ليالينا لقاء

عودة “دوق ال�صحراء”

ا�ستغرق انتاج «دوق
ال�صحراء» � 3سنوات وبانتاج
�شخ�صي

عـــامــر
الخفش
يف

الت�سعينيات ،اجنذبنا �إىل �شاب يرتدي قمي�ص ًا
�أبي�ض على قارب يغني “هيال يا رمانة” على
التلفزيون الأردين .كانت الأغنية اخرتاق ًا لكل
ما يعر�ض �آنذاك على التلفزيون ،وجذبت ال�شباب
و�أهاليهم يف وقت واحد .كان ذلك عامر اخلفّ�ش ،وكان
الر�سمي لالختالف عن ال�سائد.
ذلك الكليب بيانه
ّ
ليالينا – خا�ص
ت�صوير� :آڤو دمرجيان وديانا فتيحة

من ذلك احلني ،مل نعد ن�سمع عن اخل ّف�ش �إال ك�إ�ضاءات تلمع بني احلينة والأخرى،
فمرة ن�سمعه وهو يغني “ع�شنا وياما حن�شوف ،عوجة والطابق مك�شوف” يف مقدمة
امل�سل�سل ال�سوري “يوميات مدير عام” ،ومرة �أخرى يف م�سل�سل “اجلوارح” .وبعدها
يف �أغانٍ منفردة ،و�أدوار يف م�سل�سالت وم�سرحيات كان �آخرها م�سرحية “برتا �إن
حكت” .لطاملا كان اخل ّف�ش موجود ًا يف مكان ما ،لكن الإ�ضاءة امل�س ّلطة عليه كانت
باهتة.
والآن ،يحاول اخل ّف�ش التح ّرر من هذه الإ�ضاءة الباهتة ،وجتاوز مرحلة التباكي
التي يعلق لديها الفنانون الأردنيون ،وي�صدر ا�سطوانة “دوق ال�صحراء” ،وبتمويل
�شخ�صي .تزامن ًا مع بثّ كليب �أغنية “بنت بالدي” على املحطات الف�ضائ ّية ،وهي
ّ
الع�ساف”،
من �إنتاج عامر اخل ّف�ش ،و�إنتاج فني ل�شركة رايت برودك�شن “حازم ّ
و�إخراج املخرج امل�صري �أحمد غزال .والإ�سطوانة طرحت يف الأ�سواق حالي ًا.
تق�سم اال�سطوانة �إىل ثالث �أجزاء �أو حقب زمن ّية ،ففي اجلزء الأول “عمر
البنف�سج” ،يقدّم �أغانٍ
ميزج فيها الآالت
ال�شرقية والغرب ّية.
وهي بنت بالدي
كلمات و�أحلان وتوزيع
مو�سيقي وائل ال�شرقاوي ،الآخر
كلمات و�أحلان عامر اخلف�ش
وتوزيع مو�سيقي يزن الرو�سان
وغناء م�شرتك مع منيه �أبو اللمع.
�آدوما (غد ًا) كلمات عزيز مرقة
وعامر اخلف�ش ،و�أحلان وتوزيع
مو�سيقي عزيز مرقة .قنينة
الزيت كلمات عامر اخلف�ش
و�أحلان عبداهلل ح ّماد وتوزيع

مو�سيقي مالك امل�صري وحممد ب�شار
وعبد اهلل حماد .و�أغنية املرجوحة من
كلمات و�أحلان عامر اخلف�ش والتوزيع
املو�سيقي �أ�سامة النرب.
اجلزء الثاين “عمر الزيزفون” ،و�أغانيه
مقدمة ب�أمناط �شرق ّية كال�سيك ّية –
معا�صرة ،وهي �أيام النملية ،كلمات عامر
اخلف�ش وحلن مقدوين وتوزيع جناتي
ال�صلح� .ألف حتية (طمطم) كلمات يزن
الرو�سان و�آفو دمرجيان ،و�أحلان وتوزيع
مو�سيقي يزن الرو�سان� .شو حلو وقمر
ع ّمان من كلمات و�أحلان وتوزيع مو�سيقي
عنان عو�ض.
�إ�ضافة �إىل اجلزء الثالث “عمر
الليمون” ،وتت�ضمن �أغانٍ �شعب ّية مثل
�أحلى ليايل من كلمات و�أحلان عنان
عو�ض وتوزيع مو�سيقي �أ�سامة النرب.
وبكرة العيد من كلمات من الفولكلور
وعامر اخلف�ش وحلن �شعبي وتوزيع وائل
ال�شرقاوي.
ا�ستغرق �إنتاج اال�سطوانة � 3سنوات،
وهو زمن طويل ي�شبه االنقطاعات التي
يف�سر
تف�صل �أعمال اخل ّف�ش عن بع�ضهاّ .
عامر ذلك بـ”عدم وجود �شركات �إنتاج
م�ستعدة لتح ّمل تكاليف الإنتاج� ،إ�ضافة
�إىل ارتفاع الكلف ب�شكل كبري ،فعلى من
يريد �إنتاج �أغنية عالية امل�ستوى ،يجب
عليه �أن ير�صد مبلغ ًا ال يقل عن 7000
دوالر” .يرى اخل ّف�ش �أن هذه التكلفة
عائق �أمام الفنان الأردين الذي “يفتقر
�إىل �شركات �إنتاج تهتم مبدخالت
�صناعة الفن مثل املظهر والت�سويق
و�إقامة امل�ؤمترات ال�صحافية وحفالت
التوقيع”.
هذه �أ�سباب “خلقت فجوة بني الفنان
الأردين واجلمهور” كما يقول اخل ّف�ش،
لكن امل�شكلة ال تتوقف لدى التمويل فقط

و�أفتخر بجذوري وقيمي ،مع اعرتايف
بالآخر وانفتاحي على الثقافات” .هذا
ما يريد اخل ّف�ش �إثباته من خالل بثّ
كليب “بنت بالدي” على ف�ضائيات
عامل ّية مثل  ،TV5وبرتجمة �إىل  15لغة.
ينتقد اخل ّف�ش ظهور ت�صنيفات فن ّية
“اجلمهور الأردين ال يعمل على توثيق م�ؤخر ًا ،وينتقد الهيبة ال�شكلية التي
العالقة مع فنانه كاجلمهور امل�صري �أو تتط ّبع بها فئات مو�سيق ّية مثل “الفن
اللبناين”.
الثقايف” وحتى املو�سيقى البديلة�“ .أريد
هذا العائق دفع باخل ّف�ش �إىل �إنتاج
�أن �أك�سر احلواجز بني الفن التجاري
احتفاالت
اال�سطوانة بنف�سه «مع دعم من
والفن البديل ،الفنان فنان بغ�ض النظر
مئوية عمان الكربى» ،فمن خالل عمله
كفنان “متعدد الإنتاجات” كما ي�صف
نف�سه ،كمخرج وممثل وكاتب م�سل�سالت
وملحن ومغ ّني ،ا�ستطاع �أن ير�صد
ّ
مبلغ �إنتاج هذا العمل .اخل ّف�ش يرى يف
ذلك ميزة�“ :إنتاجي للعمل يحررين
من �سلطات �شركات الإنتاج ،وهي التي
تلعب دور ًا يف الت�أثري على خيارات املغني
�سوا ًء يف قراءات ال�سوق �أو م�صاحلها
التجار ّية ،لكنني حر باختياراتي
وقراراتي ،وبعيد عن عمليات التدوير ايل
متار�سها ال�شركات تلك”.
�أكرث ما نالحظه يف هذا العمل هو
اال�ستعانة مبو�سيقيني �شباب �أثبتوا
�أنف�سهم على ال�ساحة املو�سيق ّية يف وقت
قليل مثل عزيز مرقة ويزن الرو�سان
وغريهم .يرى اخل ّف�ش �أن ه�ؤالء ال�شباب
“لهم منطقتهم اخلا�صة وهم موجودين
ب�شكل وا�ضح من خالل اختالف �إنتاجهم
عن ال�سائد ،والدليل على ذلك ح�سب ما
عملت �أنهم �ضمن فئة �ستكون حا�ضرة يف
مهرجان الأردن هذا ال�صيف”.
يع ّول اخل ّف�ش على هذا التعاون ،لعلهّ
يفتح “باب �شغل لذيذ” لهم�“ :شبابنا
منجم ذهب غري متك�شف ،ومادة غري
م�ستهلكة عرب ّي ًا ،وهو الأمر الذي ميكن
العربي للتعاون
�أن يثري ف�ضول عاملنا
ّ
معهم”.
ن�س�أل اخل ّف�ش عن عنوان اال�سطوانة
“دوق ال�صحراء” ،فيجيب �أنه ا�سم
�أطلقه عليه �أ�صدقاء �أجانب “الحظوا
ب�أنني �أحمل مالمح و�أطباع ًا �شرق ّية

عن الت�صنيفات ،و�أ�ؤمن �أن للفنان طاقة
خمتلفة متيزه عن غريه ،و�أهم �شيء �أن
يكون �صادق ًا ..وه�ؤالء ال�شباب اجلديد
�أ�صدقهم ،ولذلك تعاونت معهم مثل عبد
اهلل ح ّماد و�أ�سامة النرب وعزيز مرقة
وجناتي ال�صلح ويزن الرو�سان”.
وعن موا�ضيع �أغانيه وعالقتها باملجتمع،
يرى اخل ّف�ش �أننا “ما نزال نعي�ش يف
فتي مقارنة مبجتمعات لها
جمتمع ّ
تاريخها ،والفن فيها ال يزال تت�شكلّ
هويته ،ومن خالل الأعمال الفن ّية
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مو�سيقيونا ال�شباب
منجم ذهب غري
مكت�شف
التي تخاطب املجتمع ،ن�ستطيع تقدمي اقرتاحات لهذه
الهو ّية” .ي�شري عامر �إىل �أغنية “�أيام النملية”
مث ًال ،التي تتحدّث عن االرتباط باجلذور وعدم
نكرانها  .و�أغنية “�ألف حت ّية” تته ّكم على
عادات الأعرا�س والفوبيا االجتماعية املتعلقة
بتفا�صيلها ب�أ�سلوب كاريكاتوري .و�أغنية “قمر
ع ّمان” التي “تتغزّل بع ّمان من خالل نا�سها
من الأحياء ال�شعب ّية �إىل �أفخم ق�صر يف دير
غبار”.
هذا يحيلنا �إىل مو�ضوع الأغاين الوطن ّية .يرى
اخل ّف�ش �أن انت�شار الأغاين الوطنية �أدت �إىل “دخول نا�س
من غري موهبة على هذا الفن الذي يعترب تخ�ص�ص ًا فن ّي ًا لعدد
من الفنانني ،وللأ�سف �أ�صبح من ال يغني الأغاين الوطنية غري
موجود على ال�ساحة ،لكن الآن بد�أت عملية الغربلة لتبقي الفنانني
الذي يتغنون بالوطن ب�صدق من خالل فنانني معروفني بهذا الأ�سلوب..
على �أية حال �أرى �أنه من اجلميل �أن تغنى الأغنية الوطنية يف منا�سباتها،
حتى ن�شعر �أنها تزهر وتعطينا الإح�سا�س بالن�شوة”.
ينظر اخل ّف�ش �إىل عمله اجلديد بتفا�ؤل “ن�سجته مثل �سجادة يدو ّية ال�صنع”.
املو�سيقي الأردين بنف�س التفا�ؤل “هذا ال�صيف �سن�شهد
كما ينظر �إىل امل�شهد
ّ
�إ�صدار ا�سطوانات عديدة ب�شكل رمبا ي�ضاهي �أي بلد عربي �آخر ،فمن
الذين �سي�صدرون �أعمالهم (�أو �أ�صدروها) :هاين متوا�سي،
فرا�س طعيمة ،زياد �صالح� ،سلمى غزايل ،عمر العبدالالت
ورامي خليل وغريهم.
ملاذا ن�شعر �أن عامر اخل ّف�ش (ينا�ضل) يف الفن؟ ن�س�أله يف
نهاية اللقاء ليقول ب�أنه “م�سكون بفكرة الفن ،وال �أقدم
نف�سي للفرجة والظهور االجتماعي� ،أغني عندما كان
عمري  19عام ًا ،الفن هويتي و�أنا �أعرب عن نف�سي من
خالله”.
www.ameralkhuffash.com
دوق ال�صحراء (عامر اخلف�ش) – بنت بالدي :Youtube
دوق ال�صحراء – عامر اخل ّف�ش Facebook

