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دينا الوديدي :عوالم بديلة للفولكلور المصري
القاهرة ـــ رشا عبد الوهاب
ل ــم تـخـطــط ال ـف ـنــانــة امل ـصــريــة دي ـن ــا ال ــودي ــدي
( )1987ألن تصبح مغنية عندما انضمت إلى
فرقة «الورشة» املسرحية في أواخر عام 2007
بـنــاء عـلــى نصيحة زميلتها املـطــربــة الشابة
مريم صالح .لكنها خرجت من لقاء املسرحي
حسن الجريتلي ،والشيخ زين محمود وشاعر
ال ـس ـي ــرة ال ـه ــال ـي ــة س ـي ــد ال ـ ـضـ ــوي ،ب ـم ـشــروع
م ــوس ـي ـق ــي م ـخ ـت ـلــف ب ـع ــد ث ـ ــاث سـ ـن ــوات مــن
املعايشة.
مـ ـم ــارس ــة ال ـ ـفـ ــن ف ـ ــي ك ـ ــل أش ـ ـكـ ــالـ ــه ،ال ـت ـم ـث ـيــل
والغناء والحكي ،كان الهدف األساسي .إال أن
«الورشة» ،التي رفعت شعار استعادة وظيفة
ال ـح ـكــي ال ـش ـع ـبــي ،كـلـفــت دي ـنــا بـمـهـمــة أخ ــرى
ّ
تحبها :التلحني .وعبر هذه املهمة ،استكشفت
دينا امكاناتها الصوتية ،ورغبتها في التمرد
عـلــى ال ـطــرق التقليدية الـتــي تعلمتها لغناء
الفولكلور والـتــراث الشعبي املـصــري .تمردت
عـلــى أســاتــذتـهــا الــذيــن عـلـمــوهــا ،وانـتـقــدوهــا
فيما بعد ،إال أنها تغني ما تحبه بطريقتها
وبشكل حــداثــي .لــم يكن الغناء بالصدفة من
وجهة نظرها .كان التلحني بداية مهمة ،كلفها
بــه الجريتلي خ ــال ع ــرض مـســرحــي .لــم يكن
هناك شيئًا محسوبًا ،وملا جاء هذا التكليف،
ان ـت ـه ــزت دي ـن ــا ال ـف ــرص ــة ل ـت ـع ـلــم الـ ـع ــزف عـلــى
الغيتار والعود وآالت أخرى ،وأرادت أن تتعلم

الغناء .بعد انتهاء مرحلة «الورشة» ،واصلت
محاوالت اإلفــادة من ورش أخرى متخصصة
فــي املوسيقى فـقــط ،س ــواء مــع امللحن الحائز
ج ــائ ــزة «غ ــرام ــي» األم ـيــرك ـيــة فـتـحــي ســامــة،
أو املطربة الفلسطينية كاميليا جبران .ترى
دينا أن الــورش املوسيقية التي شاركت فيها
«ضرورية ،ألنني لم أدرس املوسيقى ،وكان ال
بد من أن أطــور نفسي موسيقيًا .الــورش هي
الـتــي تشكل الخلفية املوسيقية ،ال الجامعة
وال ال ــدراس ــة .وف ــي كــل ورش ــة تعلمت جــديـدًا،
مــع املـخــرج حسن الجريتلي اكتشفت نفسي
وتـعـلـمــت ف ــن امل ـس ــرح وال ـح ـك ــي .وم ــع املـلـحــن
فتحي سالمة ،تعلمت التلحني والتوزيع .وفي
فترة ثالثة ،تلقيت منحة موسيقية ملدة عامني
مع املطرب البرازيلي الشهير جيلبرتو جيل،
ثم جاء هو إلى مصر ،وهناك مدرسة املطربة
الفلسطينية كاميليا جبران».
مع بداية التجربة العملية ،بدأت دينا في الغناء
كمطربة «أندرغرواند» ال يعرفها كثيرون إلى
أن تـحــولــت إل ــى مـطــربــة مستقلة لـهــا جمهور
عــريــض مــن الـشـبــاب تـحــديـدًا واملثقفني .تقدم
دينا موسيقى بديلة تصنعها هــي وفريقها
بعيدًا عن شركات اإلنتاج الكبرى ،وتعمل على
صناعة أغانيها بشكل جماعي بدءًا من تأليف
الكلمات والتلحني حتى الغناء .مطربة لديها
فرصة وجمهور.
ترفض تصينفها على أنها مغنية فولكلور،

ل ـك ـن ـه ــا ج ـ ـ ـ ــاءت م ـ ــن خ ـل ـف ـي ــة حـ ـي ــث ت ـع ـل ـمــت
الفولكلور في الورشة التي عملت على إحياء
التراث املصري مع عدد من املداحني واملنشدين
للتراث مثل الشيخ زين والضوي ،لكن السيرة
أصبحت تغنى بطريقة الوديدي.
م ـ ـحـ ــاوالت ديـ ـن ــا ل ـغ ـن ــاء ال ـ ـتـ ــراث بـطــريـقـتـهــا
وإعادة توزيعها للموسيقى ،مثل أغنية «على
ورق ال ـف ــل» ،ال ـتــي غـنـتـهــا م ـطــربــات شعبيات
شـهـيــرات مثل خـضــرة محمد خضر وفاطمة
س ــرح ــان وج ـم ــاالت شـيـحــة ،أثـ ــارت ان ـت ـقــادات
مــن أســاتــذتـهــا بسبب الـتــوزيــع الـجــديــد الــذي

مفاجآت للبنانيين إلى جانب
تقديم أغانيها السابقة بتوزيع جديد
غـ ّـيــر «ريـ ـت ــم» األغ ـن ـي ــة .إال أن إص ــراره ــا على
البحث عما يناسب صوتها لم يتوقف .مراحل
مشروعها الغنائي بــدأ بحفالت صغيرة ثم
كــونــت ال ـفــرقــة إلص ـ ــدار أل ـبــومــات ـهــا ال ـخــاصــة.
ألبومها املقبل سيكون مختلفًا ،إذ «سأكتشف
نفسي لـلـمــرة األول ــى كمنتجة موسيقية في
تـجــربــة مـخـتـلـفــة .تـصـبــح األغ ـن ـيــة كـفـكــرة من
أولها إلى آخرها معها».
صــوت دينا الــوديــدي عريض وقــوي ومثقف،
ي ـصــرخ فــي لـحـظــات ال ـث ــورة وال ـت ـمــرد ،ويـهــدأ

ع ـنــدمــا ي ـع ـبــر ع ــن األلـ ـ ــم .ي ـتــآلــف م ــع أصـ ــوات
مــن عــوالــم مـخـتـلـفــة ،وأح ـيــانــا يـطـغــى عليها.
تغني الفولكلور (السيرة الهاللية) ،واألغاني
الشعبية (على ورق الفل) ،والقديمة (أهــو ده
اللي ص ــار) ،وبالفصحى (يحدثني الشجر)،
وبــالـعــامـيــة («الـ ـح ــرام» و«دوايـ ـ ــر» و«أح ـي ــه»).
تغني «صولو» ،و«دويتو» مثل أغنية «الليل»
مع املغني البرازيلي الشهير جيبلرتو جيل،
و«العرس» مع زميلتها املطربة املستقلة مريم
صالح...
ي ــوم األحـ ــد ،سـتـكــون ب ـيــروت أح ــدث محطات
حـ ـف ــات ديـ ـن ــا امل ــوس ـي ـق ـي ــة« :لـ ـك ــل األصـ ــدقـ ــاء
فــي ب ـيــروت مـبـســوطــة بـمـشــاركـتــي الـسـنــة دي
فــي مـهــرجــان «ب ـيــروت آن ــد بـيــونــد» ،وهتكون
امل ــره األول ــى لـيــا مــع الـبــانــد فــي لـبـنــان أتمنى
أشــوفـكــوا» .تلك كــانــت رســالــة املطربة الشابة
إل ـ ــى مـعـجـبـيـهــا ع ـب ــر ص ـف ـح ـت ـهــا ع ـل ــى مــوقــع
تستعد إلحـيــاء حفلتها األولــى
فايسبوك ،إذ
ّ
في املهرجان .علمًا أنها أيضًا رحلتها األولى
مع فرقتها إلى بيروت بعدما جالت على دول
كـثـيــرة مــن بينها األردن وتــونــس واإلمـ ــارات.
تـسـتـعــد دي ـن ــا لـلـحـفـلــة ال ـب ـيــروت ـيــة بــأغـنـيــات
ستشكل مـفــاجــأة للبنانيني ومعجبيها إلــى
جانب تقديم أغانيها السابقة بتوزيع جديد.
دينا الــوديــدي :األحــد  10كانون األول ـ ـ س 20:30:ـ ـ
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