـيـقــي امل ــوس ــع .رابـ ّعــا،
ي ـقــول ال ـ ّ
ـرس ــام الــامــع فـكــريــا وفــنـيــا
جورج وولينسكي ،الذي قضى على
أي ــدي األوغ ـ ــاد ّ فــي حــادثــة «شــارلــي
إي ـبــدو» (مــع أنـنــا «لسنا شــارلــي»)،
إن أقـ ـص ــر ط ــري ــق بـ ــن الـ ـبـ ـش ــر َّهــو
الفكاهة .صحيح أن ّ
سحاب ال يوفق
ّ
ّ
دائمًا بفكاهته ،لكن «نيته» بسلوك
ه ــذا «ال ـطــريــق» شــديــدة الـجـهــوزيــة،
وذل ـ ــك ف ــي أع ـم ــال ــه وحـ ـي ــات ــه .وق ـبــل
ال ــول ــوج ،مــن ه ــذه الـنـقـطــة تـحــديـدًا،
إل ــى صـلــب املــوضــوع ال ــذي نعالجه
اليوم ،أي مشروع الثنائي ّ
سحاب/
ِّ
حــويـلــي ،نــذكــر بـتــوظـيــف زي ــاد هــذا
ّ
ـج على
ال ـح ــس ال ـفـكــاهــي ف ــي بــرنــامـ ٍ
ال ـشـ ّـاشــة ال ـص ـغ ـيــرة .ب ـعــض ال ـنــاس
لفشلهم
تتمنى لهم الخير ،فتحزن
َّ
وت ـص ــارح ـه ــم .ب ـص ــراح ــة ،ل ــم ُي ــوف ــق
فــي تـلــك ال ـخ ـطــوة ،عـلـمــا أنـهــا كانت
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،وقـ ـ ـ ـ ّـد م ـ ّـه ــدت

لبرامج مماثلة مزدهرة جدًا اليوم،
ولهذا سبب :التوقيت غير الصائب.
فقد كان واضحًا آنــذاك أن التهريج،
الــذي ربما رفــض ّ
سحاب ممارسته
ً
في برنامجه (ولم ّ
يقدم بديال مقنعًا
ّ
ملـتـطــلـبــات ال ـت ـل ـفــزيــون) ،هــو عـنــوان

ّ
سيقدم المنشد أغنيات من
ألبومهما المشترك ّالذي حوى
ً
أعماال لشعراء صوفيين ومعاصرين
املرحلة املقبلة (نحن فــي صميمها
الـيــوم) ،والــدلـيــل ،وقتها ،هــو نجاح
ب ــرن ــام ــج نـ ـك ــات ت ــاف ـه ــة ت ــاف ــه عـلــى
ّ
ّ
امل ـح ــط ــة ذاتـ ـه ــا (أط ـ ـ ــل ف ـي ــه س ـ ّـح ــاب
ضيفًا مع األسف) .لكن ،ملاذا اخترنا
ال ـف ـكــاهــة ل ـلــدخــول ف ــي مــوضــوعـنــا؟
ّ
آت من
في الواقع ألن أحمد حويلي ٍ

خلفية ديـنـيــة .ال فـكــاهــة فــي الــديــن.
وإذا انـطـلـقـنــا مــن ق ــول وولينسكي
اآلنف ذكره ،هل يصبح الدين أطول
طــريــق بــن البشر؟ بعض املراقبات
الـقــديـمــة وامل ـع ــاص ــرة تــوحــي بــذلــك،
ّ
على الــرغــم مــن أن اإلجــابــة ب ـ «نعم»
ّ
عـلــى ال ـس ــؤال األخ ـيــر تـبـقــى معلقة،
ّ
وربما مرفوضةّ ،إل إذا ّ
ّ
تخيلنا ثلة
ّ
َ
م ــن رجـ ــال ال ــدي ــن امل ـف ــرط ــي ال ـجــديــة
حـ ّـد الرعب! بالتالي ،أحــد العناصر
امل ـه ـ ّـم ــة ف ــي هـ ــذه ت ـجــربــة الـصــوفـيــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخ ـط ــى ال ـ ــدي ـ ــن ف ـ ــي ع ــاق ــة
ـق مـبــاشــرة مــع الـخــالــق (وتـطــال
عـشـ
ّ
أيضًاٍ عشق املرأة) ،هو ْ
الجدية
كسر
الـ ـظ ــاه ــرة (الـ ـنـ ـص ــوص وشـخـصـيــة
املنشد وأسلوب األداء) بفكاهة (في
الحفالت فقط طبعًا) ّ
تقصر املسافة
بني املسرح والصالة ّمجازيًا .ولكي
فهم هذا الكالم بأنه ّ
ال ُي َ
ضد الجدية
ّ
في العمل بالفن تحديدًا ،نستشهد
بما قاله موزار بهذا الشأن« :ال أحب

ال ــذي ــن ال ي ـض ـح ـك ــون أبـ ـ ـ ـدًا… إن ـهــم
أناس غير ّ
ٌ
جديني».
ّ
ّ
فنيًا ،أغنى زياد سحاب هذا اللقاء/
ً
ال ـت ـج ــرب ــة ب ـخ ـب ــرت ــه ،وأع ـ ـطـ ــاه ،أوال،
دفـعــا موسيقيًا باملعنى التلحيني
واإلعدادي ،وثانيًا ،اتجاهًا ال تشوبه
مــامــح ت ـج ــاري ــة ،ب ـخــاف مـعـظــم ما
قـ ّـدمــه شريكه الحالي سابقًا .كذلك،
يعتمد ّ
سحاب في بناء بعض األعمال
على تقنية معروفة تقوم على عزف
جملة مـعـ ِّـبـ َـرة وقـ ّصـيــرة عـلــى ع ــوده،
وتسجيلها ثــم بــثـهــا بـشـكــل مـتـكـ ّـرر
( )Loopوالتقسيم أو العزف «فوقها»
ملرافقة املنشد أو التمهيد لــه .نذكر
ه ـ ــذا ال ـع ـن ـص ــر امل ــوس ـي ـق ــي ت ـحــدي ـدًا
للداللة على أهمية وظيفته هنا .فهو
يـ ّ
ـؤمــن األرض ـيــة الـصــوتـيــة املعتمدة
بــأشـكــال مختلفة فــي اإلن ـشــاد (مثل
الـ ـ «إي ـســون» فــي الترنيم البيزنطي
وغيره) التي «يجلس» عليها املنشد
ل ــانـ ـط ــاق ص ـ ـعـ ــودًا ،واالنـ ـخـ ـط ــاف،
بفعل التكرار ،نحو املعشوق اإللهي.
ّ
صوتي» ،يفتل
إنه نوع من «درويش
ـات ،تمامًا كما تفعل الــدراويــش
بـثـبـ ٍ
في هذا النوع من األمسيات.
أم ـ ــا أحـ ـم ــد ح ــوي ـل ــي ف ـه ــو صــاحــب
ّ ٌ
صوت ّ
ّ
وقوي ،متمكن من حرفة
مميز
ً
أداء النصوص التي تحمل ثقال في
الـصـيــاغــة وامل ـع ـنــىُ .عـ ـ ِـرف قـبــل هــذه
ال ـت ـجــربــة ف ــي ال ـب ـي ـئــة ال ـش ـي ـع ـيــة من
خــال أداء أنــاشـيــد دينية (غــايــة في
ّ
ولطميات وكان له
الرداءة موسيقيًا)
كذلك تجربة مـحــدودة فــي األوســاط
ال ـف ـن ـي ــة ال ـ ـسـ ــائـ ــدة .ودون ال ــدخ ــول
بمسألة ابتعاده عن بيئته (إن حصل
ّ
ّ
الصوفيني الذين
وتوجهه نحو
ذلك)
ّ
ّ
تحبذهم كثيرًا الـعـقــول املتزمتة،
ال
ن ـش ـي ــر إل ـ ـ ــى أن ت ـ ـعـ ــاونـ ــه م ـ ــع زي ـ ــاد
َ
ّ
سحاب بدأ منذ نحو سنيتني ونتج
مـنــه أل ـبــوم بـعـنــوان «عــرفــت الـهــوى»
ً
ُ
شعرها توقيع
حــوى أعـمــاال يحمل
ّ
ّ
ّ
صوفيني كالسيكيني (الحالج ،رابعة
العدوية ،ابن عربي )…،ومعاصرين
(م ـهــدي م ـن ـصــور) ،كـمــا سـبــق وتلى
َّ
املسجل العديد من اإلطالالت
العمل
ّ
الحية املشتركة.
ً
ـروع طــويــا وقد
قــد ّ
يستمر هــذا املـشـ ّ
ي ـت ــوق ــف ب ـعــد حـ ــن ،ل ـكــنــه بــالـتــأكـيــد
َ
سيترك أثرًا إيجابيًا في البيئتني :تلك
التي ال ّ
تحبذ املوسيقى كثيرًا وتلك
التي أساءت إلى املوسيقى كثيرًا.
أمـسـيــة «س ـجــدة ع ـشــق» ألح ـمــد حــويـلــي:
 20:00مساء اليوم ـ ـ قاعة «بيار أبو خاطر»
(الجامعة اليسوعية ـ ـ طريق الشام).

لقطة

عبيدو باشا ...البيروتي العتيق و«الشغيل» الثقافي
رفيق علي أحمد *
يبدو أن ثمة أكثر من عبيدو باشا .لنقل ،لكل منا «عبيدوه» .فالرجل
الذي يجيد حياكة جملته ،حتى تبدو حمالة أوجه ،حاك حياته على
هذا النحو .حتى صارت تجربته املمتدة على عقود من الزمن أشبه
بممر طــويــل ،على جانبيه أب ــواب كثيرة ،كــل منها يــؤدي إلــى مكان
مختلف عــن اآلخ ــر .لكن الجامع بينها هــو البناء نفسه .وبالفعل،
فــإن املحتفى بــه  -صاحبنا  -قــد بنى عـمــارة مــن طبقات متعددة،
ً
بــدءًا من النضال في متاهات الحرب اللبنانية ،وصــوال إلــى خنادق
الكتاب والنقاد واملثقفني وبينهما طبعًا املسرحي الشغوف بالخشبة،
الحامل لهمها كصليب على الكتفني.
لن أقــدم قــراءة أكاديمية لتجربة الصديق والزميل ورفيق البدايات،
الشيقة الشقية والشاقة ،بل سأكتفي برسم مالمح عامة لتجربة
مبدع لبناني ،ينبع من بيروت ويتفرع روافد كثيرة تصب في بحر
واح ــد ،يمكن أن نسميه الثقافة العربية بخصوصيتها اللبنانية
ونكهتها البيروتية املفتوحة على أمداء واسعة ،انفتاح املتوسط على

حضارات وثقافات متعاقبة .فالبيروتي العتيق الــذي اشتعل رأسه
شيبًا من كثرة املكائد واملحن ،يحمل في كيس يومياته ،ليس فقط
أطعمة للهررة الشاردة التي يعشقها ويحنو عليها ،بل يحمل أيضًا
مـتــاعــا مــن األع ـمــال املـســرحـيــة والـنـقــديــة والـنـصــوص الغنائية التي
شكلت عالمات فارقة باملسرح اللبناني والعربي ،مــرورًا بالتأريخ
املمتاز لتجربة املسرح اللبناني منذ مارون النقاش إلى يومنا ،وليس
انتهاء باألغنية السياسية التي أرخها وكان أحد كتابها املميزين...
ولم يكتف بها وبالكتابة عن بيروت ولبنان وفلسطني ،بل كتب أيضًا
لــأطـفــال ،أغـنـيــات وقصصًا منطلقة مــن هــاجــس ثقافي وإنساني
حميم ومحموم.
وبني هذه وتلك ،كان عبيدو باشا يواصل كفاحه اليومي من خالل
عمله الصحافي في الصفحة الثقافية لجريدة «السفير» ،وفي منابر
مـتـعــددة ،آخــرهــا توليه ،منذ أسابيع قليلة ،إدارة الـبــرامــج فــي إذاعــة
«صوت الشعب» ،التي شهدت طوال مسيرتها إسهامات مميزة له،
ولنخبة من مثقفي لبنان ومناضليه .وبهذا املعنى ،نستطيع وصفه
(لعبيدو باشا) وبــراحــة ضمير بالشغيل الثقافي أو بالكادح الذي

ال يـعــود فــي املـســاء ليستلقي على أريـكــة الــراحــة واالس ـتــرخــاء ،بل
ملغالبة الليل والتقاط ما تيسر من أحالم ،عسى الغد يفسرها وقائع
ملموسة.
توقيع عبيدو باشا حاضر على الدوام في كتاب املدينة .ال يمكن لنا
تصور صفحات بيروت ،ال سلمًا وال حربًا وال بني بني ،بال توقيع
عبيدو باشا .ليس فقط أسفل مقالة نقدية عن هذا العرض أو ذاك ،بل
على كثير من األحداث والبرامج التلفزيونية واإلذاعية التي عمل فيها
ً
جنديًا مجهوال وأضاف إليها من نكهته املشاكسة ومكره املبتسم.
جزء من ذاكرة بيروت املعاصرة وعالمة من عالماتها الفارقة .ووجه
من وجوهها الكثيرة .شــاب شعر رأســه ولحيته ،ولــم تشب أحالمه
وتطلعاته.
ظل غصنًا أخضر في شجرة عتيقة وارفــة ومباركة اسمها اإلبداع
اللبناني.
* مسرحي لبناني ـ ـ ـ ألقيت الكلمة خــال «مهرجان الكتاب
اللبناني – أنطلياس»

