
  2021( لسنة 2ج4في اآلداب والعلوم التربوية . العدد ) مجلة القادسية

 

 

 

 الكرنفالية في الحكاية الشعبية في العصر العباسي وتجلياتها في رواية ما بعد الحداثة العربية 
 دراسة تحليلية في ضوء منظور ميخائيل باختين "" 

 أ.د. وحيدة صاحب حسن                             م.د.زكي عباس راضي       
 قسم اللغة العربية /كلية الرتبية               قسم اللغة العربية /كلية الرتبية              

 جامعة القادسية                                       جامعة القادسية           
   Wahidah.sahib@qu.edu.iq             Zeki.rady@qu.edu.iq              

  2021/  1/  23تاريخ الطلب : 
 2021/  2/  11تاريخ القبول : 

 الخالصة
الكرنفالية مفهوما ومصطلحا من املوضوعات      

املهمة اليت قدمها ميخائيل باختني يف سياق حبثه 
عن التطور النوعي للرواية ومرجعياهتا الشعبية 

يف بعدها اإلنساين العام .وهي  وثيماهتا الوجودية
شكل من أشكال التعبري الشعيب املهتم باملهمش 
واملقصي إزاء الثقافة الرمسية ،تتميز بأنساقها 
املختلفة اليت ترتكز على التواجد الفاعل 

تسبغ النسبية على –أيضا -للمتناقضات ، وهي 
الثوابت القيمية يف جمال الفكر وتصور العامل 

خالق ؛ إذ تفتح املشهد على ،والعقائد ،واأل
اجملتمع واحتمالية النقيض ، وتطلق السخرية يف 

 –وجه الثوابت ،والرتاتبية املطلقة ، وال جند فيها 
ما هو زائد ،أو ما ميكن االستغناء  -الكرنفالية

عنه ،بل إن كلَّ شيء فيها حيمَّل بقيمة حاضرة 
ومقدَّمة بوعي فين يستوعب املرحلة التارخيية اليت 

 يعرب عنها.

وتبدو احلكاية الشعبية ميدانا خصبا للبحث ؛   
ما دامت تعرب عن شخصية اجلماعة ، وهي 
مرتبطة مبوضوعات وأفكار إنسانية منبثقة عن 
جتربة اإلنسان ،ويعرب هبا عن أفكاره ورؤاه جتاه 
عامل الوجود ، وهي يف اآلن نفسه جتسيد واضح 

يف رواية  لثقافة الشعوب وحضارهتا . واألمر نفسه
ما بعد احلداثة إذ تتجلى الكرنفالية فيها تعبريا 
رمزيا ،وداال وجوديا بأبعاده املتنوعة ؛ السياسية 

–يف احملصلة –واالجتماعية ، والثقافية ، مبا يقدم 
قيمة إحيائية يتحد فيها الرمز بالواقع املعيش. وهذا 

 ما حاولنا تبيانه خالل البحث.
Abstract                                   
              Carnival is a concept 

and term is one of the 

important topics presented by 

Mikhail Bakhtin in the context 

of his research on the 

qualitative development of the 
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novel, its popular references 

and existential themes in its 

general human dimension. It is 

a form of popular expression 

concerned with the 

marginalized and excluded 

from the official culture, 

characterized by its various 

forms that are based on the 

active presence of 

contradictions, also - 

relativism is conferred on the 

value constants in the field of 

thought and perception of the 

world, beliefs, and ethics, as it 

reflects the society , the 

possibility of contradiction, 

unleashes ridicule in the face 

of the constants and absolute 

hierarchy which do not find 

init - the carnival - what is 

plus or not important, or It can 

be dispensed with, but 

everything in it is loaded with 

present value and presented 

with an artistic awareness that 

accommodates the historical 

stage it expresses                    . 

  The folktale appears to be a 

fertile field for research. As 

long as it expresses the 

personality of the group, and it 

is linked to human themes and 

ideas stemming from the 

human experience, and 

expressing through it his ideas 

and visions towards the world 

of existence, and at the same 

time it is a clear embodiment 

of peoples' culture and 

civilization. The same thing is 

in the postmodern novel, as 

Carnival is expressed in it.   

 المقدمة                                   
الكرنفالية لغة كاملة من الدوال الرمزية بدءاً     

من األفعال اجلماهريية الواسعة املعقدة، إىل 
اإلمياءات الكرنفالية الفردية، تقّدم فهما للعامل 
تبعا حلقبته، وطبيعة اجملتمع الذي ميارسه، وهي 
لغة مشهدية تصويرية جتمع بني حضورها يف 

مما يطلق عليه بـ ))الروح األدب، وممارستها الفعلية 
 الكرنفالية((.

أما احلكاية الشعبية فهي عامل له أبعاده الفكرية   
واالجتماعية، وظروفه التارخيية والسياسية، وتتسم 
بالتنوع والشيوع بسبب ما تنطوي عليه من قيم 
وجتارب إنسانية متنحها القدرة على التفاعل، 

رؤى دالة  وحتقيق أهدافها يف التسلية والتعبري عن
جتاه العامل، والكون والواقع، بوصفها رموزا كثريا ما 
تقدم تفسريًا أو إدانة للواقع أو سخرية مما يعانيه 
اإلنسان من اخلوف واألمل، فاحلكاية الشعبية 
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واكبت الواقع بعمقه اإلنساين واحلضاري، 
وحاولت تقدمي رؤى جدلية ذات أبعاد فلسفية، 

رة على التفسري وال سيما حينما متتلك القد
والتأويل واالكتشاف، وهنا يتحقق بعدها 
الكرنفايل حينما تتجاوز آنيتها الواصفة إىل 
التلويح باملضمر واملقصي بوصفه جزءًا أصيالً 

 ميتلك أحقية التناوب وحتمية التحول.
أما الرواية الكرنفالية ما بعد احلداثة فهي رواية     

هتا متضمنة الالمعقول يف الغالب، تأيت موضوعا
رؤًى سياسية واجتماعية ودينية وغريها مما يشكل 
مهيمنا ومقدسا ونافيا، فتكون الكرنفالية فيها 
تعبريا موضوعيا وليس ذاتيا، هدفه مترير انتقاداهتا 
على وفق بنية جدلية هي بنية الكرنفال نفسه، 

خلخلة الثوابت باهليأة  -يف احملصلة–اليت حتاول 
حتمية  /سخرية وإمكانية اليت تشي بالرفض وال

 التحول.
 الكرنفالية:-1 

 النشأة والسمات 1-1         
يستمد مصطلح الكرنفال وجوده من اللفظة       

، وتعين طقوس شعبية تقام carnivalالالتينية 
يف اليوم السابق لبدء الصيام املسيحي، الذي 
يستمر ملدة أربعني يوماً، مث تطورت داللة اللفظة 

ح يطلق على أشكال االحتفال الشعيب إىل مصطل
املتحررة من القوانني اليومية املألوفة، وقد كانت 

بالطقوس االحتفالية الوثنية  -باألصل–متأثرة 

اليت كانت معروفة يف أغلب احلضارات القدمية، 
وال سيما طقوس االحتفال بالربيع اليت تعرب عن 
الصراع بني الصيف والشتاء مبواكب هزلية متتاز 

 .(1)الصخب والفوضىب

مث طرأت عليه تغيريات تأثرت باإلضافات   
الزمنية اليت عدلتها، أو مبا أضافته الشعوب مبا 
يناسب ثقافتها وبنياهتا احلضارية، وال سيما يف 
املدة الواقعة بني القرنني الثالث عشر والسادس 
عشر، إذ أخذ شكاًل جديدًا مع برجوازية املدن 

فعل غري مباشر جتاه الشعائر يف أوربا، متخذا ردة 
إىل  -تطورا–الدينية الكنسية الصارمة. مث حتول 

احتفال شعيب منظم تشرف عليه جمموعات 
( مث حاولت companiesُعرفت بـ )الِفرق ... 

السلطة احتواءه، فصار ذا طابع رمسي؛ ألنه أصبح 
جزءًا من قالب تنظيمي عام. فتحول الكرنفال 

الشعب إىل احتفالية من فعالية شعبية بطلها 
يأخذ فيها الشعب دور املتفرج، لكنه بقي جزءاً 
مهما من كينونتها، ألهنا تعرب عنه، ومتصلة به 

 .(2)بالدرجة األوىل، وقد مهدت لظهور املسرح
ويتسم الكرنفال بسمات عدة ، منها تعليق منط   

احلياة اليومية بقوانينها وضوابطها، وممنوعاهتا، وال 
منها مبا ينتج الالمساواة يف اجملتمع،  سيما املتعلق

إذ يصبحون متساويني مجيعا يف املمارسات 
الكرنفالية، فتعلِّق الفوارق الطبقية اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا، فضال عن االختالفات 
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العمرية وكل ما هو متمايز، ومنفصل باملعىن 
الشامل كاملقدس واملدنس، والرفيع والوضيع، إذ 

 .(3)هبيأة جدلية ترتابط مجيعا
ويتعاضد معها مسة االزدواج/ التناوب أو     

الثنائيات املرتابطة مثل املوت وامليالد، البذاءة 
واملدح، أو حىت التشابه مثل البدالء، والتوائم، 
والتوظيف املقلوب مثل ارتداء املالبس الداخلية 
للخارج، أو وضع السراويل على الرأس، أو 

الرأس، أو استعمال الصحون بدال من غطاء 

األدوات املنزلية كأسلحة، ومن املهم أن تقدم هذه 
املفارقات يف زمن واحد، من غري فصل كي 

 .(4)تتحقق فعال ثيمة املفارقة وقيمتها
واألمر نفسه مع مسة ))التنكر/القناع(( املهمة،    

إذ تتقنع الشخصيات هبيآت بشرية، أو حيوانية 
ر، يعتمد على تسمح مبمارسة نشاط لعيب متحر 

السخرية، وإضفاء النسبية املرحة أو سرعة التغيري، 
 .(5)واخلفة الكرنفالية

أما الضحك الكرنفايل / الضحك جبد/   
الرتاجيكوميدي، فيشغل أثرًا مهمًا يتغلغل 

 -حبسب باختني–مكونات الكرنفال مجيعا،ألنه 
ال يسمح أليٍّ من حلظيت االقرتان/ الثنائيات اليت 

يها الفعل الكرنفايل، أن تصبح حلظة يرتكز عل
مطلقة، وأن تتجمد يف حالة من اجلدية األحادية 

تقصي الطرف اآلخر أو تنفيه هنائيا،  (6)اجلانب
على أساس فكرة التوالد أو الصريورة اليت متثل 
جوهر الرؤية الكرنفالية املتمثلة يف أن كل شيء 
يولد من جديد، ويتجدد عرب املوت، لذلك يشيع 

ا توظيف املفارقة اليت جتمع األضداد، وهنا فيه
 -الكرنفالية–يتدخل اخليال الذي يوظف فيها 

من أجل استفزاز احلقيقة {الثابت، املهيمن، 
املقدس} بقصد اختبارها على مستوى الوجود/ 

 العامل أو الواقع اليومي املعيش.

وباحملصلة، فإن الكرنفالية احتفال شعيب يرتكز 
وستيك/ مجاليات القبح/ على التشويه/ الغر 

واجلمع بني األضداد، والتأرجح بني اجلد واهلزل، 
واالنطالق من احملاكاة الساخرة، وتشغيل املفارقة، 
والضحك والتنكر/ األقنعة، والرموز والعالمات 
الدالة، والتحرر من الطبقة، واألعراف والقوانني، 
واالنتقال من الكوميديا إىل الرتاجيديا، وبالعكس، 

ا يقّدم جوًا تسوده الغرابة/ والشذوذ، والفنتازيا ومب
واالرجتال، واحلميمية والشعبية واالنفتاح والغريية 

 .(7)واحلوارية، واجملون
 املقوالت 2-1     

يتصادم   -(8)كما يرى بيريزميا–إن الكرنفال   
كقوة نقدية مع أربعة عناصر مهمة يف الثقافة 

اث عن طريق الرمسية تتمثل يف أواًل: نفي الرت 
تفضيل االستمرارية، واملستقبل الذي جيسده 
التحول الدائم، والثاين: نفي جدية الثقافة الرمسية 
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عن طريق الطابع البهلواين للكرنفال، والثالث: 
املقابلة بني الزهد الروحي للدين يف العصور 
الوسطى، وبني االنشغال باحلياة املادية، ويتم 

د أمهية العامل ذلك بطرائق متعددة مثل تأكي
املادي، فضاًل عن ختطي التعارض بني املوت 
واحلياة، وهو باحملصلة جتسيد للتعارض بني الرمسي 

. فالكرنفال يقدم قوانني احلياة (9)والشعيب
االجتماعية بطريقة غرائبية/ ساخرة، تفسح اجملال 
أمام اجلوانب اخلفية يف الطبيعة البشرية لتعرب عن 

ة كرنفالية للعامل يف جانبه نفسها مبا يقّدم رؤي
  .(10)اآلخر

أما املقولة الثانية فهي ))التدنيس(( وهي نظام 
إنزال األشياء من عليائها بطريقة كرنفالية خاصة 
تقوم على اهلجاء الساخر املتمثل باستعمال 
األلفاظ البذيئة أو احملاكاة الكرنفالية لألقوال/ 
النصوص املقدسة، مع الرتكيز على وحدة 

 .(11)ضداداأل
أما املقولة الثالثة فتتعلق بفعالية التتويج اهلزيل   

مللك املهرجان إذ يقومون باختيار عبد أو مهرج، 
وينصبونه ملكاً، بوضع التاج، وارتداء مالبس 
ملكية خاصة، مث خلع التاج عنه مبراسيم تتضمن 
جتريد امللك من األلبسة امللكية، وبقية رموز 

مت، مث يكون مدارا للضرب السلطة مثل التاج واخلا
والسخرية، لذلك يقلب عامل الكرنفال احلياة 
اليومية املعيشة رأسًا على عقب بسبب إضفائه 

صفة القداسة، وإن كانت مؤقتة على غري املقدس 
 مث خلعها عنه بطريقة ساخرة.

إّن فعالية التتويج، وخلع التاج مزدوجان غري     
عرب أحدمها يف منفصلني ميرُّ معنامها الكرنفايل 

اآلخر، وحدوث أي انفصال بينهما كفيل بفقدان 
املعىن الكرنفايل بتمامه، ويتمثل هنا بثيمة حتمية 
التحول، أي سريورة القدرة على االستبدال، بغض 
النظر عن ُهوية املستبدل، وهنا تتحقق وظيفة 
الكرنفال، وهي إضفاء النسبية على األشياء مجيعا 

الثبات/ احلقيقة املطلقة/  يف الكون، وتعليق صفة
السلطة/ القيم الرتاتبية املطلقة، عرب صورة رثاء 
التحوالت والتجديد بطريقة ساخرة، مثلما هي 
احتفاء بالزمن التجريدي، رؤيا الوجود املعربة عن 

، وهذا هو سر االحتفاء (12)الالوعي اإلنساين
باملطلق ثباتا أو نفيا قاطعا، أما إذا افتقد هذا 

يمة التكافؤ أو الداللة املزدوجة، أو ما الطقس ث
يصطلح عليه بـ ))التوفيقية(( فإنه سيتحول إىل 
نوع من اهلجاء الفاضح ذي الطبيعة األخالقية أو 
السياسية أو االجتماعية، وحتول إىل جمرد ممارسة 

 .(13)اجتماعية عامة
 عالقة الكرنفالية باألدب-2
الحتفاالت يعد باختني أول من نّبه إىل أمهية ا    

الشعبية بوصفها ظواهر تقع بني الفن واحلياة، وقد 
اشتق من الطقس الكرنفايل املمارس يف الساحات 
الشعبية ، مصطلح ))الكرنفالية(( ضمن 
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استدعاءات تلك الفعالية إىل العامل الروائي سواء 
عند رابليه املمثل للعصور الوسطى/ القدمية، أو 

–ديثة، وهي دوستوفسكي ضمن إطار الرواية احل
تتمثل بعوامل يصنعها العمل الفين يف تواٍز  -عنده

للكرنفال الذي تصنعه الطبقة الشعبية ويسوده 
املرح الشعيب والسخرية املعربة عن مفردات تناقض 

 .(14)ما هو رفيع وكالسي
إّن العالقة بني الكرنفال بوصفه مشاهد  متثيلية، 

 اللغة والكرنفالية بوصفها مكونًا أدبيًا تتجسد يف
التشكيلية الصانعة للبنية التصويرية املشهدية 
القادرة على متثيل الطبيعة احلسية للكرنفال، 
وتسبغ طابعها عليه، وحتتفظ بقيمة التكافؤ بني 
الضدين عرب السخرية، فضاًل عن املكونات املادية 
األخرى مثل طبيعة املالبس، واملظاهر العاكسة 

وتبادل اهلدايا )وهي  للمراتب احلياتية، والنزاعات،
حلظات اليوتوبيا الكرنفالية( واحلروب الكرنفالية 
البيضاء، وهذه مجيعا تقدم عمقا رمزيا يتجسد 
عرب اللغة بصياغات ومداليل تقدم دالالت 
التكافؤ بني األضداد الذي نلمس صداه عرب 

عند –املكونات مجيعا. وقد كان هذا منطلقا 
رابليه، وبني  للمقارنة بني كرنفاليه -باختني

دوستوفسكي؛ إذ تتحقق عند األول بالنظر إىل 
طبيعة التأسيس الكرنفايل، إذا بدأت عنده حينما 
متزقت القيم االجتماعية. وقد جسد رابليه هذا 
التشويه عرب ثالثة أشكال رئيسة هي املشاهد 

الطقوسية، واالختيارات اللفظية الساخرة، والبىن 
فارقة، وهي مكونات الرتكيبية املعتمدة على امل

مرتابطة، إذ جتتمع يف حلقة واحدة لتقدمي ثيمة 
السخرية، والشك يف كل ما هو مقدس ورمسي 

 مثل السلطة، األفكار السائدة، املوت.
أما دوستوفسكي فإنه ممثل الكرنفالية احلديثة وقد 

 :(15)جاءت بسمات ثالث
إّن نقطة انطالقها هو احلاضر كي تقدم  -1

 تقيمها للواقع.
تمد على التجربة اليومية، وليس على تع -2

 األساطري واخلرافات.
تعتمد على تعدد األساليب واألصوات  -3

داخل الرواية، فتمزج بني اجلاد واملضحك، 
 الفصيح والشعيب، الشعر والنثر، وغريها.

وقد حتقق عند دوستوفسكي يف بناء شخصياته، 
واحلدث واحلبكة، إذ حتمل روحًا كرنفالية يف 

هنا تتصرف يف حاالهتا كلها مبا صياغتها، أل
يتعارض مع مكانتها االجتماعية يف احلياة اليومية، 
فتتحول حياهتا إىل عامل باملقلوب، يقدم 
التناقضات والتحوالت اليت تشكل ازدواجاً  
كرنفالياً؛ إذ إهنا تعيش تناقضا يشبه فكرة التناقض 
اليت يقدمها الكرنفال، وقد يصنع جوًا كرنفالياً 

ل الرواية كلها عرب إشاعة تكافؤ من نوع يتغلغ
آخر يتمثل يف الرغبات واملشاعر مثل وصف 
الفارس بالبخيل، أو املقابلة بني لعبة الروليت/ 
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القمار، وبني الرتقب يف اللحظات األخرية اليت 
تسبق قرار احلكم يف قضية ما، إذ الزمن اجلامع 
بينهما يتمثل بزمن االنتظار أو حلظات الرتقب أو 
ما يسميه باختني بزمن اخلوف واجلحيم املشّبع 
بالروح الكرنفالية، وهذه هي اليت مكَّنت 
دوستوفسكي من اخرتاق الطبقات العميقة 
لإلنسان، وعالقاته اإلنسانية؛ من أجل أن يُقدم 

اليت أقصت  16فهمًا عميقًا للعالقات الرأمسالية
اآلخر، وتعاملت بطابع دوغمائي ركيزته الفرد، 

 ه اخلاصة.ومصاحل
سر االحتفاء بطابع التحول الذي  -برأينا–وهذا 

تشيعه الكرنفالية. فضال عن الفلسفة اليت تؤمن 
حبتمية التحول عند هيغل، وماركس، وباختني، إذ  

 كانت جمسدة بوضوح.
فاألدب يتعالق مع الكرنفال على وفق هذا ،      

عرب اللغة احلسية اليت تقوم على متثيل الطبيعة 
الية بأشكاهلا الفردية واجلمعية، وهذا ما الكرنف

يتجسد واضحًا يف الكرنفالية احلديثة اليت 
تستوعبها الرواية بتعدديتها األسلوبية، والرؤيوية{ 
تباين األصوات}، وهي هبذا تشبه يف األدب 
مواسم االحتفاالت اجلماهريية مع ما يصاحبها 
من اختالط للثقافة مبستوييها الرمسي والشعيب، 

اوز الطبقية، فضال عن إشاعة طابع السخرية، وجت
واخلروج على املألوف، لتجسد أدبياً، كما كانت  
كرنفاليا، ثقافة نقدية تشكلك طقوسها، 

وممارساهتا، بالثوابت السائدة اليت متثلها الثقافة 
الرمسية ذات الطابع االقصائي، فهي توظيف  
كشفي يتعلق بالرؤية الفنية، وجزء أصيل منها؛ 

ا متثل مكونًا مهما يف فهم الواقع وتقوميه ألهن
 وإعادة صياغته.

 مفهوم ما بعد احلداثة، واألثر الكرنفايل-3  
يرجع تشكل مفهوم ما بعد احلداثة إىل نيتشه      

وهيدجر وماركس وفرويد، إذ شكلت طروحاهتم 
. وقد شاع يف (17)القاعدة النظرية خلطاهبا

لتشكيلية أوال ، اخلمسينيات امليالدية يف الفنون ا
م 1870إذ استعمله جون وانكنز تشاميان يف 

بعنوان ))الرسم ما بعد احلداثي(( مث اتسع بوصفه 
مصطلحا يف الثقافة األوربية، وثقافة أمريكا 

 .(18)الشمالية يف أواخر السبعينيات والثمانينيات
إّن التصور الفكري الذي استندت إليه فلسفة     

ى جتاوز مفهوم الذات ما بعد احلداثة يقوم عل
العاقلة/ التصورات العقلية اليت خطها ديكارت؛ 
إذ سعى إىل الوصول بالعقل إىل االستقالل يف 
األمور امليتافيزيقية بعيدًا عن سلطة الكنيسة، أو 
أي سلطة سابقة ، لذلك اجتهت احلداثة يف عصر 
النهضة من التمركز حول اخلالق إىل التمركز حول 

من الوحي بوصفه مصدرا اإلنسان، وبدال 
للمعرفة، أصبح العقل والتجربة مصدري القيم 
واملعرفة. مث جاء بعده نيتشه الذي قلب املعادلة؛ 
إذ رأى أن العقل/ احلداثة يفسد العامل ألنه يوقف 
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سريها، ويفقدها حيويتها املستمدة من الالوعي 
، وهو أمر فسح (19)الذي يعده أساس كل إبداع

ات فكرية، أعادت النظر يف اجملال لظهور تيار 
أفكار عصر التنوير عن العقل والتحرر والتقدم، 
وانتقدت مشروع احلداثة يف تصورها للحقيقة، 

(، وجاك 1984-1925مثل ميشيل فوكو )
(، وجيل دولوز  2004-1930دريدا )

(، والفيلسوف الرباغمايت 1925-1995)
(، وقد ظهرت 2007-1931ريتشارد دورثي )
وعات جديدة مثل النقد النسوي بأثر ذلك موض

(feminism( وما بعد الكولونيالية ،)post 
colonialism والعوملة، فضال عن جماالت ،)

أخرى مثل الدراسات البيئية، والتاريخ والفلسفة، 
 والنقد الثقايف، والتأويلية، والتفكيكية.

قامت ركائز مصطلح ما بعد احلداثة على      
جوهريته، واإلميان  فكرة عدم ثبات املعىن أو

باليومي يف مقابل النخبوي، واحتفت بالعرضي، 
واملفارقة والسخرية ، واهتمت بأشكال التعددية 
بوصفها وسائل مهمة للتحرر من القيود املاورائية، 
فضاًل عن احتفائها بالتشظي/ احلبكة املتشظية 
يف السرد واستعمال الالمألوف كجزء من ثيمة 

، وهو ما مييز (20)وبنية الواقع الربط بني بنية السرد
روايات ما بعد احلداثة، فضال عن املنطلق 
الالتأرخيي املتصاعد للشخصيات، وكسر الرتاتب 
الزمين املتصاعد، وإبداله بالتقطيع، والفجوات، 

وإزالة احلواجز بني الثقافة النخبوية والثقافة 
الشعبية، إذ يتبدى التفاعل بني األفراد ذوي 

قافية واالجتماعية املختلفة، والتداخل اخللفيات الث
بني األجناس األدبية أو بينها وبني غريها يف سياق 
واحد، وهذا كله يقرتب من الفضاء الكرنفايل 
على وفق املفهوم وتطوره تارخييًا لدى باختني،  

 كما سيتجلى عندنا بوضوح.
وقد كانت أهم مصطلحاهتا الدادائية،      

لصدفة، الصريورة، الشكل املفتوح، اللعب، ا
التقويض، الغياب، التشتيت، التناص، البعد 
األفقي، الكناية، اإلدماج، السطحية، تبين القراءة 
اخلاطئة، سيادة الدال، معاداة السرد، االختالف 

 .(21)أو األثر، املفارقة
إّن رواية الكرنفال ما بعد احلداثة، هي رواية     

لى بنية الالمعقول، يف الغالب. ألهنا ترتكز ع
جدلية ختلخل ثوابت السرد ومنطيته، ]وهذا قد 
يعده البعض خلاًل بنائياً[؛ إذ إهنا كثريًا ما تعتمد 
على الصدفة يف بناء كثري من مفاصلها وال سيما 
يف الشخصيات إذ قد تدخل فجأة وخترج كذلك 
من دون استقصاء تفاصيلها أو متابعة فعلها 

ما تكون فاقدة أو  املنجز داخل الرواية؛ ألهنا كثريا
مفتقدة له، وحتاوله من جانب آخر. فضال عن 
تداخل األحداث واخللو أو تكاد من احلبكة 
املتماسكة، والتحول من املنظور األحادي إىل 
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على فلسفة  -باألصل–الرؤية البوليفونية القائمة 
 النسبية، وكسر طوق احلقيقة اجلوهرانية الثابتة.

الشعبية يف العصر  الكرنفالية يف احلكاية -4 
 العباسي

الكرنفالية  هي رؤية حنو الوجود بوصفه أصل      
التكون ، لكنها ال تنفصل عن عصرنة مقتضيات 
ذلك التكّون، وحكايتا ألف ليلة وليلة، ومقامات 
احلريري {مدار االستقراء} ال خترجان عن هذا 
التصور، إذ اندجمت مالمح الكرنفالية فيهما 

كائي، فصارت مكونًا مهماً ضمن التأليف احل
ضمن تشييد نصوصها احلكائية إىل حد كبري. 
ومن مث ارتباطها بالواقع املعيش، وتعالقاهتا 
الوجودية املستثمرة ضمن املهمات املناطة هبا يف 
ضوء خصوصية احلكاية األم ، وتوالداهتا املتشكلة 
على وفق فضاءات واقعية ، وحمتملة ومتخيلة ، 

كرنفالية تلغي الفواصل، وتدمج   تندمج يف منظومة
الفضاءات، وتذويب عناصرها الصلبة ذات 
احلدود املتقاطعة يف مسات جديدة ذات وظائف 

 مركزية قابلة للتفاعل.
وقد وجدنا التعالق واضحا مبا مينحنا فرصة     

تقدمي بنية حتتية ذات مدى تأويلي بني التوظيفني 
يليا مستقال الرتاثي واملعاصر، مبا يستتبع وصفا حتل

مرة، وموازنا مرة أخرى، ومبا يدخل ضمن منظومة  
عمل كلية ذات توصيفات وجودية أو اجتماعية 
معاصرة؛ ما دام الكرنفال يعتمد يف عمله على 

اللغة يف االثنني معاً، يف سياق متعاقب، مهمتها 
تفسري العامل أو حماولة تغيريه، ما دامت فضاءات 

ظهر بإمكانات تتم -برأينا–النصوص مجيعا 
وحاالت املكونات املادية والروحية لإلنسان يف 
بعديه الوجودي/ الفلسفي العام، وسياقاته التزمنية 

 ذات اخلصائص التجنيسية املستقلة.
على –من هنا نستطيع تأشري مسات الكرنفالية   

يف املدون احلكائي )ألف ليلة  -وصف باختني
سيما  وليلة( وأيضًا يف مقامات احلريري، وال

املتمثل منها يف التنكر، خلع التاج، االقرتان 
املتكافئ، خضوع امللك، واللصوص إىل الظرف 
الكرنفايل نفسه، التحول، القرب، والوالدة، 
الضحك، وقرع الطبول، تعدد األساليب، 
استعمال األلفاظ البذيئة، التنوع يف الشخصيات، 

 االزدواج، التنوع يف املكان والزمان.
لتدليل بنماذج كثرية تتوزع على مدار وميكن ا  

احلكايتني وال سيما يف حكاية ألف ليلة وليلة. 
فنجد مثال التنكر وخلع التاج بني امللك 

كان الصياد {الفقري} حتت شبابيك والصياد:))
القصر، فرمى شبكته ليصطاد ما يقتات به... 
فلما رأى اخلليفة ارتعدت فرائصه {وقال} الفقر 

ين على ما ترى، فقال اخلليفة والعيلة قد محال
اصطد على خبيت، فنقدها الصبية، وقد فرح فرحاً 
شديداً، وطرح الشبكة إىل أن أخذت حدها، 
وثبتت يف القرار، مث جذهبا إليه فطلع فيها من 
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أنواع السمك ما ال حيصى، ففرح بذلك اخلليفة، 
فقال يا كرمي اقلع ثيابك فقلع ثيابه وكانت عليه 

رقعة من الصوف اخلشن، وفيها  جبة فيها مئة
من... الرباغيث ما يكاد أن يسر هبا على وجه 
األرض، وقلع عمامته من فوق رأسه، وكان له 
ثالث سنني ما حلها، وإمنا كان إذا رأى خرقة 
لفها عليه فلما قلع اجلبة والعمامة خلع اخلليفة 
من فوق جسمه ثوبني من احلرير االسكندراين 

فرجية مث قال للصياد: خذ والبعلبكي وملوطة و 
هذه والبسها، مث لبس اخلليفة جبة الصياد 
وعمامته، ووضع على وجهه لثاماً، مث قال 
للصياد: رح أنت إىل شغلك فقّبل رجل اخلليفة 
وشكره، وأنشد {شعرًا} فما فرغ الصياد من 
شعره حىت جال الرباغيث على جلد اخلليفة، 

ى رقبته فصار يقبض بيده اليمني والشمال من عل
ويرمي، مث قال للصياد: ويلك ما هذا الرباغيث 
الكثرية يف هذه اجلبة، فقال يا سيدي: إنه يف هذه 
الساعة يؤا امللك فإذا مضت عليك مجعة، فإنك 
ال حتس به وال تفكر فيه، فضحك اخلليفة، وقال 
له: ويلك كيف أخلي هذه اجلبة على جسدي.. 

لم الصيد فقال {الصياد: } إنك إن أردت أن تتع
ألجل أن تكون يف يدك صنعة تنفعك فإن هذه 
اجلبة تناسبك، فضحك اخلليفة من كالم الصياد، 
مث ذهب الصياد وأخذ اخلليفة مقطف السمك، 

   22(ووضع فوقه قليال من احلشيش )وأخذ يصطاد

إّن تبادل األدوار بني اخلليفة والصياد، شكال 
شكل ووظيفة، إذ يلبس أحدمها لباس اآلخر، ي

بنية ذات مالمح كرنفالية بامتياز، فالصياد يلبس 
احلرير، واخلليفة يرتدي اجلبة املرقعة املليئة 
بالرباغيث واحلشرات األخرى، مث يقوم اخلليفة 
بعملية الصيد، فيصطاد السمك ويقدمه لآلخر،  

 -حبسب باختني–كل هذا خيلق جوا كرنفاليا 
ضاًل عن يقدم لنا رؤية تتجاوز عواملها اخلاصة، ف

عصرنتها ، إذ متثل كسرا للمقدس ، ونفيا للمطلق 
املهيمن ،وإدخال املهمش يف معادلة التوازن بني 
املقدس / املدنس ،امللك / الرعية ،الغين / الفقري 
، مع العلم أن اخلصوصية هنا ،أن املقدس هو 
الذي يتحول أو يطلب التحول بكامل إرادته 

يصدر من وليس اآلخر ؛ إذ إن فعل التحول 
املقدس نفسه ،لذلك نقول أن رؤيا العامل /فلسفة 
الوجود متوافرة هنا بالقدر الذي حياكي تارخييتها 

،وحيافظ على خصوصية املعىن الكرنفايل .        
واألمر نفسه جنده يف حكاية الرجل الفقري الذي 

جيد أحدا، فاختلى دخل محام السوق فلم ))
ا، فساحت بنفسه، واطلع قطعة حشيش، وبلعه

يف خمه، فانقلب على الرخام، وخّيل له احلشيش، 
أن مهتارا كبريا يكبسه، وعبدين واقفان على 
رأسه، واحد معه الطاسة، واآلخر معه آلة احلمام، 
وما حيتاج إليه البالن فلما رأى ذلك، قال يف 
نفسه؛ كل هؤالء غلطوا يف أو من طائفتنا يف 
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له البالن، احلشايش، مث إنه مد رجليه، فتخيل 
قال له يا سيدي، قد أزف الوقت على طلوعك، 
واليوم نوبتك، فضحك وقال يف نفسه ما شاء اهلل 
يا حشيش، مث قعد وهو ساكت، فقام البالن، 
وأخذ بيده، وأدار على وسطه مئزرًا من احلرير 
األسود، ومشى وراءه العبدان بالطاسات 

أطلقا واحلوائج، ومل يزاال به حىت أدخاله اخللوة، و 
فيها البخور فوجدها مآلنة من سائر الفواكه 
واملشموم... وأجلساه على كرسي من األبنوس، 
ووقف البالن يغسله والعبدان يصبان املاء، مث 
دلكوه دلكا جيد، وقالوا له يا موالنا الصاحب 
نعيٌم دائم، مث خرجوا ورّدوا عليه الباب. فلما خّيل 

وصار  له ذلك، قام ورفع املئزر من وسطه،
يضحك إىل أن ُغشي عليه، واستمر ساعة 
يضحك مث قال يف نفسه ما باهلم  خياطبونين 
خطاب الوزير ويقولون يا موالنا الصاحب، فلعل 
األمر التبس عليهم يف هذه الساعة، وبعد ذلك 
يعرفونين ويقولون هذا زليط، ويشبعون صكا يف 

 .(23)((...رقبيت
عرب اجلمع بني إذ تتوفر السمات الكرنفالية      

األضداد الذي يرافق حركات الشخصية وحواراهتا 
الداخلية مبا يقدم طابع التحول يف جو كرنفايل  
جيمع بني الضدين،  ويتكافئان معًا عرب وحدة 
الشخصية مرة، وطابع التخيل مرة أخرى من دون 
تسريب للقيم الكرنفالية اليت حيفل هبا النص، 

ويتأرجح إيقاع فالصوت هنا يتحاور مع نفسه، 
احلوار بني احلضور والغياب، تشدمها داللة 
مشحونة تبين معىن الفقد بني عاملني حيتضن 
أحدمها اآلخر، وقد ساعدت على ذلك أشياء 

 املكان مجيعاً موجودات وأشخاصاً.
واألمر نفسه يف مقولة التدنيس يف معناها   

الظاهر حينما تتحول الشخصية الدينية إىل 
بل ،كما حصل مع الشيخ إبراهيم النقيض املقا

" يرتدد إليه املشايخ وحيتفل الرجل الصاحل الذي 
بالفقراء ويواسي املساكني " مث يأيت التحول يف 
إطار التدنيس ألنه يناقض الصورة املثالية لرجل 
الدين " وقعدوا للمنادمة ، فالتفتت اجلارية متأل 
وتسقي سيدها ، وسيدها ميأل ويسقيها ...فنظر 

يهما الشيخ إبراهيم وقال هلما ...أال تسقياين ، إل
وقد صرت ندميكما ...وسقياه وما زالوا يف 
املنادمة إىل ثلث الليل ، فعند ذلك رقص املكان 

 ..وجلس معهما يتنادمون ويتناشدون األشعار "
برأينا –، وهذه املفارقة املتحققة ال تنحصر  (23)
 كما قد يبدو للوهلة–يف حدود التدنيس  –

بل تنشد إىل تعزيز ثيمة التحول الذايت –األوىل 
،إذ يتوافر اجلانبان معا ؛لذلك يعي هذا التحول ، 
وحياول العودة بعد أن يتساوى مع النقيض ، وهنا 
فرصة الفاعلية اجلدلية يف بعديها اللذين حتوال إىل 
ضدين حبكم مسة التفاعل بينهما عند شخصية 

د احلكائي ليتزامن الشيخ وغريه مما توافر يف املشه
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مع خصائص كرنفالية أخرى أكثر وضوحا يف 
داللتها على التحول حينما جيتمع اخلليفة 
وصاحبه واحلمال والصعاليك، وقد تعرضوا إىل 
املوقف نفسه حينما وجدوا أنفسهم معرضني 

مث مشرت عن معصمها، وضربت مجيعا للعقاب ))
األرض ثالث ضربات، وقالت عجلوا، وإذا بباب 

انة قد فتح، وخرج منه سبعة عبيد، وبأيديهم خز 
سيوف مسلولة، وقالت كتفوا هؤالء الذين كثر  
كالمهم، واربطوا بعضهم ببعض، فعلوا وقالوا: 
أيتها احملذرة ائذين لنا يف ضرب رقاهبم، فقال 
احلمال: باهلل يا سيديت ، ال تبتليين بذب الغري، 

ا، فإن اجلميع أخطأوا، ودخلوا يف الذنب إال أن
واهلل لقد كانت ليلتنا طيبة، لو سلمنا من هؤالء 
الصعاليك]وكان اخلليفة بينهم[ الذين لو دخلوا 

 .(24)((مدينة عامرة خلربوها
إذ يتبني املوقف الكرنفايل حني تزال احلواجز،   

وتنتفي الطبقية ويأخذ احلمال دور املنقذ للخليفة 
 وصاحبه واآلخرين من العقاب/ املوت.

بد من اإلشارة إىل أن مناذج كثرية تتوافر وال      
يف حكايات ألف ليلة وليلة تقدم أجواء كرنفالية 
حتمل أصداء نظرية ميخائيل باختني يف الفهم 
الكرنفايل شكاًل، ووظيفة، وحتوالت، وهو ما 

 .(25) " يتسع عن ميدان البحث بغايته الراهنة
واألمر نفسه مع مقامات احلريري إذ تتحقق       

يها مالمح كرنفالية متنوعة مثل نسق االزدواج، ف

نزع القيمة وتغيب املعيار، والتكر، والسخرية عرب 
 .(26)اجلمع بني العرف واخلروج عن املألوف

فشخصية السروجي يف املقامة الصغانية ،    
شخصية ذات مالمح كرنفالية؛ إذ جتمع بني 
الضدين معاً، ضمن طابع التحول ومها )الناسك 

سق( فنجده مرة يعتمد الوعظ كخطاب والفا
مقدس يف مكان ديين بامتياز وهو املسجد، مث 
الشخصية املتحللة يف مكان آخر، وهو املغارة 
حيث ميارس سلوكيات أخرى مناقضة لألوىل متاما 

ويقرع األمساع بزواجر وعظه.. فسمعته  "إذ تبدأ بـ 
يقول.. أيها الساِدر يف غلوائه.. اجلامع يف 

إالَم تستمر يف غّيك. وتستمرئ مرعى  جهاالته،
بغيك؟ وحّتاَم تتناهى يف زهوك، وال تنتهي عن 
هلوك؟ تُبارز مبعصيتك، ماِلك ناصيتك، وجترتئ 
بقبح سريتك على عامل سريرتك، هاّل انتهجت 
حمّجة اهتدائك، وعّجلت معاجلة دائك... 

لتأيت  .(27)وقرعت نفسك فهي أكرب أعدائك"
الصورة اليت قدمها لنفسه  هناية املقامة تناقض

واعظاً، متدنيا، زاهداً، فتأخذ بعدًا آخر خمالفاً، 
بل مناقضاً، وحتقق طابع التكافؤ ألن الشخصية 
جتد يف االثنني يكمل أحدمها اآلخر، فلم يعتذر 
أو يندم أو يرتاجع، لذا بقيت املقامة مفتوحة 
النهاية وجامعة لالثنني معاً، وهذا مكون كرنفايل 

يتجاوز البنية السطحية للمقامة إىل غايات واضح 
وقفوُت أثَرُه من حيث ال يراين، حىت انتهى أبعد "
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إىل مغارة فانساب فيها على غرارة، فأمهلته ريثما 
خلع نعليه، وغسل رجليه، مث هجمُت عليه، 

، (29)، على خبز مسيذ28)فوجدته ُمثافنًا  لتلميذ
فقلت وقبالتهما خابية نبيذ،  ,(30)وجْدي حنيذ

 "؟ له: يا هذا أيكون ذاك َخبَـَرك، وهذا حَمْرَبك

(31). 
ويبدو أن حماولة انتهاك املقدس، وأقصد هنا   

الرؤية السياسية والدينية، واضحة، أذ تتبادل 
األدوار كرنفاليا، وقد جاء البيت الشعري األخري 
 الذي استشهد به من ضمن أبيات أخرى داالً:

 مهوَلْو أنصَف الّدهُر يف ُحك
 (32)ملا َمّلك احُلكَم أْهَل النقيصَ          

وهذه االزدواجية تظهر يف مقامات عدة، مثل   
املقامة السمرقندية، واملقامة الدمشقية، واملقامة 
الفارقية، واملقامة االسكندرانية، ويبدو أن 
االزدواجية هنا تركز على ثنائية املقدس/ املدنس؛ 

ألن  من دون فارق كبري بني الدين والسياسة؛
الثانية تتلبس لبوسًا دينياً، لتأكيد هيمنتها، 
وتسويغ مربرات وجودها ودميومتها، ولعل ذلك 
يتأكد عرب امللمح الكرنفايل اآلخر الذي يتضح يف 
املقامات، واملتمثل يف التناقض على مستوى 
املقدس؛ السلطان والقاضي، إذ تتحدث املقامة 

طان {البكرية} عن ضياع قيمة األدب لدى السل
الذي مل يعد ميّيز بني األدب اجليد من غريه. 
واألمر نفسه يف املقامة )الرملية(. وجند أيضاً 

ملمحًا كرنفاليًا آخر يتمثل يف التنكر، إذ جنده يف 
املقامة )الربقعيدية، واملقامة الدينارية، واملقامة 
التفليسية( مرة عرب التنكر بالعمى، وأخرى بزي 

"فلما استحلس وكنيت، : املرأة وغريها، إذ جند
وأحضرته ُعجالة ُمْكيَن. قال يل: يا حارُث، أمعنا 
ثالث؟ فقلت: ليس إال العجوز، قال: ما دوهنا 

، ورأرَأ بتوأميه، فإذا (33)سر حمجوز، مث فتح كرميتيه
سراجًا وجهه يقدان، كأهنا الفرقدان، فابتهجُت 
بسالمة بصره، وعجبت من غرائب يسره، ومل 

. حىت سألته: ما دعاك إىل التعامي؟ يلقين قرار.
َعامي، فتظاهر بالُلكنة، وتشاغل 

َ
مع سريك يف امل

، وتقدم  الشخصية تفسريا ميتد بصلة (34)بالُلهنة" 
إىل التفسري األول املشار إليه سابقاً، مما يؤكد أن 
املقامات مبالحمها الكرنفالية  تقدم رأيا انتقاديا 
بعصرها، وجممل السياقات املرتبطة هبا، سواء 
السياسية أو الدينية أو االجتماعية أو األخالقية، 

تناقضات وقد اختذت منه طريقا ميازج بني امل
اجلدلية بطريقة ساخرة حتمل من اجلد أضعاف ما 
حتمل من املتعة .           وهذا يتكرر يف 
مقامات عديدة مثل املقامة السمرقندية، واملقامة 
الدمشقية، واملقامة الفارقية، واملقامة 
االسكندرانية، واملقامة الدينارية، واملقامة املغربية، 

الفراتية، واملقامة واملقامة البكرية، واملقامة 
 الربقعيدية، واملقامة البغدادية وغريها.
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وإذا ما كانت املالمح الكرنفالية يف املقامات تقدم 
–نقدا لعصرها، فإهنا يف ألف ليلة وليلة تقدم 

فضاًل عن ذلك فلسفة جتاه العامل/  -برأينا
الوجود، وقد يكون أثر ذلك راجعا إىل خصوصية 

توجيه اخلطاب إىل قراءة  أبطاهلا/ امللك شهريار يف
التاريخ بصياغات سردية حتمل بني طياهتا الطابع 

 الكوميدي/ الرتاجيدي/ الضحك اجلاد.
 الكرنفالية يف رواية ما بعد احلداثة العربية-5  

وظفت الرواية العربية ما بعد احلداثة ،      
املالمح الكرنفالية بوضوح وقد أسهمت يف إنتاج 

ام الوعي هو إدراك الكائن وعي واقعي مهم ، ماد
لنفسه وواقعه ، وطبيعة عالقته به ، والفهم الذي 
يبلوره اجتاهه وصواًل إىل بلورة رؤيا تعيد كشف 
الواقع ]رؤيا كشفية[ ، وخطيتة احلاضرة واملستقبلية 

عامل رفد  ، يتسىن عربها  -برأينا-، والكرنفالية 
ا الربط بني املاضي واحلاضر وحىت املستقبل ، ورمب

تتجاوز ذلك إىل الرؤية الوجودية الشاملة وال  
سيما حينما تستند إىل فرضية كونية ترفض 
االنغالق يف املقوالت اجلاهزة ، واحلقائق 
الدوغمائية . وهذا ما حاولته الكثري من الروايات 
اليت استندت إىل الفضاء الكرنفايل يف إنتاج معان 

اة وعالقة ودالالت تقدم فهمًا خاصًا للواقع واحلي
 اإلنسان هبما.

إّن أشهر الروايات العربية اليت وظفت    
للروائي حممد  (35)الكرنفالية تتمثل برواية الكرنفال

للروائية نزهة  (36)الباردي ، ورواية كرنفال املدينة
للروائي راوي حاج  (37)الرمالوي ، ورواية كرنفال

 فضالً  ,(38)، ورواية كرنفال اليامسني حلازم متويل
عن بعض الروايات اليت ظهرت فيها مالمح  

للروائي عمار  ( 39)كرنفالية مثل رواية جبل الطري
 علي حسني وغريها. 

إّن اجلامع بني هذه الروايات هو عصرنة     
الفكرة الوجودية للكرنفال بوصفه انتقادًا لألفكار 
والتصورات واملمارسات ، وتضمني احلضور 

شيؤ والضياع اإلنساين املكابد لشرنقة الت
 ومقوالهتما املادية . 

قدمت رواية )الكرنفال( حملمد الباردي رؤية      
اجتماعية معاصرة منبنية على دوال اجتماعية مثل 
الغىن والفقر والسياسة تعتمد على التناسل 
احلكائي الذي يستوحي فضاء ألف ليلة وليلة 

احكي، تسرتحيي، ما بقي لنا باملعىن الكرنفايل ))
احلكي ، والبّد هلذه احلكاية أن تنتهي لتبدأ إاّل 

حكاية أخرى ، حياتنا حكايات تتناسل الواحدة 
،فضاًل عن هتشيم الزمن وكسر  ,(40)((من األخرى

خطيته ، والتعالق بني املوت واحلياة  وفقاً 
 لصياغات ومعاٍن كرنفالية .

أما رواية "كرنفال " لراوي حاج فقدمت رؤية    
املعاصر وال سيما املتعلق منه  تتماس مع الواقع

هبمينة الزيف الرأمسايل يف بنية كرنفالية واضحة 
تعتمد على فضاء الالمعقول املتصارع بني اجلنون 
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والواقع ، ويهيمن عليها التهكم والسخرية والطرافة 
مرتكزًا على خصوصية وظيفة سائق التكسي اليت 
تتسم حبرية احلركة ، والتحول بني الشخصيات 

 نقل املكاين والزماين .والت
واألمر نفسه مع رواية كرنفال اليامسني للروائي   

حازم متويل ، إذ ميزج الفضاء الكرنفايل فيها بني 
املتناقضات ، فعنده اليامسني املخضب بالدم يف 
استدعاءات كرنفالية تعتمد على عصرنة الكرنفال 

 وإعادة كشف الواقع . 
لروائية نزهة الرمالوي أما رواية كرنفال املدينة ل    

، واليت اعتمدناها مداراً لتحليل املالمح الكرنفالية 
على وفق املنظور التحليلي مليخائيل باختني ، 
فإهّنا بنية واقعية تستوعب رؤية وجودية واجتماعية 
معاصرة حتكي معاناة القدس عرب حدث كرنفايل 
وصياغات كرنفالية أيضًا تصاحب بطلها ]تامر[ 

مع املخيم ، ويأمل مع املنتظرين  الذي يعيش
العبور إىل الضفة األخرى ليتعرف على أهله هناك 
بعد وفاة والدته وبقائه وحيدًا مع زوجها ، 
ويصاحب ذلك أحداثًا كثرية ، وسنحاول هنا 
الرتكيز على هذه الرواية أماًل يف استقصاء 

 األخريات يف خطوات الحقة . 
يف هذه الرواية  يقوم حتليل التمظهر الكرنفايل   

على حتليل البنية الكرنفالية املتوزعة على مدارها 
تقريبًا ، والوظيفة اليت تقوم هبا ، وعالقتها برؤية 
العامل ، وهل الكرنفالية تستجيب لواقعها اخلاص 

املعاصر أم خترج إىل رؤية كونية وجودية  ؟ وهي 
 الوظيفة األساسية هلا مبعناها األصيل . 

حظ على طبيعة البنية الكرنفالية أّول ما يال   
فيها أهّنا تتسم بالتشتت والتقطيع ، والتوزع على 
أكثر من مكان على صفحات الرواية ، ويقوم به 
مجاعة الكشافة الذين ينتظرون مع اآلخرين عبور 
)اجلدار( إىل الضفة األخرى ، حيث املدينة ، 
القدس. إّن عمل ]الكشافة[ يف هذا املكان ، 

املؤقت ، يقوم على أساس ]التدريب[  العتبة ،
التهيؤ، إلقامة الكرنفال احلقيقي على الضفة 
األخرى بعد العبور وهو أمر جيعله يفتقد هنا قيمة 
الفعل احلقيقي املنجز ، بل هو معلق ، ألنّه مل 
يصل إىل التكامل عرب اإلجناز الكلي ، وحتقيق 
اهلدف ، إذ إّن األخري ] اهلدف[ بقي معلقاً 

ًا كما تعلقت أهداف املنتظرين مجيعًا ، ألّن أيض
العبور ميثل حالة مؤقتة وليست هنائية وهنا يتحقق 
الصراع بني الضدين ، ومها متوازيا ]األمهية[ ، مها 
املاقبل واملابعد، أمام اجلدار/ وخلف اجلدار، 
والفجوة احلاصلة بينهما أو رمبا اجلسر املوصل 

ة األحداث ،ما بينهما وهو مكان احلدث ،أو مجل
دامت الرواية توزعت بني أحداث عدة  ، مجعها 

 املكان ، القدس، اهلدف. 
" ومن هنا يظهر التجلي الكرنفايل األّول :    

تراكمت احلافالت يف املكان، توجهت حافلة إىل 
اجلهة اليمىن، أنزلت أفرادا من الكشافة الصغار 
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فال املتوجهني إىل املدينة للتدرب، استعدادا لالحت
برأس السنة اهلجرية، قرع الطبول، واألبواق 
تتهادى إىل املكان، الساريات واألعالم املرفوعة 
تسري مبحاذاة اجلدار بانتظام حنو املعرب...نظر تامر 
إىل اآلالت بشغف، متىن لو كان ملتحقًا بكشافة 
املخيم، لتعّلم قرع الطبول، ومضى يقرع بطبله 

 .(41)حىت يستأنس املخيم" 
إّن أجواء الكرنفال املألوفة تتحقق هنا، إذ هي     

شعبية يتحقق فيها قرع  متثل أجواء احتفالية
الطبول، واألبواق، واألعالم لكنها ال تتواصل، بل 
ينقطع احلدث، ويتوزع إىل مشاهد تفصل بينهما 

مشتتة،  -يف الواقع–أحداث فرعية أخرى، فهي 
وهذا عندي ميثل معىن مقصودًا مضافًا إىل 
أجوائه، يكشف عن الربط بينه وبني مكونات 
الرواية الشاملة، يؤازر ذلك حضور ))تامر(( بطل 
الرواية الذي يقطع حالة االستمرار ليحول املشهد 
إىل مسار آخر ميثل حالة قد تبدو نقيضة حلالة 

مثل هذا  -يف العادة–الفرح اليت تصاحب 
السياق، فضال عن أن ما مييز حضور تامر هنا 

لم/ األمنية ))متىن لو كان ملتحقا هو احل
بالكشافة((، وهذا التمين هو حال الناس مجيعا، 
لكنه متعلق هبدف آخر؛ هو ما تقدمه الرواية  
ككل، وهنا نواجه معىن آخر يتمثل بالتأجيل، 
الذي يصيب األحالم واألمنيات مجيعا على مدار 
الرواية، وبقي مفتوحا؛ إذ جاءت خامتة الرواية 

املستقبل من دون حمدد  واضح، وهذه  تنفتح على
إحدى مسات رواية ما بعد احلداثة اليت ترتكن إىل 

يف –التأجيل أواًل، والنهايات غري املؤكدة 
ثانياً، أما هنا فاألمر مؤكد والزم، وال  -الغالب

سيما أن االحتفال مؤجل، رأس السنة اهلجرية، 
 وهي مناسبة دينية بامتياز.

ورًا مهماً، فاالحتفال، وإن  يشغل املكان هنا د   
كان مؤقتاً، تكويناً وهدفاً، ويقام يف ساحة عريضة 
،إاّل أنه يركز هنا، على أهّنا ))تسري مبحاذاة اجلدار 
بانتظام(( وكأن اجلدار ميتد على امتداد احللم/ 
اهلدف/ التحول، الفاصل الزماين واملكاين الطويل 

كنه الذي يسوغ االنسحاب واليأس واملغادرة، ل
مبعناه االحتفايل املقرتن بالكرنفال، يضفي معىن 
الصمود واملواصلة، واهلدف املتحقق ال حمالة، 
وهذا ما يسبغه املعىن الكرنفايل على وفق معطياته 
األصيلة املمتدة إىل االستعمال األول وحتوالته 

 املظهرية ال الثيمية على مدار التاريخ.
إن كان مث يستمر احلضور الكرنفايل، و      

مشتتاً، واملالحظ أن هذا التشتت يأيت مرة عرب 
حضور املاضي مبكوناته املفتقدة، أو حالة املناجاة 

متىن لو يقصر  "اليت تقوم هبا شخصية ثامر نفسه 
هذا النهار، ويعود إىل البيت سريعا لريى حبيبته، 

، أو يف ,(42)وهي تفرش له أهدابا من نور" 
وزع داخل الرواية. صياغات مستقبلية متنوعة تت

وأجد أّن األمر مرتبط حبالة التأجيل اليت قدمناها  
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سابقا، ليأيت استمرار املشهد الكرنفايل. ويبدو لنا 
أن املشهد الكرنفايل هنا يركز على الشخصيات 
أكثر من تركيزه على الفعل الكرنفايل نفسه، وأجد 
لذلك ثيمة ترتبط بغياب احلدث، الفعل املركزي 

ة ككل. وترتبط أيضًا بثيمة التكسر يف الرواي
والتشتت والتأجيل اليت تسودها من جانب آخر، 

" وهذا يتطلب حتليال آخر لسنا اآلن بصدده. 
أخرجت أنطوانيت آلة الكمان، طلبت من 
اجملموعة التحرر من الغلق، والوقوف بشكل دائري 
لتهيئة أنفسهم، واالستعداد للمرة األخرية قبل 

لية املرضى من األطفال، تقدمي عروضهم لتس
تقمصت  .والتسرية عنهم قبل وصوهلم إىل املدينة

نوال ومرمي دور املهرج، وكل واحدة راحت هتيء 
نفسها لتحضريات كرنفال يقام قبل األعياد يف 
املدينة. أعاد جوين توزيع األدوار للمرة األخرية، 
ويف غمرة الفرح، أطلقت امل لصوهتا العنان، طار 

ألسالك، وانتشر ونور الشمس فوق مغردا فوق ا
األقبية، وأسطح املنازل البعيدة، نسي املنتظرون 
أملهم، وبدأوا يشاركوهنم الغناء والرقص وسط 
تصفيق حاد، أدهش تامر كما أدهش احلضور، 
انفرجت أساريره، وتالشت أحزانه مبرور فرح على 

 (43)املعرب، كزائر ضل الطريق، فأكرمه احلاضرون" 
شهد الكرنفايل هنا يستند كثريا إىل إّن امل  

املكونات الكرنفالية املعروفة من الغناء، دور 
 املهرج، الرقص، التصفيق، احلزن.

ويظهر أن القيمة الكرنفالية املهمة املتمثلة يف    
اقرتان الفرح باحلزن هبيأة متالزمة متوافرة بوضوح 
أيضا، وهذا يدفعنا إىل مد الصلة بني التوظيف 

، والقيمة الكرنفالية املؤسسة من قبل، احلاضر
بصياغاهتا املرتددة عرب العصور، وأقصد هنا ثيمة 
التناوب والتحول مبعناها الكوين/ الوجودي، 
ومعناها االجتماعي حينما ترتبط بالواقع املعيش؛ 
إذ تؤشر))ال شيء يبقى على حاله(( وهذا ما 
قّدمه دوستوفسكي من قبل حبسب باختني، وهو 

حقق حبضور الفت، وهذا كما يبدو لنا، هنا يت
سر الفرح القاطع ملسار احلزن الذي يرفض 
التحول إىل اليأس، لذلك بقي معىن االنتظار 
حاضرًا طوال املشهد العام، والكرنفايل على وجه 

 اخلصوص.
وعرب هذا املقطع من الكرنفال ووصوله إىل    

هذه احلالة، بدأت املدينة الضفة األخرى من 
حتضر بوضوح، إذ ترك يف هذه النقطة  اجلدار

بالذات {هناية التنصيص} تامر الفرح ،ومشى 
، (44)" إن كان زار املدينة يوماً "يسأل أبا حسان 

مث ميتد احلفل الكرنفايل مع متدد االنتظار و))سئم 
 الناس من وقوفهم((، ليقدم الكرنفال مرة أخرى:
ن " أعاد أبو احلسن تنظيم اجملموعة الكشفية م

طلبة املخيم املنتظرة أمر العبور، انتظم اجلميع، 
باشر هبيج وعّمار قرع الطبول، وفق عادل حامل 
السارية يف املقدمة، اشتد عزف األبواق هناك، 
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استقبلتها اآلذان، وتوجهت إليها األنظار بفرح، 
 .(45)وراحوا ينشدون" 

ويتسع اجلو الكرنفايل مستوعبًا توزيع اهلدايا،   
طقوس الكرنفال املعروفة، ويقدم  وهو إحدى

الداللة االجيابية حلتمية التحول، وخلخلة الثوابت 
ونقضها بوصفه مؤكدًا لقيمة التبادل بوصفه رؤية 

 مجعية ال فردية منعزلة عن السياق العام.
" تريزا نادت أجنليكا، وقالت هلا: ال ترتددي يف 
فتح الصناديق امللونة، وتوزيع ما فيها على 

ني.نادت: تامر، أمحد، طوين، أجمد: اقرتبوا.. الواقف
حذوا القبعات امللونة. وزعوها على 
املتجمهرين.شهد، رنيم، غيداء، هيا، ابدأن برسم 
األشكال امللونة على وجوه الصغار كي 
يبتهجوا.لعب قصي وناجي دور مهرجني 
صغريين.. وراح باسل يطري يف اهلواء، ويهبط بني 

 .(46)إلسعاد املنتظرين" الناس حبركات هبلوانية 
ويتجلى أيضًا مظهر التنكر، وهو مكون       

مهم من طقوس الكرنفال بتحوالهتا املتنوعة اليت 
حافظت على خصوصيته لتؤكد مشولية الرؤية 

 -برأينا–واتساع أبعادها يساعد على ذلك 
التوازي احلاصل بني )تامر، أمحد، طوين، أجمد( 

غيداء، هيا( بني وحضور الفتيات) شهد، رنيم، 
األوالد والفتيات، وأيضا يف عددهم )أربعة أوالد 
مقابل أربع بنات(، والرتكيز على العدد أربعة 

دورة الفصول األربعة وحتمية  -كما يبدو–يوازي 

التحول الكونية، وهذا يفسر لنا أيضًا اختيار 
الشكل الدائري يف املشهد الكرنفايل األّول 

 املذكور سابقاً . 
ر نفسه مع الضحك الكرنفايل ، وهو ما واألم

يسميه باختني )الضحك جبد( ، إذ ليس املقصود 
من الضحك داللة اللهو والتسلية اجملانية ، بل هو 
الضحك املولود من رحم احلزن القابل إليالد 
الفرح أيضًا ]اقرتان العسر باليسر قرآنياً[ على وفق 

ومكانيًا ،  جتربة املعية املتكافئة بني الضدين زمانياً 
لذلك يصعب تصنيف املكون اجلامع هلا تصنيفاً 
نقيًا مرجحًا أحدمها على اآلخر ، لكن املعىن 
املتناسل ؛ الضحك يولد من رحم احلزن مثلما 
احلزن يولد من رحم الفرح ، وهذه هي النسبية 
اليت تغلف حقيقة الكون وفلسفته وتدمغ كل 

انب دوغمائية تصر على احلقيقة األحادية اجل
النافية ملا سواها وهذا ما حياوله اآلخر مع املكان 
/ املدينة حينما يعتمد على منهجية النفي 
واإلقصاء ، ولعّل هذا يفسر لنا تضمني الكرنفال 
طقس الوالدة اخلارجة من رحم الالمعقول ، هيأة 
ومكانًا وحىت زمانًا ]ألهّنا والدة مبكرة[ مل حُيسب 

 حساهبا . 
لواقفون ،  افتحوا البوابات ، " صاحت وصاح ا  

ستلد املرأة يف املعرب .. الطبول ما زالت تقرع ، 
واألبواب تصدح ، وعال صوهتا خلف اجلدار ، 
جتمهر أهل املدينة يف الشطر اآلخر الستقبال 
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الكشافة واحملتفلني باألعياد . السماء متتلئ 
بالبالونات امللونة ، بني األعمدة ربطت حبال 

عرب يضحك مندهشًا باحملتفلني. الزينة ، امل
الكشافة يواصلون العزف والتقدم حنو البوابات 
األيادي تصفق واحلناجر تصدح باسم احلرية ... 
نضّحي باألرواح . ليزا وأصدقاؤها الذين 

ختطو ألوان البؤس –يستعدون لالحتفال باألعياد 
واالنتظار ، ومضوا يفتحون الصناديق ، ويوزعون 

ن الورد ويبتسمون... جتمهر العامل احللوى ، وينثرو 
حول الفرح ، حلقت زوايا املعرب بالعازفني واملطبلني 
يف الزاوية اجلنوبية جلست سارة ، بكت ، 
صاحت ، لن تسمع صيحاهتا الضوضاء تكتم 
نداء االستغاثة هناك . تكّومت على أملها بني 
يدي أّم حممود وراحت جتهش بالبكاء ، وانطوت 

اقفني ، صاح الناس، افتحوا خجاًل أمام الو 
   . (47)األبواب" 

كأّن الوالدة هي أيضًا مؤجلة ، حينما يتعذر     
عليها االكتمال ، إذ خيرتقها الكرنفال ليقطع 
تسلسلها نصياّ، ويتعذر اإلجناز إاّل بعد حني ، 

 (48)ويف سياق حيمل طابعًا كرنفاليًا أيضاً 
مع هناية  واملالحظ أّن إجناز عملية الوالدة تزامن

 الكرنفال . 
يف ساعة الفرح األخرية ، توقفت املوسيقى  "

واألغنيات .. انتهى الكرنفال ، وماتت األعياد 
  . (49)قبل ميالدها" 

لكن يف احلقيقة هناك ميالد آخر، ولد من   
جديد ، حتول فيه الكرنفال من طقوس واضحة 
إىل مالمح كرنفالية ميارسها املنتظرون مع اآلخر 

تسلط / القامع / أّدى يف حمصلته إىل عبور بطل  امل
الرواية )ثامر( اجلدار يف حركة هبلوانية كرنفالية 

" قفزت خطوة فوق اجلدار، فقدت بامتياز : 
توازين، وإذا يب أُطرُي يف اهلواء، جحظت العيون ، 
ضحك ثامر رغم األمل الذي مّر به يف دقائقه ، 

ته املقيتة  وكأنّه عامل من الوجع ، ففي كل حاال
كان حيلم باملدينة ، بالوقوف على قرب أبيه ليقرأ 

  . (50)له فاحتة الكتاب ، وبعناق أهل ال يعرفهم" 
والقرب هنا قيمة كرنفالية مهمة منه تتوالد    

دالالت امليالد والتحول ، وحيقق فاعلية االزدواج 
على وفق األعراف التارخيية للكرنفال ، وهو ما 

ة بالفعل ؛ إذ أنتج اللقاء )لقاء ثامر حتقق يف الرواي
 مع ابن عمه على قرب أبيه( التعرف والتحول. 

وقد أعقب هذا املشهد الكرنفايل صورة كرنفالية   
ذات مديات تارخيية يف تصوريتها وقيمتها 

" يف املضمونية وهي )الدمية املتناثرة األجزاء( : 
ة رحلة اهلروب ، تفقد حال دميتها اجلديدة ، الدمي

تتقاذفها أرجل اهلاربني ، تبكي حال دميتها ، األم 
حتزن حلاهلا ، تعود للوراء ، هرول املسعفون 
إلخراجها ، وإخراج اآلخرين من هناك ، الدمية 

  .(51)مل يعد هلا كيان ، أضحت أشالء متناثرة" 
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ترتبط الدمية املتناثرة األجزاء بثيمة املوت ،      
يل املقدم للوجه اآلخر والتحول، واالقرتان الكرنفا

أي امليالد بالفهم الكرنفايل ، لذلك سيتحول 
الكرنفال من هنا، من مشهده الطقوسي إىل 
مشهد ذي طابع كرنفايل تستوطن مالحمه مالمح 

" الشخصيات واحلدث، ومتفصالت املدينة : 
واصل الركض ، صعد التلة ، أخذ الَعَلم من يد 

بدأ يتسلق شاب كان يُلوِّح به على األرض ، و 
املتكاثفني ، وصل القّمة ، واصل آخرون الصعود 
إىل أعلى ، أطّل وجهه على مالمح املدينة ، رآها 
من بعيد تسّمر على حافة اجلدار ، ضحكت 
الشمس ، وقد خبأ عينيه من وهجها خلف العلم 
، لّوح به كثرياً ... غرسه بقوة ، صفق اهلاربون من 

هتم ، وصفاراهتم بعيد ... هتفوا ، تعالت تكبريا
تطلق من هنا وهناك .. وراحت أبواق السيارات 

  .(52)تزعق يف احمليط" 
إّن طرق األبواب يوازي طرق الطبول كرنفالياً     

، مثلما يعادل اهتزاز اجلدار استعدادًا للعبور 
والتخطي ، واملنتظرون قبالة جنود املعرب ، السلطة 

ملعرب، إذ ، القمع . واألمر نفسه مع اجلدار / ا
يظهر مزدوج القيمة أيضًا ، إذ إنّه يفصل بني 
مكانني ، ويأخذ قيمته منهما معًا ،وكذلك يظهر 
ازدواج املخيم بني املؤقت )يف الفرضية( والدائم يف 
الواقع املعيش ، أما الزمن فهو كرنفايل أيضًا ، إذ 
إنه  زمن االنتظار مزدوج القيمة يف ضوء تزّمنه مع 

ابل اليت خترتق األشياء بقوة تقابل املكان ،والقن
 القتل/ املوت ، مثّ التحول / املوت / الوالدة . 

وحيقق الكرنفال حالة املشاهبة والتوحد بن      
شطري املدينة )القدس( ، إذ يعاد رصد مشهد  
كرنفايل أمام اجلدار وسط املدينة بتفصيالهتا 
املكانية مرة ، وهي ترصد جنازة الشهيد الذي 

" ميضي املشيعون يف غضبهم، ه املستوطنون: اغتال
يف أحزاهنم تتجلى هنايات موجعة ال تفاصيل وال 
حدود ألملها ، قهر جاوز الفضاء ، جنازة مهيبة 
حتمل شهيداً أحرقه املستوطنون يف ليلة غدر ترفعه 
األكف ، وتكرّب احلناجر ساخطة ... الفتات 

غّيب ي
ُ
وم وأصوات وأعالم وألوان كما الفرح امل

  . (53)الكرنفال" 
إذ تتحول الشهادة إىل كرنفال ينتزع منه     

داللته السلبية ، وحيوله إىل داللة إجيابية منتجة . 
ومرة أخرى حينما ترصد مشهدًا كرنفاليًا من نوع 
آخر يطوف املدينة ويوزعها إىل أمكنة تتناسل من 

"هّم ثامر بالعبور لكّنه توقف ، مثة أحلان رمحها : 
أرجاء املدينة ، وطبول يشتدُّ قرعها أتت  تطوف

من شارع الزهراء ، ووصلت شارع صالح الدين ، 
أدار ثامر وجهه اآليت من بعيد ، شّدته موسيقى 
الكشافة اليت جاءت املدينة لالحتفال برأس السنة 
اهلجرية ، هتادت األركان وختطرت بثوب يشبه 
 الفرح ، هرول الناس الستقباهلم ، اصطفوا ميني

الشارع ويساره ، غّنوا وأنشدوا للوطن واحلرية .. 
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بيارق خفاقة جتوب فضاء تضيق أنفاسه ، تتهادى 
  . (54)ما بني احلب واألمل"

واملالحظ على هذا املشهد الكرنفايل تغييب   
شخصياته على العكس من الظهور البارز 
للشخصيات يف األّول )على املعرب( وهذا يبين 

ثنني ، وهذا املشهد معىن التكامل بني اال
الكرنفايل ال يستغرق كثريًا يف إجنازية الفعل إذ مثة 
صور متالحقة له ، تتوزع على مناظر عدة ، 
حتاول استقصاء حماور مكانية عدة ، أما 
املمارسون هلذه االحتفالية ، فيرتكهم النص من 
غري تعيني . ويبدو يل أّن تركيز املشهد على الفعل 

مة اليت حياول الكرنفال رصدها ال الفاعل هو القي
ألنّه مشروع تارخيي ، ميتد مع الزمن ، وال ينحصر 
يف وجود شخصيات بعينها ، ولعل هذا السبب 
هو نفسه الذي جعل بناء الشخصية يف هذه 
الرواية تظهر بسرعة من دون متهيد ) بالصدفة ( 
وختتفي كذلك ، وهو مكون مهم يف روايات ما 

لت تقويض فكرة النظام بعد احلداثة اليت حاو 
 واملنطقي والثابت . 

مّث تتعالق سياقات الكرنفاليني سوية مع   
اختالف املكانني ، ولكن الذي جيمعهما واحد ، 

"وجد الناس يصطفون على جانيب احلب واألمل: 
الشاعر ، اشتد قرع الطبول ، وأخذت احلناجر 
تصدح مع أحلاهنا .. الناس مسرورة متضي بفرحها 

ن الصور .. رصد الغزاة فرحًا باغت حزن يلتقطو 

املدينة ، أسهموا يف فنائه قبل أن يولد وباتت 
الشوارع خربة خالية من الفرح ، أرسل احملتفلون 
استغاثات من قلب القتل .. فناء مجاعي يف 
طقوس غريبة تقام يف كثري من األحايني ، يعود 

ل الرصاص مزغرداً بني احملتفلني ، ويبدأ الغاز يتغلغ
  .(55)يف أنفاس البشر"

إّن ازدواجية الفرح / القتل تتحقق بوضوح هنا    
وهذا الظهور البنّي البد من أن يصاحب الداللة 
املتعارفة يف اقرتان االثنني معًا كرنفاليًا وهو والدة 
الفرح من جديد عاجاًل أم آجاًل وهذه ثيمة مهمة 
يتوزع صداها داخل الرواية ويتناوب ظهورها 

 وصفة بني احلني واآلخر .  مسمى
ويظهر كرنفاليًا استعمال األلفاظ البذيئة وهي    

من التقاليد الكرنفالية اليت أشار إليها باختني 
بوصفها قيمة تؤكد احلرية غري املقّيدة ومفارقة 
األعراف، واملألوفية يف احلياة اليومية وقيمها 

 "إزداد األمل، الناساألخالقية يف الواقع املعيش. 
ينادون من وراء البوابات افتحوا األبواب، افتحوا 
األبواب، يا أوالد ... صرخت أم جماهد : حسيب 
اهلل ونعم الوكيل ... دقت على األبواب املوصدة 
بقوة وصرخت : افتحوا أبواب املعرب يا أوالد 

"...(56).  
" من بعيد مّدت وقد تكررت أكثر من مرة   

مه ، وّجه له عيناه إىل اجلدار نظرت من الكُ 
بصقة حادة ، وقال : وجهك كوجه رحبي يبدو 
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" نظر تامر إىل اجلدار رشقه . وكذلك (57)"مقززا
بصفة قوية ومضى إىل مكان الوسائد ، محلها ، 

. ونالحظ أّن هذه  (58)وراح يبحث عن مشرتين"
األلفاظ ارتبطت باجلدار على وجه اخلصوص ، 

ملهيمن بقصد فتتعدى الداللة كرنفاليًا إىل كسر ا
التهيؤ حنو التحول إىل اجلانب اآلخر ، لذلك 

، د يف اجلانب اآلخر / أمام اجلدارانعدمت أو تكا
وأقصد هنا املعىن الكرنفايل احململ بقيمة االقرتان 

 والتناوب .
 اخلامتة 

إن احلكاية الشعبية يف العصر العباسي ، وال - 
 سيما حكايات ألف ليلة وليلة ،ومقامات احلريري

إىل البنية الكرنفالية –بوضوح  –استندت 
وأساليبها اليت تبدأ من حضور الطبقات الشعبية 
اليت تعد عماد الكرنفالية ،وصوال إىل مسات املرح 
، والسخرية ، وتبادل األدوار االجتماعية مبا يقدم 
ثيمات معربة عن التناقضات اليت جتمع بني ما هو 

تبطت رفيع وما هو وضيع ،وهذه الثيمات ار 
مبرجعيات عقلية /وجودية ميكن رصدها بوضوح 

 يف نصها احلكائي.
الرواية الكرنفالية  العربية املا بعد احلداثوية -

تضمن موضوعاهتا رؤئ سياسية واجتماعية ودينية 
وغريها مما ُيشكل مهيمنا ومقدسا ، فتكون 
الكرنفالية  فيها تعبريا موضوعيا وليس ذاتيا 

لوجودي وانتقاداهتا ملا جيري ،هدفه مترير حتليلها ا

يف العامل املعيش على وفق بنية جدلية هي بنية 
خلخلة -يف احملصلة –الكرنفال نفسه اليت حتاول 

 الثوابت اليت تشي بالرفض والسخرية وإمكانية /
 حتمية التحول .

حاولت احلكاية الشعبية الكرنفالية ومثلها الرواية -
تأثرة بالبنية ما بعد احلداثة ،وال سيما تلك امل

الكرنفالية أو طابعها ،ا إقامة حوار جديل فلسفي 
له قابلية االنفتاح على التفسري والتأويل مثل 
جدلية احلياة واملوت ، والرعية وامللك ، والفقر 
والغىن وغريها ؛ لذا هي متثل حاجة فكرية 
استوعبها العقل اإلنساين ووظفها لتقدمي رؤاه 

 جود.الفكرية جتاه العامل والو 
إن العالقة بني الكرنفالية والنص األديب ؛احلكاية -

الشعبية ،ورواية ما بعد احلداثة عالقة تفاعلية 
تتحقق عرب الرمزية العالية اليت تتكأ إليها إذ إهنا 
ُتظهر دوال وتضمر دالالت  أخرى  ترتبط مبعان 

أفكار التعدد /  –يف الغالب  –أعمق جتسد 
ق املهيمن واملعىن التنوع الثقايف ، كسر النس

 الوحيد.
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