الشاعرة الحضرمية  -منى بن عيدان: -

الشعر الشعبي قريب إلى قلبي وجمهوره واسع ألنه سهل الفهم

عشر سنوات أكتب الشعر ُمتخفية باسم مستعار!!
عانيت كثيرآ في بداية مشواري وخاصة من قول الرجال (( هذه البنت جريئة ))
طريق ال�شعر لي�س مفرو�ش ًا بالورود �أمام املر�أة يف حمافظة ح�ضرموت اليمنية ،بل �إنه �إىل
َ
والنف�س الطويل.فعلى
فرتة من الفرتات كان طريق ًا �شائك ًا يتطلب من املبدعة الن�ضال
مدى ع�شر �سنوات وال�شاعرة اليمنية «منى بن عيدان «تكتب وتقول ال�شعر ُمتخفية وراء
ا�سم م�ستعار هو «زهرة ح�ضرموت « وال�سبب «ثقافة العيب «!
•عن وكالة أنباء الشعر العربي  /محمد السيد
إ ّ
ال أن الشاعرة الشعبية لم تستسلم أو ترفع الراية
البيضاء ،بل واصلت طريق الشعر.تعترف أنها بدأت
املشوار من داخل اجل��دران األربعة ،لكنها اليوم تطل
على جمهورها من الشاشة الصغيرة والهواء الطلق
 .أكثر م��ا يُسعدها ه��و أن املجتمع أصبح ينظر لها
«كشاعرة « وليس «كامرأة « وكالة أنباء الشعر العربي
التقت منى بن عيدان وخرجت بهذه احلصيلة.

بد�أت من املدر�سة
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ثقافة العيب

•بحكم أن��ك نشأت في مجتمع حتكمه
«ث �ق��اف��ة ال �ع �ي��ب» وع� � ��ادات وتقاليد
ص � � ��ارم � � ��ة ..ك � �ي� ��ف جت� � � � ��اوزت ه� ��ذه
األسوار؟
 عانيت كثير ًا في بداية مشواري واصطدمت بالكثيرمن الصعوبات واحل��واج��ز االجتماعية ،فبدأت قول
الشعر بنوع من السرية وال أجهر به أمام اجلميع ،بحكم
فهم ونظرة املجتمع للمرأة الشاعرة ،خاصة الرجال،
حيث تتفاجأ مبفاهيم وردود أفعال خاطئة ،فتسمع
هذا يقول «هذه البنت جريئة» وآخر يقول «هذه البنت
منفتحة» ووو ...لكني لم أستسلم ملثل هذه األصوات
وواصلت قول الشعر ،إلى أن فرضت نفسي بكل احترام
وجعلت اجلميع أم��ام األم��ر الواقع ،حيث ب��دأت أملس
تقبل كبير ألشعاري من العديد من النساء والرجال.
أين األسرة والوسط الثقافي من كل ذلك؟
أسرتي كانت تشجعني في البداية وإن كانبشكل «خجول» وحتفظها كان عندما أرغب
في املشاركة باملهرجانات الثقافية بحكم
أني بنت.
ه��ل ال �ش��اع��رة م�ن��ى ب��ن ع �ي��دان راض �ي��ة عن
مشوارها إلى اآلن؟
 ال أكون مبالغة إذا قلت ،أني أشعر بسعادة كبيرة ملاوصلت إليه ،على الرغم من تواضع نتاجاتي الشعرية،

.
.

منى بن عيدان
ولكن اإلجن��از األكبر لي هو أنني انتصرت على
العادات والتقاليد التي حتد من انطالق املبدع ،
خاصة املبدعة ،وأصبحت لي مشاركاتي احمللية
الواسعة ،أقول الشعر عبر أثير اإلذاع��ة وشاشة
التلفزيون دون خجل أو حت��رج ،ب��د ً
ال م��ن قول
الشعر داخل اجلدران األربعة وكأنه شيء محرم ،
واملهم في كل هذا أن املجتمع أصبح ينظر لي بأني
شاعرة وليس امرأة ،محرم عليها الكالم واخلروج
ووو!!
كيف وجدت نظرة الوسط النسائي لك
كشاعرة؟
 على العكس لم ألق من النساء سوى التشجيعُ
وأعطيت
والدعم ،في البداية ،أكثر من الرجال
العديد من الفنانات قصائد غنائية ،لذا عالقتي
بالنساء منت أكثر كوني عضو في جمعية الشعراء
الشعبيني وف��ي احت��اد األدب��اء والكتاب اليمنيني
وجمعية الفنانني بحضرموت.
الفنانات فقط؟!
 ال ،هناك تعاون بيني وب�ين ع��دد من الفنانني،حيث غ ّ ٌنى لي العديد منهم أمثال سعيد اخلمبشي
ولدي أعمال مشتركة
وعارف فرج وعلي بن بريك،
َّ
سوف تنزل قريب ًا بالدول املجاورة.
موضوعات قصائدك الشعرية على ماذا
تركز؟
 عادة قصائدي الشعرية تتناول مجاالت الغزلوالعاطفة وقضايا اجتماعية مختلفة.

.

.

املبدعة عدو نف�سها

م��ن امل�س�ئ��ول ع��ن اخ�ت�ف��اء وان �س �ح��اب ال�ع��دي��د من
املبدعات من الساحة الثقافية اليمنية؟

.

غري �صحيح!

.

.

حسين األحمد رأى عزرائيل يقبض روحه
الكويت تعتقل األحمد بتهمة االنضمام للقاعدة

.

هناك من يتهمك بأنك تخاصمني قضايا
املرأة؟
 هذا غير صحيح ،جزء كبير من قصائدي تتناوله �م��وم وت�ط�ل�ع��ات امل� ��رأة ف��ي ح�ض��رم��وت بصفة
خاصة واملرأة اليمنية بصفة عامة .فتناولت هموم
الفتاة الريفية ،وقضايا تعليم الفتاة ،والتطور
ال��ذي الم��س ح�ي��اة امل ��رأة وغيرها م��ن القضايا
االجتماعية املرتبطة باملرأة.
ال��ش��اع��رات ال�ش�ع�ب�ي��ات ع �ل��ى الساحة
الثقافية اليمنية قليالت ،ملاذا؟
 أن��ا ال أواف �ق��ك ال ��رأي ف��ي ذل ��ك ،فعلى سبيلاملثال ،هناك عشرات الشاعرات الشعبيات في
حضرموت ،لكنهن محصورات ومهمشات لسبب
أو آلخر ،ذاتي أو اجتماعي أو إعالمي.

.

املطرب الكويتي املعتزل  /ح�سني الأحمد
الكويت
أحال جهاز أمن الدولة في الكويت املطرب
املعتزل حسني األحمد للتحقيق معه ،إثر عودته
من أفغانستان عبر إيران وقال مصدر أمني
لصحيفة “الرأي” الكويتية الصادرة السبت 12يوليو/متوز اجلاري -إن حسني األحمد ،الصادر
بحقه مذكرة توقيف ،مت إلقاء القبض عليه فور
دخوله األراضي الكويتية ،للتحقيق معه بتهمة
اجلهاد في أفغانستان.وكانت الرأي قد نشرت
بتاريخ  15مارس/آذار املاضي أن األحمد نفر
إلى اجلهاد في أفغانستان ،لينصر الدين مع
إخوانه في تنظيم القاعدة.غير أن الصحيفة
نقلت عن ذوي املطرب املعتزل ،تأكيدهم أن ابنهم
توجه إلى إيران لتقدمي املساعدات للمحتاجني
هناك ،بعد أن كان باع األستوديو الفني الذي
كان ميلكه.ونشرت الصحيفة صورة للمطرب

املعتزل ،وقد أطلق حليته ،وأصبح ذا مظهر يشير
إلى تدينه.منام سبب حتولهكانت عائلة حسني
األحمد قد قالت في وقت سابق إنه يوجد حال ّيا
في إيران للعالج وللقيام بأعمال خيرية في
مناطق يقطنها الفقراء املسلمون السنة ،وسيعود
لوطنه خالل أيام قليلة.ونفى ابن عمته أحمد
الكندري خبر سفره إلى أفغانستان لالنضمام
إلى تنظيم القاعدة ،قائال “كنا نعلم أنه حجز
للسفر إلى طهران لعالج آالم في أسنانه ،ونيته
ً
أيضا القيام بأعمال خيرية في مناطق نائية
يقطنها فقراء مسلمون؛ حيث ال توجد كهرباء أو
مياه أو مدارس”.وعن املكان الذي يتواجد فيه
حتديدا ،أكد ابن عمته أن هذه املناطق النائية
توجد خارج طهران ،ويسكنها أغلبية من فقراء
ينتمون للمذهب السني.يذكر أن األحمد ،الذي
اعتزل الغناء ،قال في لقاء سابق مع تلفزيون
“الرأي” إن سبب هدايته “منام رأيته ورأيت فيه
رحلتي للدار اآلخرة ابتداء من قبض ملك املوت
لروحي إلى دخولي للقبر”.وأضاف “فأعلنت
والدي وإخواني وأهلي اعتزالي
عندها أمام
ّ
للوسط املظلم الكريه ،وأنني وعدت أن أحذر
على قدر استطاعتي من هذا الوسط الذي اغتر
به الكثير ،وأن أسوأ حلظات عمري وأشقاها
هي التي قضيتها هناك مع الفن ،وأشعر أن
أيامي اجلميلة هي أيامي اليوم ،فإنني أعيش مع
الله من الصباح إلى املساء ،أعيش مع األذكار
والقرآن ،أعيش مع أشرطة القرآن والدروس”.

حممد يحيى مطهر الربعي
ِ
يوم يسافر
إليك  ..قلبي كل ٍ
ِ
يوم تهاجر
كل
أشواقي
..
إليك
ٍ
ِ
ِ
عينيك
إليك يا من ذبت في
ُ
ِ
شفتيك كحبات
احترقت بني
السجائر
ِ
إليك  ..زورق األحالم ميضي
ُ
شاطئ مرساه طائر
يفتش عن
ٍ
إليك  ..يا من علمني ُح ِ
ِ
بك
الشعر
ِ
هجرك علمني أن أغدو شاعر
ِ
ِ
بعينيك كل
إليك  ..يا من
قصائدي
ِ
خديك وظلماء
في ضياء
الضفائر
ِ
ِ
يعنيك حروف
إليك  ..يا من
الهجاء
تهجيتها كتبتها ضلوعي كانت
دفاتر
ِ
ِ
بخديك كل الورود
إليك  ..يا من
الدرر واملرجان األملاس كل
اجلواهر
ِ
ِ
جعلت الدماء املداد
إليك  ..يامن
ِ
جعلت قلبينا للمداد احملابر
ِ
ِ
غدوت كل شيء
إليك  ..يامن
كل األحبة ِ
أنت األهل العشائر
ُ
ِ
أرسل أجمل
إليك ..
حروف
تبادلتها الشفاه أبدتها 17
املشاعر
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•متى بدأت عالقتك مع الشعر؟
 ب ��دأت م �ح��اوالت��ي إلل �ق��اء ال�ش�ع��ر وأن ��ا ف��ي مراحلدراساتي األول��ى ،قبل نحو  17عام ًا  ،وكنت عادة ما
أش��ارك في أي فعاليات ثقافية تنظمها املدرسة في
محافظة حضرموت.
•هل للبيئة التي نشأت فيها دور في
اجتاهك الشعري؟
 أستطيع القول أن البيئة الشعرية التي عشت فيهاس��اه�م��ت ك�ث�ي��ر ًا ف��ي م�ي�لاد موهبتي ال�ش�ع��ري��ة ،فقد
نشأت في أسرة معظم أفرادها يقولون الشعر الشعبي
والفصيح وعلى رأسهم املرحوم جدي عبود راشد بن
ُ
حفظت عنه الكثير من األشعار.
عيدان ،الذي
•هل تأثرت بشعراء ُمعينني؟
 خ�لال بداياتي ق��رأت الكثير من األشعار لعدد منالشعراء اليمنيني الذين تأثرت بهم ،أمثال الشاعر
الكبير عبد الله البردوني وعبد القادر الكاف وحسني
أبوبكر احملضار ومحمد محمود الزبيري.
•ن�لاح��ظ أن م �ع �ظ��م ق �ص��ائ��دك يغلب
عليها لون الشعر الشعبي ،ردك؟
 أنا عادة أقول الشعر الشعبي والفصيح ،وإن كانتمعظم قصائدي شعر شعبي .أميل إلى الشعر الشعبي
•أي� �ه� �م ��ا ق� ��دم� ��ك أك � �ث� ��ر إل ��ى
اجلمهور؟
 بصراحة الشعر الشعبي ،فهو األكثرُقرب ًا من قلبي ويعود إليه الفضل في
شهرتي ،وأنا أفضله جلمهوره الواسع

في اليمن وكذا ألنه سهل الفهم ويرتبط بالشعر الغنائي
أكثر من الفصيح.
•أس��أل عن أول قصيدة للشاعرة منى
بن عيدان؟!
 أول قصيدة لي حملت عنوان «شوقي للمكال» وهيقصيدة غنائية.
•ما هو جديدك القادم؟
 مشروعي القادم هو إص��دار دي��وان شعري بعنوان«ورود وأشواق» متضمن ًا نحو  120قصيدة ،والديوان
يُعد باكورة إنتاجي الشعري.

.

بد�أت با�سم م�ستعار!

«م�ن��ى ب��ن ع �ي��دان» تخفت ف�ت��رة طويلة ف��ي بداية
مشوارها وراء اسم مستعار «زهرة حضرموت» ملاذا؟!
 هذا صحيح ،فعلى مدى نحو عشر سنوات وأنا أكتببالصحافة وأق��ول الشعر باسم «زه��رة حضرموت»
والسبب في ذل��ك راج��ع أو ً
ال إل��ى ال�ع��ادات والتقاليد
وثاني ًا ألن مجالي كان أكثر الشعر الغنائي الذي يتغنى
في كل مكان في الزواج وغيره ،لذا فضلت االختفاء
خلف «زهرة حضرموت» تفادي ًا للسؤال عن صاحبة
هذا الشعر ،خاصة في احتفاالت الرجال.

 في معظم احلاالت تكون املبدعة هي عدوة نفسهاألنها تستسلم سريع ًا للضغوط والعادات والتقاليد،
واإلبداع في مجتمعنا اليمني والعربي يحتاج إلى جرأة
وإصرار وعزمية.
أين النقاد من املبدعة اليمنية؟
 ال توجد في اليمن أي حركة أو نشاط نقدي باملعنىاملتعارف عليه ،بهدف االستفادة منه!
الشاعرة منى بن عيدان ..أترك ِ
لك حرية
إنهاء هذا اللقاء ..ماذا تقولني؟
 ال�ش�ك��ر ك��ل ال�ش�ك��ر ل��وك��ال��ة أن �ب��اء ال�ش�ع��ر العربيوللقائمني عليها ،ملا يقدموه من رسالة ثقافية نبيلة
نعتز بها خاصة اهتمامها واحتفاءها بتلك اإلبداعات
العربية الشابة التي ال جتد سوى التهميش من أجهزة
اإلعالم لبلدانها العربية ،التي وإن اهتمت باملثقفني
فإنها ال تركز سوى على «ثقافة النخبة»

إليك

