
يحدد الباحث هنا، التجريب بأنه منهج جديد تأسيسي وليس مغامرة عابرة تنتهي حين 
تبدأ، وأن هذا المنهج متكامل يحمل رؤيا جديدة مبنية على التجاوز المستمر، وهو في 

 .الرواية ليس تقنية بقدر ما هو تعبير عن مواقف ورؤى فكرية وجمالية مختلفة ومتنوعة

فيربط التجريب بمظاهر التغيير والتطور التي اعترت  أما الباحث خليفة غيلوفي
: الحياة المعاصرة في جميع المجاالت من خالل كتابه، التجريب في الرواية العربية، يقول

كان التيار التجريبي إذن رؤية نقدية بديلة، محاولة لتجاوز السائد وتقديم فهم مختلف " 
قاليد الروائية المكرسة، ورفضا واعيا لكل لطبيعة الرواية وماهية اإلبداع، ثورة على الت

القواعد التي مثلت، في ضوء التغيرات العميقة التي طالت الواقع العربي في مختلف 
أي أن التجريب سبيل للحرية والخرق، وتجاوز ". أوجهه، حدودا مكبلة للخلق واإلبداع

سيما الرواية التي تعتمد  رواية التجريب وال" للتقاليد والقوانين إلى التحديث واإلبداع، وأن
تيار الوعي، لم تعد تعنى بالترتيب النمطي العقلي المنسق ببداية وسط ونهاية، ألن مهمتها 
تكسير القوالب النمطية الكالسيكية، والثورة على الجمود والتراتبية الزمنية التي تعني عدم 

التجريب ترفض الماضي ، وبهذا الشكل فإن رواية "القابلية للتطور وفق رواية تيار الوعي
  .والحاضر الستشراف المستقبل

  :بين التجريب الروائي والرواية التجريبية

ثمة فرق شاسع بين التجربة الفنية المرتبطة بالتقليد ألعمال فنية سابقة، والعمل 
وإذا حاولنا . التجريبي الذي هو إبداع مستمر حسب قدرات الكاتب على العطاء والتجديد

تجريب الروائي والرواية التجريبية فنجد أن جوهر االختالف يتمثل في التمييز بين ال
خصوصيته من " خصوصية كل ظاهرة وعالقتها بالمبدع، إذ إن التجريب الروائي يستقي

كونه فعال بسيطا محدودا، يقوم به الروائي ضمن عمله اإلبداعي، وهذا الفعل هو ذاتي 
قناعته وأهوائه اإلبداعية، فقد يشمل مبني على ذوق شخصي يختاره المؤلف على حسب 

حيث إن هذه العناصر تتمثل في العناصر السردية التي ". عنصرا واحدا أو عنصرين



وقد يظهر هذا التجريب على ... تكون الرواية من شخصيات، أحداث، المكان والزمن
  :مستويات عدة منها

  .ة السردتغيير السارد أو الروائي وتوظيف عدة رواة يتناوبون عملي" ـ 

  .ـ تغيير اللغة المستعملة في الرواية

إلى غيرها من عناصر ." ـ إدخال ثيمات جديدة على مستوى المضمون الروائي
  .إبداعية تعبر عن صاحبها في رواية معينة تختلف عما يرد في رواياته األخرى

 تقوم على إحداث تغيير شامل في بنية الرواية من حيث" أما الرواية التجريبية ف
التأليف والصياغة والتصوير، لذلك سميت بالرواية التجريبية ألنها خرجت عن المألوف 

والمقصود أن الرواية التجريبية تسعى إلى ابتداع ". والمتعارف عليه في الحقل اإلبداعي
أشكال جديدة في الفن الروائي عموما، كما تعمل أيضا على الخوض في مضامين جديدة، 

اتخذ التجريب في " بل. الجديدة مرتبطة بصفة كبيرة بمضمون جديدذلك ألن تجربة الشكل 
الرواية الجديدة زوايا عديدة، منها ما تعلق بالشكل ومنها ما تعلق بالمضمون، وانطالقا من 
هذه الزوايا ارتكزت الرواية الجديدة على تجديد عناصرها وأشكالها وأساليب السرد 

سائدا في الفن الروائي، ونظرة جديدة تعطي  الروائي، بغية خلق رؤية بديلة لما كان
ومن أبرز من ". االنطباع بأن الرواية الغربية قد تخلصت من ميراث الرواية الكالسيكية

  :مارسوا التجريب في كتاباتهم، حسب الباحث شريط
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إعادة كتابة الواقع أدبيا " والغاية بممارسة التجريب على مستوى هذه الروايات هي
، وقد "وكل تجربة اتخذت مسارا إبداعيا مختلفا عن بقية التجارب الروائية األخرى... وفنيا

  .  أشرنا إلى هذا سابقا

الروائية عند البعض بالرواية الجديدة، أو الالرواية، وذلك للتفريق ما تسمى التجربة 
بينها وبين الرواية التقليدية، وفي السياق نفسه يضيف شكري عزيز الماضي من خالل 

أنماط الرواية الجديدة، مصطلحا آخر وهو الرواية الشيئية وهي، في نظره، خرق : كتابه
  .كال ومضمونا وإدخال تقنيات وأساليب جديدةمعالم الكتابة الروائية التقليدية ش
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مرتكزات فنية وجمالية لبناء فضاء روائي " تجدر اإلشارة إلى أن هذه األعمال قدمت
ر الروائية السائدة، إلى البحث عن مسار الرواية وتجاوزت العناص" ، وغيرت"جديد

  ".تشكيالت وثيمات جديدة تراعي التطورات الحاصلة في العالم
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