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Abstract:  

 The narrative story has evolved from its precursor, when the old 

myths are shattered, in which the new novel has become a text with 

numerous cultural formats within its contents. Fragmentation and 

separation have been two of the most significant aspects of modern 

creative writing. In order to grasp the evolving reality, novelists must 

assume new creative forms in which the reader joins the realms of 
secrecy and marginalization. 

Those looking for the positions of the novelist critics will notice that 

contemporary writing has occupied a distinguished position due to 

the issues it raises regarding humanity and the homeland and 

pushing its readers to become conscious and understand what is 
lacking.  

The issues of the homeland have become thorny issues due to the 

imagination of the novelist and his intellectuality. It became more 

and more evident. The novel, with its transformation and 

development in content and structure, has become an autonomous 

literary genre that hides complex topics beyond the words. Its reader 
must search for distinct critical mechanisms to read it and decode its 

words. Hence, contemporary novelists did not write fictional texts 

arbitrarily. But, behind every text there was a significance and a 

human issue affecting the community whose conditions deteriorated 

socially and politically.  From the above, we will try, in this research 
paper, to dig into the depth of the issue and reveal the features of the 

contemporary fictional text and its marginalization. 

Perhaps the most important question is: Did contemporary creative 

writing really contribute to educating societies? And revealed the 

issues that are absent and marginalized? Will the continuation of 

this type of writing change and solve the nation's crises? In order to 
answer these questions, we have to research contemporary creative 

writing and dive into the most important cultural, social, political 

and even ideological systems. 
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 ية المعارصة وقضايا المجتمع والوطنباا الكتابة الروائية ال 

 

 3  طية نرسين

 4 كنتاوي محما

 
 الملخص

ي عن 
سابقته حيث تم تكسير النمطية القديمة، وصارت الرواية المعارصة تغير الرسد الروائ 

ي واالنقسام من 
ي مضمونه أنساقا ثقافية متعددة، وصار التشظ 

 
ذلك النص الذي يحمل ف

اض طرق بداعأهم صفات الكتابة ال  ية الحالية، ولفهم الواقع المتغير لزم عىل الروائيير  افير
ي عوالمإبداع

 
البحث عن المسكوت عنه والمهمش، والمتطلع  ية جديدة تدخل القارئ ف

ة لما  ي يلحظ أن الكتابة المعارصة احتلت مكانة متمير 
لمواقف المشتغلير  بالنقد الروائ 

 ،التوعية وفهم ما هو مغيب إىلية والوطن وتدفع بقارئها نسانتطرحه من قضايا تمس ال 
. إن فقضايا الوطن صارت قضايا شائكة وبفضل المبدع والمثقف اتضحت  أكير فأكير

ي ما وراء الكلمات 
الرواية بتحولها وتطورها مضمونا وشكال صارت جنسا أدبيا مستقال يخف 

ة لقراءتها وفك شفرات كلماتها،  قضايا معقدة، البد لقارئها البحث عن  آليات نقدية متمير 
ص ومنه فإن الروائيير  المعارصيير  لم يكتبوا النصوص الروائية هكذا بل كان وراء كل ن

ية تمس المجتمع الذي تدهورت أوضاعه اجتماعيا وسياسيا، ومنه إنسانمغزى وقضية 
ي عمق القضية والكشف عن معالم 

 
ي هذه الورقة البحثية الغوض ف

 
ومما سبق سنحاول ف

ي المعارص وما طرحه من مهمش ولعل أهم سؤال هو: هل فعال أن الكتابة 
النص الروائ 

ي توعيبداعال 
 
ي تعد مغيبة ية المعارصة أسهمت ف

ة المجتمعات؟ وكشفت عن القضايا التر
ومهمشة؟ وهل استمرار هذا النوع من الكتابات سيغير من أزمات الوطن وحلها؟ ولإلجابة 

ي أهم بداععىل هذه األسئلة لزم علينا البحث عن الكتابة ال 
 
ية المعارصة والغوض ف

 .االنساق الثقافية االجتماعية والسياسية وحتر االيديولوجية

 .االنساق االيديولوجية، وقضايا المجتمع، الكتابة الروائية: الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقامة
ي المعارص باالنفتاح والحركة المستمرة، حيث أصبح المبدع ينتج نصوصا مغايرة عن ما فات، فلم تعد  بداعتمير  ال  األدئ 

ي  إىلالرواية ذلك النص المتعدد االساليب بل تجاوز ذلك 
 
ي بعد أن كشف عن سبل التغيير ف

تعدد األبنية، ومنه فإن الروائ 
عوالم الرواية المختلفة شكال ومضمونا.  إىلية باالهتمام عن ما يجعلها تتمير  أنتج نصوصا تحمل قارئها بداعالكتابة ال 

ي الخروج  إىلوهذا ما يثبت أن الرواية المعارصة هي ذلك الجنس الذي ال يعرف االكتمال فهي جنس يسىع 
 
االستمرار ف

عن المألوف وبتطورها الذي ال يعرف التوقف، فالتجريب الذي ارتاده معظم الروائيير  كان من أجل تحقيق المختلف 
ي مست الرواية، ومنه فإن الرواية الجديدة بحلتها الجيدة تضمنت 

، حيث أن التجريب من أهم اآلفاق الحداثية التر الممير 
المجتمع وأزمات الوطن فكانت كلمات النصوص الروائية المعارصة تحمل ما وراءها  ية مست مشكالتإنسانقضايا 

ي التوعية والشارة 
تلك القضايا واألزمات، وعىل هذا األساس تعددت الدراسات النقدية  إىلخطابا يحاول فيه كل روائ 

، وبناء عىل ما سب بداعوكان ال  ي المعارص محل اهتمام الباحثير  والدارسير 
ق يمكن تقديم االشكاليات التالية: كيف الروائ 

ي للمرحلة الراهنة وتقديمه لموضوعات تمس ال 
ي نسانتجسد وعي الروائ 

 
ي قدمها المبدع ف

ية ؟  وماهي أهم القضايا التر
ي القديم والمعارص؟ وهل سيكون للرواية العربية مستقبل؟ بداعهذه النصوص ؟ وما هو االختالف بير  ال 

 الروائ 

ة: إباا رصة نحو آفاق الرواية المعا -1 ز  ية ممي 

رؤية وتصور لصياغة كتابة  إىلعاشت المجتمعات أزمات سياسية وواقع متعب، مما هيأ الطبقة المثقفة والمبدعير  
روائية مختلفة، فالتغيير الدائم الذي مس الرواية العربية جعلها تستل كل ما يبتعد عن التطورات االجتماعية والثقافية، 

ي مرحلة ال  إىلمركزة عىل نقاط جديدة تدفع بها 
 
ي ف

، مما أدخلت الروائ  ي والبحث عن  بداعالتمير  والتطور أكير
الفت 
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كان عىل النقاد والدارسير  الوقوف مع هذا التمرد وتكسير القالب التقليدي، وأصبحت تسىم بالرواية ف ،الالمتناهي 
ي طرأت عىل النص ال 

ي المعارص شملت  بداعي التجريبية أو الحساسية الجديدة أو الرواية الجديدة، فالتحوالت التر
 الروائ 

ساق وراء كل تقليدي، رافضة الخضوع لقاعدة معينة، كل آليات الخطاب الرسدي وصارت نصا ال يعرف االكتمال وال تن
ذلك أنها "رواية الحرية، إذ تؤسس قوانينها الذاتية المحض، لكل وقائع مختلفة، وأشكال من القص مختلفة، وكل رواية 

ي الوقت الذي تتيح فيه هدمها" إىلجديدة تسىع 
 
لرواية إن ا".  (242، صفحة 2000)الباردي،  تأسيس قوانير  اشتغالها ف

يا تحتاج  تقنيات جديدة معارصة، حيث إختلف أسلوب الروائيير  وتعدد ألن " األسلوب يمنح  إىلبوصفها شكال تعبير
" ي
ي معالجتها لما هو داخىلي وباطت 

 
 .(11، صفحة 2002)عباس،  القيمة الجمالية للفن، فهي تخلق الجمال أساسا ف

اث النقدي  ية نساناتجاه ممير  يحقق خطاب مختلف ناضج ومساير للعرص،ومعالجا للقضايا ال  إىلإن افتقار الير
زه فعل المغامرة الذي  والحضارية، متصلة بالواقع الجديد، جعل هاجس البحث يستيقظ ويتجاوز السائد الذي يي 

سؤال، وتطبيق حرية ينقض المسلمات البائسة والراسخة والتقاليد واألعراف الخانقة، وصياغة السؤال الذي يولد ال
ي بنيتها ال تخضع لنظام  بداعال 

 
ي أجمل حاالتها، وهذا ما وضحه الدكتور بوشوشة بن جمعة بقوله: رواية التجريب ف

 
ف

ي الكتابة الروائية، وإنما تستمد نظامها  إىلمسبق يحكمها، وال 
 
ي الذي تحتكم إليه األنماط التقليدية ف ذلك المنطق الخارج 

نطقها الخاص بها من خالل تكسير الميثاق الرسدي المتداول، والتخلص من نمطية بنياته، وذلك من داخلها، وكذلك م
اق عمودية الرسد واالنزياح عنها وعىل كافة مكونات الخطاب )الزمن، الرؤية، الصيغة...( ثم بجعل الخطاب  باخير

ي والشفوي
، والحكائ  ي

ي  يستوعب أبنية خطابية متعددة: المرسجي والشعري والديت 
ي ويأئر

ي والسياسي والتاريخ 
 
والصحاف

ي مجرى الخطاب، وبتظافر مع 
 
ي عليها لتقوم بوظائفها ف

ي اطار انفتاح الخطاب الروائ 
 
تداخل الخطابات هنا وتعددها ف

ي بنائه
 
ي تمير  بلغة ذات داللة فكرية وأبعاد جمالية،  بداعكما أن ال   ،(19، صفحة 2005)جمعة،  الطرائق الموظفة ف

الروائ 
ت لغة النص  إىللها تنفتح عىل توقعات متعددة، تدفع بالقارئ جع ي النص خاصة إذا تمير 

 
تفجير االبعاد المضمرة ف

ي وراءها قضايا مهمة. بداعي بال 
ي تخف 

  و بالرموز التر
ي ال 

 
ي ساهمت ف

ل "أدلجة  بداعكذلك يعد فعل المثاقفة من أهم وأبرز الصور الثقافية الجديدة التر
ّ
ي حيث شك

الروائ 
ي عهدها التسمية التقدميةستك

 
ي  -ون لها آثارها المحددة عىل توجيهه. أيديولوجية حملت ف

 
ام وأثرت سلبا وإيجابا ف االلير 
ورة ما يريد توليده. قيم تحفز  ي ليست بالرص 

ي قيم اللحظة التاريخية التر
 
تكون جوهر األدب، وفرض مقاييسها المستمدة ف

ي معركة مكافحة ا
 
ام ف ي الروائيون عىل االلير  ، وهو ما أعظ أولوية فائقة لاليديولوج  لظلم واالضطهاد االجتماعي والسياسي

ي بداعي عىل حساب ال 
 
ي لم تكن قد استقرت عىل الحال، وف

 لينجم عنه اختالل بير  وظائف األدب واألنا المبدعة التر
ة أصبحت االيديولوجية المعنية رغم طابعها الفضفاض، الضابط األوىلي لنظا  م أو وضع الكتابة الروائية"النتيجة األخير

 ، ي
،  ،(29، صفحة 2000)المدئ  ي ة معينة تمسكت بالطابع االيديولوج  أن تبلورت عدة  إىلومنه يمكن القول أن الرواية لفير

ة ال  ي تغيير مسير
 
، هذه الرؤى مكنت ال  بداعرؤى مختلفة ساهمت ف ي

ي  بداعالروائ 
ي من طابع آخر هو الطابع الفلسف 

الروائ 
ي عمق القضية  الذي شكل

 
، وهنا أصبحت النصوص المعارصة نصوص تبحث ف ي

عالقة المبدع بالمجتمع والمتلفر
ي نصوص فنية نسانال 

 
ية أبرزت المنظومة الفكرية التر تؤسس لتجربة إبداعية المتشابكة، حيث تم عكس الواقع ف

ي ضوء ما سبق فإن تحول ال إنسان
 
افية، وبفعل المثاقفة برزت عالقة ارتبط بالتحوالت المجتمعية والثق بداعية.  ف

ي 
ومنه فإن " فن الرواية يتطور بتطور الظروف االجتماعية، وتختلف الرواية بشكل جذري عن بقية  ،المبدع بالمتلفر

" ي
ي تحاول أن تستحكم شكلها الفت 

، صفحة 1973)القلماوي،  األشكال األدبية من حيث تمردها عىل القواعد والقوانير  التر
ي وكشفه،  بداعبة ال فالكتا ،(29

قت التقليد وأثارات تساؤالت عدة دون أن تقدم األجوبة، من أجل تحدي المخف  ية اخير
اتها إبداعكما أن الحساسية الجديدة ليست " قالبا مصمتا، أحاديا، نمطيا، وال يمكن  أن تكون. وربما كان ما يجمع بير  

تيارتها األساسية، كال منها عىل حدة، أنها انقالبية، جميعا، عىل  المختلفة باختالف كتابها، كال منهم عىل حدة، وباختالف
ي نهاية التحليل هي 

 
ة. إن الحساسية التقليدية ف ي كثير

قواعد االحالة عىل الواقع، التقليدي، ألن الواقع مازال يحتمل معائ 
ي الواقع، بوصفه نظام القيم السائد عىل المستويات االجتماعي

 
ة والثقافية، عىل السواء، بينما رافد من روافد السلطة ف
اقا لنظام قيىمي جديد اجتماعيا  إىلتشير الحساسية الجديدة  رفض هذا الواقع ونقضه، ومن ثم فهي تحمل استرسر

ي الفن.  ،(14، صفحة 1993)خراط،  وثقافيا"
 
 وبذلك تعد الحساسية الجديدة نظام قيىمي متمير  ف

ي والواقع ال  باا ال  -2
 
ي الروائ

ز
 : ناائ
ي 
 
ي ال ينطلق ف

ي مجتمع " بمعناه الواسع، بكل ما يحتويه من عالقات إبداعمن المؤكد أن كل روائ 
 
ه من عدم، فهو يعيش ف

ي عرص بعينه وينتىمي 
 
ي من  إىلاجتماعية وأطر ثقافية وما يحكم هذه العالقات من قيم، أنه يعيش ف

طبقة معينة، ويعائ 
ي رؤيته وفكره، إنه يصور فعال 

 
يا إنسانمشكالت اجتماعية وإشكاالت نفسية محددة، أي ثمة عنارص ومواد سابقة تؤثر ف

ي إطار من الزمان والمكان ليتلقاه 
 
ي يرتبط بفعل  إنسانف

ي آخر هو القارئ، ومن هنا فإن الشكل الروائ 
ي إنسائ  ا إبداع برسر

"ومادة وتلقيا، وهي  ي
فقضايا المجتمع تعد من المسائل  ،(4 - 3، الصفحات 2011)بوشليحة،   أركان وجود العمل الروائ 

ي تصوير الواقع تصويرا فنيا مع رؤى فكرية ثقافية. 
 
ي للرواية، لذلك فإن ماهية الرواية تتمثل ف

ي العمل الفت 
 
 المركزية ف
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ات االجتماعية  ي الفعل ال إن تحول الرواية وتطورها كان نتاج التغير
 
ي والسياسية والثقافية، والتحول ف

 إىل أدى نسائ 
ي وبالتاىلي بزغت الرواية الجديدة برؤى ثقافية 

ي الفن الروائ 
 
ات والرؤى والقيم وحتر اللغة واألفكار وهنا كان التأثير ف التغير

ي هذا يقول  فليست هناك كلمة إال ووراءها  .جديدة، كما أن لغة الرواية وكلماتها لها أهداف من ورائها
 
اشارة لقضية ما، وف

ي إستعمالها اليومي ال تنفصل عن 
 
ي ال وجود لها، ذلك أنها ف

الدكتور فيصل دراج:" الكلمة الطاهرة والمتكيفة بطهرها الذائر
ي تالزمها، ولذلك فإن الفصل بير  

ي محايث لها، بل إنها ال تحقق استعمالها إال بفضل االيدولوجيا التر مضمون ايديولوج 
ي الكلم

 
ي بالكلمة ف

ي داللة الكلمة، لتغدو إشارة مجردة، بعد أن كانت إشارة لغوية، أي أنه يكتف 
ة وحمولتها االيديولوجية يلىع 

)دراج، نظرية الرواية  ذاتها ويعرض عن المتحدثير  بها، كما لو كان بإمكان اللغة أن توجد بمعزل عن المتحدثير  بها"
ي كتابه خطاب الحداثة حول عالقة الرواية بالمجتمع أنه وي ،(66، صفحة 1999والرواية العربية، 

 
رى الدكتور بوشليحة ف

ات االجتماعية وبير  العمل  من أساسيات هذه العالقة " أننا ال يمكن أن نتوقع دائما نوعا من التوازي بير  حركة التغير
ط دائما أن يؤدي أي تغير 

. فال يشير ي
ي العمل الرو  إىلالروائ 

 
ي كما أن انتكاس حركة التغيير االجتماعي تغير مماثل ورسي    ع ف

ائ 
ورة  مسافة زمنية  إىلأن الرواية تحتاج دائما  إىلانتكاس مستوى األعمال الروائية، إضافة  إىلوارتدادها ال يقود بالرص 

ي وتبلور البنية الفنية ل
ات االجتماعية واستيعابها، فتطور الرؤية الروائية للروائ  ذلك العمل، لتكون قادرة عىل هضم التغير

ي المجتمع. إذ لم يكن بالمكان تحقيق أي 
 
ات االجتماعية ولتطور العالقات االجتماعية ف ة للتغير إنما هي ثمرة غير مبارسر

ي التجارب الروائية دون نضج القاعدة المادية والبنية االجتماعية والثقافية "
 
ي أو فكري ف

، 2011)بوشليحة،  نضج فت 
ية انبنت عىل وعي وبوصف الرواية بحثا عن فهم عميق اتخذت منه بداعن الكتابة ال ومنه فإ ،(17 - 16الصفحات 

ي مجرى 
 
اتيجية الكتابة المعارصة تتطلب موقفا لتكتب، ألن الرواية المعارصة " قراءة تغير ف منطلقا لتتأسس عليه، فإسير

كب منها العالم إىلالواقع، بقدر ما تشكل واقعة تضاف  ي يير
 ، فكل قراءة تخلق مجالها وتنتج حقيقتها "سائر الوقائع التر

الجديد  بداعفهذا هو ال  ،، وبعد كل قراءة يخلق وتتشكل بؤرة جديدة لكالم معقد العالقات(18، صفحة 2005)حرب، 
، ألنها تراهن عىل تمثل البعد ال  ي

ي المسكوت عنه والالمفكر فيه والهامشر
 
ي الذي يبحث ف

 وما ينتجه داخل أنساق نسائ 
 ثقافية تستدعي أبعادا مختلفة ورؤى ممكنة. 

ة شخصا مستهدفا من أجل قمع الكلمة الحرة وقتل من ينطق بها، وبذلك تطرق جل المبدعير  
لقد كان المثقف لفير

ي طرحوها، وقد برزت هذه 
ي نصوصهم فكانت قضايا المجتمع والوطن أهم القضايا التر

 
ي تقديم الكلمة الحرة ف

 
والروائيير  ف

ي والسياسي القضايا 
ي كل من الجنشي والديت 

 
..الخ وكان كل موضوع من المواضيع السابقة له قضية لزم البحث عنها، .ف

ي الرواية عىل جسد وأعضاء وأنتر وذكر فهو له أبعاد ودالالت أعمق من هذا، فالجسد " محور 
 
فالجنس ال ينحرص ف

محط اهتمام العديد من القطاعات االقتصادية  إىلنقلة اهتمام نظرا لشساعة أبعاده المعرفية، فتحول الجسد عي  هذه ال
ي جعلت منه موضوعا للعرض والمشاهدة، كما أ نه أصبح موضوع ممارسة اجتماعية سلطوية يحمل بير  

والسياسية التر
خرائطه وتضاريسه الحقيقة المفقودة. إال أن هذا لم يمنع هذا الجسد المكبوت، المتألم والمبعد من أن يصبح جسدا 

ي الكتابات الروائية، ومتفرعا للعديد من التساؤالت أهمها من نحن؟ وما العالم؟ وما الرؤية؟ را
 
ي التحرر ومتلذذا ف

 
غبا ف

فالتطرق  ،(301، صفحة 2011)بوشليحة،  الجسد " إىلبالعالم من العودة  نسانبوصفها أسئلة تتمحور حول عالقة ال 
، ألنه منفتح عىل تحوالت ثقافية، وبذلك فعالقة األنتر موضوع الجسد وطرحه وحده يمثل مجاال ملي إىل ي

ئا بالمعائ 
ي التاري    خ والعالم، فكل مبدع قام 

 
ا عىل قضية األنا واآلخر، كما أنها قضية بحث ف ي الواقع تركير 

 
بالرجل وفكرة الجنس تعد ف

ي عميق. 
 باستحضار الجسد له هدف فلسف 

ي الحقيقة بداعكذلك عدت المرأة أحد أهم شخصيات النصوص ال 
 
ية المعارصة وكانت تختلف من صورة ألخرى لتمثل ف

ي 
 
صورة الوطن، فالمرأة المغتصبة تبفر تمثل صورة الوطن المنتهك والمغتصب، أما المرأة المثقفة فهي صورة لرصاع ثقاف

ي عمق المسكوت عنه، فالمرأة
 
رمز لجيل  وصورة لثورة والتمرد عن تحطيم المجتمع القديم وبناء مجتمع جديد يبحث ف

ان عن سلطوية المجتمع، حيث نجد المبدعير   فاعل ومتطور يأئ  الرذوخ، ويسىع للتحرر، وبذلك فالجسد والمرأة يعي 
 .قدموا الجسد الذي يمثل المجتمع،  والذي سلب الحرية الشخصية وحرية االختيار والرأي

ي ال 
 
،حيث أن كل بداعبرزت كذلك الرؤية السياسية ف وقد تناوله الروائيون  ،موضوع سياسي له هدف المعارص بشكل جىلي

من أجل تصوير الواقع، ومنه فالتجربة الروائية إرتكزت " عىل قاعدة سياسية مستقرة من حيث الثبات ومتطورة من 
حيث التجاوز، وبالتاىلي أصبحت ظروف الروائيير  موحية تتطلب مواقف روائية متجددة مهما تعددت وتباينت األشكال 

ي معايشة جدل الواقع المعارص وذلك لكون العملية ال االيجابية 
 
ية ف ية تنطلق من بيئة تعي  عنها، وتتوجه بداعوالتعبير

ي تقف ضد التخلف والتجزئة والقهر االجتماعي والمتأتية عي  عصور االنحطاط 
ي األصالة والتوصيل، أي الرؤية التر

 
إليها ف

 ية هادفة "إنسانموم والتطلعات والطموحات الشعبية برؤى الفكري والسياسي والحضاري، وبالتاىلي استيعاب اله
ابطة، فاألديب مادام  ،(181، صفحة 2011)بوشليحة،  ومنه يمكن القول أن العالقة بير  األدب والسياسة عالقة  مير

من  يه كفرد إنسانكما أنه ملزم بالبحث بشكل دائم عن حريته و   ،داخل مجتمع وجب عليه ابراز دوره واثبات مكانته
المجتمع الذي يعد هو لسانه، ومنه فإن عالقة األدب بالسياسة أحيانا تكون نافعة ومرات أخرى ضارة بالنسبة لألديب، 
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ي  بداعويعد ارتباط ال  ،وتندرج عالقة الرواية بالسياسة ضمن عالقة األدب بالسياسة
 
ي بها ارتباطا له دور هام ف

الروائ 
، وبالتاىلي فإن عالقة الرواية بالسياسة تشكل طريقا لقراءة التغير االجتماعي من خالل نقد الرواي ي

ة للواقع وكشف المخف 
، فال  ي

ي حير  نجد كذلك أن الموضوع السياسي له عالقة بالتاريخ 
 
، ف ي الرواية لقراءة الواقع المجتمىعي

 
 بداعالسياسة ف

ي يعبث بالتاري    خ 
ي ألي مجتمع لكنه ال يستعيده كما هو، بل إن " المكر الروائ 

ي المعارص يشتغل عىل الجانب التاريخ 
الروائ 

ة  ي تساوي بير  الوقائع الكبير
 واالحتفاء ويمحوه بتواىلي الحكايات التر

صير 
طليقا يستقدمه موثقا شديد التوثيق موهما بالير

ي اللعب والمعابثة وبفضل هذه المفارقة الساخرة  والعارضة، بل إنه ال يوثقه ويمعن
 
ي التوثيق إال ليعبث بع ويمعن ف

 
ف

ي ترفع التأري    خ الدقيق عاليا وتدفع به 
ي آن أو تراجيدي كوميدي  إىلالتر

 
الحضيض ويتكشف التاري    خ تراجيديا وكوميديا ف

اجيدي قريبا مع العلم والدقة والح ي ظاهرة الير
 
عالقات  إىلقيقة تحوله المتواليات الحكائية التأويل بشكل أدق، فما بدا ف

جمالية خاصة معلنة أن علم التاري    خ ال وجود له وأن المجال المتاح يقبل بعلم الجمال ال أكير ال حقيقة خارج الكتابة ال 
ي يحا ،(326، صفحة 2004)دراج، الرواية وتأويل التاري    خ،  جمال إال قررته الكتابة وارتضت به "

ول من ومنه فالروائ 
ي بطريقة فنية ابراز الواقع والبحث عن الحقائق الواقعية والفعلية لمجتمع ما. 

 خالل ادراج التاري    خ والماض 
ي بنصوصه يحاول الثورة عن  بداعانطالقا مما سبق فإن فلسفة ال 

ي بالمجتمع، ألن الروائ 
، هي عالقة الروائ  ي

الروائ 
ي يكون المجتمع غير راض عنها، فالمبد 

ع يحاول اعادة صياغة ما يؤلم المجتمع متتبعا أهم القضايا بإعادة األوضاع التر
ية المعارصة تجعل من الوعي " ومن الممارسة بداعصياغتها صياغة فنية ذات رؤية فلسفية عميقة، وبالتاىلي فالكتابة ال 

ي الفاعلية الماضية والواقنسانال 
 
ي تولده وتغنيه باستمرار واقعا حقيقيا يمد جذوره ف

ع الراهن ويعكسهما، لكنه ية التر
،  باستمرار يتخظ بل يجب أن يتخظ المعظ الجاهز وباستمرار يضيف عىل الواقع"  .(16، صفحة 1979)غاىلي

 
 خاتمة: 
ي الوقت الراهن، كم استطاع الروائيير  باختالف رؤاهم انتاج نصوص هادفة،  بداعمثل ال 

 
ي المعارص حضورا قويا ف

الروائ 
:  إىلووقفوا عىل معالجة قضايا المجتمع واألمة وكخاتمة لهذه المداخلة سنحاول الوصول   نقاط مهمة هي كالتاىلي

  ضمونا وصارت الرواية المعارصة تطرح تساؤالت ية المعارصة الفكر التقليدي شكال ومبداعتجاوزت الكتابات ال
 . ي
ي قدمها الروائ 

 تجعل قارئها يبحث عن االجابة لوحده باحثا عن عمق القضية التر

  ي
ي والسياسي والتاريخ  ي وااليديولوج 

حملت الرواية المعارصة عدة أنساق ثقافية مضمرة فتنوعت بير  الديت 
، حيث قدم المبدعير  نصوصا بكلمات مضمرة  ي

 
 تحمل وراءها أهداف معينة تمس المجتمع والواقع. والصوف

   ت التجربة الروائية المعارصة بامتالك حرية المواجهة وطرح اشكاليات الواقع سياسيا وجنسيا وحتر دينيا تمير 
 بجرأة، مع صياغة هذه المواضيع صياغة رصيحة وعنيفة. 

   بل ، كان تجسيده لها تجسيدا لمضمر لم يقدم الروائيير  موضوع الجنس كعالقة وضيعة بير  ذكر وأنتر
ي موضوع الجنس تعد من المحرمات لكن الرواية 

 
ي الكتابة التقليدية بوضعها ف

 
جوهري، والمرأة كانت ف

ي صور مختلفة بير  الحبيبة واألم واألخت
 
..الخ، فهي تمثل ذاتية .المعارصة تطرقت لها بحيث مثلت المرأة ف

ي انكساراته وانهزاماته، وتمثل ا
 
 لوطن المنتهك وقضاياه المتشابكة. النسان ف

  ي التجربة الروائية بدالالت أخرى ارتبطت باألنا
 
بما أن قضية الجنس قضية تعلقت بالمرأة فقد قمها الروائيير  ف

 واآلخر، والدعوة للحرية والذات والتفتح وكرس كل أنواع االضطهاد. 

  ي التجربة الروائية قضية بالغة األهمية
 
ي التاري    خ والمسكوت عنه، ألن أهم تعد القضية السياسية ف

 
تبحث ف

 قضايا الوطن والمجتمع تعلقت بالسياسة والتاري    خ المهمش. 

   ي تغيير الكثير من األوضاع المزرية ذلك الهتمام الجيل الحاىلي بها، ومحاولة
 
الرواية المعارصة ستكون سببا ف

ي يطرحها الكاتب. 
 كشف القضية التر
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