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امللخ�ص:
حتاول هذه الدرا�سة �أن تقر�أ جانب ًا من عالقة ال�شخ�صية ال�ساردة باملحكي الذي ت�سهم يف تقدميه عرب الرواية،
و�أثر تلك العالقة على التنا�سق احلكائي فيها ومتظهرات ال�شخ�صية ال�ساردة ،يف واحدة من النماذج الروائية التي
متثل تلك الظاهرة ،وهي رواية «عندما ت�شيخ الذئاب» جلمال ناجي ،الذي حاول من خالل اعتماد تقنية تعدد
الأ�صوات �أن ميرر �صور ًا من الإدانة ل�سلوكات وظواهر اجتماعية ما زالت تعيث خراب ًا يف الروح الإن�سانية ،ويف بنية
املجتمع على ال�سواء ،وهو �أكرث الأ�شكال �شيوع ًا منذ بداية ال�ستينيات ،وتعبري ًا عن �ضجر الروائي ،بوحدة ال�صوت
والفعل ال�سرديني يف الرواية التقليدية ،ومظهر ًا من مظاهر التحديث يف الرواية التقليدية.

م�صطلحات �أ�سا�سية :رواية ،نقد ،بوليفونية� ،سرد ،التكوين االجتماعي
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Polyphonemes And The Role Of The Narrating
Character In Jamal Najy’s Novel
“When Wolves Grow Old”
Dr. Mariam jabr freihat

Abstract:
This study tries to examine an aspect of the relationship between the narrating character
and narration which is presented through the novel and the effect of that on narrative
harmony and narrating character behaviors. This is presented in one of the fiction models
representing the phenomenon, namely, “When Wolves Grow Old” novel by Jamal Najy
who tried to present condemnation depictions of social behaviors and phenomena which
have corrupted both humanity and social structure since the beginning of 1960s. It is an
expression of the novelist’s boredom with the unity of narrative sound and verb and an
aspect of modernization in a traditional novel.

Keywords: novel, criticism, polyphonemes, narration, social structure.
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ال�صوت والفعل ال�سرديني يف الرواية التقليدية”(،)1
وقد ذهب بع�ض الدار�سني �إلى “�أن مظهر التحديث يف
الرواية التقليدية العربية انطلق من تع ُّدد الرواة”(.)2

متهيــــد:
ميثل ال�شكل الروائي ميدان ًا رحب ًا يتحرك فيه
الروائي ،يف حماوالته الدائبة للتخل�ص من منط
الرواية التقليدية ،وبخا�صة ما يتعلق بهيمنة الراوي
الواحد� ،أو هيمنة ال�شخ�صية البطولية الواحدة،
وميتد ذلك �إلى هيمنة احلكاية الواحدة وال�ضمري
ال�سارد الواحد الذي يحكي احلكاية بعني الطائر �أو
الراوي العليم من البداية �إلى النهاية .وقد �أتاح هذا
اخلروج للروائي �شك ًال من املو�ضوعية ،ين�أى فيه عن
التدخل املبا�شر يف املوقف ال�سردي ،بو�صفه ال�سارد
احلقيقي للحكاية ،ويرتاجع دوره ل�صالح �إبراز دور
ال�سارد الذي يح�ضر يف الن�ص الروائي باعتباره
�شخ�صية فاعلة يف احلكاية.
وحتاول هذه الدرا�سة �أن تقر�أ جانب ًا من عالقة

ففي حني كانت الأحداث يف الرواية التقليدية
جتري وفق متوالية زمنية ،فقد نه�ضت رواية “عندما
ت�شيخ الذئاب” على وحدات �سردية متتالية قدمت
وجهات نظر متفرقة يجمع بينها ف�ضاء مكاين
واحد ،كما تخ�ضع ملتغريات واحدة ،تك�شف جملة من
الر�ؤى خمتلفة امل�ستويات ،ال�سلطوية منها ،والدينية
والثقافية واجلن�سية. ....
وال ب ّد يف البدء من الإ�شارة �إلى موقع جتربة
جمال ناجي الروائية يف جملة الإجناز الروائي
الأردين والعربي ،والت�أكيد على ما تت�سم به من غنى
وح�س نقدي ،ووعي فني يدركه املتابع لتلك التجربة
منذ بداية ثمانينيات القرن املا�ضي ،وبخا�صة فيما
يتعلق ب�سعيه الالفت الكت�شاف بنية املكان وبنية
الإن�سان ،يف مرحلة الت�شكيل التي عاين من خاللها
ت�شكل مكان االغرتاب ،ومكان التهجري(املخيم)،
ومكان الإقامة(املدينة) ،يف رواياته الثالث الأولى
“الطريق �إلى بلحارث” ( ،)1982و“وقت” (،)1985
و“خملفات الزوابع الأخرية” ( ،)1988قبل �أن ينحو
باجتاه معاينة تداعيات الإن�سان وانك�ساراته يف
مواجهة متغريات الواقع يف خمتلف املناحي ،مما
جتلى يف رواياته الثالث الأخرى( ،)3وبخا�صة نتاج
جتربة التفرغ الإبداعي مو�ضوع هذه الدرا�سة(.)4

ال�شخ�صية ال�ساردة باملحكي الذي ت�سهم هذه
ال�شخ�صية ال�ساردة يف تقدميه عرب الرواية ،و�أثر
تلك العالقة على التنا�سق احلكائي ،ومتظهرات
ال�شخ�صية ال�ساردة ،يف واحدة من النماذج الروائية
التي متثل تلك الظاهرة ،وهي رواية “عندما ت�شيخ
الذئاب” جلمال ناجي ،الذي حاول من خالل اعتماد
تقنية تعدد الأ�صوات �أن ميرر �صور ًا من الإدانة
ل�سلوكات وظواهر اجتماعية ما زالت تعيث خراب ًا
يف الروح الإن�سانية ،ويف بنية املجتمع على ال�سواء،
وتلك التقنية هي �أكرث الأ�شكال �شيوع ًا منذ بداية
ال�ستينيات ،ومتثل “تعبري ًا عن �ضجر الروائي بوحدة
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للإم�ساك مبفا�صل ال�سلطة ،يف مرحلة مف�صلية من

ومما يجدر ذكره هنا� ،أن هذه الرواية حظيت
باهتمام �إعالمي كبري ،وبخا�صة بعد و�صولها �إلى
القائمة الق�صرية من جائزة (البوكر) للرواية العربية
لعام  ،2009غري �أنها مل َ
حتظ بدرا�سات نقدية معمقة
تتناول ما امتازت به هذه الرواية ،ال لو�صولها لتلك
اجلائزة ح�سب ،بل �أي�ض ًا ملا انطوت عليه من حماولة
اجرتاح �شكل جديد على الرواية الأردنية ،ويتمثل يف
اعتماد تقنية الأ�صوات (البوليفونية) ب�شكل كامل يف
تقدمي الأحداث �أو ا�ستعادتها ،فثمة روايات �أردنية
�أخرى جل�أت ال�ستخدام تلك التقنية �أ�سلوب ًا من جملة
�أ�ساليب ا�ستخدمها الروائيون يف الرواية الواحدة،
من مثل ما فعله ها�شم غرايبة يف رواية «ال�شهبندر»
(� ،)2003إذ �أتاح لل�شخ�صيات وللأ�شياء �أن تتحدث
بنف�سها عن نف�سها وعن غريها ،لكن دون �أن يختفي
الراوي �أو ال�ضمري ال�سارد كلي ًا ،خالف ًا ملا فعله جمال
ناجي يف هذه الرواية� ،إذ �أق�صى ال�ضمري ال�سارد
كلي ًا ،ل�صالح �إبراز وجهات النظر املختلفة لدى
ال�شخ�صيات ،تارك ًا ملجمل وجهات النظر تلك �أن
حتكي جانب ًا من حكاية جمتمع الذئاب ذاك ،وتك�شف
عما ي�شوبه من عالقات �شائكة بني �أفراده.

تاريخ مدينة تدخل زمن الدميقراطية ،وتتحول فيها
املعار�ضة �إلى جزء من ال�سلطة التي كانت تنا�صبها
العداء وتقوم بالتنظري ل�ضرورة تغيريها(.)5
عتبـات النـ�ص:
لكل ن�ص �أدبي خ�صو�صيته التي تت�شكل يف
ذهن القارئ من خالل قراءة املنت ،وما يت�ضمنه
من خطابات و�أ�ساليب فنية ولغوية خا�صة ،لكن
تلك العملية ،يف حقيقة الأمر ،تبد�أ قبل �سرب منت
الن�ص ،منذ تتوقف عينا القارئ عند الت�سمية التي
اجتهد يف انتقائها م�ؤلف الن�ص ،وهي العنوان ،وعند
ما يلي ذلك من وقفات حتتل ال�صفحات الأولى
للن�ص الأدبي ،كالإهداء ،والهوام�ش ،واالقتبا�سات،
والعبارات التي ي�ص ّدر بها الكاتب عمله ،وحتمل
من الإ�شارات واملعاين البعيدة ،ما ميكن �أن ي�شكل
مفاتيح لولوج عوامل الن�ص ،وفتح مغاليقه ،وهو ما
ا�صطلح على ت�سميته بالعتبات ،التي ت�شكل «ن�ص ًا
موازي ًا»( ،)6للن�ص الأدبي وم�ستق ًال عنه ،ملا حتمل من
�سياقات توظيفية تاريخية ون�صية ،ووظائف ت�أليفية
تختزل جانب ًا مركزي ًا من منطق الكتابة ولكنه يرتبط

فالأطروحة املركزية يف رواية «عندما ت�شيخ
الذئاب» تتمثل يف اقتحام جمال ناجي عامل ًا فيه
الكثري من الرتكيب واخليال واملزج بني املعقول وغري
املعقول ،ال�شعوذة واملطبخ ال�سيا�سي الذي ي�صنع
م�س�ؤولني ومتنفذين ،رجال اقت�صاد و�أفاقني طاحمني

به وظيفي ًا( ،)7فهو ي�ساعد يف فهم الن�ص وحتديد
مقا�صده ،ويف الوقت ذاته ي�ؤدي دور ًا يف توجيه
القراءة ،ور�سم خطوطها الكربى(� ،)8إلى جانب
وظيفة ا�ستقطاب القارئ و�إغوائه وتوجيهه.
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ويف رواية «عندما ت�شيخ الذئاب» جلمال ناجي
ت�ستوقف القارئ عتبات ثالث ،متثل ن�صو�ص ًا موازية
ت�ضفي على الن�ص الروائي من اجلماليات الإغوائية
والتوجيهية التي تدفع القارئ باجتاه املنطقة التي
ر�سمها الكاتب ،ويحدد من خاللها الأبعاد التي
يت�شكل منها الن�ص ،جلهة الداللة من ناحية ،وجلهة
الروي
املكونات الروائية ،كالزمان واملكان وتقنية
ّ
واللغة ،من ناحية �أخرى ،وتلك العتبات هي :العنوان،
والن�ص الق�صري الذي افتتح به الرواية ،وعناوين
الف�صول.

املتوقع يف ما �أ�ضفته �صياغة العنوان من دالالت وما
�أثارته من �أ�سئلة ،من مثل ما الذي ميكن �أن يحدث يف
حال �شيخوخة الذئاب ،ومتى ت�شيخ ،و�أين حدث هذا
الفعل ،ومن هي �أوهم الذئاب ،الذين لن يكونوا ذئاب ًا
حقيقية ،الأمر الذي يحيل �إلى ا�ستثمار الكاتب ملا
توا�ضع عليه جمتمعه من نقل اال�ستخدام العام لبع�ض
الألفاظ من حيز احلقيقة ال�ضيق �إلى ف�ضاء املجاز
الوا�سع ،ليحمل لفظ الذئاب دالالت حتمل خ�صو�صية
ما ت�شري �إليه من �صفات تخ�ص حامل اللفظ ،هي يف
الأ�صل بع�ض �سمات الذئاب على احلقيقة ،كاملكر
وال�شرا�سة والدهاء واملخاتلة واقتنا�ص الفر�ص
والتقنع برباءة احلمالن« ،فيتوقع القارئ من خاللها
�أن يكون الكاتب قد تط ّرق �إلى ق�ضايا ف�ساد �أو نفاق
�أو مكر وخبث ،وتوحي بعدد من احلاالت النف�سية
ال�سلبية قد يكون �أخ�ضع �شخ�صيات روايته لها،
لتتن َّكر لب�شريتها وت�صري ذئاب ًا»( ،)10وهو ما يتبقى
رهن ا�ستبطان القارئ ،مما ت�سعى هذه الدرا�سة �إلى
ك�شفه يف مفا�صل خمتلفة منها.

يت�شكل عنوان الرواية من كلمات ثالث ،تتحاور
بفعل املجاورة ،لتن�سج جملة من الإيحاءات التي تثري
لدى القارئ �أ�سئلة الدالالت البعيدة ،حول الزمان
واملكان وال�شخ�صيات ،مما يوحي به اللفظ «عندما»
مبا يحمله من داللة ا�شرتاط وقوع احلدث� ،سواء على
ال�صعيد الزمني �أو املكاين ،متى و�أين ،ثم لي�أتي لفظ
«ت�شيخ» لي�شهر الزمن ويعميه يف الوقت ذاته ،بفعل
جماورته للفظ «الذئاب»« ،فاملفردة ذاتها -ت�شيخ-
توحي للمتل ّقي ب�أن �شخو�ص الرواية قد �أ�صيبت
يتم القراءة ليت�أكد من
بال�شيخوخة ،ويبقى علي ِه �أن ّ
كون هذه ال�شيخوخة حقيقة �أو جمازا»( ،)9ومع �إق�صاء
جانب احلقيقة يف هذا ال�سياق ،يجد القارئ نف�سه
مدفوع ًا بالف�ضول واحل�س الفني ،نحو مهمة ت�ستغرق
زمن قراءة الن�ص و�صفحاته الثالثمائة واخلم�سني،
لإعادة بناء العالقات واملواءمة بني املتوقع وغري

وبذلك يجاوز جمال ناجي يف �صياغة عنوان
روايته كون العنوان �ضرورة ت�سمياتية ،ليحقق
الوظائف الأ�سا�سية للعنوان «فهو ميظهر ويعلن نية
(ق�صدية) الن�ص ،ولهذا الإعالن �أهمية خا�صة يف
ت�شكيل مظاهر التنا�سق احلكائي املعني خل�صو�صية
و�أ�شكال �صوغ الكتابة وعواملها املمكنة ،ولذلك كان
و�ضع العنوان يعني (من بني ما يعنيه) فر�ض الن�ص
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جالل ا�سمها �سر غواية من ا�ستعري له ا�سم اجلني،
إن�سي �أملح ال�سرد
على ما تت�ضمن احلكاية من غواية � ّ
الحتمال �أن يكون هو ذاته ال�شيخ اجلنزير ...وانتهاء
باحلكايات الغريبة التي تنطوي عليها كل �شخ�صية،
وتدور جميعها يف فلك الغوايات الدنيوية ،غواية
املر�أة وغواية املال وغواية ال�سلطة.

كقيمة وكمعنى �آت ،لن يتم متثل ق�ضاياه وظواهره �إال
يف تعالقها وحواريتها مع اخل�صو�صية الن�صية� ،إنها
خ�صو�صية تراهن على �ضرورة االعتناء بامل�ستويات
التالية:
 - 1اعتبار العنوان ن�ص ًا
 - 2حتقيقه ل�سر امللفوظ الروائي

و�أما العتبة الثانية يف رواية ناجي فتتمثل يف
العبارة التي �ص ّدر بها روايته ون�صها:

� - 3إنتاجه لفائدة الن�ص»(.)11
وترى هذه الدرا�سة �أن �صياغة عنوان هذه الرواية
قد حقق تلك امل�ستويات ،فهو مبثابة ن�ص مواز ملنت
الرواية ،مبا يحمله من �إيحاءات و�أ�سرار ،يقول
�شيئ ًا من املعنى ،ويرتك �أ�شياء لفطنة القارئ يف
ك�شف املعنى وامل�شاركة يف التقاط املغزى ،يف �سعيه
لتحقيق ال�سر الكامن خلف امللفوظ الروائي ،و�إيجاد
القيمة اخلا�صة بالن�ص الروائي الكلي ،وت�شكل
هذه العالقة املتحققة بني بنية عنوان الن�ص ،وبنية
الن�ص ذاته تنا�سق ًا بنائي ًا يقوم على هند�سة عنا�صر
الن�ص جميعها ،بحيث يبقى القارئ �أ�سري دوائر
�صغرية مغلقة ،هي احلكايات اجلزئية لل�شخ�صيات،
ومنفتحة يف الوقت نف�سه على دوائر �أرحب تت�شكل يف
ذهن القارئ ،و ُتبقي املعنى مفتوح ًا على كل �إمكانات
الت�أويل ،مبا نه�ضت عليه من الإ�شارات واملجازات
بدء ًا بانتقاء �أ�سماء ال�شخو�ص وما حتمله من دالالت
م�ستمدة من عن�صر املفارقة كا�سم اجلنزير وداللة
الت�صحيف يف لفظه ،وجربان وانهيار جربوته القائم
على غري �سند حقيقي ،وجليلة التي تخفي خلف

«على الرغم من كل ما يود امل�شاركون يف هذه
الرواية قوله� ،سواء �أكان �صدق ًا �أم كذب ًا� ،أم دفاع ًا
عن النف�س ،ف�إن احلقيقة لن تكون َحر ّية باالهتمام،
()12
�إذا مل تكن قادرة على حماية نف�سها»
واملت�أمل يف �صياغة العبارة ال�سابقة ،يلحظ م�سائل
ثالث تت�ضمن ق�صدية توجيه املتلقي ال�ستقبال القيمة
الداللية التي يرمي �إليها ،الأولى تتمثل يف �إقراره ب�أن
ثمة م�شاركني يف ت�أليف احلكاية ،هم �شخ�صياتها
الراوية ،وهذا ينم عن وعي ب�أهمية التقنية التي
تخيرّ ها لتقدمي خطابه ،ويقر يف الوقت ذاته ب�أن ثمة
را ٍو �أو رواة �آخرين ظلوا خارج ال�سرد ،لكنه �أو لكنهم
يقفون خلف ال�شخ�صيات الراوية ،وخلف ما تقدمه
من ر�سائل وخطابات ،و�أن ه�ؤالء الذين تولوا مهمة
�سرد احلكاية هم جمرد عنا�صر م�شاركة يف الرواية،
وي�أتي ذلك ا�ستباق ًا ل�س�ؤال موقع امل�ؤلف يف مثل هذا
اللون الذي يختفي فيه امل�ؤلف متام ًا ،ل�صالح �إبراز دور
ال�شخ�صية ،ويوحي بتمل�صه من م�س�ؤوليته االعتبارية
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مما يجري متريره عرب ال�سياق الروائي ،وهو الأمر
الذي يعمل جمال ناجي على نفيه ،بجعل ال�شخ�صيات
م�شاركة يف الرواية ،مبا يحيل �إلى الراوي احلقيقي
املتخفي خلفها وهو (امل�ؤلف) ،يدعم ذلك ما يالحظ
من هيمنة اللغة الواحدة على م�ستوى التلفظ ،على
رغم تعددها على م�ستوى املحكي ،مما �سيتبني الحق ًا.

واالجتماعية التي ك�شفتها الرواية ،تلك التي و�صفها
الكاتب ب�أنها احلقيقة القادرة على حماية نف�سها.
وتتع ّلق العتبة الثالثة يف رواية جمال ناجي مبا
يحقق جانب ًا �آخر من التنا�سق احلكائي الذي تب ّدت
ق�صدية الروائي يف �إقامته ،ومتثل يف عناوين ف�صول
الرواية� ،إذ تخيرّ �أ�سماء ال�شخ�صيات الروائية التي
�أوكل �إليها مهمة �سرد احلكاية الرئي�سة يف الرواية:
حكاية جمتمع الذئاب ،واحلكايات ال�صغرية املتعددة
التي �أ�سهمت يف بناء احلكاية الكربى الرئي�سة ،فلكل
واحدة من ال�شخ�صيات ،ال�ساردة وغري ال�ساردة،
حكايتها ،وثمة خيط رفيع ينتظم تلك احلكايات،
وين�سج من خاللها بناء روائي ًا ي�ستثمر تقنيات
الرواية اجلديدة ،ليقيم جمتمع ًا طاحم ًا للحرية التي
يفتقدها ،وهو بذلك يحقق من الدميقراطية املن�شودة
على �صعيد ال�سرد ،ما تعجز ال�شخ�صيات عن حتقيقه
على �صعيد املجتمع الروائي والواقعي� ،إذ تظل تلك
ال�شخ�صيات رغم انفالتها املحدود مكبلة بتقاليد
و�أعراف حتدد م�صائرها ،وهو ما تك�شف عنه هذه
الدرا�سة ،التي ت�سعى لتلم�س حالة التنا�سق التي
�أقام عليها ناجي بناء روايته ،من خالل خلق حالة
من التوازي بني الفني واملو�ضوعي يف حكاية الرواية،
من جهة ،ومن خالل �أ�شكال التناق�ض القائمة بني
ال�شخ�صيات ،مبا يحقق تكام ًال وتنا�سق ًا الفت ًا يف
وجودها احلياتي ويف م�ستوى البناء الفني ،وعالقتها
بالزمان واملكان ،من جهة �أخرى.

وامل�س�ألة الثانية التي تثريها هذه العبارة
الت�صديرية تتع ّلق بالت�شكيك يف ما ي�صدر عن �أولئك
الروي من مقوالت ،وما يكمن
امل�شاركني يف عملية
ّ
خلفها من غايات كالدفاع عن النف�س ،ففي ذلك ما
يغوي القارئ ويحفزه نحو البحث عن حقيقة ما يكمن
خلف تلك املقوالت ،ما �صدق منها وما كذب ،وهو
بذلك ي�ضع قارئه يف غمرة �صورة �أخرى موازية للواقع،
حيث ي�سمع هنا يف الن�ص ما ي�شبه ما ي�سمعه هناك
يف احلياة الواقعية ،وباملوازاة ذاتها تظل احلقيقة
غائبة �أو هالمية دائمة التفلت ي�صعب الإم�ساك
ب�أطرافها ،لكن احلقيقة التي تبقى حر ّية باالهتمام،
وهنا تربز امل�س�ألة الثالثة ،هي فقط تلك القادرة
على حماية نف�سها ،وامل�ؤلف بذلك ميار�س فعل �إغواء
�آخر لقارئه ،يجنبه فيه مغبة االن�سياق خلف مقوالت
الرواية ،في�سيطر عليه �شعور بتحول النا�س من حوله
�إلى ذئاب ب�شرية ،ويفقد بالتايل ثقته بواقعه ،لكنه
يدفعه يف الوقت نف�سه �إلى عدم الت�سليم مبا ي�سمع �أو
يرى ،بل يبحث عن تلك احلقيقة احلرية باالهتمام،
والقادرة على ال�صمود يف ظل املتغريات ال�سيا�سية
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تعـدد الر�ؤى ودور ال�شخ�صية ال�ساردة:
ُتعد رواية «عندما ت�شيخ الذئاب :جلمال ناجي
متثي ًال حقيقي ًا ل�سعي الروائي لتجاوز الذات الراوية،
وجتاوز ال�شكل الروائي يف الآن نف�سه ،فيما ي�سمى
التجديد حين ًا �أو التجريب �أحيان ًا �أخرى ،ملا حتمله
من اختبار لقدرة ناجي على ا�ستثمار معطيات
الواقع من جهة ،وا�ستثمار معطيات الفن من جهة
�أخرى ،فقد عمل يف هذه الرواية على جت�سيد
تناق�ضات ال�شخ�صية الإن�سانية وانفعاالتها ومواقفها
�إزاء الأحداث واملتغريات االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،و�ساعده يف ذلك اختياره لل�شكل
الفني الذي �أتاح له التخفي متام ًا خلف �أقنعته �أو
خلف �أ�صوات ال�شخ�صيات الروائية ،مبا يك�شف
ه�شا�شة الذات الإن�سانية يف ر�ؤيتها لذاتها ولغريها،
كما يك�شف ه�شا�شة العالقات الإن�سانية التي تربط
ال�شخ�صيات ببع�ضها بع�ض ًا.

د .مريم جبر فريحات

ذلك ،ال�شكل الأن�سب للتعبري ،وغدا «تعدد ال�ساردين
وتعدد الأ�صوات يف الرواية احلديثة ا�ستجابة جمالية
(ا�ستيتيقية) ملقت�ضيات تن�سيب احلقيقة ،وترجمة
ال�شك واالرتياب التي باتت تطبع موقف الإن�سان من
ذاته ومن الآخر ومن العامل»(.)15
ففي هذا اللون من الرواية يخرج امل�ؤلف على
هيمنة الراوي الواحد والر�ؤية ال�سردية الواحدة،
فيرتاجع �صوت الروائي ل�صالح �إبراز �صوت
ال�شخ�صية التي تبدو م�ستقلة ظاهري ًا عن �صانعها،
بينما هي يف حقيقة الأمر جت�سد جملة الر�ؤى التي
ي�سعى الروائي لتقدميها عرب خطابه الروائي ،وت�صبح
ال�شخ�صية �صوت ًا �أي موقف ًا �إيديولوجي ًا يف �صراع مع
املوقف املقابل ،ومن هنا برزت فكرة (الدميقراطية)
يف ال�سرد ،حيث «ت�صبح ال�شخ�صية �صوت ًا �أي موقف ًا
�إيديولوجي ًا يف �صراع مع املوقف املقابل ،وكنتيجة
لذلك يلعب اخلالف بينهما على قاعدة بوليفونية
يحقق بها الكاتب هدف ًا جمالي ًا يطلق عليه املنهج
االجتماعي ا�سم الدميقراطية ال�سردية»( ،)16كما يعمل
على «تقريب امل�سافة بني الن�ص والواقع ،و�إيجاد حالة
وجدانية تعني على التعامل مع الن�ص الأدبي»( ،)17ويف
الوقت ذاته يقدم �صور ًا من الإدانة ل�سلوكات وظواهر
اجتماعية ما زالت متعن يف قتل الروح ،وك�سر القيم
التي توا�ضع عليها املجتمع ،وبرز ذلك يف موقف
رجل الدين الذي تذرع بالدين ليحقق م�آربه املادية
واجل�سدية املختلفة (ال�شيخ اجلنزير) ،وكذلك رجل

وميكن ت�صنيف هذه الرواية �ضمن نوع الرواية
(البوليفونية) ،التي منحت ال�شخ�صيات قدر ًا كبري ًا
من احلرية يف التعبري ،وتقدمي منطوقاتهم املختلفة
واملتفاوتة واملتناق�ضة ،مما ُيعد ك�شف ًا فني ًا عن طابع
�سيا�سي عميق قوامه حرية النطق والتعبري(،)13
وترتبط «�أ�سباب ظهور هذا اللون من الرواية مبا
ت�شهده ظروف احلياة من تناق�ض وتعدد وعدم
ا�ستقرار� ،إلى جانب الو�ضع النف�سي اخلا�ص للكاتب
و�سريته الذاتية»( ،)14فغدت الرواية البوليفونية ،على
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ورغباتها احلقيقية يف مواجهة الذات نف�سها ،ويف
مواجهة الآخرين ،فكانت «�سند�س» حمرك ًا فاع ًال يف
�صنع احلدث ،ويف ك�شف دواخل النفو�س وه�شا�شتها
يف مواجهة واقعها ،من جهة ،و�أ�سهمت يف خلق تنا�سق
يجمع احلكايات املختلفة يف الرواية ،من جهة �أخرى،
مما يلم�س القارئ من تداخل بني تفا�صيل حكايتها
اخلا�صة وتفا�صيل حكايات الآخرين من حولها،
فتكاد جتمع مفاتيح الأ�سرار جميعها ،يف ما يخفى من
حكاية تخاذل �صربي ،وعجز رباح الوجيه ،و�شهوانية
اجلنزير ،والن�سب امل�شكوك فيه لعزمي ،وحماولتها
ا�ستغالل كل تلك الأ�سرار لت�سرتد ما افتقدته يف
�شبابها ب�سبب ما حلقها من ظلم جمتمعها ب�سطوة
عاداته وتقاليده.

ال�سيا�سة والعلم والثقافة(جربان) ،واملتطرف الذي
يريد تغيري الواقع بالقوة(بكر الطايل) ،وال�شاب
الطامح للتغيري لكنه مقيد مبا�ض غام�ض وخوف
من جمهول(عزمي) ،فهي �شخ�صيات تتقن فنون
التحايل والتمظهر بالورع والرزانة والقوة التي ت�ؤهلها
لك�سب ثقة املجتمع ،بينما هي تخفي خلف كل ذلك
قدر ًا مرعب ًا من اله�شا�شة وال�ضعف �أمام مغريات
احلياة ال�سيا�سية والدينية واملادية واجلن�سية ،فبدا
�أن لكل �شخ�صية من تلك ال�شخ�صيات وجهني ،يظهر
ب�أحدهما �أمام جمتمعه ويعي�ش بالآخر مع نف�سه،
و�ضمن الدائرة ال�ضيقة املحيطة به ،مثل عالقة ال�شيخ
اجلنزير بالن�ساء وباملتنفذين و�أ�صحاب ال�سلطة،
وعالقة عزمي ب�سند�س ،وعالقة جربان باحلزب
ال�شيوعي ،وعالقة جليلة باجلني املزعوم ،وعالقة
بكر الطايل باجلنزير وبعزمي ،وقد ر�أى بع�ضهم
يف تلك الظاهرة �سمة متيز جمتمعنا العربي ،فثمة
«ازدواجية يف القيم وازدواجية يف احلياة ،بحيث
ي�صبح للمجتمع وللفرد حياتان ،علنية يدعي بها
الأخالق والف�ضيلة والدين ،وحياة �سرية ينتهك فيها
الأخالق والف�ضيلة والدين»( ،)18ومل تختلف املر�أة يف
ذلك عن الرجل.
بل �إن موقف املر�أة هنا يبدو الفت ًا ،لي�س فقط
يف غلبة �صوتها كمي ًا ،حيث حظيت بعدد �أكرب من
فر�ص احلكي مل َ
حتظ بها �أية �شخ�صية �أخرى ،بل

فقد بد�أت مبا ي�شبه النجوى �أو االعرتاف
الداخلي ،منطلقة من حلظة الأزمة التي حددت
عالقاتها بالآخرين ،وبخا�صة الرجال:
«عزمي الوجيه �أذلني ثالث مرات»(.)19
بهذه العبارة افتتحت �سند�س الرواية ،ويف الوقت
ذاته �شرعت �أبواب احلكي ،موهمة القارئ ببوح يقول
ال�شخ�صية ويقدمها كما هي ،متلب�سة ب�شعور بالذل
الذي انبنت عليه �سلوكاتها فيما بعد ،كما ت�شي ب�أدوار
مماثلة لباقي ال�شخ�صيات.
“رمبا كنت بحاجة �إلى من يك�سرين وميرغ
غروري� .أال ميكن �أن تكون رغبتي يف اخل�ضوع كامنة
حتت ق�شرة هذا الغرور؟ عزمي هو الذي متكن من

يف ما �أظهرت من جر�أة ووعي مبكر يف فهم ذاتها
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مداهمة معاقلي ،وحتطيمها� ،إلى ح ّد �أنني امتثلت
لأوامره جميعها ،دون النظر �إلى النتائج التي مل
ً ()20
�أتوقع حدوثها �أبدا”

د .مريم جبر فريحات

التي افتتحت الرواية بذلك االعرتاف الذي ما يلبث �أن
يتلب�س ببقية ال�شخ�صيات ،فقد �أذلها عزمي الوجيه
ثالث مرات موزعة على مراحل ثالث من عمرها،
املرة الأولى حني �صفعها ورف�ض جماراتها ومل ي�ستجب
لإغواء ج�سدها ،وهي زوجة لأبيه ،واملرة الثانية كانت
حني �ضبطها مع ال�شيخ اجلنزير ،ف�أهانها وو�صفها
بالفاجرة ،وقد �شعرت ب�أنه �أذ ّلها كما تقول “لي�س لأنه
�أهانني �أمام ال�شيخ وح�سب� ،إمنا لأنه حرمني �سحر
تلك املتع التي يحققها اجلنزير يل من دون �أن يرتكب
�إثم احلرام ال�صريح”( ،)22و�أذ ّلها يف امل ّرة الثالثة حني
رف�ض حماوالتها الت�شكيك يف ن�سبته لزوجها رباح،
ليتمكن من الزواج منها ،لكنه رف�ض ما جاءت به من
�أد ّلة ،بل �أكرث من ذلك دفع بها �إلى ال�شيخ اجلنزير
باتفاق بينهما .يف �ضوء تلك الوقفات انبنت �سائر
العالقات بينها وبني �شخ�صيات الرواية الأخرى ،ومن
خالل منظور هذه ال�شخ�صية يتعرف القارئ على
�شخ�صية عزمي الوجيه الإ�شكالية ،وعلى �شخ�صية
ال�شيخ عبد احلميد اجلنزير الغام�ضة ،وكذلك على
�شخ�صية رباح الوجيه وغريها ،فاتخذ ال�سرد يف
هذه الرواية بنية �شبكية ،تبادلت فيها ال�شخ�صيات
الروي الأدوار ،فهنالك “�شخ�صيات
امل�شاركة يف
ّ
مركزية يف العمل حتكي حكايتها مع الآخرين كا�شفة
لنا رغائبها وما تطمح �إليه ،ولكن الروائي ال يعطي
�سلطة ال�سرد ب�صورة متكافئة لل�شخ�صيات التي تتخذ
�صفة الراوي امل�شارك� ،إن خمططه ال�سردي هو تنمية

وقد تكررت الوقفات التي نظرت فيها �سند�س �إلى
داخلها ،متنقلة بني االعرتاف والتربير ملا �آلت �إليه
حالها ،من انغما�س يف ال�شهوات املحرمة ،يف حديثها
عن نذالة �صربي الذي تخاذل فلم يظهر �أي �شكل
من التم�سك بها ،حني قررت عائلتاهما �إنهاء الزواج
و�إعادة العرو�س �إلى بيت �أهلها ،كما مل تغفر لوالدها
ما فعله حني �أف�سد عليها زواجها الأول ،ومنعها من
التمتع ب�شبابها ،واالن�صياع لعادات وتقاليد غريبة،
تقول( :مل �أغفر لأبي ما فعله بي يومها ،على الرغم
من حماوالته �إقناعي ب�أنه مل يق�صد تخريب عر�سي،
وال منعي من التمتع ب�شبابي مع �صربي �أبو ح�صة ،وال
االحتفاظ بي خوف ًا من فراقي� ،إمنا حر�ص ًا على هيبة
العرو�س ّيف �أنا ،و�صون ًا لبيتنا الذي انتهكت ر�صا�صات
�أبي �صربي حرمته)( ،)21وهي بذلك تربر عالقتها
اجل�سدية بعزمي بحرمانها من التمتع ب�شبابها،
مثلما كانت قبل ذلك قد وجدت يف �سوء معاملة
زوجات �أخوتها لها ولأمها ،مربر ًا للزواج من �أبي
عزمي لي�ؤمن لها تكاليف احلياة ويحميها من نظرات
الرجال و�أل�سنة الن�ساء.
كان �صوت �سند�س وحيد ًا بني �أ�صوات خم�سة رجال
تناوبوا على �سرد حكاية الرواية ،وميكن القول �إن
�صوتها كان ال�صوت املهيمن على حركة الرواية ،فهي
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معرفتنا كقراء مبا يعتمل داخل ال�شخ�صيات ،وما
ت�ؤول �إليه يف النهاية”(.)23

تكون على م�سافة قريبة من ناحية الت�شكل النف�سي
واالجتماعي الذي تطرحه الر�ؤية العامة يف الرواية،
وكذلك لي�س ثمة حدث رئي�س تدور حوله احلكاية
وتتناوب على روايته ال�شخ�صيات ال�ساردة ،كذلك
الذي وجدناه يف رواية “�أ�صوات” ل�سليمان فيا�ض
( ،)1970ورواية “الوجوه البي�ضاء” لإليا�س خوري
( ،)1981مث ًال ،الأمر الذي يدفع القارئ باجتاه
الر�ؤية العامة الكامنة خلف جممل الر�ؤى التي �سبق
تو�ضيحها ،فلكل �شخ�صية من �شخ�صيات الرواية
حكايتها اخلا�صة التي ت�شكلت حتت وط�أة ح ّد ْي البنية
اخلا�صة لل�شخ�صية والبنية االجتماعية العامة،
فال�شخ�صيات جميعها حتمل نزوع ًا نحو احلرية
واالنفالت من قيود ال�سلطات املختلفة ال�سيا�سية
واالجتماعية والدينية ،من مثل ما يتم ّثل يف نزوع
�سند�س للتحرر واالنفالت من �سلطة املجتمع والدين
والقانون ،حتت ذريعة ال�شعور بالظلم الذي �أوقعه
عليها الأب ،و�سيطرة العادات والتقاليد التي �أف�شلت
زواجها ،وملأت �صدرها باحلقد والرغبة يف االنتقام
من كل ما يحيط بها.

لقد �أ�سهم كل �صوت �سردي يف هذا الن�ص يف
الك�شف عن وجه �أو حالة جمتمعية ،من تلك احلاالت
التي وجدت نف�سها رهينة متغريات اجتماعية
و�سيا�سية جعلت منها وجه ًا ذئبي ًا ،ب�شكل �أو ب�آخر،
يف حماولتها للتحايل على الآخرين والظهور مبظهر
الورع التقي(ال�شيخ اجلنزير)� ،أو الوطني امللتزم
(جربان)� ،أو الإن�ساين متميز القدرات اجل�سدية
والنف�سية (بكر الطايل) ،يف حني تخفي قدر ًا من
اله�شا�شة وال�ضعف� ،سرعان ما تنتهي �إليه كل واحدة
من تلك ال�شخ�صيات ،غري �أن الالفت يف ما تقدمه
كل منها� ،أنها تعرف متام ًا ما تريد ،وال تدخر و�سع ًا
يف الو�صول �إلى هدفها ب�أي ثمن وحتت �أي ظرف،
وبخا�صة ما جنده لدى �شخ�صيتي �سند�س وال�شيخ
اجلنزير ،فكل منهما يعرف متام ًا هدفه ،وي�سعى
لتحقيقه بجر�أة ،وبالقدر نف�سه من التحايل وت�سخري
ما امتلك من قدرات نف�سية وج�سدية ،لتحقيق رغبات
�شبقة ،ولتكوين �سلطة روحية زائفة� ،إلى جانب قدرة
مادية ي�ستغل كل ما �سبق لتحقيقها ،ولي�ستغلها من ّثم
يف حتقيق خمتلف الرغبات.

ويلحظ كذلك نزوع جربان وعائلته للتخل�ص
من �سلطة جمتمع حا�سد ،كثري التق ّول والتدخل يف
�ش�ؤونه و�ش�ؤون �أ�سرته ،فكان تعبريه �صريح ًا يف �سعيه
للحرية ،بعيد ًا عن ذلك املجتمع�“ :إنه حر ّيتي وحرية
�أ�سرتي االجتماعية التي مل تكن مو�ضع اهتمام لدي،
�أريد �أن �أفعل ما يحلو يل ولأ�سرتي بعيد ًا عن تدخالت

�إن الالفت يف رواية “عندما ت�شيخ الذئاب”
تعدد الر�ؤى ال�سردية وتباينها ،فلي�س ثمة �شخ�صية
حمددة تكون مدار جدل يجري حولها تبادل الآراء
وطرح الر�ؤى بق�ضية تخ�صها ،فكل ال�شخ�صيات تكاد
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الآخرين وتقوالتهم”( ،)24ين�ضاف �إلى ذلك �أن ذلك
احلي مل يعد من وجهة نظرهم مالئم ًا للم�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي الذي انتقل �إليه جربان
بانتمائه احلزبي ووظيفته ،ومرياثه الذي متكن
به من االنتقال من احلي الفقري الذي كان ي�سكنه،
وكذلك نزوع ال�شيخ اجلنزير للتحرر من �سلطة الدين
التي عرفه بها جمتمعه املحافظ الذي يعلي من �ش�أن
رجل الدين ،ليمار�س يف اخلفاء ما ال ميكنه اجلهر به
من جتاوزات مادية و�أخالقية.

د .مريم جبر فريحات

مييزه القارئ ك�شخ�ص مميز له خ�صائ�ص �إن�سانية
حمددة ،وله ا�سم دال عليه وحياة �شخ�صية مف�صلة.
وهي التقنية التي ميكن من خاللها للروائي �أن يختار
و�ساطة �صريحة لعملية ال�سرد ،تكون فيها ال�شخ�صية
الروائية راوية ومرو ّي ًا لها يف الوقت نف�سه(.)26
ووفق هذا ال�شكل �أتاح ناجي ل�شخ�صيات الرواية
�أن تقدم حكايتها اخلا�صة من جهة ،ور�ؤيتها اخلا�صة
حيال تقاطعات تلك احلكاية بحكايات ال�شخ�صيات
الأخرى ،من جهة �أخرى ،وهو امل�ستوى املو�ضوعي
الذي ك�شف كثري ًا من الق�ضايا امل�سكوت عنها يف
املجتمع ،كا�ستثمار الدين وال�سيا�سة يف حتقيق �ألوان
من املكا�سب ال�شخ�صية املادية واملعنوية ،وا�ستثمار
ردود الفعل ال�سلبية جتاه املجتمع ،بعاداته وتقاليده
و�سلطاته الأبوية والعائلية القامعة ،لتحقيق انتقام
�سري من ذلك املجتمع ،واالنغما�س برغبات مرفو�ضة
اجتماعي ًا ،وحمرمة ديني ًا ،وقد ظهر ذلك من خالل
ما ك�شفت عنه �سند�س من ه�شا�شة بناء �شخ�صية
عزمي و�ضعفه الذي جعله ال ي�صمد �أمام �إغوائها له،
كما مل ي�صمد �أي�ض ًا �أمام �إغواء املال الذي ق ّدمه له
ال�شيخ اجلنزير يف مراحل خمتلفة� ،سواء حني �س ّلمه
مهمة جمع املال و�إدارته� ،أو حني تواط�أ معه ودفع
ب�سند�س �إليه.

لقد كان الروائيون الواقعيون واعني ب�أن عواطف
النا�س وهمومهم الذاتية ال ميكن �أن تنف�صل عن
ال�شروط املو�ضوعية املحيطة بهم ،و�أدركوا العالقة
اجلدلية التي تربط الفرد و�أفكاره ،و�أفعاله وعواطفه،
باحلياة وب�صراعات املجتمع ،ذلك �أن “ال�شخ�صية
الأدبية ال ت�صبح هامة ومنوذجية �إال حني يت�سنى
للفنان الك�شف عن االرتباطات العديدة بني املالمح
الفردية لأبطاله وامل�سائل املو�ضوعية العامة”(،)25
وقد عملت رواية “عندما ت�شيخ الذئاب” على
�إبراز جوانب من تلك العالقة ،يف طرحها عدد ًا من
الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية التي عا�شها ويعي�شها
املجتمع العربي عامة ،واملجتمع الأردين ب�شكل خا�ص،
من خالل منظور ال�شخ�صيات ال�ساردة ذات احل�ضور
الفعلي الذي جتلى يف الن�ص الروائي من خالل
م�ستويني :الأول فني ،والآخر مو�ضوعي .فقد �أوكل
الروائي مهمة �سرد الق�صة �إلى را ٍو ّ
م�شخ�ص ،را ٍو

وقد ترتب على اختيار هذا ال�شكل �أن يتخفى
ال�سارد احلقيقي للحكاية وهو امل�ؤلف ،خلف
�شخ�صيات ا�ستعارت منه �ضمري “الأنا” لتقول ما
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كذلك ترتب على تغييب �صوت ال�سارد اخلارجي
و�إبراز �أ�صوات ال�شخ�صيات� ،أن يتخذ الن�ص الروائي
�شكل خطوط متوازية و�أخرى متقاطعة تعمل جميعها
على بناء ن�ص روائي موازٍ لبنية اجتماعية مماثلة
قائمة على ال�صراع الأزيل بني الروح واملادة �أو
بني الباطن والظاهر ،مبا يك�شف عن جوانب من
جتاذبات النف�س الإن�سانية و�صراعاتها اخلفية بني
ما ميور داخلها من رغبات متنوعة وما تخ�ضع له
من �إرها�صات املجتمع والدين وال�سلطة ،وغريها
من املحددات التي تقيد النف�س وحت ّد من جموحها،
وهو ما مل�سناه يف تردد �شخ�صية عزمي بني االلتزام
االجتماعي والديني الروحي ،وبني املادي واجل�سدي
املتمثل يف طمعه املادي ،ويف ان�صياعه لرغبات
املر�أة ج�سدي ًا ،ومنه كذلك تردد ال�شيخ اجلنزير بني
االلتزام الديني الروحي والأطماع املادية والرغبات
النف�سية واجل�سدية التي كان ميار�سها يف جل�سات
العالج التي يقوم بها للن�ساء ،وهو ما يلم�سه القارئ
يف مثل قوله« :قبل �سند�س وبعدها ،داويت -عدا
الرجال -ن�ساء كثريات ي�أتني من �أحياء عمان و�سواها
ب�سياراتهن وعباءاتهن ونظاراتهن ال�سوداء العري�ضة
التي تكاد تخفي وجوههن .بع�ضهن ميتلكن ح�صانات
حتول دون عثوري على مفاتيح �أرواحهن و�أبدانهن،
�أخريات تتفتت مقاوماتهن منذ حلظات اقرتابي
منهن ومالم�سة �أنفا�سي لأعناقهن عند بدء املداواة،
لكنني مل �أ َر امر�أة مبثل غواية �سند�س»(.)30

يريد ،مع الإيحاء بحياديته �أو عدم تدخله يف ما
تقدم تلك ال�شخ�صيات من ر�ؤية و�آراء وتفا�صيل،
ي�سهم �ضمري الأنا يف تقدميها بفعالية تعتمد الإيهام
مب�صداقية تلك الر�ؤية ،لكونها حتكي �أحداثا وقعت،
�أو هكذا تدعي تلك ال�شخ�صيات ،ويتج ّلى ذلك ب�صورة
وا�ضحة يف جملة الآراء االجتماعية وال�سيا�سية التي
وردت على ل�سان �شخ�صية جربان ،ومنها:
“مل �أتنكر لأفكاري املارك�سية التي حملتها
منذ �صباي ،ومل �أتن�صل من التزامي ال�سيا�سي �إزاء
الكادحني على الرغم من ابتعادي املكاين عنهم،
لكنني �أ�شعر الآن ،وبعد مرور كل هذه الأعوام ،ب�أن
احلرية التي نا�ضلتُ من �أجلها كانت �سيا�سية بحتة...
مل متنحني فر�صة التفكري يف حر ّيتي االجتماعية
مث ًال ،وهذا خلل فادح مل ننتبه له �أثناء تغنينا باحلرية
ذات البعد الواحد ،بدليل �أننا الآن ،ن�شعر بوجود
انفراج يف احلريات ال�سيا�سية يف حني �أن احلريات
االجتماعية تراجعت ب�شكل فظيع”(.)27
“من ال�صعب على ذوي اجلذور املارك�سية املت�صل
التام من �أفكارهم وقناعاتهم التي عادة ما تكون قابلة
للتعديل �أو التطوير ،لكن لي�س �إلى االجتثاث”(.)28
“الربجوازية �سلوك ولي�ست ثراء جمرد ًا”(.)29
وال يخفى ما تعمل مثل هذه املقوالت على متريره
من نقد للمجتمع املحيط ،ومن نقد لبع�ض االجتاهات
الإيديولوجية ذات البعد الواحد التي انت�صرت
لل�سيا�سي على ح�ساب االجتماعي يف حياة الفرد.
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د .مريم جبر فريحات

الطائلة عليه .و�إلى ذلك �أي�ض ًا فقد �أدى نزوع �سند�س
�إلى التحرر اجل�سدي �إلى الك�شف عن وجه من وجوه
ال�شيخ عبد احلميد اجلنزير ،يف ا�ستغالله الدين
للت�سرت على �أفعاله الأخالقية النقي�ضة ملا يظهر عليه
بو�صفه رجل دين.

يف �ضوء ما �سبق جاء تق�سيم الن�ص الروائي �إلى
ف�صول اتخذ كل منها من ا�سم �إحدى ال�شخ�صيات
عنوان ًا ،فتناوب على ال�سرد �ست �شخ�صيات ،اتخذ
كل منها م�ساره احلكائي الذي ك�شف من خالله عن
بنية ال�شخ�صية ذاتها ،ويف الوقت نف�سه ك�شف عن
جانب من جوانب بنية �شخ�صية �أخرى� ،سواء كان
ذلك من خالل �سرد ما يحدث الآن� ،أو من خالل
ا�ستعادة ما كان قد حدث وترك �أثره يف ما يحدث
يف حا�ضر ال�سرد� ،سواء كان ذلك على �صعيد بنية
احلدث �أم على �صعيد بنية ال�شخ�صية ب�شكل عام،
وارتبطت الر�ؤية ال�سردية لدى كل �شخ�صية بحدود
معرفتها اخلا�صة وعالقتها بال�شخ�صيات الأخرى،
ويف الوقت ذاته مبحاولة كل منها �إبراز ال�صورة
التي يريد الدفاع بها عن نف�سه ،وتربير �سلوكه
وردود �أفعاله جتاه الأحداث واملتغريات التي ت�شهدها
العالقات االجتماعية من حوله ،فقد جهدت �سند�س
يف �إبراز �صورة املر�أة ال�ضحية� ،ضحية الأب العاتي
والأم ال�ساذجة والعادات التي ك�سرت توق روحها
وج�سدها لالنعتاق من �سلطة املجتمع ،كما جعلت
من تلك ال�سلطة مربر ًا ودافع ًا للخروج عن �إطار تلك
ال�سلطة ذاتها ،بل تتجاوز ذلك لتك�سر جميع الأعراف
والتقاليد و�سلطة الدين يف عالقتها بابن زوجها
عزمي الوجيه ،ويف الوقت ذاته تك�شف من خالل
عالقتها به وجه ًا �آخر ظل غام�ض ًا وخفي ًا عن باقي
املجتمع ،خا�صة بعد رحيله عن احلي ،وهبوط الرثوة

ما �سبق يدفع باجتاه البحث عن ر�ؤية عامة
كامنة متتد يف امل�سافة بني �صوت و�آخر من الأ�صوات
ال�ساردة� ،أو بني ف�صل و�آخر من ف�صول الرواية،
خا�صة و�أن كل �صوت ا�ستقل بف�صل خا�ص ،ولهذا
دالالته يف ترك امل�سافة قائمة بني كل �شخ�صية
و�أخرى ،و�أن التقاءها واقعي ًا مل يكن �سوى من خالل
ال�صورة التي يقدمها كل منهم عن نف�سه وعن الآخر،
يف الآن نف�سه ،فقد حتدث جربان عن نف�سه با�ستفا�ضة
منذ طفولته وحياته املريرة يف احلي الفقري يف جبل
اجلوفة ،مرور ًا يف درا�سته اجلامعية يف دم�شق ،وحتى
انتماءاته احلزبية وطموحاته يف ال�سلطة ،فهو ميثل
�شخ�صية املثقف املارك�سي الذي –كما يقول -مل
يتن�صل من التزامه ال�سيا�سي جتاه الكادحني ،على
الرغم من بعده عنهم( ،)31كما حتدث عن عالقة
اجلنزير وعزمي ،وهي عالقة قائمة على عدم الثقة،
و�أبدى حنو ًا على ابن �أخته عزمي ،وتقدير ًا لظروفه
خا�صة بعد زواج �أبيه من �سند�س( ،)32بينما ك�شف
ال�شيخ اجلنزير عن �شخ�صية جربان و�سريه يف ركب
املا�سونية وال�شيوعية ،وحماولته م ّد نفوذه �إلى �شبان
ورجال يف احلي ويف �أحياء �أخرى ،ثم ي�ؤرخ ل�سجنه
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ففي كل ف�صل من ف�صول الرواية تنتقل ال�شخ�صية
ال�ساردة �إلى م�ستوى من م�ستويات احلكاية تتعالق
فيه مع حكايات �أو�أحداث جديدة ،تك�شف عن �أبعاد
جديدة يف ال�شخ�صية ال�ساردة نف�سها ،ويف غريها من
ال�شخ�صيات ،ويتم ذلك ب�صورة تدريجية ت�ؤ�س�س ملا
عب رباح
يحدث بعد ذلك� ،أو ملا يتوقع حدوثه ،فقد رَّ
الوجيه عن طبيعة �سند�س املثرية الظم�أى ،وعدم
قدرته على جماراتها ،وحديثه من ّثم عن �سبب
طالقها وما ت ّرب �إلى نف�سه من �شعور بوجود �شيء ما
بينها وبني ابنه عزمي( ،)34وهو ما كان مبثابة متهيد
ملا �شهدته �أحداث الرواية ،من �أ�شكال عالقة �سند�س
بعزمي من جهة ،وبال�شيخ اجلنزير من جهة �أخرى،
وبخا�صة هذا ال�شيخ الذي ،فعلى الرغم من انك�شافه
لكثري من �شخ�صيات الرواية ،حيث عمل جاهد ًا على
ت�سويغ عالقته بالآخرين ،وبخا�صة الن�ساء ،بت�أكيده
على �أنه ينتهي �إلى الزواج كطريق �شرعي يح ّل له ما
يقوم به ،لكن بكر الطايل وهو ميثل منوذج ال�شاب
�أحادي النظرة ،ي�ؤمن بالقوة طريق ًا للتغيري ،يرى
يف ال�شيخ اجلنزير �شيخ ًا جلي ًال ،بل «�إنه واحد من
معجزات زماننا هذا ،الذي تغيرّ النا�س فيه وانقلبوا
على دينهم ودين �آبائهم فعاثوا ف�ساد ًا يف هذه احلياة
الدنيا»(.)35

يف الر�ؤية اخلا�صة التي تك�ش ّفت يف ما ق ّدمته ك ٌل من
ال�شخ�صيات الراوية ،تكمن الر�ؤية العامة التي ترمي
الرواية لتقدميها ،وميكن �إجمالها يف ما تك�شفه جممل
تلك الر�ؤى من الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية
والتطورات التي �شهدها املجتمع ،و�شهدتها ع ّمان
يف تلك املرحلة ،فالرواية هنا ت�سعى �سعي الرواية
احلديثة «�إلى التعبري عن العالقات االجتماعية
القائمة� ،أو الإ�سهام يف خلق عالقات جديدة ،فهي
ت�صدر عن وعي جمايل يتخطى حدود الوعي ال�سائد،
ويتجاوزه �إلى �آفاق جديدة ،لهذا ف�إن مهمة الرواية
احلديثة ال تتمثل يف الوعظ والإر�شاد والتعليم ،كما
هو �ش�أن الرواية التقليدية ،بل تتمثل يف جت�سيد ر�ؤية
فنية� ،أي تف�سري فني للعامل ،والر�ؤية ك�شف لعالقات
خفية ،ومن خالل هذا الك�شف اجلديد تتولد املتعة
�أو الت�شويق واجلاذبية»( ،)36ويف هذه الرواية اقت�ضت
هند�سة البناء الروائي «تكثري الوظائف والو�صل بينها
يف ذات احلني ،كي تت�شكل الرواية باملكان املدينة،
وحتديد ًا عمان ،وما يف هذا املكان من عالمات وجود
فردي ....فيبدو جمتمع الرواية �شبيه ًا بعقد منفرط
تناثرت حباته يف كل �صوب وحدب� ،إال �أن ال�سارد،
هنا بتوجيه من الكاتب ،تعمد �إعادة نظمها على
�شاكلة خطوط �صغرى متوازية مبا ميكن ت�سميته �سر
التناوب يف �إدارة احلكاية»(.)37

وترى هذه الدرا�سة �أن يف تلك امل�سافة بني الآراء
املختلفة والأحكام التي ت�صل ح ّد التناق�ض واملفارقة

ت�شرتك جميع ال�شخ�صيات يف رواية �أحداث
حدثت �أو ما زالت حتدث ،غري �أن كل �شخ�صية

بت�شف ،ويرى �أنه وقع يف �شر �أفعاله(.)33
ٍ
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د .مريم جبر فريحات

جنده لدى جربان الذي بدا وا�ضح ًا نزوعه ال�سيا�سي
والإيديولوجي الذي �سخره لل�صعود �إلى م�ستوى مادي
واجتماعي �آخر ،دفعه ملغادرة احلي الذي تربى فيه،
للعي�ش يف م�ستوى طبقي �آخر ،انعك�ست �آثاره يف
�سلوك زوجته و�أبنائه يف بيت يحر�ص على التم�سك
باملظاهر ،وتقليد الطبقة التي �أ�صبحوا ينتمون �إليها
يف املكان اجلديد الذي ا�ستقروا فيه .وتبدت �آثار
هذا التغيري يف ما يظهر يف ملفوظ جربان ،الرا�شح
بالتعامل والتمظهر باالنتماء ال�سيا�سي احلزبي
الذي يحاول من خالله �أن يربط ما م ّر به وبغريه
من �أحداث ب�أحداث وطنية �أو قومية �سابقة ،على
الرغم من ب�ساطة الأحداث الراهنة التي تدفعه
ال�ستعادة �أحداث كبرية ،ومن ذلك ربطه بني ما نقله
له عزمي عن انهيار ثقته بال�شيخ اجلنزير واقرتافه
�أفعا ًال منافية ملا يظهر عليه �أمام النا�س ،وا�ستعادته
التفاقية �أو�سلوا ،فيقول« :يوم �أ�سر يل بهذه املعلومات
كنت من�شغ ًال مع رفاقي ال�سابقني و�أ�صدقائي
باحلوارات احلادة حول اتفاقية �أو�سلو ،التي وقعتها
منظمة التحرير الفل�سطينية مع �إ�سرائيل ،على
الرغم من مرور ثالثة �أعوام على توقيعها ...وقد
�شاركت يف �أكرث من ندوة للحديث عن هذه االتفاقية
التي ر�أيت فيها مقدمة لتحقيق �شيء ملمو�س على
الأر�ض ،بد ًال من االكتفاء بال�ضجيج واخلطب التي
ملها النا�س»( ،)39ولكل ذلك دالالته يف بنية هذه
ال�شخ�صية ،التي �سرعان ما يعمل ال�سرد على ك�شف

منها تعيد ال�سرد من زاوية النظر التي ت�شكلت من
خاللها تلك ال�شخ�صية ،لتقدم يف �آخر الأمر نظرة
�شمولية ملرحلة من املراحل التي م ّر بها املكان/
مدينة عمان من النواحي االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ،فيك�شف ال�سرد عن �أثر الفقر يف ت�شكيل
بنية كل �شخ�صية ،ويف ت�شكيل حكايتها التي تنفرد بها
وتتعالق يف بع�ض جوانبها مع حكايات ال�شخ�صيات
الأخرى ،مبا يخرج الر�ؤية العامة يف الرواية من
�أحادية النظرة وتبقيها يف حالة انفتاح م�ستمر على
خمتلف احتماالت الر�ؤى وتعددها ،وقد �أدرك جربان
هذه احلقيقة عندما الحظ من تغري يف حال و�سلوك
زوجته وابنيهما بعد انتقالهم من احلي الفقري يف
حي راقٍ يف �أحد جبال عمان ،وما
جبل اجلوفة �إلى ّ
�أ�شار �إليه من �إ�شكاالت ترتبت على ا�سترياد زوجته
خلادمة �سرييالنكية تعفيها من �أعباء املنزل وابنيهما
«الذين حت ّوال �إلى كائنني فو�ضويني ال ي�أبهان ب�شيء،
ويتعامالن مع بيتنا بعقلية نزالء الفنادق»� ،إلى
جانب ما �أ�شار �إليه من �إيجابية اجلمع بني املال
واجلمال «فرابعة �صارت �أكرث �شباب ًا وت�ألق ًا من ذي
قبل ،ا�سمرار ب�شرتها حتول �إلى واحد من عنا�صر
جاذبيتها ،نحولها �صار مدعاة �إعجاب �أو ح�سد من
قبل �صديقاتها»(.)38
ومن جانب �آخر ك�شفت الر�ؤية ال�سردية لدى كل
�شخ�صية ،تقوم مبهمة ال�سرد يف الرواية ،عن امل�ستوى
الثقايف واملعريف والتكوين النف�سي لها ،وبخا�صة ما
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ويت�ضح من ال�شكل �أن جميع ال�شخ�صيات تدور
يف فلك عزمي الوجيه ،دون �أن يكون هو نف�سه راوي ًا
عن نف�سه �أو عن الآخرين ،فجميعهم يتحدثون عنه،
�إذ جعل جمال ناجي روايته تدور يف فلك �شخ�صية
عزمي الوجيه ،دون �أن يكون لها �أي ف�صل خا�ص من
ف�صول الرواية ..بل يح�ضر ا�سمه يف كل الف�صول،
تاركا الآخرين يتحدثون عنه ،على اختالف م�شاربهم
االجتماعية وم�ستوياتهم اللغوية والفكرية ،وتباين
م�صاحلهم و�صالتهم به ،فمن خالل تقدميها
ل�شخ�صيته ،وك�شف ما خفي من عالقتها به� ،أر�ست
�سند�س �أحد الأ�س�س التي نه�ض عليها بنيان الرواية،
و�أقامت اجل�سور الرابطة بينها وبني �شخ�صيات
الرواية الأخرى ،فيما �أوردته عن والدته الغريبة،
و�صفاته اخلارجية التي جعلته خمتلف ًا عن �شباب
احلي ،وحديثها من ّثم عن عالقتها الغريبة به،
القائمة على ما و�صفته بالإذالل واخل�ضوع ،فكان
حديثها عنه �أ�شبه ما يكون باالعرتاف الذي يك�شف
ذاتها هي قبل ذاته وذوات الآخرين ،مبا مي ّهد
لأحداث تت�صل بهذه ال�سمات اخلا�صة ،ك�س ّر القالدة
ون�سبه وعالقاته املختلفة ،بينما هو من وجهة نظر
جربان �ضحية الظروف االجتماعية وي�ستحق ال�شفقة
واحلنو ،ومن وجهة نظر �أبيه �سبب �ضيق وت�شوي�ش
حلياته ولي�س مو�ضع ثقة ويعرتف بف�شله يف تربيته
على اخل�شونة ،لكن ال�شيخ اجلنزير كان يرى فيه
�شاب ًا نا�ضج ًا ونبيه ًا ويبدو �أكرب من �سنه ويختلف

زيف انتمائها ،واجتاهها الإيديولوجي ،وتكوينها
اله�ش الذي ال يحول دون تقدميها لأية تنازالت يف
�سبيل من�صب �سيا�سي �أو حزبي ،ف�سرعان ما انهار
م�شروعه ال�سيا�سي واالجتماعي ،وتخ ّلى عن جذوره
وعن تاريخه الن�ضايل من �أجل ال�سلطة.
�إن عنونة الف�صول با�سم ال�شخ�صية الروائية،
وتقدميها لر�ؤيتها ب�صوتها ،يقرتب بها من وظيفة
امل�ؤلف احلقيقي للن�ص ،ويوهم القارئ مب�صداقية ما
ترويه عن نف�سها وعن غريها ،كما يوهم �أي�ض ًا ببعد
ال�شخ�صيات غري ال�ساردة عن تلك الواقعية ،ويوقع
القارئ يف �شرك ت�سا�ؤالت تظل قائمة على مدار �سري
الرواية ،ويتجلى ذلك عند النظر يف �شخ�صية عزمي
الوجيه ،وما تثريه يف ذهن القارئ من ت�سا�ؤالت ،منذ
والدتها وحتى غيابها يف خ�ضم �أحداث الرواية.
وميكن من خالل ال�شكل _�أدناه_ تو�ضيح
دورة ال�سرد يف هذه الرواية ،ون�سيج العالقات بني
ال�شخ�صيات ،مبا يربز موقع �شخ�صية عزمي الوجيه
الذي مل ميار�س فعل احلكي ،بني جمموع الرواة
الذين تناوبوا على ال�سرد:
�سند�س (اجلنـ�س)
جربان (ال�سيا�سة واملال)

ال�شيخ اجلنزير (الدين)

عزمي الوجيه (الطموح)
رباح ال�صغري
(الطبقات ال�شعبية امل�سحوقة)

بكر الطايل (التطرف)

العقيد ر�شيد حميدات (ال�ســلطة)
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عن �أبناء جيله و�أطلق عليه ا�سم (رمح اهلل) ،لأنه
“كالرمح قو ًال وفع ًال وقوام ًا وت�صميم ًا .ثم �إنه ال
يهاب �شيئ ًا يف الدنيا”( ،)40و“�أنه ي�ستطيع �أن يتذكر
ما حدث معه منذ والدته”( )41خالف ًا ل�سائر الب�شر،
بينما هو من وجهة نظر بكر الطايل �شخ�ص متعال
متكرب عليهم ،وانحرف عن ال�سبيل على الرغم
مما ُيظهر من التقوى واخل�شوع ،خا�صة بعد ما طلع
به من كالم غث عن بدعة جديدة ا�سمها (�إعمال
العقل)( ،)42وهذا االختالف يف وجهات النظر جتاه
هذه ال�شخ�صية ،يثري الت�سا�ؤل حول دورها يف بنية
الرواية ،من جهة ،ويف بنية ال�شخ�صيات ،من جهة
�أخرى ،فجاءت هذه ال�شخ�صية مبثابة اخليط الناظم
لكل جمريات الرواية� ،أحداثها و�شخ�صياتها ،بل
تبدو هذه ال�شخ�صية وك�أنها انبثقت يف كل �سمة من
�سماتها عن واحدة منها ،فا�ستمدت اجلانب الديني
من ال�شيخ اجلنزير ،واجلر�أة والفجور من �سند�س،
والغمو�ض من والدته و�س ّرها الذي ماتت قبل �أن
تك�شفه ،والقوة والثقافة اجلدلية من خاله جربان،
واالندفاع من بكر الطايل.

د .مريم جبر فريحات

وهذا جزء من طبيعتنا الإن�سانية ،ولي�س جمرد
حيلة �سردية”( ،)43فمما يثري الت�سا�ؤل تغييب عزمي
الوجيه عن عملية الروي ،فهو الوحيد الذي مل
يتكلم عن نف�سه ،وال عن غريه ،على الرغم من �أنه
ميثل �شخ�صية �أ�سا�سية وفاعلة يف �أحداث الرواية،
وحمط �أنظار جميع ال�شخ�صيات الروائية الأخرى،
ملا حتمله هذه ال�شخ�صية من تناق�ضات يف ال�سلوك،
فهو �شاب خارق الذكاء ،طموح للعب دور اقت�صادي
واجتماعي ،متناق�ض بني �شهواته وطموحه للنقاء
والطهر يف الآن نف�سه ،فهو يرف�ض عالقته ب�سند�س
زوجة �أبيه ،ويف الوقت نف�سه ميار�س معها كل �أفعال
الرذيلة ،ويرف�ض �سلوك ال�شيخ اجلنزير ويف الوقت
نف�سه يفوقه يف كل �أفعاله ،وبخا�صة يف االحتيال
جلمع التربعات با�سم الدين ،ومن ثم يحتفظ بتلك
الأموال لنف�سه ،وهو غام�ض ال ُتعرف حقيقة والده،
هل هو ال�شيخ اجلنزير �أم �شخ�ص �آخر تعرفه رابعة
زوجة خاله جربان؟! يدفع باجتاه هذا الظن ما ك�شفه
�سياق الرواية من اجنذاب اجلنزير نحوه و�ضعفه
�أمامه وما بينهما من تناف�س خفي على �سند�س� ،إلى
جانب لقائهما يف مواجهة �أخرية يف خيمة قريبة من
الكعبة ،ويف كل ذلك ما ي�شري �إلى مركب قتل الأب يف
ظل ت�ضارب امل�صالح والتقاتل على النفوذ وال�سلطة
واملال واجلن�س.

فالراوي املتخفي هنا مي ّهد للأحداث الالحقة
قبل وقوعها ،مبا ورد على ل�سان كل �شخ�صية ،ويتم
تباعا �إال �س ًّرا واحدً ا ،يظل جمهوال
ك�شف الأ�سرار ً
و“هذا �شيء بديهي ،لأن احلقيقة ن�سب ّية ،كما �أن
كل �شخ�صية تتعمد �إخفاء بع�ض احلقائق والت�سرت
عليها ،كما يت�ضح من خالل ال�سريورة ال�سردية،

يف كل ما �سبق ،ثمة ما يعمق الت�سا�ؤل عن هذه
ال�شخ�صية وحقيقة وجودها يف جمتمع الرواية،

365

العدد  - 25صيف 2015م

الفنون الأدبية تو�س ًال بالزمن واملكان يف التعبري
عن النف�س والعامل ،فاملكان والزمان الق�ص�صيان،
باعتبارهما ن�سقني داخل بنية الرواية ،ي�شكالن
جمموع الأحداث واملواقف التي تت�شكل عربها
العالقات الإن�سانية ،وما يكتنفها من �صراع داخلي
نف�سي �أو خارجي اجتماعي ،فالفعل الإن�ساين ال ب ّد �أن
يرتبط بزمان ومكان حمددين ،وقد يتداخل الزمن
التاريخي الطبيعي بالزمن الق�ص�صي النف�سي يف
بنية الرواية ،فتتولد حركة درامية حتدد م�صائر
ال�شخ�صيات وما تقوم به من �أفعال ت�ؤدي �إلى حركية
احلدث وتطوره(.)44

وينقلها �إلى حيز الرمز ،بو�صفها الوجه الآخر الذي
حتقق من خالله ال�شخ�صيات الأخرى طموحاتها
املختلفة يف م�ستوييها املادي واملعنوي ،فهو ال�صورة
الأخرى ل�سند�س ،حيث متكنت من خالله من �أن
حتقق جميع رغباتها اجل�سدية ال�شبقة التي تر ّد بها
على جمتمع حرمها من حتقيق تلك الرغبات ب�شكل
�سوي ،منذ �أوقف والدها ا�ستكمال مرا�سم زواجها،
وحت ّولها من ثم جل�سد للراغبني والطامعني ،كما
�أن عزمي ميثل �أي�ض ًا الوجه الآخر لل�شيخ اجلنزير،
ويدعم ذلك ما �أبداه ال�شيخ من ر�ضا عن تلميذه ،على
الرغم من معرفته الدقيقة ب�أفعال تلميذه وجتاوزاته
املادية وما حازه لنف�سه من �أموال اجلمعية ومما
كان يجمعه با�سم تلك اجلمعيات ،ويدعم ذلك �أي�ض ًا
رف�ض �سند�س الزواج من ال�شيخ اجلنزير واكتفا�ؤها
مبا حققته يف عالقتها بعزمي ،ين�ضاف �إلى ذلك كله
ما حتمله تلك ال�شخ�صية من �أبعاد �سحرية ،تتمثل
يف قوة ت�أثريه يف ال�شخ�صيات ،ويف ت�سخري الظروف
اخلارجية للحيلولة دون الإم�ساك به ،فيما يرويه
العقيد ر�شيد حميدات من �أن ال�ضباب الكثيف كان
قد ّ
لف املكان عندما حاول رجال ال�شرطة القب�ض
عليه ،فف�شلوا و�أفلت عزمي من �أيديهم ،ليتوجه �إلى
مكة ،حيث يلتقي مرة �أخرى بال�شيخ اجلنزير وي�س�أله
عمن يكون والده احلقيقي.

يعمل الزمن احلا�ضر يف الرواية على جمع
الأ�صوات ال�ساردة يف �صيغة نحوية ،ت�شكل الزمن
اللغوي الذي متثله جمموعة ال�صيغ التي تدل على
وقوع �أحداث معينة يف زمن �أو �أزمان معينة ،وميكن
حتديدها من خالل العالقات الزمنية للمتكلم(،)45
وقد تو�سلت الأ�صوات ال�ساردة ب�صيغة الفعل املا�ضي،
من خالله ت�ستح�ضر كل �شخ�صية منظومة احلكي،
التي ت�سرتجع من خالله �أحداث ًا م�ضت« :كان يف
�صباه خمتلف ًا� ...أمه جليلة اعتنت به كثري ًا ...فكرت
فيما قال »...ومن خالله تك�شف عما يجول يف داخلها،
وعما تراه يف مرايا ال�شخ�صيات الأخرى ،وي�ستعيد يف
الآن نف�سه زمن ًا ما�ضي ًا يقع على عاتقه – وفق ر�ؤية
�أحادية لكل �شخ�صية – ما �آلت �إليه تلك ال�شخ�صيات،
وما ميكن �أن ت�ؤول �إليه م�ستقب ًال .وهذا �ش�أن الرواية

الزمن واملكان الروائي:
�إن الفن الق�ص�صي ،ب�صورة عامة ،من �أكرث
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احلديثة التي تعتمد االنحرافات املتكررة املتعمدة،
فهنالك انتقال من حدث �إلى �آخر ،ومن �شخ�صية
�إلى �أخرى ،مبا يك�سر الت�سل�سل الزمني ،ويفقد الزمن
�أهم خ�صائ�صه ،وهو الت�سل�سل ،وتتداخل الأزمنة،
و�أحيان ًا تختفي ،وكذلك املكان(.)46

د .مريم جبر فريحات

�شخ�صية تعاود احلكي من النقطة التي تعنيها ،ولي�س
من النقطة التي انتهت �إليها �سابقتها ،لكن القراءة
اليقظة لتلك الف�صول ما تلبث �أن تعيد نظمها لتلتقي
عرب خيط واحد ينتظم الأ�صوات جميع ًا ليقدم ر�ؤية
واحدة ،لعلها متثل ر�ؤية ال�سارد الأول احلقيقي وهو
امل�ؤلف ،تك�شف امل�أ�ساة اخلافية خلف ظاهر كثري من
ال�شخ�صيات التي متثل رموز ًا اجتماعية قابلة للتمثيل
والتحقق على �أر�ض الواقع� ،سواء كانت مقبولة �أم
مرفو�ضة ،لتقدم �إحدى ال�شخ�صيات وقائع و�أحداث
ذات م�ستويني :م�ستوى �أول خا�ص بال�شخ�صية،
وم�ستوى �آخر يتعلق بال�شخ�صيات الأخرى ،فما تلبث
تلك ال�شخ�صيات �أن ترتبط مع ًا ب�أوا�صر بع�ضها
عائلي ،وبع�ضها الآخر اجتماعي �أو نف�سي خا�ص،
ليعود الزمن الذي كان متقطع ًا عرب ف�صول الرواية
كلها ،ليرتكب يف حا�ضر زمني متخيل ،ما يلبث �أن
يجمع تلك ال�شخ�صيات يف مواجهة عنيفة مع بع�ضها
بع�ض ًا� ،أو يف مواجهة مريرة مع الذات يف حلظة
اعرتاف تئوب فيها ال�شخ�صية �إلى طبيعتها الأولى،
قبل �أن تزج يف �أتون �صراعات خارجية وداخلية تعيد
بناءها النف�سي وتكوينها الظاهري اخلادع الذي
حملت الرواية عبء ك�شفه �أو مواجهة القارئ بوجوده.

فالر�ؤية احلا�ضرة يف هذه الرواية حتيل �إلى زمن
م�ضى ،لتلقي �ضوء ًا على ما كان ،ويف الوقت ذاته تقدم
م�سوغ ًا ملا �آلت �إليه حال ال�شخ�صيات ،فمنذ البدء
حتيل الرواية �إلى زمن انك�سار نف�سي لدى �سند�س
�سب ّبه موقف �أبيها منها ،ومن ثم موقف زوجها ،يف
حماولة لت�سويغ موقفها جتاه الرجل عموم ًا ،بدء ًا من
الأب وحتى العا�شق الذي يحيل موقفه احلا�ضر �أي�ض ًا
�إلى زمن انك�سار يف املا�ضي البعيد ،الذي غادره ويف
داخله ت�سا�ؤالت كثرية حول �شخ�صية �أبيه وعالقته
اجلني الذي تلب�سها وانق�شع بعد والدته.
ب�أمه ،و�سر
ّ
لقد اختفى الرتتيب الزمني املبا�شر للأداة
الروائية يف الرواية احلديثة ،و�أ�صبحت الرواية
تتناول الزمن بطريقة تت�ضمن كثري ًا من الإ�شارات
املتقابلة �أو املتتابعة للأزمنة املختلفة ،كما �أ�صبح
الكاتب يتنقل يف �سرده بني املا�ضي واحلا�ضر ،وفق
ما تقت�ضيه ال�ضرورة الفنية( ،)47فزوايا الر�ؤية التي
ينطلق منها ال�سرد يف الرواية متتد خيوطها �إلى زمن
م�ضى ،لكن هذه اخليوط تظل تتقطع حني ينتقل
ال�سرد من �شخ�صية �إلى �أخرى ،عرب ف�صول يبدو كل
منها منف�ص ًال م�ستق ًال ع ّما قبله وما بعده ،لأن كل

تقوم ال�شخ�صية ال�ساردة ب�إعادة بناء احلدث
احلا�ضر �سردي ًا �أو ا�ستعادة حدث م�ضى من منظور
�أحادي �إما �أن تكون فيه تلك ال�شخ�صية �شاهدة على
ذلك احلدث �أو م�شاركة يف حدوثه ،وهي يف كل حال
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احلي ،ما يعد ت�أ�سي�س ًا لعالقتها به فيما بعد ،خا�صة
فيما �أظهره ال�سرد من ت�شابههما ،وا�شرتاكهما يف
كثري من ال�سمات ،وهو ما �أ�سهم �أي�ض ًا يف و�صل خيوط
العمل وت�شابكها  ،من خالل العالقة املعقدة بينهما،
�سند�س وعزمي.

تقدم تربير ًا خا�ص ًا لوقوع ذلك احلدث ،ففي اجلانب
الأول ،بناء احلدث ،تبدو جميع ال�شخ�صيات فاعلة
وم�سهمة يف بناء الأحداث ،وهو �أمر ي�سوغه كون تلك
ال�شخ�صيات ت�شكل �أركان ًا �أ�سا�سية يف بناء جمتمع
الرواية� ،إذا ما ا�ستثنينا �شخ�صية العقيد ر�شيد،
الذي كان دوره هام�شي ًا ا�ستدعته �شهادته لدى
حماولة القب�ض على عزمي الوجيه يف �أواخر حكاية
الذئاب.

مبوازاة اللغة ال�ساردة حلكاية جربان ،كان هنالك
ح�ضور وا�ضح للغة الوا�صفة للمكان ب�أ�سمائه� ،إلى
جانب اللغة امل�ستعيدة لأحداث م�ضت ،ويبدو حتديد
�أ�سماء الأماكن هنا الفت ًا« ،فالأدب الأردين ب�صورة
عامة يعاين غياب ًا �أو تغييب ًا لأ�سماء الأماكن ،وقليلة
هي الأعمال املحتفية �أو الزاخرة ب�أ�سماء الأماكن� ،أما
كاتبنا فقد �أخل�ص للمكان ب�أ�سمائه املتعددة ،وثابر
على ذلك حتى النهاية»( )48ويف رواية جمال ناجي
ي�شكل املكان هاج�س ًا يتخايل لذهن هذه ال�شخ�صيات
ال�ساردة ،وب�شكل خا�ص لدى �شخ�صية «جربان» التي
تكاد تنفرد بتقدمي املكان� ،إذا ما ا�ستثنينا ما قدمته
�سند�س يف الف�صل الأول من و�صف للحي /املكان
الرئي�س وم�سرح الأحداث يف الرواية ،جبل اجلوفة،
املكان الذي �شهد ن�ش�أة �شخ�صيات الرواية ،قبل
انطالقها وتفرقها يف الأنحاء ،ف�إن �شخ�صية جربان
تكاد تنفرد بتقدمي املكان ،بامتداداته املختلفة يف
مدينة عمان ،من جبل اجلوفة �إلى جبل عمان� ،إلى
ال�صويفية� ،إلى تالع العلي ،والرابية ،وغريها،

و�أما يف اجلانب الثاين ،فقد عمل ال�سرد
اال�ستعادي للحدث على ت�شكيل ن�سيج من اخليوط
الرابطة بني زمن طفلي يحاول االتكاء على الزمن
الأول يف تقدمي �صكوك براءة لبع�ض ال�شخ�صيات،
وزمن حا�ضر يحاول االتكاء على الزمن الأول يف
تقدمي م�سوغات ملا �آلت �إليه ال�شخ�صيات من انحدار
يف امل�ستوى الأخالقي الناظم للعالقة الزائفة بني
الزمنني ،فا�ستعادة �سند�س ملا حدث ليلة زفافها،
ير�سم لها �صورة ال�ضحية الربيئة ،ويف الوقت نف�سه
ي�سوغ مترد ال�ضحية ،ال على جالدها فقط ،بل ميتد
ذلك �إلى غريه من ال�شخ�صيات كزوجها فيما بعد،
رباح الوجيه ،وابنه عزمي ،وال�شيخ اجلنزير .ومثل
ذلك �أي�ض ًا ا�ستعادتها ل�شخ�صية عزمي الوجيه منذ
والدته الغريبة و�صباه ون�ش�أته يف احلي و�صفاته
اخلارجية ،وكل ما جعله خمتلف ًا عن ال�شباب
الآخرين ،ثم ا�ستعادة �آرائه يف نظام ال�شراكة القائم
على توزيع امللكية بني النا�س والكائنات الأخرى يف

كذلك عملت �شخ�صية �سند�س على تقدمي �صورة
م�ؤ�سية للمكان ،بالطريقة ذاتها التي عملت فيها على
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د .مريم جبر فريحات

مل يق�صد تخريب عر�سها ،متعل ًال بحر�صه على هيبة
العرو�س ،و�صون ًا لبيته الذي انتهكت ر�صا�صات �أبي
�صربي حرمته ،مبا يعني �أن �أهل العري�س يريدون
�أخذ العرو�س بقوة ال�سالح و�صوت الر�صا�ص ،وظلت
بعدها حاقدة على �أبيها على الرغم من �أنه ق�ضى
بقية عمره يف حماولة ا�سرت�ضائها( ،)52فقد �سيطرت
عليه بع�ض عادات وتقاليد ال ُتعنى مبا يرتتب على
االرتهان لها من �آثار اجتماعية ونف�سية ،بقدر ما
ت�شري �إلى �شكل من �أ�شكال العداء العميق وامل�ستمر
يف هذا املجتمع للمر�أة ونفي وجودها االجتماعي
والإن�ساين ،يف جمتمع ذكوري ال وظيفة فيه للأنثوية
�إال ت�أكيد تفوق الذكر وتثبيت هيمنته(.)53

ك�شف التكوين النف�سي لأهم �شخ�صيات الرواية،
عزمي ورباح الوجيه وال�شيخ اجلنزير ،فقدمت
و�صف ًا دقيق ًا لتفا�صيل املكان ،الع�صافري التي تقتات
الديدان ،واجلرذان وقنوات املياه العادمة يف الأزقة،
وموا�سري املياه املك�سرة ،والقطط وحاويات القمامة
ذات العجالت املفكوكة ،حتى بدا املكان على حد
تعبريها «منطقة متنازع عليها بني النا�س والكائنات
الأخرى»( ،)49ويلحظ هنا �أن تفا�صيل املكان جاءت
يف �سياق الرواية ،لت�شكل «جزء ًا من التجربة الذاتية
التي �سرعان ما حتمله يف لغتها .حتى �إذا انتهت
التجربة مل يعد له املنظور امل�ستقل املحدد»( ،)50و�إلى
ذلك ،عملت �سند�س على ك�شف تفا�صيل املكان ،من
جهة ت�أثريه يف بنية ال�شخ�صيات ويف �سلوكها.

وهو خروج يالم�س واحدة من احلاالت النف�سية
التي قد تعرتي املرء ،لكنه ال يجر�ؤ على االعرتاف
بها حتى لنف�سه ،وذلك يغاير ما �شهدته الرواية
الأردنية من متثالت ل�صورة الأب الذي ميثل املجتمع
يف ت�سلطه و�إخ�ضاعه للمر�أة وحماولة �سجنها داخل
�إطار اجل�سد ووظيفته البيولوجية ،واتخاذه و�سيلة
للإذالل والقهر ،مبربرات حماية ال�شرف وغريه،
وتت�ضح مكونات تلك ال�صورة وانعكا�ساتها النف�سية
يف حياة الأنثى وم�ستقبلها يف �شكل فعل نكو�صي �إلى
املا�ضي ،يخلق كثري ًا من التوترات واال�ضطرابات
الع�صبية والنف�سية التي ترتكها قوة ال�سلطة الأبوية
املطلقة املهيمنة(.)54

ك�سرت �سند�س ال�صورة النمطية ل�شخ�صية
تبد تعاطف ًا جتاه ما م ّر به من �أحداث،
الأب ،فلم ِ
بل �أظهرت ت�شفي ًا غريب ًا مبوته الغريب ،ف�أبوها كان
عامل زراعة يف �أمانة عمان ،و�أحيل على التقاعد قبل
�أن يتم الثامنة والأربعني من عمره ،تويف وهو يدو�س
بحذائه جرذ ًا �سمين ًا بغري ق�صد ،فانزلقت قدمه
الي�سرى ب�سبب لدانة ج�سم اجلرذ ،و�سقط يف القناة
ّ
فانق�ضت عليه اجلرذان،
ال�صغرية للمياه العادمة،
لكنه مبيتته تلك ،كما تقول �سند�س�« ،أراحنا من
�شروره التي ابتد�أت بعد �إف�شاله زفايف الأول من
�صربي �أبو ح�صة»( ،)51فهي مل تغفر لأبيها ما فعله يف
ذلك اليوم ،على الرغم من حماوالته �إقناعها ب�أنه

ومما يجدر ذكره هنا �أن مثل هذا اخلروج بد�أت
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ت�شهده بع�ض روايات اجليل اجلديد من الروائيني
ال�شباب ،ومن ذلك ما عرب عنه بكر الكرامية ،يف
روايته «الظالل» ،التي ك�سر فيها كاتبها ال�صورة
املثال للأب يف عني ابنه ال�شاب الذي ُتقتل �أحالمه
بيد الأب الذي اغت�صب فتاته ،كما اغت�صب كل
الأ�شياء اجلميلة يف حياته( ،)55وبذك جاوز الروائيون
يف الأردن ال�صورة النمطية ال�سائدة عن ت�سلط
الرجل على املر�أة ،وفر�ض هيمنته عليها وعلى �أفراد
الأ�سرة ،ليالم�سوا جوانب خافية من اهتزاز �صورة
الرجل يف عيون املر�أة والأبناء ،مبا ي�شبه مواجهة
الذات بالأفعال التي اقرتفتها مما يتعار�ض وما يظهر
للآخرين ،ومبا يبدو م�سوغ ًا لأية ردود فعل قد حتدث
لديهم م�ستقب ًال ،وهو ما مل�سناه يف امل�ستوى الروائي،
من انعكا�سات و�آثار اجتماعية ونف�سية لدى �شخ�صية
�سند�س يف رواية ناجي ،ولدى �شخ�صية الراوي يف
رواية الكرامية.

عمق الواقع وم�أ�ساة الإن�سان فيه ،وبها نتح�س�س ر�ؤية
الكاتب ولهاثه وراء املغزى املفقود يف احلياة( ،)57ولعل
هذه الوظيفة تبدو �أكرث تعقيد ًا حني يتقنع الكاتب
بوجوه �شخ�صياته ،وي�ستعري �أ�صواتهم ليقدم ر�ؤيته
اخلا�صة يف الواقع الذي يتحول عرب الفن �إلى واقع
روائي فيه من التخييل بقدر ما فيه من احلقائق
الواقعية ،فقد تناوب على تقدمي حكاية الذئاب �ستة
�أ�صوات ،خم�سة منها ذكورية وواحد �أنثوي ،وبتعدد
الأ�صوات تعددت وجهات النظر يف رواية جمال
ناجي ،فكانت الأ�صوات متثي ًال للأ�صوات االجتماعية
والإيديولوجية للمجتمع وللع�صر ،ويتوقع تبع ًا لذلك �أن
تتنوع ملفوظات الرواية ،وال غرو يف ذلك« ،فالرواية
هي التنوع االجتماعي للغات و�أحيا ًنا للغات والأ�صوات
تنوعا منظ ًما �أد ًبيا»( ،)58ويظهر التعدد
الفرديةً ،
اللغوي يف منطوق ال�شخ�صيات و�أ�ساليب تعبريها مبا
يعك�س م�ستواها الثقايف ،ويربز �أمناط ًا خمتلفة من
الوعي ،وتعدد ًا يف الفئات وال�شرائح االجتماعية التي
متثلها ،ال�سيا�سي ورجل الدين واالقت�صادي ،الرجل
واملر�أة ،الأمر الذي يفر�ض تفاوت ًا يف م�ستوى التلفظ
بني �صوت و�آخر ،وفق ما تتمتع به ال�شخ�صية من علم
�أو ثقافة �أو ر�ؤية.

التعدد اللغوي:
ُيعد التعدد اللغوي مظهر ًا ونتيجة حتمية تطبع
رواية تعدد الأ�صوات ،مادامت تركز على فكرة
طرح تعدد وجهات النظر ،حيث «تتيح لكل �صوت
�أن يعرب عن وجهة نظره ،وفكره ،وموقفه من ق�ضايا
احلياة املختلفة بلغته اخلا�صة ،وبقدر من احلرية
يربز خ�صو�صية التكوين النف�سي واالجتماعي
والإيديولوجي لل�شخ�صية»( ،)56ومما ال�شك فيه �أن
عامل الق�ص عامل لغوي ،فباللغة يتح�س�س الكاتب

غري �أن التنويع يف احلاالت واملواقف ال�سردية يف
رواية «عندما ت�شيخ الذئاب» مل يقابله تنويع وا�ضح يف
اللغة ال�سردية ويف ملفوظات ال�شخ�صيات ال�ساردة،
وهذا يدفع القارئ باجتاه البقاء �ضمن دائرة �سلطة
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الديني لل�شيخ اجلنزير ،والإيديولوجي لدى جربان،
واملهني لدى كاتب اال�ستدعاءات رباح الوجيه ،غري �أن
جميعهم يتحدثون بالنربة ال�صوتية وامل�ستوى اللغوي
ذاته ،م�ستوى اللغة الف�صيحة الذي مل ي�شبه غري قليل
مما ورد من �ضرورات تدين م�ستوى اللغة �أو تداخلها
بالعامية ،ك�صيغ الأمثال العامية املت�ضمنة يف الن�ص،
مثل «كل �شاة مربوطة بعرقوبها»( ،)60وع�صا املجنون
خ�شبة»(� ،)61أو بع�ض الألفاظ امل�ستخدمة على �أل�سنة
العامة ،لكنها تندرج يف �إطار الف�صيح ك�ألفاظ
«احلرمي» و«الن�سوان» التي كانت ترتدد على ل�سان
رباح ،على الرغم من ذلك مل تختلف طرائق التعبري
لدى ال�شخ�صيات ب�شكل ميكنه �أن ميثل عالمة فارقة
متيز ال�شخ�صية ال�ساردة عن الأخرى .

امل�ؤلف ،و ُيعد هذا الأمر من ثمار تطور ال�سرد الروائي
الذي تنازل فيه الروائي طواعية عن دور العارف بكل
�شيء ،وقدر ل�شخو�صه حجم احلرية املتنامية داخل
الرواية ،ومل يعد ي�سعى �إلى نظرة �أحادية� ،أو �إلى
موقف بعينه ،يف ق�ضية ت�سهم يف �صنعها �شخ�صيات
و�أ�صوات خمتلفة ،ومل يعد البطل الأوحد هو امل�سيطر
على الأحداث ،مع تراجع مفهوم البطولة الفردية �أمام
البطولة اجلماعية( ،)59ومع اختفاء الراوي العارف
بكل �شيء ترك الروائي احلرية املطلقة لل�شخ�صيات
لتعرب عن نف�سها ،وعن مواقفها �إزاء الأحداث و�إزاء
ال�شخ�صيات الأخرى ،لكنه يحكم قب�ضته على اللغة،
فبدت اللغة �أحادية النربة وامل�ستوى ال�صوتي ،فظلت
ال�شخ�صيات ال�ساردة تتحرك يف نطاق اخليوط
اللغوية التي ق ّيد بها الروائي ملفوظاتها ،فبدت تلك
امللفوظات موحدة الأن�ساق اللغوية ،وجتري على
منط ال يختلف فيه ملفوظ ال�شخ�صية ذات امل�ستوى
التعليمي والثقايف املتدين ،عن ملفوظ ال�شخ�صية
ذات امل�ستوى التعليمي والثقايف املتقدم ،فال يجد
القارئ �أن ثمة فرق ًا بني امللفوظ ال�سردي لدى
�سند�س ،وهي املر�أة متدنية امل�ستوى تعليمي ًا وثقافي ًا،
وامللفوظ ال�سردي لدى ال�شيخ اجلنزير ذي الثقافة
الدينية� ،أو حتى لدى جربان ذي امل�ستوى التعليمي
املتقدم والثقافة احلزبية وال�سيا�سية ،على الرغم
من �أن منطوق كل واحدة من ال�شخ�صيات ي�ؤدي
وظيفته يف �إبراز طبيعة ال�شخ�صية ،مثل �إبراز الطابع

ولعل ذلك ي�ؤ�شر على حالة التباين ال�صارخ
بني م�ستوى الوعي لدى ال�شخ�صية ال�ساردة
وم�ستوى التلفظ ،فلي�س من املنطقي �أن تتمتع جميع
ال�شخ�صيات مب�ستوى مماثل من طرائق التعبري
يوازيه م�ستوى مماثل من م�ستوى الوعي� ،إال �إذا كان
الوعي الفني لدى ال�سارد احلقيقي للحكاية ،وهو
م�ؤلف الن�ص الروائي حا�ضر ًا وبقوة يف كل انتقالة من
ف�صل �إلى �آخر من ف�صول الرواية ،ويجعل امل�ستويات
اللغوية وامللفوظات املتقاربة لل�شخ�صيات حمكومة
ب�سلطة هذا امل�ؤلف ،فال ي�شعر القارئ ،بالتايل،
بتمايز الأدوار التي ت�ؤديها تلك ال�شخ�صيات بو�صفها
�شخ�صيات �ساردة ،قبل �أن تكون مناذج �إن�سانية
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امل�سار ،يتمثل يف تداخل ال�سرد ببنى �أخرى ،حتيل
�إلى ثقافة جمعية م�شرتكة يف جمتمع الرواية كالأمثال
وال�شعر ،كما توهم بارتباط ال�شخ�صية بتلك الثقافة،
على الرغم من متردها وخروجها عن ال�سائد ،كالذي
جنده لدى �شخ�صية جربان مث ًال.

خمتلفة لتجارب واقعية ،انتقلت �إلى م�ستويات تخييلية
حتت �شرط الفن الروائي ،الذي يتمثل فيه الإن�سان
يف الرواية ،ح�سب باختني ،بكونه �إن�سان ًا اجتماعي ًا،
متكلم ًا ،م�شخ�ص ًا ،حمدد ًا اجتماعي ًا ،والإن�سان
املتكلم يف الرواية هو دائم ًا �صاحب �إيديولوجيا بقدر
�أو ب�آخر ،وكلمته هي دائم ًا قول �إيديولوجي واللغة
اخلا�صة يف الرواية هي دائم ًا وجهة نظر خا�صة �إلى
العامل تدعي قيمة اجتماعية»( ،)62ومن ّثم ت�صبح هذه
اللغة اخلا�صة �أكرث �أهمية يف التعبري عن ال�شخ�صية
النموذج ،وامل�ستوى االجتماعي والثقايف الذي متثله.

خامتـــة:
يت�ضح من خالل منظور هذه الدرا�سة �أن هذه
الرواية مبا ق ّدمته من مناذج �إن�سانية واجتماعية
متباينة ،ومبا انبنت عليه من �أ�ساليب �سردية حديثة،
وبخا�صة «البوليفونية» ،متثل منوذج ًا الجتاه الرواية
يف الأردن �إلى مالم�سة الق�ضايا االجتماعية امل�ؤثرة
والناجتة عما ي�شهده املجتمع من تطور ،و�أثر املكان
يف بنية ال�شخ�صية املجتمعية يف مرحلة زمنية
حمددة ،تك�شف عن وعي الروائي مبحيطه ومواكبته
ملا ي�شهده فني ًا وتنوع �أ�ساليبها ال�سردية وبنائها مبا
يتوافق وبنية ال�شريحة �أو ال�شرائح االجتماعية التي
ت�صورها ،وهو ما عاينته هذه الدرا�سة ،من خالل
قراءتها تقنية تعدد الأ�صوات «البوليفونية» ،ودور
ال�شخ�صية ال�ساردة ،وبنية الزمان واملكان ،والتعدد
اللغوي يف رواية «عندما ت�شيخ الذئاب» جلمال ناجي.

وبذلك يكون ال�سارد احلقيقي يف رواية «عندما
ت�شيخ الذئاب» هو ال�سارد املتخفي خلف كل تلك
الأ�صوات� ،سارد عليم بدواخل تلك ال�شخ�صيات
وتداعياتها ،يقف خلف امل�سار ال�سردي الذي �أ�سهمت
يف ت�شكيله ال�شخ�صيات جميعها ،وبذلك ميكن القول
�إن ثمة خطاب ًا �ضمني ًا يوحي به متاثل امل�ستويات
التعبريية ال�سردية ،هو خطاب امل�ؤلف �أو ال�سارد
احلقيقي ،كما جتدر الإ�شارة �إلى �أنه وعلى الرغم من
ت�شابه م�سار امل�ستويات التعبريية لدى ال�شخ�صيات
ال�ساردة ،فلم يخ ُل ال�سرد من خروج على ذلك
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ثبت امل�صادر واملراجع:
•�إبراهيم ،نبيلة ،فن الق�ص يف النظرية والتطبيق ،القاهرة ،مكتبة غريب1980 ،

•باختني ،م .ب ،1986 ، .ق�ضايا الفن الروائي ،ترجمة جميل ن�صيف التكريتي ،مراجعة حياة �شرارة ،بغداد ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة
•باختني ،ميخائيل ،اخلطاب الروائي ،ترجمة حممد برادة ،القاهرة ،دار الفكر1987 ،
•باختني ،ميخائيل ،الكلمة يف الرواية ،ترجمة يو�سف احلالق ،دم�شق ،وزارة الثقافة1988 ،
•برادة ،حممد ،الرواية �أفق ًا لل�شكل واخلطاب املتعددين ،ف�صول ،مج ،11ع1993 ،4
•بن ال�شاوي ،ه�شام ،فتنة ال�سرد و�ألق الكتابة ،جريدة البالد ،الريا�ض2012 /1 /23 ،
•بوطيب ،عبد العايل ،برج ال�سعود و�إ�شكالية العالقة بني الروائي والتاريخي ،املناهل ،ع ،55ال�سنة ،22املغرب1997،
•التالوي ،حممد جنيب ،وجهة النظر يف رواية الأ�صوات العربية ،دم�شق ،احتاد الكتاب العرب2000 ،

•
•احلجمري ،عبد الفتاح ،عتبات الن�ص :البنية والداللة ،الدار البي�ضاء ،من�شورات الرابطة1996 ،

•خري�س� ،أحمد،

العوامل امليتان�صية ،يف الرواية العربية ،بريوت ،دار الفارابي2001 ،

•الرفاعي ،نائية عندما ت�شيخ الذئاب ،الفقر والو�صولية كما ير�سمهما جمال ناجي ،جملة القافلة ،ع� ،46سبتمرب �أكتوبر
2010
•الرقيق ،عبد الوهاب ،يف ال�سرد ،درا�سات تطبيقية ،تون�س ،دار حممد علي احلامي1988 ،
•ال�سعداوي ،نوال ،الوجه العاري للمر�أة العربية ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر1977 ،
•�شرابي ،ه�شام ،النظام الأبوي و�إ�شكالية تخلف املجتمع العربي ،ترجمة حممد �شريج ،بريوت ،مركز درا�سات املر�أة1992 ،
•�صالح ،فخري ،جمال ناجي روائي يف �أزمة ال�سيا�سة ال�ضبابية ،اليوم ال�سابع ،اجلمعة /21 ،يناير2011 /
•عبد احلميد ،فردو�س ،عنا�صر احلداثة يف الرواية امل�صرية ،جملة ف�صول ،مج ،4ع133 ،1984 ،4
•عبيد ،ليندا عبد الرحمن ،متثيالت الأب يف الرواية الن�سوية العربية املعا�صرة ،عمان ،دار ف�ضاءات2007 ،
•عقرباوي� ،إبراهيم ،اجلوانب الإبداعية يف رواية عندما ت�شيخ الذئاب ،الر�أي2009 /23/2 ،
•العيد ،مينى ،الراوي ،املوقع وال�شكل ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية1986 ،
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د .مريم جبر فريحات

•فريحات ،مرمي جرب ،املواجهة احل�ضارية يف الرواية البوليفونية ،رواية “�أ�صوات” ل�سليمان فيا�ض منوذج ًا ،درا�سات،
اجلامعة الأردنية ،مج ،37ع2010 ،2
•فريحات ،مرمي جرب ،مدارات املعنى والت�شكيل ،درا�سات يف الأدب والنقد يف الأردن ،وزارة الثقافة ،عمان2007 ،
•الفي�صل� ،سمر روحي ،حدود التقنيات احلديثة يف الرواية العربية ،املوقف الأدبي ،ع2005 ،415
•الكرامية ،بكر ،الظالل ،عمان ،وزارة الثقافة2007 ،
•الكيالين ،م�صطفى“ ،عندما ت�شيخ الذئاب” جلمال ناجي� :سر القالدة وحقيقة االنت�ساب ،القد�س العربي9/9/2009 ،
•لوكا�ش ،جورج ،درا�سات يف الواقعية الأوروبية ،ترجمة �أمري ا�سكندر ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1972 ،
•املا�ضي� ،شكري عزيز� ،أمناط الرواية العربية ،الكويت ،عامل املعرفة ،ع2008 ،355
•املطلبي ،مالك ،الزمن واللغة ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1986 ،
•مو�سى� ،إبراهيم منر ،جماليات الت�شكيل الزماين واملكاين لرواية “احلواف” ،ف�صول ،مج ،12ع1993 ،2
•ناجي ،جمال ،عندما ت�شيخ الذئاب ،عمان ،وزارة الثقافة2009 ،
•هاوثورن ،جريمي ،مدخل لدرا�سة الرواية ،ترجمة نايف اليا�سني ،دم�شق ،م�ؤ�س�سة النوري1988 ،
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