
۹ في البدء.. هل لك أن تطمئن محبيك عن 
صحتك؟

- الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 
أشرف المرسلين.. أسأل اهلل أن يوفقني إلى طيب 

القول..
وبالنسبة لصحتي فالحمد هلل على كل حال 
ونعمه كثيرة ال ندركها أحيانًا إاّل عندما نفتقدها، 
وما أعانيه يجعلني أشكر اهلل على نعمه التي منَّ 

بها عليَّ.
۹ ماذا عن عودتك إلى ألمانيا الستكمال 

العالج؟
- أنا على اتصال مع أصدقاء لي هناك في ألمانيا 
طلبت منهم الذهاب إلى المستشفى الذي أجريت 
فيه العملية األولى ليحجزوا لي كون الحجز هناك 
يكون أليام وقد يمتد ألسابيع لكثرة المرضى 
كما طلبت منهم أن يسألوا عن الدكتور هل هو 
موجود أم مسافر يعني البد أن يُحدد السفر 
من هناك وقريبًا إن شاء اهلل سأسافر الستكمال 
العالج الذي بدأته في ألمانيا قبل سنوات وكان 
يفترض أن أعود إليهم قبل أكثر من عام ولكن 

الظروف حالت دون ذلك.
وم��ن خاللكم أشكر كل من عمل من أجل 
عودتي الستكمال العالج أو ساهم في ذلك أو 
سأل عني وأطمأن عليَّ أو زارني أو أتصل بي.. 
وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي.. وقائد الحرس الجمهوري العميد أحمد 

علي..
۹ برفقة من ستسافر؟

- ستكون برفقتي »أم صالح« وكذلك أبني 
هشام.

۹ ما ال��ذي ق��رره لك األط��ب��اء في المرة 
السابقة وطالبوا بعودتك مرة أخرى؟

- األطباء األلمان أجروا لي عملية في الكتف 
طبيعية  طبية  بجلسات  وأعقبوها  األي��م��ن 
وتحسنت حالتي كثيرًا ولكنهم قرروا عودتي 

إلجراء عملية أخرى..
۹ هل كان لتأخرك عن العودة إلى ألمانيا 

تأثير على صحتك؟
- بالتأكيد فقد تأثرت يدي اليسرى كثيرًا رغم 
أنني لم أكن أعاني منها وأنما كنت أعاني من 

كتفي األيمن الذي أثر على حركة يدي.
نعمة من اهلل

۹ إالم تعزو هذا االهتمام الكبير من قبل 
محبيك وجماهيرك؟

- هذه نعمة من اهلل سبحانه وتعالى تشعرني 
كثيرًا باالعتزاز بما قدمت من أعمال فنية.. 
وتجعلني أستشعر الواجب تجاه وطني وشعبي، 
وإن شاء اهلل أتمكن من إيفائهم بكل ما ينتظرونه 

مني في قادم األيام إذا عادت إليّ صحتي.
۹ هل يتندم أيوب طارش من عدم احترافه 
الفن في الخارج حيث يجد من يقدّر عطاءه؟
- أبدًا أبدًا أنا مرتاح من بقائي في وطني أكثر 
مما لو كنت في الخارج ولو كنت هناك لما أبدعت 
مثلما أبدعت في بلدي ولما كانت هذه الجماهير 

تُكِنُّ لي كل هذا الحب واالحترام واالهتمام.
۹ هل بحثت عن الشُهْرة يومًا ما؟

- هي من بحثت عني وجاءت إليّ غصبًا.. فأنا ال 
أحب الظهور وال أحب الشهرة وأهرب من األضواء 
كثيرًا، ولكن ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه، 

والحمد هلل على نعمه..
شعور عارم

۹ عندما تسافر إل��ى خ��ارج ال��وط��ن.. ما 
الشعور الذي يخالجك؟

- شعور عارم بالشوق والحنين إلى وطني مهما 
كانت مدة السفر، وقد عبرت عن هذا الشوق في 
كثير من األغاني حتى قبل أن أعرف الغربة أو 

أعيشها.
۹ يعني الشعور باالنتماء لوطنك كان وراء 
استهدافك لمشاعر المغتربين بأكثر من 

أغنية؟
- محبتي لوطني واعتكافي فيه حببني إليه أكثر 

وأردت أن أحبب اآلخرين إليه.
۹ هل فكرت يومًا ما باالغتراب الطويل عن 

وطنك؟
- أبدًا رغم أنه عرض عليَّ الكثير من الجنسيات 

ولكني رفضتها حبًا في وطني.
۹ أين يجد أيوب نفسه ويستمتع بأغانيه 

بالعود أم بالموسيقى؟
- األذن تطرب لكل صوت مرهف وناقوسي، 

ولكني أفضّل العود فهو رفيق الدرب ومنبع 
األلحان.

۹ األل��م ف��ي ي��دك أف��ق��دك ال��ق��درة على 
العزف.. فهل تحن إلى العود؟

- حنين ال يوصف فهو صديقي العزيز..
۹ ما رأيك بالفنانين المقلدين؟

كمحمد  ر  كبا نين  فنا بتقليد  نا  بدأ كلنا   -
عبدالوهاب ولكن سرعان ما استقللنا بمواهبنا 
ووضعنا مسارًا خاصًا بنا، أما أن يظل الواحد 
يقلد على طول فبهذا يكون قد حكم على نفسه 

بالفشل.
االستقالل مهم!!

۹ هل يتأثر أيوب طارش ممن يقلد أغانيه؟
- إذا كان في طور شق طريقه نحو االستقالل 
بموهبته فال مانع، أما أن يظل يستثمرها هنا 
وهناك فهذا شيء يرفضه أي فنان.. يا أخي 
الواحد يعصر مخه واهلل سبحانه وتعالى سيهيئ 
له طريقًا ليقدم فيه ما يطمئن له المستمع 

ويستفيد منه الوطن.
۹ هل يزاول الفنان أيوب طارش مواهب 

أخرى غير الفن؟
- سابقًا كنت أمارس الخط والرسم ولكن الفن 

طغى على ذلك..
۹ هل تكتب الشعر؟

- لم أكتب شعرًا.
۹ لكن أخاك محمد طارش كان شاعرًا؟

- هو لم يكن شاعرًا بمعنى كلمة شاعر، اهلل 
سبحانه وتعالى أجرى على لسانه أربع قصائد 

قدمها لي وغنيتها في أول ظهور لي، وأراد اهلل 
سبحانه وتعالى له أن يقدم لي تذكرة سفر إلى 
رحلة فنية طويلة.. وعندما عرفت شعراء آخرين 
وفي مقدمتهم عبداهلل عبدالوهاب نعمان لم يعد 

أخي محمد طارش لكتابة الشعر.
العميقة!!

۹ ما القصيدة التي يغنيها أيوب طارش؟
- التي أجد نفسي فيها والتي تشعرني بأنها 

ُكتبت لي.
۹ لو بحثنا عنها نحن كيف سنعرفها إذا كنت 

لم تغنها مثاًل؟
- معانيها عميقة جدًا ورسالتها األخالقية سامية 

وهادفة ولها نكهة األرض وعَرْفُ المطر.
۹ لماذا يغلب على ألحانك مقام الصبا، 

وعلى صوتك طابع الحزن؟
- الحزن سمة عامة بين الشعوب وهو الشيء 
القريب من اإلنسان بل هو مرجعية العواطف، 
وبه نعبّر عن الغبن الذي يعيشه المحب والباحث 

عن الغائب..
۹ كيف تقتنع باللحن؟

- ُأج��ري على القصيدة ع��دة ألحان وعندما 
يطربني لحن أشعر حينها أنه سيطرب اآلخرين 

وأعتمده للتسجيل.
۹ هل ال تزال لديك ألحان لم تطربك؟

- نعم لديّ ألحان لقصائد ركنتها على جنب 
لعدم اقتناعي بها.

۹ هل ستظهرها للجماهير؟
- إذا متعني اهلل بالصحة فلن أبخل على 

الجماهير بشيء أستطيع أن أقدمه لها.
۹ أكثر ما يعاني الفنانون سببه الشائعات.. 

فهل أنت ممن عانى منها؟
- ليس كثيرًا..

۹ هل تذكر واحدة منها؟
- ذات مرة أي حين غنيت مع »منى علي« أغنية 
»رحلك بعيد« عندما سمع الناس أيوب يغني مع 
»واحدة« نشروا الخبر بأن هذه باتكون زوجته 
الجديدة ووصل الخبر إلى زوجتي »أم صالح« 

وشلت نفسها وبيت أهلها، ورحنا نراجعها يا بنت 
الناس هذي الفنانة منى علي، كيف تصدقي لك 
خبر، وما رجعت إاّل بعد حول اهلل والصالحين، 

والسبب الشائعات!!
۹ وهل كان ترشحك لمجلس النواب في 

الفترة الماضية شائعة أيضًا؟
- يعني.. بعض األحزاب عرضت عليَّ أن أنزل 
مرشحًا باسمها فرفضت ذلك وقلت لهم: أنا فنان 
ال أستطيع أن أقدم للشعب شيئًا في السياسة وال 
أريد أن أتحمل مسئولية ال أقدر عليها ولست لها.

االهتمام الذاتي!!
۹ أيوب طارش أبدع في كل أغانيه الزراعية 
والعاطفية واالجتماعية والوطنية.. ما السر 

الذي يقف وراء هذا التفوق والتفرد؟
- تهيئة من اهلل سبحانه وتعالى، واهتمامي 
بهوايتي وحبي العميق لها وإيماني بأن الفن 

رسالة سامية لمن أراد خدمة اإلنسانية..
وكل من لديه موهبة واهتم بها وتحمل وصبر 
في سبيل صقلها فإنه سيصل إلى نتيجة رائعة 

ومكان مرموق..
۹ حتى وإن لم يكن هناك اهتمام بهذه 

الموهبة من قبل الجهات المسئولة؟
- وإن لم يكن هناك اهتمام فالمثابر 
ينجح ولكن بعد فترة من الزمن ومن 

الصقل.
۹ كيف قرأ أيوب طارش عام 2011م؟

- عبارة عن صحوة ويقظة للشعوب ولألنظمة، 
وإن شاء اهلل تتعمق األخوة بين الناس.

۹ ما المطلوب من الفنان في مثل هذه 
األحوال؟

- العمل لهدفه السامي ولرسالته األخالقية 
والوطنية وأن يجعل الوطن والشعب نصب 
عينيه وال ينحرف برسالته أمام التغييرات التي 
تحصل بين األمم، فالفنان اليجب أن ينحاز لفئة 
معينة أو حزب معين، وليحفظ لسانه في مثل 

هذه التغييرات!!
۹ من وجهة نظرك لماذا تتشكل الثنائية 
بين الشاعر والفنان في بعض الحاالت 
اإلب��داع��ي��ة كما ه��و ح��اص��ل بينك وبين 

الفضول؟
- هناك مواهب عندما تجتمع تحس بأنها 
موهبة واح��دة كانت مجزَّأة وعندما تتواءم 
تشكل حالة إبداعية استثنائية، وإنتاجها اليكون 
إاّل ناضجًا ومكتماًل ومؤثرًا ومقبواًل.. فبعض 
المواهب تخدم بعضها البعض وتشكل ثنائيًا 

مرموقًا.
۹ هل نستطيع القول بأن التوأمة اإلبداعية 
هي من جعلت الفضول يتنقل من فنان إلى 

آخر ويعود إليك؟
- مثلما كنت أنا أرى في قصائده مادة ثرية 
أللحاني، كان هو يرى فيَّ نفس الشيء، وبين 

الموهبتين رغبة في العطاء الواحد.
الحبيب األعظم

۹ هل الحبيب الذي بحث عنه أيوب طارش 
في أغانيه يقترب من الحبيب الذي بحث عنه 

الفضول في قصائده؟
- ربما التقينا في البحث عن الحبيب األعظم.. 
حبيب الجميع الذي »ينغبش« في القلوب وفي 
النفوس وفي أرواح المبدعين.. فعندما قال 

الفضول:
يا أنت يا من أنت ال أسمّي

يا صدق حبي السرى بوهمي
ويا خليطي في دمي ولحمي
أغويتني حتى حروف اسمى

ما تكتتبش إاّل إذا تهجاك
فهذا هو الحبيب الذي بحثنا عنه، فهل تظنه 
حبيبًا عاديًا.. اليمكن أن يكون حبيبًا عاديًا إاّل 
في نظر اإلنسان العادي.. فمن يصل إلى مرحلة 
النضوج يعلم أن هذا حبيب األمة األعظم عليه 

أفضل الصالة والسالم.
اثروا في حياتي

۹ أرى ث��الث ص��ور معلقة في مجلسك 
ل�»محمد سالم البيحاني ومحمد عبدالوهاب 
وعبداهلل عبدالوهاب نعمان« لماذا هؤالء 

دون غيرهم؟
- شوف.. لكل واحد من هؤالء نقلة في حياتي، 
فالشيخ محمد سالم البيحاني علمني وهذبني، 
والفنان محمد عبدالوهاب أدخلني بأغانيه إلى 
نفسي ألفتش في مكنوناتها والشاعر عبداهلل 
عبدالوهاب نعمان شاركني اإلبداع وناصفني 

الموهبة.
۹ قلت في لقاءات صحفية إنك بدأت بكتابة 

مذكراتك.. متى تتوقع االنتهاء منها؟
- اهلل يعلم، لست متفرغًا لها تمامًا، ولكن متى 

ما صنَّفت أعمل شوية.
۹ هل خصصت ج��زءًا من منزلك ليكون 
متحفًا لمقتنياتك من آالت موسيقية وتحف 
ودروع وصور وأرشيف ليتمكن محبو أيوب 

طارش من االطالع عليها؟
- إلى اآلن كل مقتنياتي مبعثرة هنا وهناك في 
المنزل، ولم أخصص لها مكانًا محددًا، وهذا األمر 

سأتركه ألوالدي من بعدي.
۹ هل صُرف للفنان أيوب طارش جواز 

سفر دبلوماسي؟
- نعم.. صرف لي مؤخرًا أي قبل سنتين تقريبًا 
عندما سافرت إلى ألمانيا المرة األولى للعالج، 
وقد صرف لي هذا الجواز الدكتور أبوبكر القربي 
وزير الخارجية وقال لي: أنت يا أيوب تستحق 
الجواز هذا من زمان، وكان الوزير القربي متفهمًا 

جدًا لظروفي واستحقاقي للجواز الدبلوماسي.
۹ كلمة أخيرة؟

- أشكر كل من اهتم بشأني وأطلب دعواتكم 
لي بالشفاء والعودة بسالمة اهلل إلى أرض الوطن 

الغالي على قلوبنا..

االثنين : 2 / 4 / 2012م 
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العدد: )1602( حوار5
الفنان الكبير أيوب طارش لـ»الميثاق«:

رفضت عروضًا للحصول على الجنسية
 من بعض الدول حبًا يف وطني

مارست هواية الخط والرسم قبل الطرب

أخلص لموهبته وتفانى في صقلها، أحترم نفسه وفنه وغنى من أجلهما،  
لنا.. فاستحق بجدارة مكانته في نفوسنا التي أدخلنا إليها وفي قلوبنا 

التي كوَّنها هذا المبدع االستثناء المليئ بالحب والجمال واالنسانية..
.. أيوب طارش أمَّن لنا »كلنا« ما نشاء من األغنيات.. وعجزنا »كلنا« أن نؤمَّن 

له عيشة ال وعود بها أو أنين..
»الميثاق« هزت بجذع الذاكرة فتساقطت درر هذا اللقاء :

حوار : توفيق عثمان الشرعبي

الفنان الحقيقي 
ال ينحرف برسالته 
عند تغييرات األمم

الشائعة زوجتني واألحزاب 
أرادتني في البرلمان

القربي منحني 
جواز سفر 
دبلوماسي

الحزن مرجعية 
العواطف عند اإلنسان

أشكر كل من سأل 
عني أو اتصل بي 

أو زارني

أيوب صالح أيوب.. الحفيد الموهوب
> لم نغفل في زيارتنا لفنان اليمن الكبير أيوب طارش أن نلتقي 
بحفيده الموهوب أيوب صالح أيوب والذي يرى فيه »الجد« حامل 
شعلة الفن من بعده، ولكن بعد أن يكمل دراسته الجامعية التي تمنى 
أيوب طارش أن تكون في الخارج، وأمل أن يحصل له على منحة 
دراسية لتكتمل مواهبه وتتسع مداركه في كل المجاالت والمناحي 

ليكون فنانًا على مستوى عاٍل من اإلبداع..
أيوب طارش أكد أنه سيهدي عوده إلى حفيده إذا لم يمثل ذلك عائقًا 
بين الحفيد وإكمال دراسته.. وقال: لن أدع اإلعالم يظهره قبل أوانه..
وعندما طلبنا منه نصيحة لحفيده الذي تخرج من الثانوية العامة 
العام الماضي قال أيوب طارش: عليه أن يعرف نفسه أواًل وهل هي 
قادرة على تحمل المسئولية الفنية وعند مستواها.. وعليه أن يعلم 

أن الفن رسالة سامية وليست ترديد ألحان أو تقليد أصوات..

لكن أيوب صالح- المولود في »المجر« والذي اختار والده اسم جده 
اسمًا له- أبدى استعداده للعمل بالنصيحة وأكد  أن ذلك لن يكون إاّل 
بعد أن يكمل دراسته الجامعية والذي تمنى أن تكون في مجال »طب 

األسنان«..
أيوب طارش لمح في حفيده بواكير الموهبة باصرار »الحفيد« 
على الجلوس بجانبه وترديد بعض األغاني معه وشغفه وانصاته 

لأللحان..
أيوب الحفيد أكد أنه لن يكون مجرد مقلد ألغاني »جده« وإنما 

سيتخذ منها منطلقًا نحو االستقالل بشخصيته الفنية..
أيوب صالح قال إن الفن بدأ منذ أكثر من خمس سنوات يسري في 
عروقه وأن مؤشرات حمل شعلة الفن قد اختارته من بين األسرة.. 

مؤكدًا أنه سيجعل من الفن رسالة وليس تسلية..


