
  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  176 - 161: ص 

 

161 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  الرواية الجديدة بين كتابة التجاوز والمغايرة الحداثية

vertaking and Oriting Wetween Bovel New NThe 
ontrasteCoderniste M  

  بوطارفة دارين *

BOUTARFA Darine 

  .اجلزائر تبسة، التبسي، العريب جامعة

University of Larbi Tebessi,Tebessa ,Algeria 

darine.boutarfa@univ-tebessa.dz  
  

  30/03/2021: تاریخ النشر  20/09/2020:تاریخ القبول  20/04/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

ينصب اهتمام هذا املقال على تأمل ظاهرة الرواية اجلديدة اليت ترد إىل ذهن القارئ دائما لدى         

السيكية، بعد تغيري احلديث عن الروايات اليت غريت يف الشكل والرؤية اليت استقرت يف الروايات الك

النظرة إىل اإلنسان، العامل، األشياء، ومن مث إىل دور الكتابة الروائية وطرائقها، وأساليبها، ونظر�ا إىل 

ك  مبىن ومعىن؛ واالنتقال من أفق اليقني املستقر إىل أفق الش: العامل حىت وصلت إىل انتهاك جسد الكتابة

سية ولوعيه الشخصي حيث حتول اىل شيء او أداة موجهة كتمرد ناتج عن فقدان الفرد لقيمته األسا

لالستهالك، لذا كان لزاما رصد الواقع اجلديد من خالل ابتكار أشكال وصيغ فنية خمتلفة قادرة على 

  . حتطيم النموذج القدمي و تأسيس كتابة تعرب عن العصر وما يوجد فيه من قضايا

  . ، مغامرة الكتابة، انفتاح وتشظيكيةكالسيواية  ر ديدة، جرواية  :الكلمات املفتاحية

Abstract:  
     This article focuses on the contemplation of the phenomenon of the new 
novel that always comes to the mind of the reader when talking about novels 
that changed the shape and vision settled in classic novels, after changing the 
perception of humans, the world, things, and then to the role and methods of 
narrative writing, and its methods, and its look  to  the world until it reached 
the violation of the body of fiction writing; building and meaning than the 
transition from the stable horizon of certainty to the horizon of doubt.            
      As a rebellion resulting from the individual's loss of his basic value and 
personal awareness, as it turned into a thing or a tool directed to 
consumption, so it was necessary to monitor the new reality through the 
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creation of various artistic forms and formulas capable of breaking the old 
model and establishing writing that expresses the age and its issues. 
Keywords: New novel, Classic novel, Writing adventure, Openness and 
fragmentation 

 
           

يعد التجديد قرين اإلبداع؛ ألنه يتمثل يف ابتكار طرائق وأساليب جديدة يف أمناط التعبري،      

فجوهر اإلبداع وحقيقته عندما يتجاوز املألوف يغامر يف قلب املستقبل مما يتطلب الشجاعة 

ة، ، ونادرا ما يظفر بقبول املتلقني دفعة واحدق يف النجاحواملغامرة واستهداف ا�هول دون التحق

ما يسمى  باستثماربل ميتد إىل أوساطهم بتوجس وتؤدة، ويستثري خياهلم ورغبتهم يف التجديد 

؛ ما جعل الرواية كجنس ابداعي فريد من نوعه تشهد عرب مسري�ا عديدا 1االختالفجبماليات 

يف حماوالت مستمرة إلعادة صياغة املعمار  والشكل من التجارب اإلبداعية على مستوى املضمون

  .اليت متس خمتلف جوانب احلياة  الدائمة لروائي مبا يتالءم مع الواقع والفكر والتحوالتا

على املشهد الروائي فرتة زمنية غري يسرية، فصار السعي إىل تأسيس   2سيطر النموذج الكالسيكي

 ؛ويض النموذج الكالسيكي الثابتقدة أمرا حتميا ميكنه من خالهلا تمالمح جتربة سردية جدي

متغريات الرؤية  سايرةمبل جعل الكتابة داخل اجلنس السردي تنفتح باستمرار على البحث ألج

اجلديدة للواقع مع التنقيب دائما على أدوات جديدة تتناسب والعصر املعيش ذي املالمح املتباينة 

  .وحتوالته العنيفة املستمرة

ية شاذة تزهو بتمردها نصوص سردمخسينات القرن العشرين  بدأت يف فرنسا منتصف         

، انفردت  4متثيليا له منوذجا  3على نوع من املعيار الفين الكالسيكي الذي تعترب الرواية البلزاكية

بطباعة هذه النصوص اليت سرعان ما ) Edition de minuit( مينوي منشوراتدار باربسية هي 

املوجة اجلديدة : ت منهاعدة تسميا "emile henrio"ھنریو ميلإ: أطلق عليها النقاد وأوهلم

، مدرسة الرؤية )Anti - Roman(، الرواية املضادة )Nouvelle Vague de Roman(للرواية 

)Ecole du regard ( الرواية اجلديدة ،)Nouveau Roman( ألفها جمموعة مبدعني متلكهم ،

" ، )A. R. Grillet(  5"أالن روب غريية":  هاجس التجديد والتحديث والتنوير من أمثال

 ميشال"، )Claude Simon(  7"سيمون كلود"، )Nathalie Sarraute( 6"ساروت ناتالي
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(  10"جون ريكاردو"، Robert Pinget) ( 9" روبير بانجيه"، )Michel butor( 8"بوتور

Jean Ricardou ( ،"11" كلود اولييه  )Claude Ollier ...( على الرغم من اختالفهم يف ،

لكن ما وحدهم  ؛12األسلوبية والبالغية الكفيلة بتفعيل ذلك اهلاجس كيفية تدبري الوسائط

الرفض الذي أظهروه للشكل : هم كتلة واحدة منسجمة من حيث املنطلق والغاية هوري وص

ختتلف عن تلك اليت وجدت ميز�ا 13التقليدي للرواية فعملوا على الكشف عن أشكال جديدة 

  .أ�ا تتماشى وعصرها 

ب الرواية اجلديدة صلتهم بالتقاليد الروائية اليت برزت يف املاضي أي يف القرن ال ينكر أصحا     

بفرنسا وغريها من البلدان األوروبية أو يف أمريكا،  نتصف األول من القرن العشرينالتاسع عشر وامل

هم ما يدعون إليه هو رفض التقنيات واملفاهيم اليت َدَرجت عليها الكتابة الروائية اليت سبقت وإنَ 

كتب فال ميكن من الوجهة احلضارية أن تُ   ؛  Dogue(14(واليت جعلت منها معتقدا أو دوغما 

 بالطريقة اليت كانت تكتب �ا يف القرن التاسع عشر لربع األخري من القرن العشرينالرواية يف ا

ي اثر يف هذه املستكشفات احلضارية املثرية دون أن ترتك أ يضمُ  جيوز وال وبداية هذا القرن أيضا،

  .اب وطرائق التفكريالفنون واملناهج واآلد

بدفع عجلة الرواية إىل مأزق تفجرت منه الرواية سامهت  تضافرت عوامل كثرية          

، ما جعل الرواية اجلديدة حتمل الكثري التعقيد املعقد من مركبات العصركتعبري عن هذا   15اجلديدة

لوجية والرؤى احلضارية والرتسبات الثقافية اليت غصت �ا من اهلموم االجتماعية واملشاكل األيديو 

  : ا�تمعات األوروبية، ومن بني هذه العوامل نذكر

 تمجريا في رآلثاا ةبعيدو عميقة نتائج لثانيةا مليةلعاا بللحر نكا لقد :لثانيةاية مللعاا بحلرا -

 بعضها بتالبيب بعضها فأخذ ،اـهـلـاعـتفو، تشابكهاو ،تعاقبهاو ،تسلسلها: من حيث اثألحدا

ا او اليت من حدهو لسياسيةا يندامليا على املدمرة بحلرا وقف نتائج ـغبـنـي ال ألنه لكذ ؛آلخرا

 على دراقا بياأد شكال املألوف مل تكن شكلها في لتقليديةا يةوالرا نفإ لذلك نتيجةفروعها، 

. لعالما لىإ يةوالرا يةرؤ طبيعة لىإ ديعو فيما السيما ةجلديدا يةرحلضاا وفلظرا مع ؤملتالا

 للكتابة جديد شكل ربتكاا في رـلتفكيا لىإ مباشر بشكل لفظيعةا بحلرا تلك الهوأفأفضت 

  .               بخاصة يةواللرو بعامة بيةدألا
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يف فرتة قيام  بفرنسا نكا ةجلديدا يةوالرا دميال أن في حدأ زعينا ال: ئريةاجلزا لتحريريةا الثورة -

 لتحريرابثورة  ةجلديدا يةوالرا دميال نقترا ، لذلكجل احلرية واالستقاللحرب بني اجلزائر وفرنسا أل

 تهز كون هذه الثورة العظيمة ؛مـهـنفسأ ينلفرنسيا بلكتاا بعض من افرـباعت ئريةاجلزا

 يـف اـيـلـج كـلذ ادـنسيني فبرـفـلا نـفكرياملـ لعقو تهز كماعنيفا،  اهز يـسـرنـفـلا بـعـلشا

 ةدـديـج تاــيروا ثالـث نـع لـاليق ما ضطربةاملـ ةلفترا تلك في ظهروقد   ،منهم كثير تكتابا

  . 16غرييه روب أالن"لــــــــــ  ةجديد يةدسر أو ئيةروا لعماأ ستة، و" ساورت ناتالي"لـــــــــــ 

 رـشـلا لـعـفـل لمخبأا حلسالا اهذ يذكر مفكر كاتب أي إن :ريلذا حلسالا فستكشاا -

 تخريبو رلدمامن نتائج ا مرتا ييغتدو لنفسيا نلغثياوا لبالذهو صاباهلالك ي تـيـيـبـتو

 أو حلسالا اهذ ميتلكون من لُقَعبَت مرهونا بقائها ارستمرا صبحأ لتيا ةحلياا قيمةومن  رضألا

 كل ينتهيو ءلسماوا رضألا قفتحتر يةولنوا ؤوسللر حلاملةا يخارلصوا قطالا خمافة ؛جنونهم

 يةوالرا ءنشاإ في ثرأ لرهيبا لعاملا الهذ نيكو فالأ؛ ةحدوا حلظة في رضألا على من ءشي

  .ؤملتشاوا لقلقوا لعبثا لىإ مالستسالوا لقيما نبذ على بيةدألا فلسفتها متقو لتيا ةجلديدا

 في عليهم ينيرو يؤنسهم نكا يلذا لبديعا لقمرا لكذ أن سلناا لعامة ثبت :ءلفضاا وغز -

؛ لبديعا يعدلوا املنري لقمرا لكذ يعد لمو؛ سلناا امقدأ ستهدابعد ان  تما لشهرا من معينة لليا

 وراء من خير أي إلنسانيةاستفيد ت أن دون اشديد بااضطرا لخلياا له برضُطوا رـلقما تما لقد

 عبثيتهايف  ةدـجلديا يةوالرا ةنشأ؛ ما ساهم يف  17النزول عليه ألجل اثبات ان ال حياة فيه فقط

 لرغما على، شقائهو ،خوفهو ،هـقـقلو ،مهؤتشاو ،ئهاهوأ في املعاصر ننساتعبريا عن اال ىحليرا

 لتيا للمجتمع ةمجلو آةمر نتكو أو علطباا ريتصو عن بنفسها تربأ ةجلديدا يةوالرا أن من

  .هـل تكتب

جاءت الرواية اجلديدة كبنية دالة على االحتجاج العنيف والرفض لكل ما هو متداول            

لعامل مع تأكيد تنوع مناذجها، وأطيافها، وألوا�ا، واختالف لقينية ومألوف؛ فهي جتسيد لرؤية ال ي

املضمون وتشغيل تقنيات  مبراوغةومن مث ناد أصحاب الرواية اجلديدة  ؛18اهجها يف التصويرمن

ليت تغري ا�ال لتشكالت اللغوية والتمثيالت البنائية اجديدة تعتمد على التفكيك وافساح سردية 

القيم اجلمالية  الستشرافعلى اإلمكانيات التعبريية املتعددة  قدود، وتفتح اآلفااملواقع ، وتزيل احل

فكل كلمة يف النص ؛  19على مستوى الكتابة أو على مستوى القراءة ءاسواوالداللية الالحمدودة 
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اجلديد متثل قيمة سيميائية او عالمة ميكن تفكيك شفر�ا وتأويل داللتها من خالل مالحقة نظام 

ات وطريقة استعماهلا يف حياكة العبارات والصيغ مع االمعان دائما يف شكلها قبل البحث الكلم

إىل أقصى أمدائها عمقا وجذرية فاختذت مع الرواية البلزاكية فدفعت هذه القطيعة يف مدلوال�ا،  

  :املالمح التالية 

املباشرة بالواقع مبا  حتول لغة السرد من لغة تسجيلية تقريرية تنقل معرفة الكتاب_           

وصياغة لبنيتها الرتكيبية الكالسيكية املسكوكة يف الرواية  يقتضيه مبدأ الصدق من أمانة و حرفية

البلزاكية إىل لغة سرد بيضاء ترصد الواقع يف درجته الصفر، ما يفضي حتما إىل إعادة نظر جذرية 

اد مرآوى بل أضحت عالقة استعالء يف عالقة الكلمات بأشياء العامل؛  حيث مل تعد عالقة ارتد

؛ ترفض الرواية اجلديدة تقدمي رؤية جاهزة للعامل أل�ا ال تكتب عن العامل وإمنا تسمح  20تباعدى

له أن ينكتب عرب سطورها ولوحا�ا ومن مث افساح ا�ال جلميع التوقعات واالحتماالت فهي 

  . بقدر ماهي متردية تدمريية ليست تشكيكية

ذي نعيش فيه يتغري بسرعة كبرية والطريقة التقليدية التسجيلية مل تعد تستوعب مجيع ان العامل ال

العالقات اجلديدة اليت تنشأ عن هذا الوضع اجلديد؛ لينتج عن ذلك قلق دائم يتعذر من خالله 

" 21المماحيتنظيم الضمري جلميع املعلومات اليت �امجه الن األدوات الكاملة تنقصه، ففي رواية 

les gommes" عاجزا على مجع معلومات حول  "والس"جند البطل  غرييه روب أالنـلــــــــــــ

والربط بني ذكرياته السابقة ملعرفة سر " ب ...او "احلروف الناقصة من ممحاته اليت حيملها 

املمحاة اال بعد ارتكابه جرمية قتل كان حيقق فيها فريفع الستار عن قاتل ابيه حينها يكمل مقطع 

 . حاتهمم

فق منطق ية و انتقال السرد الذي يزاوله سارد ذو معرفة كلية مبجريات األحداث احملك_         

تتناوب   22خطي وسبيب رتيب تتسلسل فيه األحداث من بداية و�اية جاهزتني ليصري بوليفونيا

يؤدي  ي النص إىل متواليات حكائية متنافرة الظشعليه األصوات املتداخلة وهو ما يفضي إىل ت

لالحتديد لبعضها إىل البعض اآلخر، األمر الذي جعل من السرد نشاطا إشكاليا يكرس فنيات ا

 "أالن روب غرییھ"  ـــــــلla jalousie"  " "  الغيرة"؛ ففي رواية  23وااللتباس يف النص

" ته جيعل من غرية الزوج جمردة حادثة حياول اخفاءها من خالل مجع دالئل تؤكد العالقة بني زوج

" لــــــــــــــــــــــــــــــ "  الريح"من عامل األشياء احمليط �م، مثلما هو احلال مع رواية "  فرانك" وجاره  ..."أ
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اليت تتطور وفقا حلادثة من الطراز التقليدي ينفيها املؤلف يف كل صفحة الن "  سيمونكلود 

 .  غايته األساسية بناء روايته من هذا النفي 

حول إىل يتل لتقليديةالقياسية يف الرواية ا  24ختلص الزمن من تعاقبيته الكرونولوجية_        

الكتابة  ،)املستقبل(، االستشراف )ياملاض(االستذكار :  ةزمنسريورة تزامنية تتحابك فيها األ

الزمن يف الرواية  صار  25؛ فقد أصبح راكدا حتدث حتت سطحه تقلبات وحتلالت بطيئة)احلاضر(

 ؛ لرتفض الرواية اجلديدة مفهوم الزمن أو 26يدة منفصل عن زمنيته، إنه ال جيري وال ينه شيئااجلد

والتشكيك فيه بتقدميه  ،والنيل منه ،على األقل ترفض سلطانة حماولة التملص منه بالعبث فيه

لود ك" ـــــــــلــــــــ"  القطار" فلم تعتمد رواية  .حيث جيب أن يؤخر، وبتأخريه حيث جيب أن يقدم

على املسار الزمين التسلسلي املعهود لدى القارئ يف متابعته املستمرة للكتابات  " سيمون

التقليدية فهناك إصرار على متييع الزمن وحتطيم نسقيته ودعوة اىل هدم مساره التصاعدي 

 فلم يعد العنصر الزمين. والرتاجعي لتداخل االحداث فيها حيث تعتمد على الذاكرة والتاريخ

اخلارجي عنصرا مساعدا يف تعاقب االحداث وتطورها بل أصبح عامال أساسيا يف خاخلة الزمن 

  .و�شيمه

الرواية اجلديدة بالتالزم مع هذا التدبري اخلاص والنوعي للزمن   27أصبحت طوبوغرافية_         

ما، أو توحي بفقدان الشخصية لكل بوصلة ُحتَِدُد هلا وجهة   28تتشكل من أفضية كافكاوية

ُتْسِعُفَها بالعثور على معىن ما لوجود عبثي بدون قيم؛ هي أفضية تفي مبا يعتمل يف الشخصيات 

النصية أكثر مما تقول ذات جتعل منها كائنات غري منطية تقول ذا�ا ... من هواجس وأحالم 

  .مؤلفها

كاتب يرسم معامله رمسا فاذا كان املكان يف الرواية التقليدية اطارا حتصل فيه االحداث ما جيعل ال

، برسم املكان العام او 29واضحا او رمسا معماريا، جيعل القارئ حيس حبقيقة احليز وواقعيته وتارخيه

املركزي ووصفه وحتديده معامله، رسم األماكن الثانوية او اجلزئية اليت تطرأ عليه تنقالت الشخصية 

ة يف وصف األماكن توهم القارئ باألمانة وهو االمر الذي رفصه أصحاب الرواية اجلديدة فاملبالغ

" جند يف رواية . اجلغرافية دون الصدق يف ذلك؛ ما جيعل تلك األماكن ال جغرافية وال خيالية

ضياع املكان ليندرج يف سياق التقطيع الفضائي "  يشال بوتورمـــــــ" ـ ـــــــلـــــ"  degrés" " درجات 

ماكن ما يشعره بالتيه فيفقد املكان الثبات والثقة حيث تضيع الشخصية فيه بسب تعدد األ
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" روب غرييه أالن" لــــــــــــــ"  المتاهة في" ، االمر الذي جنده كذلك يف رواية 30املعطاة للشخصية

  . فتعدد أماكنها تشعر الشخصية بعدم املقدرة على إجياد أي مشروع جدي

وائية باملكان اذ مل يعد اطارا يثبت اقدام تسعى الرواية اجلديدة اىل تبديد ثقة الشخصية الر 

الشخوص يف الفعل واحلركة ملا يتصف به من صفات مميزة بل أصبح مييل اىل التشابه مما يفقد 

  .الشخصية ثقتها بنفسها

الرواية اجلديدة بتجريد الشخصية من آدميتها ليكون ما يوحدها هو أ�ا جمرد أشياء،  أصحابقام 

، فلم يعد الروائي 31جرد حرف أجبدي أصم وأبكممبية كل واحدة منها وما يفرق بينها هو تسم

اجلديد يهتم بالبورتريه الذي يقدم كل ما مييز الشخصية من مالمح، وطبع نفسي،  او اجلوانب 

الفيزيائية للشخصية بغية إعطائها صورة كاملة؛ اذ انه ال يقدم الكثري عنها وان فعل ال يركز اال 

مل صورة ؛ فال كاتب له احلق ان حيَُ  32 األساسية يف عرضها على القارئعلى بعص التفاصيل غري

احلياة بكل معانيها اإلنسانية �رد شخصية روائية وأسوأ من ذلك أن يكلفها حبمل رسالة، كو�ا 

منحها كل األمهية ومتييزها  فال ينبغ تعدو عنصرا من عناصر أو مشكالت السرد يف العمل الروائي

  سردية األخرىالعلى املشكالت 

ختلق الرواية اجلديدة الشخصيات النموذجية لتأخذ كل الوسائل شرعيتها سواء عن طريق ال  

  " ي في مارينبادالعام الماض" ؛ ففي رواية ...أو تقليص دورها  ،لغاء حضورهاأو إ ،تشيئها

l'année dernière a marinenbad"  "مالمح البطل او ال نعرف "  أالن روب غرييه" ـــــــــــــل

البطلة، و ان صح ان هناك بطال وبطلة ال يعرف احدمها االخر امنا خييل للرجل انه يعرف املرأة 

فتت  " ساروت ناتالي" لـــــــــــــــــــ" "Martereau"  مارتورو" وال نعرف من مها بالتحديد، ويف رواية 

ل سوى بعض االحتماالت شخصية البطل بالتدريج ويف األخري مل يبق من شخصية البط

فأصبحت بال معىن، بال روح، بال انتماء، بال ابعاد او مالمح، وعادة ما تذكر بقية الشخصيات 

يف " االن روب غرييه" ،  كما يكتفي "هن"، "هم " ، "هي " ، "هو" باستعمال الضمائر 

: " مثلالعديد من نصوصه إعطاء الشخصية االسم لوحده دون اإلشارة اىل مواصفات أخرى 

" يف رواية  "   واالس" ، و " الغيرة" يف رواية "  فرانك" ، و "  الرائي" يف رواية "  ماتياس

املرأة،  الرجل،  :  واحيانا يشري اليها من خالل ذكر مهنتها او جنسها فقط مثل ، " المماحي

  .الطفل،  العسكري
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ديدة بشكل منسجم اال بلجوئه ال يتمكن القارئ من اإلحاطة بتفاصيل الشخصية يف الرواية اجل

اىل صياغة صورة عنها انطالقا من التفاصيل الصغرية واملختزلة اليت تتجلى له، واليت ميكن ان 

، لذلك فالشخصية مطبوعة باستمرار بالعالمة 33خيتبــــــــــر عليها ما تـََعوده من أساليب تأويلية

  .ماناملورفولوجية للسلبية كنوع من التحديد بالغياب واحلر 

ان اختفاء الفرد كحقيقة جوهرية تدرجييا صاحبه استقالل متزايد لألشياء، لتتكون يف          

، توجد األشياء دائما فيه خالل حتديدها لعواء الصفات اليت جتعل 34عامل مستقل له بناءه اخلاص

ة؛ منها شخصيات اليفة ذات أرواح؛  فسطح الشيء ناعم سليم ال بريق خادع فيه وال شفافي

جوهرها األول ا�ا موجودة، غامضة، صماء، متحدية، ال تتزعزع، حاضرة على الدوام كما لو  

؛ أصبحت الرواية اجلديدة تقوم حبركة عكسية يف  35كانت تسخر مما يصفى عليها من معان

ية الرؤية، ا�ا تتجه اىل عامل األشياء اليت غالبا ال يالحظها االنسان بالرغم من ا�ا ذات قيمة وامه

  . يف حياته، واهلدف من ذلك حتقيق الصدمة

أعلنت الرواية اجلديدة االنتقال من عامل البشر اىل عامل األشياء، فلم تكن هذه الرواية اال مرآة ال  

؛ اختذت الرواية اجلديدة من الشيء ال من االنسان 36موقع فيها جلدل الواقع و التطلعات الداخلية

قة الطبيعية املباشرة من خالل عزل الشعور اإلنساين القصدي موضوعا هلا فحاولت وصفه بالطري

عن األشياء، فالعامل موجود واالشياء لن تعلن عن االنسان وال حتيل اليه، فهي حتدده من غري ان 

روب  ألالن" لـــــــــ"  الغيرة" ، ففي رواية 37تُفصح عنه، حسبها ا�ا توقعه يف شباكها وتأسره

كحصيلة أفعال خيالية وواقعية ُجتري يف مكان ما ويف زمن معدوم، تتحدد   يقدم لنا عاملا" غرييه

،  وعشيقها ...)أ(الزوجة،  )الراوي( الزوج: العالقة البسيطة القائمة بني  الشخصيات الثالثة

من خالل وضع االشياء وموقعها اكثر مما حتددها الشخصيات؛  فموقع الكرسيني مثال "  فرانك"

اذا عامل األشياء املوجودة "  الغيرة" الث أمهية تفوق اجلالسني عليها؛ فعامل  بالنسبة للكرسي الث

  ). الزوج ( يف ساحة رؤية الراوي 

تريد الرواية اجلديدة ان تعيد لألشياء كثافتها وثقلها ووجودها املستقل من خالل وصفها وصفا 

الروائي ال يكشف عن  دقيقا مقصودا لذاته وال يرمي اىل أي غرض اخر؛ فاألشياء قائمة لكن

الطريقة اليت قامت �ا، كما ليس له ان يقيمها وال ان يصدر االحكام عليها؛ فالعامل ليس بذي 
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معىن، وليس بالعبث، والشيء ال يوجه لإلنسان اية إشارة وال حييل اليه بل ليس بينه وبني االنسان 

  .38اية عالقة

لوجية أي منغلقة على نفسها ومكتفية �ا حكائيا باملونو لتقليدية اتسمت الروايات ا_             

َيِتَها الديالوجية املتجلية يف انطالق السرد من كل زاوية نظر  وخطابيا، لتمتاز الرواية اجلديدة بِِبنـْ

متعددة وخمتلفة، تراكب النصوص املتنوعة ضمن نسق النص األصلي الشامل، ويتعلق األمر 

نتمي إىل أجناس أدبية متباينة �دف انتاج كلية نصية برتصيع النص مبقاطع من نصوص جاهزة ت

؛ ما يرتتب عنه وضع وحدة النص وانغالقه  39متنوعة األشكال ومتنافراتتنىب على تقاطعات 

َيِيت  والكتفائهواكتماله موضع سؤال يؤدي إىل نسف تفرد النص الروائي  الذايت وتكريسه لِبُـنـْ

االنفتاح والتشظي والتصرف يف نصوص من آفاق خمتلفة وغري متوقعة؛ ألجل احداث تغيريات 

، مجالية جديدة أو وعي مجايل جديدنوعية على مستوى الشكل كو�ا تسعى إىل تأسيس ذائقة 

، او االستحضار، او )  (flashback 40تقنية الفالش باك"  هـــــــــرييــــــغ روب أالن" لقد استعار 

االسرتجاع، او اخلطف خلفا اليت كانت مقصورة على السينما مث وضفت يف االعمال الروائيـــــــــــــــــــة 

اليت احتوت على حتقيقات بوليسية بدأت بنهايـــــة   -مثال  –"  احيـــــالمم" وذلـــــــك يف رواية 

ة، مع توظيف اسطورة أوديب بعجائبيتها خالل عملية قتل االحداث مث اسرتجعت وقائع اجلرمي

  .  الذي يعرف فيما بعد رابط االبوة الذي جيمعهما" واالس"من قبل احملقق  "  دوبون"شخصية 

عصفت الرواية اجلديدة بالرواية التقليدية من خالل هدم األصول الثابتة للسرد الروائي والياته   

واضطراب القيمة، ومواجهة التغريب واالنقسام والتشظي الذي كتعبري صارخ على اهتزاز املعىن 

فرض على الروائي فرضا يف فرتة ساد فيها الاليقني الذي مس انسان منتمي اىل منظومة احلضارة 

التحرر من احلبكة الدرامية وتفكيكها، �شيم الزمن ورفض : الرأمسالية الغربية املعاصرة من خالل

.... تشييئها، تداخل االجناس االدبية، سيطرة عامل االشياءسببيته، اضمحالل الشخصية و 

فكتاب هذه الرواية خلقوا أجواء غريبة غري مألوفة وعوامل غري عادية على االطالق؛ فالعالقات 

املنطقية بني األشياء حتطمت، واألوضاع املألوفة بني األشخاص انقلبت واملكان انعدم ألنه ال 

 يعد هناك بعد أو قبل، واللغة حتولت اىل إشارة واحلركة اىل حتت وال فوق، والزمن تالشى مل

  صمت
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ملغزة مل يعتد عليها مع الرواية  أشكاال جديدة للقارئتسعى الرواية اجلديدة ان تقدم           

الكالسيكية؛ فال ميكن مقارنتها بطرائق التذوق والفهم التقليدية، حبيث يتعني عليه العثور على 

، فهي تدفعه إىل التفكري من  41سردية واالملام بعناصر البنية الدرامية املتناثرة بنفسهقانون اللعبة ال

من خالل االمعان يف البحث عن واقع َظل جمهوال حىت  جديد يف كل ما يقرأ والتأمل واالندماج

االن؛ فالبحث الذي مينع النص من ولوج دائرة ادراك القارئ وتذوقه بطريق مباشرة وفورية هو 

ات ما سيمنح هلذا القارئ قوة االنتصار على كل مقومات الواقع اجلديد اما بواسطة تعوده بالذ

املثابرة عليه او عن طريق اقتحامه بالعنف؛ يريد الروائي ان يقلق القارئ اال يقدم له وصفات 

  .جاهزة ومكتملة، ان جيعله يبدع الرواية معه، ويبتكر أسلوبا حلياته نفسها

؛ فالوسائل التقليدية مل تعد نافعة عقيدا من إنسان القرن التاسع عشراصر أكثر تيعد اإلنسان املع 

تتزعزع مبصادرها اإلنسانية الراسخة؛ بغياب املنطق  بلزاكيةجعل الرواية ال لتصوير دقائق حياته، ما

عا بل أصبح نو  ؛د يتسم بالنسقية والتطور والنظام، ومل يعد اخلاص انعكاسا للعامعن الواقع فلم يع

  .42من الصدام املستمر معه بعدما استحال التوفيق بينهما

، لتصري أجل فهم أعمق للكونتبحث الرواية اجلديدة على وضع اإلنسان يف مكانه الصحيح من  

يف  الالإنسانيةالغربة عند الروائي اجلديد هي اإلحساس بغربة اإلنسان وانفصاله عن بقية العناصر 

تصوير مجيع أنواع اخلربات البشرية بـــــــــ اإلنسان وموقفه من العاملء سوى ؛ فال �تم بشي 43الكون

فتسلك أساليب شىت لتصري واقعيتها ليست يف نوع احلياة اليت تقدمها بل يف الطريقة اليت تقدم �ا 

هذه احلياة؛ فال تقتصر على كو�ا مرآة تعكس الذوق العام بل يف خلق ذلك الذوق من خالل 

 باالعتماد علىو إىل معرفة الذات واآلخر ىل مغامرة اجتماعية وإنسانية تدعبناء وعي يؤدي إ

التجارب اليت حيتفل �ا الفضاء الروائي؛ تلك التجارب غالبا ما جتد هلا مثيال على أرض الواقع 

  .بالرغم من أ�ا ال متثله 

من سطوة التعاليم من األحكام املسبقة و  امتحرر  روائي اجلديد إىل حقل الكتابةيلج ال         

؛ إ�ا  ن رد الفعل وغري حذر من النتائجمبا سيكو  ينغامرة غري مأمونة العواقب غري معاملتعالية يف م

كتابة خترج عن املعتاد وتنكل باملألوف واملتعارف عليه واحلدود، ليغدو املضي باملغامرة إىل حده 

ا يظل دائما يف حالة صنع؛ باعتبارها شكال مفتوح  44األقصى هاجسا ومتطلبا ال خالص منه

فهي مغامرة كتابة أكثر منها كتابة مغامرات، فلحظة تشكل الرواية هي أقوى جتليات احلياة لذلك 
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أو يرحل بوصفه أل�ا تعيش خارج الزمن بينما ميوت اإلنسان  ؛الرواية موازية للحياة دُ ال ميكن عَ 

  .من يف تشكيلهاتكها يتواقع موجود زمنيا و

ملاذا : يقول شيئا يذكر أاللرواية اجلديدة أن يقول الكاتب شيئا ولكن من أجل مل يعد هدف ا

فأصبحت جمرد تفسري صريح لفلسفة تقوم على الرفض ...  الكالم؟وملن يقال هذا   ؟مايقول كال

الكلي بأشكاله املختلفة؛  فهي إذن حبث عن واقع يف سبيله اىل احلدوث والتحقق منقطع عن 

 45شيء لة األدب البارزة يف عقيدة الكتاب ا�ددين اإلبداعية هي مسألة الالجذوره باعتبار مشك

؛ مبعىن أن تكون الكتابة من أجل الكتابة ال تستبدل قيدا بقيد كما كان القدماء يقولون على 

جديد زما�م، فهذه االبداعات اجلديدة متوجهة إىل األمام ملسايرة التطور احلاصل للفرد على شىت 

وليس العودة حباضر الفرد إىل سفاسف احلكايات املاضية بشخصيا�ا املتحكمة يف ا�االت 

  .األفراد وجرهم إىل هاوية الدمار

يطرح الكاتب األسئلة لكنه ال يعرف شيئا عن هذه االسئلة؛ فبمجرد اختياره كتابة الرواية فهو   

ذي يريد أن يقول، يشعر أن املمارسة اإلشكالية للتخييل، ورمبا هو نفسه ال يعرف ما ال اختيار

لديه شيئا يقوله دون معرفة ُكْنِه ذلك الشيء ليجد نفسه غري قادر على إلزام أعماله الروائية 

يطالب نفسه بالوقوف خارج امليدان باعتبار الرواية ممارسة إشكالية تضع  ، 46بسياسة أو بأخرى

الذي فقد  47امل واإلنسانالعامل موضع حبث وتساؤل انعكاسا لتساؤالت عامة لألدب عن الع

إعادة خلقه من  ألجلفعال مجيع التصورات اليت صاغها الفكر الربجوازي الليربايل الربجوازي 

اإلنسانية اليت صاغها العقل  وتصوراتناعرب عن رغباتنا جديد؛ فبدل أن يقوم بوضع دالالت تُ 

ثر مباشرة، ليتم ذلك خالفا البشري عرب مسريته التارخيية جيب حماولة بناء عامل أكثر صالبة وأك

؛ فالعامل مل 48عما يعتقد الفكر التقليدي من أن اإلنسان هو مركز العامل وأن العامل هو اإلنسان

  .يعد ملكا لإلنسان وال ميكن تدجينه حسب أهوائه ورغباته 

أن الرواية اجلديدة اعتمدت على كتابة إشكالية مجالية مؤسسة على : خنلص إىل القول          

ما أحدث اضطرابات عميقة داخل احلقل الروائي بفضل  ،رفض كل ما يشكل نصا روائيا تقليديا

ما قدم من اقرتاحات نظرية ونصوص روائية خلخلت كامل املواقع املكتسبة داخل الرواية من 

 ؛ بعد تغري حياة االنسان املعاصر من خالل اجتياح االلة،عىن ودوائر االنتيليجنسياحيث املبين وامل

وتطور وسائل التواصل، وبروز العصر الرقمي؛ فالواقع مل يعد هو الواقع الطبيعي القدمي ومن اخلطأ 
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لذلك تستلزم حالة الرفض الدائم اليت نتجت عن . شرح كل شيء فيه قبل فهم أي شيء منه

تطور ا�تمع وخوضه غمار عصر الشك، والتحول، والتشكل املستمر، بناء عامل روائي جديد ال 

بل كل سابق عليه، ليحفز البحث الكاتب الروائي اىل جتاوز االشكال املستهلكة والعقيمة؛ انه يق

فاعلية تلك احلركة اليت بواسطتها ينكشف الواقع اخلفي : يستحثه على التماس الفاعلية وحدها

  .  ويتشكل

حتولت اىل أفالم  بالنسبة للنصوص اجلديدة اليت –ان ما تقدمه الرواية اجلديدة للقارئ او املتفرج 

هو طريقة للحياة يف عامل اليوم املتشابك، ودفعه اىل املشاركة يف خلق عامل جديد، من خالل  –

حثه على الوثوق مبقدورات االدب بعامة والرواية خباصة يف التغيري ألجل بلوغ هاته الغاية، ما 

نقضي يف فرتة زمنية ما، جيعل الرواية اجلديدة بعيدة كل البعد عن كو�ا نظرية او موضة سوف ت

لكنها مرحلة مميزة وخمتلفة من مراحل تطور عامل الرواية من خالل اإلطالل على عامل بأفاق 

خمتلفة؛ من عامل مطمئن اىل عامل غري مستقر؛ االنتقال  دفعة واحدة من احلياة الرتيبة الثابتة اىل 

ية تـَُولد اإلحساس بالتعاون، املغامرة بالتخلص من شعور االلفة مع ما يُقرأ من نصوص روائ

والعرفان، والتعاطف بني القارئ والراوي الذي يشبهه، رغم معاناته من حياة إنسانية متفككة 

بالالجدوى يف كل شيء، وانتظاره لشيء يكاد يكون مستحيل الوقوع،  واإلحساسوفقدان اليقني 

ن الرواية ته املتكررة؛ ما يفسر كو فالتقنيات الثابتة يف العمل الروائي التقليدي لن جتيب عن تساؤال

اليت قيدت الكتابة الروائية باالحنراف عن األصول  األشكالانفالت من كل احلديدة حلظة انعتاق و 

 .الثابتة للسرد الروائي والياته

  

  :هوامش

                                                           
  3:، ص2005ر األطلس للنشر والتوزيع، مصر،، دا1ط. اح فضل لذة التجريب1

  ......  الواقعية، النفسية، : مبختلف اجتاهاته 2
الكاتب والناقد والكاتب الصحفي، يعد من ابرز اسياد " ونواريه دي بلزاك"البلزاكية أو الواقعية وهي نسبة اىل  3

حتت  1855حىت 1829نشرت منذ عام  الرواية الفرنسية؛ حيث الف اكثر من تسعني رواية واكثر من مائة قصة

و يضاف اىل هذا الكتاب مائة قصة فكاهية إضافة اىل اعمال صنفت فلسفية خيالية " امللهاة اإلنسانية " عنوان 

  .مؤسسا الواقعية يف االدب األورويب" فلوبري"مع " بلزاك"شعرية ،ويف السياق الواقعي ويعترب 
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، منشورات خمترب الرتمجة واللسانيات، قسنطينة 1ط. ترمجة فيصل األمحر.  صرةالرواية الفرنسية املعا. لوران فيلدر4

 .54:، ص2004،
كاتب وأديب وخمرج سينمائي، يعد رائد الرواية اجلديدة ومنظرها وأبوها ": 2008-1922"أالن روب غرييه  5

لتكوين بعض األفكار النقدية   لست منظرا للرواية اجلديدة وامنا دفت: " يقول يف كتابه حنو رواية جديدة -الروحي

ككل الروائيني االخرين سواء القدامى او احملدثني منهم عن الكتب اليت قرا�ا او الكتب اليت الفتها وتلك اليت 

، اتى اىل جمال الرواية والسينما من جمال العلوم ختصص يف البيولوجيا ؛ فكان الشرح العلمي حاضرا يف "افكر فيها 

غري انه مل يلق كلمة االنتساب التقليدية ومل جيتل  2005يف االكادميية الفرنسية يف مارس اعماله، انتخب عضوا

عارض احلرب على اجلزائر وكان ذلك . يوما مقعدا حتت القبة االكادميية وهاجسه حرية االنسان يف النظر اىل نفسه

  " ترسار  بول جون" و "لـــــــــــألبري كامو"اهتمامه السياسي الوحيد كتلميذ 

، يف  (L'immortelle)، اخلالدة )La jalousie(، الغرية )les gommes(رواية املماحي : من أعماله

؛   )Pour un Nouveau Roman(، كتاب حنو رواية جديدة )Dans Le labyrinthe(املتاهة 

، نال جائزة كما رشح لعدة جوائز مثل جائزة االوسكار ألفضل سيناريو اصلي، وجائزة هوغو ألفضل عمل درامي

 .  ديلوك وجائزة فنيون
الكاتب والناقد والكاتب الصحفي، يعد من ابرز اسياد " ونواريه دي بلزاك"البلزاكية أو الواقعية وهي نسبة اىل  5

حتت  1855حىت 1829الرواية الفرنسية؛ حيث الف اكثر من تسعني رواية واكثر من مائة قصة نشرت منذ عام 

و يضاف اىل هذا الكتاب مائة قصة فكاهية إضافة اىل اعمال صنفت فلسفية خيالية " ية امللهاة اإلنسان" عنوان 

 مؤسسا الواقعية يف االدب األورويب" فلوبري"مع " بلزاك"شعرية ،ويف السياق الواقعي ويعترب 

. من اكرب كتاب الرواية اجلديدة سنا؛ من اصل روسي باسم اوناتاشا" : 1999 – 1905"ناتايل ساروت   6 

هاجرت مع افراد عائلتها اىل فرنسا سجلت نفسها كمحامية يف حمكمة باريس لكنها سئمت من مهنة احملاماة 

الذي اعتربها " جون بول سارتر"بسب اهتمامها السريع باآلداب خاصة الرواية واملسرح؛ ما جعلها تلفت نظر 

رواية انتحاءات ضوئية : من أهم أعماهلا. ةاكتشافا حقيقي ملوهبة جديدة يف عامل االبداع بعامة والرواية خباص

)Tropismes( بورتريه رجل جمهول ،(Portraite d'un inconnu)  مارتورو ،)Martereaut(  ،

  ) l être de soupçon(كتاب عصر الشك 

كانت تردد دوما رغبتها يف ان تودع العامل بعد ان يودعه القرن العشرين فتكون خري شاهد على عصر بأكمله غري 

  .ان احلياة مل توفر هلا متعة ذلك الوداع تلك، فماتت قبل لن ميوت القرن العشرين عن تسعة وستون عاما
 1958كان مهتما بالرسم كثريا مث االدب حائز على جائزة نوبل لألدب سنة : 2005-1913كلود سيمون 7

 Le(املخادع : أعماله، من أهم 1967مث جائزة مديسي سنة1960إضافة اىل جائزة صحيفة االكسربس سنة 

tricheur( العشب ،)Herbe( امليدان ،)Arène( القصة ،)Histoire .( يعترب سيمون من كتاب

 .الذاكرة جتمع اعماله بني الفوضى والعذوبة واملزج بني ما هو سردي وتارخيي
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للرواية روائي وباحث وكاتب مقال من األوائل الذين قاموا بالتنظري :  2011 – 1926ميشال بوتور  8 

اجلديدة، وقد ساعده على ذلك تعمقه يف اللغة الفرنسية فراح يكشف مداخلها ومعانيها املتعددة واستعاد منها يف 

، وجائزة الكربى للنقد  1957، وجائزة رينود 1956جائزة فنيون : حتصل على العديد من اجلوائز منها. ابداعاته

 جند اغلب كتبه تنتمي اىل التنظري والنقد منها اىل االبداع االديب ، لكن مبتابعة تاريخ انتاجه االديب 1983االديب 

، التعديل )L'emploi du temps(، جدول الزمن )Passade Milan(ممر ميالنو : من أهم أعماله. 

)Modification( الباعث ،)Motif( الدرجات ،)Dégrée( اإلرسال ،)transmission. ( 
، بعد ان امت دراسته يف  1919اجلنسية اال انه ولد يف جنيف سويسرا سنة  رغم كونه فرنسي: روبري باجنيه  9

" بربوست"القانون ذهب اىل فرنسا لدراسة الرسم ولكنه سرعان ما اكتشف ان الكتابة هي موهبته احلقيقية ، تأثر 

، باغا  )  (le renard et la boussoleالثعلب او البوصلة : من اهم اعماله". هنري ميشو"و " كافكا"و 

 ( baga)  باساكاي،)passacaille  ( احد األشخاص ،quelque un) .( 

قضايا الرواية اجلديدة : من اهم منظري الرواية اجلديدة من خالل جمموعة من الكتب مثل: جون ريكاردو 10 

اىل جانب جمموع من 1978، املشكالت اجلديدة للرواية 1971، من اجل نظرية للرواية اجلديدة1967

 la prise de (، سقوط القسطنطينية )observatoire de cannes(مرصد كان: واياتالر 

(Constantinople األماكن املذكورة  ،les lieu dits).( 
 été) ، ، صيف هندي ) la mise en scène( اإلخراج: من اهم اعماله : كلود اولييه  11

indien)اللغز) (énigme اور او بعد عشرين عاما ،)our ou vingt ans après.( 
: ، وزارة الثقافة والرياضة، قطر، ص1ط.ترمجة رشيد بنجد و. الرواية اجلديدة والواقع. ناتايل ساروت وآخرون 12

05. 
 .49:، ص 2013، دار ابن الندمي، اجلزائر، 1ط. الرواية اجلديدة بنيا�ا وحتوال�ا. حممد داود 13
: ص. 1998لس الوطين للثقافة والفنون اآلداب، الكويت ،ا�. 1ط. يف نظرية الرواية. عبد امللك مرتاض 14

51. 
، 2008، ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،1ط. أمناط الرواية اجلديدة. شكري عزيز ماضي 15

 16:ص
 52: ص. املرجع السابق 16
 53: ص. املرجع نفسه 17
 15: ، ص1996، املغرب، ، سندى للطباعة والنشر2ط. قراءة يف الرواية. منيعي حس 18
 .07:الرواية اجلديدة والواقع، ص. ناتايل ساروت وآخرون 19
 08. املرجع نفسه 20
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، كما 1953ألالن روب غرييه سنة " املماحي"ولدت الرواية اجلديدة حسب جريدة احلياة اللندنية مع رواية - 21

 .اعتربها النقاد اول رواية جديدة
األصوات من املوسيقى ؛ فمزج أصوات متعددة داخل النص الروائي الواحد اخذ مصطلح البوليفونة او تعدد  22

يكسر السرد البو ليفوين اجلمود يف النص السردي ويقدمه عاريا  . يشبه املزج بني خمتلف األلوان يف عمل موسيقي

قائم على  كعمل متخيل مسقطا القناع الواقعي الذي بنيت عليه الرواية الكالسيكية، ما جيعل العنصر الروائي

تعدد الرؤى والتصورات األيديولوجية املختلفة دون ان يفرضها املؤلف على املتلقي؛ بل يرتك له حرية االختيار  

كو�ا مبنية على التنويع يف مستويات اللغة واالنفتاح االجناسي التناص واملستنسخات النصية والتهجني والتنضيد 

واقف والفضاءات ما يعين ان عناصر البنية الروائية وضعت يف واألسبلة والتعددية على مستوى االحداث وامل

 .مواجهة بعضها البعض االخر
 07: ص. الرواية اجلديدة اليوم. ناتايل ساروت 23
تأريخ احلوادث وفقا لتسلسل وقوعها وتقسيم الزمن إىل فرتات وحتديد ) Chronology(الكرونولوجيا  24

 .  التواريخ الدقيقة لألحداث
 08: ص. السابقاملرجع  25
، دار املعارف، مصر، 1ط. تقدمي لويس عوض. ترمجة مصطفى ابراهيم. حنو رواية جديدة. آالن روب غرييه 26

 .137: ص
مسح دقيق لعناصر املكان بعناصره وتفاصيله، فالطبوغرافيا هي املكان ): Topographie(طوبوغرافيا  27

 .احملسوس القابل لإلدراك احلاوي للشيء املستقر
رائد الكتابة الكابوسية، تصنف اغلب اعماله بكو�ا واقعية عجائبية؛ ما جيعل " فرانس كافكا" سبة إىلن 28

شخصيات اعماله غرييب االطوار جيدون انفسهم وسط مازق ما يف مشهد سريايل؛ يعزي ذلك للمواضيع النفسية 

ور بالذنب، والعبثية، من اكثر اعماله االغرتاب االجتماعي، القلق، الذعر، الشع: اليت يتناوهلا يف اعماله مثل

، وقد طهر مصطلح الكافكاوية يف االدب رمزا اىل الكتابة احلداثية املمتلئة "القلعة"، "احملاكمة "، "املسخ" شهرة

 بالسوداوية والعبثية
 131:ص.يف نظرية الرواية. عبد امللك مرتاض 29
 247: ص.املرجع نفسه  30
 .08: ص. ة اجلديدة والواقعالرواي. ناتايل ساروت وآخرون  31
 212: ص. الرواية اجلديدة بنيا�ا وحتوال�ا. حممد داود  32
 .218: ص. املرجع نفسه 33

، وزارة االعالم ، 1، العدد7جملة عامل الفكر، ا�لد. سامية امحد سعد الرواية الفرنسية املعاصرة  34

 247: ، ص1976الكويت
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