
مو�شيقي مالك امل�شري وحممد ب�شار 

وعبد اهلل حماد. واأغنية املرجوحة من 

كلمات واأحلان عامر اخلف�ش والتوزيع 

املو�شيقي اأ�شامة النرب.

اجلزء الثاين “عمر الزيزفون”، واأغانيه 

مقدمة باأمناط �شرقّية كال�شيكّية – 

معا�شرة، وهي اأيام النملية، كلمات عامر 

اخلف�ش وحلن مقدوين وتوزيع جناتي 

ال�شلح. األف حتية )طمطم( كلمات يزن 

الرو�شان واآفو دمرجيان، واأحلان وتوزيع 

مو�شيقي يزن الرو�شان. �شو حلو وقمر 

عّمان من كلمات واأحلان وتوزيع مو�شيقي 

عنان عو�ش.

اإ�شافة اإىل اجلزء الثالث “عمر 

الليمون”، وتت�شمن اأغاٍن �شعبّية مثل 

اأحلى ليايل من كلمات واأحلان عنان 

عو�ش وتوزيع مو�شيقي اأ�شامة النرب. 

وبكرة العيد من كلمات من الفولكلور 

وعامر اخلف�ش وحلن �شعبي وتوزيع وائل 

ال�شرقاوي.

ا�شتغرق اإنتاج اال�شطوانة 3 �شنوات، 

وهو زمن طويل ي�شبه االنقطاعات التي 

تف�شل اأعمال اخلّف�ش عن بع�شها. يف�ّشر 

عامر ذلك بـ”عدم وجود �شركات اإنتاج 

م�شتعدة لتحّمل تكاليف االإنتاج، اإ�شافة 

اإىل ارتفاع الكلف ب�شكل كبري، فعلى من 

يريد اإنتاج اأغنية عالية امل�شتوى، يجب 

عليه اأن ير�شد مبلغًا ال يقل عن 7000 

دوالر”. يرى اخلّف�ش اأن هذه التكلفة 

عائق اأمام الفنان االأردين الذي “يفتقر 

اإىل �شركات اإنتاج تهتم مبدخالت 

�شناعة الفن مثل املظهر والت�شويق 

واإقامة املوؤمترات ال�شحافية وحفالت 

التوقيع”.

هذه اأ�شباب “خلقت فجوة بني الفنان 

االأردين واجلمهور” كما يقول اخلّف�ش، 

لكن امل�شكلة ال تتوقف لدى التمويل فقط 

توثيق  على  يعمل  ال  االأردين  “اجلمهور 
العالقة مع فنانه كاجلمهور امل�شري اأو 

اللبناين”.

هذا العائق دفع باخلّف�ش اإىل اإنتاج 

اال�شطوانة بنف�شه »مع دعم من احتفاالت 

مئوية عمان الكربى«، فمن خالل عمله 

كفنان “متعدد االإنتاجات” كما ي�شف 

نف�شه، كمخرج وممثل وكاتب م�شل�شالت 

وملّحن ومغّني، ا�شتطاع اأن ير�شد 

مبلغ اإنتاج هذا العمل. اخلّف�ش يرى يف 

ذلك ميزة: “اإنتاجي للعمل يحررين 

من �شلطات �شركات االإنتاج، وهي التي 

تلعب دورًا يف التاأثري على خيارات املغني 

�شواًء يف قراءات ال�شوق اأو م�شاحلها 

التجارّية، لكنني حر باختياراتي 

وقراراتي، وبعيد عن عمليات التدوير ايل 

متار�شها ال�شركات تلك”.

اأكرث ما نالحظه يف هذا العمل هو 

اال�شتعانة مبو�شيقيني �شباب اأثبتوا 

اأنف�شهم على ال�شاحة املو�شيقّية يف وقت 

قليل مثل عزيز مرقة ويزن الرو�شان 

وغريهم. يرى اخلّف�ش اأن هوؤالء ال�شباب 

وهم موجودين  “لهم منطقتهم اخلا�شة 
ب�شكل وا�شح من خالل اختالف اإنتاجهم 

عن ال�شائد، والدليل على ذلك ح�شب ما 

عملت اأنهم �شمن فئة �شتكون حا�شرة يف 

مهرجان االأردن هذا ال�شيف”.

يعّول اخلّف�ش على هذا التعاون، لعّله 

يفتح “باب �شغل لذيذ” لهم: “�شبابنا 

منجم ذهب غري متك�شف، ومادة غري 

م�شتهلكة عربّيًا، وهو االأمر الذي ميكن 

اأن يثري ف�شول عاملنا العربّي للتعاون 

معهم”.

ن�شاأل اخلّف�ش عن عنوان اال�شطوانة 

ا�شم  اأنه  فيجيب  ال�شحراء”،  “دوق 
اأطلقه عليه اأ�شدقاء اأجانب “الحظوا 

باأنني اأحمل مالمح واأطباعًا �شرقّية 

واأفتخر بجذوري وقيمي، مع اعرتايف 

باالآخر وانفتاحي على الثقافات”. هذا 

ما يريد اخلّف�ش اإثباته من خالل بّث 

كليب “بنت بالدي” على ف�شائيات 

عاملّية مثل TV5، وبرتجمة اإىل 15 لغة.

ينتقد اخلّف�ش ظهور ت�شنيفات فنّية 

موؤخرًا، وينتقد الهيبة ال�شكلية التي 

تتطّبع بها فئات مو�شيقّية مثل “الفن 

الثقايف” وحتى املو�شيقى البديلة. “اأريد 

اأن اأك�شر احلواجز بني الفن التجاري 

والفن البديل، الفنان فنان بغ�ش النظر 

عن الت�شنيفات، واأوؤمن اأن للفنان طاقة 

خمتلفة متيزه عن غريه، واأهم �شيء اأن 

يكون �شادقًا.. وهوؤالء ال�شباب اجلديد 

اأ�شدقهم، ولذلك تعاونت معهم مثل عبد 

اهلل حّماد واأ�شامة النرب وعزيز مرقة 

وجناتي ال�شلح ويزن الرو�شان”.

وعن موا�شيع اأغانيه وعالقتها باملجتمع، 

يرى اخلّف�ش اأننا “ما نزال نعي�ش يف 

جمتمع فتّي مقارنة مبجتمعات لها 

تاريخها، والفن فيها ال يزال تت�شّكل 

هويته، ومن خالل االأعمال الفنّية 
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من ذلك احلني، مل نعد ن�شمع عن اخلّف�ش اإال كاإ�شاءات تلمع بني احلينة واالأخرى، 

فمرة ن�شمعه وهو يغني “ع�شنا وياما حن�شوف، عوجة والطابق مك�شوف” يف مقدمة 

امل�شل�شل ال�شوري “يوميات مدير عام”، ومرة اأخرى يف م�شل�شل “اجلوارح”. وبعدها 

يف اأغاٍن منفردة، واأدوار يف م�شل�شالت وم�شرحيات كان اآخرها م�شرحية “برتا اإن 

حكت”. لطاملا كان اخلّف�ش موجودًا يف مكان ما، لكن االإ�شاءة امل�شّلطة عليه كانت 

باهتة.

واالآن، يحاول اخلّف�ش التحّرر من هذه االإ�شاءة الباهتة، وجتاوز مرحلة التباكي 

التي يعلق لديها الفنانون االأردنيون، وي�شدر ا�شطوانة “دوق ال�شحراء”، وبتمويل 

�شخ�شّي. تزامنًا مع بّث كليب اأغنية “بنت بالدي” على املحطات الف�شائّية، وهي 

من اإنتاج عامر اخلّف�ش، واإنتاج فني ل�شركة رايت برودك�شن “حازم الع�ّشاف”، 

واإخراج املخرج امل�شري اأحمد غزال. واالإ�شطوانة طرحت يف االأ�شواق حاليًا.

تق�شم اال�شطوانة اإىل ثالث اأجزاء اأو حقب زمنّية، ففي اجلزء االأول “عمر 

البنف�شج”، يقّدم اأغاٍن 

ميزج فيها االآالت 

ال�شرقية والغربّية. 

وهي بنت بالدي 

كلمات واأحلان وتوزيع 

مو�شيقي وائل ال�شرقاوي، االآخر 

كلمات واأحلان عامر اخلف�ش 

وتوزيع مو�شيقي يزن الرو�شان 

وغناء م�شرتك مع منيه اأبو اللمع. 

اآدوما )غدًا( كلمات عزيز مرقة 

وعامر اخلف�ش، واأحلان وتوزيع 

مو�شيقي عزيز مرقة. قنينة 

الزيت كلمات عامر اخلف�ش 

واأحلان عبداهلل حّماد وتوزيع 

�لت�صعينيات، �جنذبنا �إىل �صاب يرتدي قمي�صًا يف 

�أبي�ض على قارب يغني “هيال يا رمانة” على 

�لتلفزيون �لأردين. كانت �لأغنية �خرت�قًا لكل 

ما يعر�ض �آنذ�ك على �لتلفزيون، وجذبت �ل�صباب 

و�أهاليهم يف وقت و�حد. كان ذلك عامر �خلّف�ض، وكان 

ذلك �لكليب بيانه �لر�صمّي لالختالف عن �ل�صائد.

عودة “دوق ال�شحراء”

عـــامــر
الخفش

ا�شتغرق انتاج »دوق

ال�شحراء« 3 �شنوات وبانتاج 

�شخ�شي



التي تخاطب املجتمع، ن�شتطيع تقدمي اقرتاحات لهذه 

الهوّية”. ي�شري عامر اإىل اأغنية “اأيام النملية” 

مثاًل، التي تتحّدث عن االرتباط باجلذور وعدم 

نكرانها . واأغنية “األف حتّية” تتهّكم على 

عادات االأعرا�ش والفوبيا االجتماعية املتعلقة 

بتفا�شيلها باأ�شلوب كاريكاتوري. واأغنية “قمر 

عّمان” التي “تتغّزل بعّمان من خالل نا�شها 

من االأحياء ال�شعبّية اإىل اأفخم ق�شر يف دير 

غبار”.

هذا يحيلنا اإىل مو�شوع االأغاين الوطنّية. يرى 

اخلّف�ش اأن انت�شار االأغاين الوطنية اأدت اإىل “دخول نا�ش 

من غري موهبة على هذا الفن الذي يعترب تخ�ش�شًا فنّيًا لعدد 

من الفنانني، ولالأ�شف اأ�شبح من ال يغني االأغاين الوطنية غري 

موجود على ال�شاحة، لكن االآن بداأت عملية الغربلة لتبقي الفنانني 

الذي يتغنون بالوطن ب�شدق من خالل فنانني معروفني بهذا االأ�شلوب.. 

على اأية حال اأرى اأنه من اجلميل اأن تغنى االأغنية الوطنية يف منا�شباتها، 

حتى ن�شعر اأنها تزهر وتعطينا االإح�شا�ش بالن�شوة”.

ينظر اخلّف�ش اإىل عمله اجلديد بتفاوؤل “ن�شجته مثل �شجادة يدوّية ال�شنع”. 

كما ينظر اإىل امل�شهد املو�شيقّي االأردين بنف�ش التفاوؤل “هذا ال�شيف �شن�شهد 

اإ�شدار ا�شطوانات عديدة ب�شكل رمبا ي�شاهي اأي بلد عربي اآخر، فمن 

الذين �شي�شدرون اأعمالهم )اأو اأ�شدروها(: هاين متوا�شي، 

فرا�ش طعيمة، زياد �شالح، �شلمى غزايل، عمر العبدالالت 

ورامي خليل وغريهم.

ملاذا ن�شعر اأن عامر اخلّف�ش )ينا�شل( يف الفن؟ ن�شاأله يف 

نهاية اللقاء ليقول باأنه “م�شكون بفكرة الفن، وال اأقدم 

نف�شي للفرجة والظهور االجتماعي، اأغني عندما كان 

عمري 19 عامًا، الفن هويتي واأنا اأعرب عن نف�شي من 

خالله”.

     www.ameralkhuffash.com
 :Youtube دوق ال�صحراء )عامر اخلف�ش( – بنت بالدي

Facebook دوق ال�صحراء – عامر اخلّف�ش

مو�شيقيونا ال�شباب

منجم ذهب غري

مكت�شف
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