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هل لألغنية السورية ثورتها؟

سماح حكواتي)1)

الحكيم	قطيفان	 الفنان	عبد	 بها	 رثا	 التي	 األغنية	 وكانت	 املعركة،	 الفن	فوق	صوت	 الصوت	 عال	
أيقونة	الثورة	السورية	"عبد	الباسط	الساروت")2)	كافية	وحدها	بعد	ثماني	سنوات	من	االنفجار	لتهيل	
في	ثورتنا	سيرتنا	 في	روحنا،	وتعيدنا	 الغائر	 الفقد	والخذالن	 املدافع،	وترتق	جرح	 التراب	على	فوهات	

األولى:

الثورة/	نوصل	 بيها/	شقد	حلمنا	نزف	 الوّدع/	شقد	تمنينا	و	غنينا/	نرجع	حمص	و	نم�سي	 ))يوم	
للشام	نحنيها/	ونطوي	املدفع/	نطوي	املدفع/	نروح	لحمزة	بدرعا	نزورو/	أرض	األحرار	نحييها/	هلحز	

وينك	عبد	الباسط/	نيال	األرض	اللي	بيها/	ولولك	تسمع(()3).

تلّمس	كل	منا	موضع	الحنجرة	مطمئًنا	إلى	أن	حباله	الصوتية	لم	تبرح	محلها،	وأننا،	وإن	تبدل	بنا	
املقام	والحال،	نتوق	إلى	الهتاف	السلمي	األول.	آنئذ	كان	السوري	يجهل	صوته،	وكان	بحاجة	إلى	صوت	
يلبسه	كي	ال	يسير	عارًيا	بين	الجموع،	فتولدت	من	صميم	هذا	التوق	هتافات	الثورة	وأناشيدها،	لغة	

لم	يألفها	من	قبل،	لكن	إيقاعها	على	األذن	أليف،	ولغتها	مرت	في	خاطره.

ولعل	الثورة	األولى	التي	خاضتها	األغنية	السورية	املعارضة	في	تحوالتها	كانت	أن	استبدلت	باملغني	
بالتغيير،	 املّوارة	 املرحلة	 ترتضيها	 جديدة	 عامة	 بقيم	 تتحلى	 أن	 األغنية	 على	 فرض	 ما	 كله،	 الشعب	

)1)	سماح	حكواتي:	سكرتير	التحرير	في	مجلة	قلمون،	باحثة	في	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة.

)2)	عبد	الباسط	الساروت:	)1992- 2019(	من	مدينة	حمص،	لقب	بحارس	الثورة	وبلبلها،	وكان	حارًسا	في	فريق	الكرامة،	بدأ	نشاطه	

السلمي	ضد	النظام	في	قيادة	التظاهرات	بحمص،	وتدرج	من	ثم	إلى	العمل	املسلح.	ق�سى	في	غثر	إصابة	تعرض	لها	في	املعارك	مع	النظام	

بريف	حماة.

)3)		أنتج	تلفزيون	سورية	هذه	االغنية	عام	2019،	وأهداها	إلى	عبد	الباسط	الساروت	

https//:www.youtube.com/watch?v=n2BeUlPNbjw

https://www.youtube.com/watch?v=n2BeUlPNbjw


املقالت غير املحكمةالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

16

األغنية	 دور	 يؤدي	 ا	 جماعيًّ خطاًبا	 واستدعى	 املتباينة،	 بفئاته	 الحرية	 إلى	 التواق	 الشعب	 ويتبناها	
السياسية	الثورجية	الهاتفة	التعبوية،	لذا	امتازت	بالراهنية	وبساطة	اللحن	والكلمة	املباشرة.	بعض	
هذه	األغنيات	تجاوز	الراهنية،	وبعضها	اآلخر	درج	الشعب	عليه	أسابيع	قليلة	وسرعان	ما	اندثر،	وأًيا	
كان	ما	اتسمت	به	هذه	األغنيات	من	غياب	الجودة	الفنية،	فإنها	مقدمات	ال	بد	لألغنية	السورية	أن	

	إلى	تعبير	أكثر	نضًجا.
ً
تمر	بها	وصوال

صحيح	أن	األغنية	عاصرت	تحوالت	الثورة	السورية	وحياة	السوريين	يوًما	بيوم،	وأرخت	لهما،	لكنها	
لم	تكتف	بذلك،	بل	مرت	هي	نفسها	بتحوالت	كبرى،	فتمردت	في	موضع،	وهللت	في	موضع،	ولوحت	
ر.	ويمكن	القول	إن	السوريين	بدؤوا	يسمعون	أصواًتا	أكثر	

َ
خ
ُ
بالكف	للراحلين،	ورثت	الديار	في	مواضع	أ

تنوًعا،	أو	استعادوا	ذكر	أسماء	غيبها	النظام	وباعد	بينها	وبين	حرية	التعبير.

لم	يكن	سميح	شقير)4)	اسًما	جديًدا	في	الفن،	ولم	تلده	الثورة	السورية	من	عدم،	لكن	أغنيته	"يا	
الفرار	من	ساحة	 تاريخًيا،	لرد	املقاتلين	عن	 التي	رافقت	الجيوش	 حيف")5)	كانت	"العطفة"	العذراء	
واملعركة،	وحثهم	على	الثبات	للذود	عنها	وحمايتها	من	األسر،	فوّحد	صداحه	العالي	نشيد	السوريين،	
ا	عن	ساحات	

ً
وثّبت	إيمانهم،	في	زمن	كان	يمكن	للثورة	أن	تدفن	في	مهدها	لو	تراجع	املتظاهرون	خوف

التظاهر:	))سمعت	هالشباب	يما	الحرية	عالباب	يما/	طلعوا	يهتفوال/	شافوا	البواريد	يما	قالوا	إخوتنا	
هن/	ومش	رح	يضربونا/	ضربونا	يما	بالرصاص	الحي/	متنا	بايد	إخوتنا/	باسم	أمن	الوطن/	وإحنا	مين	
إحنا/	واسألوا	التاريخ/	يقرا	صفحتنا/	مش	تاري	السجان	يما	كلمة	حرية	وحدة/	هزتلو	أركانو/	ومن	
هتفت	الجموع	يما	أصبح	كامللسوع	يما/	يصلينا	بنيرانو/	وإحنا	للي	قلنا	للي	بيقتل	شعبو/	خاين/	يكون	

من	كاين/	والشعب	مثل	القدر/	من	ينتخي	ماين/	والشعب	مثل	القدر/	واألمل	باين((.

الواضح	 النذير	 كان	 الحقات،	 أخريات	 مقامات	 وفي	 املقام،	 هذا	 في	 املؤثر	 األغنية	 حضور	 ولعل	
الهادر	في	ساحات	التظاهر	ومواكب	 بأن	الثورة	يمكن	أن	تنتصر،	ويمكن	القول	بأن	صوت	النشيد	
كان	 اإلعالم	 وسائل	 في	 األخبار	 ونشرات	 الكبرى	 السياسية	 األحداث	 ومرافقته	 واملشيعين،	 الشهداء	

انتصاًرا	مبكًرا،	ولعله	أكبر	انتصارات	الثورة	السورية	حتى	اليوم.	

لي	صديق	من	كردستان"	 "يا	سجاني"،	"رمانة"،	 الثورية،	من	أغنياته:	 بأغنياته	 )4)	سميح	شقير:	فنان	سوري،	شاعر	وملحن،	عرف	

وغيرها.

)5(  https://www.youtube.com/watch?v=NOnQ8AMH-bw

https://www.youtube.com/watch?v=NOnQ8AMH-bw
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املناطق	 لهجات	 نسمع	 فبدأنا	 بعض،	 إلى	 بعضنا	 يتعرف	 أن	 السوريين	 نحن	 لنا	 األغنية	 أتاحت	
الشرقية	التي	كانت	توصف	في	عهد	النظام	بـ	"النامية"،	واإليقاعات	الكردية،	والحورانية،	واألمر	نفسه	
ينسحب	على	املناطق	السورية	جميعها،	فصارت	األغنية	تلهج	بلسان	الحم�سي	من	مثل	عبد	الباسط	
الساروت	وصقر	حمص،	والحموي	من	مثل	القاشوش،	والرقاوي	من	مثل	قاشوش	الرقة،	والديري	
واإلدلبي	والدرعاوي...	إلخ.	في	حين	لم	نكن	نسمع	على	نطاق	واسع	إال	اللهجة	الشامية	أو	الساحلية	
والحلبية	في	أحسن	األحوال.	ولم	يقتصر	النظام	في	تهميشه	على	التراث	الفني	لكثير	من	املدن	السورية،	
بل	همش	هذه	املدن	كلها	بقضها	وقضيضها،	في	امليادين	جميعها،	واكتفى	بالترويج	ألسماء	يمكن	عدها	

على	أصابع	اليد	الواحدة	في	املوسيقى	والغناء،	وكذا	حال	ألوان	التعبير	الفني	األخرى.

في	 والحفر	 التداول،	 وسهولة	 الشعبية	 غرض	 التراثية	 األغنيات	 منوال	 على	 النسج	 حقق	 لقد	
الهتاف،	 على	 املتظاهرين	 لحث	 الحال	 اقتضاه	 غرض	 العامة،	 لدى	 التوقع	 أفق	 ومخاطبة	 الذهن،	
نتاج	ذلك	 املشترك،	فكان	 الجمعي	 وإرثهم	 بينهم،	ومن	ذاكرتهم	 ينطلق	من	 وجعلهم	معنيين	بخطاب	
كلمات	جديدة	على	لحن	كل	من	)سكابا	يا	دموع	العين()6)	و)بين	العصر	واملغرب()7)	و)	ع	العين	موليتين	
واطنعش	موليا(	،	ولعل	أقربها	إلى	ساحات	التظاهر	أغنيات	صارت	لصيقة	باسم	أول	من	أداها؛	عبد	
الباسط	الساروت:	)أنا	طالع	اتظاهْر/	ودّماتي	بيدّيا/	وإْن	جيتك	يّما	ذبيح/	ال	تبكين	علّيا..()8)،	و)جنة	
جنة	جنة،	جنة	يا	وطنا..()9)	يمكن	القول	في	هذا	املضار	إن	هذه	األغنيات	أتاحت	للسوري	للمرة	األولى	

بعد	عشرات	السنوات	رفع	الصوت	باملسلوب	منه،	وأعني	خصوصيته	الثقافية.

فرقة	"نص	تفاحة")10)	من	الفرق	الغنائية	األولى	التي	غنت	للثورة	السورية	من	الجوالن،	قدمت	عام	

)6(  https://www.youtube.com/watch?v=6wBnrL68Aw0

)7(  https://www.youtube.com/watch?v=0uobam5EYUg

)8(  https://www.youtube.com/watch?v=xJ7M94PRidk

)9(  https://www.youtube.com/watch?v=lS-mRCp_qn0

إلى	جانب	سهير	 الثورة	السورية	على	يد	املوسيقي	مضاء	املغربي،	وغنى	فيها	بدوره	 في	مطلع	 )10)	فرقة	سورية	من	الجوالن،	تأسست	

شقير،	من	أغنيات	الفرقة	"محل	زغير	ومسكر"	و"والدة"،	و"ليش	ضرب	النار"	وغيرها.	

رابط	الفرقة	على	يوتيوب:	

https://www.youtube.com/watch?v=6wBnrL68Aw0
https://www.youtube.com/watch?v=0uobam5EYUg
https://www.youtube.com/watch?v=xJ7M94PRidk
https://www.youtube.com/watch?v=lS-mRCp_qn0
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2013	أكثر	الرثائيات	تأثيًرا	في	تاريخ	األغنية	السورية	بعد	الثورة،	رثائية	مستوحاة	من	تراث	املنطقة	
بعنوان	"سوريا	الحلم	املالو	حدودي")11)	بصوت	سهير	شقير	)12)ومضاء	املغربي)13):

ي	بالدموع	وجودي/	ع	بو	الكرم	والسيف	والبارودي/	يّمي	لب�سي	ثياب	الحداد	السودي/	
ّ
"يا	عين	هل

ي	بالدموع	وجودي/	يختي	اعذريني	ما	ردت	إجي	بكفن/	دهري	رماني	ب	جور	مالو	حدودي/	يا	
ّ
ويا	عين	هل

حوينتك	يا	خيي	يا	عمر	الورد/	قبل	الوقت	تذبل	العيون	السودي/	وجوانحك	متل	النسر	وسع	املدى/	
بوجه	الّردى	بعيونك	مرج	ورودي/	رايح	أنا	وتارك	وطن	قلبي	َسكن/	زيحو	الحزن	ال	بد	بكرة		نعودي".

لم	تكن	"نص	تفاحة"	الفرقة	الوحيدة	التي	ولدت	بدافع	الثورة،	والفرقة	األولى	التي	حولت	مشهد	
العزاء	إلى	طقس	احتفاء	مهيب،	بل	سرعان	ما	تعرف	السوريون	إلى	فرق	فنية	أخرى	من	مثل	"أبطال	
موسكو	األقوياء")14)	التي	قدمت	األغنية	السياسية	الساخرة	ورافقت	تحول	الثورة	إلى	االعتقاالت	من	
ساحات	التظاهر،	ولعل	أشهر	ما	غنته	"بدنا	نعبي	الزنزانات"	)15)2011،	لون	غنائي	جديد	يضاف	إلى	
ألوان	أخرى	عنيت	بإعادة	توزيع	التراث	السوري	وتقديمه	بطريقة	معاصرة،	مثل	فرقة	"الصعاليك")16) 

https//:www.youtube.com/user/nostofaha/videos

)11(  https://www.youtube.com/watch?v=IDlCH_1PD_E

)12)	سهير	شقير:	)1967-(	مطربة	سورية،	عرفت	في	بداياتها	بالغناء	إلى	جانب	أخيها	سميح	شقير،	وكانت	لها	في	ما	بعد	أغنيات	عدة،	

مثل:	"حن"،	"صوت	الجرس"،	"هدهدي	روحي"...	وغيرها.

"نص	 فرقة	 من	خالل	 السورية	 الثورة	 بداية	 مع	 الغناء	 إلى	 اتجه	 الجوالن،	 من	 وطبيب	سوري	 موسيقي	 	)-1981( مغربي	 )13)	مضاء	

تفاحة".

)14)	ظهرت	الفرقة	في	مطلع	الثورة	السورية،	وسرعان	ما	اختفت،	وبين	ظهورها	واختفائها	ظلت	هويتها	مجهولة.

)15(  https://www.youtube.com/watch?v=7OhGTIC9rLk

"يا	بدو	 "يا	ديرتي"	"غزالي	غزالي"،	 2017،	مما	قدمته:	 في	عام	 أولى	أغنياتها	 )16)	فرقة	فنية	سورية	من	مجموعة	من	الشباب،	بدأت	

الخديدي"...	وغيرها.

رابط	املجموعة	على	يوتيوب:

 https//:www.youtube.com/channel/UCP13AyYx0oxhOlM9HKgQBwA/videos

https://www.youtube.com/user/nostofaha/videos
https://www.youtube.com/watch?v=IDlCH_1PD_E
https://www.youtube.com/watch?v=7OhGTIC9rLk
https://www.youtube.com/channel/UCP13AyYx0oxhOlM9HKgQBwA/videos
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التي	اعتمدت	على	"السيلفي"	و"اليوتيوب"	في	نشر	محتواها	الفني.	واألمثلة	تكثر	عن	الفرق	السورية	
الجديدة	بعد	الثورة،	نكتفي	منها	بذكر	فرقة	"املندسين	السوريين"،	فرقة	"الكراج	القديم"،	والالفت	
وقد	 "الصعاليك"،	 فرقة	 باستثناء	 حالًيا،	 الفني	 اإلنتاج	 توقف	عن	 الفرق	معظمها	 هذه	 أن	 لالنتباه	
يجد	ذلك	مبرره	في	املحتوى	السيا�سي	لها،	محتوى	ال	ينسجم	مع	ابتعاد	الثورة	عن	ساحات	التظاهر	

السلمي،	وتحولها	إلى	العسكرة	في	مرحلة	الحقة.

	بصورة	مغايرة	ملألوف	صورتها	النمطية	في	األغنية،	صورة	
َ
قدمت	األغنية	السورية	بعد	الثورة	املرأة

تستدعيها	أدوار	جديدة	أضيفت	إلى	املرأة	في	ظل	الصراع،	لم	تعد	جسًدا	يشتهى،	إنما	يناط	بها	دور	
إحالل	السلم	بين	القاتل	والقتيل	في	املستقبل،	وهو	ما	جسدته	أغنية	"بياعة	الزنبق")17)	التي	غنتها	

بسمة	جبر)18)	وإياد	الريماوي)19)	عام	2013،	من	كلمات	الشاعر	عدنان	العودة:		

))بياعة	الزنبق	بساحة	امليسات/	باعت	5	باقات/	وحدة	إلي/	مني	إلك/	بس	بتنزلي	سبع	سموات/	
وحدة	ملين؟	مدري	ملين/	بس	عاألكيد	مو	حزين/	وحدة	ألرملة	الشهيد/	شاريتا	قبل	الغال	صبحية	يوم	
العيد/	وحدة	ألم/	بتموت	عالزنبق	البلدي/		وبتنوح	يــا	ولدي/		يــا	ولدي/		وآخر	وحدة	لقاتل/	ناوي	يخّبي	

بوراقا/	جرح	القتيل/	قبل	ما	يسيل...((.

والوطن	 والثورة	 الحرية	 موضوعات	 إلى	 أخرى	 موضوعات	 أضافت	 األغنية	 أن	 بالذكر	 والجدير	
بالحنين	وتحوالت	 	

ً
املدن	موصوال رثاء	 فكان	 السوريين،	 تغير	حال	 والشهيد،	موضوعات	نجمت	عن	

يمكن	 ما	 أجمل	 جومر	 فادي	 الشاعر	 كلمات	 من	 ضوا)20)	 خاطر	 غناه	 ما	 ولعل	 والهجرة،	 النزوح	
االستشهاد	به	في	هذا	املضمار:

)17(  https://www.youtube.com/watch?v=gYhkjfYvw2Q

)18)	بسمة	جبر:	مغنية	سورية	شابة،	بدأت	الغناء	مع	فرقة	"كلنا	سوا"،	من	أغنياتها	"في	حال"،	"شباكك	مطفي"،	"شو	بيبقى"...	وغيرها.

)19)	إياد	الريماوي:	)1973-(	مغن	ومؤلف	موسيقي	سوري،	أسس	فرقة	"كلنا	سوا"،	وأصدر	معها	ألبومات	"سفينة	نوح،	�سي	جديد،	

موزاييك،	إذاعة	كلنا	سوا"،	أعاد	توزيع	مجموعة	من	أغنيات	التراث،	منها:	"وين	ع	رام	هللا،	نزلن	على	البستان،	عاملايا".

)20)		خاطر	ضوا:	مغن	وملحن	سوري،	درس	املوسيقا	في	بيت	العود	بمصر،	عرف	بأغنياته	الوطنية	واإلنسانية،	وتعاون	مع	مجموعة	

من	الشعراء	السوريين	الشباب،	من	أغنياته:	"يا	سوريا	ال	تسجلينا	غياب،	نحنا	طلوع	الشمس،	عتب	وغيرها.

https://www.youtube.com/watch?v=gYhkjfYvw2Q
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الشمس	كاسات/	ورندح	أساميك/	يسعد	 مـ	 الصبح	فيك/	شو	بحب	اشرب	 ))يا	شام	شو	بحب	
صباحك	يا	بنت/	أكبر	من	األيام/	يا	معّرشة	ع	الوقت/	ع	املجد/	ع	األحالم/	يسعد	صباحك	يا	بنت/	
عشاقها	فاقوا/	وتدلِلْت/	وتغّنِجت/	وضّل	الِشعر	غرقان	بوراقو/	يشحد	حكي	من	النور	حتى	يحاكيِك/	
وطارت	 بكاسات/	 عشقك	 عّبت	 والروح	 دهب/	 حاراتك	 شام	 يا	 فيِك/	 الصبح	 بحب	 شو	 شام	 يا	

لتسقيِك...(()21)

حال	 وبلسان	 حنيًنا،	 اململوءة	 الجزيرة	 بلهجة	 هادي	 والشاعر	خضير	 الجبوري)22)	 عدنان	 ويغني	
ماليين	املهجرين	"أريد	أرجع	عسوريا")23)	عام	2016:

	... تعبان/	 يا	داري	شكثر	 املشتكى	هلل/	 والوديان/	وأصيح	 الجبل	 أبوس	 الباب	والجدران/	 "أبوس	
سورية	تناديني/	وأجاوبها	أنا	بعدج	/أنا	انذليت	يا	عيني	/	بالغربة	وأنا	خايف/	روحي	من	الجسد	تطلع/...	
ما	محتاج	كل�سي	آني،	بس	محتاج	أشوف	أمي/	على	شوفتها	يا	هالناس/	وهللا	احترق	دمي/	مليت	املخيم	
يال	رجعوني/	رجعوني	لبالدي	أنطيكم	عيوني/	اخذوني	لبالدي	هناك	ادفنوني/	رجعوني	لبالدي	أنطيكم	
ما	 البوس	 من	 التراب/	 أشم	 القاع/	 أبوس	 حنيت/	 انا	 لصحابي	 البيت/	 أريد	شوف	 مشتاق	 عيوني/	

أشبع/	أريد..	أريد	أرجع((.

انضم	الغناء	الديني	واملديح	النبوي	إلى	قائمة	موضوعات	األغنية	السورية	الجديدة	بعد	الثورة،	وهو	
أمر	ال	يجد	مبرره	في	ميل	الثورة	إلى	التطرف،	فما	ما	قدمه	تنظيم	داعش	من	أغنيات	"صليل	الصوارم"	
جوء	

ّ
ال	يمكن	نسبه	بحال	من	األحوال	إلى	فن	الثورة	السورية،	إنما	يمكن	تعليل	ذلك	بامليل	التاريخي	لل

الكوارث	 بالبلد	 أملت	 و	 استبد،	 أو	 الحاكم	 كلما	ضعف	 باملقدسات	جميعها،	 إليه	 والتقرب	 إلى	هللا،	
	موضوعًيا،	لعوز	الوسيلة	وقلة	الحيلة.	

ً
والخراب	والحرب،	ويبدو	هذا	الشكل	الفني	في	التعبير	معادال
ومثال	ذلك	ما	غناه	يحيى	حوى،	ووصفي	املعصراني	وغيرهما.

وجد	بعض	الشباب	السوريين	في	فن	الراب	خالل	الثورة	متنفًسا	وميداًنا	للقول	والنقد	والتعبير،	
فأسسوا	بذلك	لفن	جديد	لم	يعرف	على	نطاق	واسع	في	سورية	من	قبل،	وطرحوا	موضوعاتهم	بجرأة	

)21(  https://www.youtube.com/watch?v=6fsUb4T-apc

)22)	عدنان	الجبوري:	فنان	ومغن	سوري	من	مدينة	القامشلي.

)23(  https://www.youtube.com/watch?v=I43-nD1cLus

https://www.youtube.com/watch?v=6fsUb4T-apc
https://www.youtube.com/watch?v=I43-nD1cLus
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إسقاط	 إلى	 والدعوة	 والحرية	 والدكتاتورية	 الفساد	 قضايا	 فتناولوا	 أخرى،	 أحياًنا	 وغضب	 أحياًنا،	
"ماهر	 ذلك	 ومثال	 والهجرة،	 والنزوح	 الحصار	 بحال	 إنسانية	عنيت	 إلى	موضوعات	 إضافة	 النظام،	
امللك")24)	الذي	قدم	بإمكانات	بسيطة	جًدا،	كحال	"الرابرز"	جميعهم	في	سورية،	أغنيات	عدة،	لعل	
إلى	 الطريق	 في	 قارب	 انقالب	 إثر	 في	 	2014 عام	 غناها	 التي	 أسامينا")25)	 "ضاعت	 أغنية	 تأثيًرا	 أكثرها	

إيطاليا،	ق�سى	على	متنه	أكثر	من	مئة	وخمسين	مهاجًرا:

"دخلك	يا	هللا	ساعدنا/	املركب	عم	يرقص	فينا/	غدروا	فينا	والد	بلدنا/	بالبحر	ضاعت	أسامينا/	
بتصور	سيلفي	بالمي،	قبل	غرقي	بدقايق،	عادي	موتي	يكون	عالهادي،	املهم	ما	تكون	متدايق،	طباخ	
السم	عل	الكر�سي	مو	متل	هالشعب	الدايق،	أعداد	الناس	بتفاقم	على	مركب	سفلو	سالت،	أي	نعم	
أنا	دمي	حامي	ملا	يكون	دمك	بارد/	...	ناس	من	الذل	هربانة/	انبلعت	ببحر	واسع/	هادا	هوي	الواقع".

يمكن	أن	نجمل	صفات	األغنية	السورية	في	ظل	الثورة	بأنها	أغنية	شعبية	انتصرت	على	االنتماءات	
واأليديولوجيات،	وحافظت	على	التنوع	واالختالف	في	ائتالف	جميل،	حاولت	االبتعاد	على	العسكرة،	
بات	 للسوريين،	حتى	 كلمة	جامعة	 بتنوع	مشاربها	على	 املحافظة	 في	 لكنها	جهدت	 أحياًنا،	 فيها	 وهوت	
يمكن	القول	بأن	أغنية	فقط	قادرة	على	أن	تمس	في	السوريين	سنوات	من	القتل	والتهجير	والفقد	مًسا	

شافًيا.

)24)	ماهر	امللك:	مغني	راب	سوري،	لقب	باملختار،	له	مجموعة	من	أغنيات	الراب	تناولت	موضوعات	سياسية	وإنسانية،	منها	"يارا"،	

"حصرم	بلدي"،	"باملانشيت	العريض"	وغيرها.

)25(  https://www.youtube.com/watch?v=LjtlsCfWJCU

https://www.youtube.com/watch?v=LjtlsCfWJCU

