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فــــي األعـــــــــوام األخـــــيـــــرة، بـــــدأ اســـم 
وديــع خــوري يتردد في األوســاط 
كاتب  بوصفه  السورية،  الثقافية 
الــفــريــد واملختلف؛ أسلوب  لــه أســلــوبــه  ــاٍن  أغـ
لـــم يــعــتــده الـــجـــمـــهـــور، فــهــو يــخــتــلــف تــمــامــا 
م في سورية في هــذا املــجــال، سواء  عّما ُيــقــدَّ
الــتــي تتسم   الــســائــدة،  فــي األغــنــيــة الشعبية 
ــة، أو فـــي املــوســيــقــى  ــفـــرطـ بــالــرومــانــســيــة املـ
الــبــديــلــة الــتــي يــبــدو فــي ســوريــة أنــهــا باتت 
مقتصرة على اتجاهني، هما تجديد األغاني 
الفلكلورية وإعادة توزيعها، واالتجاه اآلخر 
هـــو أغـــانـــي الـــــراب، الــتــي تــعــتــمــد كــثــيــرًا على 

أسلوب راب العصابات والدسات.  
الشاب،  بالكاتب  الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقت 
ملناقشة تجربته في كتابة األغاني والغناء، 
وذلـــك بــعــد أن بـــدأ أخــيــرًا بــمــشــروعــه الفني 
الــجــديــد الــــذي يــجــمــعــه بـــالـــعـــازف واملــغــنــي 

خالد رزق.
 

¶ األغاني التي كتبت كلماتها تترك انطباعًا غريبًا، 
إال  بالكلمات،  خلل  بــوجــود  سماعها  عند  فتشعر 
الــذي يشكل عامل الجذب  أن هــذا الخلل نفسه هو 
في األغنية، ليوحي ذلك أن الكلمات هي التي تؤدي 
التي شاركت فيها، على  األغاني  البطولة بكل  دور 
تصف  أن  يــمــكــنــك  كــيــف  واألداء.  الــلــحــن  حـــســـاب 
أسلوبك بكتابة كلمات األغاني؟ وكيف بدأت وكيف 
وصلت إلى هذا املكان؟ وهل كان لديك خطة لتقديم 

نوع مختلف عن السائد؟ 
بــــدأت أفــكــر فــي كــتــابــة األغـــانـــي عــنــدمــا كنت 
الثانية عشرة من  فــي  الباليه  أرتـــاد مــدرســة 
عــمــري ألتــعــلــم الـــرقـــص. فــفــي املــعــهــد الــعــالــي 
لــلــفــنــون املــســرحــيــة، تــعــرفــت إلـــى الــعــديــد من 
»البيت بــوكــس«، والــــراب. ففي ذلك  األمـــور كـ
الــوقــت، كــانــت هــنــاك فــرقــة فلسطينية تغني 
الــــراب فــي دمــشــق، اســمــهــا »الجــئــني الــــراب«، 
وعــنــدمــا حــضــرت أحـــد عــروضــهــا، فــكــرت في 
أنني أستطيع أن أقوم بما يقوم به أفرادها، 
شــعــرت بـــأن لـــدي اإلمــكــانــيــة لــصــف الكلمات 
لــحــن مــعــني، ولـــدي ملكة  وراء بعضها عــلــى 
الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى وزن وقـــافـــيـــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 

اإليقاع، فبدأت بكتابة أغاني الراب.
ابن منطقة جبلية، وترعرعت على  وألنني 
األمرين،  الزجل واملــواويــل، كنت أخلط بني 
فـــبـــدأت بــتــركــيــب الــكــلــمــات بــطــريــقــة فطرية 
من دون أن أعــرف كيف أصنف ما أقــوم به، 
ومن دون أن يكون لدّي وعي حتى بماهية 
ــراب ليس  الـ الــــراب؛ إذ كنت أظــن حينها أن 
سوى شكل من أشكال الغناء الذي نتكلم به 

بسرعة كبيرة. 
وعــنــدمــا أصــبــحــت طــالــبــا فــي املــعــهــد العالي 
التعبير  بــأن  أشعر  كنت  املسرحية،  للفنون 
الــجــســدي فــي الــرقــص ال يشبع رغــبــتــي، وأن 
مـــا أقـــــوم بـــه حــركــيــا أنـــقـــص مــمــا أشـــعـــر بــه؛ 
فـــالـــرقـــص الـــــذي تــخــصــصــت بـــه لـــم ُيــعــطــنــي 
األدوات الكافية للتعبير عن ذاتي ومشاعري. 
فعليا كنت أشعر بأن الرقص وسيلة تعبير 
محدودة بالنسبة إلــّي. وذلــك ما دفعني إلى 
ــكــــام، فـــبـــدأت بــكــتــابــة  الــتــعــبــيــر مـــن خــــال الــ
إلى  دافعا  التي كانت تعطيني  الــراب  أغاني 
الـــرقـــص، وكـــنـــت غــالــبــا مـــا أنــطــلــق فــيــهــا من 
قــصــص قــــــادرة عــلــى تــحــريــك مـــشـــاعـــري من 
الداخل، لتساعدني على اختراع حركات في 
الرقص؛ فأنا باألصل راقص، ولكن اهتمامي 

بالغناء كان يزداد يوما بعد آخر.
وفي عام 2012، أّديُت بعض أغاني الراب في 
غــالــيــري »أنـــس نــصــار« فــي دمــشــق القديمة، 
وتركت الحفات التي شاركت فيها انطباعا 
جــيــدًا لــاســتــمــرار فــي هـــذا املــجــال، وفـــي ذلــك 
املوسيقي  إلــى  بالصدفة،  تعرفت،  التوقيت 
الـــذي أعــجــب بما كتبته مــن زجل  آري جـــان، 
أقــدمــهــا  الــتــي  الــكــلــمــات  وراب، وأخــبــرنــي أن 
فــيــهــا تــجــديــد غــيــر مــســبــوق، وأنــهــا صالحة 
ــكـــن تــلــحــيــنــهــا، لــتــخــرج  ــمـ ــن املـ ــ ــاء، ومــ ــنـ ــغـ ــلـ لـ
 مــكــانــهــا 

ّ
ــيـــت بــــوكــــس«، وتـــحـــل ــبـ مـــن إطـــار»الـ

ــقــــاعــــات الــحــقــيــقــيــة،  املــوســيــقــى الــحــيــة واإليــ
لنتشارك حينها بصناعة أول أغنية، بكل ما 

تعنيه الكلمة من معنى.

¶ ذكــرت أنــك كنت تعتقد فــي الــبــدايــة أن الـــراب هو 
بــالــراب فيما  الــذي اكتشفته  »الــكــام بسرعة«. فما 

بعد؟ وإلى أين توجهت فيه؟
كــنــت عــلــى احــتــكــاك دائــــم بــمــغــنــي الـــــراب في 

بــني 2007 و2010. كنت  مــا  بالفترة  ســوريــة، 
أعرف حينها مودي العربي وإسماعيل تمر، 
وهؤالء الذين يشكلون واجهة الراب السوري 
اليوم. كان هؤالء حينها يبالغون في السرعة 
من دون أن يهتموا لعدم فهم الجمهور ملعظم 
مــا يــقــولــون. مــن خـــال هـــذه الــتــجــارب بــدأت 
تــتــشــكــل وجـــهـــات نــظــري الـــخـــاصـــة؛ فعندما 
ليس سوى  السائد  الشكل  بــأن  أشعر  بــدأت 
حــشــو كــــام مـــن دون مــعــنــى بــغــايــة إلــقــائــه 
ــــذت حينها  »بـــيـــت«، أخـ بــســرعــة بــمــرافــقــة الــــ
ــق عــلــى هــذا  ــ ــا ال أوافــ ــى الـــــــوراء. أنــ خـــطـــوة إلــ
املنظور، والراب بالنسبة إلّي ينبغي أن يكون 
آلية للتعبير عن أفكاري وآرائي بني مجموعة 
شباب يستمتعون باملوسيقى. حينها، أعدُت 
تكوين أفكاري الفنية من خال تفكيك الزجل؛ 
فــفــي الـــزجـــل لــيــس هــنــاك كـــام مــجــانــي. لـــذا، 
أصبحت أقــارب الــراب بالزجل، وبــدأت أطرح 
فــي مجتمعنا،  الـــرابـــر  عــن شخصية  أســئــلــة 
وعن الراب العربي عموما، ألوجد تعريفاتي 
الخاصة املختلفة عن السائد؛ فأنا ال أريد أن 
يكون املحتوى الذي أقدمه مجرد استنساخ 
للراب الغربي، إن كان باملوسيقى أو في شكل 
السائد  التوجه  بذلك  السير  ورفضت  األداء، 
فـــي تــقــلــيــد نـــجـــوم الــــــراب الـــغـــربـــيـــني، ولــبــس 
الــبــنــطــلــونــات الــفــضــفــاضــة واألكـــســـســـوارات 
تُرقني  لــم  فعليا،  تشبهنا.  ال  الــتــي  الغريبة 
العربي يسير بها،  الــراب  كــان  التي  الطريقة 
لــذلــك حــاولــت أن أبــحــث عــن شـــيء يشبهني 
ــراب العربي  أكــثــر. خـــال بحثي عــن شــكــل الــ
الذي يمثلني، كنت أقارب بني الراب والزجل؛ 
كانوا يجتمعون  وأجــدادنــا عندما  فأهالينا 
في سهراتهم، كانوا يرتجلون مواويل الزجل 
ويرددونها، وهي أقرب شكل غنائي ينتمي 
ووفقا  عليه.  التأسيس  ويمكن  الــشــارع  إلــى 
لــهــذا املــنــطــلــق، بــــدأت أبــحــث ألكــــون وجــهــات 
نظري الخاصة، فبدأت أتساءل عن دور الراب 
ــيـــع الـــتـــي يــجــب أن أتــنــاولــهــا بــهــذا  واملـــواضـ
النوع من الفن: فهل يتناسب الراب مع الغناء 
الكلمات  مــع  يتناسب  أم  واملـــال؟  النساء  عــن 
ــكـــام املــعــقــد الــنــظــري الــــذي بــدأ  الــثــوريــة والـ

يشيع فيه مع بداية الثورة؟
ال شك في أن ثورات الربيع العربي ساهمت 
لكن  العربي،  للراب  خصبة  أرضية  بتشكيل 
انــتــشــاره ال يفسر وحـــده مــا دور الــــراب بما 
يحدث في محيطه، وكان علينا أن نسأل: ما 

الذي يجب قوله تجاه ما يحدث؟
الــربــط بــني الــــراب والـــزجـــل، مكنني مــن بناء 
عــالــم جــديــد مــن الــكــلــمــات فــي مخيلتي، لكن 
لم يمكنني ذلك من اإلجابة عن كل أسئلتي؛ 
ربما هذا هو السبب لعدم تقديمي أي أغنية 
منفردة حتى اآلن، فأنا لم أســَع بعد إلثبات 
وجــــودي فــي ســاحــة الــــراب، ولـــم أقـــدم نفسي 
كرابر، وإلى اآلن يقتصر ظهوري بهذا الدور 
التي  األغــانــي  مقاطع  ببعض  املشاركة  على 
أؤلفها. ومع ازديــاد اإلنتاج، أصبح ظهوري 
بــهــذه األغــانــي أطــــول، ولكنني إلـــى الــيــوم ال 
أزال أبــحــث عــن مــشــروع الــــراب الــخــاص بــي، 
ولم أتمكن حتى اليوم من إيجاد أغنية الراب 
التي أبحث عنها. فا يزال دور الرابر مجهواًل 
بالنسبة إلّي في املجتمع، وليس واضحا كما 

هو الحال في املهن األخرى. 

الــرابــر  يحمل  أن  الـــضـــروري  مــن  أّن  تعتقد  هــل   ¶
نتعاطى  أن  يكفي  أال  اجتماعية؟  وأدوارًا  مسؤولية 

مع الراب كأسلوب تعبير، كما ذكرت مسبقًا؟ 
ربما األمر يتعلق بتجربتي بالحياة واآلمال 
واألفكار التي أرغب في تحميلها للفن الذي 
أقدمه. في حياتي العادية، أعمل نجارًا، إلى 

ــا لــلــرقــص فـــي مــديــنــتــي  ــدربـ جـــانـــب عــمــلــي مـ
تقع  الــتــي  والنائية  الصغيرة  املدينة  قطنا، 
الكهرباء  جنوب دمشق، والتي تنقطع فيها 
ــقــــاٍه وال  ــد فــيــهــا مــ مــعــظــم الــــوقــــت، وال يـــوجـ
بارات، وال مكان للتجمعات الشبابية؛ فغالبا 
أنـــا آخـــر مــن بــقــي مــن شــبــاب جيلي فــي هــذه 
املدينة، ألنني وحيد ولست ملزما بالخدمة 
التي  والكيفية  هــذا  العسكرية. شكل حياتي 
أقضي بها يومي بأدوار مختلفة يدفعانني 
إلى التفكير في الناس، فأمضي أغلب وقتي 
باملراقبة بالفقر والخوف؛ فالكل هنا خائف 
مثلي ويترقب، وال يعرف كيف يمضي أيامه 

وكيف ستنتهي حياته في هذه املدينة.
أكبر  بشكل  التفكير  إلــى  يدفعني  كله  ذلــك 
أن  يـــجـــب  الـــتـــي  االجـــتـــمـــاعـــيـــة  األدوار  ــي  فــ
أؤديها. لذلك، يبدو تأثير املكان هو الطاغي 
باملوسيقى؛  اختياري  وعلى  كلماتي  على 
فــأنــا أصــبــحــت أخـــيـــرًا أشــــرف عــلــى الــقــالــب 
املوسيقي للعمل، إيقاع الحياة هنا يفرض 
تمكنك  ال  الــتــي  الشاحبة  والــوجــوه  نفسه، 
مـــن مــعــرفــة إذا مـــا كــــان األشـــخـــاص حــولــك 
غــاضــبــني أو راضـــخـــني أو ســـعـــداء تــســاهــم 
الذي  الخليط  الفنية؛ فهذا  بتشكيل رؤيتك 
الــيــوم، والتساؤالت  أزال عالقا فيه حتى  ال 
واملخاوف التي يطرحها الشارع ومحيطي 
ــام الــقــادمــة، هــي كلها  حـــول مــا تحمله األيــ

أسئلة ال يمكن أن نهرب منها. 
مالية  مبالغ  مقابل  الوقت  طــوال  نعمل  إننا 

وذلك  احتياجاتنا،  لتأمني  ونركض  زهيدة، 
يشكل الجو العام الذي يسيطر على أغنيتي، 
مع  أتفق  ال  باملقابل،  لكن،  وباللغة.  بالفكرة 
األفكار املنتشرة عن أغاني الراب، التي تجعل 
ا باإلمكان تقديمه بإمكانات محدودة، 

ّ
منه فن

الــكــلــمــات عــلــى موسيقى  ويــكــفــي أن نــصــف 
رخــيــصــة يـــوجـــد فــيــهــا إيـــقـــاع مــتــكــرر. فــرغــم 
أسعى  السيئة،  واملعيشية  املــاديــة  الــظــروف 
إلى تقديم أغاٍن تتناسب مع رؤيتي الفكرية، 
وأبحث دائما عن التوزيعات املوسيقية التي 

تتناسب مع العوالم التي أبنيها بالكلمات.

ــتــي تكتبها على  ال فـــي مــعــظــم األغـــانـــي  تــعــتــمــد   ¶
تركيب عبارات تتكون من كلمات لها مصدر لغوي 
العودة  باملعنى، من خــال  متنافرة  ولكنها  واحــد، 
إلـــى مــصــدر الــكــلــمــة بــالــلــغــة الــفــصــحــى واســتــخــدام 
مصطلحات غريبة مشابهة من اللغة الدارجة، كما 
هو الحال في الزمة أغنيتك األخيرة »عايش بفيلم«، 
التي يرد فيها: »سلبونا سلبينا«. فلماذا تلجأ إلى 
أم  اللغة؟  هــذا األســلــوب؟ هــل هــو محاولة تسطيح 
التناقضات  لكشف  اللغوية  الجذور  إلــى  تعود  أنــك 

بأدوات التواصل لدينا؟
بالزمن الذي نعيش فيه، فقدت اللغة بعض 
خصائصها بني الناس، وخاصة في البيئة 
الجغرافية التي أعيش فيها، فأصبح الناس 
يــكــون  ــــي مــــن دون أن  آلـ يــــرددونــــهــــا بــشــكــل 
قد  الــكــلــمــة  لــتــبــدو  حــقــيــقــي؛  للكلمات معنى 
من  الهدف  وأصبح  ووقعها،  فقدت جمالها 
ــا بــالــتــواصــل مع  ــ الــلــغــة يــقــتــصــر عــلــى دورهـ
بعضنا فقط، وأصبحت وظيفية ومستهلكة. 
أتجاهل  أكتب بأسلوب  أن  إلــى  ذلــك دفعني 
ــة الـــســـلـــيـــمـــة ومـــعـــانـــيـــهـــا،  ــغـ ــلـ ــه قــــواعــــد الـ ــيـ فـ
وأصــبــحــت أفــكــر فــي الــشــعــور الـــذي سيصل 
فأنا  الكلمة،  تلك  غــنــاء  عند  املستمعني  إلــى 
على  املــبــاشــرة  الكلمات  بتأثير  األمــل  فقدت 
ــد أن الـــــــدور الــجــمــالــي  ــقـ ــتـ املـــســـتـــمـــعـــني، وأعـ

املفقود للغة له أثر أكبر.
 

أثــر حماسي على  إيــقــاع خـــاص، ولــهــا  ¶ لكلماتك 
إلى  الكام  يتحول  أغانيك  معظم  وفي  املستمعني، 
جزء من املوسيقى ببعض اللحظة ويتماهى معها. 
إلــيــك؟ ومــا دور  بالنسبة  اإليــقــاع  أهمية  مــدى  فما 
اإليقاع السريع وأوزان الجمل القصيرة التي تكتبها 
التي كنت  الحياة في دمشق،  بالتعبير عن عدمية 
تتحدث عنها؟ هل تكتب بهذا األسلوب ألن الحركة 

باتت أهم من الكلمة؟  
 كــنــت أمــضــي مــعــظــم مـــراحـــل طــفــولــتــي في 
وسماع  الباليه  ودروس  الــرقــص  حصص 
رافقتني  بعد  وفيما  الكاسيكة،  املوسيقى 
الكاسيكة في  املــوســيــقــى  تــلــك  انــعــكــاســات 
انــســيــابــيــتــهــا وتــعــقــيــدهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه. 
للفنون  العالي  املعهد  إلى  انتقلت  وعندما 
املـــســـرحـــيـــة، تــعــاطــيــت مـــع نـــوعـــيـــات رقــص 
جديدة وموسيقى جديدة، فبدأ يتكون لدي 
إيـــقـــاع تــلــك الـــرقـــصـــات، وتــشــربــت إيــقــاعــات 
هو  فجسدي  جــســديــا؛  املختلفة  املوسيقى 
ــقـــاع، وعــنــدمــا أكتب  الــــذي يــدلــنــي عــلــى اإليـ
أحيانا  أكتب؛  ملا  إيقاعات  أضــع  ان  يهمني 
استخدم إيقاع الجاز أو الهيب هوب، وذلك 
يعود إلى حالتي النفسية والجسدية التي 

أكون بها.
ــد أثـــــــرت فــي  ــ ــراقـــــص قـ ــ أظــــــن أن خــلــفــيــتــي كـ
ــقــــاع بــكــلــمــاتــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بيئتي  اإليــ
وإرثــــــي الـــثـــقـــافـــي. فــفــي الـــزجـــل هـــنـــاك شــيء 
يسمى »القرادة«، وهي من أصعب التراكيب 
مع  الرحابنة  أعمال  في  ومنتشرة  الكامية 
فــيــروز، و»الـــقـــرادة« تــحــتــوي عــلــى تركيبات 
إيقاعية جميلة جدًا. باملقابل، هناك التركيبة 

»هيب هوب«، وكل عالم إيقاعي  اإليقاعية للـ
لذلك  معينة،  كلمات  عليه  تــركــب  أن  يمكنك 
أغــلــب األغـــانـــي الــســوريــة الــتــي تعتمد على 
الزمر نجدها تستخدم ذات الشطر، وأغاني 
نــاصــيــف زيــتــون مـــوزونـــة عــلــى شــطــر واحــد 

منذ ظهوره األول وإلى اليوم. 
نعم، الكلمات مبنية على إيقاعات، وكل حرف 
في اللغة له إيقاع خاص به، وهذه التركيبة 
الــكــاتــب يتحكم بــهــا، ولــكــونــي راقــصــا، فهذا 
ساعدني كثيرًا في الكتابة بإيقاعات حركية. 
ربــمــا هـــذا مــا يــمــيــزنــي، ألن الــرقــص جـــزء ال 
يتجزأ من األغنية، وبالغالب أنا أول راقص 

يكتب كلمات أغاني في سورية.

السنوات  مــدار  ¶ من خــال متابعة تجربتك على 
الخمس املاضية، ومع األصوات املختلفة التي كتبت 
فيها جميعًا،  تبدو بصمتك واضحة  األغــانــي،  لها 
ولكن يبدو أيضًا أن تجربتك مرت بثاث مراحل. 
أيــمــن رضا  ــا  أداهـ الــتــي  فأغنية »ركـــب أصنصير« 
كانت تمثل حالة عاطفية غريبة بالعاقة مع مدينة 
إلـــى مستوى  الــحــالــة  دمــشــق، بينما وصــلــت هـــذه 
الكلمات  فيها  تبدو  الصبح«،  مختلف في »شمس 
ــاع ابــتــهــاجــًا عــنــدمــا  ــقـ ــزداد اإليـ ــيـ أكــثــر تــنــاقــضــًا، فـ
تتحدث عن حالة العزلة والكآبة داخل املدينة. وأما 
األغــنــيــة األخــيــرة »عــايــش فــيــلــم«، فــهــي تــبــدو أكثر 
ضياعًا ويرافقها إيقاع راقص غريب. فكيف يمكن 
املدينة  مع  بعاقتها  الثاث  املحطات  هــذه  تفسير 

والحياة فيها؟
أغنية »ركب أصنصير« كانت وراءهــا حالة 
كاملة دفعتني إلى صناعتها بهذه الطريقة. 
حينها كان عمري 24 عاما، وكنت أجلس مع 
املمثل أيمن رضا الذي عرفته أواًل من خال 
بعملي  سعيدًا  وكنت  بطفولتي،  التلفزيون 
مــعــه. ذلـــك أعــطــانــي طــاقــة كــبــيــرة، جعلتني 
أصــنــع األغــنــيــة بــتــلــك الــطــريــقــة. فــعــلــيــا، أنــا 
رضا  أيــمــن  حــالــة  فيها  وترجمت  صنعتها، 
كما أراهــا بكلماتي. وذلــك تزامن مع تدهور 
الــدوالر قد  حالة املدينة، فحينها كــان سعر 
ــر بــحــيــاة كــل سكان  ــ

ّ
شــهــد ارتــفــاعــا كــبــيــرًا أث

املدينة، التي باتت آثار الحرب بادية عليها.
كذلك أغنية »شمس الصبح«، فهي مرتبطة 
أغــنــيــة لدمشق  أيــضــا، وهـــي  بــزمــن كتابتها 
الــتــي تــعــنــي لـــي الــكــثــيــر. فــأنــا شـــاب ســـوري 
ــارج دمـــشـــق، وذهـــبـــت إلــيــهــا ووجـــدت  مـــن خــ
فـــيـــهـــا مــــا يــنــقــصــنــي. هــــي لـــيـــســـت مــوطــنــي 
ــــي، لــكــنــهــا عــوضــتــنــي عــــن الــنــقــص  ــــاسـ األسـ
الصغيرة،  مدينتي  في  به  أشعر  كنت  الــذي 
مــن األصـــدقـــاء واالســتــقــالــيــة والـــحـــب، فهي 
أغنية كانت كردٍّ جميل لتلك املدينة، وتعبير 
عـــن مــشــاعــري وحـــالـــة الــحــب الــتــي أعيشها 
األغنية  بكتابة  استغرقت  وقــد  دمــشــق.  مــع 
دات قبل  املـــســـوَّ عــامــني، كتبت فيها عــشــرات 
الــتــي ظــهــرت، وحــاولــت  الــنــســخــة  أن نعتمد 
فيها أن أعتمد أسلوبني مختلفني بالكتابة، 
فبدأت فيها برسم صور لرومانسية دمشق، 
يونان  فايا  بأغاني  بكلمات خفيفة شبيهة 
وكــارمــن تــوكــمــاجــي، ألعــطــي الــنــاس القالب 
ننقلب على  أن  قبل  اعــتــادوه،  الــذي  الجاهز 
التي تتحول  القالب باملقاطع األخــيــرة،  هــذا 
فيها اللغة إلى لغة أكثر حدة وقسوة، ألعطي 
صورة عن العالم الحقيقي الذي نعيش فيه، 

بكل ما فيه من قساوة. 
وأمــــا أغــنــيــة »عـــايـــش فـــلـــم«، فــقــد صنعتها 
بــعــد أن تــركــت دمــشــق وعـــدت إلـــى مدينتي 
ــلـــتـــي. وبــــهــــا عـــدت  ــيـــرة ومــــنــــزل عـــائـ الـــصـــغـ
الــذيــن  الــنــاس البسيطة  ألحـــاديـــث وهــمــوم 
يــعــيــشــون فـــي قــطــنــا، بــعــيــدًا عـــن أحـــاديـــث 
الــنــخــبــة املــثــقــفــة والـــفـــنـــانـــني، وكـــنـــت أرصـــد 
ــام  ــعـ ــطـ ــتــــأمــــني الـ ــا كــ ــيــ هــــمــــوم الـــــنـــــاس يــــومــ
والــشــراب واأللــبــســة الــتــي بــات مــن الصعب 
تأمينها في اليوم الحالي، ومن هذا الفضاء 

شعرت بأنني أعيش في فيلم غير حقيقي.
بــالــنــهــايــة، إن تــبــدل شــكــل حــيــاتــي هــو الــذي 
أقدمها  التي  األغاني  مواضيع  علّي  يفرض 
كل فترة وشكلها. وأنا أشعر بأن ما أقدمه ال 
يعّبر عني فقط، بل يعّبر عن أهلي وحارتي 
والــكــثــيــر مـــن األشــــخــــاص الـــذيـــن أصــادفــهــم 
ــّبـــر عــــن أشـــخـــاص  بــحــيــاتــي الـــيـــومـــيـــة، ويـــعـ
أسعى  وأنـــا  ومهمشني،  ومغيبني  صامتني 
كفنان أن يكون صوتي صوتا ملجموعة من 
األشــخــاص الــذيــن يــشــاركــونــنــي الــحــيــاة في 

هذا املكان.
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يتحدث السوري وديع خوري عن تجربته في كتابة 
األغاني والغناء، وعن مقاربة الراب بالزجل، وعن بناء 

عالم جديد من الكلمات في المخيلة من دون أن 
يكون قادرًا على اإلجابة عن كل األسئلة

وديع 
خوري

ثورات الربيع العربي ساهمت 
بتشكيل أرضية خصبة للراب

ال يزال دور المغني مجهوًال بالنسبة 
إلّي في المجتمع

عمر بقبوق

كاتب ومغّنٍ سوري 
من مدينة قطنا. درس 

الرقص في المعهد 
العالي للفنون المسرحية 
في دمشق. بدأ مسيرته 

الفنية من خالل شراكة 
مع الملحن السوري آري 
جان، بكتابته أغنية »ركب 
أصانصير« التي أّداها أيمن 

رضا، وامتدت الشراكة ليكتب 
له كلمات جميع أغاني 

ألبوم »جيان«، باإلضافة إلى 
تعاونهما بتأليف العديد 

من شارات المسلسالت 
السورية، مثل مسلسلي 

»زوال« و»نبتدي منين 
الحكاية«. هذه الشراكة 

تم فضها العام الماضي، 
ليبدأ وديع خوري )28 عامًا( 

بعد ذلك بمشروعه الفني 
الجديد بالتعاون مع الملحن 

والمغني خالد رزق، وقد 
أنتجا حتى اللحظة أغنيتين.
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بدأ يكتب نصوصًا قارب فيها بين الراب والزجل الشعبي )العربي الجديد(


