بلقٌس حسن:

الممنوعات و القٌود على المثقف السعودي أكثر مما ٌجب!
الهاي  -خالد الباتلً
بلقٌس حسن  :المرأة  ...مقتولة إن عشقت ومنبوذة إن اختارت ومجرمة إن تمردت!
سٌرة ذاتٌة
عندما ترٌد األنثى أن تخرج عن القوالب المصطنعةٌ ،كون الشعر خٌر وسٌلة لها .
بلقٌس حسن عراقٌة ارتشفت الشعر من المهد والنشأة ،وكان شعرها رحمة لها ووباالً
علٌها فً الوقت نفسه ،مواقفها السٌاسٌة جعلتها تغادر وطنها مبكراً ،وذهبت ألكثر من
دولة عربٌة ،حتى أُجبرت على اختٌار هولندا وطنا ً لها وعلى رغم كل الحٌاة الرغٌدة
واآلمنة التً تعٌشها فً هولندا ،إال أنها تشتاق لعذابات وطنها .نصرت المرأة بحرفها
وحراكها ،وحاولت رفع الضٌم عنها ،لذا اختٌرت ضمن أفضل شاعرات العالم من منظمة
العفو الدولٌة .تهتم بلقٌس بالمشهد الثقافً السعودي ،وترى فٌه السبٌل الوحٌد لسبر
أغوار المجتمع السعودي الذي تشفق علٌه من كثرة الخصوصٌة المفروضة علٌه.
استقت من أسطورة بلقٌس الجنون واإلبداع ،وانتهجت من نهجها الفخامة والعظمة...
فإلى تفاصٌل الحوار :

بلقٌس  ،هل منحك هذا االسم طرٌق حٌاة ؟
 قالوا قدٌما« :لكل من اسمه نصٌب» واسمً ارتبط بأذهان الناس وبذهنً أنا أٌضا بالملكة بلقٌس الساحرةالجمال ،القوٌة ،العاشقة ،الدٌموقراطٌة ،العادلة التً حٌّرت بحكمتها وفطنتها جمٌع من عاداها كملكة ،أحببت
الملكة بلقٌس وسٌرتها كما أحببت أسمً الذي وضعنً أمام مسؤولٌة كبٌرة إزاءه .ثم جاء الراحل الكبٌر نزار
قبانً لٌكتب عن زوجته بلقٌس قصابد العشق ،ما أحٌا اهتمام الناس باالسم أكثر ،وهناك بعض األصدقاء حالما
ٌروننً ٌرددون على مسمعً قصابد العشق ببلقٌس ،أو ٌدعوننً الملكة ،ولً قرٌبة كلما ترانً ،تلقً علًَّ
قصٌدة نزار قبانً أٌقظتنً بلقٌس ،وهذا زادنً حبا السمً أكثر .
بلقٌس والملك سلٌمان والصرح الممرد من قوارٌر ،أال تستحق رواٌة من حرفك تحمل إسقاطات المشهد
المضطرب حوالٌك ؟
 كتب عن الملكة بلقٌس الكثٌر ،وشغل اسمها الناس ،خصوصا الباحثٌن والمهتمٌن ودوّ خهم ،كما ألهبت قصتهاوجمالها خٌال الشعراء وأذهان علماء التارٌخ ،وعلى رغم ذلك ما زالت كاللغز المحٌر ،مثل الكثٌر من ألغاز
الزمن الماضً التً صرنا نستمتع بحٌرتنا بها كمن ٌبحث عن اللذة.

أما ان استعمل تارٌخ العبلقة بٌن بلقٌس وسلٌمان وربطها بالواقع واضطراب المشهد ،فهذا ٌخٌفنً ألن بلقٌس لم
تكن إنسانة عادٌة ،فقد كانت حٌاتها وألغازها بٌن األسطورة والواقع ،قٌل هً من نسب الجن من ناحٌة أمها،
وقالوا عنها شٌطانة الجنس ،وعلى رغم كثرة من كتب وبحث فً قصتها ،إال أنهم لم ٌجلوا أو ٌفكوا لغزها ،بل
زادوه غموضا أكثر ،وزادوا الناس رغبة فً معرفة من تكون تلك المرأة ،وما المعنى الدقٌق السمها الذي
تعددت معانٌه.
ماذا ٌعنً أن تنشأ فً بٌت قصٌدة وتحت ظل شاعر؟
 ٌعنً أن تجد نفسك ال تشبه اآلخرٌن فً كثٌر من الصفاتٌ ،ستغرقك الشعر وٌحلق بك فً عوالمه ،تعشقهفٌرتقً بك تارة نحو النجوم وٌقذفك إلى الودٌان تارة أخرى .تعنً أن ٌكون مفهومك للحب أعمق وأكثر رهافة،
ومفهومك للحٌاة بسٌطا لكنه معقد عند سواك .أن تنشأ فً بٌت قصٌد ٌعنً أن تعٌش وأنت مسحور باإلٌقاع
الذي ٌقودك للشجنٌ .عنً أن تجد نفسك شاعرا بالفطرة ،حافظا لما تسمعه أو تقرأه من الشعر أسرع من سواك،
مجسدا المعانً بطرٌقة إلقاء المتمرس بموهبته ،تتذوق الفن األرقى ،فتبتعد عن الهابط على رغم شعبٌته
الواسعة ،وتجد نفسك أحٌانا غٌر مفهوم لكثرة ما تحمله من عواطف.
الهجرة والمقاومة
انتعلت الهجرة كٌف كان الطرٌق من العراق إلى هولندا؟
 لم اختر الهجرة إنما فرضت علًَّ فرضا ،إذ كان الموت هو البدٌل الوحٌد عنها .أما الطرٌق إلى هولندا فقصةطوٌلة كتبتها وسٌقرأها الجمٌع حٌنما تنشر.
المقاومة عشتٌها ومارستٌها ،كٌف تلتقً األنوثة مع المقاومة؟
 لقد عملت فً التوجٌه المعنوي والشؤون االجتماعٌة ،وكنت أزور الجرحى وأرفع من معنوٌاتهم وأهتمبشؤونهم من مشكبلت وحاجات ،وأكتب عنهم تقارٌر إلى المختصٌن لتنفٌذ مطالبهم ،والشًء نفسه أعمل مع
عوابل الشهداء والسجناء وأكتب عن ظروفهم ،أي أننً عملت مع المقاومة الفلسطٌنٌة بكل ما ٌتناسب مع حقوق
اإلنسان واالعتناء بالضعفاء.
وال اعتقد أن هذا ٌتعارض مع كونً امرأة .إننً لم أحمل سبلحا ٌوما أبدا ،لكن هذا ال ٌعنً أن من حملت
السبلح من النساء أتت بجرٌمة ،فالمقاومة الفلسطٌنٌة بموقف الدفاع عن النفس ،والدفاع عن النفس عذر محل
من العقوبة فً كل األدٌان والقوانٌن والمبادئ اإلنسانٌة عبر التارٌخ البشري ،ثم إن األنوثة جمال الروح ،وهً
القدرة على المحبة والعطاء ولٌس كمفهومها الخاطا الذي شاع اآلن وهو االهتمام باألصباغ والمبلبس األنٌقة
الجذابة وعملٌات التجمٌل فقط .األنوثة الحقة هً أن تطفح مشاعر األمومة والمحبة والنقاء الطفولً وتفٌض
على اآلخرٌن ،وأن تشعر المرأة بطفولة من حولها من الناس لتغدق من قلبها األم علٌهم فتكون حقا أنثى ،عدا
ذلك نكون أخرجنا كلمة األنوثة من جوهرها.
المقاومة الفلسطٌنٌة من سلبها عزتها وشرفها؟
 أسباب عدة أولها جهلنا نحن العرب ،وتخلفنا فً مقابل ما تمتلكه إسرابٌل من مقومات العلم والتطور والقوةوالقدرة على البناء والبقاء .وتشرذم قٌادة المقاومة الفلسطٌنٌة وفشل وضعف بعض قادتها أنفسهم وانشغالهم
بمراكزهم وصراعاتهم ولو على حساب القضٌة والشعب المشرد والمضطهد والمقتول ٌومٌا ،فهل رأٌت

إسرابٌلٌا واحدا ٌعٌش فً المقابر وصفٌح التنك؟ لكنك تجد ذلك عادٌا فً األراضً الفلسطٌنٌة وفً بعض الدول
العربٌة ،إن قادة إسرابٌل دٌموقراطٌون مع شعبهم ومتحدون فً قضٌتهم.
فً مقابل ذلك نجد أن قادة العرب تاجروا بالقضٌة الفلسطٌنٌة ،وزاٌدوا على بعضهم بسٌاسات خاطبة،
وأصبحت قضٌة فلسطٌن لدٌهم ورقة رابحة ضد شعوبهم المقموعة والمحرومة ،ما جعل إسرابٌل تمرر ما
ترٌده من مخططات وتحقق ما لم تحلم به ٌوما حتى صنعت المعجزة ،نعم إنها صنعت المعجزة حٌن أسست من
البل حق أقوى دولة متحضرة فً المنطقة تستحوذ على رضا الدول الكبرى وتبتزها وتضغط على اقتصاد العالم
بكل األسالٌب الشرعٌة وغٌر الشرعٌة ،لكننا نحن العرب مع كل الحق الذي نملكه ومع كثرة العدد والثروات،
لم نحقق شٌبا  -مع األسف  -سوى الخسارات واالستمرار فً العوٌل على األنقاض.
المدن وبلقٌس ...من كان ٌكتب اآلخر أكثر؟
 المدن التً أسكنها تسكننً غالبا ،فكم بكٌت سوق الشٌوخ وبغداد وبٌروت ودمشق وحتى المدن الهولندٌة التًسكنتها أحببتها وما زلت أتواصل معها .ففً كل مدٌنة أعٌش ،أشعر بأن روحً سكنت فٌها فً شوارعها
وأشجارها وأسواقها وأصوات عصافٌرها وضجٌج أطفالها وأناشٌد مدارسها.
وكم أجد ما هو متشابه فً كل العالم بٌن المدن ،فأصوات األطفال فً المدارس هً نفسها وان اختلفت اللغات
واللهجات ،وهنا فً شوارع الهاي عندما أسٌر فً شارع ما وأقترب من مدرسة أطفال بوقت الفرصة أسمع
األصوات ذاتها التً كنت أسمعها فً طفولتً فً العراق وذاتها فً مدارس بٌروت ودمشق ،فالطفولة واحدة
مهما كان االختبلف ،والمدن تشبه الطفولة واالرتباط بها تلقابً أبٌض إن لم ٌلوث بالكره ونكران الجمٌل ،وأنا
استغرب من البعض الذي ٌسكن فً مكان وٌأكل وٌشرب منه وٌستنشق هواءه وال ٌحبه ،لذا فقد ٌكون جوابً
عكس ما رغبت ،ألن إجابتً هً أن المدن تكتبنً وتنحت فً روحً صورها وكل خطوطها وتضارٌسها.
ما الفرق بٌن أن تكون الحٌاة مجرد «اغتراب الطائر» ،أو أن تصبح «مخاض مرٌم»؟
 اغتراب الطابر هو بكابً وحنٌنً للوطن وإحساسً باالغتراب ،فأنا لم أشعر بالغربة فً دمشق وبٌروت بقدرما شعرت بها فً هولندا ،على رغم أننً لم أشعر باألمان فً أٌة بقعة فً األرض حتى فً العراق كما شعرت
فً هولندا ،ما دفعنً ألناضل بمجال حقوق اإلنسان فً كتاباتً واستشعر عذابات اآلخرٌن ،وباألخص المرأة
العربٌة المسلوبة اإلرادة غالبا ،فكان مخاض مرٌم الذي تناول هذه العذابات .فاإلنسان عندما ٌتنفس هواء األمان
والحرٌة سٌفكر فً اآلخر حتما ،لكنه حٌنما ٌكون محاربا ،مسحوقا ،معذبا ،سجٌنا ،بتقالٌد وموروثات تثقل
عاتقه وال ٌعرف الخروج منها ،حتما سٌنصب تفكٌره نحو إنقاذ نفسه مما هو فٌه وٌبقى ٌدور حولها ،وهذه حال
اإلنسان العربً فً أوطانه غالبا.
القصائد عندما تغنً «الوطن» ،ماذا تعزفٌن؟
والوطن حب.
الحب وطن
 آه ،أعزف موسٌقى الحب ،فأنا أشعر بما أردده دابما ،وهو أنَ
َ
من ٌجعل «الحب مبحوحا ً من الكسل»؟
 الٌأس واإلحباط وانتظار من ال ٌجًء.«فاطفح بالحب ح ّد البكاء» لماذا الدموع فً عقٌدة العشاق عبادة؟

 البكاء عصٌر الحزن ،والحزن من أهم عناصر الشعر ،فكما أن معادن التربة عنصر مهم لنمو النبات وحٌاتهكذلك الحزن للشعر .البكاء نقاء للروح واقتراب من السماء وتشذٌب للمشاعر .البكاء ٌقرب اإلنسان من
المبلبكة ،فالشعراء الحقٌقٌون وأهل البكاء الصادق هم مبلبكة األرض ،وهذا ٌذكرنً ببٌتً شعر للعباس بن
األحنف أحببتهما وحفظتهما ،إذ ٌقول:
ُ
دعوت الصبر بعدك والبكا
ولما
أجاب البكا طوعا ولم ٌجب الصب ُر
ك الرجاء فانه
فإن ٌنقطع من َ
بقً الده ُر
سٌبقى علٌك الحزن ما َ
فالشاعر عاشق دابما ،ومن دون الحزن واأللم والبكاء ،فاإلنسان غٌر قادر على الفرح ،كما قال الخالد جبران
خلٌل جبران :على قدر ما ٌغوص الحزن فً أعماقكم ٌزٌد ما تستوعبون من فرح.
وأجدنً كما قال جبران ،فأنا ربما أكثر الناس بكاء وفرحا .الشاعر لٌس بالضرورة عاشقا إلنسان ،إنما قد
ٌعشق أرضا لذكرٌاته فٌها أو ٌعشق أمبل ٌظنه جنته ،أو جماال ما أو فكرة تؤرقه ،وان لم ٌكن الشاعر عاشقا،
فمن أٌن ٌأتً بالقدرة على الشعر والبقاء فً الحٌاة على رغم كل الشرور الموجودة على األرض ،ومن هذه
الشرور لؤلسف هم من ٌمثل علٌنا دور الباكً بدموع التماسٌح ،فٌجعل إٌمانً بالبكاء لعنة ،فالعن سذاجتً
حٌنما ال أمٌز بٌن دموع الصدق والزٌف.
هل العزلة مشروع قائم عند بلقٌس؟
 كل إنسان بحاجة إلى عزلة لفترة من حٌاته والشاعر أو الكاتب ٌحتاج إلى العزلة أكثر من سواه ألن عملهمرتبط بالروح والعقل ،ففً العزلة تأمل وعودة للذات واستنهاض للعقل واإلبداع ،والعزلة تقوي الروح
اإلنسانٌة وتصقلها لترتقً باإلنسان وتقربه من الجمال والطبٌعة .العزلة تعلم اإلنسان الحزن الشفاف الذي ٌرقق
قلب المرء ،فٌشعر باإلشفاق على كل مخلوق على وجه األرض بل حتى على ورقة شجر ٌابسة تسقط من
أوراق الخرٌف .فمن دون العزلة تضٌع بوصلة اإلنسان بٌن أنواع البشر وأنماط الحٌاة فً هذا الكون
المتصارع والمجنون .وشًء من العزلة ٌجعل اإلنسان قادرا أكثر على فهم اآلخر والسبر فً أغواره ،فهً
تقوي فراسة اإلنسان ،واعتقد أن التقالٌد المغرقة بالقٌود االجتماعٌة التً تربط الفرد بالجماعة ،وذوبان ذات
الفرد فً العابلة والعشٌرة ،وازدحام المدن العربٌة أحد أسباب تراجع األخبلق وتضخم األنا واللهاث وراء المال
فً بلداننا ،فتصبح العزلة ضرورة وباألخص للمبدع.
االبداع والظلم
ما وجه القرابة بٌن اإلبداع والظلم والقهر؟
 اإلبداع غالبا ولٌد الظلم والقهر ،وهو متنفس المظلومٌن ،ورفٌق درب المقهورٌن ،وهذا ٌذكرنً بقصة لعبةالصبر التً كانت أمً تقصها علٌنا فً الطفولة ،وهً أن فتاة مقهورة وٌتٌمة عاشت حٌاة كلها قهر واضطهاد،
لكنها كانت كل ٌوم تلجأ إلى لعبتها وتسرد علٌها أحداث ٌومها الطوٌل بطرٌقة قصصٌة وشعرٌة مرددة الزمة
ت صبر وأنا صبرٌ ،ا هو
صبري ،أن ِ
تخاطب بها لعبتها وتقول باللهجة العراقٌةٌ :لعٌبة ِالصبري ،صُبري على َ
الصبر صبري؟ وكل ما تشتكً الفتاة تنتفخ اللعبة ،حتى جاء الٌوم الذي انفجرت فٌه اللعبة مما خزنته فً داخلها

وحملته من شكاوى الفتاة وهمومها .وهذه الرواٌة استوطنت ذاكرتً من دون علمً وقبل أٌام اكتشفت أننً
متأثرة بها ،فعندي فً مخاض مرٌم وفً قصٌدة «تهاوٌن قبل األوان» أقول :
فبل تشتكً
وس ّدي نوافذ سرّ ك
أنت أنثى
علٌك التصبّر والصبر واالصطبار
العراقٌون سٌاسٌون فً األغلب ،لماذا كل هذا الغرق فً التعب؟
 السلطة صنو للظلم فً بلداننا وعبر التارٌخ العربً ،فإن ٌنقسم الناس إلى متسلطٌن وعامة ،فهذا فً حد ذاتهشكل من أشكال الظلم .فكٌف بهذا الشعب وقد اجتمعت فٌه مكونات قومٌة وطابفٌة وعرقٌة ودٌنٌة بقدر كبٌر
كما هو فً العراق ،وكٌف به وحكامه غالبا لٌسوا على قلبه ،وٌذكرنً هذا بقصٌدة للرصافً ٌقول فٌها:
من أٌن ٌرجى للعراق تقدم
وسبٌل ممتلكٌه غٌر سبٌله؟
ال خٌر فً وطن ٌكون السٌف
عند جبانه والمال عند بخٌله
وما أشبه اللٌلة بالبارحة إن التعب الذي تتحدث عنه هو الذي اصطفانا لنغرق فٌه ،فبل ٌوجد إنسان ٌركض
مختارا وراء التعب والسجن واالضطهاد.
العراق الثقافً أال تشعرٌن بأن السٌاسة أزهقت روحه؟
 نعم ،اتفق معك تماما ،فالوجع السٌاسً العراقً طغى على كل األوجاع واجتاح فً طرٌقه الكثٌر مما ٌفتخربه المجتمع المدنً من ثوابت تؤسس للبنٌة التحتٌة لئلنسان ،فوصلنا إلى مرحلة تسٌٌس الثقافة وهذا خطر جدا،
وهو لٌس فً العراق وحسب ،بل ٌنسحب اآلن على كل المجتمعات العربٌة ،إذ تتسع الهوة بٌن الحاكم
والمحكوم.
تقولٌن قصائد ناعمة وتكتبٌن مقاالت جارحة ،كٌف جمعت بٌن النقٌضٌن؟
 الصراحة ال تتجزأ ،وما افعله تناغما ولٌس تناقضا ،فأنا صرٌحة فً كل شًء ،وحٌن أكتب عن الحب أكتبما ٌعتلج بروحً وجسدي من ألم وحرمان وانهٌارات تارة وفرح مطلق تارة أخرى ،وال أعرف الكتابة إال
هكذا ،والشعر ٌأتٌنً دابما فً أوقات غٌر متوقعة لم أنتظرها وكذلك فً المقاالت ،فأنا ال أجامل فً قضٌة
العدالة االجتماعٌة والدفاع عن اإلنسان ،خصوصا الشرابح الفقٌرة أو المحرومة والمقهورة وأولها المرأة ،كما
أننً أحب أن أحاجج بكل طاقتً وإمكاناتً كل من ٌعتقد من السٌاسٌٌن أنه أذكى من بقٌة أبناء الشعب لٌستغلهم
بالمال والسلطة ،مستمربا دور األقوى واألفضل عن طرٌق الدهاء والخداع.

السٌاسة العربٌة هل تفسد الود بٌن المثقفٌن العرب؟
 لؤلسف نعم ،ما زالت السٌاسة العربٌة تتحكم فً عبلقات المثقفٌن ومشارٌعهم المشتركة ،وأبرز مثال علىقولً هو رفض اتحاد األدباء العرب لعضوٌة اتحاد أدباء العراق بعد سقوط النظام السابق ،وهذا أكبر دلٌل على
أن المثقفٌن العرب لم ٌتحرروا من السٌطرة السٌاسٌة وهذا مؤسف جدا ،فالمثقف أهم من السٌاسً بكثٌر ،وهو
بانً حضارة وأسس ومبادئ تتجذر وٌتربى علٌها أجٌال .
المثقف ٌحفر ثوابت لآلخرٌن جمٌعهم فقٌرهم وغنٌهم وبكل أنواع البشر ،لكن السٌاسً غالبا ما ٌكون طاربا
وٌبنً أمجادا شخصٌة ،إن لم تكن له فلحزبه أو كتلته أو طابفته وعصبته ،وندر من تخلى عن تلك األمجاد من
السٌاسٌٌن وزهد لٌقف فً صف الشعب والفقراء والمظلومٌن .إذا إن لم ٌتم العمل على فك هذا الرباط غٌر
المقدس بٌن الثقافة والسٌاسة فً العالم العربً ،فستتردى الثقافة فً مجتمعاتنا أكثر.
هل الشعوب العربٌة ما زالت تزرع صوتا ً وتجنً ثرثرة؟
 نعم هم ما زالوا ظاهرة صوتٌة كما قال عنهم المفكر عبدهللا القصٌمً ،وما زلنا شعوب كان وأخواتها مثلماقالها الممثلون الكوٌتٌون فً مسرحٌة باي باي لندن الشهٌرة.
عربٌا ً الحرٌة حرف وكلمة وحبر ال شًء آخر ...لماذا؟
 ألن التخلف والتعصب الدٌنً والسٌاسات العرجاء أو الخابنة اجتمعت كلها فاعتقلت كلمة الحرٌة وما زالتحتى اآلن فً سجن الحرف والكلمة والحبر كما تفضلتم.
المهجر ٌمنحنا والوطن ٌقسو علٌنا ...هل هً المعادلة الصعبة؟
 لؤلسف نعم ،إنها معادلة لٌست صعبة فقط بل هً قاتلة ،إذ ٌصبح الوطن الذي أنجبك وتعلقت به هو ذاته الذيٌشهر سبلحه ضدك وٌطاردك أٌنما تكون ،والمهجر أو التراب الغرٌب عنك ٌحتضنك وٌمسح دموعك،
والمحٌر فً األمر هو أنك لو عشت فً بلد كالجنان وعلى رغم كل ما كانٌ ،بقى قلبك هناك ،فً أرضك
األولى مهما قست.
اإلرهاب والدٌن أم اإلرهاب والسٌاسة السبب فً ما نحن فٌه؟
 الدٌن وحده من دون السٌاسة ال ٌخرب ،وها هً أوروبا تمتلا بالكنابس العامرة والمفتوحة التً تدر علىفقراء العالم أكثر مما نتصور ،لكن الدٌن السٌاسً هو الذي صنع اإلرهاب وربطه بالدٌن ،وأحا َل مهمة الدٌن
النبٌلة كما ٌفترض لها إلى رقابة وتدخل حتى بروح اإلنسان وأحبلمه وإلى قتل وتدمٌر وتحقٌق رغبات
شخصٌة مرٌضة لدى دعاة ٌمتطون الدٌن حجة لممارسة شهواتهم اإلجرامٌة غٌر السوٌة .
الحراك الثقافً السعودي
هل تغرٌك الكتابة السعودٌة بالقراءة؟ ولمن تقرئٌن؟
 نعم إنها تغرٌنً ألن فٌها ما هو مختلف عن بقٌة الدول العربٌة لظروفها الخاصة جدا ،كما أنها تغرٌنً ألننًقرأتها واكتشفت خصوصٌتها فً العقدٌن األخٌرٌن ولٌس منذ الطفولة كما هو بالنسبة للك ّتاب العرب اآلخرٌن
ككتاب مصر ولبنان وسورٌة ودول المغرب العربً أو العراق ،ما عدا كتب الراحل عبدالرحمن منٌف الذي

قرأت له قبل سواه من الك ّتاب فً السعودٌة ،ربما لكونه عاش خارج السعودٌة وهو نصفه عراقً من األم ،فهو
معروف لدٌنا كثٌرا ومنذ زمن بعٌد .
بعد ذلك قرأت لك ّتاب كثر من السعودٌة منهم الدكتور الراحل غازي القصٌبً وعبده خال وتركً الحمد وفهد
المصبح وغٌرهم الكثٌر الذٌن ال تحضرنً أسماؤهم اآلن ،بعضهم نقاد مثل محمد العباس ،كما قرأت للكاتبة
زٌنب حفنً التً التقٌتها عام  5002فً ندوة دعٌنا لها فً جامعة مراكش .كذلك قرأت لنورة الغامدي،
وأحببت شعر علً الدمٌنً كثٌرا .
المفردة السعودٌة هل تستطٌع مغادرة السرب؟
 نعم إنها كذلك لخصوصٌة البلد وظروفها كما قلت.ما الذي ٌبطئ من انطالقة المثقف السعودي؟
 كان هللا فً عون المثقف فً السعودٌة ،فالقٌود والممنوعات تفشت أخٌرا فً عقلٌات الناس ،وتسٌدت علىالمشهد ،حتى صار التعصب هو األصل والتسامح هو الفرع ،لقد تنوعت الضغوط االجتماعٌة على حرٌة
المثقف ،ومن البدٌهً أن الثقافة تنتعش بالحرٌة وتتقلص بتقلصها.
فً مقالك عن رواٌة «مالمح» لماذا حاكم ِ
ت القصة السعودٌة بسبب «أرض بٌت هللا العتٌق» ،ولم تنظري
إلى البشر الذٌن ٌعٌشون على األرض؟
 لم أحاكمها على هذا األساس ،ومن الطبٌعً أن البشر قد ٌخطبون فً كل بقاع األرض ،إنما ركزت علىالمفارقة بٌن ما جاء فً الرواٌة من صراحة الحدٌث عن السقوط فً الرذٌلة واألمراض االجتماعٌة الخطرة،
وبٌن قداسة وهٌبة البٌت العتٌق القرٌب مما ٌحصل ،حٌث النساء جمٌعهن محجبات ،والناس ال ٌتركون فروض
الصبلة ،والجوامع عامرة بالمصلٌن لٌل نهار ،والشرٌعة ُتطبق بحذافٌرها ،وهٌبة األمر بالمعروف والنهً عن
المنكر تجوب الشوارع ،والناس تحج بالمبلٌٌن سنوٌا.
أي أن ما ٌظهر لنا عبر كل الوسابل المربٌة والمسموعة أن الناس هناك ٌلتزمون بالدٌن الحق إلى أقصى حد.
وحٌنما تكشف لنا الكاتبة ما ٌحصل خلف الحٌطان ندهش طبعا ،فأٌن هذا من ذاك؟
القصة األدبٌة حٌن تكتب حاالً سعودٌة تقوم القٌامة وال تقعد ،هل هناك انطباع بأن السعودٌة ٌجب أن تكون
«المدٌنة الفاضلة»؟
 هذا السؤال ٌتعلق بما قبله ،فالفرق بٌن ما ٌظهر لنا فً السعودٌة من معرفة بالحبلل والحرام ،وااللتزام التامبالشرٌعة ،خصوصا فً القضاٌا االجتماعٌة ٌعكس اختبلفها وأفضلٌتها على المدن ،وما ٌكتبه ك ّتابها من حقابق
تصدم الناس ،لتكون السعودٌة مثلها مثل أي بلد .وهذا ٌنطبق على كل المدن المقدسة ،فالسامع والقارئ ال ٌتقبل
ما ٌسمعه عن النجف وكرببلء مثلما ٌستغرب مما ٌكتب عن مكة مثبل ،لكنه ال ٌستغرب كثٌرا إن كانت قصص
الفساد عن بغداد والقاهرة وبٌروت.
اختارتك منظمة العفو مع خمس شاعرات عربٌات ضمن أفضل  051شاعرة فً العالم ٌنشدن الحرٌة والحٌاة
بال ظلم ،ماذا بعد هذا االختٌار؟

 سأعمل على أن أكون أهبل لهذا االختٌار ،وأبقى زاهدة بالكثٌر مما ٌغري سواي ،وسأستمر فً الكتابة،وستبقى المحبة وكلمة الحق المحور األهم لكتاباتً.
بٌن الكثٌر من الكتب تعٌشٌن وبٌن أٌدٌنا ٌعٌش إنتاجك الكتابً بخجل ...لماذا؟
 لم أفكر فً النشر حٌنما أكتب ،والشهرة لٌست هدفً ،بل أكتب ألننً ال أستطٌع العٌش من دون الكتابة ،فهًتفرض نفسها علًَّ كما ال حب ،إضافة إلى أن لدي الكثٌر الذي ال أستطٌع نشره ،فعلى رغم إقامتً فً هولندا،
إال أننً أكتب بلغتً األم ،والعرب غالبا ال ٌحبون أن ٌقرأوا ما ٌخالف أفكارهم أو ٌنتقدهم ،لهذا أنا ال أنشر كل
ما أكتب .هذا عدا أننً أحبطت فً ما نشرته من كتب جاءت ملٌبة باألخطاء المطبعٌة التً أبكتنً ،كما أننً
أرى أن النشر الورقً اآلن بعد انتشار النت لٌس مهما جدا ،إضافة إلى أن المقٌاس بالشعر لٌس بالكمٌة ،فابن
زرٌق البغدادي لم ٌكتب سوى ٌتٌمته الوحٌدة ومطلعها :
ال تعذلٌه فإن العذل ٌوجعه
قد قلت حقا ولكن لٌس ٌسمعه
لكنه كتبها بروحه التً فاضت بعد أن وضع القصٌدة تحت وسادته ،فخلدت وستبقى ما بقً إنسان ٌقرأ باللغة
العربٌة .بٌنما هناك شعراء لدٌهم عشرات الدواوٌن لم ٌعرفهم أغلب القراء .كما أن كتابة المقاالت شغلتنً
كثٌرا ،وهً غالبا ما تكون سٌاسٌة ،وأكتبها إحساسا منً بضرورة الدفاع عن وطنً وشعبً وعن القضاٌا
اإلنسانٌة عموما .أحٌانا أفكر فً نشر المقاالت حول المرأة بكتاب ،والمقاالت حول الوطن بكتاب آخر وغٌره
فً حقوق اإلنسان .هذا لٌس كل شًء فً إجابتً ،فإضافة إلى ظروف االغتراب ومسؤولٌاتً كأم ،فأنا أقوم
بكل األعمال المنزلٌة وسواها من المواهب التً أحبها وأتقنها ،فكثٌرا ما أخٌط مبلبسً وستابر المنزل بنفسً
أو أطرز وأحوك الصوف.
وقد تستغرب إن قلت لك إننً أقوم بحاجات المنزل كلها حتى النجارة والصباغة وتشطٌبات المنزل وإصبلح ما
ٌمكن إصبلحه بمتعة كبٌرة ،أي أعمل أدوار الرجل العامل والمرأة معا ،ربما هو تحد كبٌر ٌدفعنً لعمل كل
هذا ،وألثبت أن المرأة تستطٌع المحافظة على أنوثتها على رغم تعلمها أشٌاء كثٌرة ومتنوعة ،وربما هً أفكار
أبً التً سمعتها كثٌرا ،وهو أن المرء ٌملك كل الحواس التً تؤهله لتعلم كل شًء .وربما هً رغبة فً
االعتماد على الذات ،وربما هً الطاقة التً امتلكها أكبر من أن تستوعبها موهبة الكتابة وربما هً الحاجة
وكما قٌل الحاجة أم االختراع.
كل هذا ٌأخذ الكثٌر من وقتً على حساب موهبتً األدبٌة .وأنا لم أندم على هذا مطلقا ،بل تعلمت أشٌاء كثٌرة
قلما تستطٌع امرأة واحدة القٌام بها .فاإلبداع لٌس الكتابة فقط إنما هناك إبداع بأسلوب الحٌاة التً ٌعٌشها
اإلنسان .وهناك شخصٌة نسابٌة لبنانٌة كانت فً بداٌة الثمانٌنات تقدم فً التلفزٌون اللبنانً برنامج األسرة أو
المرأة وتدعى رٌموند أنككلو بولو.
هذه المرأة علمتنً من خبلل برنامجها كثٌرا وأنا فً بداٌة حٌاتً ،وكانت أنثى وسٌدة مجتمع بحق.
المرأة ...مقتولة إن عشقت ومنبوذة إن اختارت ومجرمة إن تمردت!
فً سؤال لضٌفتنا حول  :المرأة فً الحٌاض العربً من ٌفسد قضٌتها أكثر هً أم هم؟

 تجٌب بحرقة« :هم طبعا ،فهم القوامون علٌها وأصحاب النفوذ وهم الضاربون لها فً المضاجع ،وهمالمستشارون بخروجها من المنزل أو موتها فٌه ،المرأة العربٌة فرض علٌها الجهل منذ مبات السنٌن ،فهً
المقتولة إن عشقت والمنبوذة إن اختارت ،وهً المجرمة إن تمردت وناضلت خارجة على ظلمهم ،هً العزالء
بإرادتهم هم ،وهم المدججون بكل أنواع السبلح ،هً الضلع القاصر ،والعقل الناقص كما ٌدعون ،وهً التً
تحتاج محرما ٌحرسها ،وهم الذٌن ٌختارون لها لباسها وٌحجبون عنها نور هللا إن شاؤوا».
وتضٌفٌ « :عاملونها منذ الصغر بأدنى من أخٌها وٌفرضون علٌها كٌفٌة تفكٌرها لٌسلبوها اإلرادة بتقالٌد
وموروثات اجتماعٌة ما أنزل هللا بها من سلطان ،ثم ٌدعون أنها هً التً تفسد قضٌتها» .وتقول فً قصٌدة
لها :تجتمعون جمٌعا لتخٌطوا لً عباءة سوداء ...عباءة تلفون بها بٌاضً ....وأعشق ...
ونسألها :هل األنثى والتمرد صحبة أكثر من الرجل؟
 وتجٌب « :بالطبع ،الن القٌود على األنثى مزدوجة فهً تحمل قٌود الرجل وقٌودها هً حٌث تنوء التقالٌدواألعراف والشرابع واألدٌان بالقٌود والممنوعات التً تحكم المرأة بقسوة .وأعجب من امرأة دارسة ومتعلمة
ترضى بأن تعامل كنصف إنسان ولٌس إنسانا متكامبل ،من هنا فالمرأة التً ال تتمرد على قٌودها امرأة غٌر
حرة ،خانعة ال ترتجً منها أن تربً أبناء ٌعرفون معنى الكرامة ،والمساهمة فً بناء حضارة حدٌثة تساٌر
التطور الحالً».
وتزٌد  « :إذا عدت للعصر الذهبً الذي عاشته المناطق العربٌة فً التارٌخ تقف فٌه على شخصٌات نسابٌة
هابلة فً عقولهن وحكمتهن ،وتجد أنهن لعبن دور المؤثر األول فً دفع أبناء ذاك الزمن للبناء والتطور .والٌوم
لؤلسف ٌتراجع وضع المرأة العربٌة وتغرق فً تقالٌد البداوة والتخلف ،فتصبح غٌر قادرة سوى على ما تكبل
نفسها به من إكسسوارات ومودة وزٌنة وشكلٌات تعكس التفاهة التً تنقل لؤلبناء  -مع األسف  -وهذا من أهم
أسباب تقهقرنا إلى الخلف فً حٌن ٌركض العالم إلى األمام ».

