
دالل خليف���ة واح���دة م���ن التج���ارب 
األدبي���ة األكثر حضورًا ف���ي قطر، حيث 
صدرت لها عديد األعمال، منها »إنسان في 
حيز الوجود« )مس���رح(، »أنا الياسمينة 
البيضاء« )قصص( وأربع روايات، منها 
»أسطورة اإلنسان والبحيرة« و»دنيانا.. 
مهرجان األيام والليالي« اللتين صدرتا، 
من���ذ فت���رة قصي���رة، في طبع���ة ثانية. 
تتحدث الكاتبة في هذا الحوار عن بعض 

انشغاالتها األدبية وميولها الروائية..

»دنيان���ا«  روايَت���ْي  ف���ي   §
والبحي���رة«  اإلنس���ان  و»أس���طورة 
يبرز صوت المؤلف بش���كل الراوي – 
العال���م، هل هي رغب���ة منك في عدم 

التورط في الذاتية؟
- ال طبعًا، فاألدب عملية حرة تسوغ 
لكاتبه���ا أن »يتورط في الذاتية« إن أراد، 
بمعن���ى أن الكات���ب ال ُيفت���َرض أن يأبه 
لل���وم أو انتق���اد عندما يكت���ب، ومن ثم 
فه���و يكتب بحرية بما تمليه عليه طبيعة 
عمل���ه األدب���ي، وبما يخدم ه���ذا العمل، 
ف���إن اقتضى العم���ل أن تأت���ي رواية ما 
يح���دث أو ما يدور في ذهن ش���خصياته 
على لس���ان إحدى هذه الشخصيات نرى 
هذه الشخصية تروي من وجهة نظرها، 
وإن اقتضت أن تروى القصة بشكل أكثر 
حيادية يتول���ى الكاتب رواية ما يجري، 
ولي أكث���ر من عمل يقدم من خالل رواية 

الشخصية الرئيسة في العمل. 

§ تتداخل األصوات النسائية في 
روايتي���ك. ه���ل هو انتص���ار لصوت 

الهامش؟
- أواًل، أرف���ض رفضًا باتًا أن توصف 
المرأة بالهام���ش ألنه وصف ال يليق بها 
وال تستحقه مهما خفت صوتها، إن كنت 

ت���رى أن صوته���ا خافتًا )ألنن���ي ال أرى 
ذلك(. ومن هذا المنطلق فتعدد األصوات 
النسائية في روايتيَّ هاتين وفي أعمالي 
األدبية عمومًا لي���س من هذا الباب، فكل 
ش���خصية رجالية كانت أم نسائية ال بد 
وأن تش���غل مكانًا ما في »األحجية« التي 

ستكتمل في النهاية.. 
إن ما أثار دهش���تي األدبية وجعلني 
أكت���ب األس���طورة ه���و تول���ي كثير من 
الفاس���دين لزمام كثير من األمور بال أي 
أس���اس، ولم يكن »تهمي���ش« المرأة مما 
أثار دهش���ة أدبية لدّي ف���ي أيٍّ من هذين 
العملين، ولكن القارئ له أن يس���تخلص 

من العمل ما يشاء.

»أسطورة  § تعيش ش���خصيات 
اإلنس���ان والبحيرة« حالة عدم ثبات 
س���يكولوجيًا، غير قادرة على تحديد 
طبيع���ة الرواب���ط الت���ي تجمعها مع 
اآلخر، كما أن الحب بالنسبة لها ليس 
بالض���رورة مرادفًا لقناعة ش���خصية 
)حالة مختار وس���لمى مثاًل(. هل هذا 
االضط���راب الداخل���ي الذي تعيش���ه 
ش���خصيات الرواية ناب���ع من حالة 
وتجرب���ة ش���خصيتين؟ أم أن���ه يمثل 
صورة مصغرة عن واقع مجتمعاتي؟

- ش���خصيات األس���طورة تعي جيدًا 
ما هي بالنس���بة لآلخر، وتتصرف وفق 
ما يناس���بها وما تستطيع القيام به وفق 
ظروفه���ا، فمثاًل كل صدي���ق من أصدقاء 
مختار يع���رف مكانته وحجمه تمامًا لدى 
مختار ويعرف أن هذا األخير اس���تغله، 
ولكنه عندما يكتش���ف ذلك يكون األوان 
قد فات، ويجد أنه قد وضع نفسه في فخ 
ال يستطيع الخروج منه بسهولة من دون 
أن يتعرض لإليذاء، وهو موقف يعايشه 
كثير م���ن الملتفين حول الطواغيت عادًة 

إال أنه أكثر دراماتيكية في الرواية، ألنها 
رواي���ة. أما بالنس���بة لح���االت االرتباط 
الزوجي والعاطفي في الرواية فهي أيضًا 
نراها في الواقع، فهناك زواج المصالح 
وهناك الح���ب الحقيقي مث���ل الذي ربط 
بين هند وعمرو وإن بدأ ارتباطهما بشكل 
غير طبيعي. أي أنك تس���تطيع أن تقول 
إن الرواي���ة كغيرها م���ن الروايات تمثل 
الواقع االجتماعي فعاًل إلى حد ما. ولكنه 
لي���س بالضرورة مجتمعن���ا بالذات، إنه 
المجتم���ع العالمي الذي نرى فيه كل هذه 

النماذج. 
ث���م ال أعلم لماذا هذا الهوس عند كثير 
م���ن الصحافيي���ن والقراء برب���ط أبطال 
العم���ل األدب���ي بكاتبه، م���ع أن الكاتب 
لكي يكون كاتبًا ال بد أن يكون لديه عقل 
بانورام���ي- إن ص���ح التعبي���ر- يؤهله 
للكتابة ع���ن حاالت كثيرة م���ن دون أن 

يعايشها كتجارب شخصية.

§ تتص���ل الحقيق���ة بالخرافة في 
رواية »أسطورة اإلنسان والبحيرة«، 
وتتقاطع���ان فيم���ا بينهم���ا على أكثر 
من صعي���د. فالخرافة تعتب���ر مكونًا 
أساس���يًا ف���ي المجتمعات الش���فوية 
التي تتح���دث عنها الرواية، والكتابة 
واألدب المكت���وب وظيفتهما هي الحد 

من اتساع دائرة الخرافة.
- هن���اك خراف���ة، وهن���اك خرافة.. 
ل���م أتحدث في أس���طورتي عن الس���حر 
والتش���اؤميات  والوحوش  والش���عوذة 
واستجداء الحظ من التمائم وما إلى ذلك. 
مثل هذه الخرافات غي���ر محمود، أما إذا 
وظفت القالب األسطوري لتوضيح رأيك 
في ظاهرٍة م���ا، فهو ليس بالخرافة التي 
ينبغي محاربتها. كم���ا إن المجتمع الذي 
تتحدث عنه األسطورة ليس شفويًا كما 
تصفه إن كنت تعني األمية بهذه الصفة. 
وكون���ي وظف���ت الطبيعة األس���طورية 
للوصول إلى نتيجة ما ال يعني أبدًا أنني 
أردت تقدي���م مجتم���ع الرواي���ة كمجتمع 
جاهل. كما أن العالم بأس���ره يعود بين 
الفينة والفينة إلى األش���كال األسطورية 
والخراف���ة فيقدمه���ا من خ���الل األدب أو 
السينما ألنها توفر للكاتب من األدوات ما 

قد ال يوفره الواقع.

§ في الرواية نفسها نلتمس كثيرًا 
من اإلسقاطات السياسية. كما لو أن 
الرواي���ة ما تزال راهنة. هل س���قوط 
الملك القديم وصعود ملك شاب هما 

الروائية دالل خليفة:
إش���ارة منك النتصار الجي���ل الجديد 
عل���ى الجيل الس���ابق، رم���ز الخبرة 

وحسن التدبير؟
- ما يحدث في الوقت الراهن ال تشمله 
األس���طورة إال في الج���زء األخير منها، 
ربما، فما فعله مختار الش���اب كان خطًأ 
فادح���ًا حيث اقتاده الوه���م إلى االنقالب 
على ملك عادل. أما مقاومة صالح الحداد 
)الش���يخ المسن( لمختار ومحاولته إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من البالد وإخراج ابنه من 
السجن، أي االنتصاف للمظلومين، فهو 
ما ي���وازي - إلى حد ما- بعض الحركات 
التصحيحية التي يقوم بها الش���باب اآلن 
ف���ي بعض الدول.. ولم ل���و يكن لصالح 
الحداد دافع ق���وي للحركة المضادة لقام 
بها شباب. وعمومًا فهناك من حمل راية 
الجه���اد وتصحيح األوض���اع على أرض 
الواقع من غير فئة الش���باب مثل المجاهد 
عم���ر المختار، فالرغبة في اإلصالح غير 
مرتبطة بالس���ن دائمًا. وعمومًا فالرواية 
ال ترتك���ز بالدرجة األولى على هذا الفعل 
السياس���ي ال الظال���م وال التصحيح���ي، 
بل تس���تخدمه لتوضيح ظاهرة الوهم.. 
فالمه���م لديَّ ككاتب���ة للعمل هو تبيان أن 
كثي���رًا مما يح���دث في العال���م قائم على 
الوهم، وأن ما يقوم على الوهم كثيرًا ما 

يعقبه تصحيح ما.

§ جاءت نهاية الرواية مفتوحة. 
كيف تعرِّفين شخصيًا وظيفة الرواية؟

- الوظيف���ة األولى للرواية في نظري 
ه���ي أن تجعل���ك كق���ارئ تتوق���ف قلياًل 
لتتأم���ل وتفكر، ال يهم أن توافقني الرأي 
ككاتب���ة لعمٍل ما، ولك���ن يهمني أن تفكر 
قلياًل، فالتوقف لتأمل الحياة )التي تقدم 
الرواي���ة ص���ورة مصغرة عنه���ا( يحفز 
الفك���ر. وربم���ا تتوصل إل���ى نظرياتك 
الخاص���ة وإن اختلف���ت م���ع كاتبها.. ثم 

هناك الوظيفة األخرى وهي اإلمتاع.. 

§ تعتمدين في »أسطورة اإلنسان 
والبحيرة« على الس���رد الخطي. هل 
يمك���ن أن تتخذ تجربتك ف���ي الكتابة 
الروائي���ة مس���تقباًل أبع���ادًا وأنماطًا 

أخرى؟
- تجربتي الراوئية والقصصية ليس 
لها نم���ط واحد، ول���و قرأت ل���ي أعمااًل 
أخ���رى لرأيت ذل���ك، وكذل���ك الروايتان 
اللتان قرأتهما لي مختلفتان في أسلوبهما 
وطريقة سرد األحداث فيهما، فاألسطورة 
مكتوبة بالشكل التقليدي الذي ُتحكى به 

الحكاية، وحتى لغته���ا راعيت أن يكون 
فيها بع���ض المفردات والتراكيب اللغوية 
التراثية ألن���ي أردت أن يكون هذا العمل 
مقنع���ًا كأس���طورة، وأن يعيش القارئ 
في هذا الجو األس���طوري. أما في دنيانا 
فالس���رد ليس خطيًا بالش���كل المعروف 
للس���رد الخطي عل���ى اإلط���الق، فجزء 
منه يأتي كح���وار مفترض، وجزء يأتي 
كحوار ذاتي، وج���زء منه يأتي كالحلم، 
وهكذا...، أما الزمن فهو ال يبدأ من بداية 
القصة إلى نهايتها ب���ل تتخلل أجزاء من 
المش���هد األخير الرواية م���ن البداية إلى 
النهاية حي���ث تختتم به الرواية. وأخيرًا 
تختل���ف دنيانا ع���ن األس���طورة في أن 
نهايته���ا ليس���ت مفتوحة، وه���ي المرة 
الوحي���دة التي كتبت فيها رواية ليس���ت 
مفتوح���ة النهاي���ة. ذلك أنن���ي أردت أن 
أجرب النهاية السعيدة، وكذلك ألن هذه 

هي النهاية التي تناسب هذه الرواية.
ال أعل���م لم���اذا ربط���ت بي���ن العملين 
واضطررتني إلى أن أش���رح عملي وهو 

ما ال أحب أن أفعله عادًة.

§ نج���د في »أس���طورة اإلنس���ان 
والبحي���رة« ش���خصيتين متناظرتين 
هم���ا عمرو وس���فيان. من ه���و نظير 

الروائية في النص نفسه؟
- سفيان شخصية خبيثة وبرجماتية، 
وهي متبلدة الحس، وتقريبًا بال ضمير، 
وال أع���رف كي���ف خط���ر عل���ى بالك أن 
تسألني إن كنت أقارن نفسي به ولو من 
بعيد! أما عمرو فهو ش���خصية واعية لها 
ضمي���ر حّي ومتفانية ف���ي اإلخالص لما 
يملي���ه عليها ه���ذا الضمير م���ن مبادئ ال 
تحيد عنها حتى لو أدى ذلك إلى سجنها 
طوال العمر، ومثل هذا التفاني لما تمليه 
المبادئ ن���وع من المثالي���ة التي ال تكاد 
ترى في الواقع، ول���م أر لها مثاًل إال في 

شخصية تاريخية ال أحب أن أذكرها اآلن 
خوف أال أوفيها حقها الكامل في س���ياق 
ضيق مثل هذا. وه���و، أي عمرو، يؤمن 
بأهمية اللجوء للعق���ل لحل األزمات بداًل 
من العنف وإراق���ة الدماء، وهذا ما أؤمن 
به بشدة، ولكني أيضًا ال أقارن نفسي به 
ألنه ش���خصية رمزية ترمز للفكر بشكل 
ع���ام، وهو كم���ا قال أحد النق���اد، أقرب 
إلى الفكرة منه إلى اإلنس���ان خاصة أنه 
- وهو يمثل الفكر والتعقل- يظل سجينًا 

إلى نهاية الرواية.

األه���م  ه���ل  ل���ك،  بالنس���بة   §
ف���ي الكتاب���ة الروائي���ة ه���ي مصائر 
الش���خصيات أم بنيته���ا، ومكوناتها 

النفسانية والذهنية؟
- ع���ن نفس���ي، عادة أهت���م بالجانب 
الفكري والنفس���ي للش���خصيات األدبية 
الت���ي أكتبه���ا أكثر من الجانب الجس���دي 
م���ن  والغرائ���زي واالجتماع���ي وأكث���ر 
الحدث، ال���ذي يأتي في معظ���م أعمالي 
كخطوات لبرهنة فكرة ما، أو تس���تطيع 
أن تقول نظرية ما في ذهني، وأعتقد أن 

ذلك ُعرف عني عند من قرأ أعمالي. 
ولك���ن أحيانًا تك���ون للعم���ل األدبي 
طبيعة معينة تجعلنا نهتم أكثر بالحدث 
أو أن نهتم بالش���خصية كإنس���ان له فكر 
ونفسية وما إلى ذلك.. رواية »أسطورة 
اإلنس���ان والبحي���رة« مث���اًل له���ا طبيعة 
مختلف���ة، فالح���دث هنا يأت���ي كإثبات 
لنظري���ِة أن م���ن نراه���م ف���ي مناص���ب 
كبي���رة، وخاص���ة السياس���ية، منها قد 
ال يك���ون مؤهله���م أكث���ر م���ن أوهامهم 
الخاصة، ومن هنا يكتسب الحدث أهمية 
كبي���رة ألنه من خ���الل تداعيات األحداث 
وتطوره���ا ُتبنى النظرية وتبرهن، لذلك 
اقتض���ت الضرورة أن يك���ون الحدث في 
البؤرة، ولو أني حرصت على أن تكون 
الشخصيات مرس���ومة بما يكفي لتجعل 

القارئ يتعاطف معها سلبًا وإيجابًا. 
أو  الش���خصيات  فمصائ���ر  عموم���ًا 
األحداث هي م���ا يصنع الحكاي���ة )التي 
تقوم عليها الرواي���ة أو القصة( بالدرجة 
األول���ى، ولكن مكوناتها النفس���ية أيضًا 
ش���ديدة األهمية، فلو أتينا بسلس���لة من 
األح���داث المترابطة الت���ي تنتهي بفكرة 
ما فقد أتينا بالحكاية التي تصنع القصة 
والرواي���ة، أم���ا إذا أولينا الش���خصيات 
المزيد من االهتمام من الناحية النفس���ية 
والفكري���ة واقتربن���ا به���ا م���ن الق���ارئ 
وجعلن���اه يتعاط���ف معها تمام���ًا وكأنه 

يعايشها فقد أتينا برواية حديثة.
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