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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 47-72صص؛ م 2022

 بركات" ىيف رواية "بريد الليل" لـ"هد ةالكرنفالي  
  أصيلة نوع املقالة:

 1اکربی زاده  ةفاطم
 طهرانن، ،کلية اآلداب، ايراداهباآاللغة العربية و فرع  ،مساعدة جبامعة الزهراءأستاذة 

 26/02/1401البحث:  اتريخ قبول 04/09/1400 البحث: اتريخ استالم
 

 صامللخ  
فرصّة أ ي ّهي هتف ؛واللغات اتييدئولوجإل، واتي  و ات، واهلي  اجلنس ةي  تعد د صائصها منخبة ي  البشر اة اجملتمعات يي حكة حتيالروا
  ةيّ وار احلتّه  ي يف نظر نيختابه يإلشار أ هذا هو مامنة. يقاوم اهليخالف السلطة و يال يف العامل الورقي لينسان عرب اخلش اإليعيل

ة يّوات الروائاألصّإذ تتّداخ   ؛املوجّود يجتمّاعنّوع اا  حسّ  الت  ةيّ لغو ال ةي  تعد دها  اليد توجد فية جنس أديب فر يالروا مبا أن  
هتمّام هّذا املقّال االّ  موعّ   ةفالي ّالكرنا األصّوات. أم ّ تعّد داللغات ومن مث  م تعد دم لتخلق عاملا   ةي  وار ابلعالقات احل ةز ي  متامل

وترف  اهلابط  ايلالع ، وهتبطريالت عب ةي  ا حر هلوتعطي  ةي  امشاألصوات اهل يال  تستدع ةي  لغو ال ةي  تعد دوال ةي  حوار لل اسا  كفتعترب انع
أل مّّات ااهّة كلفابتعّر  ، وهّي ا  يكغروتسّ ف وخّو،، وععّّ  لل سّحم مال ّا  يّشّف عّن نفسّها دون   كلت كابهلّزء الاّاح

حلّائزة اات  كّبر  ى  لّّ هد يّد الليّبر ة  يّدرس روايّ يلّيالتحل- الصارمة. هذا املقال ابملنهج الوصفينيالقوانخترق ة و ي  جتماعاا
  الياألسّّ درسيّّا مّّكة  يّّالروا يف خطّّاب ةالكرنفالي ّّحم ياملفّّاهدرس فيّّ افيهّّ ةالكرنفالي ّّبحّّع عّّن العناصّّر ير لكجّّائزة بّّو  علّّ 
 شخصّي اتلالغّة  ،ةيّرمست الغّة الرسّاالة ترسّحم عّرب يّأن الروا إىل  البحّع يص. و ةي  لغو ال ةي  تعد دإطار ال ة املتداخلة يفيالمكال
منّّّة، يسّّلطة واهليف خمالفّّة ال ةي ّّكرنفالة  يّّاالصّّوت؛ فهّّي رو  ثنّّائي  خّّالل اخلطّّاب ال ةيّ ّلغو ال ةيّ ّدتعد  ة ابلشّّاذ  ة التعّّد دة امليّ ّري الغ
 رةآامه خالل احلروب املدم  و  -خاص ةلعرب ا -نسان املعاصرقلق اإل إىل رياجملتم  لتشقه يطيالذي ا  ي  ري غشف الوعي الكتف

 .تة واملساواي  ة إلجنا  أطروحة احلر يواهل رة القاس
 

.اتكبر  ى ؛ هديد اللي؛ بر ةي  اللغو ةيتعد د؛ الةالكرنفالي  لمات الرئيسة: كال
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 مسألة البحث .1
؛ ةي ّّّنقدالدراسّّّات الاهتمّّّام انّّّال وا تّّّزال موعّّّ  كق العصّّّر الّّّراهن  يّّّ ّّّنس أديب تلكة  يّّّالروا

درس خصّائ   الّذي ني  ابختّيّخائي يف هذا املامار، ومنهحم مرينظ قاموا ابلت  نيمختلف الدارسف
1 ةي ّّّوار  احل علّّّ ة يف أطروحتّّّه القائمّّّة يّّّلرواا غ يّّّسّّّتخدم اللغّّّة أداة لتبلت حّّّواري    ا   ينسّّّ اهّّّار ي؛ إذ 

غّّّات واألصّّّوات اان لل  يّّّغّّّات، وأحلل   يجتمّّّاعالتنّّّوع اا» ة هّّّييّّّفالروا ؛ (31: م2009)فاّّّ ، ارسّّّالته
2ةالكرنفالي ّّ املالمّّ  نيمّّن هّّذا املنظّّور درس ابختّّ( 15: م1987،نيابختّّ)«.ايّّمّّا  أدبة، تنوعّّا  منظ  يّالفرد  

3ةي ّّّلغو ال ةي ّّّتعد دالأي  صّّّتهايوخص، ةي  شّّّعبيف الثقافّّّة ال ة يّّّالرواكّّّون ت ليريجعّّّ  هلّّّا معّّّا، ومّّّن مث  
4ة األصوات.تعد دم   

املهمّّش و  ي  ري غّّلالصّّوت ا تّّرب ع يّّ عّّن خمتلّّف األصّّوات، حرية تعبّّيّّن  الرواأب نيابختّّ يعتقّّد
ملختلفّة مبظاهرهّا ا ةكرنفالي ّال. ةيّ تعد درنفّال أداة هلّذا الك، والنّا  يه  خلّق نظامّا  توت عنّه لكواملس

 ريسكتبي الداخلسان نتشا، اإلكة ا ي  مته د أرعإذ السلطة،  ة تعترب خمالفةد العام  اليقيف ممارسة الت  
ة ي ّّر د أطروحّّة احلييلتشّّ احملظّّور واملقّّد س علّّ للثّّورة » أداة رية خّّيّّالرواف .(61: ش1390، ني)ابختّّوديّّالق
  .(468: ش1379، ني)ابخت «ثرةكوال

س وعّّّي كّّّوتعودالتهّّّا،  ةي ّّّتعد دشّّّف لنّّّا لّّّاات الكة فتيّّّللروا كرنفّّّايلأم ّّّا دراسّّّة املّّّنهج ال
5كغّّة السّّاخرة والغروتسّّداات القنّّاع والل   إىل ريالصّّوت، وتشّّ ثنّّائي  األصّّوات يف اخلطّّاب ال  .

عّّّّام  ةيّّّّالعربر كجّّّّائزة بّّّّو  علّّّّ ات  والّّّّ  حصّّّّلال كّّّّبر  ى   لّّّّّ هديّّّّد الليّّّّة  بر يّّّّهلّّّّذا نّّّّدرس روا
هّذا و  .عّرب الرسّائ  تُروی ص هي قإذ ة قابلة للدراسة، ة متتا  خبصائ  عد  يم، وهي روا2019
طّّّاب، اخلسّّّلوب و األلغّّّة و اليف  ةي ّّّتعد دال سّّّحمري ة ليّّّروااليف  ةالكرنفالي ّّّاول درس اجلوانّّّ  يّّّاملقّّّال 

 ة:الياألسئلة التعن   يجيو لي؛ يالتحل -ابملنهج الوصفي
                                                                                                                   
1 Dialogism 
2 Carnaval 
3 Heteroglossia 
4 polyphony 

5 grotesque 
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    دااهتا؟و    يد اللية  بر ييف خطاب روا ةالكرنفالي  ما املالم 
   ؟ةية يف الرواي  المك  الاليألسل ةي  لغو ال ةي  تعد دال يف تت ليك 

 ة البحثيخلف
 ؛ ومنها: تيلروال كرنفايل  دة درسال اجلان  اليحبوث عد كهنا

 ي وسّّّّّهياللسّّّّّحر غفّّّّار  «امّّّّالي قنيدر شّّّّّطرنج اب ماشّّّّ ييگراارانوالكّّّّ»قّّّّال املعنّّّّون بّّّّّّامل
رسّّّّّحم احلّّّّّرب ة األصّّّّّوات الّّّّّ  تتعّّّّّد دة امليّّّّّهّّّّّذا الروا وقّّّّّد درسّّّّّال الكاتبتّّّّّان ش(1392)سّّّّّعيدي
عّرب جّدل  األصّوات ةيّ تعد دبحع عّن ية متناقاة عن املألو،. املقال ي  سكة عينها يف رؤ يوماام

مقالّّّه  يف (ش1395) مّّّد رجنّّّربو ة. ي  كاة خّّّالل املعّّّامل الغروتسّّّيّّّد املّّّوت واحليوعسّّّ شخصّّّي اتال
ّّّّّون بّّّّّّ ّّّّّوتيّّّّّرمّّّّّان ح ينيّّّّّخّّّّّوانش ابخت»املعن  ةيّ ّّّّوار حلة خّّّّّالل خصائصّّّّّها ايّّّّّدرس الروا« اط خل

س جنّّر والتنّّاق . و  ةي ّّتعد دطرة وتّّرب  اليمنّّة املسّّيسّّر اهلكالّّ  تة يّّودرس أجّّواء الروا ،ةالكرنفالي ّّو 
بحّع ت «گران نبّاش در رمان ننيارانوال ابختك  يهامؤلفه»يف مقاهلا املعنون بّ( ش1396)ييو كسأ

 يف نية ابختّّي ّّة حسّّ  نظر ياملّّوت والنسّّب علّّ  كالاّّحو ، كمّّن الغروتسّّ الكرنفاليّّةعّّن األجّّواء 
ات ي ّّلثنائحّّع عّّن ابتو  ،هّّا القصصّّي عّّرب حادلّّة الزلّّزالءختلّّق أجواة الّّ  يّّ الروانيرة وماّّامكّّف

  .  يد اللية  بر يروايف  ةالكرنفالي  درس يفة. أم ا هذا املقال ية يف الرواي  ري والغ
 سةيالرئاملصطلحات  .2
1رنفالكال .أ  
 أن ّّه يف بعثّّرة، إااألدب األرويب بصّّورة مت إىلرجّّ  يرنفّّال  يف األدب كسّّتخدام مصّّطل   الا
اد كّّتف  ةالكرنفالي ّّ  أم ّّا مفّّردة (؛230: 1388،كيّّار ك)مة يّ ّاألمّّر اسُّّتخدم يف إطّّار النقّّد والنظر  ةيّّبدا
  كة والشّّكحالاّّا ةي  شّّعب  مظّّاهر الثقافّّة اليّّشّّف عّّن مكلل  نفسّّهنيخّّعاع ابختّّاون مّّن كّّت

 ةي ّّتعد دابل ةكرنفالي ّّالتّا  مت (. 63: م2013)بّّوعزة، ة ي ّجتماعاألصّّوات اا نيتبّّا يكشّفي الّّذي ري التعبّ
ا»ما ك  ؛ةي  لغو ال   (.391: ش1382، وبوابين ي)مقداد «األصوات ةي  تعد دعن  ىصورة أخر  إّن 

نّّّّوع مّّّّن اهل ّّّّو  كالغروتسّّّّ. ك، والغروتسّّّّةي  سّّّّخر وال ،ن مّّّّن القنّّّّاعو  كّّّّتي كرنفّّّّايلالنظّّّّام ال
الالمت انسّّة   العناصّّر يّّكاجلسّّد وتر  علّّ ز يّّك، ابلع ةي ّّزلاملفزعّّة اهل ريحّّة ابلتصّّاو يالقب ةي  سّّخر وال

                                                                                                                   
1 Carnaval 
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حم الثابتّة يحم نظّام القّيحتطّ» إنّ ه ؛(20 ش:1369)اتمپسّون، ة والّذعريّراهكة ابلءحم األمّور بصّورة هّا  يوعس
  (. 240: ش1390،ني)ابخت «رجاتاملرات  والد   عل املوجودة 
 (108: ش1391نّّّولز،) «ؤافكّّّالتسّّّاوي والت علّّّ يّّّز كالع »األفاّّّ  لألسّّّوأ، هبّّّد،  ئسّّّتهز يرنفّّّال كال

  .يكسد الغروتس  اجليث، والقناع، ومتةيسخر ستخدام لغة اهل و والابرب  خالل اعتالء صوت اهلامش يو 
1ةي  لغو ال ةي  تعد دال .ب  

ة مّّن احلّّوارات ي ّّاخلطاب سّّالي هّّا خمتلّّف األيتمّّ  فجيو  ةي ّّلغو ال ةي ّّتعد دصّّة اليخبص ةيّّمتتّّا  الروا
2الصوت ثنائي  املباشرة واخلطاب ال 3نيخّالل أسّلوب الته ّ ه الصّواتنيّنّدمج فيالذي   4واألسّلبة   

5اة السّّّاخرةكّّواحملا  6د اللغّّّوييوالتناّّ  س لغّّّة كّّّواحلّّّوارات املباشّّرة تع .(145-143: ش1377تّّودرو،،) 
 ةي ّّّجتماعت اايتهحم حسّّّ  انتمّّّاءهحم مبختلّّّف املسّّّتو يإيّّّدئولوجمعتقّّّداهتحم و     كّّّب شخصّّّي اتال
 .(126: م1996تودورو،، )

ون كّ أن ييفم التفّر د ات . هذا اخلطاب يقد  ك اليعن نوا سري التعبريكت»هو  الروائياخلطاب 
للغّات اد يتناّ هّو الصوت أبنواعّه املختلفّة ثنائي  اخلطاب ال(. 125: ش1383)ابختني، «الصوت لنائي  
طّّّاب اخلج ها خّّّار ري ا بتحاّّّإم ّّّو الم كّّّة داخّّّ  الي ّّّري د اللغّّّة الغيا بت سّّّلحم واحّّّد إم ّّّكالم مّّّتكّّّيف  

 ها. يإلوإبقامة احلوار معها واإلجابة 
7ة(ي  فونية )البولي  الصوتةيتعد دلا .ت  

أسّّّّّّاس صّّّّّّراع  علّّّّّّ وقراطي مي  ابلطّّّّّّر  الّّّّّّدتمت ّّّّّّتة ي ّّّّّّفونية األصّّّّّّوات أو البولتعّّّّّّد دة امليّّّّّّالروا
 كبّّّ  هنّّّا ،رة ابلتسّّّاوييات املغّّّاييّّّدئولوج اإلنيتحم  الصّّّراع بّّّيّّّوتنّّّاق  املواقّّّف؛ إذ  شخصّّّي اتال

 ت مفتوحّّّّّّةيّنّّّّّاهلّّّّّا ا مّّّّّة بّّّّّ  جخبامتّّّّّة  ا ختّّّّّتحمة ي ّّّّّفونية البوليّّّّّالروا اآلراء. نيسّّّّّتمر بّّّّّمحّّّّّوار 

                                                                                                                   
1 Heteroglossia 
2 Double- voiced 
3 Hybridization 
4 stylization 
5 parody 
6 stratification 
7 polyphony 
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ّّّّا  بو  (101: ش1388،كيّّّّار ك)م ّّّّالروان كّّّّل (.,1999:79Bakhtin)سّّّّتقرار ااوعّّّّدم  ةي ّّّّالقطع عّّّّدممتت ة ي
ّّّة تؤ يّّّنيقيار كّّّأف علّّّ  ة تبّّّىي ّّاملونولوج ، ني)ابختّّّ ىتصّّادم مّّّ  املنظّّّورات األخّّّر  د وتثبّّّال دون أي  ك 

ال كأشّّ هّّايف  فتت لّّة ي ّّفونية البوليّّأم ّّا الروا ،ةي ّّلغو ال ةي ّّتعد دت متتّّا  ابليالّّروا    كّّف. (118: م1986
 ة.ي  ة املونولوجيحادأل خالفا ،آخر  منة صوت علية دون هي  قراطميدلابالوعي 
 ل"يد اللية "بر يدراسة روا .3

 ةيملخص الروا -
طّّّار تمّّّ  يف امليف اجمل ةيهامشّّّ شخصّّّي اتتّّّاابت املفتوحّّّة مّّّن كالحتکّّّي    يّّّد الليّّّة  بر يّّّروا

، منها لألو  اي. القسحم احلوار الداخلعرب خالل الرساات و  ،وعنوان اسحمق دون أي يوالفندق والطر 
. ن مخّّس رسّّااتمّو ن كّّتيالقسّّحم هّذا هحم. يأهلهّحم و ب ّّ إىلخمتلّف الرجّّال والنسّّاء مّّن  رسّاات

 ممارساته  عل ني  بيا؛ فل عالقاهتمة ال  عذ هبا طو األروبي  بته يحب إىل العريب  من الرج   الرسالة األوىل
ثّر تعهي و  فندق يفي كيمر ق شباهبا األية تنتظر لقاء صدية من ع و  عربي  . الرسالة الثانهاكبعد تر 
ّّّا تّّّتالرسّّّالة األوىل علّّّ   سّّّردا   هاتسّّّردو تمّّّ  خ وأصّّّوات اجملياء وتسّّّتدعي التّّّار يلحم مّّّ  األشّّّك. إّن 
ّّّحتلبلّّّد بعّّد ا كتّّّر  علّّ الّّّذي أجّّّرب  راملاّّط   العّّّريب  . الرسّّّالة الثالثّّّة مّّن الرجّّّ  ي  ري غّّ   السّّّ ن م 

احتمتّه د قّانال كة  يبقت  ع و  أرو ي ، وهوني  اآلخر يالسرقة وتعذ إىل اعطر  بعدما و  ، يوالتعذ
ة املؤمسّة بعّة مّن املّرأالة الرا. الرسّحها عّذرا  يسّتميأم ّه و  إىلتّ  كي. إنّ ه فر  يو  قه اآللباينيون رفخيو 

 اههمة بقت  أم  عدة وهي مت  ها وتطل  منه املسايأخ إىلت  كت اإّن   .الرسالة السابقة عل ال  تعثر 
ّا   األب. إىلن الولّد رقة. الرسّالة اخلامسّة مّهمّة ابلس ّمت   يهّختّدمها و كانال   امرأةبقت   كذلكو  إّن 
 كع يإذ  ، ه اخلنثيسميو ق حاات ولدا يطيا ان كاألب اجملاهد الذي   إىل شاذ  ال بناامن تابة ك
 يف الغربة.   كاملشا من خمتلف  عايني، و هقيساعد رفيل هوطن بناا

ل صّوت . األو  لرسّاات يف القسّحم األولا خمّاطيمّن  حّوار داخلّية، يّوالقسحم الثّاين مّن الروا
همّّه تت  فوهّّي تبحّّع عّّن الرجّّ  يف املطّّار،  الرسّّالة األوىل ور يفكاملّّذ ة ي ّّروباأل الرجّّ  العّّريب   بّّةيحب
 ،بتّّه يف املطّّاريفقّّد حققّّد الّّذي  ع ّّو ق اليصّّدل. الصّّوت الثّّاين ياان أخّّر يّّاان وتعشّّقه أحيّّأح
 خطّأ ه يف املطّاريّعلقّب  يالّذي  العّريب  لرجّ  ق ايصّد ن   نفسه. الثالّع هّو صّوت اآللبّاينؤ يو 
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بحّع عّّن ي. الصّوت الرابّّ  مّن األذ الّذي هبّا العّريب   كذلّّاحتمّ   كّان قّد  ة قتّ  املّرأة الّّ ميّجبر 
 نوي اانتقام رغحم شعورا ابحلنان عاا أخته.يأخته املؤمس وهو 
 أفّراد اات مّنمّ  رسّجي . إنّ هصوت البوسط ي مّن داخّ  الّوطن ،ةي من الرواريوالقسحم األخ

 ر حتال أقدام الدواعش.ن لهولة يف بلد مدم  يعناو  إىلاء مسأمن دون 
 ة يللروا الكرنفاليةاملالمح  .3-1

تفسّ  و  ،(70: ش1382)وبسّع،  ةيّ وار ة احلين أرعّكمتة والتناق  ي  اا دواجفمزدوجة الطاب ،  ةالكرنفالي  
 .احلر   ريلتعبالال 

 د لغات الفئات املهمشةيجتس .أ
 نياملهمشن صوت  عتعرب  ل تهامنيسر هكن ها تكل ةي  رمسوهي اللغة ال تالرساا حتکي يف ةيالرواهذا 

ن مّّّّنّّّّة يا ه ة؛ هّّّّذيّّّّمّّّّا أشّّّّران يف ملخّّّّ  الرواكخّّّّارج أوطّّّّاّنحم.   اليّّّّاتاجل صّّّّوتو يف اجملتمّّّّ  
 تعلّّّو فهنّّّا ،اهتمّّّامق ابيّّّتلة اشّّّاذ  عّّّد ها يعتّّّين هبّّّا اجملتمّّّ  و ية الّّّ  ا تعّّّد دة املي ّّّري األصّّّوات الغ

  حلوار.اب اهيوعشف عن كتل
ّّدمت  العّّريب  جّّ  الر  صّّوت   تسّّرد .لرسّّحم منظورهّّا بلغتهّّا ومبفرداهتّّا شخصّّي اتة للأرعّّية يّّالراو  ه 

 كذلكّ. و نيثّق ابآلخّر يا هّو و  –عّع، يحس  ما - ةي  داخلة الي    النفسكاملصاب ابملشا الشارد 
عائلتهّا و  هّاا لتمعاملرأة املؤمسة الّ  مّا احتاّنهصوت  تسردخوخة. و ياحل   يف الشصوت  تسرد

رهتّا كسّرد فتف ،هّاوآام ال العّائلييّالب صّوت مّرارة املّرأة يفإنّ ه . الغرب إىلالت أت ف بعد طالقها
 ، وهربريالتحق  و يذعالت عاين أنواعقد  انكالذي   العريب  ة صوت يتسرد الروا اة.يونظرهتا عاا احل

را ية مبعّّّّاذيّّّّاألروب  ع ّّّّو ال كتلّّّقتّّّّ  ين ّّّّه كل ،تهّّّّاييف بليسّّّكن  امّّّّرأة إىلوالت ّّّّأ  الغّّّّرب إىلوجلّّّأ 
ّيألب و قّه ايطيال فّ، يّنيا أي مّن املثلشّاذ  عتّربا اجملتمّ  يالولّد الّذي  صوت كوهنااملختلفة.  ه. ؤخب 

يف  بصّّقال  »قه: يق الوصّّمات ومعاملّّة األب مّّ  صّّديّّطيا  عنّّدما ي  ري غّّمنظّّورا القولّّه و هّّا ومن
    كّّّراا يف  تّّّالّّّذي صّّّرت   كهاجسّّّ« اايفّّّرا،»؟ كان عمّّّري آنّّّذاكّّّحم  كّّّلتّّّه ايفّّّرايف.  وجهّّّه و   
 .(49: م2018ات،ك)بر « .كري حولجي   ما كالناس، ويف  

تعود هّا اجملتمّ  وا ي؛ وهي أصوات ا ؤنسه القارئي من نوع ايالقااترسحم  الروائية املنظورات
سّّي؛ كي مبنظّّور عكّّيو  ةي ّّداخلامنّّه الكرب  ميّّو هنّّا علّّو صّّوته ياهلّّامش حلاّّور. فاب اسّّم  هلّّي

حم طائر الغراب، و ان خالقهحم ك»ه: يألب العريب   فىتي الكيمثلما    يف يالغر «. وتراك»سم ونه يورهب 
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ّّّّحم   لومونّّّّه يانوا كّّّّ وا إجّّّّالل أو عبّّّّادة.  مير كّّّّواحّّّّد مّّّّنهحم. ا تكتعّّّّاملون معّّّّه  يانوا كّّّّإهلهّّّّحم أّن 
اصّّرة وحلقّّاُل ابلغّّراب يقولّّون إن ّّه غّّي  )...( أان هربّّاُل مّّن القيقتّّه الناقصّّة. يسّّخرون مّّن خليو 

، لنّّا وجهّّا آخّّرا مّّن اآلهلّّة بصّّورة مقلوبّّة عّّر  يهّّذا اخلطّّاب   .(89م: 2018بركّّات،)« الّّذي أحببّّالُ 
 .س وا إجالليوا تقد ؛ز واهلامش، واألص  والتاب كابنقالب املر 

حم هّّءار آ بي نّّوايل ألوىلاة الفرصّّة ملخّّاطي الرسّّاات يّّ  الرواي، تتّّةي  امشّّجبانّّ  حاّّور األصّّوات اهل
 ن،ينظّور اآلخّر سّنا مّن محم أنفينّا نقّإن  »:نيقّول ابختّيمّا كة؛  يّيف القسحم الثاين مّن الروا ةي  الشخص

 ظات يفخذ هذا اللحوأن أن سبة هلاة ابلن  ي  ها تظ   خارجن  كنا وليويفاول فهحم اللحظات املقو مة لوع
وعّوعات شّف جوانّ  املكيفتّزاححم األصّوات   .(176 :م1996تّودورو،،) «.خّرا من منظّور اآلابنحس

 علّ صّوت طر اليسين أدون  ةي  وار بع  يف احلالصوات م  األ تت اوب ةالكرنفالي  يف  واملنظورات.
 الكّيف   ،د اآلخّراطّ  الواحّخية تسرد األصّوات املختلفّة الّ  يالرواو  .(16: ش1388، كيّار ك)ماآلخر 
سرد يسحم الثاين الق يفها و يت  األخال ألخكيف القسحم األول، ت نرىمثلما  ؛ األول والثايننيالقسم

 ة.يع داخلي دون أي رقابة خارجيحديف بحع عن أختها يصوت األذ 
 القناع  .ب

السّّّّلطة  لخّّّّالعاصّّّر اجملتمّّّّ  امل املهمشّّّة يف ةي  شّّّّعباملعّّّّامل الهّّّّي حکايّّّة    يّّّد الليّّّّة  بر يّّّروا
ي ذالّّ ةاطي ّّوقر ميلدل  يّّ األفّّراد ومتثنيط بّّيوسّّ البوسّّط ي، وهّّو بصّّوتة يّّالروامّّا ختّّتحم ك.  مّةكاحلا 
ش. دواعت والّه السّلطاتّع وقهر و قمّمالّوطن  رغحم أن   ،دون أي قم حلاور ا سم  فرصةيسم  و ي
 يكيالسّكلاد يّه للرب يّان فكّي ا مذالّ عصّر املعلومّا   اليف  اهامشّي صواتعتربا نن أن كمي لكذكو 
ؤنسّّها يشّّع  و ؤلفهّّا اليزال يّّان وا كّّة الّّ   ميّّر عّّن السّّذاجة القدية. إن ّّه تصّّو للرسّّاات الورقي ّّو 
بوسّّط ي: قّّول الي مّّاك  ،ج القمّّ يخّّالل عّّ  إن ّّه قنّّاع شّّعي  ة. ي ّّقلّّ  نظّّام السّّلطة املعلوماتيل
وا ن أحّّد إذ ابتّّ مّّنياقبال فقل مّّا مّّر ياسّّكلاأمّّا الرسّّالة و  دة. )...(يّّا يف مناطقنّّا البعري نّّاُل أمّّك»
 (. 124: م2018ات،ك)بر « ار اإلرهابكن عن أفيدي البعنيفعتربوّنما من وسائ  املتخل  ي
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 الرسّالة صّوت عمهّا.ي سّمعها أحّدو وايا  ةيّداخل اار كصادقة وأف علو أصوااتتالرسالة قناع ل
لنفوس إا اتقنعها  اذبة ال  اكساوي األخبار اليتس  موقعا كيرب  ليحم الوجدان يخافال من صم

   األدمغة. ية بغسياندا واحلمالت الدعائغذب والربوابكمنة واليبفر  اهل
بّه أذين كد، إذ تيّف مريجّدا ، إذن، هّو غّا ميبّدو قّديو من أخبار يالراد عل    ما ألتقطه ك» ذ 

 (.126م: 2018بركات،)« .اةيو أخبارا  نقيقول الرادي ني، يف ح)...(ج اانف ارات يال  تتاب  ع 
 وقّّّد حت ّّّ  مه ّّّورة مؤمسّّّة إا امّّّرأةصّّّوت ان كّّّق اهلّّّامش ولّّّو  يّّّطيا  اجملتمّّّ  السّّّلطوي  

ألين   م،ياأل كة يف تلّّّّيأم ّّّّي راعّّّّ انّّّّالك»لتابوهّّّّات؛ إذ تقّّّّول: لمراعّّّّاة  تهّّّّايسّّّّع هو تو نفسّّّّها 
سّّأُل يا أحّّد . )...( و هّّا املّّال ابنتظّّاميإلنّّال أرسّّ  كحُة طالقّّي، ألين   يابتعّّدُت عنهّّا، أان وفاّّ

يف  ككشّّي ف ألحّّد أنيّّكف ة  منق بّّةو،ري ثّّكاان  يّّل ّّه. مبّّا أن  البنّّال    بّّةو، وأحكن هّّذا  يّّنفسّّه مّّن أ
 (. 77: نفسه)« أخالقها

 الشّرقي   نسّانلبسّه اإليالّذي اخلّادع قنّاع ال إىل الن  ريشية الشرق والغرب؛ يلنائ إىلابلنسبة 
 ابخّتالق ار هلّحم إاي خا ةي  غربال. املشرد ون واملهاجرون يف البلدان ةي  الغرباته يف البلدان يستمر حيل

 اآلخّر افهمهّي بّة ايغر  ممارسات إىلي ؤد  ي رغحم أن ه ةي  غرباة اليناس  احلي (ىة أخر ي)وهو وجه آخر
 ع و ال إىلل أ ي الذي اردالش العريب  قته أو الرج  يم  عش العريب  يف قصة الرج   نرىما ك؛  الغريب  
ة بّّيمارسّّات الغر ة واملشّّاذ  ي العالقّّات الكّّت الّّ  حتياكّّة احليّّمّّا نشّّهد يف بقكو . قتلهّّايو  ةيّّالغرب

 ابّد   ريب  العّ» : صّر  يإذ  ؛دوجّو الامن كّم تنّاق اذبّة الّ  كاجملعولّة والقناعّات ال تيو حس  اهل
 (.63: نفسه)« اييي كر واملعامالت لين الغرب ابختالق املعاذيقتن  مبوا  يأن 

 الواقّّّّّ  نياّّّّّاد بّّّّالت   شخصّّّّي اتة؛ تواجّّّّّه الي ّّّّجتماعاة اايّّّّّاحل ة يفات املتاّّّّاد  يّّّّّجبانّّّّ  الثنائ
الّّ  قامّّال ابلسّّفر وهّّي يف غرفّّة تنتظّّر قّّدوم رجّّ   ع ّّو ة اليّّاكيف ح وجّّديال. وهّّذا مّّا يّّواخل
ّّّوهحم ومّّّا هّّّيت أير كّّّذ  ّّّإلسّّّتند ين أن كّّّميهمّّّا أصّّّدق ي  قّّّة؟أ وأياحلقي م شّّّباهبا. مّّّا هّّّو ال ه؟أ  ي

قواعد السلطة الّ   وهي نسانختدع اإل ةها لوابال مقبولل  كة  ي  خية والتار ي  جتماعااو ة، ي   العلميالقاا
عتربا تما من شأن الوهحم وتعلو  عل تشط   يكل ،حقيقةوالبع  اآلخر  ومها   يالقااتعترب بع  

 :ع و تقول الفله.  الوعع ال  قد نين والقوانياة البشر حس  املوا  يلت ع  ح، و حقيقة
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مّن  خّويف س بسّب يحَّ ، لكون أمام املرآة أغس  وجهي أو أتك أنيفأان ا أع  نظ ار  ح»
شّططو و هّو وهّحم  ك  ذلّكّ)...(،  ريثّكالصّورة ب كتلمن صور  )...(، ب  ألين  أعر، أين  أم  

 (.41 م:2018بركات،)« ا لزوم له.« علمي»وادع اءو 
 . ةكرنفالي  سة  ممار يف ة لتفا  السلط ةيشخصال ختتاران كل ،الوهحم قناع اتنتابه السلطة وتبعدا

 اهلجو و الطنز  املر   .ت

ات جتماعّايف ا اص  اخلطّاب اخلّف ،ةالكرنفالي ّة واعحة عرب الطقّوس كالااح ةي  شعبالثقافة ال
رغّّحم  .(151: م1996ورو،، تّّود)ا تهّّيل  كب هّّايإل ريالثقافّّة وتشّّهّّذا   مظّّاهر يّّشّّف عّّن مكي ،ةي  شّّعبال

ا؛ ولو مر   كق الاحلخت ةلي  الكرنفاممارسة التناقاات يف الطقوس فة، ي  اة والقناعات املانيمرارة احل
 (.52 :ش1391ولز،)ني سكالعات  الطبقي وخلق ترات  ع يهتاو  ك هذا الاحنيعترب ابختيإذ 

 إىل ريتشّّّبّّّ  ، كة للاّّّحري ة املثّّّي ّّّ العام  ريئّّّة والتعّّّابياأللفّّّال البذ ةيّّّهّّّذا الرواقل مّّّا تسّّّتخدم 
ّكماع، و لس ّاب املسّموحة ري احملذورة غّيي والقاااخلطاب العام   نّة يف يدف ةي ّداخل ا  أسّرار  شّفكا تأّن 

توجّّّّد ا هولّّّّة.اجملهتا ري مصّّّّ رسّّّّحمتوبّّّّة للمخاطّّّّ  اافعاعّّّّي، وتكات خّّّّالل الرسّّّّائ  امليالوجّّّّدان
ته قيعشّ كتاّحو  يب  العّر شّتحم يمثلما ؛  الدارجة إا اندرا  ريلمات اهل و أو التعابكئة و يلفال البذاأل

قّي. ي طر ي وعّعها يفرب  النهّار الّذ علّ ا  يجنَّ جنوين. صار توتري غابا  صاف» :دون أن تفهحم
« .عتّّّ عُّّّ  البهّّّا ي، وهّّّي مسّّّتمرة يف اابتسّّّام، مّّّ  نظّّّرة رؤوفّّّة فةيّّّلعربصّّّرت أشّّّتحم وأ عّّّق اب

 .(64:  م2018ات،ك)بر 
 كذلكّمتّزاج، و ة عّرب عّدم التفّاهحم وعّدم ااي ّجتماع اايبعّ  القاّا علّ ر  مّ كعح كوهنا

وتقول: « هيفراش تشع لعمانة اجلودة »تسخر املرأة . مثلما سي  كعرب انقالب الثوابال وسردها الع
تمر يف سّيتّة  )...(، يه ميّعل ، )...( وأان ممّد دةبعّد مّو  يبقيد أن أدفّ  ننّا  مرتفعّا ملّا سّيا أر »
 .(40 م:2018بركات،)« حتال جث .« تنف س»الّ

 إذ ؛(Bakhtin 1984 :94)ة ي ّواخلارج ةي ّداخلقّاابت الالتخل   مّن الر  ميه د أرعية  ايل  رنفكاجلو ال
خا يطب عينين الثوم؟ الثوم كل»ما نشاهدا يف سرد الغرام: كبا  ي  صب  الننت طي حىت   كهنا ا  ظور
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هة وتغس  مالبسه ير كبروائ  الرج  ال يف   برائحة الثوم. ترعي  فم ا تقب   امرأةقاوم ي.إذ من )...(
 .(19 م:2018بركات،)« بسعادة. ةأو جواربه النتن ةيداخلال

ا »تقّّول: ما عنّّدلغّّرام ر مشّّوار اك  ة عنّّد تّّذ النتنّّرائحّّة مثّّ  الابلطنّّز املّّر   يالقاّّا سّّردهنّّا ت
 (.62: هنفس)« .تية النفايش عن حاو يمن التفت ي هق ىر من هذا املشوار سو ك  أتذ 

ر  يتصّّّاو  كابّّّ  هنّّّ اة يف الغّّّربيّّّاحل ظّّّاهرمب ة املّّّر ة ا ختّّّت   كهّّّذا الصّّّور املتناقاّّّة املاّّّح
قّّول: يه و يّّالدتّّه مّّ  و ير كذ  العّّريب  ي الرجّّ  كّّيإذ هّّا ير كختلّّق جّّوا   مّّن اجملتمّّ  الشّّرقي   ةالي ّّرنفك
أنّ ّه كقناعّّة  و مبّّزا   اّّربيني ان أيبكّّ»ي: كّّيأو  ،(41:نفسّّه) «يف وجهّّي كبصّّقت  ير كّّأمّّ  ذ »
ف إحساسّّي وعظّامي وخف ّّ يحس ّّن مقاومّة جلّّد (...) سّّتأ  ال الاّّرب الّ ك  أشّكّّين ليّهي

 الشّخ  أن  كّملرارة  ابه يعل كاحيلق جوا خت ،ةيلعبل  ااحتقار ساليممارسة أ (.51:  نفسه)« ابألمل
 ة.ي  سكبقراءة ع هنقايه ليستدعي

 اةياملوت واحل ةي  جدل .ث
 شّّّّهحم رغّّّّّحميع واسّّّّتمر يحببّّّّ  الن ّّّّاة ل نو كتمسّّّّين ياللّّّّذ شخصّّّّي اتة أحّّّّوال اليّّّّالرواتسّّّّرد 

ّّّالّّّد    ةي ّّّ دلف. ةنفالي ّّّالكر فّّّاات طلّّّ  يف ااحتتُ مّّّا ك  ةي ّّّرامّّّة واحلر كاة واليّّّطّّّالبون احليحم واهي. إّن 
اة يّّاحلف ؛اةيّّة للحممارسّّو  اي ّّعيطب املّّوت أمّّر اعتّّرب ي؛ إذ ةالكرنفالي ّّ نياّّاماملمّّن أهّّحم  اة،يّّاملّّوت واحل
هنا و  . (30: 1391نولز، ) اةيالفو  للحف ،ةور ري ون والصكدة من املوت واستمرار لدائرة الينشأة جد
ّّّحتو هحم  مّّّن الّّّت  ئّّّا  ونّّّه بريكالّّّذي سّّّ ن يف  نّّّزاانت بلّّّدا رغّّّّحم   العّّّريب  الرجّّّ     يالتعّّّّذ أنّّّواع  م 

 إن ّّّه .ذبكّّّلا عّّّربدة يّّد يف صّّّورة جديّّّمّّن جدش يعّّّيلته احملافظّّّة يال مّّّن شخصّّيّّّمي ،وااحتقّّار
 .ذ ااب ابلفع كصب   يف  من العذاب واهلل  وااغتصاب، تخل  يذاب  لكعع،  ي

.)...( اّايغو طّون أتي. ي  علّبولّون يانوا كّس ّروين.  كن هحم  كّق.)...( لي  التحقالياختلفال أس»
.( قد صرُت ).. .به هموينما تت      كحم وقمال بكيعلذبال كد أن أعع،. أان ابلفع   يقلاُل هلحم: أر 
 (.56-55م: 2018بركات،)« لمة.كال   معىكرجال ؛ رجال  ب

وا بالدهّحم كّع ف ،احتقّاروا  ي  أنّواع التعّذكّرة بياة مر يحوا مارسة ي  الروائ شخصي اتالغالبية  
اة، يّللمّوت واحل ا  يّمتناها ة عاملا  يتصب  الروا ك. فبذلى  واهلل  مر ات أخر يشون التعذيعيهحم ن  كل

 .كرنفايليف فااء   واخلو، والرجاء، واهلدم والبناء
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 (70 :نفسه)« ما.هلمرد   ا بهحم، قااء وقدرا  يي وإم ا من نصي  مث  املوت إم ا من نصيان التعذك»
طالل األ عل ش يعي إن ه .ة املوتيسخر من قايلوب البوسط ي  ا يفري الذي بر  أخ ساردال 
ارس ميو  ن املفقودةياو لة للعنرت   الرساات اجملهو يمدامهات احلرب واملوت، و  خالل رة يف البلداملدم  
تعّة وّنّا لعبّة  ممكالب عّن  كلربُت وتوقفال مناوشُة اك»قول: يا لعبة ممتعة، و أّن  ك  يف املهلكةاة ياحل

اانت دشّرت و يّاحل حّىت  . واانتيّالطرقّات أو ختتبّيف يف  رائّ  احل عل )...( هترب اخلالئق ومتوت 
 (.124 :نفسه)« ي.قب  راتنال أعود ألكاا هربال مرارا ، مث  يان أأ .فا  يلها الناس جكيف الفالة أو أ

.  ريلقت  والتدماخالل  شيلعمن ا ابد  ن الفرار منه ب  كمي اة وايللح عترب املوت استمرارا  يهنا 
، مث     مّّا أفعلّّه هّّو اهلّّرب والعّّودة. اهلّّرب والل ّّف والّّدوران والّّكّّ»قّّول: يمّّا ك  هنّّا إىللعّّودة اذل 

ا خّط  هلّا  كل  تتحر  ا)...( فاحلروب   .يلة التس آلت ي أجد بط ار نياألغاين ح إىلوااستماع 
 فّّر  يلواحّد أنّ ه ا  توقّ ي نير  حّكّيا  غّدا ، وهّو ري وتّّدم شراسّة  ثّر كصّب  أيوم قّد اليّة. املنهّزم ري أو سّ
 ( 125: نفسه)« نهزم.يه ألن  

 ة،يّا وا ّناهلّة يّ بدانسان يف دائرة مستمرة اع  اإلع، اش خالهليوالع االت احلرب ودمارهيو 
   آن.كش يف  يوت رغحم العميرغحم املوت و نسان اإلش يعيف

 يكالغروتسد اجلس .ج

ون مثّ  كّعّرب التعامّ  مّ  ال يف الفااء الكرنفايل  ترب  عة يال  ترتبط ابلطب ةي  اخلصائ  اجلسد
 Bakhtin)ة ي ّّّاتور كيار كة والبطّّّون واألنّّّو، مّّّ  نّّّوع مّّّن الي  األفّّّواا الفّّّاغرة والثّّّدي واآللّّّة التناسّّّل

ة ي  العناصر اجلسد إىلة ي  حم الذهني املفاهري  ة وتغي  اخلصائ  اجلسد عل  ةالكرنفالي  د ك  ؤ فت(.  26: م1984
: ش1393، واآلخّّرون ي)غفّّار ة وموعّّوع ممارسّّة اجلّّنس يف القصّّ  ي  إذ تّّرب  املوعّّوعات اجلنسّّ ،ةيّ واملاد

حم ي  العناصّر الالمت انسّة وعسّيّكاجلسّد وتر  علّ ز يّكهّو الع  كالغروتسّ هحم عناصرفمن أ (.106
 (. 20-18: ش1369،اتمپسون)ة، والذعريراهكة ابخلو،، والئاألمور بصورة ها  

وصّّف  إىلطّّر، والشّّذوذ والت   كالسّّخافة واإلعّّحا علّّ مّّن دالتّّه  كمفهّّوم الغروتسّّ ري  تغّّ
والعبّّّّّع   وإاثرة الفوعّّّّّ ة للشّّّّخوص، واابتعّّّّّاد عّّّّّن الّّّّواقعي  يولوجكياألحّّّّداث واألحّّّّّوال السّّّّّ

ّّّر قّّد ف ؛(391: 2013،يجيّّّ)ودال يّّومظّّاهر الّّّوهحم واخل ، كالغروتسّّّ عنصّّر اخلّّّو، يف علّّّ  زرياكّّالز ك 
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بّة يعسّحم صّورة ع ف   يّد الليّة  بر يّروام ّا أ (.245: 1388، كيّار ك)م ابجلان  اهلّزيل نيابختهتحم  انما يب
ون كّّّثّّّر مّّّن أن تكأ هّّّذا الصّّّورو الرسّّّاات. مّّّن مّّّن اجلسّّّد وممارسّّّة اجلّّّنس يف القسّّّحم األول 

 هة.ير ك  ةيهزلو ة شاذ  هي ف ،ةكماح
 نّال خ ّال  ك  مّا قبّ  اجلّنس.ينّال فك  كائنات بال جّنس، أو أين  يف عمّري ذلّك  كان هناك»

ات مّّن اليّمكلّّة أو  ورة أو األنو كان لصّّناعة أدوات الّذ كّان للهّّرب وا مكّمّن جّوعي الّّدائحم ا م
 (13: 2018ات،ك)بر « هذا النوع.

 ة من ممارسة اجلنس:يكجسدها وتعطي صورة غروتس ع و تصف ال ماك
ليّّكاخلّّرس، و   حّّىت   مّّن منّّا ران نيا نبّّدو متفّّاجئ حّّىت  لحم )...(كنّّا نّّتيعل» ذا كّّنا هف تبّّد 

، ...()يفنحتّّه   مسّّأصّّرت  ة)...(يّّ، )...( أين  صّّرُت منحنربان، )...( أصّّبحال أقصّّر طّّوا  كّّو 
هّري لّن   .( بسّب  آام).. سار )...(، سّننام أحّدان مّ  اآلخّرالي إىل ال  يالن قليشف َّ مت يوأر 

 (.47-46: نفسه)«)...(كوس حتت  أن أتق  يأستط

لرجّ  عالقّات ال خّال نّرىمّا كة من املعهود.  ي  ري صورة غو  ،من الغرام، واجلنس كهذا غروتس
الثالثّّة  الرسّّالةترسّّحم و أ. اذاهلّوإ اهّّكغّزو املّّرأة امتال  الغّّرام عتّّربيعنّدما  ،ةي ّّالغربقته يوعشّّ العّريب  

 ه: يوتشته العريب  ة من جسد املرأة ال  حت   الرج  يكر الغروتسيأحسن التصاو 
  جسّّمها، كّّل رهّّاكا و ا  )...( ا ددُت قرفّّيّّا  ومه ياملّّرأة اغتصّّااب صّّر  كهّّا تلّّياغتصّّبتين ف»
 ةيّّّّّّّّّّّّّات الغواكّّّّّّّّّّّّّانّّّّّّّّّّّّال ابتسّّّّّّّّّّّّّامتها الرؤوفّّّّّّّّّّّّّة ذات الشّّّّّّّّّّّّارب، حر ك.  )...(  األصّّّّّّّّّّّّّفرياألبّّّّّّّّّّّّ
 (.65-64 م:2018بركات،)«ال ...
 مّّن منظّّور ةي  داخلصّّائ  اجلسّّ رسّّحمتأصّّوات و ، اءمسّّأائنّّات بّّال كة  ي ّّالروائ شخصّّي اتالهنّّا 
 قول:يو  ةي  نساجلثوابال ال قب ي الذي ااملثلي  اب  الشف.  ؤلفه املخاطي ا شاذ  خمتلف 
 إىلحملبّّوب ف غّادرين جسّّحم الطفّّ  ايّّكاُل  يّّدي ورأيّ أفلّّال  جنسّي الرجّّويل مّّن نينّاُل حّّك»

 .(88: فسهن)«   بوبرين جعالا بشعا ومرذوا وغياالتباس اللذ كاهلشاش وذل كتل
 .ائي  كمل احليف العا ي  كظهر نوع غروتسيل كرنفايل  رات يف الفااء اليترسحم هذا املغا

 انكالزمان وامل ةكرنفالي   .ح
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 ، نقطة اخلتاميفتوقف يا   من دائري  ب   قاب  لإلعادة، ري غيً عمود اس  منيل كرنفايل  الزمن ال
واهلحم اباسّعجاع ون أحّكّية ي ّالشّخوص الروائف. (274: ش1391)نولز،ون كوال عةيري يف الطبجيمثلما 
عّّي تتعلّّق ابملا ة ايّّلرواأحّّداث ا .ةي  آمّّاهلحم املسّّتقبل إىلون ري شّّيري يف احلّّال و جيّّاملاعّّي ومّّا  إىل

  يأبمّ  عّئ مّن احلّال   تّ  يفكاحلّال. الرسّاات ت إىلتد  مّن املاعّي مي اري  كفقط ب  السرد التذ 
 ائي  كّّلّّزمن احلا. ملسّّتقب ا إىلو احلّّال  إىلمّّن املاعّّي  الزمّّان  مّّن دائّّري  فة. ي  مّّن القّّراءة املسّّتقبل

ا يدور دون أن ي   اغ يف الفّر ريالسّو ال يّة اخلهّو   إىلرج مّن الّزمن الواقّ  ابلل ّوء خيثبال يف نقطة ورمب 
 عند اانتظار يف الفندق.  ع و الم الكما أشران من  ك

هّذا و  (107: ش1388، يد)ا ّ يف الشّوارع ةن العام ّكاألمّا ك،  ي  ان ااحتفّال الشّعكّم كرنفايل  ان الكامل
بلّدان  كاملواطنّون وهنّهّا اكن تر بلّدا كبّ  هنّا ،اءمسّن واأليعر ، ابلعناو تا ال  ن كة تسرد يف األما يالروا
ّيّوت العائليّشّون يف البيعيها. الشّخوص ا يإلل ؤون ي ىأخر  ق يّليوت وا يّتشّبه الب ا يف غّر،ة بّ  رمب 

 ن.يالقواد   ة أو غر،خهات أو    القاذورات املتوس  يو يستدابإل  سم  تما كال؛  يابلب  هبا أن تسم  
ة ملطّار يف حالّالفندق واو نافذة الخلف  مث  ؛ن العام ةكة هي األما ييف الرواة ي  ن األساسكاألما 

  بّ  موعّ خاص ّة ةي  أو هبو  خاص ةة ي  تعلق جبنسيا  ان عام  كم املطارالقطار أو  . اانتظار والعق  
التعلّّّّق  رسّّّحم عّّّّدميبّّّّ  لّّّّق جّّّوا لألمّّّّان وااسّّّّتقرار والراحّّّة، خيهنّّّا ا انكّّّّب والّّّذهاب. املياإل

 رغبة يف اانتقام.و   يمن العقاب والتعق وفا  خواملغادرة والفرار 
 (19:م 2018ات،كبر ) «.س القمامةيكك،  يي يف قطار األر أان قذفتين أم  »
 (114:  نفسه) «ألر. عل قولون. مل أعثر هلا يما ك« جهة لهولة» إىلال هذا البلد كتر »
 رب: نقا  احلأرة حتال األر  املدم   ة يفي  انكالالم إىل البوسط ي يف الوطن ريشيا ري وأخ

تّ  كيمن  إىللناس، امن  ة  اليخ ن متاما يف املناطق املدم رة وتتصح ر قراان  ي ختتفي العناو نيفح»
 (125: نفسه)« أي عنوان؟أ.... إىلالواحد؟أ و 

. شخصّّي ات الري  وحتّّ تي  و ال اهلّّتشّّت   إىل ريشّّي ان الروائّّي  كّّة. الالميّّابهلو رتبط يّّان كّّامل ةيقاّّ
 نيوبّون بّجي شخصّي اتمّن  كرنفايل    را رسحمو يوتصو  ؛ةيان هو فقدان اهلو كفقدان األر  وفقدان امل

 اآلفاق دون انتماء ودون تعل ق.
 ةي  لغو ال ةيتعد دال .3-2
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د فالصّوت املتفّّر   املوجّودة والسّّابقة؛ار كّّمّّ  اآلخّر يف خماطبتّّه وخماطبّة األفيتحّد ث  نسّانإلا
 ؛ةيّّوار لّّو مّّن احلخيالم ا كّّال(. 5: ش1391)نّّولز املباشّّر مّّ  اآلخّّر رينطلّّق خّّالل احلّّوار املباشّّر وغي
د حّّد  (. 164: م2015،ي)مصّّطف ةالكرنفالي ّّنّّوع و اقّّعاب اخلطّّاب مّّن الت   سّّهحم يفيتّّداخ  امللفو ّّات ف

1الصوت لنائي  خطاب و  واللغة خالل حوارات خالصة،ة يالروا يف ةي  وار د احليي أمناط تشنيابخت إذ  ؛
، وأخّّريا ...ويوجّد وعّعيته ...ياّم ن خطّاب اآلخّر وخيلّق لّه منظّورا  و خطّاب يشّخ   » كهنّا
« .ةة حواريّ خطّاب اآلخّر يّدخ  فيّه نرباتّه وتعبرياتّه، وخيلّق خلطّاب اآلخّر خلفي ّ إىلفّاذ ه ابلن  فإن  

 .(119 :م1987)ابختني،
 نيالتهج .أ

اخّ  د ينيجتمّاعا نيإنّ ه مّزج لغتّ»الصّوت،  ثنّائي   نّوع مّن منّاذج اخلطّاب النيالته خطاب 
ا، ي أو هبما معاعاجتمق ة وبفار ي   حبقبة  منني مفصولنيي   لسانينياا التقاء وعيملفول واحد وهو أ
لّّوعي خَّ  وااملشّّ يالّّوع : مّّن الّّوعينيعّّين حاّّور منطّّي نيامللفّّول؛ فّّالته  كداخّّ  سّّاحة ذلّّ

تلفّّّة يف لغّّّة ة خميّّّاجتماعن مّّّن جّّّذور يديّّّ البعنيالّّّوع هّّّو التقّّّاء .(162: م2015،ي)مصّّّطفشّّّخ    امل
 (.537: م2020)عبدالوهاب  واحدة

ه مباشّّرة يّّبس لغّّة أكّّعيه إذ يّّمّّ  أب ولّّدالم الكّّ   هّّو  يّّد الليّّة  بر يّّروا  يفنيمّّن منّّاذج الته ّّ
«  ي  عّعف شخصّ»عّن ع يد احلّديطبعا ا أجد أن ه املدخ  املناس  لنع»المه: ك  شخ صه يفيو 
 نيبّ لّداخلي  احلّوار ا ي أني مّن الشخصّنيالم ه ك  ذاه  (.86: 2018ات،ك)بر « .صار مم وجا   يالذ

صّة( أي الولّد وأخّر  ةي  شخص ه وا يّلعخّذ أيي )مشخَّصّة( أي الوالّد الّذ غائبّة ىحاعرة )مشخ  
دم ر يّ ي  ئولوجإيّدوت صّلحم كأن  صّوت املّتكّنهمّا تاّاد. و ي، فبيّنيونه مّن املثلكة ولدا و ي  ري ق غيطي

 شف منظورا. كيو   -«ةي  شخصععف ال»-لغة األب 
الولّد لفظّة  يسّتدعي مثلمّا ؛الصّوت ثنّائي  ة من هذا النّوع مّن اخلطّاب التعد دة مناذج ميلروال
 . (49: نفسّّّّّه)«    النّّّّّاسكّّّّّالّّّّّذي صّّّّّرت  تّّّّّراا يف   كهاجسّّّّّ« اايفّّّّّرا،»»قّّّّّول: يو « اايفّّّّّرا،»

 خر. ق اآليطت ة اي  عتربا خدعة من لغة سلطو يخالفه و يمباشرة له يالم أبك  ولدال حارستي

                                                                                                                   
1Double voice 
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اشّرة ل لغّة مبد  لغة مباشرة )أ( م  / ومن خّاليعس»الصوت خالل  لنائي  ،خطاب نيلته ا
مّّا ك،  « نثّّخ»س السّّب  يف أن ّّين يلّّ»قّّول: ي مثلمّّا( 88: م1989،ين)حلمّّدا« )ب( يف ملفّّول واحّّد

ة ي ّّّنب   « خنثّّّ»لّّّّ ديهّّّذا هّّّو الت سّّّ( 87: م2018ات،كّّّبر )« مّّّن قاتّّّ  و قتّّّ ...  ايلتنعتّّّين، فمّّّن أمثّّّ
 تها.ي  ة وسلطو ية الرؤ ي  الفه بسب  أحادخيه و يق الولد وعي أبيطيها، إذ ا ري تدم

ا يّّن  ا  ري تّدم بتّهيق حبدم ر عاشّيّ»: املّرأة قّولت؛ مثلمّا اآلخر املاّاد   يد لوعي عسري خنيالته 
إذ  ،رشّّعرين ابلّّذعي«. األبّد إىل»حبب ّّه  عّّديني   رجّال  مسّّأنين أن يؤذيّ. أان مّّثال صّّار ا  ري ثّكهّّا  ب  يألنّ ه 

: المكّّهّّذا ال(. 40: فسّّهن)« دحم ابلسّّ ن املؤب ّّكاحلكّّ،  ري  ي، ألن أتغّّيّّ رأري  لّّاا  ألن أغّّ يل كع يّّهّّو ا 
 د مرا.يل هيستدعي  قه بيطيلحم جبدل خفي، وهو ا كزج يف ملفول املتمي ي  ري غ، صوت «األبد إىل»

 ،بعّةاة الر ه الرسّالمنّو دا. اليّلحم وصوت اجملتم  وتقك صوت املتنيون بكيأن  ميکن نياهل  اهذ
 لغة أم ها يتدعوتس« حةياف»عترب الطالق يالذي  رة لتمعها الشرقي  كف  إذ تقوم املرأة ابجلدال م

عملّي و ذا البلّد هّ إىلنال، ب  كنتمّا سّب  ه ّر  أوهي مل تغفر يل طالقي وا »ها وتقول: يوأخ
  ين  القّّّي وألان وفاّّّيحة طأبتعّّّدت عنهّّّا ا)...(  خادمّّّة يف بيّّّوت النّّّاس ويف تنظيّّّف وسّّّخ بشّّّر

 .(77:م2018ات،كبر ) «.ها املال ابنتظاميإلكنال أرس  
 شخ  حّق      كل ملفو ها. اتبوهات اجملتم  وتصارعها بوعيها يف ةي  شخصذا ا تنتاب الكه
ذي ل املنظور الّه عاد. إن  نيعلهحم منعزلجياألفراد من حقوقهحم و  رمي ن الصوت السلطوي  كاة ليللح
مّّن  ت اجملتمّّ صّّو  املّّرأة تسّّتدعيف. مّّن نطّّاق املّّألو، والعّّر،اخلّّارج نسّّان هّّبط مّّن قّّدر اإلي

 املشخ    وتبطله.  امبلفو ه _حة الطالقيفا_خالل صوت عائلتها
 األسلبة .ب

 لغّة )أ( مّن خّالل اللغّّة )ب( نياجلمّ  بّ» علّّ   و اليد األسّيّتقل علّ ة تقّوم ي ّاألسّلبة الروائ
 ك، هنّّاي خمتلّف املنظّورات والّرؤ نيرغّحم الصّراع بّ(. 88: م1989، )حلمّداين« ، يف ملفّول واحّدةي  عّمن

 الرجّّّ  كّّّان المكّّّف األوىل ةيشخصّّّيف رسّّّالة ال نّّّرىمّّّا لمث ة عّّّرب اللغّّّة املؤسّّّل بي النّّّوانيالتوافّّّق بّّّ
 يكّألّبس  »قّول: يو  ،راعّي قواعّد وآداب اجملتمّ  األورويبيأن  اوليّإذ  ،ةيالغربوافق م  الثقافة تم
ة ماّمرة. الرجّ  ي ّلفظّة معربّ ة بعالمّات لقاف« جنتلمّان. »( 32: م2018ات،كبر )«  نتلمانك  كرافقأ
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الّّ  حتّّعم املّّرأة وتعتّّرب  د لقافّّة اجملتمّّ  األورويب  ي ّّؤ يو  ةيّّالعربهّّة كلمّّة ابلن  كسّّتخدم هّّذا الي العّّريب  
 ةي  عّّمنعّّرب لغّّة  ،(ةمؤسّّل بالرجّّ  احملّّعم. ومبّّا تشّّم  األسّّلبة لغّّة مباشّّرة ) عتها مّّن أخّّالقيمشّّا

لماتّّّّه كب لغّّّّة اجملتمّّّّ  الغّّّّريب   يسّّّّتدعي هأن ّّّّكف(؛ 88م: 1989حلمّّّّداين، )ملفّّّّول واحّّّّد  يف(، ة)مؤسّّّّل ب
 ؤسلبها. يو 

ّّد أسّّلوبجيالصّّوت، هّّو خطّّاب  ثنّّائي  الم الكّّهّّذا النّّوع مّّن ال اخّّ  واحّّد د  يف أسّّلوبنيس 
لثالثة يف الرسالة ا العريب  ج  ي الر كي؛ مثلما ني املتوافقيني الوعنيأن ه املزج بكالمي واحد؛  كملفول  
م الكبّار لع ائز ويفع ابن نعتين يف» قول:ية و ي  فتخر بثقافته الشرقيو  ةي  العربالثقافة  نيبو ه نيالتوافق ب
 .المهكيف   هاؤسل بيو  ،(61: م2018)بركات،« يف السن  

لصّوت  عاء عمين  ابستد من األذ ة،يهو خطاب من القسحم الثاين من الروا من مناذج األسلبة
المه ك  يف اؤسلبهيو  ار لتمعه يف ذهنهكأف يستدعيو  بنفسهتحدث يبحع عن أخته و يإن ه . اجملتم 
  (85: نفسه)« .أذحبهها عار رج  العائلة، أقتلها ها وصمةنة شر  ي، النساء لعيأععال عمر » :اي  عمن

   الّّ«   الشّّر،قتّّ»ر، بّّّة تعّّييف قاّّ خاص ّّةي بّّو  اجملتمّّ  األيتتوافّّق مّّ  نّّوا ةلفو ّّامل ياهّّذا النّّو 
رجّال عائلتهّا  ديّ علّ أة قتّ  املّر وهي  بةة املتعص  ي  دييف بع  اجملتمعات التقلتوجد زال توا الانك
ة ي  نظرة دون يفجملتم  رة اكوافق م  فتممؤسل    طاب رجويل  خعن الشر،. هذا  سم ونه دفاعا  يمبا 
 ابلقت .  هاعاقبيمن حق ه أن  ىري فمصدر الشرور  اعتربهيو املرأة  إىل

 ضةي أو النقايالبارود .ت
وافّّق يا إذ ةيعّّمن ملفّّول اآلخّّر بصّّورة  سّّتدعي. نيوعيالّّ نيبّّ تاّّاد   ،يبّّارودال أو ةاّّينقال
 سّاحة ياردو بّالرسّحم عّعفه. يو فاّحه يأي (  131: ش1388،كيّار ك)مقاومّه ينقاّه و يلحم معّه بّ  كاملت

ة أهّّدا، خدمّّ علّّ  رباجيّّو  ي  ة تتصّادم باّّراوة مّّ  الصّّوت األصّلي ّّري لمّّة الغكالف ،نيصّّوتالصّراع 
نّّا بنّّوع مّّن تّّنق  ه ةي  اّّمنصّّوات الاأل .(41: م2017ي،جيّّ)ودة متامّّا يصّّلتتعّّار  مّّ  األهّّدا، األ

 قول: يو  ،ة والدايالف رؤ خيمث  صوت الولد الذي  ؛والتناق  ةي  سخر ال
كحم قتلال من املنحرفني؟ كحم قتلال من اخلونة نال ترد د.  كما  كأنال الذي قاتلال  عد الظلحم،  »

ن ياآلخر  عقابعة ليوذر  لوالد الثوري  ا صوتانة هو يام ابخلهت  اا(  89 :م2018ات،كبر )« قب  أن خيونوا؟
ّّّ إىلانّّّة ابلنسّّّبة ي؛ اخلانّّّة أمّّّر نسّّّي  ين مفهّّّوم اخلكّّّل  نيموعّّّوع؟أ هّّّذا التعّّّار  بّّّ أي   إىلن و م 
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  ؛ة السّائدة يف لتمعّه وعائلتّهيّ ة األبو يّالف الرؤ خيّ  خّالل صّوت الولّد وهّو تمث  ي ا  ي   عمننيالصوت
   عبادة الغراب.رج  ية و ي  سخر عبادة اآلهلة بلغتها السلطو يما هو ك

 ة: ي  كة العسيابلرؤ القاهتا تفس ر عإذ  العر،،من تها يسخر  رب  يفيصوت املرأة املؤمسة  يف يالبارود
نّّّال ك.  مشّّبوهة وتيّّعّّه عّّّن عّّذاب نسّّاء الشّّّوارع مل أتعّّر   بّّه. ا قّّّو اد وا بمسأ   مّّا كّّ»

نّال ك عمّة و  رأةامّنّال معهّحم كتصّد ق.   حّىت  رونين كشّيف يّك  أن تّراهحم  جيّ (...) أنتقي  ابئّين
ّّ . (79-78: م2018بركّّات،)« .كمقتنعّّة بّّذل األبّّوي يف اجملتمّّ   ريكّّفا تستحاّّر وعّّي األذ أي التإّن 

 ا:قوهل منو د. الوعي السائ عل تشط  ا أّن  كوتسرد عالقاهتا م   ابئنها من منظور آخر و 
ّّا متّّواتن. كتر  املّّرأة. كأخّّي، أان مل أقتّّ  أم ّّي و ا تلّّ» هّّذا إرادة  لسّّاُل قاتلّّة. (..).تهمّّا رمب 

س يذا لّّلصّّفعات. هّّادي لّّرد  يّأحّّد. أان فقّّط رفعّّال  علّ أان مل أعتّّد  (...) اخلّالق وهّّذا قاّّاؤا
عتّرب عملهّا تال فّ ،الصّوت ثنّائي  ا  عّرب خطاهبّا الي  ا عادل املنظور اآلخّر عّمنإّن   .(82:نفسه)« .قتال
 رياة، نصّّيّّتُنصّّفنا احل نيحّّ»طبقّّي وتقّّول: ال ريكّّتفال سّّتهزءتمّّا كبّّ  تعتّّربا القّّدر احملتّّوم.   قّّتال  

 (.83: نفسه)« ق خبدمتهحم.يأن نا نل عل ر هللا ك. ونشنيعيخد اما مط
 ةي ّلداجل علّ قائمة ال ةي  وار ؛ إذ توجد احلشخصي اتلل ي  ة ترسحم احلوار الداخليالرساات يف الروا

هّّي  ي  الّّداخل للحّّوار ام ّّةالو ّّائف اهل ىإحّّد ار. إن  كّّاألف نيبّّتناقاّّة مة و متاّّاد   ىعّّرب تّّوارد رؤ 
ة السّّّاخرة أو اكّّّفاحملا  ؛(193: 2015،ي)مصّّّطفالواحّّّدة  ةي  شخصّّّحتاصّّّر ال وجهّّّات النظّّّر الّّّ  تعّّّد د
 مين. اق الايالس عربب   ،د لغويي دون عسني املخالفني الوعني تعد  املزج بيالبارود

هّّي عس ّّد و  ةالي ّّالكرنفة حسّ  مستهّّا يّّصّّة هّّذا الروايالصّراع واملقاومّّة أمّّام السّّلطة مّن خص
 ممارساتلرج  ا رك  تذ ي عندماالرسالة الثالثة  مث اة؛ ينساين بصورة نقالوعي األصلي للم تم  اإل

 (...) ر يبيّوأنّ ه  اّربينيه النّاس أنّ  ىري ال لير ين خارج البجيأمام الناس.  دائما   اربينيان ك»ه: يأب
نق  هذا الوعي يوي و ر يإن ه (. 51م:2018بركّات،)« .عتين أبسرتهين ه  عم و ك لري  رج  فقيوأن ه صح
  .السلطوي  

  .يي، ابلتنو ب الروائاة يف اخلطايالنق إىل ،نيالته  إىلمن األسلبة  ةي  وار ذا تنتق  احلكهف
 احلوارات اخلالصة .ث

 ي  جتمّّاعاا ةي  شخصّّال ىسّّة ملسّّتو كلغّّة عا » وهّّو شخصّّي ات  لصّّوت اليّّاحلّّوار املباشّّر متث
د يعسّّّّ .(129: م2015،ي)مصّّّطف« .أسّّّّلوبه يوعّّّ    كّّّّهّّّا وليوع ةي  شخصّّّّ    كّّّ. ولي  ر كّّّّوالف والثقّّّايف  
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 تّّه.يإيدئولوج، و تّّهر كفب، ةي ّّلغو أسّّلوب وعّّادة  حممّّنه    كّّلف ؛ةيّ ّتعد دللد ية عسّّيّّالروا احلّّوارات يف
ي  مّّدا  حّّذ ر مّّن الن ّّ ن  أ»قّّول: ية و يسّّالم اإلريسّّتخدم التعّّابيسّّالم اآللبّّاين املعتقّّد ابإل الشّّاب  

لفا ّه أب قولّهيف  )ص(النّي كّالم  حاّرستيف .(61: 2018ات،كّ)بر « ر األعمارقص  يألن ه  زح   الع ائ
إا  تحّّّّد ث أحّّّّدو يا  إذ ؛نّّّّاصالت  عّّّّرب  سّّّّالمي  اإل همّّّّ  وعيّّّّ ةي ّّّّداخلال ةيّّّّوار احل ابلعالقّّّّاتقّّّّوم يو 

 ا  أو دون وعي. يخر واعاآلابستحاار صوت 
:  حلبيبتّهألوىلا الرسالة يف الرج  العريب   يكي مثلما ما،خالل أصواهتترسحم ة األان واآلخر يلنائ

أسّّّاة وم كمنّّّ  راحّّّة الّّّتخل  نيئّّّي بّّّيول تّّّ  عّّّن تّّّردد ي؛ عّّّن رواحّّّيكإذ أ ن فعّّّال  يأان حّّّز »
يف  الرجّّّ الم كّّّ  ي يفت ل ّّّيد واحلّّّزن واملأسّّّاة واخلّّّو، يّّّالعد  .(21:هنفسّّّ) «.وفشّّّلنا معّّّا   كخسّّّارت
 . ه م  اآلخرتاحم عالقيترس

 ةي ّة الدونيّرؤ رمسّون اليو روون عالقّاهتحم مّ  اآلخّر يّيف امله ر و  اأحواهلحتکي ة ي  الشخوص الروائ
«  وأهلنّّّّا فقّّّّراء.بلّّّّدان  تّّّّاميأن نّّّّا »(؛ 25: نفسّّّّه) «املهانّّّّة حّّّّىت  أان مفلّّّّس »قّّّّول: يعّّّّاهحم؛ مثلمّّّّا 

 .شخصي اتة دخلال يف أعماق لغة الي  ري هذا الغ(. 25:هنفس)
 ةي ّجتماعت ااالفئّا ىلإوهي لغة تنتمي  اص ةعرب لغته اخل الفردد صوت ياحلوارات املباشرة عس

  وحتّّّاور نفسّّّها تبحّّّع عّّّن الرجّّّ ةي ّّّالغربقة ياملّّّرأة العشّّّ(. 429: 1390،ني)ابختّّّت يمبختلّّّف املسّّّتو 
تّّّربين؛ أن خيد أن يّّّر ية حب ّّّه يل نّّّال أقّّّول إن ّّّه مّّّن شّّّد  ك»ا وتقّّّول: اهتقّّّدتعما ابلتنّّّاص مّّّ  ي ّّّداخل
ّ( 98: م2018ات،كّبر )« ا.ي  ه إوب من شّدة حب ّيما فع  الرب  أبكوبه،  يعلين أجي عتقّد ابعتقّادات ت اإّن 
  .ةي  نيسباب دأب تج  حتة و ي  نيد

 اطربة يفامل تشخصي الالغة  من والتنوع داخ  اخلطاب الروائي   ةي  لغو ال ةي  تعد دس الكعتذا كه
 ؛اخلطّّأ الصّّواب مّّن زييّّمت علّّ ن يقّّادر الريغّّاملّّعدد ة  شخصّّي اتلغّّة الو س واخلّّو،؛ حالّّة التّّوج  

 مّّّينلغّّّة الت   مثّّّ  ؛مهّّّحممّّّنهحم لغّّّة تالئ    كّّّول . ّّّاة ّّّة والن  بحثّّّون عّّّن الر  ياملّّّد مرة  شخصّّّي اتالو 
 يف« لّّّو»و تمّّّينأو ال ك  شّّّال علّّّ ة ر املفّّّردات الدال ّّّر  كّّّتتإذ  يف الرسّّّالة األوىل والتسّّّاؤلواحلسّّّرة 

وب خ نفسّه يّ الّذي لغّريب  ا خيشّالم الكّد خّالل   س ّتتااعّطرار عنّد تة ت  تشّامللغة ال ومنها. ريتعابال
 لاؤ د والتسّّيّّالعدو خ يهّّذا التّّوب(  104: هنفسّّ)« ناسّّبينيعّّد يناسّّي أان. مل ياألمّّر ا »: سّّب  سّّفراب
 يف أسلوبه ومفرداته.  س دتي

ج اهلرمّّي يف اجملتمّّّ  وااخّّّتال، ة والتّّّدر  يّّجتماعابلطبقّّّات اا رتبط أساسّّّا  يّّ د اللغّّّوي  يالتناّّ
ألصّّوات اتنّّاغحم و  شخصّّي اتة الي ّّري غ علّّ د كّّؤ يو  ي  يّّدئولوجاإل حّّىت  ي والطبقّّي واملهّّين و جتمّّاعاا
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ات بّّّ  الّّّذ   علّّّ مش كتّّّنة ابملونولّّّوج يف الرسّّّاات اتعّّّد داآلراء امل .(160: م2000،ي)الّّتالو املختلفّّّة 
 .ىحوار م  خمتلف املواقف والرؤ  كهنا

 جةيالنت .4
  لسّّّّلطة،  لغّّّّة اريسّّّّكت و نيد لغّّّّة املهمشّّّّييف عسّّّّ ا  كرنفالي ّّّّ  ا  فاّّّّاءترسّّّّحم    يّّّّد الليّّّّة  بر يّّّّروا
، و و   يف ممارسّّّة ي  كغروتسّّّ حم جسّّّديان، وترسّّّكّّّالزمّّّان وامل ةكرنفالي ّّّاسّّّتخدام القنّّّاع، واهل ّّّو املّّّر 

 ة:اليتللمقاصد ال اجلنس
 شخصّي اتلا المكّ  ربعّ كرنفّايل  دون خّو، ورقابّة يف فاّاء   ةيّحر     كّبالفئّات املهمشّة  رب  صّوت  تل -
ل حّّاو يف، اةيّّاحلو املّّوت  مّّن عّّامل ا متنّّاهي   كهنّّا   مّّنهحم.كّّل د احلّّوار الّّداخلي  يعسّّيف الرسّّاات و  يف

 . ااحتقار  و ياة خالل املوت والتعذياحل تستمر  ف ،شيعيا و ييي كة لي اولة مان الشخ 
ّّّّّّت إذ ،دائّّّّّّري   كرنفّّّّّّايل  ان يف  مّّّّّّن  كّّّّّّت وعّّّّّّدم اانتمّّّّّّاء ابملي تشّّّّّّتال اهلّّّّّّو نييّّّّّّلتب -  حمكل  ت
ثبّال يدور وا يّان . والزمّن العام ّةكاء يف األمّا مسّة من دون األي  ائنات بشر ككة  ي  الروائ شخصي اتال
 املستقب .  إىلاحلال و  إىلتد  من املاعي ميحلظة ب   يف
 منّوعاملو اخلّو،   علّللثّورة  صر حوا أبصواهتحم خّالل لغّتهحميألن  شخصي ات  اجملال لليتلت -

 هة. ير كة  ي  يف ممارسة اجلنس بصورة هزل ي  كصو ر اجلسد الغروتسيكما   واملقد س.
 ر،ابوهّّّات والعّّّوالتاة يّّّاحللوابّّّال يف  كيكتشّّّللو  ،املعاصّّّر نسّّّاناإل  عّّّن معّّّاانةريللتعبّّّ -
ة ي  التعد دو  كرنفايل  ال دام القناع، فترب  اآلراء ابستخةي  ز كاملر تزلزل و  ةيخر س  لابع عن احملظورات يابحلد
طة لسّّائدة والسّّلاألعّّرا، االف الثوابّّال و خيّّات آلليّّة مبختلّّف ايّّللروا كرنفّّايل  الفاّّاء ال ة.ي  والنسّّب
ة ي ّالروائ شخصي اتلفا مألوفة. ريدة غيصورة جدسحم ري ل سي  ك من منظور عيسرد القاايمة و كاحلا 

 .لنفساين    ايترب  يف صورة املؤمسة واملثلي والقات  واملر  كرنفايل  عرب القناع ال
 ّّاحلّّوارات اخلالصّّة، واخلطّّاب  أسّّلوب عّّرب د اللغّّوي  يالتناّّو  ةي ّّلغو ال ةي ّّتعد دال تّّرب  كذلك

ّّالّّ مّّ  يتمتّّزج النّّواف .يوالبّّارود  واألسّّلبةنيالته ّّ   الصّّو  مّّنيّّنو والت  الصّّوت  ثنّّائي  ال ا بع  إم 
ة يف اجملتمعّّّّات ي ّّّّري األصّّّّوات الغ يتسّّّّتدعل ةي  عّّّّمنو ، مباشّّّّرة ةي  سّّّّخر ا ابلتنّّّّاق  والابلتوافّّّّق وإم ّّّّ
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وعس ّد لغّة الفئّات املهمشّة  ةي  امشّت املباشّرة تنا ّد اللغّات اهلا. احلّوار ةيّ لالهتمّام ابحلوار  ةي  الشرق
 .ةي  شخصات الينبُ ة والينات الذهي  س اخللفكتنعف
 ألصّّوات اتعلّو ف ،فسّا  عّن آرائهّحماإل شخصّّي اتلل نكّميإذ  ؛ة األصّواتتعّد دم ،ةيّرواهّذا ال
 ةي ّّّفة والثقاي ّّّعلمثوابّّّال الة والي ّّّجتماعخمّّّالف للتابوهّّّات اا كرنفّّّايل  خطّّّاب   يفة ي ّّّوالدون ةي  امشّّّاهل
 ريلتشّّ ي  ري غّّلا اء صّّوهتعّّتالابهّّا مبفرداهتّّا وألفا هّّا، يبلغتهّّا خّّالل وع يكّّحت ةي  شخصّّال .طرةياملسّّ
حم  تتوما ة ي  بو ة األي  ديتقلاجملتمعات اليف  خلي  انسان الدإلش ايتشو ة ولعسحم ي  امنها الداخلكم إىل

ة يّّّّروحّّّّة احلر جنّّّّا  أطإل ،ةياحلّّّّروب املّّّدمر ة واهل ّّّّرة القاسّّّّو   السّّّّلطوي  ريكّّّّالتف مّّّن اآلام بسّّّّب 
 دون أي  رقابة وقم . تاق الرسااييف س واملساوات

 :ةيالعرباملصادر 
الشّؤون  ، بغّداد: دارينير كف التي  نصيم مة، تر يكفسي الفن اإلبداعي عند دستو ايقضا.،م(1986 ، )يخائي، منيابخت
 .1طة العامة، يالثقاف
 مان.األ :داراملغرب  مد برادا، ةترم ،ياخلطاب الروائ (، م1987)  يخائيم ،نيابخت
 داب.داراآل لبنان: ،ليد الليبر  (،م2018) يهد ات،كبر 

 .97-86، ص 83. عالعرب  ر كجملة الف .«ةية الروائيفونيالبول» ،(م1996 مد) ،ةبوعز 
راسّّات دسسّّة العربيّّة للؤ ملابريوت:صّّا ،  ي. ترمّّة فخّّر ي املبــدأ احلــوار نيل ابختــيــخائيم ،(م1996تّّان )فيتّّودورو،، تز 

 .2، طوالنشر
 اب العرب.تك. دمشق: احتاد الةيالعربت األصوات ايوجهة النظر يف روام(، 2000 )ي مد جن التالوي

ّّّّدالوهاب مّّّّأمون، حتر  ّّّّداحلفيعب ّّّّة اخلطّّّّاب يف الروا تعّّّّد دال»(. م2020ظ)يشّّّّة عب يّّّّة مّّّّن خّّّّالل تقنيّّّّات اللغّّّّوي و حواري
لألحباث و النشر ة يادكة األاجملل ،« مرات ك)الته ني، األسلبة، التنايد و احملاكاة الساخرة( رابعية الدم و النار لعبد امللإ

 .558 -531. ص  15ع  ،يالعلم
 .احلااري مناءمرکز اإل، دمشق: دار احللبة ،ةيالعربة يالروا ب السرد يفاليأس (،م2009فا  صال )

 ااء.يدار الب املغرب: .ةية الروايسلوبأ ،م(1989د )ي،  حلمداين
: . دمشّّقب حمفــو يــنجل« الشـحا »ة يــروا يفة يمقاربــة اســلوب ة الســرد العـربيأســلوب  ،م(2015مّال)ك، رشّّاد  يمصّطف

 دار الزمان.
.صّ  9ع رة، اجلزائر.كسب،جامعة جملة اخلرب أحباث يف اللغة واألدب«. كيف مفهوم الغروتس» ،(م2013د )ي، رشيجيود

379- 392. 
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 ة:ياملصادر الفارس
 .11چ، زكمر نشر ، تهران:ل متنيساختار و تأو ،ش(1388) ك، بابياحمد

و  يد ادب پژوهشنامه نق«. ن در رمان نگران نباشيارناوال باختك يهامؤلفه» ،ش(1396)،نرگس ييوكاس

 .157-141، صص1ع، 6، سبالغت

ران: ندد.. تهديمحمد جعفر پو ةجم. تراتيادب يبر جامعه شناس يدرآمد ،(ش1379)، ليخائيم ،باختين

 نشر چشمه.
 ا پدورارر،يدرو ةترجمد ،درب ار  رم ا  ييجس تارها ياالم هكل ميتخ ، ش(1390) ل،يخائيم ن،يباخت

 . 2چ ،يتهران:نشر ن
ز كدتهران:مر ن زاد.،ين حسديدرة آترجمد ه رم ا  يو نظر يشناسييبايز (،ش1383) ل،يخائيم ن،يباخت

 .1چ، نرىقات هيمطالعات و تحق

 وا.ي. تهران: نشر شيغالم رضا امام ةجم. تراتيدر ادب كگروتس ،(1369پ )يتامپسون،فيل
شر ن تهران: ،يميركوش يدار ةترجم ،نيل باختيخائيم ييگومنطق گفت(، ش1377) تزوتان تودوروف،

 .1چ، زكمر
، 15ع، 8س  يداري ات پايه ادبينشر«. اط خلوتيرمان ح ينيخوانش باخت» ،ش(1395رنجبر، محمود)

 .229-206صص

نق د  «.امد ين قيدر شطرنج با ماش ييگراارناوالك»المعنون بد ،(ش1393)يديال سعي،سحر و سهيغفار

 .119-99،صص 25 ع، 7س   يادب

مز يس جيلبه او ينيباخت يردكيالمانه روكس و منطق ميجو»  (،ش1382) ي، بهرام و فرزاد بوبانيمقداد

 .26-19، صص 15 ع  يخارج يهازبا  يهاپژوهش، «سيجو

 ،ينبو مهران مهاجر و محمد ةترجم معاصر  يادب يهاهينامه نظردانش ،ش(1388ما)ير رنايمكاريك، ا
 .1چ، تهران:آگه

 .1چ،مسا پورآرر. تهران: هريرؤ ةجمتر ن.يارناوال پس از باختكر و يسپكش ،(ش1391نولز، رونلد )

 ار.روزگ :، تهرانيالهه دهنو ةجمر، تيه ادبيبر مطالعه نظر يش درآمديپش(، 1382راجر) ،وبستر

 ة:يز يلياالجناملصادر 
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 "اتكبر يهد"اثر  "ليد الليبر"ارناول در رما  ك
 نوع مقاله: پژوهشي
 فاطمه اكبري زاد 

  دانشكد  ادبيات  ايرا   تهرا  گرو  زبا  وادبيات عربي  استاديار دانشگا  الزهراء

 د يكچ
 يدئولوژيد  هدا و ايدر نژاد و هو يه به چندگانگكاس   يجوامع انسان ياز زندگ يرمان معاصر بازتاب

 يژ. ايدو يه رمان ندوع ادبدكرد كش اشار. يخو ييه گفتگوين در نظريها و زبان ها متصف اس  . باخت

ه كدل ارنداواكشدود. ¬يخلق م ييو چندآوا يچند زبان يايموجود،  دن ياجتماعه بر اساس تنوع كاس  

 ياه صدداهكشود  يمحسوب م يو چندزبانگ يگفتگومند ين مقاله اس  به نوعيد توجه در انقطه مور

 يضدان فيدندد و در ايشدود تدا سدخن گو يداد. م ي  اجاز. بروز دارند و به آنها آزاديفرودس  واقل

 يك  گروتسديبه جسد  خصوصد الياناوك يابد . در فضاي، فرودس  اعتال اليارناوكتمسخر خند. دار 

  يمفداه يبده بررسد يلديتحل- يفير د توصدكدين مقاله با رويشوند. ا ي  نقض ميشود و قطع يداد. م

مقالده  نيزد . اپردا يم  ير عربكز. بويات و برند. جاكبر يل اثر هديد الليدر گفتمان رمان بر ىالارناوك

 يبدان رسدمزق يدن رمان از طريه اكاز ان اس   يكج حايپردازد. نتا يارناوال رمان مكعناصر  يبا بررس

رقد   ييا، گفتمان دوصديدهد و با چند زبانگ يرا نشان م تعدّدگرگون و ميد ي  هاينامه، زبان شخص

لفد  بدا اس  در مخا لىاارناوكن رمان يدهد . ا ين زبان ها را نشان مياز ا كيص هر يزند و خصا يم

د نكاشار.   د تا به اضطرابات انسانابنت يبرنم يه جوامع بشرك يگرگونيد يسلطه و قدرت و ابراز آگاه

 ازد.را محقق س يو برابر يد. آزاديد و ايبگو ياجبار يآنها در جنگ  و مهاجرت ها يو از دردها

 

 ات.كبر يل؛ هديد اللي؛ بريارناوال؛ چندزبانگك :ها واژكليد

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                      f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir                                   نويسند. مسئول *
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Carnavalization in the novel “Barid Al-Layl”, by 

Hoda Barakat 
Article Type: Research 
 Fatemeh Akbarizadeh 

Department of Arabic Literature, Faculty of Literature.Alzahra University, 

Tehran.Iran 
 

Abstract 
The contemporary novel characterizes diversity in race, identities, ideologies, and 

languages to reflect societies. This diversity motivates human beings to live in the 

imaginary world of the novel and fight vigorously and stand against domination the 

same as in the objective world. Bakhtin, in his Dialogism theory, points out that a 

novel is a particular literary genre and has heteroglossia features based on social 

diversities. Different sounds in the novel interfere and establish a dialogue. 

Therefore, create a heteroglossia and polyphony world. Carnival, which is the focus 

of this article, is a kind of dialogue and heteroglossia in which inferior and minority 

voices are allowed to speak. In this atmosphere of ridiculous carnival, the inferior 

voice is exalted. In the carnival atmosphere, the body is given a grotesque character, 

and social crises and definite laws are violated by ridicule and humor. Through a 

descriptive-analytic approach, the present article examines the concepts of Carnaval 

in the discourse of the Barid Al-Layl, by Hoda Barakat, winner of the International 

Prize for Arabic Fiction. This article studies the heteroglossia of the novel by 

examining the elements of carnival. The results indicated that through the formal 

language of letters, different characters, and heteroglossia, this novel forms a 

double-voiced discourse and illustrates the characteristics of each of these 

languages. This novel is a carnival in opposition to dominion and power and aims to 

aware human societies. It addresses the worries and anxieties of human beings, 

especially Arabs, and talks about their pain during destructive wars and forced 

migration. It intends to realize the dreams of freedom and equality. 

KeyWords: Catnaval, Heteroglossia, Barid Al-Layl, Hoda Barakat. 
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