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قصة قصيرة

    منذ انطالقة الحراك الجنويب 
الســلمي يف عــام 2007م بــذل 
العرشات من الشباب جهوًدا جبارة 
يف العديــد مــن املجــاالت منها 
والنشــاط عىل  واإلعالم  التصوير 
التواصل والفن واإلنشــاد  مواقع 
)الشيالت( الذي كان وما يزال أهم 
فن يلهب حامس الجامهري يف كل 
فعاليــات الحراك, بــل تعدى إىل 
مــدى التأثري املبــارش يف نفوس 

الكبار والصغار.
وقــد واجــه شــباب الجنــوب 
وبكلمتهم  العاريــة  بصدورهــم 
أصلف  وكلامتهــم  وبأشــعارهم 
الواحــد  القــرن  عرفــه  نظــام 
والعــرشون, وكونــوا وعًيا جنوبًيا 
كبرًيا, وقد ســاهمت الشيالت يف 
رفع حامس الشعراء الذين تهافتوا 
عىل التســجيل بأصوات الشــباب 
املهتمني واملبدعني الذين أبدعوا 
وذاع صيتهــم ودخلت أصواتهم 

إىل كل بيت جنويب.
»األمنــاء« خصصــت مســاحة 
)الشــيالت(  أبــرز منشــدي  ألحد 
واألغــاين الثوريــة الجنوبية وهو 
الشــاب املبــدع قحطــان الكاش 
الــذي أرس القلوب بســحر صوته 
الثــوري, وأجــرت حــواًرا مطوال 

معه، فإىل نص الحوار:

»األمناء« حاوره/ توفيق عبيد احلاملي:
يف البدايــة يرسنا ويســعدنا أن 
نلتقــي بأحد نجــوم فن اإلنشــاد 

والشــيالت قحطان الكاش الذي ذاع 
الوطن وله  صيته يف جميع أنحــاء 
مكانة خاصة بقلب كل جنويب, وإنه 
ملــن دواعي رسورنــا أن نلتقي بهذا 
الفنان الجميل الذي كان له دور كبري 
يف التوجيه املعنوي لثورتنا الجنوبية 
ودامئًا نجده مواكًبا للحدث بحنجرته 
قحطان  بالنجم  فرنحــب  الذهبية.. 
ضيفًا عزيزًا عىل صحيفة »األمناء«..

أهال وسهال بكم.

من هو قحطان الكاش؟
لصحيفة  الجزيــل  الشــكر  أواًل 
»األمناء« التــي دامئًا نجدها حارضة 
ومتطلعــة تجاه الجنوب وشــعبه, 
أكون  أن  كثريا  ويرسين ويســعدين 

معكم يف هذا الحوار.
أب  الكاش  عبيــد  محمد  قحطان 
أبناء  مــن  وشــالل  محمد  لطفلني 
مديرية حاملــني، ثائر جنويب متلهف 
الستعادة دولته ومنشد يصيح بأعىل 
صوته ال يخرســه عــدو وال يخيفه 
ظــامل, وما زلت أتعلــم الكثري حتى 
أكون عىل قدر املسؤولية التي أحملها.

كيــف كانــت بدايتــك يف مجال فن 
الشيالت؟

كانــت بداية بســيطة جــدًا من 
أيام ثانوية حبيــل الرصيم كنت أحد 
حتى  املدرسية  الربامج  يف  املنشدين 
انتهيت من التعليــم الثانوي وبعدها 
بســبب  االغرتاب  رحلة  يف  التحقت 
وجود  وعدم  الصعبــة  البالد  أوضاع 

الكادر املطلوب لتنمية املواهب.
وهنــاك شــعراء حاولــوا تنمية 
موهبتي وأرصوا إال أن أجرب مشوار 
وإمنا  خوفا  ليس  ترددت  الشــيالت, 
خجال وهكذا يحصل ألي فنان مبتدئ 
ولكن بعد أن أجزموا عيّل وشجعوين 
انطلقنا يف  ثم  ووقفوا بجانبي ومن 
مجال الشيالت, وحققنا نجاًحا كبرًيا.

من أين كانت االنطالقة؟
مــن اململكة العربية الســعودية 
بالتحديــد من أبها البهيــة وقد كان 

الذي  العمري«  »ثابت  الزميل  بجانبي 
الحب واالحرتام ومن هنا  له كل  أكّن 
أنتهزهــا فرصه ألرســل له تحيايت 

واحرتامي.

كيف كانت االنطالقــة؟ وما هي أول 
شيلة لك؟

بالنسبة  متواضعة  انطالقة  كانت 
يل وترددت يف النــر ألنني مل أثق 
بــأدايئ ولكن الكثري مــن املعجبني 
عيّل  وأرصوا  شــجعوين  بصــويت 
االتجاه يف مســار الشيالت, وكانت 
خاص  ســالمي  )يا  يل  شــيلة  أول 
لالنتقــايل( للشــاعر القدير عارف 
الرشــيدي أبو صالح, الذي يعترب من 

أول املشجعني ماديًا ومعنويًا.

من الذي شــجعك لالســتمرار بفن 
الشيالت؟

أولهم  أنك  شك  وال  كرث  املشجعون 
عزيــزي توفيق ومــن أكرثهم, وال 
ننىس األخ »عمر الحريري« الذي قام 
بصنع برنامج خــاص يل وألعاميل 
وعرب  بصويت  وإعجابــًا  حبًا  الفنية 
هذا املنــرب أوجه له التحية, وال أنىس 
كذلك جميع من وقف جني وشجعني 
وأعدهم أننا سأكون إىل جانبهم ولن 

أنساهم.

من الذي وقــف بجانبــك ملواصلة 
املشوار؟

اللواء شالل شــائع والقائد قاسم 
الثوباين وقائد التحالف العريب راشد 
الغفيل أبو محمد الذي مل ولن ننىس 
ملواصلة  ودعمــي  معي  مواقفهــم 
مشواري, وال أنىس أول الداعمني يف 
الرشــيدي  محمد  أبو  عارف  اململكة 
الذي دعمني بأحدث األجهزة وجميع 
باهظة  مببالغ  األســتديو  متطلبات 
كان له دور كبري يف دعمي كل الحب 

والتقدير لهم جميعًا.

تحطــم  نشــاز  أصــوات  هنــاك 
املواهب هل تعريها اهتامما؟

مــن الطبيعــي أن تكــون هناك 

بأعاملنا  ثقتنا  ولكن  نشــاز  أصوات 
وجمهورنا الحبيب لن يكونوا إال جرس 
عبور ملشــواري, والحمد لله أصوات 
النشــاز ال يتجاوزون عدد األصابع, 
وسنبهرهم دامئا بأحدث أعاملنا حتى 

يغريوا من مفهومهم تجاهنا.

هل عندك طمــوح أن تكون فنانا 
عربيا تغنــي عىل آلة العــود أم أنك 
تكتفي بهذا القدر يف مجال الشيالت؟

ال شــك بأن يكون أي فنان يطمح 
باألفضل ولكن أنا أحــاول أن أكتفي 
بهذا القدر بسبب أننا نواجه إحراجات 
رمبا  الوقــت,  وضيق  األقــارب  من 
الشيالت ولكن ليس بكرثه  أغني غري 

والسبب أمور خاصة.

هل لك حضــور مرسحي لتغطية 
مهرجانات ومناسبات؟

الطلبات تأيت مرارًا وتكرارًا لتغطية 
مناسبات ولكن ضيق الوقت وظروف 

خاصة متنعني من هذا العمل.

والشيالت  اإلنشــاد  مجال  دخلت 
موهبة وحًبا بهــذا املجال أم لغرض 

زيادة دخلك املادي؟
ال شك بأن تكون يف بداية األمور 
موهبة ولكن مبجــرد أن تطور هذه 
املوهبة فالبد أن تنصاع للدخل املادي 
لتتطــور املوهبــة ال أقــل وال أكرث. 
واملادة آخر ما نفكــر فيها, وال ننكر 
بأننا نحصل عىل املال ولكن كســب 
من  أجمل  لهم  واحرتامــك  جمهورك 

كسب املال.

من هم الشــعراء الــذي تحب أن 
تتسلطن يف ألحانك لقصائدهم؟

والشاعر  املردعي،  مطيع  )الشاعر 
ثابت  والشاعر  شمس،  أبو  عيدروس 
الكريب، والشاعر أبو سامل الجحريب، 
والشاعر أنور بن عراش اليافعي(، وال 
ننىس شعراء تعجبني جدًا قصائدهم 
أن  الظــروف  لهم  ال تســمح  ولكن 
يسجلوا وال نقدر أن نساعدهم بسبب 
عرقلــة وتكاليف العمــل من ضمن 

أبو  وسعيد  داعس,  الشــعراء  هؤالء 
نواف اليافعي.

الشعراء كرث هل لك أن تطلعنا عىل 
أحد الشعراء املقربني إىل قلبك؟

معني أبو فــارس الضالعي.. األخ 
والصديق الذي أجده يف كل الظروف, 
أجمل صديــق لدّي يف الكرة األرضية 
ولــه مني كل الشــكر والتقدير عىل 

مواقفه املرفة معي.

قلبك  إىل  املقــرب  الفنان  هو  من 
الذي تجد نفسك دامئًا متيل أللحانه؟

إىل  خواجة  عبود  الفنان  أعشــق 
حد الثاملــة, وأمتنى أن أســجل أي 
عمل بجانبه, أمــا األلحان أغلبها من 

جهودي.

نــرى شــيالتك أغلبهــا أكــرث ميواًل 
للّسياسة ما السبب؟

حبًا وعشــقًا للجنــوب والوضع 
الذي متر به البلد يجعلك تسلك مجااًل 
محدًدا وبإذن الله نتعّدى مرحلة البلد 
الحالية ونِعد جمهورنا الحبيب بأعامل 

تتناسب مع أجواء كل شخص.

أين ترى نفسك يف املستقبل؟
أن أكون من  إال  أريد  بســيطًا وال 
البســطاء وأهم يشء – وهو عزيز 
بالنسبة يل - وهو حب جمهوري يل.

كلمة أخرية تحب توجهها لجمهورك 
ومحبيك؟

جمهــوري الحبيــب، أحبكم من 
أنتم من حفزين  القلــب،  أعامق  كل 
الحقيقة  النــواه  وأنتم  وشــجعني 
ملشواري الفني، دمتم ساملني.. وأيضًا 
وســائل  رواد  لجميع  تحيــة  أوجه 
التواصل االجتامعي الذي كانوا سندا 
لهم  شــكرًا  موهبتي  إلظهار  وعونا 

بحجم السامء.
ويف األخري ال يسعني إال أن أشكر 
صحيفة »األمنــاء« الرائدة، صحيفة 
كل الجنوبيــني، عىل إتاحة الفرصة، 

ودمتم ساملني.

اأعد جمهوري باإثرائهم ب�سيالت بعيًدا عن ال�سيا�سة

قائد التحالف ال�سابق واللواء �سالل اأبرز داعمّي

أحد منشدي الثورة اجلنوبية الفنان )قحطان الكاش( يف حوار هام مع »األمناء«:


