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"ال� � � � �راب� � � � �ر"

س � ��ال � ��م ك� � �ي � ��وف م � � �ن ع� �س� �ف� �ي ��ا :

"
ك
ل
ا
غ
ن
ي
ة
ا
ك
ت
ب
ه
ا
ل
ه
ا
رسالتها وفكرتها
ا
ل
ت
ي
ا
ر
ي
د
ت
ق
د
مي
ه
ا
لل
ن
ا
س"

"عليه ان يكون قوي الشخ
صية
،
هن
الك
موا
ض
يع
ح
سا
سة
لي
ُ
س
عندما ن
من املريح التحدث فيها  ،لكن من جهة
ريد ان نكون صريحني في موضوع م
عني
اخرى عليه ان يكون حساسا  ،فعاد ًة
في
اغ
لب
اال
وق
ات
ه
ناك
جه
ات
مم
ب
كن ان تتقبل الفكرة
هذه الكلمات يجيب فنان " الراب " سالم
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بشكل جارح او ال تتقبلها اطالقا ً " ...
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| ح� � ��اوره  :ع��م��اد غ �ض �ب��ان م ��راس ��ل ص �ح �ي �ف��ة ب ��ان ��ورام ��ا |
" التدريب وغناء الراب "

قراء بانوراما على نفسك ؟
تعرف ّ
كيف ّ
اسمي سالم كيوف  ،عمري  29سنة  ،اعمل في مجال موسيقى الراب
" رابر "  ،ولدت وكبرت في قرية عسفيا  ،حيث تعلمت وتخرجت من
مدارسها .
ما هو مجال دراستك ؟
دراساتي في السنوات األخيرة كانت في مجال التدريب  ،اللياقة البدنية
والصحة  ،ومبا انني اعمل على حتقيق حلمي في املوسيقى منذ الصغر ،
فانني اريد ان اتعلم املوسيقى بشكل مهني أكثر .
حدثنا عن عملك ؟
ّ
عملي في مجال التدريب مش ّوق بعض الشيء  ،فانا ام��ارس التدريب
شخصيا ً منذ م��ا قبل جيل املراهقة  ،ام��ا عملي على اغ��ان��ي ال��راب فهو
الشيء الذي أعيش ألجله  ،احب كتابة الكلمات وبناء االغاني في عقلي
ودمج االفكار مع املنتج املوسيقي وافكاره  ،حيث باحتاد االفكار ينتج
شيئا ً جديدا ً ومميزا  .أحب كل خطوات العمل في كل اغنية منها الترتيب ،
التسجيل  ،التوزيع واالستماع لألغنيه بعد " املاستر "  ،هذا غير العمل
على كليب لألغنية اذا وجد.
كيف بدأت مسيرتك مع الراب والى أين وصلت ؟
والدي  .كانت تلك
بدأت بكتابة اغاني الراب في جيل  13سنة بعد طالق
ّ
أزم��ة كبيرة لي شخصيا  ،ول��م يكن ل��دي بديل اخ��ر التكلم عن املشاعر
والصعوبات التي م��ررت بها  ،ولفترة طويلة كنت اكتب كلمات فقط
واحتفظ ب��االوراق والدفاتر  .مر وقت طويل حتى عثرت على منتجني
وب��دأت بالعمل على االغ��ان��ي والتسجيل  ،انتجت أغ��ان بثالث لغات :
العربية  ،العبرية واالجنليزية  ،وقسم من االغاني انتجت لها كليبات
 ،اما في السنني االخيرة فعملت فقط على انتاج البومي االول بعنوان
" أربع حيطان " ،الذي ُنشر على شبكة االنترنت السنة املاضية  ،منه
االغنية والكليب "عقلي طار "  .بعدها اخذت لنفسي استراحة وقررت
ان ال اكتب كلمات ج��دي��دة اال بعد ان ا ّ
من��ي عقلي واف�ك��اري ومفاهيمي
للحياة اكثر  ،وفعالً ه��ذا ما حصل في الفترة االخ�ي��رة وب��دأت بكتابة
اغنيتي اجلديدة التي اقوم بتحضيرها في هذه االيام والتي ستنتج في
الفترة القريبة وهي بعنوان "ارجع لنفسك ".

" مصاعب يواجهها الشباب "

تتطرق في أغانيك ؟
الى أي املواضيع ّ
هناك العديد من املواضيع التي اتطرق اليها منها شخصية أو اجتماعية،
وهنالك اغان اكتبها على منط القصة  ،لكن الشيء املؤكد هو ان جميع
االغاني والكلمات هي من أرض الواقع وحقيقية  ،مثالً في االغنيتني
"اذا عندكو ضمير" و "زي الف منلة " تكلمت عن تغيير احوال احلياة
بشكل عام على االرض الذي حصل عبر الزمن في العقد االخير  ،اما في
االغنية باللغة االجنليزية "  " Doors Are Closeايضا حتدثت فيها
عن املصاعب التي مير فيها الشباب هذه االيام الذين يريدون التقدم في
املجاالت املختلفة .
ما هي األغنية التي كتبتها وقمت بغنائها كف ّنان وأحببتها كانسان وملاذا
هي بالذات ؟
اغنية " شب شعرو شايب "  ،كانت تدور كلمات الالزمة فيها برأسي
منذ سنني حيث تتكلم ع��ن كثرة التفكير وشيب الشعر نتيج ًة لذلك
في جيل صغير (على حسب ما نعلم )  ،اما عندما أتيت الكتب كلمات
االغنية كانت تلك الفترة القصيرة التي قررت اال افكر او اقلق كثيرا ً على
املستقبل  ،فاذ بكلمات خفيفة ولطيفة تكتب عن محبتي للحياة البسيطة
وللطبيعة  ،وباملقابل تكونت في رأسي فكرة الكليب كراعي البقر الذي
يعيش ببساطة وبراحة بال.
مل��اذا ل��م تقم باحياء احل�ف�لات ف��ي ب��داي��ة م�ش��وارك وإمن��ا اقتصرت على

تسجيل االغنيات فقط ،هل ميكن اعتباره خوف ًا من املجتمع؟
كما قلت  ،في البداية شرعت بكتابة الكلمات فقط  ،وبعدها اردت انتاج
اغان جديدة تخصني كي يتعرف الناس على فني  ،في الراب  ،الكلمات هي
قوة وتشير الى مستوى " الرابر "  .اما بالنسبة للحفالت فقد كان عندي
القليل من اخلوف من اجلمهور وليس هذا فقط  ،بل كانت هناك اعاقات اخرى
اكثرها تقنية التي اخرتني في صعودي على املنصة .
ما هي الصفات اإلنسانية التي يجب أن بتحلى بها مغني الراب كون أغانيه
تسعى إلى معاجلة القضايا بشكل صريح أكثر من أي فن آخر؟
اوالً عليه ان يكون قوي الشخصية  ،هنالك مواضيع حساسة ليس من املُريح
التحدث فيها  ،لكن من جهة اخرى عليه ان يكون حساسا  ،فعاد ًة عندما نريد
ان نكون صريحني في موضوع معني في اغلب االوقات هناك جهات ممكن ان
تتقبل الفكرة بشكل جارح او ال تتقبلها اطالقاً.
هل ميكن اعتبار مغ ّني الراب " لسان " الشباب الذين ال يستطيعون
التحدث عن مشاكلهم بشكل صريح ؟
نعم فان التكلم عن املشاكل عن طريق الراب هي فرصة رائعة .
كثير من الشباب يستمعون الى اغاني الراب ويصغون لكلمات
" الرابر " حيث يشعرون بالتضامن معه  ،فاذا ملست الكلمات
ق�ل��وب املستمعني ف�ه��ذا غ��ال�ب�ا ً يعني ان " ال��راب��ر " ق��ال م��ا ال
يستطيع الشباب ان يقولوه .

" كل انسان له ذوق يختلف عن االخر "

إل� ��ى أي ح� � ّ�د ي �ج��ب ع �ل��ى م �غ �ن��ي ال � ��راب أن ي �ت �ص��ف ب��احل �ي��اد
واملوضوعية في طرحه ومعاجلته للواقع برأيك؟
بالنسبة للحياد ه��ذا يتعلق ب��امل��وض��وع ال��ذي
ي �ط��رح��ه " ال ��راب ��ر " وم���ا م���دى تعلقه
ب �ج �ه��ة م�ع�ي�ن��ة  ،واالم � ��ر ي �ع��ود ال��ى
رأي � ��ه ال �ش �خ �ص��ي .ام� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�م��وض��وع�ي��ة وامل �ن �ط��ق ف�ب��رأي��ي
ليس فقط على "ال��راب��ر " او اي
فنان بل على كل انسان ان يكون
م��وض��وع �ي �ا ً وم�ن�ط�ق�ي�ا ً  ،فكلما
كان اكثر هكذا يرتفع مستوى
احلديث اكثر.
هل ترى فن الراب مقتصر ًا
ع �ل��ى اجل��ي��ل احل ��ال ��ي أم ّأن
تقبلّه موجود لدى األجيال
كافة؟
ان � � � ��ا اع� � �ت� � �ق � ��د وح� �س���ب
جتربتي في غناء الراب
ان ال��راب ليس مقتصرا
ع�ل��ى ج�ي��ل م �ع�ّي�نّ  ،الن
ال��راب هو فن بحد ذاته
وك� ��ل ان� �س ��ان ل ��ه ذوق
يختلف ع��ن االخ���ر في
مجال الفن والغناء .
ه � ��ل ل� ��دي� ��ك ه� ��واي� ��ات
أخرى غير غناء الراب،
وه��ل تعتبر غناء ال��راب
مهنة؟
اح� ��ب مت �ث �ي��ل ال�س�ي�ن�م��ا،
وكتابة واخ��راج كليبات
لالغاني  .كل شيء ميكن
ان يكون مهنة وميكن ان
ي�ك��ون م��وه�ب��ة  ،ف��ي عالم
املوسيقى عليك ان تهوى
ه� ��ذا ال� �ش ��يء ف ��ي ال �ب��داي��ة

وحتبه  ،وان كانت ارادتك كافية مع الوقت تصبح مهنة .
كيف ترى الراب في بالدنا باملقارنة مع باقي دول العالم ؟
لالسف انا ارى ان الراب في بالدنا ال ياخذ حقه كامال فهو متقدم اكثر في
باقي دول العالم  .نسبة مستمعي الراب خارج بالدنا اعلى بكثير مما هو
عليه هنا  ،عدا عن ذلك مستوى االغاني واالستوديوهات وكل متطلبات
االغنية م��ن ناحية االن�ت��اج ه��ي مبستوى اعلى نسبيا ف��ي باقي ال��دول ،
مقارنة مع بالدنا  ،ولالسف هذا ال يقتصر فقط على فن الراب حسب رايي
امنا على جميع الفنون االخرى .
هل ميكن أن نراك في اللون الكوميدي من الراب أكثر من اللون االجتماعي
كما رأيناك في البومك األول " أنا شب شعره شايب " ؟
نعم بدون شك ،الكوميديا هي النوع املفضل علي  ،لذلك ساعمل اكثر على
اعمال فنية كوميدية قريباً.

" كل اغنية اكتبها لها رسالتها "

ال ��راب رس��ال��ة إل��ى املجتمع  ،فما ه��ي ال��رس��ال��ة ال�ت��ي تريد
إيصالها؟
ليست هناك رسالة واح��دة فقط التي اري��د تقدميها  ،احب
ان اشارك افكاري مع العالم  ،كل اغنية اكتبها لها رسالتها
اخلاصة وفكرتها املميزة التي اريد ان اقدمها للناس باكثر
صورة منطقية اقدر عليها.
ماذا عن جديدك الذي تقوم بتحضيره؟
اعمل االن على اغنية جديدة بعنوان "ارج��ع لنفسك" والتي
احتدث من خاللها عن تأثير الكالم والتصرف السلبي
على االنسان من العالم او الناس  ،باالخص اذا
كان في سن صغير ،فمن االسهل التأثير عليه
وجعله يتغير م��ن ان�س��ان ايجابي النسان
سلبي ال��ذي يبدأ يعيش حياته بطريقة ال
يؤمن فيها ه��و ف��ي االص��ل  ،وان��ا اري��د ان
اذكره ان يرجع لنفسه واليجابياته كما
فعلت انا شخصياً .س ُتن َتج هذه االغنية
ب��ج��ودة ع��ال �ي��ة ت�خ�ت�ل��ف ع��ن اغ��ان�ي��ي
القدمية لذلك اتوقع ان تكون اغنية
مميزة وامتنى ان تعجب اجلمهور.
كلمة أخيرة تنهي بها هذا اللقاء ؟
اود توجيه كلمه شكر لصحيفة
ب� ��ان� ��ورام� ��ا ع� �ل ��ى دع� �م� �ه ��ا ل�ل�ف��ن
وال��ف��ن��ان�ي�ن واي � �ص� ��ال ك�ل�م�ت�ه��م
ل � �ل � �ق� ��ارئ ،واخ� � � ��ص ب��ال �ش �ك��ر
الصحفي ع�م��اد غضبان ال��ذي
اع�ت�ب��ره م��ن م��راف�ق��ي مسيرتي
الفنية التي بدأت برسمها  ..اما
بالنسبة للشباب املوهوبني
ف � ��ان � ��ا ان� �ص� �ح� �ه ��م ب �ت �ط��وي��ر
مواهبهم على مختلف انواعها
واالميان بالنجاح الن االميان
الصادق بالنجاح هو اخلطوة
االول ��ى ف��ي مسيرة ك��ل فنان،
وم� ��ن ه��ن��اك ت��ب��دا ان �ط�لاق �ت��ه
ال� ��ى ال �ن �ج��وم �ي��ة  ،وان ش��اء
ال� �ل ��ه س� �ن ��رى ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
القريب زيادة في عدد املواهب
الهادفة.

