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رقم التّسجيـ ـ ـ ــل...:

الرقم التسلسلي...:
ّ

الرقمي بين المفـ ـ ـهــوم و التّأسـيس
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الرقمي
السرد ّ
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السنة الجامعيّة 6102 / 6102 :
ّ

اإلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء
*إلى من كانا سندا لي بعطائهما ا الّلمحدود أماي وأبي .
*إلى إخوتي وأخواتي.

*إلى كل من ساعدني في عملية البحث.

إليكم جميعا أهدي هذا البحث العلمي المتواضع .
سومية معمري

.

مـق ّدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال شك أ ّن الكتابة الرقمية هي كتابة خمتلفة عن نظريهتا الورقية فهي تنعكس على جوانب
حسي
السمعي ّ
الشفاهي إىل عامل ّ
احلياة يف العصر احلديث ،تسعى بتحريكها للكالم من العامل ّ
حتول يف الكالم والفكر معا ،ولعل سبب كل هذا هو العوملة ،مبا
جديد هو عامل الرؤية ،إىل إحداث ّ
هي نظام عاملي جديد يقوم على اإلبداع العلمي والتقين وثورة االتصاالت حبيث تزول احلدود بني
األمم والشعوب وال ّدول وميسي العامل وكأنّه قرية واحدة.
األدب؛ حيث أفاد من التّقنيّات احلاسوبيّة ،اليت جعلته يرحتل إىل
وقد انعكس هذا على النّص ّ
عامل افرتاضي يربم فيه فن الرسم بالكلمات وثيقة حتالف بينه وبني التكنولوجيا .وكان نتاج هذا
التحالف مولودا جديدا أُطلق عليه (األدب الرقمي) ،وهو األدب الذي يُعمد فيه إىل توظيف وسائط
خمتلفة وروابط رقمية تربط بني خمتلف أجزاء ومكونات نصوصه ،اليت تظل منفتحة على فنون
األنيميشن واجلرافيك والصورة واحلركة والصوت واملوسيقى واإلخراج السينمائي والربجمة.
الرقمي التكنولوجي خري
كل هذا جيعلنا نذعن إىل القول بأنه النموذج األدب ّ
املعرب عن العصر ّ
و ّ
تعبري ،بل هو نتاج هذا العصر ومثرة فكر مبدعيه ،أجل هو النموذج الفكري اجلديد الذي تلتقي فيه
العلوم التكنولوجيّة باإلنسانيات.
كأي مولود جديد فقد حظي حضوره على الساحة مبسميات شىت؛ إذ من النقاد من أطلق
و ّ
عليه صفة التشعيب ،ومنهم من ومسه باإللكرتوين وهكذا ،ولقد كان لزاما علينا وحنن نقارب هذا
اجلنس األدب اجلديد أن نتوقف عند هذه املصطلحات مجيعا مؤكدين مبا ال يدع جماال للشك أ ّن هذا

أ

النوع اجلديد خيتلف شكال ومضمونا عن األدب الورقي (ونقصد بذلك الروايات والقصص
واألشعار...إخل املكتوبة بطريقة تقليدية).
مست ال ّشكل والبناء على ح ّد سواء،
وبقراءة مسحية هلذا املنجز الورقي ندرك أ ّن الفروق اليت ّ
السردي على
واصطبغت بتأثريات العصر ّ
الرقمي وانعكس هذا على النّص األدب عامة وعلى النّص ّ
حتوالت عميقة يف نظام ترتيب مكوناته،
وجه اخلصوص ،وهو ما جيعلنا نقول :إ ّن النص األدب يشهد ّ
ويف انفتاحه على عناصر جديدة منحته هيئة جديدة ،وحضورا آخر ينبغي أن يتهيأ له القارئ والناقد
ٍ
وحل شيفراته.
على حد سواء ،من أجل االقرتاب منه ّ
الرقمي من حيثيات خمتلفة،
وللعلم فإ ّن هناك دراسات أكادمييّة سابقة تناولت موضوع األدب ّ
وهي يف عمومها حماوالت جاءت حاملة لعتبات نصية براقة إال أهنا رّكزت بشكل كبري على التّقنيات
اليت تظهر على اجلهاز ومل يتو ّغلوا يف خصوصيات الكتابة الرقمية ذات اآلليات املختلفة شكال
ومضمونا عن الكتابة الورقية فقد وصفوا العتاد احلاسوب املرافق للشاشة كالفأرة ،الوحدة املركزيّة..اخل
وأهم هذه ال ّدراسات:
الرقمية (آليّات التشكيل والتلقي) -أطروحة
 قامل ،مجال :النّص األدب من الورقيّة إىل ّماجستري ،-املركز اجلامعي العقيد حمند أوحلاج البويرة.8002-8002 ،
الرقمية رؤية يف املفهوم واملرجعية واآلفاق ،قصيدة
 زنينة ،كلثوم :النّص األدب من ّالشفهية إىل ّ
تباريح رقميّة لسرية بعضها أزرق لـ ـ :مشتاق عباس معن ،أطروحة ماجستري ،جامعة فرحات
عباي سطيف.8000-8002 ،


ب

 مخاسي ،نوال :األدب اإللكرتوين رقميات منعم األزرق أمنوذجا -أطروحة ماجستري -جامعةباجي خمتار عنابة.8008-8000 ،
حممد خيضر بسكرة،
 علية ،صفية :آفاق النّص األدب ضمن العوملة –دكتوراه علوم -جامعة ّ.8002-8002
وتأسيسا على ما سبق لنا أن نتساءل عن طبيعة هذا األدب اجلديد ،وعن مقوماته ،بل وعن
موقف النقاد من هذا النوع اجلديد كل اجلدة ،دون أن ننسى طرح إشكال طبيعة هذه الكتابة الرقمية
داخل النص األدب هل هي حالة من حاالت إدراك الوعي االنساين؟ وهل هي قادرة على استيعاب
الثورة الرقمية املتسارعة مبا متتلكه من طاقات ،وما تنفتح عليه من تقنيات وبرجميات.
وحبثا منا عن إجابة شافية وكافية عن جل هذه األسئلة اليت تؤطر إشكالية البحث رأينا أن
يكون حبثنا موسوما بـ(األدب الرقمي بني املفهوم والتأسيس – مقاربة يف تقنيات السرد الرقمي)،
وقائما على خطة قِوامها مقدمة و فصل مفاهيمي وبابان كل واحد منهما حيتوي على ثالثة فصول
وخامتة متبوعة بثبت ألهم املصطلحات ذات الصلة باألدب الرقمي ،دون أن ننسى قائمة املصادر
واملراجع.
تعرضنا فيه إىل
أما الفصل المفاهيمي فقد عنون ب ـ( :األدب ّ
الرقمي مفهومه وأبعاده) ّ
الرقمي" وذلك حبصر كل املفاهيم واإلحاطة جبميع املصطلحات مع شرحها ورصد
"مفهوم األدب ّ
كل الفروقات الفاصلة بينها.


ت

الرقمية :هيئات التشكل – عناصرها وآليّات
بينما جاء الباب ّ
األول موسوما بـ ـ" :الكتابة ّ
الرقميّة /هيئات
تعرضنا يف الفصل ّ
األول إىل " الكتابة ّ
االشتغال" ،وقد حوى ثالثة فصول ،حيث ّ
التش ّكل والموقف النّقدي منها"
قسم إىل
تعرضنا يف الفصل الثاني إىل "عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
بينما ّ
الرقميّة"؛ حيث ّ

الرقمي" ،إضافة إىل "القارئ
الرقمي" و"المؤلّف ّ
ثالث مباحث جاء ترتيبها كاآليت "النّص ّ
الرقمي".
ّ
أهم التّقنيّات
الرقمي" وقد ّ
السرد ّ
أما الفصل الثالث فجاء موسوما ب ـ ـ "تقنيّات ّ
وضحنا فيه ّ
األول وقفا على ثنائية "الربنامج-اللّغة" ،واملبحث
الرقمي؛ إ ْذ جعلنا املبحث ّ
الرقميّة املوظّفة يف النّص ّ
ّ
الرقمي
الرقميّة" ،يليه املبحث الثالث والذي تناولنا فيه الصوت ّ
الروابط ّ
الثاين على "امللتيميديا و ّ
الرقمي.
السرد ّ
واملوسيقى باعتبارمها من بني التّقنيّات املستخدمة يف ّ
الرقمــي وتجليّاتها في تج ـربة سناجلة
السـ ـ ـ ــرد ّ
لنعرج إىل الباب الثاين واملوسوم بـ ـ ـ :تقنيّات ّ
ّ
الرقـ ـمــيّة ،الذي كان وقفة مع منجزات سناجلة يف األدب الرقمي (شات ،صقيع ،ظالل العاشق)،
ّ
والذي حوى على ثالثة فصول تلمسنا من خالهلا مدى تطور هذه التجربة من حيث استعماهلا
الرقمي
السرد ّ
األول معنونا بـ ـ ـ :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
لتقنيات الكتابة الرقمية ،حيث جاء الفصل ّ
في رواية (شات) ،يليه فصل ثان عنون بـ ـ :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع)،
والفصل الثالث جاء موسوما بـ ـ :ظالل العاشق بين سحر الحكاية وجماليّة اإلخراج.


ث

ولقد اعتمدنا يف االفصاح عن هذه اخلطة منهجا وصفيا حتليليا يفيد من منجزات ال ّدراسات
السميائيّة السرديّة والسرديّات البنيوية.
أما مكتبة البحث فقد اشتملت على مجلة من املصادر واملراجع ذات الصلة املباشرة بطبيعة
البحث نذكر على سبيل املثال ال احلصر:
 الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع .HyperTextالبريكي ،فاطمة :مدخل إلى األدب التفاعلي.الرقمي ،الوالدة
 إبراهيم فليح الباوي ،إيَّاد ّ -السمري ،حافظ :األدب التّفاعلي ّ
محمد عبّاس ّ
وتغيّر الوسيط.
 كرام ،زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية. يقطين ،سعيد :النص المترابط مستقبل الثقافة العربية. يقطين ،سعيد :من النّص إلى النّص المترابط مدخل إلى جماليّات اإلبداع التّفاعلي.....وغيرها.
الصعوبات اليت واجهتنا يف مسار حبثنا هذا ندرة ال ّدراسات اليت تتناول هذا املوضوع
ومن ّ
عالوي " اليت كانت سندا
لكن حضور األستاذة املشرفة الدكتورة" :الخامسة ّ
وضبابية مصطلحاتهّ ،
كبريا لنا ذلَّ َّل الكثري من هذه الصعوبات ،وإنّين ألقف وقفة العاجز عن االعرتاف باجلميل ،فمهما
حبثت يف قاموس الكلمات ونثرت من عبارات الشكر فلن ومل أجد كلمات توفيك حقك وقدرك
فجزاك اللّه خريا يف ال ّدنيا واآلخرة.

حررت بتاريخ 6152/55/51


ج

فصل مفاهيمي
حول
الرقمي مفهومه و أبعاده
األدب
ّ

الرقمي مفهومه و أبعاده
فصل مفاهيمي حول األدب ّ

,

الريب أ ّن لكل عصر وسائله اخلاصة وأدواته اليت يستعملها للتعبري عن أفكاره ورؤاه املختلفة.
تطور تكنولوجيا املعلوماتية وهذا
فالعامل اليوم يتميز بثورة صناعية ثالثة ،هي الثورة الرقمية النّامجة عن ّ
يعين أ ّن آليات الفكر البشري كانت يف حاجة ماسة للتطور والتغري ضرباً على إيقاع العصر.
تطور الفكر
وبقراءة سريعة لتاريخ األدب وفنونه ندرك مبا ال يدع جماال ّ
للشك أنّه «كلما ّ
البشري وتطورت آليات تفكريه تغريت أشكال تعبريه ،ومن مثة تغريت إدراكاته لألشياء واحلياة و
العامل» ،1وهلذا وبفضل ما شهدته وسائل االتصال من تطور سريع وهائل ،وبفضل الوسائط الرقمية
املختلفة ،اليت «م ّكنت الفرد من خدمات سريعة وبوفرة بالغة انعكست جتربة هذا التجلي املغاير على
صورة األدب وقراءته» ،2وحولت اآللة الكلمات املكتوبة بصيغتها اخلطية إىل أشكال وصور مرئية
باستعمال احلاسوب ،فنتج عن ذلك التالقح بني األدب والتكنولوجيا نتاج أديب جديد ،اتسم باخلروج
عن املألوف والتمرد عن املسلك الذي سلكه القدماء باستحداث مقاييس فنية وأخرى تكنولوجية
الشبكات العنكبوتيّة أو األدب
بطريقة مل يعهدها املتلقي ،إنه األدب الرقمي أو التفاعلي أو أدب ّ
اإللكرتوين ....إخل من التسميات املختلفة اليت حتتاج كل واحدة منها لوقفة خاصة.

-1كرام ،زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة -مصر ،ط  ،9002ص .29
 -2المرجع نفسه ،ص .22

2

الرقمي مفهومه و أبعاده
فصل مفاهيمي حول األدب ّ

,

املفرع واملرفّل واملرتابط ...وغريها ،واليت
وبدوره أفرز  -األدب الرقمي -مصطلحات جديدة :كالنص ّ
سنحاول جاهدين إزالة الغموض عنها ،وترسيخ املصطلح الذي نراه األقدر على استيعاب املفهوم
الذي نود تأكيده يف هذه الدراسة املتواضعة.

-1مفهوم األدب الرقمي:
 /1-1األدب لغة :جاء في المعجم الوسيط أن األدب هو« :رياضة النفس بالتعليم والتهذيب
يتمسك به ،كأدب القاضي و أدب الكاتب
على ما ينبغي ومحله ما ينبغي لذي الصناعة أو الفن أن َ
و اجلميل من النَظم والنَثر وكل ما أنتجه العقل اإلنساين من ضروب املعرفة ،وعلوم األدب عند
املتقدمني تشمل:اللغة والصرف واالشتقاق والنَحو واملعاين والبيان والبديع والعروض والقافية واخلط
واإلنشاء واحملاضرات ،ج .آداب وتطلق اآلداب حديثا على األدب باملعىن اخلاص».1
يتأدب به األديب من النَاس
كما ورد في مادة –أدب -في لسان العرب أن األدب «هو الذي ّ
ِ
الدعاء.
ب الناس إىل احملامد وينهاهم عن املقابح وأصل األدب َ
مسي أدبا ألنَه يَأْد ُ
ومنه قيل للصنيع :يدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة.
األدب :أدب النفس والدرس واألدب :الظرف وحسن التناول.

 -1مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،ط  ،4004 ،4ص ص .00 - 9
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الرقمي مفهومه و أبعاده
فصل مفاهيمي حول األدب ّ
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وجل ،قال :وهذا ما ّأدب اهلل تعاىل نبيّه صلّى اهلل
و ّأدبه ّ
الزجاج يف اهلل ّ
فتأدب :علّمه واستعمله ّ
عز ّ
عليه وسلّم.
ِ
ب
يض وذُلِّ َل :أَديب ّ
وفالن قد استأدب :مبعىن ّ
ومؤد ٌ
تأدب .ويُقال للبعري إذا ِر َ
وقال ُمزاحم العُقيلي:
وَنرا َن ،تصريف ِ
األد ِ
يب امل َذلَّ ِل
صَّر
وه َّن ي
فن النّوى بني عالِج َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
صنِع َلد ْعوةٍ أو عُْر ٍس.
واأل ُْدبَةُ واملَأْ ُدبةُ :كل طعام ُ
ص ْخر الغَ ّي يصف عُقاباً:
قال َ

كأ ّن قلُب الطَّري ،يف قعر ع ّشها نوى القسب ،ملقى عند بعض ِ
املآد ِ
ب
ُ
َ
َ
ْ ُ ً
ال َقسب :متر يابس صلب النّوى ،شبَّه قلوب الطري يف وْكر الع ِ
قاب بنوى القسب.
َ ُ
ْ ُ
األد ِ
ب.
املأدبة ضم الدال ،وأجاز بعضهم الفتح ،وقال :هي بالفتح َم ْف َعلةٌ من َ
واملشهور يف ُ
ِ
ِ
ِ
األد ِ
ب ،ويف احلديث عن ابن مسعود :إ ّن
أدبةُ كما قالو املدعاةُ ،وقيل املأدبة من َ
قال سيبويه :قالوا امل َ
ِِ
ِِ
ِ
ومأْ َدبة
هذا القرآن َمأْ َدبَةُ اهلل يف
األرض فتعلّموا من َمأْ َدبَته ،يعين َم ْد َعاته ،قال أبو عبيد :يقال مأْ ُدبَة َ
ِ
ب
فمن قال َمأْ ُدبة أراد به َّ
اس؛ يقال منه أدبْ ُ
الصنيع يَ ْ
ت على القوم آد ُ
صنَ َعه ّ
الرجل ،فيدعو إليه النّ َ
آدب.
ْآدباً ،ورجل ُ
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قال أبو عبيد :وتأويل احلديث أنّه شبّه القرآن بصني ٍع صنعه اهلل للنّاس هلم فيه خري ومنافع مثّ دعاهم
األد ِ
ب».1
مأدبة :جعله َم ْف َعلةً من َ
إليه؛ ومن قال َ
وعليه جتمع املعاجم العربيّة على أ ّن األصل اللّغوي لألدب قدميا هو ال ّدعوة إىل الطّعام ليتّسع
السلوك وحتسني األذواق.
معناه يف ال ّدعوة إىل التحلّي باخللق الفاضل وهتذيب ّ

 /2-1األدب اصطالحا:
الرفيع الذي
األدب هو التعبري عن جتربة شعورية وسيلته يف ذلك هي اللغة وهو «ذلك ّ
الفن ّ
الشاعر يف الكلمة يرسلها والقصيدة ينظمها ،فتقع على مواطن احلس
يصدر مجاله عن طبع الكاتب و ّ
وهتزها أرحييّة وكرما».2
من النّفس ،فتثريها محاسة وغرية وتذيبها حنانا ورقّةّ ،
الشعر والنّثر ،ول َّما كان األدب حمل ُج ّل الدراسات األدبية النّقدية
ويعرف عموما على أنه ّ
اليت تناولته رأينا أن نتجاوز هذا املصطلح -األدب -فتعريفنا السابق هو إشارة فقط جلعل املتلقي يف
عمق الدراسة حىت يفهم ما نروم بلوغه يف حبثنا الذي نتوخى فيه الوقوف على حتديد دقيق ملصطلح
األدب الرقمي .ومن أجل ذلك حري بنا أن نتوقف عند اجلزئية الواصفة هلذا األدب (الرقمي)،
لنحدد املداليل.
 -1ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي :لسان العرب ،ج ،9تح.عبد هللا علي الكبير ،محمد أحمد حسب هللا ،هاشم محمد الشاذلي،
دار المعارف ،القاهرة ،ط  ،2دت ،ص .34
 -2عطيّة ،هاشم محمّد :األدب العربي وتاريخه ،مطبعة المصطفى ،مصر ،ط  ،2291 ،9ص .21
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 /3- 1الرقمية لغة:
يرد مصطلح الرقمية إىل اجلذر [ر.ق.م] ،وجتمع املعاجم العربية ومنها معجم العني للخليل بن أمحد
َ
الفراهيدي أن الرقم« :تعجيم الكتاب ،وكتاب مرقُوم بينت حروفه بالتنقيط ،والتاجر يرقُم ثوبه
ِ
بس َمته.
قمة ،وينعت هبا محار
واملرقُوم من َ
الدواب :الذي يكون أعلى أوظفته كيات صغار كل واحدة َر َ
خز َرقْم كما تقول :بُْرُد وشيء مضاف.
خز
موشى ،يقال ٌّ
قمٌّ :
الر ُ
الوحش لسواد على قوائمه .و َ
ً
الرقمة:نبات ،والرقمة :لون احلية االرقم وإمنا هي
الدابة متقابلتني و َّ
و َّ
الرقْ َمتَان:شبه ظفرين يف قوائم َ
َرقشة من سواد وبغثة ،واجلمع األراقم ،واألنثى رقشاء وال يقول رقماء».1
أعجمه
الرقم و ّ
قيم :تعجيم الكتاب َورقَ َم الكتاب يرقمه رقماًَ :
وبالعودة إىل لسان العرب وجدنا « ّ
الرت ُ
وبيّنه وكتاب مرقوم كتاب مكتوب وأنشد:
اقم
سأرقُم يف املاء القراح إلي ُك ُم على بعد ُكم إن كان للماء ر ُ
قم ()...
أي
سأكتب وقوهلم :هو يرقُم يف املاء أي بلغ من حذقه باألمور أن يرقم حيث ال يثبت َّ
ُ
الر ُ
اخلتم ( )...ورقم الثّوب :كتابُه ،وهو يف األصل مصدر يُقال َرقَمت الثّوب ،ورقَّمته
وّ
الرقم الكتابة و ُ
 -1الفراهيدي ،الخليل بن أحمد :كتاب العين ،تح .ابراهيم السامرائي ومهدي المخزومي ،مؤسسة الهجرة ،طهران -إيران ،د .ط،
 2302هـ ،ص ص . 2210- 2292
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ترقيماً مثلُه ،ويف احلديث كان يزيد يف الرقم :أي ما يكتُب على الثّياب من أمثاهنا ،لتقع املراحبة ِ
عليه
ُ
ّ
ٍ
فسر قوله
قيم ال ّدواة ،حكاه ابن ُدريد قال :وال أدري ما ّ
صحته وقال ثعلب هو اللّ ُ
( )...و ّ
وح ،وبه ّ
الر ُ
الرقيم اسم اجلبل الذي كان فيه
الرقيم" وقال َّ
قيلّ :
تعاىل" :أم حسبت أ ّن أصحاب الكهف و ّ
الزجاجَ :
الرقمة جانب الوادي».1
وقيل :اسم القرية اليت كانوا فيها ( )...و َّ
الكهفَ ،

/ 4-1الرقمية اصطالحا:
الرقمية تقنية حديثة لتدوين وتثبيت املعلومات عن طريق ختزينها واستعادهتا بواسطة
تعترب ّ
جهاز احلاسوب فهي تُعرض من خالله ،وترتبط به ارتباطا وثيقا سواء على مستوى اإلنتاج أو التّلقي.
غري
الرقمي احلديث الذي ّ
وهي إحدى متطلّبات النّسق احلضاري وركيزة من ركائز املشهد ّ
الرقمي ،وهو «يف واقع األمر
الكثري يف النص األديب ،حىت بات ْبوناً واسعا بني النص الورقي والنص ّ
نزوع ال إرادي لدى اإلنسان (...إىل فضاءات هذا العامل اجلديد»،2اجلامع لكل أنواع املعدات
اإللكرتونية والتطبيقات اليت تستخدم املعلومات على شكل شفرات (رموز) رقمية.
وتكون املعلومات عادة برمز شفري ثنائي ،أي الرمز الذي ميثل بسلسلة مكونة من رقمني
فقط مها صفر ( )0و(.)1
 -1ابن منظور :لسان العرب ،ص ص .2020 – 2002
 -2شيباني ،فهيم عبد القادر :األدب ال ّرقمي سيميائيّات ال ّنص األدبي وبالغة األطرس الرّقميّة ،مجلّة اإلبداع والعلوم اإلنسانيّة ،جامعة
بسكرة ،العدد الثالث والسّبعون ،مج  ،09د.ط ،4009 ،ص . 29
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ومن األجهزة اليت تستخدم تقنية املعلومات -احلواسيب الشخصية ،واآلالت احلاسبة وأجهزة
التحكم يف إشارات املرور،وألعاب األقراص املدجمة ،والسيارات،واهلواتف اخللوية واألقمار الصناعية.1
الالمادي اليت
الرقميّة مبفهومها األوسع هي األشياء املوجودة بنوعيها املادي و ّ
وعموما فإ ّن ّ
ُوجدت بتطبيق اجلهود املادية والفيزيائية للحصول على قيمة ما ،ويف هذا السياق تشري التقنية إىل
املعدات واآلالت اليت ميكن استعماهلا حلل املشاكل احلقيقية يف العامل –صناعيّا -غري أ ّهنا أدبيّا وفنيّا
الفين.
هي اللّغة اجلديدة املستعلة يف العمل اإلبداعي ّ

 /5-1األدب الرقمي:
وضحت زهور كرام يف كتاهبا (األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية) «أ َن األدب
الّرقمي أو املرتابط أو التفاعلي الذي يتم يف عالقة وظيفية مع التكنولوجيا احلديثة الشك أنه يقرتح
2
الرقمي إال مرآة
األدب
وما
به
ص
اخلا
وفكره
تصوره
زمان
فلكل
،
رؤى جديدة يف إدراك العامل»
ّ

عاكسة لتلك احلالة اليت وصل إليها اإلنسان فهو يسري يف نفس االجتاه الذي جيعل من النَص األديب
ذاكرة للنصوص األخرى ،إنَه مل ينشأ من العدم فما «حيدث يف اجملال التخيلي الرقمي ،ليس قطيعة
بقدر ما هو عبارة عن تغري سؤال األدب من منتجه املباشر املؤلف/الكاتب إىل القارئ».3
 -1الشويخات  ،أحمد مهدي محمّد  :الموسوعة العربيّة العالميّة ، 9003 ،البحث في باب الحاسوب .
 -2كرام  ،زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية  ،ص . 99
 -3المرجع نفسه  ،ص .90
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فهو عندها -زهور كرام« -انتقال سياقي وبنيوي ولغوي وأسلويب يف الظاهرة األدبية»

1

تأملنا هلذه التجربة األدبية هو الرقمي باعتباره وسائط
ويكون هذا جليّا عند «أول متغري يصادفنا عند َ
تكنولوجية و إلكرتونية هبا يتشكل النص األديب».2
الرقمية" يف وصفها هلذا األدب مؤّكدة أ ّن النّص فيه
وقد رّكزت زهور كرام على مصطلح " ّ
«يصبح نسيجا من العالمات اليت ال جتعله خيضع لوضع قائم وثابت ،وإمنا نصيَّته تتحقق من
حيويته» ،3وهي بذلك مل تغفل احلديث عن خصوصية هذا النص اجلديد مركزة على وظيفيت التفاعل
و الرتابط .
وهنا نستطيع القول إهنا تعترب النص الرقمي هو اللبنة األساس اليت تؤلف الكل الرقمي ،ممثال
يف األدب الرقمي ،الذي هو «كل شكل سردي أو شعري يستعمل اجلهاز املعلومايت وسيطا ويوظف
واحدة أو أكثر من خصائص هذا الوسيط».4
الرقمي« :ال يتخلق إبداعا وتلقيا إال من خالل
يف حني اعترب سعيد يقطني أن األدب ّ
احلاسوب الذي حتقق نتيجة التطور احلاصل على مستوى التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم والتواصل»

5

 -1كرام  ،زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية  ،ص.43
 -2المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها.
 -3المرجع نفسه ،ص.90
 -4بوطز ،فيليب :ما األدب الرقمي؟ تر :محمد أسليم ،مجلة عالمات المغربية ،العدد  ،49متاح على الشبكة :موقع محمد أسليم
.www.aslim.org
 -5يقطين ،سعيد :النص المترابط مستقبل الثقافة العربية  -نحو كتابة عربية رقمية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء -بيروت،
المغرب – لبنان ،ط  ،9009 ،2ص.290
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وقد أطلق عليه مصطلح "األدب اجلديد" يف كتابه (النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية حنو كتابة
عربية رقمية) إذ يقول واصفا إيّاه إنّه «أدب جديد يشق طريقه اخلاص مقدما بذلك ممارسة جديدة
هي اآلن بصدد تشكيل تارخيها املتميز».1
ّأما سعيد علوش يف كتابه (تنظري النظرية األدبية من الوضعية إىل الرقمية) ويف معرض حديثه
الرقمي فقد رأى أن «يرصد حقله انطالقا من عالقته بالتقنية املستعملة»،2
عن املهاد النظري لألدب ّ
دون أن حي ّدد خصوصية هذا األدب ،و هو بذلك يؤّكد أ ّن وجوده مرتبط ارتباطا وثيقا باحلاسوب
وملحقاته .
إنّا لنرى أنه تعريف قاصر نوعا ما ألنه رّكز على اجلانب الشكلي حبديثه عن العتاد ،مع
االغفال التام للجانب املضموين.
والتعريف اجلامع لألدب الرقمي يف تقديرنا هو ما كان قد ومسه به سعيد يقطني حني قال« :هو
اإلبداع الذي يعتمد أوال اللغة أساسا يف التعبري اجلمايل ،وهو هبذه الصفة يلحق مبجمل اخلطابات
األدبية اليت يسري يف نطاقها» ،3فهو يتحدث يف البداية عن لغة التّواصل باعتبارها الركيزة األساسية
اليت يقوم عليها األدب الرقمي ،فمن دوهنا ال وجود له مث ينتقل إىل معطيات احلاسوب والربجمة

 -1يقطين ،سعيد :النص المترابط مستقبل الثقافة العربية  -نحو كتابة عربية رقمية،ص .290
- 2علوش ،سعيد :تنظير النظرية األدبية من الوضعية إلى الرقمية ،مطبعة البيضاوي ،الرباط -المغرب ،ط  ،9024 ،2ص .449
 -3يقطين ،سعيد :النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية ،ص .220
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فيضيف قائال« :ومبا أنَه يوظف على مستوى إنتاجه وتلقيه ما يقدمه احلاسوب كوسيط وفضاء أيضا
من عتاد وبرجميات من إمكانيات ،فإنَه يعتمد إىل جانب اللَغة عالمات أخرى غري لغويَة صوريَة أو
صوتيَة أو حرّكيّة».1
يعد «عنصرا جوهريا
فهي إذاً عالمات متعددة تنسجم فيما بينها اعتمادا على الرتابط الذي َ
املكونات اليت يتشكل منها هذا النص الرقمي،
لوصل وربط العالقات بني خمتلف هذه العالمات و َ
ربطا يقوم على االنسجام والتفاعل» ،2ويكون هذا من خالل انفتاحه على العالمات اللفظية وغري
اللفظية فهي «قابلة ألن تندرج يف بنيته التنظيميَة الكربى وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها مشكال
نصا متعدد العالمات».3
وهنا نفتح قوسا مؤكدين أ ّن الكثري من الدارسني يذهب إىل اعتبار كل ما ينشر على
صفحات الويب من أعمال أدبيَة هو أدب رقمي ورمبا هذا ما تشري إليه مقولة السيد َنم واليت
مفادها أ ّن« :كل نص ينشر نشرا إلكرتونيا سواء كان على شبكة اإلنرتنيت ،أو على أقراص مدجمة
أو يف كتاب إلكرتوين أو غريه ،متشكال على نظريَة االتصال يف حتليله وعلى فكرة التشعب يف
4
الرقمي.
األدب
إىل
ينتمي
نظره
يف
املختلفة
ابط
و
الر
خالل
من
بنياته»
ّ
 -1يقطين ،سعيد :النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص .232
 -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
 -3المرجع نفسه ،الصّفحة .229
 -4نجم ،السيد :النشر اإللكتروني واإلبداع الرقمي ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة – مصر ،ط ،9020 ،2ص.30
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فصل مفاهيمي حول األدب ّ

,

وجدير بالذكر هنا إىل أ ّن هناك مصطلحا آخر تداولته أقالم الباحثني يف الساحة النَقديَة هو "األدب
وتتمة العمليَة اإلبداعيَة ،وصفة
التفاعلي" وهو األدب الذي مينح املتلقي فضاء أوسع من أجل إكمال ّ
التفاعلي مأخوذة من الفعل تفاعل ،وتدل الزيادة فيه على املشاركة غري أن الصيغة (تفاعل) غري
مستخدمة مبفهومها املعاصر بكثرة ،كما أن اللفظة يف العصر احلديث ال تستخدم إال يف نطاق ضيق
يشري إىل ما هو كيميائي فيقال " :تفاعل املواد الكيميائية "على حد تعبري العيد جلويل ،باستثناء
بعض الدراسات القليلة ومنها كتاب (القراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة) ملؤلفه "إدريس
بلمليح" و(مدخل إىل األدب التفاعلي) ل "فاطمة الربيكي" ،وقد بيَنت أهم الصفات املميَزة له
بقوهلا«:يقدم األدب التفاعلي نصا مفتوحا بال حدود ،إذ ميكن أن ينشأ املبدع أيا كان نوع إبداعه
القراء و املستخدمني حريَة إكمال النَص كما
نصا ويلقي به يف أحد املواقع على ّ
الشبكة و يرتك َ
يشاءون».1
الزرفاوي فقد اكتفى يف حتديده لألدب التفاعلي على أنه اجلنس املتخلق يف رحم
َأما عمر ّ
التقنية قوامه التفاعل والرتابط ،مستثمراً إمكانات التكنولوجيا احلديثة و يشتغل على تقنية النص
املرتابط ويوظف خمتلف األشكال املتعددة  ،2وهو بذلك مل يزد شيئا عمن تقدمه.

 -1البريكي ،فاطمة :مدخل إلى األدب التفاعلي ،المركزالثقافي العربي ،الدار البيضاء – بيروت ،المغرب – لبنان ،ط ،9001 ،2
ص .90
 -2الزرفاوي ،عمر :مدخل إلى األدب التفاعلي ،مجلة الرّافد دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،العدد ،91ط ،9024 ،2ص .223

12
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فصل مفاهيمي حول األدب ّ

,

وركحا على ما تقدم فإن األدب التفاعلي قد نشأ من متازج حقلني خمتلفني األدب
والتكنولوجيا لكن صفة التفاعلية هي امليزة اخلاصة به ،وهو على حد تعبري الربيكي« :األدب الذي
يوظّف معطيات التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي جنس أديب جديد جيمع بني األدبية واإللكرتونية ،وال
ميكن أن يتأتّى ملتلقيه إال عرب الوسيط اإللكرتوين أي من خالل الشاشة الزرقاء» ،1على أ ّن صفة
التفاعلية ال تتحقق إال بتوفر شرطها الذي بينته فاطمة الربيكي حني قالت« :وال يكون هذا األدب
تفاعليا إال إذا أعطى املتلقي مساحة تعادل أو تزيد عن مساحة املبدع األصلي للنص».2
فمتلقي هذا األدب إذاً يتمتع حبرية مطلقة يفسرها تفاعله الالحمدود مع النص وروابطه الكثرية
احلاملة يف طياهتا لشيفرات حتتاج إىل فك الستكناه مكنونات هذا النص األديب املتميز ،والذي حيتاج
إىل قارئ متميز أيضاً.
ويذهب سعيد يقطني إىل حتديد مفهوم األدب التفاعلي بكثري من العمومية قائال إنّه:
«جمموع اإلبداعات ،واألدب من أبرزها ،اليت تولدت مع توظيف احلاسوب ،ومل تكن موجودة قبل
ذلك أو تطورت من أشكال قدمية ،ولكنها اختذت مع احلاسوب صورا جديدة يف اإلنتاج والتلقي».3

 -1البريكي ،فاطمة :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص . 32
 -2المرجع نفسه ،ص . 294
 -3يقطين ،سعيد :من النص إلى النص المترابط ،مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعلي ،ص ص .20 - 2
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,

وهو بذلك يومئ غري مصرح بأن األدب الرقمي والتفاعلي يشرتكان يف أمر واحد هو أن
كالمها يستعني بالتقنيات اليت وفرهتا التكنولوجيا وبرجميات احلاسب اإللكرتوين والذي ال ميكن عرضه
إال عن طريق الوسائط التفاعلية املختلفة من أقراص مدجمة أو شبكات عنكبوتية.
وهذا ما أكده العيد جلويل يف مقال له حتت عنوان (حنو أدب تفاعلي لألطفال) إذ يقول:
«األدب التفاعلي جنس أديب جديد له خصائصه الكتابية والقرائية وله أشكاله األدبية ،فهو أدب
خمتلف يف إنتاجه وتقدميه عن األدب التقليدي ،وهو مل يكن ليظهر لوال التطورات اليت شهدهتا
وسائط تكنولوجيا االتصال وخاصة احلاسب اإللكرتوين ،ويف هذا األدب ال يكتفي املؤلف باللغة
وحدها بل يسعى إىل تقدميه عرب وسائط تعبريية كالصوت والصورة واحلركة وغريها».1
ومل تتوقف جهود الباحثني عند اختالق مفهوم األدب التفاعلي بل أفضت الكتابة الرقمية إىل
ميالد مصطلح آخر هو (األدب املعلومايت) ،والذي يعين عند سعيد يقطني« :اجلامع ملختلف
املمارسات اليت حتققت من خالل عالقة األدب باحلاسوب واملعلوميات» .2
ويف هذا اإلطار تعترب سنة 1991م «نقطة حتول كربى يف التنظري هلذه العالقة وحماولة
تأطريها منهجيا وعمليا من خالل دراسات رائدة يف هذا اجملال».3

 -1جلولي ،العيد :نحو أدب تفاعلي لألطفال ،مجلة األثر ،حامعة قاصدي مرباح – ورقلة ،العدد  ،9022 ،20ص .293
 -2يقطين ،سعيد :النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية ،نحو كتابة عربية رقمية ،ص .294
 -3المرجع نفسه ،ص .294
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,

وغري بعيد عن األدب الرقمي والتفاعلي َند مصطلحا آخر ال يزال يستعمل حلد الساعة رغم
كل حماوالت التشذيب والتهذيب هلذه املفاهيم وهو (األدب اإللكرتوين) «الذي يشدد على عملية
اشتغال الوحدة املركزية وجممل العتاد املصاحب ذي التقنية املعلوماتية»- 1على حد تعبري سعيد
يقطني -وهذا املصطلح هو األقدم يف فرنسا حيث كان شائع االستعمال يف الفرتة املمتدة ما بني
 ،1990-1990وإمنا مسي بذلك ألنّه يؤكد على الطبيعة التكنولوجية واشتغال الوسيط.2
لنحط عصا ترحالنا عند مصطلح "األدب السيربنطيقي" ،وهو مقابل آخر لألدب الرقمي
عرف بأهنا« :العلم الذي يوجه البحث يف قواعد التواصل والتطبيقات التقنية املرتبطة
فالسيربنطيقا تُ َّ
هبا ،كما ارتبطت السيربنطيقا أحيانا بتعريف الذكاء وقياسه وشرح وظائف املخ وصناعة آلة التفكري
وتتطابق السيربنطيقا مع مشروع للمعرفة يتمحور حول املراقبة الفعالة والتطبيق الناجح مما جعلها ذات
جانب تقين أساسا» ،3وهي إمنا تعين حلظة ارتباطها باألدب ذلك الرتابط احلاصل بني مكونات
العمل اإلبداعي والوسائط املتعددة ،اليت تعمد إىل تنظيمه من خالل عمل اآللة ،هذه األخرية اليت
تعمل على دمج اللغة مع أنساق التعبري الرمزية األخرى من أشكال وأصوات وفق ملسة ذكاء

 -1يقطين ،سعيد :النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية ،نحو كتابة عربية رقمية  ،ص .293
 -2بوظز ،فيليب :ما األدب الرقمي؟ تر :محمد أسليم ،مجلة عالمات ،اتحاد كتاب المغرب ،المغرب ،العدد  ،49ص .209
 -3مريني ،محمد :النص الرقمي وإبداالت النقل المعرفي ،دار الثقافة واإلعالم ،الشارقة. ،ط  ،9029 ،2ص .49
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الرقمي مفهومه و أبعاده
فصل مفاهيمي حول األدب ّ
اصطناعي جيسدها تواصل االنسان وحواره مع اآللة ،وتواصل اآللة وتفاعلها مع غريها من اآلالت

,

1

فكان النص السيربنطيقي هو النص األديب الذي يعاجل تقنيا باستخدام الوسائط املختلفة ذات
التحكم العام فيه.
وخالصة القول:
املسميات اليت
إ ّن كثرة مسميات هذا الفن اجلديد يرجع سببها يف واقع األمر إىل تعدد ّ
يوضح ذلك اجلدول أسفله ،هذا من
أطلقت عليه يف بيئة والدته األوىل وأقصد بذلك األجنبية كما ّ
جهة ومن جهة ثانية «غياب التنسيق بني الباحثني والدارسني العرب للمصطلحات يف اجملاالت
2
مهد الطريق إىل االجتهادات الفردية وفسح اجملال أمام املنطق الشخصي
املعرفية املختلفة» ،هذا الذي ّ

لكل ناقد لتوليد املصطلحات واختيار األلفاظ اليت يرتئيها مما يفقد املصطلح محولته املوضوعية .3

 -1علي ،نبيل ،حجازي ،نادية :الفجوة الرقمية ،رؤية عربية لمجتمع المعرفة ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت د.ط ،9009 ،ص .402
 -2يونس ،إيمان :مفهوم مصطلح ( هايبرتكست)  HyperTextفي النقد األدبي الرقمي المعاصر ،مجلة المجمع ،مجمع الللغة
العربية ،األردن ،العدد  ،9029 ،01ص.41
 -3المرجع نفسه  ،الصّفحة نفسها .
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المصطلـ ــح

المقابل األجنبي

المفهوم

األدب الرقمي

Littérature

يحيل على عملية ترقيم

Numérique

المعطيات األدبية بناء
على ما تقدمه
المعلوميات.
يشدد على عملية

األدب اإللكتروني

littérature

اشتغال الوحدة المركزية

électronique

ومجمل العتاد
المصاحب له.
هو األدب الذي يعتمد

األدب التفاعلي
Littérature

على الحاسوب

Interactive

واالنترنت في إنتاج
النّص والتفاعل معه.
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فصل مفاهيمي حول األدب ّ

,

ومما الشك فيه أن هذا التعدد املصطلحي احلادث جعلنا يف حرية من أمرنا وحنن حناول تبين
واحدا منها يف هذه الدراسة املوسومة ب ":األدب الرقمي بين المفهوم والتأسيس  -مقاربة في
تقنيات السرد الرقمي ،"-حيث اخرتنا مصطلح (األدب الرقمي) إميانا منا بأن هذا املصطلح فيه
من اخلصوصية ما مييزه عن باقي املصطلحات األخرى؛ ذلك أن جذره عريب حمض [ر.ق.م] ،هذا
أوال ،وثانيا ألنّه األمشل نطاقاً واألوسع داللة؛ حيث يضعنا يف بوتقة أساسها ثنائية العالقة بني املبدع
و املتلقي والتفاعل احلاصل بينهما إننا على حد تعبري سعيد يقطني «أمام أدب أساسه النصية ورقمي
ألن قوامه الرتابط الذي َنده خيتلف عن الرتابط يف النص املكتوب ،ولكنه الذي ال ميكن أن يتجسد
إال من خالل احلاسوب وبرجمياته وعتاده».1

المفرع بين الكنه والماهية:
 -2النص ّ
ظل حيمل يف مفهومه تأكيدا جازما على مسايرته للتطور
ال ريب أ ّن األدب الرقمي عندما ظهر ّ
التكنولوجي ،فكان نتاج ذلك تقدمي نص غري خطي أو ما يعرف بالنص املفرع (،)Hypertext
هذا املصطلح الذي استعمله أول مرة تيد نيلسون ( )Nelson Tedعام  1991يف أمريكا

 -1يقطين ،سعيد :النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  -نحو كتابة عربية رقمية ،ص .229

18
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,

لوصف الوثائق اليت يقدمها احلاسوب معربة عن البنية غري السطحية لألفكار بوصفها خروجا على
السطرية املعتمدة.1
الصيغة َّ
ُ
غري أن هذا املصطلح اإلَنليزي األصل يتألف من السابقة( )hyperوتعين فوق أو فرط أو
مفرط ،والالحقة ()Textواليت تعين نص «وكلمة Hypertextغري موجودة يف املعاجم اللغوية
اإلَنليزية والعربية العامة حىت منتصف التسعينات ،وال يف املعاجم األدبية فمثلها كلمات
 hypermédiaو  hypercardوهي غري موجودة أيضا يف أدلة املعلومات األمريكية لعام
.2»1991
أما يف بيئتنا العربية فقد تعددت ترمجاته فهذا نبيل علي يف كتابه (العرب وعصر املعلومات
 )1991أطلق عليه مصطلح (النص الفائق) ،وذاك حسام اخلطيب يف كتابه (األدب والتكنولوجيا
املفرع ()Hypertext
املفرع مؤكدا« :أ ّن النص ّ
وجسر النص املفرع )1999 ،اقرتح ترمجته بالنص ّ
يف علم احلاسوب هو تسمية جمازية لطريقة يف تقدمي املعلومات يرتابط فيها النص والصور واألصوات
واألفعال معا يف شبكة من الرتابطات مركبة وغري تعاقبية مما يسمح ملستعمل النص (القارئ سابقا) أن
جيول  browseيف املوضوعات ذات العالقة دون التقيّد بالرتتيب الذي بنيت عليه هذه املوضوعات
 -1الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع  ،HyperTextالمكتب العربي لتنسيق الترجمة والنشر ،دمشق –
سوريا ،ط  ،2221 ،2ص .02
 -2المرجع نفسه ،ص .92
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,

وهذه الوصالت تكون غالبا من تأسيس مؤلف النص املفرع» ،1مما يفرض قراءة غري خطية تقوم على
تشعبات وتفرعات خمتلفة مالزمة ،وهو ذات ما ذهب إليه نبيل علي حني ح ّدد مفهوم النص الفائق
بقوله هو «األسلوب الذي يتيح للقارئ وسائل عملية عديدة لتتبع مسارات العالقات الداخلية بني
ألفاظ النص ومجله وفقراته ،وخيلصه من قيود خطية النص حيث ميكنه التفرع من أي موضع داخله
إىل أي موضع الحق أو سابق». 2
املفرع ،أو النص الفائق ال ينظر إليه إالّ كشبكة
ومن خالل ما تقدم ميكن القول إ ّن النص ّ
كثيفة من العالقات اليت تتداخل فيما بينها.
عرفه
وتعرجيا منا على كتاب (دليل الناقد األديب) صادفنا مصطلح (النص املتعالق) ،وقد ّ
ميجان الرويلي ،وسعد البازعي بأنّه «الربط املباشر بني موقع وموقع آخر من النص نفسه أو نص
آخر ،أو معلومة يف غري مكان والقدرة على استحضارها يف اللحظة ذاهتا» .3ومها وإن مل يقصدا به
املفرع إالّ أهنما أشارا مبا ال يدع جماال للشك لفكرة التفرع والتشعب.
النص ّ
ومن كل ما تقدم ميكن اعتبار النص املفرع بأنّه النص متعدد األبعاد ،يف حني أن النص
الكالسيكي يكون وحيد البعد.
 -1الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع  ،HyperTextص .02
 -2المرجع نفسه ،ص .99
 -3الزويلي ،ميجان  -البازعي ،سعد :دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء -بيروت ،المغرب – لبنان ،ط ،4
 ،9009ص .900
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وللتنويه فإ ّن معظم الدارسني الغربيني ظلوا يستعملون مصطلحي هايربتكست وهايربميديا
املفرع.
مبعىن واحد ومها املقابل األجنيب ملصطلح النص ّ
يف حني استعملت نارميان إمساعيل متويل مصطلح "النص التكويين" و"هايربميديا" مقابال ل
"هايربتكست" .ومما ال شك فيه أن النص التكويين يدل يف على مفهوم اهلايربتكست ومشتقاته.
وللعلم فإ ّن مصطلح النص املفرع يرتبط ب (فانيفار بوش)  )Bush Vannevar( -وقد
وعرفه على أنّه «آلة تعمل على قاعدة امليكروفيس ،وهي مبثابة قاعدة
مساه ب (ّ )memex
للمعلومات على ميكروفيلم أو على خاليا صور إلكرتونية ومهمتها الربط بني الوثائق بقصد الوصول
إليها بسهولة».1
وقد جاء بعده (دوجالس إَنيلبارت) ( )Douglas Engelbartليواصل مشروعه يف
معهد (ستانفورد) حيث «استطاع اخرتاع الفأرة ووضع األسس النظرية ملا يسمى خطاب اإلنسان-
اآللة  ،NLS on line systemوهو أول نظام يسمح بتوظيف الرتابط وجتسيده بصورة
مالئمة» .2

 -1يقطين ،سعيد  :من النص إلى النص المترابط ،مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعلي ،ص .913
 -2مريني ،محمد  :النص الرقمي وإبداالت النقل المعرفي ،ص .31
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 -3تأصيل فكرة التفرع في التراث العربي:
املفرعة إىل فن كتابة احلواشي عند العرب ،وذلك
أرجأ حسام اخلطيب البذرة األوىل للكتابة ّ
حني أ ّكد يف مقولته اليت مفادها أنّه «ميكن القول بصريح العبارة ومبنتهى املسؤولية العلمية إن األساس
املفهومي بينهما مشرتك واملناخ واحد واهلدف واحد بل إن شكل التقنية التنفيذية متقارب» 1ويتضح
ذلك بشكل جلي يف كتب الفقه والتفسري والنحو والبالغة والفلسفة ،فاملتون حتيل إىل شروحات وهي
بدورها هلا تفريعاهتا؛ حيث يتدخل الشارح ويضيف حواشي شارحة ملا هو مبهم ،مما جيعلها تأيت
ُمجل.
لتفسري ما أ ْ
ذلك أن املنت «عبارة عن مادة خمتصرة جيمع فيها املؤلف املبادئ األساسية لعلم من العلوم
تأيت هذه املادة مكثفة وخالية من االستطرادات والشواهد واألمثلة» ،2فهي املادة األصل جاءت يف
شكل «وثائق ثابتة ال تدخل يف املناقشة احلالية إال من ناحية كوهنا دائما موضوعا للتفسري والشرح
من جهة» 3ومثال ذلك ألفية ابن مالك ،منت بن عاشر ،األجرومية .......إخل.
من ناحية أخرى تأيت الفروع نتيجة من اجتهادات القراء الذين حياولون إثراء النص األصلي
وجعله موجودا يف نصوصهم املنتجة عن طريق التناص واملخطط التايل يوضح ذلك:
 -1الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع  ،HyperTextص .244
 -2مريني ،محمد :النص الرقمي وإبداالت النقل المعرفي ،ص .00
 -3الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع  ،HyperTextص .001
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,

النص األصلي
(المتن)

الشرح األول
لألصل

Secondary Text

روحات فهي أعمال حتليلية يَشتَغل فيها الشارح «على منت من املتون هبدف
أما بالنسبة للش َ
البيان والتوضيح إلزالة الغموض الذي يكون يف املنت لذلك فهو يأيت معززا باألمثلة التفصيلة والشواهد
املوضحة ،ومن الشروح اليت قدمت ل "ملحمة اإلعراب" مثال نذكر شرح "حممد املقدسي احلنبلي"
وغريها ( )...من الشروحات»،1أما احلواشي فغالبا ما تأيت مطولة «توضع إلزالة ما استغلق من
الشروح ومن األمثلة اليت ميكن ذكرها هنا احلواشي اليت وضعت لكتاب (سيبويه) و(مقتضب املربد)
و(أصول ابن السراج) ....وغريها».2

 -1مريني ،محمد :النص الرقمي وإبداالت النقل المعرفي ،ص .40
 -2المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها .
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والنص املرتابط عند زهور كرام هو «النص احملتمل الذي ينجزه القارئ يف حاالت متعددة
وخمتلفة»،1ولقد جعلت منه مفهوما مركزيا يف األدب الرقمي مسمية إياه ب (النص املرتابط التخيلي)،
هذا إىل جانب مفهوم آخر يشتغل معه يف طريقة تنظيم النص وهو الوسيط املرتابط hyper
 2mediaوعليه فالنص املرتابط« ،باعتباره نظاما يسمح بعملية املرور والتواصل بني املعلومات
والنصوص والصور» ،3هو نص يتشكل وفق ترابط الوصالت اإللكرتونية.
ويضيف سعيد يقطني حمددا خواص أخرى ،هي يف الواقع نتيجة حتمية هلذا الرتابط وذلك
حني يقول واصفاً «النص املرتابط هو العامل املرتابط وهذا العامل املرتابط ال جمال فيه للتمايز أو االنزواء
أو جتزء األشياء :إنه الفضاء –الشبكة -أو شبكة الشبكات».4
املفرع -ينقسم إىل نسقني أحدمها
والنص الذي يعتمد على الكتابة غري التعاقبية –النص ّ
حول من الصيغة الورقية إىل
إجيايب واآلخر سليب ،وميكن حتديد هذا األخري على أنه ذلك النّص الذي ّ
الرقمية دون حدوث تغريات بنائية عليه« ،ومثل هذا النص يكون مغلقا يف وجه أية تعديالت على يد
املتلقي/املستخدم الذي تتاح له حرية التجول بني شبكة النصوص والوصالت الرابطة بينها على النحو
الذي يرضي هدفه ،ولكنه ال يستطيع تغري أي شيء يف اجلسم األصلي للنصوص أو يف طريقة
 -1كرام ،زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية ،ص .32
 -2المرجع نفسه ،ص .94
 -3المرجع نفسه ،ص .90
 -4يقطين ،سعيد :من النص إلى النص المترابط ،مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعلي ،ص .939

24

الرقمي مفهومه و أبعاده
فصل مفاهيمي حول األدب ّ

,

1
يصممه
تشكيلها أو اإلضافة إليها أو احلذف منها» وتذهب فاطمة الربيكي على أنه« :النّص الذي ّ

اخلرباء لتقدمي مادة مضمونيه حمددة مثل املوسوعات وتاريخ الفن ( )...ويتسم باالنغالق على الذات
وعدم التداخل مع اآلخر» ،2فهذا النّوع من النصوص ال يسمح للمتلقي أن حيدث فيه أي تغيري فهو
ثابت ثبوتا مطلقا.
لنجد يف مقابل ذلك النسق اإلجيايب والذي تتحقق قراءته إلكرتونيا ،ماحنة للمستخدم كل
الصالحيات للقيام بأي إجراء حيال النص ،وهو بذلك « يتفوق هبا على النسق السليب وعلى الصيغة
الورقية للنصوص إذ يتيح ملتلقيه/مستخدمه امكانات جتعل لوجوده بوصفه مستخدما فعاال قيمة
تضاف للنص ». 3
إذاً ،ميكن القول أن النسق السليب هو النسخة اإللكرتونية للنص الورقي ،فهو إسقاط رقمي له
وحسب أما النسق اإلجيايب فال يتحقق إال بالصيغة الرقمية أي أن كينونته الفنية اإلبداعية تتحقق
رقميا فقط ودون ذلك ال وجود له.
ويلحق بالنص املفرع مصطلح رقمي آخر هو"النّص املرفّل ،"hypermédiaوبالرجوع إىل
معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي يف مادة –رفل -وجدنا أن «الرفل :جر الذيل وركضه

 -1الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع  ،HyperTextص .20
 -2البريكي ،فاطمة :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص ص. 94 -99 ،
 -3المرجع نفسه ،ص .94
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بالرجل ،امرأة رافلة ورفلة أي :ترتفل يف مشيها أي :جتر ذيلها إذا مشت ( )...وفرس رفل ،وثور رفل
إذا كان طويل الذنب وبعري رفل :يوصف به على الوجهني :إذا كان طويل الذنب ،وإذا كان واسع
اجللد(.)...
ورفلوا فالنا ترفيال أي سودوه على قومه والرتفيل :بر امللك:
إذا حنن رفلنا امرأ ساد قومه وإن مل يكن من قبل ذلك يذكر
واملرفل من أجزاء العروض :ما زيد يف آخر اجلزء سبب آخر فيصري متفاعالن مكان متفاعلن ».1
وجاء يف (كتاب هتذيب اللغة لألزهري) «ويف حديث وائل بن حجر :يسعى ويرتفل على
األقوال ،قال مشر :الرتفل :التسود والرتفيل :التسويد ( )...فرس رفل ورفن إذا كان طويل الذنب».2
فالرابط بني ما حتمله اللفظة من دالالت وبني فكرة النص املرفّل ،وخاصة يف تشكيله ،واضح
وجلي هو الرتابط أي ترابط فقرات الذيل الطويل يف االصطالح اللغوي ،أما يف اصطالح أهل األدب
الرقمي فرتابط «املوضوعات بشكل يسمح للمستعمل أن يقفز عند عملية البحث عن املعلومات من
موضوع إىل آخر متصل به» ،3باإلضافة إىل معىن الشساعة يف اجللد يف الداللة اللغوية حييلنا إىل فكرة

 -1الفراهيدي ،الخليل بن أحمد :كتاب العين ،ص ص.913 - 914 ،
 -2األزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد :تهذيب اللغة ،تح :عبد السالم محمد هارون ،محمد علي النجار ،دار المعارف ،القاهرة -
مصر ،د.ط ،د.ت ،ج ،29ص ص .909 - 902
 -3الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع  ،HyperTextص .90
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االتساع والشمول يف النص الرقمي الذي كل ضغط الزر فيه يفتح أفقا جديدا حممال بدالالت وأفكار
ورؤى جديدة ،تنتظر من يكشف عنها.
وقد جاء هبذا املقابل العريب (حسام اخلطيب) وهو يقول يف ذلك« :وقد رأيت أن اجلذر
(رفل) هو أقرب شيء إىل مصطلح اهلايربميديا ملا يتضمنه من حركة وزينة فضفاضة ،وآثرت صياغته
املفرع».1
املضعف (رفل) ليناسب مصطلح ّ
وملا كان النص املرفل يشكل تطورا للنص املفرع؛ إذ يكون فيه دمج األصوات والفيديوهات
املفرع واملرفّل.
والرسومات ،وكان النص التكويين هو مصطلح عريب يشمل كال من النص ّ
فإ ّن املعادلة اآلتية هي وحدها الكفيلة ببيان العالقة بني هذه املصطلحات مجيعا ومفادها:
النص التكويني = النص المفرع "هايبرتكست"  +النص المرفل "هايبرميديا".
وغري بعيدا عن املصطلحات السابقة َند مصطلح النص الشبكي ( .)Cybertextوجدير
بالذكر هنا أن نؤكد أن (إبسن آرسيث )Arseth Epsen-هو ّأول من طرح هذا املصطلح وكان
يعين به (النص املتاهة) ،كما أطلق عليه كذلك مصطلح (األدب الصعب) ( Ergodic
)litrature؛ «والذي ركبه من كلمتني يونانييت األصل مها العمل ( )eromوالطريق ()hodos

 -1الخطيب ،حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع  ،HyperTextص .94
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وتعنيان معا "األدب الصعب" والذي يعرف على أنه عبارة عن طريق اختياري للسرد وميكن تسميته
باألدب الالخطي». 1
الشبكي أو نص املتاهة فهو «نوع من النصوص صعبة التناول على القارئ
أما النّص ّ
املستعجل ،يستدعي قراءة تفاعلية ومشاركة فعالة من قبل املتلقي/املستخدم». 2
وتؤكد فاطمة الربيكي أن آرسيث استم ّد مصطلحه من السيربنطيقاCybernetics -
«وهو علم الضبط ويسمى السيربناتية ويعين الدراسة املقارنة لنظم السيطرة اآللية واالتصال» .3
وعليه فالنص املتاهة (الشبكي) هو الذي يستعني بوظائف التشكيل و الكتابة ،فهو «يركز
على النظام اآليل للنص».4
وعموما فقد شاعت تسمية النص التشعيب ،يف أمريكا على ذلك اجملموع «غري املصنف من
الوثائق املرتبة فيما بينها بروابط حيركها القارئ الستكمال ولوجه السريع إىل اجملموع ضمن تكنولوجيا
جديدة» ،5ووفق ٍ
طرق خمتلفة ومتشعبة ومفتوحة.
فالنص التشعيب إذاً يتبلور من خالل خصوصيات تعميمية ولوغارمتية* وحوسبية** وتشفريية***
وتفاعلية ،إضافة إىل «احلضور الدائم القائم على تعديل العمل إلَناز فعالية قراءة ،وتواصل بني
 -1البريكي ،فاطمة :مدخل إلى األدب التفاعلي ،.ص .40
 -2المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها .
 -3المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها .
 -4المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها .
-5علوش ،سعيد :تنظير النظرية األدبية من الوضعية إلى الرقمية ،ص .439
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املقروء والقارئ عرب تفاعلية» 1حمددة جتسد أن العالقة ليست أحادية اجلانب وللتنويه فإ ّن «النص
التشعيب وثيقة جمردة ليست عالقة بسندها املادي كما هو النص بالورق ».2
وخالصة القول:
إ ّن من أطلق مفهوم النص التشعيب كان تركيزه على اجلانب اخلارجي لألدب الرقمي من خالل
االرحتاالت واالنتقاالت اخلطية واملعقدة ،ومن اعتمد على النص املرتابط ركز على الوظيفة النصية عرب
تنشيط الروابط وقد بينت زهور كرام أمهيتها حني قالت« :يشكل الرابط ( )...تقنية أساسية يف
تنشيط النص املرتابط والدفع به حنو التحقق .والرابط هو الذي يربط بني معلومتني ،وهذا االرتباط هو
الذي ينتج املعىن».3

 -1علوش ،سعيد :تنظير النظرية األدبية من الوضعية إلى الرقمية ،ص .044
* -لوغارتمية :لغة خاصّة بعلم الرّياضات والدّوال .
** -حوسبية :سلسلة الخطوات الوسيطة  intermediate stepsالتي نستخدمها في إنجاز خوارزمية مصممة لحل مشكلة أو مسألة
ما بطريقة حاسوبية ،كما يمكن تعريفها أيضا على انها خوارزمية  algorithmنقوم بها لتحويل مدخالت  inputمسألة ما إلى
مخرجات  outputsنتائج ،أي حلول للمسألة المطروحة ،وكذلك أي حاسوب يقوم بعملية حوسبة  computationعندما ينجز
برنامجا ما  programليعطيك نتائج ما أعطيته.
*** -التشفيريّة:التشفير هو العلم الذي يستخدم الرياضيات للتشفير وفك تشفير البيانات ،والتشفير يُم ّك ُنك من تخزين المعلومات
الحساسة أو نقلها عبر الشبكات مثل اإلنترنت -وعليه ال يمكن قراءتها من قبل اي شخص ما عدا الشخص المرسل لـه .متاح على
الشبكةhttps://ar.wikipedia.org :
 -2أسليم ،محمد :خصائص النص التشعبي ،متاح على الشبكة www.aslim.org
 -3كرام ،زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهمية ،ص .49
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مرده سوء فهم هذا النوع األديب اجلديد
لعل الغموض الذي يعرتي مفاهيم اإلبداع الرقمي ّ
دون إغفال التذبذب احلاصل يف عملية نقل مصطلحاته من البيئة الغربية إىل البيئة العربية هلذا ندعو
الرقمي ونقده.
إىل تكاثف جهود الباحثني واملرتمجني لوضع معجم خاص مبصطلحات األدب ّ
وممّا ال ريب فيه أن مصطلح (األدب الرقمي) هو املفهوم األوسع واألمشل الذي تنضوي حتته
الشعري أو ال ّدرامي الذي
السردي أو ّ
خمتلف األجناس األدبية الرقمية املختلفة ،فهو «األدب ّ
حسي مرئي وبصري
يستخدم اإلعالميّات يف الكتابة واإلبداع ( )....فاألدب ّ
الرقمي هو أدب آيل ّ
السمعيّة والبصريّة ،مادام يقوم على
أكثر ممّا هو أدب جتريدي ( )...ميتح وجوده من عامل الوسائط ّ
1
الرقمي؛
الصوت والنّص و ّ
ّ
الصورة واحلركة»  ،وهبذا فبنية األدب الكالسيكي ختتلف عن بنية األدب ّ

ذلك أ ّن هذا األخري جيمع بني املعطى األديب والوسائطي .فهو يدرس األدب ترقيما وحتسيبا وإعالما
الرقميّة على ح ّد تعبري مجيل محداوي هذا يف ضوء مقاربة
من خالل التّشديد على الوظيفتني اجلماليّة و ّ
تفاعليّة وترابطيّة ووسائطيّة.

 -1حمداوي ،جميل:األدب ال ّرقمي بين ال ّنظريّة وال ّتطبيق نحوالمقاربة الوسائطيّة ج  ،2مكتبة المثقّف ،المغرب ،ط  ،9021 ،2ص
ص .22 -29 ،متاح على الشبكة www.almothaqaf.com
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االشتغال

األول:
الفصل ّ
الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف
الكتابة ّ
النّقدي منها.
الفصل الثاني:
الرقميّة.
عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
الفصل الثالث:
الرقمي.
السرد ّ
تقنيّات ّ
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
الرقميّة:
ّأوال -أنماط الكتابة ّ
ال ريب أ ّن الكتابة يف هذا النوع األديب اجلديد (األدب الرقمي) قد تنوعت إىل شعر ونثر
وهي مكتوبة بطريقة تفرض على متلقيها «لونا خمصوصا من القراءة عند التعامل مع هذه النصوص.
ويف هذا االطار تتنزل القراءة البصرية وتكتسب مشروعيتها من خالل اهتمامها بطرائق تنظيم
الصفحة إىل متثّل تصورا معينا للكتابة ؛إذ مل تعد اللةة وددها وحور االهتما وإمنا باتت أشكاهلا
وجتلياهتا املختلفة وكيفية عرضها» 1هي األهم ،ذلك أننا أما أدب مسعي بصري وفيما يأيت بيان
ألمناطه.

الرقمية:
 -1القصيدة ّ
خيايل ال ددود له فنحن اليو «نشهد
شعري
هي مُجلة مركبة حتمل يف طيّاهتا عامل آخر،
ِّ
ّ
انتقالية مفصلية دتّمتها الظروف الثقافية واملعرفية اليت اداطت مبناخها احليايت ( )...نعيش عصر
اإلنفوميديا (الوسائط املعلوماتية) بامتياز ،ومن الطبيعي ان ننتقل اىل مناخ ذلك العصر بكل محولتنا
الثقافية واملعرفية والعلمية واألدبية».2
فالقصيدة التفاعلية هي ذلك «النمط من الكتابة الشعرية الذي ال يتجلى إال من خالل
الوسيط اإللكرتوين معتمدة على التقنيات اليت تنتجها التكنولوجيا احلديثة ومستفيدة من الوسائط
 -1الجويدي ،مهدي صالح  :التشكيل المرئي في النص الروائي الجديد ،عالم الكتب الحديث ،إربد – األردن ،ط ،2112 ،1ص ص
.131-131
ّ
 -2مشتاق ،عباس معن  :دواعي القصيدة التفاعلية الرقمية في عالم يفكر بأسس ورقية ،متاح على الشبكة :
www.ankhlawil-jran.com
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

اإل .
لكرتونية املتعددة ،1اليت متنح النّص قيمة فنية وُجالية دون أن تفقده األدبية مبا هي اخلصائص اليت
تصنع فرادة النّص األديب.
وعليه فالقصيدة الرقمية ما هي إال احتاد وتكامل بني عناصر خمتلفة «وهي أبعاد متّصلة
الشعري :الصوت (اللّفظ ،اإلنشاد) ،االيقاع (املوسيقى) ،الصورة (اللَّفظية ،معيار القصيدة)
باخلطاب ّ
الداللة اخلفية (املعىن الباطن واملمكن إدراكه)».2
ففي القصيدة التفاعليَّة إذا نوع من احلوارية ألن هذه اللّةة ليست نسقا جمردا من الكلمات،
بل إ ّن الشاعر دني «تتداخل لديه األداسيس واالنفعاالت وحاولة إعطائها (منطقا) يسري وفق ما
نتعارف عليه معرفيا ال ميكنه سوى إفراغ قصيدة من طبيعته اخلاصة» ،3وذلك باستخدا لةة قوية
متميزة يف أسلوهبا تكشف لنا عن براعة صادبها مما جيعلها منفردة عن سواها و بالتايل فإ ّن «استثمار
هذه اللةة كفيل بتطوير التجربة الشعرية العربية اجلديدة اذا كان التفاعل إجيابيا معها»4؛ ذلك أ ّن
«الشعر صناعة والبد من امتالك ع ّدهتا» ،5وعدهتا يف القصيدة الرقمية تتمثل يف دسن استعمال
الوسائط املتعددة وامتالك الثقافة الرقمية اليت بواسطتها «يتحول الشعور من مالمسة اآللة الورقية إىل
حتريك مفاتيح آلة خرساء/ناطقة»،6وهذا ما استعمله مشتاق عباس معن يف قصيدته (تباريح رقمية)

 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل الى األدب التفاعلي ،ص.11
 -2يقطين ،سعيد  :من النص الى النص المترابط مدخل الى جماليات االبداع التفاعلي ،ص.222
 -3المرجع نفسه ،ص. 212
 -4المرجع نفسه  ،ص .222
 -5المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها .
 - 6خير بك ناصر ،مها :القصيدة الرقمية ،والبنية الفنية البراغماتية شعر مشتاق عباس معن أنموذجا متاح على ال ّشبكة :
www.anakhlahwaljram.com
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
تتكون من عشر شاشات ذات بىن
واليت اختذت من الرتكيب الكتلي أساسا لبنائها اهلندسي فهي ّ
مستقلة وميكن توضيح ذلك كما يأيت :
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ
 .إذا كان العنوان هو العتبة األوىل للولوج إىل عامل النص،فعنوان القصيدة هو الطريق الذي
يدخلنا إىل فضائها الردب – فضاء البوح  -باعتبار أ ّن «النص اإللكرتوين مينح القارئ درية أوسع
بكثري من احلرية اليت مينحها النص الورقي فهو يتمتع بأبواب ومفاتيح تتيح الولوج إليه لتفكيكه
وتقطيع متنه ،إلعادة تركيبه حبسب أغراض القارئ».1
فبواسطة املفاتيح تتشكل لنا سلسلة من الدالالت واملعاين اليت تنسجم «بنيتها يف ثالثية
الصيةة الرقمية ،الصورة املعربة واملوسيقى املتناغمة مع احلدث ،والكتابة املتقمصة املعاين» ،2فالقصيدة
التفاعلية ( interactive) poèmeأو ( )Hyper Poèmeأخذت تسميتها من اخلاصية
العملية للمتلقي فهو الذي يتفاعل معها انطالقا من احلرية اليت تركها له املبدع.
الشعر الرقمي أو االلكرتوين ) (poème électroniqueفال يشرتط فيه املتلقي أو
أما ّ
اهلندسي «وهو مصطلح
الشعر
الشعر البصري و ّ
املستخد إضافة إىل تسميات أخرى له تتمثل يف ّ
ّ
3
وضحته  -فاطمة الربيكي  -يف كتاهبا (مدخل اىل األدب
بديل ملصطلح ّ
الشعر الدائري» وهذا ما ّ

التفاعلي) مؤكدة على أ ّن هذه املصطلحات املستخدمة للداللة على األمناط املختلفة من الفن
الشعر
الشعري غري موددة وال ثابتة بني األدباء والنّقاد وتشري اىل أن بعضهم قد اعتمد مصطلح ( ّ
األديب) ،وكذا عبد الرمحان بن
الشعر
البصري) مثل صبحي دديدي يف ترُجته ملقال (أربعة أمناط من ّ
ّ
دسن احملسين يف مقال له بعنوان (الشعر البصري وأزمة التلقي) ،هذا الذي كان يتح ّدث يف ثنايا
 -1حرب ،علي :العالم ومأزقه ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء – بيروت ،المغرب – لبنان ،ط  ،2112،1ص .112
 -2خير بك ناصر ،مها  :القصيدة الرقمية ،والبنية الفنية البراغماتية شعر مشتاق عباس معن أنموذجا ،متاح على الشبكة :
www.anakhlahwaljram.com
 -3البريكي ،فاطمة  :مدخل الى االدب التفاعلي ،ص .22
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ
مقاله .عن تشكيل النص الشعري من خالل بنية هندسية فنية وعن إفادة اإلبداع األديب من املعمار
ترسم على
اهلندسي يف بناء النصوص الشعرية ،فمثال قصيدة (البجعة) ل ـ ـ (جون هوالندر) و هي م
الورقة -شكل جبعة -فهذه القصيدة ال ميكن هلا ان توجد كقصيدة منطوقة وهي كعمل فين تظل
وحصورة كليا يف ميدان الطباعة1؛ فهي ترسم بكتابتها صورة جبعة.
كذلك يوجد الكثري من الشعراء الةربيّني الذين كتبوا هذا النوع من الشعر أمثال) :روبارت
كاندل( يف قصيدته ( )In the Garden of Recountingو «املميزة جدا يف أسلوب
عرضها للمتلقي/املستخد وطريقة تشجيعه على ولوج النص وسرب أغواره» ،2غري أ ّن (جيم روز
ينربغ) قد قا بكتابة «قصيدة تفاعلية بعنوان ( )Intergramsممستخدما برنامج (البطاقة املرتابطة)
 ،3»*hyper cardوقد قا بشرح واف للمتلقي عن كيفيّة االنتقال يف قصيدته يف مقدمة النص
(أي صفحة البداية) شاردا «كيفية التعامل مع النص ،الذي حيتاج دقيقة إىل تلك املقدمة لتساعده
على ولوج فضاء النص واقتحامه و التفاعل معه».4
مسمياهتا إالّ أ ّّنا بناء يستخد أنظمة غري
وعليه نرى أ ّن القصيدة التفاعلية رغم اختالف ّ
خطيّة تساهم اآللة بشكل كبري فيها ،وهذا ما ذهب اليه وحمد أسليم دني قال معرفا« :هو شعر
يستةل الوسائط املتعددة وجمموعة من الربامج املعلوماتية ولةات الربجمة كالفالش ماكروميديا
 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل الى االدب التفاعلي ،ص . 22
 -2المرجع نفسه ،ص .21
 - 3المرجع نفسه ،ص .22
 -4المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها.
* البطاقة المترابطة  : hyper card-برنامج يقوم بوظائف عديدة بما فيها الترابط ،متاح على الشبكة :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Atkinson_(informaticien

38

الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

و .
الفوتوشوب* والسويتش** واجلافاسكريبت***» ،1وهذه الربامج هي اليت متنح القصيدة التفاعلية
تنوعا يف اجلمهور والعاملية عن طريق سرعة انتشارها ،وهذا ما الدظناه يف القصيدة الةربية فهي أكثر
نضجا من ديث امتالكها آلليات النص املرتابط؛ «ألّنّا هي املوجودة على السادة األدبيّة منذ مطلع
تسعينات القرن املاضي وقد القت جنادا كبريا يف االوساط األدبيّة والنقدية واجلماهريية الةربية ».2
وبالنّظر إىل التّجربة العربية يف هذا امليدان نمؤّكد ومن هذا املقا أننا ال ننفي وجود قصائد
تفاعلية عربيّة ،لكنها مل ترق ملستوى نظريهتا الةربية ،ونعتقد أ ّن هذا راجع إىل اجلمود الكبري الذي
تعانيه العملية النقدية األدبيّة ،رغم أ ّن معظم الشعراء املعاصرين قد عمدوا إىل تقدمي قصائده وعرضها
للمتلقي عن طريق إنشاء مواقع خاصة هبم ،أو بنشرها يف صفحات االنرتنيت سواء يف املنتديات
اجلماعية أو يف مواقع التواصل.

 -1أسليم ،محمد  :متاح على الشبكة http://aslim.org/forum/viewtopic.php?t=633:
 -2البريكي ،فاطمة  :مدخل الى االدب التفاعلي ،ص .12
*  -فوتوشوب  :برنامج رسوميات إلنشاء وتعديل الصور النقطية أنتجته شركة أدوبي يعتبر أشهر البرامج لتحرير الرسوميات
وتعديل التصوير الرقمي .وهو المنتج األكثر مبيعا ً في هذا المجال اآلن ،قام بتطويره الشقيقانتوماس نول وجون نول عام، 1987
وأصدرت النسخة األولى ،في فبراير ، 1990والنسخة الثانية عشر منه صدرت في  31يونيو .2111
**  -السويتش :هو عبارة عن جهاز شبكات يعمل على التوصيل بين عدد من األجهزة المختلفة الموجودة على الشبكة (كمبيوتر،
طابعة)...
***  -جافا : Java -هي لغة برمجة كائنية التوجه ،ابتكرها جيمس جوسلينج في عام 1992م -أثناء عمله في مختبرات شركة صن
ميكروسيستمز -وذلك الستخدامها بمثابة العقل المفكر المستخدم لتشغيل األجهزة التطبيقية الذكية مثل التيلفزيون التفاعلي ،حيث يتكون
مصدر البرنامج من عدة سطور وكل سطر يعتبر جملة،ويتعامل الحاسب مع كل جملة بترتيب معين إلنجاز األمر الذي صمم
البرنامج لتحقيقه :.متاح على ال ّشبكة:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7_(%D9%84%D8%BA%D8
)%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
-2الرواية الرقمية:
الرقمية-التّفاعليّة
كالرواية ّ
السرد ديث ظهرت أمناطا رقميّة جديدة ّ
دخل األدب الرقمي دقل ّ
الرقمية
فأما ِّ
و ّ
القصة الرتابطيّةّ .
السردية اليت توظف املؤثّرات ّ
الرواية التفاعلية فتع ّد إددى الفنون ّ
املتفرع و«اليت يقو فيها املبدع باستثمار اخلصائص التقنية للحاسب اآليل،
وتَستخد خاصيّة النَّص ّ
فضال عن شبكة االتصال » 1ويشار إليها بـ -التفاعلية – الدتوائها أكثر من مسار داخل بنية
النص ،كما حتتوي على رسومات توضيحيّة وخرائط ،إضافة إىل الصور الفوتوغرافيّة و«الصوت
الروابط
واألشكال اجلرافيكيّة* فضال عن النصوص الكتابيّة األخرى ،كل ذلك عرب منظومة ّ
الروابط هي مبثابة هوامش على املنت وذلك توفريا للعرض
 hyperlinkذات اللّون األزرق ،وهذه ّ
أما املتل ّقي الختيار طريقة التص ّفح والتّحميل واإلضافة وإعادة الربجمة».2
الروائي يقو فيه املؤلّف بتوظيف
يف دني تعرفّها فاطمة الربيكي على أّنا منط من الفن ّ
نصا
الربط بني خمتلف النّصوص سواء أكان ّ
املتفرع) ديث ميكن ّ
اخلصائص اليت تتيحها تقنية (النّص ّ
متحركة أ أصواتا موسيقيّة معتمدة يف ذلك على وصالت لفهم النص.3
كتابيّا أ صورا ثابتة أ
ّ

 -1نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة  -دراسة في األدب التفاعلي –ال ّرقمي ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت  -لبنان ،ط،1
 ،2111ص.23
 -2المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها.
 -3البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص.112
*  -الجرافيكية  :فن الجرافيك يقوم تصميم الجرافيك على تطبيق مجموعة من المبادئ واالشتغال على مجموعة من العناصر لخلق
عمل فني تواصلي مرئي يرتكز إلى الصورة الثابتة ويتخذ شكال مطبوعا أو معروضا على سطح ثنائي األبعاد:.متاح على ال ّشبكة :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9
%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
للرواية يف استثمارها ملعطيات
ويتفق عادل نذير مع فاطمة الربيكي يف املفهو االصطالدي ّ
الرواية التفاعليّة «هو األكثر
الرقمية ،يف دني تؤّكد فاطمة الربيكي على أن مصطلح ّ
التكنولوجيا ّ
الراسخني يف علم األدب َّ
املقد عرب الوسيط التكنولوجي » 1وهذا ال
استخداما ورواجا بني النّقاد ّ
الرواية الرتابطيّة ( hypertext
الرواية التّشعبيّة أو ّ
مينع وجود مصطلحات أخرى هي ّ
 ،)hyperfiction(/)novelوهي مصطلحات «تعرف استخداما وحدودا وغري شائع بني ُجلة
املهتمني باألدب َّ
املقد تكنولوجيَّا».2
ّ
وما هو معروف عند كتاب السرد الرقمي هو ترددهم يف جتنيس مكتوهبم فتارة يطلقون عليها
قصة ترابطيّة وأديانا رواية ترابطيّة ،فهذا وحمد سناجلة يؤثر مصطلح رواية رقمية ديث يقول معرفا
ّ
الرقميّة األخرى ،ولكن يقو بكتابتها
املتفرع واملؤثرات ّ
الرواية اليت تستخد النص ّ
إياها بأّنا« :تلك ّ
شخص وادد ويتح ّكم يف مساراهتا أي ال يشاركه يف عمليّة الكتابة أدد غريه ،فهي رواية يكتبها
مؤلفها فقط» ،3غري َّ
الرقمية ،ومرد ذلك
وحمد اشويكة ّ
فضل استعمال ّ
أن ّ
الرواية ّ
القصة الرتابطيّة بدل ّ
التشعب( )...والثاين :إدراك اشويكة أ ّن هذه القصص ينبةي
األول :طةيان الرتابط على ّ
إىل أمرينّ « :
الرابط الذي
الروابط وددها ،إذ ليس هناك صور فوتوغرافيّة وال فيديو هناك النص و ّ
أن تعتمد على ّ
حييل أو ينتقل إىل نص آخر».4

 -1البريكي ،فاطمة  :الكتابة والتكنولوجيا ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء المغرب ،ط ،2112 ،1ص .111
 -2المرجع نفسه ،ص.111
 -3سناجلة ،محمد :الرواية التفاعليّة ورواية الواقعيّة الرقميّة متاحة على الشبكةmiddle-east-online.com :
 -4أحمد ،ملحم إبراهيم  :القصّة الترابطيّة ،قراءة في تجربة احتماالت لمحمد أشويكة ،صحيفة مجلّة الملتقى ،العدد  ،29د.ط،
،2113ص .123
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ
 .وتبعا ملا تقد ميكن أن نؤكد َّ
القصة الرتابطيّة تعتمدان يف بنيتهما
الرواية التفاعليّة و ّ
أن كال من ّ
وتركيبهما على الوسائط اإللكرتونيّة املختلفة واملؤثّرات السمعيّة والبصريّة.
السرديّة
وبناء على ما تقد ميكن القول بأ ّن مفهو األدب ّ
الرقمي يشمل «كل األشكال ّ
الشعريّة اليت تستعمل الوسائل املعلوماتيّة كوسيط أو توظّف بعض اخلصائص املرتبطة هبا لإلبداع،
و ّ
وذلك بشكل كلي أو جزئي وبذلك ميكن للنّص اإلبداعي األديب أن يستفيد من خصائص ذلك
الوسيط املتمثلة يف التفاعل و الرتميز الرقمي والتّوافق ،ونظا اخلوارزميّات أو اللّوغارمتيّات والتوالد
1
القصة الرتابطيّة لةة عامليّة
أضحت
ملا
و
،
الرتابط وإمكانيّة القراءة اآلنيّة املتزامنة عرب ربوع العامل»
وّ
ّ

توظِّف أفقا آخر لإلبداع وتقف على بىن جديدة فقد خاض غمارها عدد من املهتمني هبا منها وحمد
فق ذلك املنطق
صرح قائال « :مخ م
ضت غمار اإلبداع القصصي ادتماالت* ووحطَّات ِو َ
اشويكة الذي ّ
ِ
ض احلمكم عليها من اخلارج فاكتشفتم
الرباغمايت الذي جيعلين أفهم منطق األشياء من ال ّداخل ع َو َ
أمفقا آخر لإلبداع وجماال شاسعا للتفاعل».2
نصية إميانا منه بأ ّن على املبدع
وقد أراد وحمد اشويكة من (ادتماالت)** أن تكون ترابطيّة ّ
الصحة واملرض ،ال لشيء إالّ أل ّن املبدع ال هو
الواقع بني ِّ
اآلن أن يأخذ لنفسه موقعا بني احلملم و َ
م

 -1أحمد ،ملحم إبراهيم  :القصّة الترابطيّة ،قراءة في تجربة احتماالت لمحمد أشويكة  ،ص .123
 -2المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها.
*محمد أشويكة :أحد مؤسسي الكوليزيوم القصصي-حلقة دراسية مهتمة بالقصة التجريبية –متاح على ال ّشبكة :
http://www.imzran.org/mountada/viewtopic.php?f=48&t=1716
**احتماالت سيرة افتراضية لكائن من زماننا وهي عن منشورات الكوليزيوم القصصي  2111ثم محطات .2112
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
بالصحيح ،إنّه إنسان اكتوى بنار الكلمة والواقع فةدا كطائر جريح بني يدي طفل
بالعليل وال هو َّ
بريء.
وتذهب زهور كرا يف رؤيتها للقصة الرتابطية عند وحمد اشويكة إىل اعتبارها أفقا جديدا يف
القصة القصرية التجريبية ديث تقول« :ونتواصل معها ومع منطقها بكل ثقة ،ومتعة ومعرفة ،وذلك،
أل ّن قراءتنا ملا يصطلح عليه باملنطق الرتابطي ،جتعلنا ندرك دقيقة التحوالت اليت عرفتها القصة
القصرية مع جتربة التجريب وهبذا ؛يصبح الوعي بالرتابطي سواء باعتباره نصا أو تقنية يف الكتابة
املألوفة ،وعيا بالقصة التجريبية اليت انفتحت على القارئ باعتباره مكونا نصيا وعنصرا مؤسسا
للنص».1
وختتلف جتربة (ادتماالت)** عن (وحطات) بالنظر إىل هندستهما التشعبيّة وطريقة تأليفهما،
ًّ
تستمد ترابطاهتا
فاألوىل تستودي عواملها التخييلية ولةتها من اإلنرتنت ومن تقنياهتا الرقمية ،والثانية
من داخل األدب.
صية اليت ِّ
تشكلمها « ِوفق
حتوالت من خالل مساراهتا النّ ِّ
َّأما الرواية التفاعلية فقد شهدت ُّ
مستويني يكونان مسؤولني عن حتديد فرصة استثمار املبدع للخيارات التقنيَّة اليت تمس ِهم يف استدراج
2
وضحه عادل نذير يف كتابه (عصر الوسيط أجبدية
املتلقِّي وإشراكه يف صياغة النَّص»  ،وهذا ما ّ

الرواية األمداديَّة
الرقمي) ديث َّبني أ ّن املستويني يتمثَّالن يف ِّ
األيقونة دراسة يف األدب التفاعلي ّ
 - 1كرام ،زهور :من التجريب إلى الترابطي إلى تحوُّ الت في نظام ال َّنص األدبي ،القدس العربي على الرَّ ابط:
www.alquds.co.uk/?p=274988
 - 2نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ال ّرقمي ،ص .23
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

و .
ومنهجيّا بوجهة نظر واددة مع األخذ
فالرواية األمداديَّة هي «اليت َّ
ِّدةِّ ،
ِّ
الرواية املتعد َ
تتمسك فكريّا َ
أن مفهو وجهة نظر ) (point of viewطريقة يستعملها املرسل لتنويع ِ
بعني االعتبار َّ
القراءة اليت
يقو هبا املتل ّقي».1
م
َّأما املستوى الثّاين فيكون فيه تعدُّد ل ِوجهات النَّظر ديث تفيد يف نسختها املطبوعة من
الرواية األكثر انتشارا على االنرتنت؛ إذ َّ
الروابط يف غري هذه
أن استعمال َّ
تفرع ،فهي ِّ
إمكانيَّة النَّص امل ِّ
م
يعرض ممارسات القراءة احلاليّة للخطر وبالتايل تكون فرصة املبدع كبرية ،فهو يتفنَّن يف آدائه
الرواية قد َّ
ِّ
ومشاركة.2
التّقين إضافة إىل إبداعه ّ
الفين ،وهو ما جيعل املتل ّقي أكثر إثارة مثّ أكثر تفاعمال م
الرقميّة كما اصطلح
وللتنويه فقد ميزت فاطمة الربيكي بني ِّ
الرواية التّفاعليّة ورواية الواقعيَّة ّ
عليها وحمد سناجلة داصرة ذلك يف ثالث نقاط هي كاآليت:3
أَّ -
السردي:
الشكل َّ
السمعيّة
تفرع  Hypertextفضال عن املؤثّرات َّ
فكالمها يمعىن باستعمال تقنية النَّص امل ِّ
م
والبصريّة املختلفة اليت توفِّرها التكنولوجيا احلديثة ،وكال املصطلحني ال خيلو من تأثري ذلك.
ب-المضمون:
الرقمي االفرتاضي،
الرقمية وحصورة بزاوية اجملتمع ّ
ففي ضوء املوضوع تكون الرواية الواقعيَّة ّ
امل ِّ
الرواية بالطَّبع هو أدد أفراد املجتمع االفرتاضي أي أنَّه
تشكل عرب شبكة االنرتنت ،وبطل هذه
ّ
م
م
 -1نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة -دراسة في األدب التفاعلي ال ّرقمي ،ص .23
 -2المرجع نفسه ،ص ص. 22 - 23 ،
 -3البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص ص .121 - 121
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
يعيش يف جمتمع رقمي ،حتكمه شبكة من العالقات االفرتاضيّة ،تنظم سريها منظومة
إنسان افرتاضي م
يتصرف يف ضوئها.
القيم األخالقيَّة اليت َّ
ج-الموضوع:
الرواية التفاعليّة أكثر سعة ديث ميكن توظيف األساليب اجلديدة يف
يكون املوضوع يف ِّ
تفرعة والتقنيَّات احلديثة ،دون االلتزا
الكتابة اإلبداعيّة املمعتمدة على الوسائط املتعدِّدة والنُّصوص املم ّ
بشروط الكتابة يف الفضاء االفرتاضي.
وختتم الربيكي دديثها مصردة بأنّه «بإمكان املصطلحني أن يتعايشا جنبا إىل جنب يف
الرقمي واالفرتاضي ،دون أن ينفي أددمها اآلخر» ،1بل و جازمة « َّ
أن
الرِدب يف العاملني َّ
الفضاء َّ
البقاء سيكون ألفضلها وأكثرها قمدرة على التّعبري عن هذا النَّمط األديب اجلديد».2
الرواية التَّفاعمليّة الذي تبنّته فاطمة الربيكي ال خيتلف كثريا عن ممصطلح رواية
إذا إنَّ ممصطلح ِّ
الرقميّة.
الواقعيّة َّ
الرقميَّة لصادبه سناجلة ،كما ال خيتلف عن ِّ
الرواية التفاعليّة إالّ يف صفة ّ
الرقميّة هو عني
ولعل هذا ما ذهب إليه عادل نذير دني استخد مصطلح الرواية التفاعليّة َّ
أديب ثابت قبل وجود الوسيط اإللكرتوين ،األمر الذي
الصواب أل ّنَ «التفاعمليّة من دون ّ
الرقميّة ّنج ّ
الرقمية اليت تمشري فيها إىل نظا الع ّد الثمنائي ".3»"1/0
جيعل مصطلح الربيكي حباجة إىل ّ

 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .121
 -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
 -3نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ال ّرقمي ،ص .21
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ
 .وإنا لنضم صوتنا إىل صوته فيما ذهب إليه مرددين قوله إ ّن الرواية الرقمية التفاعلية هي «اليت
السمعيّة املنتَظمة يف جهاز اآليل
تم َّ
السرديّة اللَّفظيَّة واملرئيّة و َّ
عرف على َّأّنا سلسلة من املدركات َّ
م
م
املتفرع ،1»hyper text
فق أنظمة تقنيَّة إلكرتونيّة واليت ينتجها املبدع عرب تقنية النَص َّ
احلاسب ِو َ
حبد ذاهتا وإّمنا ترتبط ارتباطا وثيقا باملتل ّقي؛ إذ َّ
أن تقنية النّص
على أ ّن التفاعلية ال ترتبط بالرواية ِّ
الرواية وقراءهتا.
ِّق التفاعليّة ،ويكون ذلك بتفعيل ِّ
املتفرع هي اليت حتق م
ّ
الرقميّة مهما اختلفت تسميَّتها إالَّ أ ّّنا ال ميكن أن يتحقق موجودها
الرواية َّ
وجممل القول إن ِّ
إال عن طريق جهاز احلاسوب والذي يكون موح َّمال بربامج خاصة ،والوسائط التكنولوجيَّة هي اليت متنح
أهم معاملها.
ِّ
الرواية ّ

الرقمي:
-3المسرح َّ
الرواية قد استطاعا جتاوز الصورة الكالسيكيَّة للعناصر اإلبداعيّة
إذا كان كل من الشِّعر و ِّ
للعمليّة األدبيّة ،فإ ّن املسرح كذلك كان على كتّابه وحاولة كسر تلك النّمطيَّة اليت متيّز هبا ،ولقد كان
النفتادهم على التكنولوجيا ووسائطها املتعددة الدور الفعال يف ظهور نتاج مسردي جديد وحتو
رقمي أو املسردية الرقميّة ،اليت ميكن تعريفها بأّنا
لصفة الرقمية بشكل مبهر أطلق عليه املسرح ال ّ
يتمحور دول
«منطٌ جديد من الكتابة األدبيّة يتجاوز الفهم التقليدي لفعل اإلبداع األديب الذي
َ
ِ
للمشاركة فيه وهو مثال
املبدع ،إذ يشرتك يف تقدميه عدَّة كتَّاب ،كما يدعى املتل ّقي/املستخد أيضا م
 -1نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ال ّرقمي ،ص .21
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ
للعمل .اجلماعي املنتج الذي يتخطَّى ددود الفرديّة وينفتح على آفاق اجلماعيَّة الردبة» 1فاملسرح
الرقمي عند فاطمة الربيكي هو جتاوز للمسرح القدمي من خالل مشاركة املتلقي/املستخد  ،وهو نفس
الر ِ
بأّنا ممنجز إبداعي حيتمل التأليف اجلماعي،
قميّة « ّ
ما ذهب إليه عادل نذير دني عرف املسرديّة َّ
املتفرع».2
ويعتمد تقنيّات احلاسوب وشبكة االتصاالت وال سيما تقنيّة النَّص ّ
التفرع «فتحت له أبواب التفاعليّة،
وهكذا فإ ّن كتابة النَّص املسردي الرقمي بفكرة ُّ
التشعب و ُّ
بكل شخصيّة من شخصيّات "املسرديّة التفاعليّة" أو بكلّ
نصيّة وروابط ُّ
خاصة ِّ
تشعبيّة ّ
بوجود عمقد ّ
ددث أو عقدة فيها» ،3فاملتلقي/املستخد  ،ومن خالل تتبع الروابط املوجودة أو األدداث اليت يريد
ومتعمقا فيها
التعرف عليها دون غريها ،ميكن له «القفز من مكان آلخر تابعا شخصيّته اليت يريد ِّ
ومضيفا إليها يف بعض النّصوص» ،4ويكون هذا من خالل التعليقات املختلفة سواء مباشرة أو
الرسائل الربيديّة اليت يرسلها للمبدع ،ولعل غاية ما كان يصبو إليه املسرح التفاعلي الرقمي هو
بواسطة َّ
«بث احلياة يف الفعل املسردي الذي اكتسب ُجودا غري مرغوب فيه ،وذلك من خالل حبثه عن
أماكن جديدة لتقدمي العرض املسردي ،يف إعراض واضح عن اخلشبة التقليديَّة العتيقة اليت كانت متثّل
5
الرقمي اخلشبة بالبيئة احلقيقيّة
التفاعلي
ح
املسر
استبدل
لقد
و
،
السابق»
نصف الظاهرة املسرديَّة يف َّ
ّ

 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .99
 -2نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ال ّرقمي ،ص .67
 -3البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .011
 -4المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -5المرجع نفسه ،ص .111
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

فهو .
بذلك يتجاوز مفهو املسرح بوصفه «أداء يشاهد من قبل ُجهور جامد ،جيلس على مقاعد
مثبتة على األرض».1
الرقمي ختلع مقاعد اجلمهور املثبّتة على األرض ماحنة بذلك اجلمهور
ففي املسرح التفاعلي ّ
وحمد
التحرك يف فضاء النّص ،وأيضا فرصة تتبّع خمتلف فروع اخلط َّ
السردي .ويذهب ّ
دريّة التنقل و ّ
الرقمي بأنَّه« :منط جديد من الكتابة األدبيَّة ،يتجاوز الفهم
دسني دبيب إىل حتديد مفهو املسرح َّ
يتمحور دول املبدع الوادد ،إذ يشرتك يف تقدميه ع ّدة كتَّاب كما
التّقليدي لفعل اإلبداع األديب الذي
َ
قد يمدعى القارئ/املتل ّقي أيضا للمشاركة فيه ،وهو مثال العمل اجلماعي املنتج الذي يتخطَّى ددود
2
الرقمي مشروع أو بداية مشروع
ح
املسر
اعترب
كما
،
الردبة»
ّ
الفرديَّة وينفتح على آفاق اجلماعيّة ّ

مسردي عريب كبري.
الرقمي" عا  5002والذي
ويعترب ّ
وحمد دسني دبيب ّأول عريب وضع مشروع "املسرح ّ
الرقميّة املتع ّددة يف إنتاج أو
«يوظّف معطيات التّقانة العصريّة اجلديدة املتمثّلة يف استخدامه الوسائط ّ
تشكيل خطابه املسردي شريطة اكتسابه صفة التفاعليّة» ،3فقد استفادت العروض املسرديّة من
السمعيّة .4
الصوت و ّ
التكنولوجيا مبا توفّره من عناصر فنيّة يف جمال ّ
الصورة واخلدع واملؤثّرات البصريّة و ّ

 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .010
 -2لقاء حول المسرح الرَّ قمي أجراه األستاذ السّباعي السيّد مع األستاذ والناقد المسرحي محمّد حسين حبيب مناح على الشبكة
/http://al-masrah.com
 -3محمد حسين ،حبيب :المسرح الرّقمي متاح على الشبكة www.middle-east-online.com
 -4لشيوي ،أيمن  :مسرح الرؤى من خالل المخرجين والمصمّمين في التجارب العالميّة ،ماذا قدّمت التكنولوجيا إلى المسرح ،متاح
على الشبكة www.almustaqbal.com
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
الرقمي هيبته اليت كاد أن يفقدها بعد أن عاىن من كهولة التوصيل ،فقد
وهكذا استعاد املسرح ّ
املباشر بني املبدع واملتل ّقي والذي ال يعتمد يف آدائه على وسيط رقمي حيمله لكونه مازال
الفن
ظل َّ
َّ
َ
دبيس املسافة ،ومن مثَّ أسريا جلدران إبداعه .فقد كان الب ّد للمسرح أن يبحث له عن وسائل جديدة
متثلت يف الرقميّة وما تتيحها له من إمكانات ،1وخري مثال نضربه يف مثل هذا املقا «مسرديّة
(مقهى بةداد) اليت أنشأها وأع ّد هلا أساسا األستاذ الدكتور داز كمال الدين باالشرتاك مع بيرت فري
هايس  *piter verheesون ّفذها املع ّدان مع جمموعة من املمثلني العرب واألجانب ،مقهى بةداد
متوزعة يف
تتشظّى بسبب تشظّي العراق ،وال تظهر متكاملة إالّ عرب البعد االفرتاضي ،مقهى بةداد ّ
البيوت البةداديّة ،والبابليّة ،واملوصليّة ،والبلجيكيّة ،جيمع أشالءها االنرتنت» .2للعلم ميكن متابعة
مسرديّة "مقهى بةداد" عرب االنرتنت باالطّالع على املوقع اآليت :
http://www.stack.nl/theatreofwar
ّأما يف األدب الةريب فإ ّن تشارلز دمير ()CHARLES DEEMERهو رائد املسرح
يدل عل أنّه كان من أوائل من كتب يف هذا
الرقمي الةريب ألَّف ّأول مسرديّة تفاعليّة عا  1892ممّا ّ
ّ
األول على اإلطالق .3وقد كانت بداياته األوىل -تشارلز دمير -مع
اجلنس األديب اإللكرتوين ،بل إنَّه ّ
السبق ) ،(DOSديث أقا عليه
املتفرع لنظا التشةيل َّ
برنامج ( )Irisالذي يعتربه دمير مبثابة النّص ّ
 -1محمد حسين ،حبيب :خصائص ال ّشخصيّة االفتراضيّة في المسرح ال ّرقمي ،متاح على الشبكة www.almadapaper.net :
*  -piter verheesبيتر فير هايس  :مؤسس مشروع مسرح الحرب ،حازم كمال الدين :مدير جماعة زهرة الصبار للمسرح.
 -2نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ال ّرقمي ،ص .21
 -3البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .111
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.
نصه ( )Château de mortوهو ما يشبه ما حيدث اآلن يف النّصوص التّفاعليّة احلديثة،
بناء ِّ
املتفرع يف نظا .Windows
ديث وظّف خصائص النّص ّ
وضحت فاطمة الربيكي َّ
أن عمل "دمير" يف املسرح التفاعلي مل يقتصر على كتابة أول
كما ّ
س مدرسة لتعليم كتابة السيناريو Screenplay-املسرح التفاعلي وميكن
مسرديّة تفاعليّة ،فقد ّ
أس َ
الرابط التايل:
الدخول على َّ

http://pcez.com/cdeener/index.htm

كما قا " دمير" بتحويل مسرديّة النّورس البحري – – Seaguggللكاتب الروسي
الراَبط:1
"تشيكوف  "Chekhovإىل مسردية تفاعليّة وهي متوفّرة على ّ
http://www.ibiblio.org/cdeemers/Menu.htm
فبعد التعديالت اليت أددثها "دمير" على النّص األصلي والذي كان بصيةة ورقيّة ،أصبح من
املستحيل قراءته قراءة كالسيكية متّبعني يف ذلك اآلليّات املعهودة سابقا ،فاملالدظ َّ
أن مسرديَّة
الرقميّة تتأتّى ملتل ّقيِها اليو من خالل الشَّاشة الزرقاء باعتبارها وسيطا هاما و َّأول وسيلة
تشيكوف ّ
عرف بالنَّص وميكن
للقراءة فعند فتح احلاسوب املوصول باألنرتنت ،يصادف املتلقي «شاشة ترديبيّة تم َّ
تتضمن عددا من اخليارات» ،2وعندما خيتار املتل ّقي نقطة البداية
التحول إىل قائمة رئيسيّةَّ ،
منها ّ
يكون بعد ذلك يف مواجهة أربعة فصول فيختار الفصل الذي يريد االنطالق منه دون مراعاة الرتتيب

 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .112
 -2المرجع نفسه ،ص .112
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.الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها
ّ الفصل
ّ  الكتابة:األول

. 1
الفصل األولAct
الفصل الثاينAct 2
الفصل الثالثAct 3
الفصل الرابعAct 4
وبعد االختيار و ابتداء القراءة سيكون مخم َّريا بني ممتابعة شخصيَّة من الشخصيّات اليت سترتك
1

:عما نريد قوله
ّ  ولعل احلوار اآليت يفصح لنا أكثر،املشهد إىل مشهد آخر أو البقاء يف املشهد احلايل

(ilya enters.)
ILYA: Treplev wants a writing room. Sorin wants me to
convert his study. When am I supposed to find time for this?
POLINA: you can make time, dear.
ILYA: No one understands how much I do around here. Do
you think it is easy to keep so many animals healthy, to see the
crops through their seasons, to keep on top of repairs here in
the house? This is not a small house, I want you to know.
POLINA: We know it’s not a small house, dear.

. 112 -112  ص ص، مدخل إلى األدب التفاعلي:  فاطمة،البريكي-1
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.الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها
ّ الفصل
ّ  الكتابة:األول
ILYA: A writing room – for what? One write around here is.
plenty. No offense meant, sir.
TRIGORIN: None taken.
(polina gets up, Dorn rises immediately after her.)
POLINA: In the time you spend complaining, could get it
done. I’ll check on the soup.
DORN: Excuse me.
(polina leaves for the kitchen with Dorn behind her.)
]follow Polina and Dorn[
[stay here]
:وميكن تقدمي ترُجة ملا سبق كاآليت
) يدخلIlya(
 يريد منّي أن أحول غرفة دراسته أين يُمكننيSorin ، يريد غرفة الكتابةtreplev : Ilya
أن أجد الوقت لهذا ؟
. يُمكنك أن تجدي الوقت عزيزتي: Polina
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.

السهل اإلبقاء على الكثير من الحيوانات
 : Ilyaال أحد يدرك كم أفعل هنا .هل تظن أنّه من ّ
بصحة جيّدة ،متابعة المحاصيل ،اإلشراف على اإلصالحات في المنزل؟ هذا ليس منزال صغيرا
ّ
أريدك أن تعلم.
 : Polinaنعلم أنّه ليس منزال صغيرا عزيزتي.
 : Ilyaغرفة كتابة ألجل ماذا؟ غرفة واحدة هنا تكفي ،ال أقصد اإلساءة سيّدي.
 :Trigorinلم أعتبرها كذلك.
(تقف  Polinaيليها  Dornمباشرة)
شكوى ،كان بإمكانك إنجاز العمل ،سوف أتف ّقد
 : Polinaبدل الوقت الذي تمضيه في ال ّ
الحساء.
 : Dornعذرا.
 :Polynaغادرت إلى المطبخ مع - Dornخلفها -
تابعو"Polyna and Dorn":
-إبقو هنا-
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.

الرقمي:
مقارنة بين المسرح التقليدي والمسرح َّشهد املسرح يف العقود االخرية تطورا كبريا ديث جند متايزا واضحا وجليّا بني املسرح التقليدي
الرقمي وهذا االختالف مل ينبثق فجأة ،وإّمنا نتيجة للتقنيّات التكنولوجيّة اليت أددثت ثورة
واملسرح َّ
يف هذا الفن وميكن توضيح هذه الفروقات كاآليت:
-1

طبيعة األدداث يف املسرح التقليدي خطّيّة يتابعها ُجهور يف غرفة مظلمة بصورة تراتبيّة،
تحرك ينتقل وخيرج من مكان ويدخل يف
َّأما يف املسرح التَّفاعلي َّ
الرقمي فنجد اجلمهور مم ِّ
آخر تابع شخصيَّة ما كما َّ
أن له مدِّرية اختيار املشهد الذي يمريد مشاهدته.

-5

الرقمي يف بيئة دقيقيَّة )REAL
جتري األدداث يف املسرح التَّفاعلي َّ
 )ENVIRONMENTممّا جيعلها متثيليّة ديَّة مباشرة ومن األمثلة البيئيّة الصاحلة
الرقمي بنك ،مطعم ،باخرة ،أو منتجع سيادي مثال ،غري َّ
أن مكتَّاب
ألداء املسرح التَّفاعلي َّ
فضلون اختيار الفضاء الذي ستجري فيه األدداث مثّ كتابة النّص
الرقمي يم ّ
املسرح ّ
املناسب ،بينما جتري األدداث يف املسرح التَّقليدي الكالسيكي على خشبة املسرح ،وال
ميلك ُجهوره ِّاختاذ أي إجراء إزاء ما حيدث أمامه سوى املشاهدة ،إالَّ أنّه يستطيع ا ِّختاذ ما
الرقمي يظهر أمامه ،وال سيما عندما يرتك أدد
أي فرع من النَّص التفاعلي َّ
يلز أما ّ
املتفرج حتديد خياره فيما إذا كان سيمتابع هذا املمثَّل يف
َ
املمثلني املشهد فبإمكان املتلقيّ /
م
كل متلق من اجلمهور سيخرج
مشهد آخر أ أنّه سيبقى متابعا ما
م
سيحدث أمامه .وعليه ّ
54

الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.

بنتيجة وّناية ختتلف عن النّهاية اليت خيرج هبا غريه ،يف دني تكون النّهاية واددة بالنّسبة
للجمهور اخلاص باملسرح التقليدي.

-3

الشخصيّات
تتوزع بني شخصيّة رئيسيّة وحوريّة فضال عن ّ
الشخصيّات يف املسرح التّقليدي ّ
الرقمي التّفاعلي
الثانويّة اليت تمساعد على تطوير األدداث ،وهذا غري موجود يف املسرح ّ
كون كل الشخصيّات توجد يف فضاء العرض املسردي ِطوال وقت العرض ،كما َّ
أن كل
الشخصيّات هلا قيمة معنويّة تمناسبها وجتعل موجودها أساسي .
شخصيّة من ّ

-4

إ ّن فكرة النّص التقليدي واضحة ال غمموض فيها فنظرة واددة ِ
فادصة تتكفَّل
الرقمي التَّفاعلي فكان من األفضل أن يمتابع
بتحديدها ،وال يكون ذلك مع املسرح َّ
اجلمهور فيه شخصيَّة واددة فقط يف العرض املسردي الوادد ،وذلك من أجل التقاط
للقصة وهبذه الطريقة تكون باقي الشَّخصيَّات لو شئنا تكرار
خيط وادد ممتماسك ّ
مرة أخرى.1
ودضور جتربة هذا العرض ّ

-2

الرقمي يف أنّه ال يم َّ
قد يف صاالت املسرح
أهم األسس اليت يقو عليها املسرح ّ
ميكن دصر ّ
التقليديّة ،إضافة إىل أنَّه قد ثار على العالقة املركزيّة األساسيّة واليت مفادها قدسيّة وجود
اجلمهورَّ ،أما وظيفته فتتمثّل يف أنّه «يعتمد على مبدأ االرجتال واللّعب وحياول أن محيافظ
على مبدأ املتعة (أي متعة املتل ّقي) ويقلب أسس املسرح التقليدي من أجل فتح ِدوار مع
م

 -1نذير ،عادل :عصر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ال ّرقمي ،ص .67
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الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.-6

ممتل ّقيه دول موضوع موح ّدد وهذا يعين دخول تعديالت جوهريّة على مبدأ النّص املسردي
ودّت على احلدود اليت تفصل بني
همة املمثّل وآدائهّ ،
وعلى مبدأ العرض املسردي م
وم ّ
سمى مسردا أصال»
املسرح وأنشطة أخرى قد ال تم ّ

-7

1

الرقمي ذلك أ ّن هذا األخري يعتمد بال ّدرجة
املسرح الورقي خيتلف اختالفا جذريّا عن ّ
األوىل على املتل ّقي من خالل «املواد اليت تتوافر يف األقراص املدجمة واملصنّعة يف احلاسوب
وتكون طريقة املشاهدة عامليّة مبعىن َّ
أن وجود صالة العرض املسردي مل يعد هبا داجة ،ما
دمنا نستطيع مشاهدة العروض املسرديّة وحنن يف غرفة نومنا» 2وهذا راجع للتكنولوجيا
واليت ِ
هتدف إىل إلةاء اجلسد يف املسرح وإبداله جبسد بديل بواسطة تقنيّات رقميّة ذات
ومربجمة ومراقبة».3
ذاكرة وحسوبة م

-9

الرقمي
تعترب اللّةة يف النّص املسردي الكالسيكي وسيلة اتّصال أساسيّةّ ،أما يف املسرح ّ
التّفاعلي فهي «لةة مسطّحة مقولبة وليست وسيلة للحوار لذلك يتم حتويل اللّةة املنطوقة
من دنجرة إنسانيّة إىل شريط للتسجيل حيلّ وحلّها وللتةلّب على مأزق التوصيل يتم
ِ
ِ
الصور».4
االعتماد على "احلوار املرئي" الذي تتك ّفل به ّ

 -1حسب هللا ،صميم :المسرح والتقنيّات الرقميّة وفرضيّات الهيمنة على المسرح المُعاصر على الرّابط:
[ . /http://www.ahewar.org
 -2المرجع نفسه.
 -3المرجع نفسه.
-4سمان ،نجم الدين :مسرح ما بعد الحداثة مأزق الصورة المرئِيّة ،مأزق التقنيَّات الرَّقميّة على الرّابطwww.mafhoum.com :
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.-8

وحتولت
الرقمي أ ّن ّ
املهمة اليت كان يشةلها املخرج قد تالشت ّ
إ ّن املالدظ يف املسرح ّ
وظيفة املؤلِّف«إىل وظيفة (مربمج احلاسوب)الذي تقع عليه مسؤوليّة وضع برامج تثري
املتفرج».1
دهشة ِّ
الرقمي الذي يموظّف معطيات التكنولوجيا والذي ال يشرتط
وممّا تق ّد جيب التميز بني املسرح ّ

الرقميّة
فيه وجود اخلشبة وإّمنا يمشاهد عن طريق جهاز احلاسوب ،الذي تكون فيه األجهزة والربامج ّ
الرقمي اخلشيب وهذا األخري ال يزال
بديل عن املمثّلني و ِّ
املتفرجني ،وبني ما يطلق عليه البعض املسرح ّ
يم َّ
قد على خشبة املسرح غري أنَّه استخد تقنيّات التكنولوجيا َّإما لتصوير صور افرتاضيّة أو إلدماج
األصوات أو باستخدا شخصيّات افرتاضيّة وهي عبارة عن «وددة رقميّة ال حتتضن أيّة مظاهر ال
عضويّة وال سيكولوجيّة ،بل ّإّنا تبدو كذلك للوهلة األوىل لكنّها يف األصل شخصيّة ومهيّة تظهر
مبجرد كبسة زر على احلاسب اإللكرتوين الذي صنعت فيه أصال».2
وختتفي ّ
إذا َّ
متنوع
الرقميّة يف املسرح أنتج لنا مسردا رقميّا تفاعمليّا متع ّدد األشكال ِّ
إن استثمار ّ
الفن الذي أضحى يواجه إعراضا كبريا نتيجة لسرعة
األساليب ،وهذا جلذب اجلمهور هلذا النّوع من ّ
العصر ،فاملسرح الكالسيكي حيتاج خلشبة ليم َّ
عرض عليها ،إضافة إىل عامل الوقت الذي يمعترب
قد ويم َ
أهم عامل أساسي ساهم يف إبعاد اجلمهور عن خشبة املسرح.

 -1حسب هللا ،صميم :المسرح والتقنيّات الرقميّة وفرضيّات الهيمنة على المسرح المُعاصر متاح على ال ّشبكة:
/http://www.ahewar.org
2
 -المرجع نفسه الرّابط نفسه.
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.
السيَّاق ًّ
َّحوالت اليت
الرقمي ال يزال قائما من خالل الت ُّ
فإن أمفق التجريب يف املسرح َّ
ويف نفس ِّ
تطرأ على العامل الشَّبكي وتقنياته ،ففي اعتقادي َّ
أن ميدان املسرح هو فضاء لالبتكار اخلِصب
الرقمية جيعل من
فخروجه عن املألوف دون اإلخالل بعناصر وشروط فنّـيّته مع االتّسا باحلداثة ّ
كل مكان.
املسرح موجود يف ّ
الرقمي متع ّدد األبعاد ومتع ّدد الوسائط ،ناتج عن
وممّا سبق ميكن التّأكيد على أ ّن األدب ّ
تفاعلي كل هذا يف شكل منظومة إبداعيّة رقميّة وهذا ما سنتطرق
موجه إىل قارئ رقمي
رقمي ّ
مؤلّف ّ
ّ
إليه بالتّفصيل يف الفصل الثاين من البحث.

الرقمية:
ثانيا -الموقف النقدي العربي من الكتابة ّ
 -1األدب الرقمي بين القبول والرفض :
ردب
فأما الفريق الذي َّ
واجه األدب الرقمي تيارين خمتلفني مها تيار القول به وتيّار الرفض لهّ ،
به وقبِل فكرة وجوده واعتربه ضرورة البد منها فقد كانت له ُجلة من األسباب ميكن دصرها يف
النقاط اآلتية:
-1

إن األدب الرقمي قد وقع وثيقة حتالف بينه وبني التكنولوجيا من خالل توظيف الوسائط
املختلفة وميكن اعتباره «النموذج األديب املعرب عن العصر الرقمي التكنولوجي خري تعبري
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وهو الذي يصلح ألن ميثله أما األجيال الالدقة بصفته نتاج هذا العصر ومثرة فكر
مبدعيه».1

-5

إ ّن التجربة العربية لألدب الرقمي بينت الدور الذي لعبه كل من املبدع من جهة
واملتلقي/املستخد من جهة أخرى من خالل تفاعله يف هيكلة النص سواء قراءة أ تعليقا
وبالتايل فقد كسر األدب الرقمي «دالة الرتابة اليت تصبغ النصوص األدبية التقليدية
ودررها من اجلمود» ،2وكان هذا من خالل مشاركة املتلقي يف بناء النص ،مما يؤدي
للرفع من شأنه فيصبح يف موض ِع نِ ِدية مع املبدع «الذي استأثر اهتما النقاد دينا طويال
من الدهر يف األدب الورقي التقليدي ،إىل أن بدأت صيحات االلتفات إىل املتلقي
باالرتفاع ،يف دني أن (األدب التفاعلي) قا من البداية على مبدأ املساواة بني طريف
العملية اإلبداعية (املبدع-املتلقي) يف إنتاج الطرف الثالث (النص)».3
فكان هذا االجتاه مساندا لألدب الرقمي ،واعترب املشاركة يف إنتاج النص األديب (بني املبدع

واملتلقي) إبداعا غري وحدود فهو يعطي قدرا من «احليوية واحلركة يف التفاعل مع النصوص األدبية على
حنو غري متوفر يف األدب التقليدي».4
أما التيار اآلخر ،وهو الرافض لألدب الرقمي رفضا قاطعا إ ْن على مستوى التشكيل أو على
مستوى األداة ،فتعود أسباب موقفه الرافض هذا إىل اعتبار أن األدب الرقمي هو األدب العاجز
 -1كرام ،زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهمية ،ص .122
 -2المرجع نفسه ،ص .131
 -3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها
 -4البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .131
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.
يعرب عن إبداعية املبدع ،فهو يتكئ على التكنولوجيا مللء ذلك الفراغ ،ويلجأ إليه كل من
الذي ال ّ
يفتقر للموهبة واحلس اإلبداعي جمسدا هذا النقص باالرتكاز على الوسائط التكنولوجية مستثمرا
خلصائصها ،يقول سعيد الوكيل يف مقال له نشر يف (صحيفة أخبار األدب) بعنوان (خرافة امسها
الواقعية اإللكرتونية) :إ ّن «النوايا الطيبة ال تكفي ألن تصنع نوعا أدبيا جديدا أقول هذا ليكون تعقيبا
مبدئيا –ال خيلو من مرارة –على ما دأبت عليه الصحافة العربية (املطبوعة واإللكرتونية) يف الفرتة
األخرية من مطالعتنا بالتبشري مبيالد أدب عريب جديد وبداية عصر الواقعية واإللكرتونية» ،1و إىل
ذات املذهب يذهب دسني سليمان يف مقال له بصحيفة "القدس العريب" متحدثا عن وحمد سناجلة
والكتابة الرقمية وتةييب مفهو األدب مؤكدا أن «الكلمة املقروءة ويف أضعف داالهتا (املسموعة
منها) هي ما يقو عليها األدب ،األدب ابن امليثولوجيا ،السحر الذي قا باألصل على الكلمة،
وليس على الكلمة والصورة كما يف كتب األطفال اليت تساعد على فهم الكلمة عن طريق استخدا
2
ظل وجود «جمتمع جديد وإنسان جديد وأخالق
يف
أنه
إىل
سناجلة
وحمد
يشري
بينما
،
الصورة»
ّ

جديدة وطرق تواصل واتصال خمتلفة وجديدة كل اجلدة ،فإنه ال بد من وجود أساليب كتابية وإبداعية
جديدة وخمتلفة لتعرب عن هذا اجملتمع ،ومن هنا جاء أدب الواقعية الرقمية الذي أرى أنه الوعاء
األنسب للتعبري والقول والفعل اإلبداعي». 3

 -1سلمان ،الحسين  :العصر الرقمي يحدث ثورة شاملة تنتج أدبا جديدا ،مجلة العربي الحر ،متاحة على الشبكة
[ www.freearabic.com
 -2المرجع نفسه ،المتاح على الشبكة www.freearabic.com
 -3المرجع نفسه .
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 .ولقد وضحت فاطمة الربيكي األسباب الكثرية اليت أوردوها للتدليل على صحة ما يذهبون
إليه موجزة ذلك بقوهلا« :ويف هذا السياق ميكن االستشهاد مبقالة موجودة على الشبكة يف موقع
( ،)salon.comبعنوان ( ،)Author-Freewritingجاء فيها إن التفاعلية احلمقاء دلت
وحل املبدعني يف مةامرات الكتابة اجلماعية اجلديدة ».1
يف دني يذهب بعض املعارضني «إىل وصفه بالفقاعات اليت سرعان ما متوت وال تصلح
للبقاء أو أنه زوبعة يف فنجان دركها االنبهار بعامل التكنولوجيا»2؛ ذلك أ ّن األدب الرقمي قضى على
فكرة األدادية املركزية ،أي امللكية اخلاصة للمبدع وهذا ما رفضه بعض النقاد ،إ ْذ اعتربوه -األدب
الرقمي-دخيال على العملية اإلبداعية ،رافضني فكرة العمل اجلماعي الرقمي من خالل مشاركة
املتلقني يف إنتاج هذا النص األديب ديث رأوا « يف ذلك خروجا على األعراف اإلبداعية املتأصلة يف
ُجيع الثقافات واليت تتمحور دول املبدع الوادد واملالك الوادد للنّص».3
وملا كان العصر الذي نعيش فيه هو عصر التطور التكنولوجي ،و كان الزمن الذي حييا فيه
هذا اإلنسان يوظف اآللة يف شّت شؤون احلياة ،فإ ّن إنسان هذا العصر واكب التطور ،وأنتج نصا
كسر أفق توقع املتلقي/الناقد من جهة ،ومنتج النص الكالسيكي من جهة أخرى وحدثا ثورة عارمة

 -1البريكي ،فاطمة :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .131
2
 جلولي ،العيد :نحو أدب تفاعلي لألطفال ،ص .222 -3البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .030
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على .
املنظومة النقدية القدمية ،مؤكدا أ ّن العملية اإلبداعية «ليست طقسا مقدسا كي نظل وحافظني
على تقاليدها شكال ومضمونا إّنا عملية متجددة ».1
الرقمي يرى أن النَّص ممقدَّس وكل زيادة أو نقصان فيه هي
ظل التّيار الرافض لألدب َّ
وهكذا َّ
تشويه له وانتهاك هليكله.
ولئن رأى إيزر وهو من أهم مؤسسي نظرية التلقي ،ومن أبرز أعالمها «أن من أهم النقاط يف
قراءة كل عمل أديب التفاعل بني بنيته ومتل ّقيه» ،2فإ ّن هذا ما نشهده متاما يف الكتابة الرقمية خاصة
ويف جل الفضاءات االفرتاضية من مواقع ومدونات بل ودّت اهليئات ونقصد بذلك هيئة كتاب
اإلنرتنيت العرب ،هذه األخرية اليت خصصت جوائز لكتاب األدب الرقمي ودصد جائزة الدورة
األوىل سعيد يقطني يف عا  ،35009وكل هذا يؤكد رغبة االنسان العريب احلقيقية يف االرخراط يف
هذه التجربة اجلديدة وما رفضها من قبل البعض إال إلمياّنم اجلاز بأ ّن «اخلطورة تأيت من كون
التجربة األوىل يتم التعامل معها عادة بشيء من الدهشة واالنبهار» ،4بينما يتطلب األمر خربة ثقافية
كبرية ألن انتقال النص من أرض الواقع والوسيط الورقي إىل أرض العامل االفرتاضي والوسيط الرقمي
سيةري الكثري من معايري الكتابة أوال مث املعايري النقدية ثانيا كما جتز بذلك زهور كرا دني تقول إ ّن

 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي  ،ص .030
 -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3كرام ،زهور  :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهمية ،ص .71
 -4المرجع نفسه ،ص .12
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«ظهور .أي شكل تعبريي جديد يعود إىل ظهور قوانينه وهي قوانني تعرب عن أمناط التفكري والتواصل
يف هذه املرادل» ،1وهو ما يرفضه املعادون لألدب الرقمي .
ولئن كان الةرب من السبّاقني يف ممارسة هذه التجربة اجلديدة فإ ّن العرب بات ظنّهم «بعد
2
مرد
موثوقية املعرفة الرقمية وعد االعرتاف بالنشر الرقمي والنظر إليه نظرة دونية» دليفا هلم ،وكان ّ

ذلك كلّه اخلوف من كل جديد ،أجل اخلوف من التةيري الذي هو يف اعتقادهم انسالخ وابتعاد عن
القدمي ،ومن مثّ التهديد هلويته ،السيما وهم يعتربون «الكتابة بالقلم أكثر أصالة و أن التكنولوجيا
معقدة وهي خلو من أي خيال أو إبداع».3
ومع ذلك فإنا نقول إ ّن لكل مردلة وسائلها التعبريية ولةتها اخلاصة ،فال ميكن أن نتحدث
اليو بلةة جرير والفرزدق ،وهذا ما هو بذ ِّ لذلك العصر اجلميل ،لكنه التطور اإلنساين الذي
انعكس على وسائل التواصل والتعبري خالقا جماالت حبثية هلا ارتباط وثيق بالبيئة الرقمية ،وعلى رأس
هذه اجملاالت جمال األدب الرقمي والذي عمل جاهدا «على تثبيت نفسه ( )...وسط محاس
املشتةلني به واملنافحني عنه » 4من نقاد و قراء ،وما يهمنا يف هذا املقا هم النقاد ،رواد العملية
اإلبداعية الثانية ،وهي العمليّة النّقديّة هؤالء الذين يمفرتض أن يكونوا على دراية كبرية بالتقنيات اليت
ينشأ يف إطارها وهبا العمل األديب الرقمي من أجل مقاربته وفق معايري إنتاجه .

 -1كرام ،زهور  :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهمية  ،ص .13
 -2يقطين ،سعيد  :من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعلي ،ص .31
 -3المرجع نفسه  ،ص .112
 -4المرجع نفسه ،ص .212
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ
 .وهو ما جيعلنا ندعو النّاقد أن ال ينةلق على نفسه ،وأن يواكب العصر الذي يعيش فيه
ملسايرة التجربة اإلبداعية اليت أضحت عامليّة وإال «فإن هذا االنةالق على الذات وعد التعرف على
التجارب املختلفة وعلى ما يطرأ عليها من تب ّدالت» 1سيحدث فجوة أدبية ونقدية .
ومن أجل ذلك كان الرهان األساسي للنقد هو كسر الصورة النمطية القدمية املمثلة يف
تقديس املوروث دون اخلروج عنه ،أل ّن «استثمار احلاسوب وتقنيات الكتابة اليت متنحها الوسائط
املتفاعلة بات أمرا أساسيا لإلبداع واللةة ».2
كما على الناقد الرقمي أيضا استخدا أدوات مممَنهجة تتوافق مع طبيعة البيئة االفرتاضية،
باعتبار املتلقي هو (فاعل نشيط) يف العملية اإلبداعية تعدى مفهو القراءة البسيطة إىل املمارسة
والتفاعل احلقيقي مع النص الرقمي ،وهنا نفتح قوسا لدعوة نقاد هذا النوع إىل ضرورة االهتما
بالدراسات الرقمية من خالل الرتكيز على املنهج املقارن يف هذا الفضاء الرقمي .السيما بعد أن
دققت املمارسة العربية يف جمال اإلبداعي الرقمي تراكما ال بأس به مقارنة بالسنوات املاضية ومثال
ذلك رباعيّة الرائد يف اإلبداع الرقمي وحمد سناجلة ديث متيز يف (ظالل الواحد)2001-
و(شات )2002-و(صقيع ،)2002-و(ظالل العاشق -التاريخ السري لكموش)2012-
إضافة إىل (احتماالت سير افتراضية لكائن من زماننا) ل ـ "محمد اشويكة" كذلك "مشتاق عباس

 -1يقطين ،سعيد  :من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعلي ،ص .212
 -2كرام ،زهور  :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهمية ،ص .22
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ

.

معن" يف (تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق) ديث تمعتَرب أول قصيدة رقميَّة عربيَّة .إضافة لديوان
متزقات عشق رقمي).
إدريس عبد النور ( ّ
احملرك الذي يدفع باجتاه اإلسراع يف االرخراط
إ ّن الفرد العريب اليو أو املستخد السيبرياين يعترب ّ
يف الثقافة الرقمية ( )...من خالل فتح مواقع ثقافية تشجع على احلوار التفاعلي وأخص بالذكر هنا
املواقع الشخصية واملدونات واجملالت اإللكرتونية واملنتديات وشبكات التواصل املختلفة وصفحات
الفايس بوك ،كالصفحة اليت أنشأهتا لبيبة مخار حتت تسمية (األدب التَّفاعلي) ،وكذلك صفحة
أخرى حتمل ذات االسم لكنها يف هيئة منتدى جيتمع فيه جمموعة من األصدقاء البادثني من خمتلف


معرفة هبذا املنتدى« :هذه
قالت
اليت
،
البلدان العربيّة ،وصادبة فكرهتا خدجية باللودمو
ّ

اجملموعة متثل فضاء تعريفيا لألدب الرقمي والسمة التفاعلية يف الفضاء اإللكرتوين ،وحتتفي بكل اآلراء
املؤيدة واملعارضة هي مسادة للسجال الفكري».1
وغري بعيد عن هذا وذاك هناك موقع ها جدا هو احتاد كتاب اإلنرتنيت العرب وفيه من الزاد
الرقمي اخلري الوفري السيما وهو يفتح ُجلة من املواقع الثقافية اليت تشجع على احلوار التفاعلي
وتساعد على «خروج الذات من موقع االستهالك إىل االنتاج عرب إبداء الرأي وغري ذلك من
املساعي الفردية اليت نرى أمهيتها يف توسيع أفق التعامل مع هذه الثقافة».1
-خديحة باللّودمو :باحثة أكاديميّة جزائريّة من المهتمّات باألدب الرقمي ،تحصّلت على شهادة ماجستير من جامعة:قاصدي مرباح
ورقلة حيث كان موضوع بحثها موسوما بــــ :المتلقي بين نظرية التلقي واألدب التفاعلي.
 -1صفحة األدب التفاعلي ،متاحة على facebook
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الرقميّة هيئات التش ّكل والموقف النّقدي منها.
الفصل ّ
األول :الكتابة ّ
 .وبني هذا املوقع وذاك نشأ النّاقد الرقمي الذي كان البد أن يكون ملما بالربجمة واإلمكانات
اليت يتيحها احلاسوب؛ ألن االشتةال على النص الرقمي حيتاج إىل معرفة مسبقة بالتقنيات احلاسوبية
وجل املهارات اليت تسمح بفك شفرات هذا النص السمعي البصري .فهل تتوقف اجلهود عند هذا
احلد أ أ ّن هناك آفاقا أخرى؟
وإجابة منا على هذا السؤال نقول:
لقد كانت دعوة سعيد يقطني لتحقيق االرخراط واالنتقال إىل الرقمية يف منتهى اجلدية السيما
وأ ّن هذه الدعوة طالب فيها جبملة من املنجزات ال يتحقق االنتقال إىل الرقمية إال من خالل حتققها
هي «صناعة املعاجم العامة واخلاصة ،صناعة املعاجم الثنائية ومتعددة اللةات ،االنتقال من النشر
الورقي إىل اإللكرتوين ،صناعة الربجميات والتقد يف إجنازها لتصادب تطور الشبكة العربية
وموقع اللةة العربية فيها».2
واحلق أ ّن هذه املنجزات ُجيعا حتتاج إىل وقت طويل لتتحقق ،ولكن هذا ال يعين أننا بعيدين
كل البعد عن الرقمية اليت نزعم أننا خطونا فيها خطوات مباركة وخاصة يف جمال الربجميات والنشر
اإللكرتوين ،ناهيك احلديث عن األدب الرقمي بأمناطه الكتابية املختلفة.

-1كرام ،زهور  :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهمية ،ص .99
 -2يقطين ،سعيد  :من النص إلى النص المترابط ،ص .940
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الفصل الثاني:
الرقميّة.
ة
اإلبداعي
المنظومة
عناصر
ّ
ّ

الرقمي.
المبحث األول :النّص ّ

الرقمي.
المبحث الثاني ُ :
المؤلّف ّ

المبحث الثالث :القارئ

الرقمي.
ّ

المبحث األول:
الرقمي.
ص
الن
ّ
ّ

الرقمي.
الرقميّة .المبحث األول :النّص ّ
الفصل الثاني:عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
توطئة:
الر يب ر نّر ر حتولر وتغرير العالقةر القائمةر بنير الذاتر والعاملر اخلايجير نتيجةر ظهوير وسائلر جدبدةر 
ر األسئلةر اليتر حتاولر مرةر نخرىر إعادةر النظرر يفر الواقع،ر ندىر إىلر ضرويةر النظرر يفر 
ٌر 
يفر التعامالتر وكذار تغري
ار الر ميسر فقطر املواضيعر وإّنار حىتر نسلوبر 
الشكلر املع ِر ّبر ع ر ذذ ر العالقة،ر الذير عرفر بدوي ر حتوالر كبري
ُّ
التعاملر معر املادةر اخلامر اليتر ننسجر م ر خالهلار نسقر النص.ر 
وبالعودة ر قليال ر إىل ر الوياء ،ر حيث ر والدة ر النص ر الويقي ،ر جند ر نّ ر ذذا ر األخري ر بدن ر مع ر الكتابر 
وبالتحدبدر زم ر النشرر والطبعر معر غوتنّبغ 1ر خمرتعر املطبعة،ر حيثر تعتّبر الطباعةر ثويةر تقنيةر نحدثتر يفر 
وقتهار انقالبار خطريار يفر وظيفةر الكتابر ودوي ر بقدير مار غريتر وسائطهر وشبكاتر تداوله.ر 
وحن ر اليوم ر نمام ر نص ر تغريت ر تقانات ر إنتاجه ر متاما ر كما ر تغريت ر وسائط ر عرضه ،ر وذنا ر نتوقفر 
لنقول ر إذا ر كاّ ر لكل ر نص ر م ر ذذب ر النصني ر منتجا ر ومتلقيا ر فإّ ر وظيفة ر كل ر واحد ر منهما ر خمتلفةر 
باختالفر النصر املنتج،ر الذير باتر اليومر منهر الويقير والرقمي.ر ر 
وألّ ر الدياسةر تسعىر جاذدةر للكشفر ع ر خصوصيةر األدبر الرقمير الذير الر بتمر إال ر بتفاعلر 
امللتيميدبار ر واإلمكاناتر اليتر بوفرذار النظامر الرتابطي،ر فإّ ر ر ينر بر نر ار نّر نتوقفر عندر خصوصية ر ذذ ر املنظومةر 
االبداعيةر اجلدبدةر بدابةر م ر النصر الرقمير وانتهاءر عندر املتلقير الرقمير مرويار باملؤلفر الرقمي.ر 

- -1يوهان غوتنبرغ باأللمانية : Johannes Gutenbergمخترع ألماني ولد في 1398م وتوفى في 3فبراير 1468م .قام في
سنة 1447بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها الورق ثم يضغط عليه فتكون المطبوعة.
مطوراً بذلك علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا في سنة 1234م ،ويعتبر مخترع الطباعة الحديثة.
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الفصل الثاني:عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
ولعلر املخططر اآليتر بوضحر ذلك:ر ر ر 

ر 

+

األدب

ر 

التكنولوجيا

الرقمي
األدب َ

الرقميّة المختلفة
مجموعة من األجناس األدبيّة ّ

مؤلّف رقمي

نص رقمي
المنظومة اإلبداعية الرقمية
متلقي رقمي
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الفصل الثاني:عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقمي:ر 
-1مفهوم النَّص َّ
جتاوزر النصر اليومر املفهومر الكالسيكير الذير كاّر بعتمدر علىر البناءر اللغوير إىلر «شيءر بتشكلر 
انطالقا ر م ر املواد ر اليت ر تُؤلف ر ذيئته ر (اللغة ،ر الصوت ،ر الصوية ،ر االشتغال ر على ر الوثائق ر وامللفات،ر 
ملتيميدبا،ر الّبامجر املعلوماتية)ر »1ر فهور مجلةر مركبة،ر إنهر حالةر تشكلر دائمار م ر خاللر التالقحر احلاصلر 
بينهر وبنير تكنولوجيار االعالمر واالتصالر فهور بذلكر بصبحر «نسيجار م ر العالماتر اليتر الر جتعلهر خيضعر 
لوضعر قائمر وثابت،ر وإّنار حيوبتهر تتحقق ر الكتماله،ر فالقراءةر ذير نفقر حتقيقر نصيةر النصر الرقمي».2ر 
الر بتم ر االقرتابر منهر «إال ر عّبر الوسائطر الرقميةر إضافةر إىلر اللُّغةر 
ر وذور نصر مفتوحر –مار بعدر حداثي -ر  ُّ
املرسل ر هبا»،3ر ر كما ر ننه ر حالة ر بنائية ر نصية ر تعيش ر التشكل ر باستمراي ،ر بستمد ر نصالته ر م ر قديته ر علىر 
حتقيق ر مبدن ر التفاعل ر بطربقة ر وظيفية ر جتعله ر بُغادي ر الثبات ر وبنفتح ر على ر االحتماالت ر املمكنة ،4ر الذير 
تُسر همر الوسائطر التكنولوجيةر بطربقةر مباشرةر يفر إنتاجيةر املعىنر وتعدد .ر 
فمفهوم ر النص ر مع ر األدب ر الرقمي ر اتسع ر ليشمل ر الكلمة ر والصوية ر ثابتةر ر كانت ر نم ر متحركة
والصوت ر سواء ر اتصلت ر ذذ ر العالمات ر نم ر انفصل ر بعضها ر ع ر بعض ،ر وعليه ر فالنص ر الرقمي ر مينحر 
إمكاناتر كبريةر للمتلقير يفر تعاملهر معه؛ر ألّ ر طبيعةر تشكلهر خمتلفةر فهور علىر حدر تعبرير حممدر املربينر 
ر عقدر م ر املعلوماتر القابلةر ألّر بتصلر بعضهار بواسطةر يوابطر لذلكر فإّر ر 
«وثيقةر يقميةر تتشكلر م ُ

 -1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة ومتأمّالت مفاهيمية ،ص 05
 -. 2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها
 -3المرجع نفسه ،ص .93
 -. 4المرجع نفسه ،ص 84
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الرقمي.
الرقميّة .المبحث األول :النّص ّ
الفصل الثاني:عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
ر 

اآلالتر املتمثلةر يفر احلاسوبر وشبكةر اإلنرتنتر نصبحتر تقومر بدوير الشربكر يفر إنتاجر النص»،1ر وذور 
مار جيعلر قراءتهر خمتلفةر ع ر قراءةر النصر الويقي.ر 
وقدر اعتّبتهر فاطمةر كدور نصار  ر مرئيا/وسائطيا ر ملر بتخل ر ع ر مفهومر الكتابةر لكنَّهر غري ر يفر نسلوهبار 
ماحنار لنفسهر مساتر جدبدة،2ر ميك ر تلخيصهار يفر اآلتية:ر 
-1

ر معابشةر النَّصر الرقمير وجتربتهر كفاعليةر ناشطةر يفر اللُّغةر فهور عمليةر إنتاج.ر 
ُّ
تتم ُ

-2

اجهةر معر حدودر العُرفر واملقروئيةر ألنهر بتجاوزر اهلرميةر العرفيةر للنوعر 
اعر وُمو
ذور نصر يفر صر ر 
ُ
األديب ،ر فهو ر بذلك ر ُميايس ر إيجاء ر املدلوالت ر إيجاء ر نبدبا ر ع ر طربق ر تشبر ثه ر بالدال ر الذير 
بتسمر باللع ر احلرر ؛ر فهور جيعلر م ر إغالقر النصر نور انتظامهر م ر االستحالةر مبكاّ.ر ر 

-3

ر بتألفر النصر الرقمير م ر مقتطفاتر ومرجعياتر وإحاالتر وصدىر ونصواتر خمتلفةر منهار 
بكتس ر النَّص ر تعدُّدبة ر يف ر املعىن ر ال ر تقبل ر االختزال ،ر فالنَّص ر هبذا ر ال ر بهدف ر إىل ر إبرازر 
َّ
ر بنير ُميزاتر 
وعليهر فإّ ر م
احلقيقةر ومتثيلهار وإّنار بسعىر يفر ذلكر إىلر نشرر املعىنر وتفجري ،3ر 
ُ
َّصر الرقمير تشتتر البنيةر وعدمر انتظامها()dispersion de la structureر «حيثر تقدمر 
الن َّ
املعلومة ر م ر خالل ر مقاطع ر –عقد ،ر ميك ر الدخول ر ع ر طربقها ر إىل ر ذذ ر البنية ر م ر نير 
4
َّ
؛ر ذلكر نّر عمليةر تقدمير املعلومةر تكوّر يفر شبكةر م ر العقدر املرتابطة.ر 
مقطعر نور عقدة»

ر 
 - 1المريني ،محمّد :ال ّنص الرّقمي وإبداالت النقل المعرفي ،ص .34
 - 2كدّو ،فاطمة :أدب ،com.مقاربة للدّرس األدبي ال ّرقمي بالجامعة ،دار األمان ،الرّباط – المغرب ،ط ،5510 ،1ص .11
 -3المرجع نفسه ،ص .11
 -4المرجع نفسه ،ص .10
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ر 
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َّصر الرقمي ر بقدمر املادةر القرائيةر يفر شكلر متاذة،ر ألنهر «بضعر نمامر القايئر خياياتر 
وملار كاّر الن َّ

عدبدةر بنبغير عليهر تفعيلهار باستمراير ويفر ضوءر ذذ ر اخلياياتر تتحدر مساياتر القراءة»،1ر فإنه ر بطرحر 
إمكانيةر تعددر املؤلفنير وال ُقَّراءر متامار كما ر تذوبر فيهر ندور ايمهار على ر حد ر تعبرير فاطمةر كدُّو،ر ذلكر ننهر ملر 
بعدر نسرير الكتابةر اخلطيةر «بلر نصبحر جماالر لتالقير اخلطر والصوتر ذذار فضالر ع ر العملياتر احلسابيةر 
واملنطقيةر وذذار بُكرسر فكرر هنابةر املؤلف» 2ر ،ر كمار بكرسر فكرةر اعتباير النَّصر الرقمي ر نصا ر مفتوحا،ر مينحر 
املتلقير «فرصةر اإلحساسر بأنهر مالكر لكل ر مار بُقدمر علىر الشبكةر فيعلي ر م ر شأنه ر ،ر كمار مينحهر فرصةر 
احلواير احلير واملباشرر م ر خاللر املواقعر ذاهتا»،3ر ويمبار ذذار مار جعلر (برير بوتز)ر بذذ ر إىلر اعتباير النَّصر 
لر معقدر بتطوير معر 
الرقمير املقروءر ذور التمثلر الذذينر الذير بكونهر القايئر ع ر العملر األديب،ر فهور متث ُ
ر نصا .ر وانطالقا ر م ر 
مروي ر الوقت ر وحيتوي ر إىل ر جان ر آخر ر على ر إعادة ر بناء ر ذذنية ر ملا ر بعتّب ر القايئ ًّ
خاصيةر نسبيةر (النَّص/املرئي)ر فإّر ذذار التمثلر بتكوّر م ر خاللر املوادر املقروءةر يفر حلظةر مار علىر سطحر 
الشاشةر ،4ر وذور مار جيعلنار جنزم ر بأّر  ر ذذار يفر حالةر تشكلر دائمر ميتازر مبرونةر الر حدودر هلا.ر ر واالنتقالر فيهر 
بكوّر «بنير عالماتر غرير لفظيةر مثلر الصوتر نور الصويةر نور اخلايطةر نور اللوحةر نور الصوية ر احليةر نور 
املتحركة»،5ر حىتر نضحىر «شبكةر ذائلةر م ر االقتباساتر اليتر ذابر فيهار الوجودر التقليدير للمؤلف،ر ر 
ر 
 -1المريني ،محمّد :ال ّنص ال ّرقمي وإبداالت النقل المعرفي ،ص .158
 -2المرجع نفسه ،ص .150
 -3الباوي ،إبراهيم فليح  -محمّد عبّاس السّمري -إيَّاد ،حافظ :األدب ال ّتفاعلي ال ّرقمي ،الوالدة وتغيّر الوسيط ،دار الكتب والوثائق،
بغداد -العراق ،ط  ،5511 ،1ص .50
 - . 4بير ،بوتز :مفهوم ال َّنص في األدب الرّقمي ،تر :عبده ،حقّي ،د.ط ،ص .3متاح على الشبكة شكل رقمي
 - 5سالمة ،عبير :ال ّنص المتشعّب ومستقبل ال ّرواية متاح على الشبكة على الرّابط
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm
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الكائ ر امللهمر الذير نعل ر موتهر واستبدلر حبضوي ر القدمير حلضوير احملدثر للقايئر يفر عالقتهر بالنصر الذير 
بضعر القايئر نفسهر ضم ر نسيجر الهنائير م ر النصوصر املتناصة».1ر 
نكوّر نمامر نصر كتبهر كات ٌر  ر واح ٌر د،ر نور نمامر جمموعةر م ر الكتابر 
ر 
فنح ر عندمار نقرن ر نصا ر ويقيار  ر 
إّر كاّر العملر مجاعيا،ر وذذا ر يفر حد ر ذاته ر حيد ر م ر العملر األديبر اإلبداعي.ر وذور مار الر جند ر يفر النصر 
حري ر م ر ذذار القيد،ر فيضحى ر  ُمنفتحار  ر علىر كلر األجناس،ر قراءةر ور بناءر ،ر م ر خاللر 
الرقمي ر الذي ر بت ر 
التعدبلر واإلضافةر واإلثراءر «فهور بتألفر م ر سيولر مضيئةر وخطوطر متالشيةر وحروفر متحركةر باإلضافةر 
إىلر كونهر بتمتعر بأبوابر ومفاتيحر تتيحر الولوجر إليهر لتفكيكهر وإعادةر تركيبه،ر الر م ر حيثر معنا ر وبنيتهر 
الدالليةر بلر م ر حيثر جسد ر وتسلسلهر العالمير واحلرويف»،2ر ر وكلر ذذار جيعلنار نعتّبر كتابةر وقراءةر ذذار 
النوعر م ر النصوصر ُمايسةر جدبدةر ومغابرةر للكتابةر والقراءةر معار .ر ر 
والسؤالر الذير بلحر علينار يفر مثلر ذذار املقامر ذلر ميك ر نّر بتحولر النر صر الويقير إىلر نصر يقمير 
مبجردر عرضهر علىر الشاشةر كمار حيدثر لكثرير م ر املدوناتر الكالسيكيةر والكت ؟ر ر 
وإنار لنقول:ر إنر هر يغمر تغرير الوسيطر الذير بعرضر ع ر طربقهر النصر الويقير إال ر ننهر الر ميك ر ومسهر 
اءةر علىر الشاشةر بلر وجدر م ر بابر 
هر ملر خيلقر نصالر للقر
بالرقمية،ر وإّنار نكتفير بومسهر باإللكرتونيةر ألن ُ
ُ
ر مركبا ر مسعيار 
تسهيل ر تداول ر الكت ر بني ر الباحثني،ر بينما ر النر ص ر الرقمي ر ال ر بظهر ر إىل ر الوجود ر إال ر نصا ُ
وبصربار وكتابيا،ر «إهنار الكتابةر املركبةر ذاتر االستخداماتر املتنوعةر حيثر متتزجر النصوصر املكتوبةر معر 
 -1عصفور ،جابر :آفاق العصر ،الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ،القاهرة  -مصر،د ط  ،1331،ص .191
 -2حرب ،علي :حديث ال ّنهايات فتوحات العولمة ومآزق الهويّة ،ص ص .181-185
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ر الصوتر والصويةر والفيدبو»،1ر ُمار مينحهر «فاعليةر ور تواصليةر وحتوبليةر يفر آّر واحد،ر مبعىنر ننهر خيلقر جمالهر 
التداويلر بقدي ر مار بفتحر نمامر القراءر إمكاناتر جدبدةر للتفكرير والتعبري،ر ترتكر نثرذار علىر لغتهمر ويؤبتهمر 
وخياهلم»،2ر الذير بظلر ساحبار بنير عقدر النصر ويوابطه.ر 

والرقمية:ر ر 
-2بين الورقية ّ
ر 

إّ ر الثوية ر الرقمية ر فتحت ر آفاقا ر جدبدة ر ومتنوعة ر نمام ر الكتابة ،ر فقد ر نعادت ر االعتباي ر للكلمةر 

ر وجتلىر ذذار م ر خاللر الشبكاتر اليتر تشكلر فسحةر جدبدةر للنصر املقروء،ر حيثر الر شيءر بُلغير سوا ر 
بقةر خمتلفةر ويفر جمالر آخرر جدبد،ر حيثر تكوّر 
يفر ذذار الصدد،ر غرير ننهر بُعادر استخدامهر وتشغيلهر بطر ُ
نقلمتهر معر قنواتر نخرىر ختتلفر ع ر القناةر الكتابية،ر فهور توظيفر مجاعير إلمكاناتر جدبدةر للتخيلر 
بواسطةر التقنياتر الرقميةر احلدبثةر وذذار مار نشهد ر اليوم 3ر يفر النصر الرقمي،ر الذير حنس ر نّ ر اختالفار 
واضحار بينهر وبنير الويقير فمار ذير نذمر املعاملر اليتر متيز ر ع ر الويقير بار ترىر ؟ر 
ومستفيدر م ر دبنامية ر التكنولوجيار حيثر 
قمير متحرير م ر سلطةر السطرر نصال،ر  ُ
إّ ر النصر الر ُكيبةر فإذار 
ر 
«تّبزر خاصيةر املويدر الرقمير يفر طبيعةر تقدميهر للمعرفةر حيثر خيتلفر ع ر الكتابر م ر حيثر الرت
كاّر تصميمر الكر تابر بعتمدر علىر الغالفر والصفحاتر األوىلر لألجزاءر فإّر تصميمر املويدر الرقمير بهتمر 
بتصميمر الواجهاتر والعناصرر املكونةر هلا،ر وإذار كانتر بنيةر الكتابر تتألفر م ر جمموعةر م ر نجزاءر فإّر ر 
ر 
 -1حرب ،علي :حديث ال ّنهايات فتوحات العولمة ومآزق الهويّة ،ص .181
 -2المرجع نفسه ،ص.189
 -3المرجع نفسه ،ص.411
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بنيةر املويدر الرقمير تتألفر م ر جمموعةر نجزاءر افرتاضية»،1ر فقدر قدمت ر الكتابةر الرقميةر اإللكرتونيةر فرصةر 
طرير مقيدر بسلطةر السطرر 
للمرونةر الر حدودر هلا،ر يفر حنير جندر النصر الويقير ذي ر الطابعر اخلطير والس
ُ
ووسائلر النشرر الراذنة.ر 
النصر املطبوعر –الويقي-لهر نظامر حمددر حيثر بكوّر للنصر بدابةر ووسطر وهنابة،ر والر ُميك ر للقايئر تعدبلر ذذار الرتتي ،ر بلر عليهر نّر ببدنر النصر م ر بدابتهر ليصل ر إىل ر النهابةر يوبدار يوبدار وذور 
بقل ر الصفحات،ر  ر وقدر برتبطر النصر بالنُّصوصر األخرىر م ر خاللر اهلوامشر السفليةر نور الفهايسر اليتر 
2
ر متتابعة ر نور 
بقة
ر
ر بط
تتم
ر 
ر الويقي
النص
ر 
ة
اء
ر
وق
ر 
ة
كتاب
ف
ر 
إذا
ر 
ر 
.
ر بقرن ر بالطربقة ر نفسها
حتيله ر إىل ر نص ر آخر ر 
ُ

خطية.ر 
غرير نّ ر النصر الرقمير تقنيار ميك ر نّر نصفهر «يفر نبسطر صويةر بأنهر التعبرير الرقمير ع ر تطوير 
النصر اإلبداعير ()...ر فهور بستفيدر م ر اخلاصيةر الرقمير ةر التقنيةر يفر التحولر م ر صويتهر املوجودةر يفر عقلر 
املبدعر –نور املنشئ -ر وذير صويةر غرير ملموسةر وغرير مادبةر إىلر جمموعةر يقميةر باالعتمادر علىر املكوّر 
ُ
()1/0ر وذير صويةر غرير ملموسةر وموجودةر ككياّر لذار فإّ ر النصر خايجر وسيلةر العرضر ذور سلسلةر 
يقميةر طوبلةر الر ميك ر قراءهتار نور فكها.ر وبتمثلر دوير وسيلةر العرض،ر (احلاسوب،ر ذاتفر نقال ر ذكي...ر 
إخل)،ر يفر متكيننار م ر قراءةر وعرضر ذذار السيلر الرقمي،ر يفر نسيجر نور نسقر ُميثلر منتر النصر اإلبداعير نور 
ر 
 -1جناني ،عزيز :الموارد البيداغوجيّة الرّقميّة ومنهجيّة تطويرها ،دار أبي قراقر للطباعة وال ّنشر – المغرب ،ط  ،4141 ،4ص
.41
ّ
ّ
ّ
-2خمّار ،لبيبة :دراسة في النص والنص المترابط من النصيّة إلى التفاعليّة ،متاح على الشبكةwww.arab-ewriters.com :
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ر النصر يفر ذاته»،1ر فهور بذلكر منفتحر علىر النصوصر األخرىر ور بتزام ر معهار م ر خاللر التشعُّباتر 
والنوافذر والروابطر اليتر حتيلر إليها؛ر ذلكر نّر قراءةر النصر الواحدر تأخذنار إىلر عدةر نصوصر خمتلفةر التكوب ر 
وبتعددر النصوص ر واختالفهار تتعددر القراءاتر وذذار ماالر جند ر يفر النصر الويقي،ر الذير عندر قراءتهر جي ر 
إعمالر ذذ ر املتلقير م ر خاللر اسرتجاعر املغي ر م ر النصوصر م ر خاللر عمليةر التأوبلر واليتر تكوّر يفر 
شكلر خطير تتابعير مكونةر قراءةر ضمنية.ر ر 
ر مغلق ر على ر املتلقي ر وكذا ر على ر النصوص ر األخرى،ر 
ر والنص ر الويقي ر م ر ناحية ر البناء ر والشكل ُ
الكتابةر منفصلةر 
فكونهر مغلقار بالنسبةر للمتلقير ألنهر ال ر بستطيعر اإلضافةر نور التغيري ر فيه؛ر ذلكر نّ ر حلظةر 
ُ
متامار ع ر حلظةر القراءة.ر ونمار كونهر مغلقار على ر النصوصر األخرىر فألنهر ال ر بتعالقر معهار تعالقار مباشرار 
بعكسر النصر الرقمي،ر الذير تر  ر فيهر مدر األواصرر «بنير العاملني،ر فالقايئر مدعور لالطالعر حىت ر علىر 
مراحلر ختلقر العملر اإلبداعي،ر واليتر كانتر حكرار فقطر علىر الكات ر ومسوداته»،2ر فمعر النر صر الرقمير 
اهنايتر احلدودر املوضوعةر للتمييزر بنير الكات ر والقايئر بنير املخرجر واملتفرج،ر املبدعر واملؤولر إذر باتر م ر 
امليسرر االنتقالر بنير نقطابر ذذ ر الثنائياتر بشكلر مستمرر ألهنار نصبحتر تُشكلر جمموعاتر متصلةر م ر 
قبيلر القايئر نور الكات .ر ر 
وتقايّر كلر م ر إمييلير بريكر ()Emily Berkر وجوزبفر دبفل ر () Joseph Develinر بني ر النصر الويقير 
والنصر الرقمير الذير بعتمدر تقنيةر (ذابّبتكست)ر بقوهلمار إنهر بينمار بتألفر النصر العادير الويقير م ر ر 
 -1النويصري ،رمضان :في ذات ال ّنص ،متاح على الشبكة http:ramez-enwesri.com/archives/383.
 -2خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،رؤية لل ّنشر والتوزيع ،القاهرة -مصر ،ط  ،5518 ،1ص
.558
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فقراتر بقرنذار القايئر بانتظامر وبتسلسلر م ر اليمنير إىلر اليساير وم ر نعلىر إىلر نسفل،ر فإّر ذابّبتكستر 
عبايةر ع ر جمموعةر م ر الفقراتر نور العقد ()Nodeر ترتبطر ببعضهار بواسطةر يوابطر إلكرتونيةر كهربائيةر 
(،)Linksر متك ر القايئر نّر بقرنذار بطربقةر غرير متسلسلة ر وكلر عقدةر م ر العقدر تشكلر وثيقةر معلوماتر 
قد ر تكوّ ر كبرية ر جدا ر وطوبلة ر وقد ر تكوّ ر قصرية ر وبسيطة ،ر وقد ر ر تُبىن ر ذذ ر العقد ر نو ر الروابط ر م ر قبلر 
الكات ر م ر جهة ر وم ر قبل ر القايئ ر م ر جهة ر نخرى ،ر فالكات ر ذو ر الذي ر حيدد ر عدد ر الروابط ر اليتر 
بتضمنها ر النص ر وحمتوى ر كل ر يابط ،ر بينما ر بقوم ر القايئ ر باختياي ر الروابط ر اليت ر بربد ر الولوج ر ع ر طربقهار 
للنص .1ر 
ر 
ر 
ر 
ر 
ر 
ر 

 -1يونس ،إيمان :مفهوم المصطلح "هايبرتكست" Hypertextفي النقد األدبي الرّقمي المعاصر ،ص .93

79

المبحث الثاني :
الرقمي.
ف
ل
ؤ
الم
ّ
ُ
ّ

الرقمي
الرقميّة .المبحث الثاني :المؤلّف ّ
الفصل الثاني :عناصرالمنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقمي
الرقمي ّ
ّ hg

 - 1إشكاليّة التسمية:
الرقمي إىل إنتاج نص أكثر انفتاحا شكال ومضمونا عن طريق تطوير أدوات
يسعى املؤلّف ّ
تفكريه ،منتقال بذلك إىل مستوى تواصلي آخر ،هذا األخري الذي ما كان ليبلغه ّإّل «بواسطة
اإلمكانات واألدوات املتاحة َّ
عّب عن شكل تفكري
ألن تلك اإلمكانات ليست جُمّرد وسائط ،وإّّنا تج ّ
مرحلة بعينها».1
غريت من إيقاع التعامالت الفرديّة واجلماعيّة جاعلة بذلك الكل
الرقميّة اإللكرتونيّة ّ
فالوسائط ّ
الرقمي
جمنفتحا على بعضه البعض ضمن ثقافة جم ّ
الرقمي «يؤلّف النّص ّ
وحدة رقميًّا ،وبالتايل فاملؤلّف ّ
ومشتغال بتقنية النَّص املرتابط
جمستثمرا وسائط التكنولوجيا احلديثة ج

(»)hypertext

2

مستعمال كل

الرقميّة املختلفة ،وهذا ما جيعلنا نصفه بأنّه «كاتب عامل بثقافة املعلوميّات ولغة الّبامج
الوسائط ّ
ومّبُمني يف
بفن الكتابة أو يستعني بتقنيّني ج
الرقميّة بل يتقن تطبيقها يف عالقاهتا ّ
واملعلوماتيّة والتقنيّة ّ
املعلوميّات».3
األديب اجلديد على التكنولوجيا وما توظّفه من تقنيّات
إذاً فهو يعتمد يف كتابته هلذا النَّوع
ّ
الصورة واملوسيقى
ويرتكز ً
الصوت و ّ
الرغبة واإلبداع ،فهو جيمع بني اللّغة من جهة وبني ّ
أيضا على فعل ّ
من جهة أخرى ،ويستعني يف عمله اإلبداعي بالّبامج الرقميّة وهذا «لينتج حالة نصيّة ختيّليّة غري
 -1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهمية ،ص .31
 -2المرجع نفسه ،ص .13
 -3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثاني :المؤلّف ّ
الفصل الثاني :عناصرالمنظومة اإلبداعيّة ّ
hgالرقمي الرقمي
خطية ّلّ يتحقق ّنوعها وجنسها التعبريي إّل مع القارئ/القراءات» ،1وبذلك يعمد -املؤلف الرقمي-
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

فتتحول عناصره مع عملية تنشيط
الشاشة
نصه إىل وضع نظام جُم ّدد يبدو جمنسجما على ّ
يف إنتاج ّ
ّ
الرابطlien/
َّ

إىل ُمموعة من العالمات الرتميزيّة ،فهي بذلك تعمل يف عالقة تقاطعيّة مع املتل ّقي

الرقمي/القارئ للحفر يف املعىن وإنتاج دّلّلت مفتوحة.2
ّ
الرقمي فبعد أن ختلّى عن القل واألورا «ليستعمل اآلّلت والّبامج
وقد ّ
تغريت طبيعة املؤلّف ّ
ويبدع بواسطتها هذا الكاتب اجلديد الذي اصطلح عليه بالكاتب السيبورج أي الكاتب/الكائن
3
الروائي مثال -ذلك الكاتب الذي
املبدع
يبق
فل
،
املستقبلي الذي هو هجني من اإلنسان واآللة»
ّ

الروائي كما كانت
يقتصر ويكتفي فقط بابتداع عوامله اخلاصة تاركا للناّشر «و ّ
املوزع تقدمي العمل ّ
4
ستغالً برُميّات تجساعده
إنتاج
يف
بنفسه
ل
يتدخ
أضحى
حيث
؛
تفرضه إكراهات الطّباعة»
نصه « جم ّ
ّ
ّ

الصورة واملوسيقى والتّشكيل
الصوت و ّ
على اإلجناز ،وملا كانت هذه الّبُميّات تجسعفه يف توظيف ّ
بطرائق ّل حصر هلا أقدم على استثمارها هبيئات متع ّددة».5
ُممد سناجلة يف ارتكازه على هذه التّقنيّات يف روايته (شات) وكذا
وهذا حتديدا ما فعله ّ
الروائي على آفا رحبة للتّخيل
(ظالل العاشق التّاريخ ّ
السري-لكموش) ،فاحتا بذلك ُمال اإلبداع ّ
الرقمية «ليس أسري مق ّدماته فال أثر ملمكنات
واإلبداع وعكس ما ّ
يتصور "أمّبتو إيكو" فاملؤلّف يف ّ
نسميه حبكة يف األدبيّات النّقديّة
الفتح و التّقليص اليت تقود إىل حسن ختام هو ما يش ّكل ما ّ
 -1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهميّة ،ص .13
 -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3المرجع نفسه ،ص .13
 -4يقطين ،سعيد :قضايا الرّواية العربية الجديدة الوجود والحدود ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر ،ط  ،0232 ،3ص .35
 -5المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثاني :المؤلّف ّ
الفصل الثاني :عناصرالمنظومة اإلبداعيّة ّ
hgالرقمي الرقمي
التقليديةّ حيث تّشكل النهاية نقطة استهراب ( ،1»)point de fuiteحيث أن اّلستهراب حسب
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

رده.
بنكراد غاية يف اهلندسة تنتهي عندها كل اّلحتماّلت املمكنة كقدر ّل جُيكن ّ
السرد وسحر القراءة" بني الكاتب
وميّزت لبيبة مخّار يف كتاهبا "شعريّة النّص التفاعلي آليّات ّ
الرتابطي احملقَّق من خالل
املسؤول عن إنتاج املعىن والكاتب التّقين املسؤول عن إنتاج الشكل ّ
احلاسوب يف أ ّن «كاتب احملتوى يعمل على اختال األحداث وترتيب العجقد وتصنيفها حبسب
2
املادة احلكائيّة إىل شاشة احلاسوب
تشاهبها أو اختالفها» بينما «الكاتب التقين يعمل على نقل ّ

جمراعيا اخلصوصيّة واإلمكانيّات اليت متتاز هبا ماحنا للنّص املرتابط مقروئيّة بّبُمتها تبعا لسيا
القراءة» ،3وإلخراج هذا العمل األديب هناك ُمموعة من اخلطوات ينبغي اتّباعها أشار إليها (إدوارد
دوكاك) هي :4
-1

الرقميّة وهي مرحلة القولبة والتّشكيل.
معاجلة عناصر النّص مبساعدة اآللة ّ

-2

دراسة خمتلف التمظهرات البصريّة اليت جُيكن للنّص أن يتّخذها.

-3

حتديد كل ما يتعلّق حبج وشكل الكلمات واحلروف مع حتديد نوعيّة اخللفيّة اليت تظهر
فيها.

-4

ابتداع وخلق الفقرات اليت ستمتاز باحلركيّة واحليويّة.

-5

املتحركة.
حتديد املل ّفات اليت ستنقل حنو الّبامج ّ

الثقافيّة ،المركز ّ
 -1بنكراد ،سعيد :وهج المعاني سميائيّات األنساق ّ
الثقافي العربي ،الدّار البيضاء  -بيروت ،المغرب -لبنان ،ط،1
 ،3112ص .131
 -2خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .313
 -3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -4المرجع نفسه ،ص ص.312 – 313 ،
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثاني :المؤلّف ّ
الفصل الثاني :عناصرالمنظومة اإلبداعيّة ّ
hgالرقمي الرقمي
 ّ-6حفظّ هذه البيانات.
-7

الرتكيب النهائي.
رقمي .وقد وجدناها واضحة يف رواية
وهي مجلة من املراحل الواجب تتبّعها إلجناز أي نص ّ

الرقمي يف اآلن
شات ّ
حملمد سناجلة ،الذي كان فيها كاتبا للنّص ومسؤوّل عن إخراجه يف شكله ّ
نفسه .وإن ما ندعو إليه كتاب النصوص الرقمية هو اّلملام باملعلوماتيّة مع اّلدراك التام لعوامل املونتاج
السينما ،حىت يتمكن الكاتب وبكل حرية من إنتاج نصه وفق رؤاه ،وإن كان ّل يعدم أن يوجد
و ّ
الشمسي" ل ـ ـ ـ ـ (أّلن سالفاتور)
كاتب للنص بأحداثه ،وخمرج له تقنيا كما هو حادث يف رواية "الواقي ّ
حيث جند كاتبا مسؤوّل عن النّص وتركيبه وهو "أّلن سالفاتور" ،وكاتبا مسؤوّل عن إخراج النّص
أخصائيّا يف املعلوميّات وهو(يان ماهي)
و ّ

(Mahé

مبهمة
 ،)Yanneالذي يجعلن بأ ّن النّاشر كلّفه ّ

الشمسي .1
تنظي الفوضى املعلوماتيّة املعنونة بالواقي ّ
الرابط
للرواية على ّ
الرقمية ّ
وُيكن توضيح الواجهة األماميّة ّ
/http://alain. salvatore. free. fr

 -1خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .312
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثاني :المؤلّف ّ
الفصل الثاني :عناصرالمنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقمي
الر:قمي ّ
ّ hg
يأيت
فيما

الرقمي والمؤلّف الورقي:
 -2بين المؤلّف ّ
ُيكن توضيح الفر بني املؤلف الرقمي والورقي يف اجلدول اآليت:
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثاني :المؤلّف ّ
الفصل الثاني :عناصرالمنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقمي
الرقمي ّ
ّ hg

الرقمي
المؤلّف ّ

المؤلّف الورقي

الوصول إىل اجلمهور بواسطة شبكة اّلنرتنيت -الوصول إىل اجلمهور عن طريق دور النّشراملؤسسات الثقافيّة. . .
واجملالّت الصحفّ ،

العامليّة.
الرقمي ّل يجعاين املساحات احملدودة ،فهو
-املبدع ّ

خاصة األدباء
يجق ّدم عمله اّلبداعي جلمهور افرتاضي عّب -املساحة املجح ّددة له ُمدودة ج ّدا ّ
غري املعروفني فيجعانون من جتاهل اإلعالم هل .
الفضاء السيّباين.
جيد َم ْن يتفاعل معه عّب الشاشة الزرقاء لكثرة -املبدع الورقي واحد ووحيد كونه صاحب النّصج
ومن كتبه.
الرقميّني.
املتفاعلني ّ
القراء واختالفاهت
متع ّدد جومتج ّدد بتعدد ّ
الفكريّة والسيّاسيّة والدينيّة وحىت اّلجتماعية.

الرقمي وحده فهي عمل تفاعلي
وممّا سبق نستنتج أ ّن العمليّة اّلبداعيّة ّل تقتصر علي املؤلف ّ
يتدخل القارئ الورقي يف إنتاج وإخراج
يكونج مبشاركة القارئ على عكس املؤلف الورقي الذي ّل ّ
نصه.
ّ
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المبحث الثالث:
الرقمي.
القارئ
ّ

الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ

الرقمي وعمليّة القراءة:
 -1القارئ ّ
إ ّن غاية تكنولوجيا املعلومات هي حتويل املتل ّقي من مستقبل سليب إىل قارئ إجيايب باستطاعته
الفن ،وإذا كانت نظريّة التّلقي قد أحدثت ثورة يف األدب جتلّى مفعوهلا يف
أن ينفذ إىل أعماق العمل ّ
حتول االهتمام من دراسة ثنائيّة (الكاتب-النّص) إىل دراسة ثنائية (النّص-القارئ)؛ أل ّن عملية التل ّقي
يف أبسط صورها هي ذلك النّشاط ال ّذهن الذي يسمح للقارئ باستخراج املعىن من النّص ويتع ّداه
إىل املشاركة يف بنائه.
أما بالنسبة ملتلقي النص الرقمي فقد أضحى مستخدماً أجبديّة رقميّة معاصرة فرضت نفسها
وبقوة على املؤلّف الذي «مل يعد ميتلك وحده سلطة القول ،مل يعد يكتب وحده بل القارئ يُعيد
ّ
كتابة ما يقرأه إىل درجة أنّه يستحيل أن نقرأ النّص نفسه بطريقة متعاقبة وذلك بالنّظر إىل طبيعة هذا
1
القراء خيتلف عن منط املتل ّقي العادي إذ تتطلّب دراسة النّص
النّص»  ،فقراءته تفرض «منطاً من ّ

الرقمي معرفة بربامج احلاسوب».2
ّ
وعليه فتكنولوجيا املعلومات مل تؤازر املبدع فقط على حد تعبري نبيل علي «بل وقفت -
وبش ّدة -جبانب املتلقي أيضا حيث وفّرت له العديد من الوسائل اليت ُُت ّكنه من التفاعل مع العمل

 -1المريني ،محمّد :ال ّنص ال ّرقمي وإبداالت ال ّنقل المعرفي ،ص .401
 -2الجويدي ،مهدي صالح :ال ّتشكيل المرئي في ال ّنص الرّوائي الجديد ،ص .14

88

الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
1
الرقمية اليت تساهم يف إنتاج النّص وتكون
ّ
الفن»  .علما بأ ّن الوسائل اليت يرمي إليها هي الوسائط ّ

ذوق لديه وتكثيف عمليّة شعوره باملتعة».2
جزءا أساسيّا من بنيته حيث تعمل على «تنمية حاسة التّ ّ
وعرفه بأنّه «الذي يعمل
وقد استخدم سعيد يقطني مصطلح القارئ ّ
اجلوال أوالنّشيط ّ
ويتجول
يظل ينتقل
ّ
باستمرار على تنشيط ّ
الروابط بقصد حتقيق االنتقال املتواصل وراء النّصوص ،وقد ّ
حتقق غاياته» 3والقارئ
خاصة ّ
بدون توقّفّ ،
حّت يرسوعلى ما يطلب فيكون التّوقف عند مرساة ّ
اجلوال عند سعيد يقطني له دوافعه ومقاصده من وراء جتواله بني الروابط فهو« ّإما فضويل يُريد
ّ
توجهه إىل
اإلحاطة بالنّص املرتابط يف مشوليته ،أوباحث عن شيء حم ّدد ولكنّه ال ميتلك دفّة حم ّددة ّ
الرتابطات سببا يف انتقاالته غري احملدودة» ،4اليت تقوده ال حمالة إىل قراءة
مبتغاه ،فيكون ضياعه وسط ّ
خمتلفة.
الرقمي عنده هو«املمارس لفعل الكتابة ،وقد ال نعن الكاتب باملعىن
ّأما السيّد جنم فالقارئ ّ
الرقميّة املتع ّددة» 5أي االنتقال العملي
األديب املتعارف عليه وُتيل أكثر إىل معىن املمارس للعمليّات ّ
ّ
الفن.
وحتوله من شكله الرياضي إىل شكله اإلبداعي ّ
الرقمي ّ
الرقميّة اليت تقرأ النّص ّ
عرب الربامج ّ
الرقمي يف قراءته هلذا النّص
وركحا على ما سبق فتعريف السيّد جنم فيه رؤية عميقة للمتل ّقي ّ
فهويقرأه مبمارسة الكتابة بطريقة غري مباشرة ودون إدراكه هلذه العملية اآلنيّة اليت تسبق الفعل القرائي.
 -1علي ،نبيل :مُختارات في الثقافة العربيّة وعصر المعلومات ،كتاب في جريدة أصدرته م ّ
ُنظمة اليونسكو ،4991العدد،99
د .ط ،6001 ،ص .69
 -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3يقطين ،سعيد :من ال ّنص إلى ال ّنص المترابط مدخل إلى جماليّات اإلبداع ال ّتفاعلي ،ص .431
 -4المرجع نفسه ،ص .431
 -5نجم ،السيّد :ال ّنشر اإللكتروني واإلبداع ال ّرقمي ،الهيئة العامّة لقصور ّ
الثقافة ،القاهرة – مصر ،ط  ،0242 ،4ص .14

89

الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ

وميكن توضيح ذلك باخلطاطة اآلتية:

الرقمية للبرمجة-0/1-إلى اللّغة العربيّة
من اللّغة ّالرقمي
النّص ّ

المتل ّقي

الرياضي-
العمليّة :1إعادة كتابة النّص -التّحويل ّ

ع +1ع2
الزرقاء
العمليّة:2القراءة بتجسيد المضمون في الشاشة ّ

السمعيّة والبصريّة.
-القراء ّ

الشاشة باقتضاب،
رقمي هوالقارئ السبرياي «الذي يقرأ على ّ
فالنّص ّ
الرقمي حيتاج لقارئ ّ
كمن يتناول وجبة سريعة من الطّعام ولذا فهويقتصر على صلب املوضوع إذ ال وقت لديه لالهتمام
1
حبرية أوسع من القارئ
ع
يتمت
و
فه
البصري
املسح
على
اءته
ر
ق
يف
يعتمد
إذ
الشروحات»
ّ
بالتّفاصيل و ّ
ّ

الشبكات أن يدخل على النّص من أحد أبوابه
الكالسيكي للنّص الورقي «إذ أصبح بإمكانه بواسطة ّ

 -1حرب ،علي :حديث ال ّنهايات فتوحات العولمة ومآزق الهويّة ،ص .414
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
1
احلرية املطلقة بالتن ّقل بني
لكي ّ
الروابط كما له ّ
يتجول ويُبحر على هواه»  ،وذلك باالنتقال بني ّ

اخلاصة.
أجزاء النّص من خالل إعادة بناء معلوماته حسب رؤيته ّ
فقارئ العصر الرقمي تثريه الصورة والصوت أكثر من الورق وعبقه ولونه ،لذلك ينبغي أن
نكتب بلغة يفهمها وُتسه وتعلق بقلبه وعقله .ورمبا هذا ما يشجعنا على القول بأ ّن هلذا العصر
جمالسه وأسواقه املختلفة كثريا عما ألفناه؛ فمجالسه رقمية ولغته مركبة جتمع بني الكلمة واأليقونة
وحّت الوسائط متفاعلة لذلك فمن الظلم أن نستمر يف خماطبته بلغة أحادية هي الكلمة فكان علينا
ّ
الدمج بني اللغوي وغري اللغوي.2
الرقمي تقتضي االستعانة حبقول علمية عديدة
وهوما جيعل املعاينة العلمية الواعية للنّص ّ
تتطلب إىل جانب املعرفة األدبية اللسانية والنقدية ،معرفة علمية بعلوم االتصال ،ويتطلب خربة
باملعلوماتية كما يستلزم دراية بأنظمة التشغيل ولغة الربجمة وقاعدة البيانات وحيتاج إىل معرفة باإلنرتنت
وآلياهتا ،كما يدعو إىل االملام مبجاالت النشر االلكرتوي كاملدونات واملواقع واملنتديات وصفحات
الويب وصيغ كتب النشر املتاحة من:

( )pdfو()word

وغريها من الصيغ األخرى .وعليه فقارئ

املستقبل هو قارئ جديد لن يكون بنفس التلقائية اليت اعتدناها يف القارئ السابقُ ،تاماً كما أ ّن
يتوجه
املؤلف الرقمي بانفتاحه على الرقمية وبرجمياهتا لن يكون يف مستوى املؤلف الكالسيكي وهو إ ْذ ّ

 -1حرب ،علي :حديث ال ّنهايات فتوحات العولمة ومآزق الهويّة ،ص .414
 -2خمّار ،لبيبة :األدب الرّقمي أوّ ل خطوة لدخول حضارة الشاشة ،متاح على الشبكةhttp: //al-seyassah. com :
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
بنصه إىل القارئ غري احمل ّدد وغري املعروف بالنّسبة للكاتب ،1الذي عليه أن يُع ّد
الرقميّ -
الكاتب ّنصه إعدادا يليق باملتل ّقي.
ّ
مادة سرديّة ،وحني
ويكون هذا بالتّنظيم اجليّد من خالل انتقاء املوضوع املراد احلكي فيه لبناء ّ
وحي ّدد خطابه ويُ ْشرع نوافذه على أُفق انتظاره يكون قارئه املفرتض أيضا
يُكتب النّص ويستوي جنسه ُ
قد أعلن عن جاهزيّته لتشغيل آليّات القراءة قصد فهم معانيه وتبيان مدلوالته ،2ومن هذا املنطلق
جمرد شكل بسيط للتّواصل إىل تفاعل ونشاط منتج يرتمجه فعل القارئ الرقمي ،الذي
ّ
نطور القراءة من ّ
يع ّد يف حد ذاته كتابة أخرى للنّص؛ ذلك أ ّن «خلق املشاركة اليت تُع ّد وجها بسيطا للتّفاعليّة ال
ميكن أن تتح ّقق إالّ مببادرة الكاتب نفسه» ،3فهو الذي يسمح للمتل ّقي بالولوج إىل ُمنجزه كأن
الروابط اليت تُدمج القارئ ضمن النّص
«خيتار لروايته أن تكون تفاعليّة ،فيؤثّثها تبعا لذلك بعدد من ّ
بعد أن كان خارجه».4
الروابط جاعلة
الرقميّة للقارئ حريّة التّجوال يف مساراته السرديّة من خالل هذه ّ
فقد أتاحت ّ
الروابط
من هذا النّص ّ
السمعيّة عرب النّقر على ّ
نصا مفتوحا على تع ّدد القراءات البصريّة واللّغويّة و ّ
نصه اخلاص.
التشعبيّة مبعىن آخر منحت للقارئ االفرتاضي إمكانيّة إنتاج ّ
ّ

 -1يقطين ،سعيد :قضايا الرّواية العربيّة الجديدة الوجود والحدود ،ص .060
 -2خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .491
الطينيّة إلى األلواح اإللكترونيّة ،خاص بندوة "الكتاب وأزمة القراءة في العالم العربيّ ،
 -3حقّي ،عبده :الكتابة من األلواح ّ
نظمها
ا ّتحاد ك ّتاب المغرب-تازة-يوم 40ماي ،6042متاح على الشبكة www. ueimarocains. com
 -4المرجع نفسه.
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقميّة سواء كانت شعريّة أو سرديّة ،كلما دعانا ذلك
وعليه فكلما تعلّق األمر بالقراءة ّ
إلعادة النظر يف املصطلح املستعمل وذلك بتحويره من فعل القراءة إىل االستعمال مبعىن القراءة
املستخدمة واليت حتتاج إىل قارئ تفاعلي أو قارئ ُمستخدم ،أو ما نطلق عليه قارئ أيقوي خمتلف
اختالفا كلّيا عن القارئ العادي البسيط ،الذي تكون قراءته بصريّة خطّيّة ،شارحا ملعطيات النّص مبا
فعاال وفاعال يف
حيمله من ثقافة أو مرجعيّات فكريّة ،على نقيض القارئ التّفاعلي الذي يُعترب عنصرا ّ
األول هو املستخدم الثّاي
العمليّة اإلبداعيّة فهو املستخدم األول للنّص واملنتج الثاي له ليُصبح املبدع ّ
يوضح ذلك:
واملخطّط اآليت ّ
األول /مجموعة المستخدمين
المستخدم ّ

األول
المبدع ّ

المبدع الثاني

المستخدم الثاني /مجموعة المستخدمين

الرقمي" و"املنتج األول للنص – املؤلّف
الرقمي –القارئ ّ
إذاً فالعالقة بني "املستخدم ّ
الرقمي ،الذي ميارس
الرقمي" هي عالقة تكامليّة فال وجود لنص ّ
رقمي دون احلضور الفعلي للقارئ ّ
ّ
قراءة معيّنة «تتطلّب القبض بنظام ومنهجيّة على جمموعة اإلشارات اليت تتالقى وتتقارب وتساهم يف
1
معني من النّص ،ولنا أن نرى هذا من
وذلك
،
بناء نفس عامل املعىن»
بالربط بني عناصر مقطع ّ
ّ

 -1خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .11
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
خالل (حفنات مجر) وتتمثّل هذه املمارسات يف لعبة االنشطار الذوايت ؛حيث يقوم التعاقد التخيلي
بني املبدع والقارئ على أساس تع ّدد الذوات وهذا التع ّدد يتجلّى انطالقا من األقصوصة املعنونة
ليحرر ذاته الكاتبة اليت
ب ـ ـ"سويعة" ،إذ انقسم الكاتب على نفسه ليجعل القارئ هو اآلخر ينقسم ّ
ستشاركه متعة الكتابة وحبسب قواعد هذه اللّعبة أصبح لدينا الكاتب مثّ الكاتب املشارك1؛ أل ّن
يتجزأ منها ،ولذا عليه أن
القارئ مل يعد خارج العمليّة اإلبداعيّة بل أصبح يف صميمها وجزءاً ال ّ
الرقمي وميتلك نفس اآلليّات اليت يعتمدها
ُميارس التّفكري باعتماد وسائل حديثة هي من ثقافة عصره ّ
الرقميّة ،ويف
الرقمي ومتل ّقيه يستعمالن نفس التّقنيّات ّ
املؤلّف يف إنتاج عمله «ممّا يعن أ ّن منتج النّص ّ
الرقميّة والنّصوص الشفهيّة واملطبوعات الورقيّة املفتوحة».2
هذا اختالف بني ّ
الرقمي املرتابط يشرتط وجود قارئ رقمي لكي ميارس فعل التّفاعل مع
فحضور النّص ّ
الرقميّة املتاحة اليت ُتنحه «حريّة مفتوحة على
النّص/القراءة من خالل االشتغال على اإلمكانيات ّ
اخليارات الذاتية يف القراءة النّصيّة ،إذ تسمح له تقنية النّص املرتابط ( )Hypertextبأن خيتار للنّص
3
الرقمي/املستخدم حق حتديد وجهته القرائيّة ففي نص (
م
ك
للمتح
و
،
مدخال للقراءة»
ّ
ّ

Non

 )Romanملؤلّفته لوسي دو بوتين (« )Lucie De Boutinyيكون أمام القارئ خيارين لبداية زمن
القصةّ ،إما أن يبدأ من وجهة نظر السيّد ( )Monsieurأو السيّدة ( ،)Madameواملالحظ أ ّن
ّ
*  -حفنات جمر :مجموعة قصصيّة رقميّة.
 -1خمّار ،لبيبة :أمسية ثقافية حول متعة اإلبداع والتلقي في القصة الرقمية؛ "حفنات جمر نموذجا" للقاص المبدع إسماعيل
البويحياوي ،متاح على الشبكة www. alobor. com/news/read/12606
 -2كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهميّة ،ص.09
 .-3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
القصة» ،1ويتّضح من
املؤلّفة هي اليت تطلب من القارئ اختيار إحدى وجهيت النّظر لكي يبدأ قراءة ّ
القصة مع حتديد وجهة النّظر ،إضافة
خالل جتربة كل قارئ أن كل اختيار يصبح هو املتح ّكم يف زمن ّ
املوجه ملنهج القراءة واملتدبّر ألسلوهبا ،2وكل هذا جيعله منفتحا على كل
الرقمي هو ّ
إىل أ ّن القارئ ّ
غري طريقة القراءة وهو ما جيعلنا نؤكد على أ ّن «احتمال
القراءات املختلفة؛ إذ كلّما تواصل مع النّص ّ
اخلروج من النّص دون االنتهاء من قراءة كل ُتظهراته» 3وارد رغم احلرية املطلقة اليت يتمتع هبا كمؤلف
حق االنتقال
مشارك يف انتاج معىن هذا النص ،الذي يظل مفتوحا على القراءات املغايرة مادام لقارئه ّ
بني روابطه املختلفة متخريا يف كل مرة بداية غري اليت سبقت.
الرقميّة (اجلزء الثالث من العمليّة
الرقمي ميارس وظيفتني ّ
فأما ّ
األوىل فتتمثّل يف القراءة ّ
فالقارئ ّ
الرقمي) ،و ّأما الوظيفة الثانية يف حتويله إىل منتج ثان
الرقمي (النّص ّ
الرقميّة) وتل ّقيه للعمل ّ
اإلبداعيّة ّ
الرقميّة ويكون ذلك من خالل تغيريه ملسارات القراءة وتشغيله لروابط رقميّة أخرى
للعمليّة اإلبداعيّة ّ
عن طريق مبدأ اإلبحار ( )Navigationوالذي يكون مالزما لفعل القراءة.
الرقمي/األيقوي هل تؤدي
الرقميّة اليت ميتلكها القارئ ّ
وقد تساءلت زهور كرام عن هذه احلربة ّ
الرمزيّة؟
لتحرره من سلطة النّص ّ
به إىل التّف ّكك والتّشتّت يف املداخل والنّصوص نتيجة ّ
خصوصيّته الفنيّة ،غري أ ّن التّشتّت
وإجابة منها على هذا التساؤل قالت :إ ّن النّص ا ّلرقمي له ُّ
الذي قد حيدث له ينتج عنه نص إبداعي آخر ،فكل تشتّت قرائي هو إنتاج لنص رقمي جديد ممّا
 -1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهميّة ،ص.09
 - 2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3المرجع نفسه ،ص.10
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقميّة ،فهذه النّصوص هي اليت تستدرج القارئ
ميكن اعتباره متوالية ال هنائيّة من النّصوص اإلبداعيّة ّ
فهي «مرتابطة توظّف طرقا سرديّة ختيليّة إلدراج القارئ داخل التخيل باعتباره شخصيّة ( )...تُنجز
السرد».1
السلوك أثر يف عمليّة ّ
ُسلوكا رمزيّا ويُصبح هلذا ُ
الرقميّة ،وهذا ما قام به
وهي دعوة للقارئ بأن يكون ّ
فعاال يف العمليّة يف العمليّة اإلبداعيّة ّ
لكموش)؛
السري ّ
حم ّمد سناجلة يف رباعياته( :صقيع ،ظالل الواحد ،شات ،ظالل العاشق -التّاريخ ّ
السيرباي) أن يُراسله على
الرقميّة األخرية من القارئ ّ
حيث طلب يف روايته ّ
الرقمي (املبحر يف الفضاء ّ
اإلمييل اخلاص به ،أو يُناقش فكرته من خالل إدراج تعليقاته.
وهي دعوة نصيّة ترابطيّة إىل القارئ األيقوي ،وهو ذات ما فعلته (لوسي دو بوتين) من قبل
الرابعة من روايتها ()Non Roman؛ إذ ظهرت صفحة بيضاء داخل إميل شخصيّة نصيّة
يف احللقة ّ
تدعى

()JESUS CHANCHADA

دعت من خالهلا القارئ إىل إرسال رسالة نصيّة إىل

الشخصيّة ( )JESUSعن طريق العنوان اإللكرتوي التايل:
ّ

jesus.chanchada@free.fr

وخاصة
حتوال جذريّا
ّ
تتحول العمليّة اإلبداعيّة ّ
والشيء املالحظ أنّه بعد إرسال القارئ لرسالته ّ
يتحول إىل شخصيّة ختيليّة باعتبار أنّه املتل ّقي الثاي ألنّه «تل ّقى
على مستوى وضعيّة املؤلّف الذي ّ
إمييل القارئ».2

 .-1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهميّة  ،ص .10
 -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقمي هي عالقة تكاملية جيسدها
الرقمي واملؤلّف ّ
وعليه فالعالقة القائمة بني القارئ ّ
1
يتم عرب «احلريّة اليت تُتاح أمام القارئ من
الذي
،
«االنتقال من العامل الواقعي إىل العامل التخيلي»
ّ

جهة ومن خالل تراجع سلطة املؤلّف يف حتديد شكل القراءة» 2من جهة أخرى ،علما بأ ّن مؤلّف
الرقمي ،أو
الروابط املوجودة يف النّص ّ
الرقمي بإدخال تعديالت على ّ
الرقمي ال يسمح للمتل ّقي ّ
النّص ّ
حّت وإن كانت له حريّة يف إعادة ترتيب بناء النّص معىن هذا أ ّن حريّة القارئ تبقى
«إضافة بعضها ّ
نسبيّة ختضع إىل جمال التّأليف ونسقه» ،3هذا األخري الذي تتحكم فيه اإلمكانيات الثّقافيّة وال ّذهنيّة
وحّت النّفسيّة واالجتماعية للقارئ على ح ّد تعبري زهور كرام ،فهو وحده املسؤول عن قراءته وشكلها
ّ
حّت يف إيقاع القصة وهنايتها ،ورمبا حت ّكم حّت يف تارخيها وزمنها ،كما يذهب إىل ذلك جون
بل و ّ
التطور ،يبدأ القارئ يشعر
كليمنت ( )Jean Clémentحني يقول إ ّن « ّ
القصة عندما تتوقف عن ّ
4
فبمجرد قطع القارئ للمسار األيقوي
باإلرهاق فمعىن ذلك ّأهنا هناية جتربة القراءة لدى القارئ»  ،إذاً
ّ

تنتهي عمليّة القراءة األوىل لينتقل مباشرة ملسار آخر للقراءة الثانية.
يلح علينا يف هذا املقام ماذا نسمي النص الرقمي الذي ينتجه القارئ
والسؤال الذي ّ
الرقمي/األيقوي من خالل تفاعله وإحباره عرب الروابط ؟
ّ
وجييب عن هذا التساؤل بيار

باربوزا(Barbozza

 )Pierreباستعماله ملصطلح ميتا حمكي

يكونه القارئ أثناء القراءة وعرب اإلحبار وتنشيط
( ،)métarécitوالذي يعن «احملكي اخلاص الذي ّ
 -1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهميّة  ،ص .14
 -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -4المرجع نفسه ،ص .16
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
الروابط» ،1فالقارئ الرقمي وانطالقا من وضعه اجلديد أصبح بإمكانه إنتاج نص موا ٍز للنص األصلي
ّ
وتكون من أهم صفاته التشبع خبلفيات النص الرقمي األول واالنفتاح على اآلفاق املاورائية للحكي
رغبة يف بناء نص جييب عن تساؤالت النص األول ويف اآلن نفسه يسد فجواته.

 -2إشكالية تجنيس النص الرقمي:
ال ريب أ ّن اشكالية جتنيس النص الرقمي هي اشكالية يف غاية األمهية وهوما يفرض علينا
الوقوف عندها متسائلني من جينّس النص الرقمي؟ هل جينسه القارئ الرقمي أم الكاتب األصلي؟
بقوة
وإجابة منا على هذا السؤال ال بُ ّد من استحضار فكرة أن تقنيّة النّص املرتابط تشتغل ّ
كل قراءة ،فهذه التّقنيّة ُتنح للقارئ خيارات يف
يف إعطاء النّص شرعيّته اليت ال تكتمل ّإال مع ّ
2
الرقمي
ي
ل
ج
الت
ن
أ
ذلك
؛
ص
الن
جتنيس
سلطة
ُتنحه
ال
لكن
،
ص
الن
ي
ق
تل
يقة
ر
ط
يف
ة
ي
ر
وح
القراءة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الرابط ّإما
تتم عمليّة القراءة واليت تنتج عن طريق التّأشري على ّ
الرقميّة حيدث قبل أن ّ
للظّاهرة األدبيّة ّ
بكلمة أو مجلة أو صيغة مغايرة ُتاما على املنت املكتوب.
فعل يف إنتاج نوعيّة العالقات املرتابطة ومن مثّة
وعليه فإ ّن « ّ
الرابط يُ ّ
تدخل القارئ يف اختيار ّ
3
الرابط له دور كبري يف القراءة من خالل االنتقاء وليس اإلحبار فقط،
فتنشيط
يف نوعيّة املعىن املنتوج»
ّ

الرابط على عكس
ورمبا «هذا ما جعل فنيفار ( )Vanevarيؤّكد على دور فعل االنتقاء فيما ّ
خيص ّ

 -1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهيمية  ،ص .11
 -2المرجع نفسه ،ص .11
 -3المرجع نفسه ،ص .14
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
تصوره حول النّص املرتابط مبنيّا على فكرة االكتشاف أي
تيد نيلسون ( )Ted Nelsonالذي جيعل ّ
الرابط».1
اكتشاف ما خيتفي وراء ّ
احملرك
الرقمي من إدراكها ،فهو ّ
للرابط وظيفة أساسيّة ال بُ ّد ملتل ّقي النّص ّ
وممّا سبق نستنتج أ ّن ّ
الركيزة األساسيّة واحملوريّة اليت يشتغل بواسطتها.
الديناميكي للنّص ّ
الرقمي باعتباره ّ
وجتدر االشارة هنا إىل أ ّن «النّص املؤلَّف ليس بالضرورة نص مقروء بكامله»2؛ ذلك أ ّن
القارئ خيتار روابط ويستغىن عن أخرى «كما ميكنه أن يبدأ من حيث يشاء دون االلتزام بالوضع
البنيوي» 3للنص .ومن هنا تظهر مستويات تفاعل القارئ فهي ماديّة مكشوفة من خالل جتليّات
الصوت )...وكذلك «ذهنيّة ضمنيّة ترتبط بتجربة القراءة وسياقها الثقايف
النّص على ّ
الشاشة (اللّغةّ -
4
الرابط.
تفعيل
دون
فيظهر
ي
املاد
ي
ل
ج
الت
ا
فأم
،
ّ
ّ
ّ
والنّفسي واالجتماعي» ّ
ّ

غري أ ّن سعيد بنكراد يف كتابه (وهج املعاي مسيائيّات األنساق الثقافيّة) يؤّكد أ ّن النّص ليس
له بديل سوى ذاته «والقراءة ال تعيد إنتاجه إال يف حدود ما يقبل به ،إ ّهنا تدرجه ضمن سريورات
تأويليّة ستكشف عن حاالت املتعة داخله» ،5على أ ّن «األصل يف بناء النّص ما يكمن يف وجود
6
الروابط اليت
عرب
حتصل
اءة
ر
الق
ن
أ
طاملا
،
االجتاهات»
كل ّ
ّ
ّ
اختيارات تتم داخل موسوعة ممت ّدة يف ّ

 -1كرام ،زهور :األدب الرّقمي أسئلة ثقافيّة وتأمّالت مفاهيمية  ،ص.14
 -2المرجع نفسه  ،ص .24
 -3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -4المرجع نفسه ،ص .26
 -5بنكراد ،سعيد :وهج المعاني سيميائيّات األنساق الثقافيّة ،ص ص.449- 444 ،
 -6المرجع نفسه ،ص.449
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقمي حنو
تعوده على ال ّدعامة الورقيّة ونظام التوريق
ّ
خيتارها القارئ بعد ّ
فيتحول بواسطة الوسيط ّ
اإلحبار يف نص شبكي مرتابط.
الرقمي ُحت ّدد من خالل العالقة التكامليّة بني أطراف
وركحا على ما تقدم فإ ّن مجاليّة النّص ّ
حّت
الرقمي) ،اليت ّ
الرقمي/القارئ ّ
الرقمي/املؤلّف ّ
الرقميّة واملتمثّلة يف( :النّص ّ
املنظومة اإلبداعيّة ّ
الرقمي) ،وجعلت
ُحدودها ختتفي مع التفاعليّة ،هذه اليت ّ
الرقمي واملتل ّقي ّ
غريت من وظيفة (املؤلّف ّ
من الكتابة يف ظلّها «أخطر االخرتاعات البشريّة التكنولوجيّة ،فهي ليست ُجمّرد تابع للكالم ذلك
الرؤية ُحيدث
السمعيّ -
حسي جديد ،هو عامل ّ
الشفاهي إىل عامل ّ
أل ّهنا بتحريكها للكالم من العامل ّ
1
الرقميّة فمواصفاهتا تعتمد على
صوص
الن
يف
حتديدا
ذلك
ويظهر
،
معا»
ّ
حتوال يف الكالم والفكر ً
ّ
ّ

برنامج ُحم ّدد ،جودته مرهونة بطريقة العمل وأسلوبه فهو ال يكتفي بذاته بل يرتكز على اال ّجتاهات
الرقميّة واجملتمعات
اليت ُحي ّددها املُتل ّقي األيقوي ،فهو يُ ّ
عرب عن وعي الفرد باملعلوماتيّة وعصر الثقافة ّ
االفرتاضيّة.
تغريات واضحة املعامل وذلك
يف النَّص َّ
الرقمي ّ
الرقمي واملؤلّف ّ
الرقمي يشهد كل من القارئ ّ
الرقميّة النَّص من
الرقميّة حيث أخرجت ّ
باالنتقال حنو التخيل عرب مبدأ احلريّة ،وهذا بارز يف التجارب ّ
سنده الورقي اجلامد على صفحات الكتاب املرقمة يف متوالية عدديّة تسلسليّة ال تقبل القفز على

 -1والتر ،أونج :الشفاهية والكتابة ،تر .عز الدّين حسن الب ّنا ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني ّ
للثقافة والفنون ،الكويت ،د .ط ،4991 ،ص
.411
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الرقمي
الرقميّة .المبحث الثالث :القارئ ّ
الفصل الثاني :عناصر المنظومة اإلبداعيّة ّ
وحمملة بتوليفات من البنيات
صفحة منها إىل نص مفتوح على افرتاضيّة سرديّة حاملة لصفة ّ
التشعبيّةّ ،
الدالّة.
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الفصل الثالث:
السرد الرقمي.
ات
تقني
ّ
ّ

المبحث األول:
البرمجة – اللّغة.

المبحث الثاني:
الروابط الرقمية.
الوسائط المتع ّددة ّ -

المبحث الثالث:
الصوت الرقمي -الموسيقى.
ّ

المبحث األول:
البرمجة  -اللّغة.

الرقمي .المبحث األول :البرمجة-اللّغة.
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

توطــئة:
ما دام األدب يف حركية دائمة حبكم قانون التطور كان السرد أيضا يف حتول مستمر ،حبثا عن
أشكال جديدة تكون أكثر قدرة على استيعاب املستجد بكل خصوصياته ،وهو يُعد ظاهرة شديدة
االتصال بالواقع اجملتمعي وبنياته «فكل تطور يطال هذا املستوى يؤدي إىل تغيري بنية السرد وشكل
متظهره فسواء اختذ الشكل املصور ،الشفهي أو املكتوب فإنه يشكل جزءا ال يتجزأ من حياة األفراد
واجملتمعات» ،1ويضيف "عبد امللك مرتاض" أنه «ال جيوز أن متضي هذه املستكشفات احلضارية
املثرية دون أن ترتك أي أثر يف الفنون واآلداب واملناهج وطرائق التفكري» 2ومثاله على ذلك أن «البعد
الشاسع بني حضارة البخار وحضارة اإلعالم اآليل بكل مستكشفاته وطاقاته وآفاقه العجيبة هو
الفرق نفسه الذي جيب أن يكون بني الرواية التقليدية اليت تتحدث عن الفرس والعربة واآللة البخارية
أو اآللة اليدوية البدائية؛ فإّنا تلك آفاق حضارية حمكوم عليها بأن تتخذ هلا حدودا ال جتاوزها وآفاقا
ال تعدوها» ،3حيث أن التجربة الفنية يف تصورها واحدة ووحدها األسناد القدمية –الورقية مثال -هي
اليت كانت تفصل بني عالمات تتجسد يف اخلط والصوت والصورة ،غري أنه ما تقدمه األسناد اجلديدة
اليت وفرهتا تقنيات الكتابة الرقمية اليت ال تعرتف باحلدود الفاصلة بني األنساق املكونة هلا متمثلة يف
نص فّن مادته اللغة و الصورة و املوسيقى ،على عكس القطيعة اليت أحدثتها التجربة الكالسيكية يف

 -1خمار ،لبيبة :السرد الرقمي ماهيته وأسسه الشكلية والقرائية نحو وعي بالوسم اللعبي ،على الرّابط http://hakaya.com:
 -2مرتاض ،عبد الملك :في نظريّة الرّواية بحث في تقنيّات السّرد ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
العدد  ،042د.ط ،8991 ،ص .18
 -3المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها.
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الرقمي .المبحث األول :البرمجة-اللّغة.
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

القطيعة املطلقة بني األنساق املكونة هلا .1وميكن التأكيد على أن السبيل الوحيد لتطور الشكل
الروائي الرقمي هو من خالل فهم وإدراك هذه التقنيات «ميكن للدراسات املعنية بالرواية أيا كان
املنهج الذي أن تعتمده أن تساهم يف تطوير الوعي بالشكل».2
من خالل التحكم يف اآلليات التطبيقية وخاصة منها الربامج الرقمية واليت تُستعمل يف إخراج
النص الروائي ،حيث «ميكن للروائيني وهم املعنيون األوائل أن يطورو جتربتهم السردية ألن ذلك هو
رهان تطوير الوعي الذي نتحدث عنه» ،3فتوظيف التقنيات الرقمية املختلفة ضروري يف العمل
اإلبداعي «إنه اخلطاب الروائي بكلمة واحدة» ،4وهذا ما سنراه يف هذا الفصل ما يقوم عليه التصور
الرقمي لألدب من خالل معرفة خمتلف تقنيات السرد الرقمي وهذا استنادا لنماذج رقمية بالشرح
األول البرمجة -اللّغة ،وذلك على اعتبار أن اللغة الرقمية
والتحليل وهلذا كان تقسيمنا يف المبحث ّ
املستخدمة يف احلاسوب تفرتض وجود برجمة خاصة ،فهي لغة ذات برنامج رقمي.

 -1البرمجة: Programmation/
إن االشتغال على السرد الرقمي يفرض مجلة من العناصر التقنية واليت يعتمدها كاتب النص
الرقمي يف منتجه اإلبداعي والعامل األول واألساسي يف ذلك هو :شبكة االنرتنيت باعتبارها وسيط
إدراكي معقد ،إضافة إىل أّنا وسيلة اتصال وتواصل تفاعلية فالشبكات الرقمية أضفت على النص
 -1بنكراد ،سعيد :وهج المعاني سميائيّات األنساق ّ
الثقافيّة ،ص .889
 -2يقطين ،سعيد  :قضايا الرّواية العربيّة الجديدة الوجود والحدود ،ص .838
 -3المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها.
 -4المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها.
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الرقمي .المبحث األول :البرمجة-اللّغة.
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
بعدا آخر مل نعهده من قبل ،هذا األخري يتم فيه التحاور والتفاعل بني النص والتكنولوجيا من جهة
وبني النص والقارئ من جهة أخرى وكل هذا يُعد حبق توجها جديدا للنص.
والمقصود بالبرمجة هو :عملية كتابة تعليمات وأوامر جلهاز احلاسوب ،لتوجيهه وإعالمه
بكيفية التعامل مع البيانات أو كيفية تنفيذ سلسلة من األعمال املطلوبة املقدمة له من املبدع الرقمي.
يف حني تتبع عملية الربجمة قواعد خاصة باللغة اليت اختارها املربمج الرقمي ،وكل لغة هلا
خصائصها اليت متيزها عن األخرى وجتعلها مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع الربامج
واملهمة املطلوبة من هذا الربنامج ،كما أن للغات الربجمة أيضاً خصائص مشرتكة وحدود مشرتكة
حبكم أن كل هذه اللغات صممت للتعامل مع احلاسوب .وتتطور لغات الربجمة (الربجميات-
1

 *)Softwareبتطور احلاسوب

.

يشكل اختيار الربنامج خطوة أساس يف بناء هذا النص الذي ينبغي له أن يكون يف تطور
مستمر وسوء االختيار قد يتحول إىل عائق أمام ال ّنائية التشكل لذلك ال بد له أن يكون مطواعا
وخادما للرؤى التخييلية ذات البعد املركب مسامها يف تبديها ،ذلك أن املبدع ينبغي أن يفكر يف
أشكال متظهر النص منذ اللحظات األوىل لتخلق إنتاجه؛ فهناك من النصوص ما يستدعي برناجما
معينا وشروط حتريك ومكساج وتوضيب وإخراج معينة حمولة النص إىل سيناريو واملبدع إىل خمرج ،مثل

 -1لغة البرمجة ويكيبيديا على الرّابط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8
%AC%D8%A9
* :Software-هي تعليمات أو بيانات الحاسب وكل كا يمكن تخزينه إلكترونيا فهو برنامج
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الرقمي .المبحث األول :البرمجة-اللّغة.
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
الرواية الرقمية" :صقيع" ،و"شات" حملمد سناجلة املكتوبة ضمن برنامج املاكروميديا* ،أو قصائد
ّ
الفيديو لمنعم األزرق ،وهناك ما يستدعي التحيني املباشر على الشبكة كالقصائد املرتابطة التفاعلية
"تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق" لـ ـ "مشتاق عباس معن" ،1ويتجلى ذلك من خالل اللغة الرقمية
املستخدمة من خالل مستويات خمتلفة.

 -2اللّغة: La langue/
أصبح من املؤكد استحالة فصل اللغة والثقافة عن هذا العامل وحتوالته الكربى ،املتمثلة يف
املنظومة املعلوماتية وشبكات االتصال والنظام التكنولوجي بصفة عامة ،وبفعل الثورة التكنولوجية فإن
اللغة تتلون مبا يُقدمه الفضاء التكنولوجي من تقنيات وأدوات وآليات 2خمتلفة وقد انعكس ذلك على
خمتلف فنون األدب الرقمي.
فبالرغم من هذه القفزة النوعية اليت تتأسس على أمهية النص الروائي الرقمي الذي يربز حجم
التأثري الكبري الذي مارسته التكنولوجيا عليه حىت غريت من لغته ،فإن «التناول املوضوعي الواعي
بأسرار التقنيات املشهدية فضال عن أسرار التقنيات التكنولوجية يف حتليل العمل اإلبداعي الرقمي
وإبراز عناصره األولية اليت شكلته» ،3فاإلنتاج الرقمي اآلن يف حركة تصاعدية وهذا ما وضحه سعيد
يقطني بقوله «إن النصوص األدبية التفاعلية اجلديدة ما تزال تثري االهتمام حول بعدها الفّن واألديب،
إال أن اإلبداع فيها يتزايد باستمرار وال توجد حاليا قراءات نقدية جادة تواكبها .معظم الكتابات
 -1لبيبة ،خمار :الكتابة الرقمية ،آليات التشكل ،وصيغ التمظهر نحو بنيوية جديدة ،على الرّابط اّتحاد ك ّتاب االنترنيت العرب على
الرّابطwww.arab-ewriters.com :
 -2كدّو ،فاطة :أدب ،com.ص .08
 -3إيّاد إبراهيم -فلّيح الباوي -حافظ محمّد -عبّاس ال ّشمري  :األدب ال ّتفاعلي ال ّرقمي الوالدة وتغيّر الوسيط ،دار الكتب والوثائق،
بغداد ،ط  ،0288 ،8ص .41
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الرقمي .المبحث األول :البرمجة-اللّغة.
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
النقدية ما تزال تبحث هلا عن وضع داخل األجناس واألنواع األدبية املعروفة» ،1وذلك من خالل
اللغة اليت أضحت وسيطا وحامال ملنظومة رمزية.
فمن املؤكد أن اندماج خمتلف التعبريات يف نظام التواصل املندمج واملبّن على انتاج وتوزيع
وتبادل الرموز اإللكرتونية املرقمنة 2جيعل من اللغة األداة اليت ينقل من خالهلا الكاتب أفكاره ورؤاه إىل
املتلقي ،وهي يف النص الرقمي عند زهور كرام «حاضرة وحتتفظ على وضعها احملوري ،غري أّنا توظف
بشكل مغاير تبعا لدخول أخرى تعمل على بناء النَّص مثل لغة الربجمة املعلوماتية إىل جانب باقي
الرقمي».3
مكونات امللتيميديا ،فالربجمة تدخل باعتبارها لغة حمورية ومنجزة لنصية النص التخيلي َّ
غري أن اللغة الورقية يف مفهومها الفّن هي «وعاء أو كساء ينقل ما حيويه أو يعرض ما بداخله
دون تأثر أو تأثري» 4ويظهر هذا من خالل أجود الوصف املوظف من قبل الشعراء واملبدعني حيث
«يستوعب أكثر معاين املوصوف حىت كأنه يصور املوصوف لك فرتاه نصب عينيك» 5ويظهر ذلك
جليا يف صور البيان والبديع.
وأضحت اللغة املعلوماتية ذات وجود جوهري منجزة مساحة مفتوحة للنص ،ميتلك القارئ
فيه سلطة التدبري أو إعادة إجنازه من خالل خياراته يف تشغيل الروابط أو تركها أو التعامل مع بعضها
فقط.
 -1يقطين ،سعيد  :ال ّنص المترابط ومستقبل ّ
الثقافة العربيّة ،ص .891
*--برنامج  Macromedia Flashميكروميديا فالش الشهير وهو احد اشهر برامج التصميم المتحرك والثالثي االبعاد حيث
تستطيع ان تصمم العاب بهذا البرنامج العاب فالش و بطاقات فالش ومواقع إسالمية وتوقيع باي شكل تريد وتصميم به المواقع
والشعارات والكثير من االمور المتحركة ،وهذا لتطوير برمجيّات الويب أنتجته شركة أمريكيّة.
 -2كدّو ،فاطمة  :أدب ،com.ص .03
 -3كرام ،زهور  :أسئلة ثقافيّة وتأمالت مفاهيمية ،ص .12
 -4عصفور ،جابر :الصورة الفنيّة في التراث ال ّنقدي والبالغي عند العرب ،المركز الثقافي العربي ،الدّار البيضاء -بيروت،
المغرب -لبنان ،3،8990 ،ص .389
 -5المرجع نفسه ،ص ص.809- 801 ،
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الرقمي .المبحث األول :البرمجة-اللّغة.
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
حيث تتمثل االختالفات بدءاً بشاشة الكمبيوتر إىل الربامج املعلوماتية إىل مكونات اإلنتاج،
ألن الشكل األديب يتغري تبعاً لطبيعة املادة اجلديدة.1
وعليه فاللغة عرب الوسيط اإللكرتوين املستخدم من طرف عدد ال حيصى من املتلقني تظل
تتوالد باستمرار من أجل بناء النص وإنتاجه املتواصل ،فاحلاسوب «ال يعد جمرد وسيط للنشر بل
إجراء تكنولوجي فكري وتلفظي وختيلي يقضي على خطية اخلطاب وتسلسله ويصريه خطابا متقطعا
غري منتظم قائم على مبدأ اللعبة يف الكتابة».2
حيث «غدت اللغة أكثر اهتماما باملسكوت عنه يف مقابل املعلن عنه الذي يتحول يف جتربة
القراءة إىل نقطة إرساء نصية» ،3متجاوزة حلدود القراءة والتأليف واحلدود بني األجناس األدبية
وبالتايل فإن «الوسيلة النقدية اإللكرتونية سوف تسهم يف تذليل الكثري من العقبات اليت قد يتعذر
على الناقد جتاوزها بالطرق التقليدية ،بل إّنا ستفتح له آفاقا نقدية جديدة وستمنحه رؤى وأفكار قد
ال ختطر على باله أثناء ممارسته للعملية النقدية التقليدية ( )...كما أننا ال نستطيع القول -مبوت
النقاد -أمام جهاز احلاسب الشخصي ،أو داخل شبكة االنرتنيت فهو يف النهاية اإلنسان الذي
يستثمر كل هذه الطاقات اإلمكانات اإللكرتونية يف سبيل إجناز مشروع أديب نقدي» ،4ويكون هذا
من خالل التفاعل املوجود بني احلكي الروائي والسينمائي ،بيدا أن ما تسعى إىل استنباطه العديد من
التجارب الروائية هو الطابع البصري للسرد.
 -1الديوب ،سمر:البالغة والبالغة المضادة ظالل العاشق أنموذجا ،على الرّابطhttp://www.arab- :
ewriters.com/articlesDetiles.php?topicId=92
الثقافي الذي ّ
 -2خمار ،لبيبة  :اللّعب في القصّة ال ّرقميّة( ،مداخلة ألقيت على هامش ال ّنشاط ّ
نظمه نادي القراءة احتفاء بحفنات
جمرإلسماعيل البويحاوي) ،متاح على موقع إ ّتحاد ك ّتاب االنترنيت العرب.
 -3خمار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .891
-4شبلول ،أحمد فضل  :أدباء االنترنيت أدباء المستقبل ،دار الوفاء ،اإلسكندريّة – مصر ،ط  ،8999 ،0ص ص .23 - 20
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الرقمي .المبحث األول :البرمجة-اللّغة.
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
وهذا ما جيعلنا نؤكد على أن «هذه الروايات تسعى إىل أن تُرى من خالل اللغة أو هي تسعى
إىل حتويل اخليال اللغوي إىل خيال بصري».1
إذاً فاستعمال اللغة الرقمية يعد خروج على األّناط الروائية السائدة حنو االبتكار واإلبداع من
الرقمي" واملستوحاة من التقنيات التواصلية
خالل تفجري اللغة مما أنتج لنا "رواية العصر البصري ّ
املركبة على حد تعبري فريد الزاهي فهي بذلك مسعى ميكن من جتاوز البالغة السردية وتعويضها
مبنظورية بصرية ذات اقتصاد خاص قريب إىل حكاية العني املباشر منه إىل حكاية األذن.

 -1ال ّزاهي ،فريد  :الصّورة واآلخر رهانات الجسم واللّغة واالختالف ،منشورات كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،الرّباط  -المغرب،
ط  ،0284 ،8ص .813
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المبحث الثاني:
الروابط الرقمية.
الوسائط المتع ّددة ّ -

الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

الرقميّة
ّ

 -1الوسائط المتع ّددة: Multimédia/

الوسائط ج .م .وسيط وهي تكنولوجيا الكتابة وحفظ ومعاجلة ونشر املعلومات ،واملقصود
للصورة ،وليست هي
األول للواقع ،فآلة التّصوير هي كتابة ّ
بالكتابة هنا كل ما كان ليس يف املستوى ّ
الواقع.
ّإّنا واقع ثان جنم عن عمليّة الكتابة .وتستعمل الوسائط أيضا لل ّداللة على أدوات أو وسائل
1
السمعي البصري .
اجملال
يف
تستعمل
حيث
،
التّواصل بني النّاس مثل التّلفزة ،اإلنرتنيت
ّ

الرقميّة هي وجود امللتيميديا اليت
الرواية ّ
السمات اجلماليّة اليت تنبين عليها ّ
لعل من أكثر ّ
و ّ
غّيت من ال ّسرد بعد أن كانت إجناز غّي بصري ،فهي تنهض باألساس على استثمار جممل الوسائط
ّ
الصورة
عرفها بيّي بوتز على أ ّّنا« :إمكانيّة مزج وانصهار اإلبداع األديب يف ّ
واإلمكانيّات التّعبّيية يُ ّ
الرتابطي  2»HTLMوتكون وظيفتها األساسيّة يف
الصوت فضال عن االمكانات اليت يُوفّرها النّظام ّ
و ّ
السياق تعين إمكانيّة ربط حدود هذا الفضاء املعنوي
السابقة ال ّذكر ويف هذا ّ
التفاعليّة بني العناصر ّ
الرتحال من فضاء إىل آخر بواسطة نقرات بسيطة على فأرة
فيما بينها عرب ّ
الشبكة العنكبوتيّة و ّ
3
حممد
احلاسوب الستكشاف هذا العمل األديب الذي حنن بصدد دراسته وهذا ما وجدناه يف روايات ّ

سناجلة فهي نصوص مرئيّة ُمتع ّددة الوسائط .

 -1يقطين  ،سعيد  :ال ّنص المترابط ومستقبل ّ
الثقافة العربيّة  ،ص .622
 -2بوتز ،بيير  :مفهوم ال ّنص في األدب الرّقمي  ،تر.حقّي ،عبده  ،ص .51
3
 -المرجع نفسه  ،ص .51
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الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

الرقميّة
ّ

فضل سعيد يقطني مصطلح "الوسائط املتفاعلة" فيقول« :ربطنا
يف مقابل الوسائط املتع ّددة يُ ّ
الوسائط بالتّفاعل لل ّداللة على اجل ّدة الكامنة يف هذه الوسائط ،وجعلناها بذلك مميّزة عن غّيها من
الوسائط ( )...أل ّن التكنولوجيا اجلديدة تستوعب علوما عديدة تتّصل باحلاسوب واإلنرتنيت
الشبكة».1
و ّ
ويف االستعمال التّطبيقي هلذه الوسائط يذهب "سعيد بنكراد" إىل أ ّن «الفنّان قادر على
للمادة
املادي املباشر للعالمات فال ّداللة يف ّناية األمر ال تكرتث ّ
تصميم موضوعه استنادا إىل املظهر ّ
احلاملة هلا ( )...وهو ما يتح ّقق يف االنتقال من النّص اللّفظي إىل ما ميكن أن تقوله اللّغة البصريّة
2
يعرب ّإال عن أشياء تكون
اخلاصة»  ،فاملؤّكد أيضا هو أ ّن ال ّدالئل املنتظمة انتظام جتاوز ال ّ
بطريقتها ّ

فن
اجملموعات منها أو األجزاء املتجاوزة ّ
تسمى أجسادا واألجساد بعالقتها املرئيّة متثّل موضوع ّ
الصورة مثال  ،3وهذا ما حيدث إذا كان اجلمع بني احلركة والكلمة من جهة ،وبني الصوت
الرسمّ -
ّ
واللّون من جهة أخرى من خالل إدراك أسرار هذه األنظمة والعالقات القائمة فيما بينها .
الشارقة ال ّدويل للكتاب والذي عقده عام
حممد سناجلة"-يف لقاء له يف معرض ّ
وهذا ما بيّنه " ّ
الرقمي بإنسانه االفرتاضي وجمتمعه اجلديد
 6102حتت عنوان "شغف التّواصل" -أ ّن العصر ّ
لتعرب عنه وعن جمتمعه.
املختلف حيتاج إىل كتابة من نوع جديد ،كتابة خمتلفة ّ
 -1يقطين  ،سعيد :ال ّنص المترابط ومستقبل ّ
الثقافة العربيّة  ،ص ص .622 - 622
 -2بنكراد  ،سعيد  :وهج المعاني سميائيّات األنساق ّ
الثقافيّة  ،ص .561
 -3الولي  ،محمّد  :الصّورة ال ّشعريّة في الخطاب البالغي ال ّنقدي  ،المركز ّ
الثقافي العربي  ،الدّار البيضاء -بيروت  ،المغرب  -لبنان
 ،ط  ، 5111، 5ص . 516
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الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
الرقمية
الرواية ّ
ويذهب سناجلة إىل اعتبار ّ

الرقميّة
ّ

Digital Novel

«تستخدم هذه األشكال اجلديدة اليت

الرقمي وبال ّذات تقنيّة النّص املرتابط ومؤثّرات امللتيميديا وفن اجلرافيك واألنيميشن
أنتجها العصر ّ
السرديّة نفسها» ،1وال نغفل يف ذلك وحدة النّص وتركيبته اجلامعة بني هذه
وتدخل ضمن البنية ّ
الرقمي وهذا ما أ ّكده "لويس بواستون"*
العناصر املختلفة واليت مجعت يف قالب واحد هو النّص ّ
منر عرب طريقة لتوصيف األجسام واألشياء على سند آخر إىل ترمجة األجسام إىل
الرقمي ّ
«فبواسطة ّ
الصورة) بصفة مضمرة (معاجلة
مفاهيم لغويّة إ ّن املنطق يأخذ وجها آخر بصفة شاملة (تركيب ّ
2
يثمن عمل
الصورة) إىل قالب بصري أو تشكيلي لألجسام هذه ّ
ّ
الصورة حت ّقق كل شيء»  ،كما أنّه ّ

الصورة خصوصا قيمة وميزة إبداعيّة سامهت وبشكل كبّي
الرقمي عموما و ّ
احلاسوب ألنه أعطى للنّص ّ
الصورة واللّغة فيقول« :يفتح احلاسوب املرئي على طاقات وقوى أخرى هي عبارة
يف فهم العالقة بني ّ
للصورة من دون وجهة نظر متثيليّة
عن سجالت بصريّة أخرى ،أي على مناوالت أخرى جديدة ّ
تراتبيّة ومن دون حدود ذاتيّة ،إنّه جيعل بصريّة األشياء واملشاهد مفتوحة أكثر يف نفس وقت
استعماالهتا».3

 -1سناجلة  ،محمّد  :رواية الواقعيّة الرّقمية  ،متاح على موقع ك ّتاب االنترنيت العرب  ،بتاريخ [ .] 6006
* -لويس بواستون أستاذ علم الجماليّات بجامعة مونتلاير بكندا .
ّ
ّ
 -2لويس ،بواستون  :الفنّ ال ّرقمي مدخل لفهم وسائطيّته وعرض جماليّته التواصليّة  ،تر.عبد حقي  ،ص (. 2كتاب رقمي) .
 -3المرجع نفسه ،ص .50
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الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

الرقميّة
ّ

الرمز بامتياز ينقل لنا عرب اآللة الوسيلة اليت اخرتعها اإلنسان
فكان حقل ّ
الصورة هو حقل ّ
1
نجر عنه إيقاع سريع وتوليف رقمي ،وتتميّز
ي
ا
مم
يفجر هبا عامل اإلمكانيّات الالّحمدود
ّ
لتكون أداة ّ
ّ

متطورة وعصريّة ووظيفيّة
الرقمي االفرتاضي ومن مثّ فهي صورة ّ
الرقميّة «بطابعها التّقين و ّ
الصورة ّ
الرقميّة».2
ومرتبطة باحلاسوب و ّ
الشبكة ّ
السينمائيّة واملسرحيّة
حتولت كثّي من ّ
الرهيب « ّ
ونتيجة ّ
للتطور التكنولوجي ّ
الصور التشكيليّة و ّ
اإلشهاريّة وغّيها إىل صور رقميّة عصريّة يتح ّكم فيها احلاسوب بالتّثبيت أو التّغّي أو التّحوير»

3

الرقمي «هذه الثّورة اإلعالميّة
باعتباره جمموعة من البيانات واملعلومات املربجمة ،فساير بذلك األدب ّ
الصور ،لكي حيتك هبا
واملعلوماتيّة بتطعيم نصوصه ومضامينه الفنيّة واجلماليّة واإلبداعيّة مبجموعة من ّ
الرتابطي» ،4من خالل الوسائط السمعيّة
الراصد املتلقي على مستوى التل ّقي والتقبّل والتّفاعل ّ
ّ
فالصورة ميكن اعتبارها قيمة ثقافيّة يف مرحلة العصر احلديث بعد
والبصريّة ّ
الرقميّة ّ
الروابط ّ
وحّت ّ
الشفاهية والتّدوين والكتابيّة.
ّ

 -1حياة  ،أم السّعد :ديالكتيك ّ
الثقافة وصناعة الحقول األدبيّة الحتميّة التكنولوجيّة  -مقاربة سوسيو ثقافيّة  ،مجلة األثر  ،جامعة
قاصدي مرباح – ورقلة  ،العدد ، 62د.ط 6052 ،متاح على ال ّشبكة :
https://oumssadhayet.wordpress.com/2016/03/07
-2حمداوي ،جميل :األدب ال ّرقمي بين ال ّنظريّة وال ّتطبيق – نحو المقاربة الوسائطيّة – الجزء األوّ ل المستوى ال ّتنظيري  ،مؤسسّة
المثقّف العربي ،ط ، 6052، 5ص .15
-3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
4المرجع نفسه الصّفحة نفسها.
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الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
الرقميّة:
الروابط ّ
ّ -2

الرقميّة
ّ

الرابط – -Lienهو ما يربط بني العقد وميكن أن يتجلّى من خالل زر أو صورة أو أيقونة
خاصا ( ّإما بواسطة اللّون أو خط حتتها) أو مجلة ،أو عالمة يف نص لحإحالة
أو كلمة معيّنة تعيينا ّ
املؤشر إىل كف ،أو يظهر لنا شريط يطالب
يتحول ّ
منرر ّ
مؤشر الفأرة عليه ّ
على عقدة أخرى .وحني ّ
الرابط تفتح لنا
منّا النّقر يف آن واحد على الفأرة وعالمة ( )ctrlيف لوحة املفاتيح ،وعندما ننقر على ّ
بالصفحة نفسها يف النّص املرتابط أو بصفحة أخرى
للرابط أن يربطنا ّ
العقدة اليت حييل إليها وميكن ّ
من النّص نفسه ،أو بنص آخر خارجي عنه.1
وملا كان النّص املرتابط هو نظام من العقد ترتابط فيما بينها يف شكل أنساق يف خمتلف
ّ
الرقميّة حيث «ال يُ ُّ
جمرد إجراء معلومايت يؤمن املرور من فضاء
الرواية التّفاعليّة ّ
الرابط يف ّ
عد ّ
النّصوص ّ
نصي إىل آخر حالة تنشيطه من قبل القارئ ،وال يُع ّد كذلك مقابال لعمليّة التوريق أو قلب
ّ
الصفحات السائدة يف الكتاب بل إضافة سرديّة جتعل من اإلحبار يف ح ّد ذاته سردا» ،2فيصبح
ّ
احملرك الذي يرتكز عليه النّص ،فهو يسمح للقارئ باالتّصال باملعلومات كما أ ّّنا
الرابط هوّ :
بذلك ّ
«تثري النّص بواسطة ربطه بالوسائط املتع ّددة ،ويضيف كل من بّيك وديفلن أ ّن بناء النّصب هبذه
يتضمن هذه
يتمرن جيّدا على كيفيّة كتابة نص ّ
السهلة فعلى الكاتب أن ّ
الطّريقة ليس بالعمليّة ّ

 -1يقطين  ،سعيد  :من ال ّنص إلى ال ّنص المترابط مدخل إلى جماليّات اإلبداع ال ّتفاعلي  ،ص .625
 -2خمّار  ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة  ،ص ص .601 -602 ،
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الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

الرقميّة
ّ

1
فالروابط «تدفع النّص إىل اقرتا انتقاءات
التّقنيّة» فهي حتدث نوعا من التّداخل بني األنساقّ .

متنوعة استنادا إىل وصف حمدود لوضعيّات حمدودة» 2تسمح هذه االنتقاءات إىل انفتا النّص بقدر
ّ
الصلة بقصد
ال ّنائي من ال ّدالالت تق ّدم من خالل روابط خمتلفة وهي عند "سعيد بنكراد" «وثيقة ّ
وتنوعها» 3ومصدرها
أصلي هو قصد املؤلّف وحده وال شيء غّيه فتلك نسخ حمدودة رغم كثرهتا ّ
احلقيقي يكمن يف «ما ينبع من كل اإلحاالت غّي املتوقّعة من منطوق النّص أو مفهومه ،بل قد
يكون ما يتأتى به القارئ نقيضا ملا يوحى به هذا القصد».4
وخيضع النّص داخل الوسيط املرتابط إىل ما يعرف بالعُقد ) ، (les nœudsوهي «كيانات
الروابط ) (les liensومن مثّ فهي تندرج داخل
مستقلّة ختضع يف تأسيس تعالقها البيين إلمالءات ّ
للروابط» ،5وتستعمل العقدة يف الوسائط املرتابطة لل ّداللة
بنية من اجملموعات عرب العالقات اجلامعة ّ
املادة اليت تتش ّكل منها املعلومات اليت نتعامل معهاّ ،إّنا تناظر أحيانا صفحة أو كتلة من
على ّ
نصا أو صورة وكل
كقراء باعتبارها وثيقة أو ّ
املعلومات أو هي "الوحدة" أو "البنية" اليت نتفاعل معها ّ
توجه االنتقال
عقدة ّ
الروابط اليت تصل بينها أو بواسطة "اخلارطة" اليت ّ
تؤدي إىل عقدة أخرى بواسطة ّ
بني شبكة العقد.6
 -1يونس  ،إيمان  :مفهوم المصطلح "هايبرتكست" Hypertextفي النقد األدبي الرّقمي المعاصر  ،مجلّة المجمع  ،األردن ،العدد
 ، 2د.ط ، 6056،ص .51
 -2بنكراد ،سعيد :وهج المعاني سميائيّات األنساق ّ
الثقافيّة  ،ص .562
 -3المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها.
 -4المرجع نفسه  ،الصّفحة نفسها.
 -5فهيم  ،شيباني عبد القادر  :السرديّات ال ّرقميّة بحث في سيميائيّات ال ّنص المترابط  ،دائرة الثقافة والعلوم  ،الشارقة  ،ط ، 5
 ، 6055ص .12
 -6يقطين  ،سعيد  :من ال ّنص إلى ال ّنص المترابط مدخل إلى جماليّات اإلبداع ال ّتفاعلي  ،ص .626
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الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

الرقميّة
ّ

فالرابط تقنية معلوماتية وكتابية ذات بعد فلسفي وجودي فهي
وركحا على ما سبق ّ
الضامنة للحركة والثبات واجلمع والتفريق ،الظهور واإلخفاء والعبور االختاليف من عقدة إىل أخرى،
فالرابط يصل بني
فهي بذلك ذات بعد استعاري كنائي فكل نص يتضمن وبالقوة نصا آخرّ ،
مبجرد تفعيله ينقاد مستعمل الوسيط املرتابط من عقدة حنو أخرى؛
عقدتني ضمن وجهة حم ّددة و ّ
تتضمنه من روابط،
ميكن للعقدة الواحدة أن تكون يف وضع االرتباط بعدد من العقد حبسب ما ّ
وبالتايل فإنّه يستحيل على العقدة اليت ال تتضمن رابطا أن حتيل إىل عقدة أخرى ،أل ّن دورها
الروابط فقط.
يكمن يف هذه احلال يف ضمان ّ
يتوزع احملتوى الوسائطي عرب تقريب اإلحياء باتّصال الوحدات املعرفيّة املراد توصيلها
ّ
للقارئ؛ ّإّنما ميثّالن جانبا مهما من بنية النّص املرتابط داخل الوسيط املرتابط.

1

وبالوقوف عند هذا البعد ميكن أن نستشف خمتلف الوظائف اليت ميكن أن يؤديها الرابط
الرابط والشاشة عنصران بنيويان أساسيان
بالنظر إىل العالقة اليت تربطه بالنص احملال عليه ،ويظل ّ
يف حتيز النص وتش ّكله ،يضاف إليهما الربنامج الذي كتب ضمنه النص 2حيث هناك نوعان من
الروابط املرجعيّة حيث يذهب
الفعالة و ّ
الروابط ّ
الروابط التّنظيميّة و ّ
الرقميّة هي ّ
الرواية ّ
املفعلة يف ّ
ّ
يقطني يف التّمييز بينهما: 1
 -1يقطين  ،سعيد  :من ال ّنص إلى ال ّنص المترابط مدخل إلى جماليّات اإلبداع ال ّتفاعلي  ،ص .12
 -2لبيبة  ،خمار  :الكتابة الرقمية  ،آليات التشكل وصيغ التمظهر -نحو بنيوية جديدة  ،متاح على موقع اّتحاد ك ّتاب االنترنيت ،
www.arab-ewriters.com
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الرقميّة
الوسائط المتعددة  -الر
الر
وابطوابطّ
الرقمي .المبحث الثاني :الوسائط ّالمتع ّددة ّّ -
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

الرقميّة
ّ

الروابط التّنظيميّة:)Liens organisationels( /
 ّالروابط املرجعيّة اليت تبىن على عالقة مع العقد ويف نفس املستوىّ ،أما هذا
وهي نقيض ّ
ؤدي إىل نظام تراتيب بني العقد.
الروابط في ّ
النّوع من ّ
الرابط املرجعي عالقة بني عنصر يسجل يف
 ّالروابط المرجعيّة :)Liens référenciel(/يقيم ّ
يتم الوصل إليها (هدف) ،ويؤدي هذا إىل
عقدة أساس (أصل) وعنصر مرجعي يسجل يف عقدة ّ
عالقة دائريّة بني العقد.
الروابط
الروابط سنراه تطبيقيّا واملخطّط اآليت ّ
تفرع ّ
يوضح ّ
وتفعيل ّ

نصوص

رابط 3

رابط 2

رابط ------ 1
وسيط مترابط

 -1يقطين  ،سعيد  :من ال ّنص إلى ال ّنص المترابط مدخل إلى جماليّات اإلبداع ال ّتفاعلي  ،ص .625

120

المبحث الثالث:
الرقمي -الموسيقى.
ّ
الصوت ّ

الرقمي -الموسيقى
الرقمي .المبحث الثالثّ :
الصوت ّ
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

الرقمي-الموسيقى:
ّ -1
الصوت ّ
يتم تشغيله بواسطة األرقام  Digitsوحيفظ يف
إ ّن ّ
الرقمي  Digital audioهو صوت ّ
الصوت ّ
1
الصوت
قرص ليزري أو قرص صلب أو أيّة وسيلة ختزين رقميّة أخرى  ،غري أ ّن هناك نوعا آخر من ّ

الرقمي هو
ّ

"التّشاهبي"Analog audio

متغري
يتم متثيله من خالل إشارة ذات مطال ّ
فهو «صوت ّ

وحتفظ يف وسائل تشاهبيّة مثل األسطوانات التّقليديّة  Recordsواألشرطة املغناطسيّة  2»Tapesلكن
بداية كان القرص املضغوط

CD

الرقميّة والذي ظهر عام
هو « ّأول وسيلة حلفظ مل ّفات ّ
الصوت ّ

 ،2891وقد ّأدت هذه التكنولوجيا إىل قفزة كبرية حبل العديد من املشاكل اليت كانت تعانيها
3
الرقميّة على تق ّدم واضح
ات
و
األص
تعتمد
حيث
أسطوانات التّسجيل واألشرطة التقليديّة القدمية»
ّ

املسجلة واالستجابة
ويظهر ذلك يف االستخدام اجليّد للتقانة اجلديدة من خالل «نقاء املوسيقى
ّ
الرتدديّة املتق ّدمة» 4من خالل النّسج اجليّد ملل ّفات األغاين ممّا يزيد من إمكانيّة التّح ّكم يف املل ّفات
ّ
الصوتيّة كما نستطيع من
املوسيقيّة وذلك بواسطة احلاسوب ،وهذا األخري «يقوم بتسجيل املل ّفات ّ
لصوتيّة مثل  MP3و ،WMA Windows Media Audio
خالله استخدام تقانات ضغط املل ّفات ا ّ
الصلب حفظ آالف األغاين
حبيث أصبح مبقدور القرص ّ

 -1غريواتي  ،زياد  Master Digital Audio Technique:تعلّم تقانات الصّوت ال ّرقمي  ،شعاع لل ّنشر والعلوم  ،الرّباط -
المغرب  ،ط  ، 7002، 1ص .6
 -2المرجع نفسه  ،صّفحة نفسها.
 -3المرجع نفسه  ،صّفحة نفسها.
 -4المرجع نفسه  ،صّفحة نفسها.
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الرقمي -الموسيقى
الرقمي .المبحث الثالثّ :
الصوت ّ
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
1
الرقمي منتجا
ضمنه باإلضافة إىل إمكانيّة حتميل مل ّفات املوسيقى من اإلنرتنيت» إذن يع ّد ّ
الصوت ّ

الرقمي حيث ميثّل سلسلة األرقام اليت تتوافق مع مستوى
حداثيّا ساهم إىل ح ّد كبري يف إثراء النّص ّ
الرقمني واحد
اإلشارة عند فرتات حم ّددة سلفا ،وتتألّف إشارة ّ
الرقمي من أرقام ثنائيّة تستخدم ّ
الصوت ّ
 *2وصفر 0فقط 2كما أ ّن تقنية  MP3أو كما يطلق عليها  Mpeg Audio Layer 3هي «صيغة-
الرقمي حيث تساوي أحجام املل ّفات
 -Formatتستخدم من أجل ضغط مل ّفات ّ
الصوت ّ
املضغوطة باستخدام هذا التّنسيق إىل حوايل  20باملئة من حجم املل ّفات األصليّة».3
وبناء على ما سبق فمنذ ظهور األقراص املضغوطة يف عام  2891سيطرت الرقميّات على
صناعة املوسيقى بشكل كبري وأُدخلت املوسيقى والتقنيّات الصوتيّة املختلفة إىل أجهزة احلاسوب
الرقميّة.
كجزء مهم يف الربجمة ّ
السرد وكثافته يف نص "حفنات مجر" ل ـ"إمساعيل البوحياوي"
إذ بيّنت لبيبة مخّار ّ
أهم جتليّات ّ
الرابط ،/ http://hafanatjamr.blogspot.com:حيث يؤدي فعل تنشيط
على ّ
فالرابط املتواجد يف قلب
الكلمات إىل ال ّدخول إىل سياقات جديدة وقصيصات حتفل بعوامل خصيبة ّ
حيول كل قارئ إىل املرأة اليت أمرها زوجها أن تفتح مجيع األبواب ّإال بابا واحدا ،فاللّغز
كل ّ
قصة ّ
ّ
الضغط على الكلمة
كل قارئ هي اليت تدفعه إىل ّ
كل رابط وغريزة الفضول الثابتة يف ّ
القائم يف ّ
 -1غريواتي ،زياد Master Digital Audio Technique:تعلّم تقانات الصّوت  ،ص .17
 -2المرجع نفسه ،ص .191
* -تدعى الوحدات  1sو األصفار 0sب  Bits:وهي تمثل بواسطة جهدين فقط هما مستوى جهد منخفض والذي يكافئ  0ومستوى
جهد عال يكافئ ال ّرقم .1ومن أمثلة تظهر سلسلة األرقام الثنائيّة 10101010, 10110111,01001010 ,0001111
,11010001 ; .
 -3غريواتي ،زياد Master Digital Audio Technique :تعلّم تقانات الصّوت الرّقمي ،ص .11
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الرقمي -الموسيقى
الرقمي .المبحث الثالثّ :
الصوت ّ
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
السرد باالنفجار وتبدأ القصص يف التّوالد بشكل انبثاقي حيث
وتنشيطها
ّ
فبمجرد النّقر عليها يبدأ ّ
1
الرابط التايل :
على
أخرى
ة
مر
ار
مخ
لبيبة
اجها
ر
بإخ
قامت
كذلك
،
قصة من قلب أخرى
ّ
خترج كل ّ
ّ
ّ

.https://www.youtube.com/watch?v=CJseNz7ng3M
فمجرد ولوج عامل
كما تقوم تقنيّات اللّعب النّشط على التّخلّي عن منطق البداية والنّهايةّ ،
التحرر الكلّي من
للروابط املنشطة وللقارئ حق النقر واالختيار ،حيث ّ
النّص االفرتاضي تتاح الفرصة ّ
الرقميّة حيويّة وحركة تضمن اإلحبار اجليّد
سلطة اخلطّي ،وحريّة النّقر واالنتقال هذه تكسب ّ
القصة ّ
الفعال مع املستخدم.
السليم لتحقيق االستمرار ّ
والتن ّقل ّ

--1خمّار ،لبيبة  :أمسية ثقافية حول متعة اإلبداع والتلقي في القصة الرقمية؛ "حفنات جمر نموذجا" للقاص المبدع إسماعيل
البويحياوي على الرّابطwww.alobor.com/news/read/12606. :
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الرقمي -الموسيقى
الرقمي .المبحث الثالثّ :
الصوت ّ
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
وجيدر التّنويه أ ّن القصيصات املرتابطة ال ختضع لنظام ترتيب الصفحات ،وميكن قراءهتا وفق
حدس القارئ واختياراته اليت توفرها له الروابط اللغوية واأليقونية ،هذه اخلصيصة املميزة للنصوص
الرقمية تضمن التفاعل بني املبدع والقارئ؛ مبعىن أن القارئ هو يف الوقت نفسه منتج للقصة
كحكاية ويصبح املبحر كاتبا وقارئا ،حيت يتم التوليف بني فعل القراءة وفعل الكتابة من خالل النّقر
على خمتلف املكونات النص الرقمي لـ ـ ـ "حفنات مجر" بدء من عتبة واجهة النص اليت تعرض على
الشاشة ولوجا إىل اجلدول التفصيلي مرورا بالقصيصات ...فبمجرد الولوج إىل فضاء هذا النص
حمرك البحث يتم ّكن القارئ املشاهد واملتفاعل أن يقرأ ويشاهد ويستمع ويشارك يف
الرتابطي عرب ّ
ذلك وهذا ما دعا إليه "إمساعيل البوحياوي" يف عمله.
فاملوسيقى اإللكرتونيّة والتلحني اخلوارزمي والغرافيك أهم التقنيّات اليت وظّفها "إمساعيل
الرقمي ،وهذا
البوحياوي" يف رقميّته وباستخدامه لتقنيّة اهلايرب تكست طمس احلدود بينه وبني املتل ّقي ّ
الروابط
السماح مبسارات خمتلفة من خالل جمموعة من ّ
ما دعا إليه "الندو" حيث اهلدف يف ذلك ّ
السرد من جهة عن
والوثائق ّ
الرقميّة والربامج ،فيجعل بذلك القارئ يقوم بوظيفة الكاتب بتح ّكمه يف ّ
يتم قراءهتا به.
احلر مبا يقرؤه وبالرتتيب الذي ّ
طريق التّالعب ّ
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الرقمي -الموسيقى
الرقمي .المبحث الثالثّ :
الصوت ّ
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ

"حفنات مجر" تعد حبق أمنوذج النص السردي املغريب الذي انفتح يف إطار التجريب على
احلوسبة تعبريا عن هم وجودي وواقع اجتماعي وتارخيي موسوم باإلحباط واهلزائم الذاتية ،استطاع من
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الرقمي -الموسيقى
الرقمي .المبحث الثالثّ :
الصوت ّ
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
خالله "إمساعيل البوحيياوي" بناء عالقة جديدة بني النص والقارئ ممّا جيرنا إبان تأملها
للحديث عن كيفيات الكتابة وطرائق القراءة أي للحديث عن التقنيات اليت يلجأ إليها الكاتب
ليكتب نصا رقميا ميتاز خباصية الرتابط والربط ،والتفاعل والدينامية وعن الكيفيات والصيغ اليت
يستخدمها ويستلهمها القارئ/املبحر ليعرب نصا حيويا ،يدعوه إىل النقر وإىل إعادة البناء وإىل
حممد
االخنراط الكلي فيما يقرأ حموال فعل القراءة إىل لعب وافتتان وهذا ما سنراه بالتّفصيل يف روايات ّ
سناجلة .
السمعي
الرقمي حمكوم مبنطق ّ
غري أ ّن النّص ّ
التشعب وهي ميزته األساسيّة إذ ميكن «للبصري و ّ
احلسي التّعايش يف ما بينها ضمن البنية نفسها وفق مبدأ االستثارة
واللّساين وكل آالت اإلدراك ّ
اإلحيائيّة اليت يطلق عناهنا متثيل لفظي متع ّدد بطبيعته :ما ال تقوله الكلمات حتققه الصورة أو املعزوفة
املوسيقيّة» 1سواء كان يف جهاز اهلاتف احملمول أو جهاز احلاسوب وغريها من األجهزة اإللكرتونيّة
نصا مغايرا .
فهي تشرتك يف ّأهنا تنقل لنا ّ
وجند يف قصيدة "تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق" لـ ـ "مشتاق عباس معن" العناصر
الرقميّة والتّفاعليّة ،حبيث تكون جزءا من بنية النّص ومؤثّرة على
التكنولوجيّة اليت أكسبت النّص صفة ّ
جمرد ديكور خارجي على ح ّد تعبري فاطمة الربيكي.
حنو أصيل يف معناه الكلّي وليست ّ

1

 بنكراد ،سعيد :وهج المعاني سميائيّات األنساق ّالثقافيّة ،ص .171
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الرقمي -الموسيقى
الرقمي .المبحث الثالثّ :
الصوت ّ
السرد ّ
الفصل الثالث :تقنيّات ّ
لنص من نصوص "مشتاق عباس معن" داللة
فتوظيف مقطع من نشيد موطين كخلفيّة ّ
على الوطن اجلريح وكما مزج الشاعر بني آالم يعقوب وآالم العراق اجلريح بطريقة فنية شعرية
السالم-وهذا يوحي مبدى استيعاب الشاعر
أحدثت نوعا من التنَاص التارخيي مع ّ
قصة يعقوب عليه ّ
لواقع العراق فنتج عن ذلك إحاالت مفعمة بالداللة وكثافة شعريّة كبرية يقول :
يعقوب
يا وطني المحاصر بالعمى‼
من أين لي بقميص الوتر الذي خاطته لي كف النخيل
وأنا الذي
تخضر في شفتي أهداب الرحيل
ال ذئب يأكل غربتي‼
ال جب يغسل من جبيني
قحط آالمي
وأوجاع السنين‼
الرقمية إذ تدخل ضمن عناصر بناء املعىن يف
فاإليقاع يف القصيدة وقع بتمازج املوسيقى ّ
املنت الشعري ككل ،إضافة للتناسق والتناغم بني كلمات القصيدة على اعتبارها أهم العوامل اليت
تنبين عليها.
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الباب الثاني:
تقنيات الس ـ ـ ــرد الرقمــي وتجلياتها
في تج ـربة سناجلة الرقـ ـمــية.

الفصل األول:
السرد
ات
تقني
اشتغال
ات
آلي
ّ
الرقمي في رواية (شات).

الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
 -1حيثيّات دخول عالم رواية(شات) :
نص روائي تكمن يف إبراز القيم التعبرييّة اليت
أي ّ
السردي يف ّ
ال ريب أ ّن أمهيّة حتليل البناء ّ
الرقمي يف رواية
السرد ّ
ينضوي عليها هذا البناء ،وإنّا يف هذا الفصل لنصبو إىل الوقوف عند آليّات ّ
الرئيسة لفظة
مكونات هذا النّص التّ ّ
شات ،حماولني بذلك استكناه ّ
شعيب الذي حيمل يف عتبته األوىل و ّ
ح
يل على عامل اإلنرتنيت دون سابق إنذار "شات "Chat/اليت تعين ال ّدردشة.
ُحت ُ
الرواية لينتقل مباشرة لفتحه
الرقمي ملف ّ
الرواية أول ما يقابل القارئ ّ
فعند فتح ّ

فتح امللف
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الرواية ،واملتتبّع للتواريخ اليت
فيختار النّقر على أحد املل ّفات ّ
املوضحة املوجودة أعاله للولوج إىل عامل ّ
حممد سناجلة جيدها للّها عا  5002ماعدا التّقدمي الذي
الروائي ّ
الرواية من طرف ّ
قد محّلت فيها ّ
لتبه "سعيد يقطين" الذي لان عا .5002
الروابط املوجودة أعاله
الرواية اليت يريد قراءهتا يبحث يف خمتلف ّ
الرقمي قبل أن جيد ّ
غري أ ّن املبحر ّ
فعند النّقر على movie-1.html:

مبحرك البحث مستعمال يف ذلك شبكة االنرتنيت حىت يستطيع فتح هذا
جيد نفسه قد اتّصل مباشرة ّ
الفيلم القصري املوضح يف ما يأيت:
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
ولذلك وجود مقطعني آخرين لكن عند النّقر على هذه األيقونة

ندخل مباشرة لرواية شات واليت تبدأ ب ـ ـ ـ ــصوت صاخب مع شاشة سوداء تتهاطل فيها سالسل من
الرواية
الرقمني  0و 1بشكل عمودي من األعلى إىل األسفل ،باللون األخضر ،ليظهر بعدها عنوان ّ
الشاشة مصحوبا بصوت ضجيج مفاجئ ،علما بأ ّن
باللّون األخضر مكتوب خبط مسيك يف وسط ّ
الرواية تفتح بواسطة ماكروميديا فالش بالير. Macromedia Flash Player
ّ
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ

الصورة-1-
ّ

وبعده مباشرة يظهر اسم صاحب النّص قد لتب بالبند العريض وبلون أبيض حتته مباشرة عنوان
الصورة رقم ( ،)2هي عبارة عن رواية
النّص –شات -يليه إىل اليسار جنس النّص لما ّ
توضح ذلك ّ
اليت جاءت موالبة للتّغري احلادث على مستوى وسائل االتّصال ويف
الرقميّة و ّ
مؤّلدا على طبيعتها ّ
تغريا مشوليّا حبيث أ ّن
تغري ّ
تغري ،واإلنسان نفسه قد ّ
تغري واملكان ّ
الزمن قد ّ
ذلك يقول سناجلةّ « :
الرقمي خيتلف لليّة عن اإلنسان العاقل سواء يف اهتماماته أو جمتمعه وآماله أو طريقة عيشه
اإلنسان ّ
غريات اليت ستكون موضوعها األساسي».1
للحياة ذاهتا وستنشغل رواية الواقعية الرقمية هبذه التّ ّ

 -1سناجلة ،محمد  :رواية الواقعية الرقمية ،المؤسّسة العربيّة لل ّنشر ،عمّان-األردن ،ط  ،5002 ،1ص ص .21- 20
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الرقميّة هو وصف دقيق هلذا العامل الذي نعيش فيه فهو حيمل صفتني يف أن
رواية الواقعيّة ّ
واحد حيث يكون عامل االنرتنيت افرتاضيّا ألنّه حمشور يف جهاز صغري متّصل بعامل افرتاضي منفصل
وضح ليفيّة ظهور النّص:
الصورة  -2-تُ ّ
متاما عن الواقع ،و ّ

الصورة-5-
ّ

الرقمي في رواية(شات):
السرد ّ
 -5تمظهرات آليّات ّ
الرواية ّأول ما نصادفه هو عنواهنا "شات" واملستقى من املفردات املستعملة على
بال ّدخول إىل ّ
للتحول الذي عرفه البطل
ّ
الرواية واليت ّ
مهدت ّ
الشبكة ،ليكون عالمة دالة على األجواء املسيطرة على ّ
1
فمحمد سناجلة
،
الشات
فجره دخول فضاءات ّ
يف مساره االنتقايل من واقع إىل آخر والذي ّ
ّ
 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .542
* -ماتريكس المصفوفة باإلنجليزية  : The Matrixفيلم سينمائي تم إنتاجه في الواليات المتحدةاالمريكية في 31مارس 1999من
تأليف وإخراج األخوين وتشاوسكي أندي والري  ،وبطولة :كيانو ريفز ،لورنس فيشبورن ،وكاري آن موس .يتحدث الفيلم عن عالم
افتراضي يسمى  :المصفوفة صنع من قبل آالت حاسوبية واعية ألجل تدجين اإلنسان وإخضاعه الستخدامهم كبطاريات
مولدات طاقةلصالحهم ،عملية إدخال الكائنات البشرية ضمن برنامج المصفوفة الماتريكس الذي يجعل البشر يعيشون ضمن
هذا الواقع االفتراضي يتم عن طريق غرس أجهزة سيبرنتية ،ت ّم تصوير الفيلم في سيدني -أستراليا -بإنتاج شركة وارنر برذر وفيليج
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الرقمي أنّه أما عمل روائي خمتلف متاما
استخد هذا املصطلح منذ الوهلة األوىل حىت يؤّلد للقارئ ّ
الرواية الرقميّة حمالية
الرقمني  1و- 0حسب ّ
جسدت تصميم ّ
عن السرد العادي ،فحرلة ّ
الصورةّ -1
1
الرقمي
ايته
و
ر
غالف
سناجلة
استلهم
فقد
،
بذلك فيلم "ماتريكس"* الذي متّ إنتاجه عا 1111
ّ

ليؤشر على مرور بطله نزار إىل احلياة االفرتاضيّة؛ حيث تؤّلد لبيبة مخّار ذلك بقوهلا:
من نفس الفيلم ّ
الرواية باعتبارها واقعيّة رقميّة
« ّ
وعزز هذا التّوظيف بالعنوان الفرعي املصاحب لألصل والذي جينّس ّ
تعّب عن واقع اإلنسان احلايل الذي يعيش حياة رقميّة يتح ّكم فيها احلاسوب
ّ
ألهنا بشكلها ومضموهنا ّ
مبا يق ّدمه من خدمات يف لل اجملاالت واليت جتعله يعرف لينونة جديدة افرتاضيّة ».2
الالحق أو العودة للوراء،
الرواية ببناء ذي أساسني األول يبدأ من خالل النّقر على زر ّ
لتبدأ ّ
الرواية يف أهبى
وهذا األساس يشبه إىل ح ّد لبري نظا التّوريق  ،أما الثاين فتتجلى من خالله رقمية ّ
صورها؛ إ ْذ تنفتح أما املتلقي نوافذ ال يتم التواصل معها إالّ عّب النت ،وهو ما جيعلنا نؤلد على
ضرورة االملا بأساسيات املعلوماتية ملتلقيها ،الذي ال يفتأ جيد نفسه أما أحداث مفعمة خبيال
خصيب؛ حيث ق ّد لنا سناجلة شخصيّة بطله نزار الباحث عن ال ّذات ،والذي يعمل يف إحدى
رودشو بكتشرزو الفيلم األول ظهر في عام  1999تاله فيلمي الماتريكس – 5فيلم The Matrix Reloaded -والماتريكس - 3
فيلم  ، The Matrix Revolutions.جمع في الفيلم بأجزائه الثالثة ثالثة عناصر أساسية جعلته ثورة في عالم صناعة السينما فقد
جمع عناصر اإلثارة والحركة مع الخيال العلمي باألخص ضمن مجال علوم الحاسب وتطبيقاتها المستقبلية ،بعد صدور الفيلم صدرت
في مخلف دول العالم عدة كتب تحاول تفسير عالم المصفوفة  ،الماتريكس المتشابك شديد التعقيد أحدها باللغة العربية وهو كتاب ما
الرّابط:
على
ينظر:ويكيبيديا
حنا.
الماتريكس؟ للكاتب ميشيل
هي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%
)8A%D9%83%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
 -1ويكيبيديا على الرّابط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%
)8A%D9%83%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
 -2خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .544
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الشرلات متع ّددة اجلنسيّات ،حييا متنقال بني عامل واقعي متثله "صحراء سلطنة عمان" حبموالهتا و
ّ
يغري من
عامل رقمي افرتاضي جيد البطل فيه لل املتعة عّب تقنية االحبار غري املتناهي ،هذا الذي جيعله ّ
بالسلعة
قناعاته مؤلدا بأنّه اإلشكالية « مل تعد مسألة واقع تتم معاجلته بإعادة إنتاجه عّب حتويله ّ
واألداة أو بالنّص والفكرة بل مسألة واقع جيري معه خبلق واقع آخر غري واقعي هو واقع "فائق" بلغة
الالماديّة اليت
جان بودريار( )...حيث العامل جيري تسيريه من خالل العالمات الضوئيّة واملوارد ّ
السيّباين » ،1جاعال منه مالذه األولَ واألخري.
يتش ّكل منها الفضاء ّ
تصور جذب واقع البطل وفقره ووحدته وملله ،ويعّزز ذلك ما يصاحب النص من
الرواية ّ
فّ
املصاحب حبرلة ا ّلرمال اليت لانت خلفيّة أساسية
الضفادع
موسيقى غامضة ،يتبعها صوت نقيق ّ
َ
لألحداث ،اليت جاءت لرتصد لنا نقلة البطل من الكينونة الواقعيّة إىل الكينونة االفرتاضيّة عّب ولوجه
الرقمي حيث لل شيء متغري مع ،وهو ما ترمجه تغري خلفيّة الصورة من ليل حالك
املفاجئ إىل العامل ّ
الظال (حياة البطل قبل التشاف فضاءات االنرتنت الرحيبة) إىل النّهار املشع باألنوار (حياة البطل
يف عامله االفرتاضي اجلديد).

 -1حرب ،علي  :حديث ال ّنهايات فتوحات العولمة ومآزق الهويّة ،المركز الثقافي العربي ،الدّار البيضاء -بيروت ،المغرب  -لبنان،
ط  ،5002 ،5ص .171
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ

الصورة-3-
ّ

الرواية تبدأ مبشهد سينمائي ،يشبه جنريك فيلم يُعرض على الشاشة ،بعدها يبدأ
أحداث ّ
الرقمي
عرض الرواية ؛حيث يستهل اجلزء ّ
متحرلة تعمل فيها آليّات املونتاج ّ
األول منها بصورة رقميّة ّ
الصورة الكثبان الرمليّة املتماوجة والصحراء املوحشة وشكل
بشكل واضح ،وقد جتلى ذلك من خالل ّ
لكل ذلك يشري إىل صوت الرياح العاصفة املزجمرة ،لتبدأ
الغبار وهو ّ
يتحرك ،وصوت مصاحب ّ
الصورة يف التحول خمتزلة ظال الليل ،معلنة عن بزوغ نور الصباح.1

 -1الجويدي ،صالح مهدي  :ال ّتشكيل المرئي في ال ّنص الرّوائي الجديد ،عالم الكتب الحديث ،إربد-األردن ،ط  ،5015 ،1ص .522
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ

الصورة-4-
ّ

الرقميّة بكل جتلياهتا ،ويف اآلن
ومما تقد ندرك أ ّن الرواية جاءت لرتصد لنا مغريات احلياة ّ
السكون الوجداين التّا ،
نفسه حتكي لنا قصة حياة شخص يعيش يف ّ
صحراء قاحلة حياة الوحدة و ّ
الصدفة ملغامرة أخرى ،وهي االنفتاح على العامل
وبعد تعب عاطفي لان البطل يعانيه ساقته ّ
االفرتاضي لما تفصح عنه اجلزئية املوالية.
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
 /1 -5شات من الكينونة الواقعية إلى االفتراضيّة:
الريح
الروائي يف روايته إىل إبراز جوانب من نفسيّة هذه ّ
الشخصيّة من خالل صوت ّ
إذا ،عمد ّ
الشخصيّة ونفسها،
وأصوات أخرى وظّفها حسب حاجته ،منّت عن تناقضات غريبة جتتمع يف فكر ّ
فالعقل بني قلق وخوف من أنباء األمس ،وبني إحساس جبمال الطّبيعة وسحرها اليو .
ٍ
بوصف للحالة النفسية اليت لان يعيشها البطل واليت ترمي به إىل
فاملتصفح هلذه الرواية جيدها تبدأ
الرقمي لما تفصح عن ذلك الصورة رقم –-5؛ إذ بعد تل ّقيه لرسالة نصيّة على هاتفه
أحضان العامل ّ
النّقال حتدث النّقلة احلقيقيّة يف حياة البطل ،الذي خيرج من ذلك امللل املوغل يف الوحشيّة إىل
الرغبة يف احلياة ويف معرفة اجملهول.
ّ
الشغف و ّ

الصورة-2-
ّ
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
ظل اعتقاده جازما أ ّن امللل أوجده يف هذا املكان «الكئيب ..المنسي..
هذا األخري الذي ّ
ثم أخذني الملل ألدخل التّجربة» ،1جتربة الكتابة
في هذا ّ
الالمكان .....أوجدتني ّ
الصدفة ّ
الرقميّة اجلديدة املنفتحة على الالمكان ،أجل على الفضاء االفرتاضي املوجود و غري املوجود يف
ضائع
الوقت نفسه فانظره وهو يقول« :وفي هذا ّ
الالزمان عشت كل األزمنة....أنا الوحيد ال ّ
2
جمرد
أو
املعطى
اقع
و
ال
مع
طابق
الت
د
جمر
بوصفها
احلقيقة
فهم
ت
ال
هذا
ته
تشت
يف
ن
بأ
علما
،
المشتّت»
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ

يتحول الفكر-فكر البطل -من
التّوافق مع مسبقات الفكر وأطره املتعالية على التّجربة ،و هكذا ّ
حول
عامله الواقعي إىل عامل افرتاضي حماليا له يف القيمة ،ليصبح بذلك عبارة عن القدرة على خلق التّ ّ
عّب االندماج يف العامل السليكوين.
حتول اإلنسان من واقع حقيقي إىل واقع رقمي» ،3فهي ترصد
فشات «يُ ّ
عّب مضموهنا عن سريورة ّ
حتول اإلنسان من لينونته الواقعيّة إىل لينونته االفرتاضيّة ،من عامل إنساين واقعي إىل جمتمع
حلظة ّ
متوحدا مع ذاته ومتكيّفا هبا وبغري
متفردا ّ
الرقمي االفرتاضي «لائنا ّ
شبكي رقمي يكون فيه اإلنسان ّ
أقل احلدود املمكنة وهذا اإلنسان ستكون ذاته موضوعه األساسي ،وبذا
حاجة إىل اآلخرين ّإال يف ّ
املتفردة».4
سيعود اإلنسان إىل طبيعته األساسيّة وهي الطّبيعة ّ

 -1سناجلة ،محمّد :شات رواية واقعيّة رقميّة على موقعhttp://arab-writers.com-chat- :
 -2المرجع نفسه.
 -3خمار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .533
 -4سناجلة  ،محمد  :رواية الواقعيّة الرّقميّة  ،على الرّابط .www.ktobarabia.com :
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
بكل
فاملبحر يف العامل ّ
الرقمي والذي يداو دخوله بشكل مستمر واملتفاعل مع أحداثه ّ
تفاصيله يعيش يف ازدواجيّة يف منط احلياة ،ممازجا بني عاملني -واقعي وافرتاضي 1-فكان لزاما عليه أن
أهم ّمسات اإلنسان االفرتاضي واليت متيّزه عن نظريه
حيسن التّوفيق بينهما ،وقد ّ
وضح "السيّد ياسين" ّ
الواقعي فيما يأيت:2
الرقميّة ،ويدرك أنّه يشهد
 حمب لالستطالع يشعر أنّه يشارك يف ثورة لّبى هي الثّورة ّتغريات جذريّة على مستوى العامل.
ّ
لل شيء.
 حيمل روحا علميّة تظهر يف ّاجتاهه إىل شبكة األنرتنت واالعتماد عليها يف ّالشخص أصبح يعرف لثريا من األمور
 حرلي الفكر ،وذلك نتيجة الواقع الذي مؤداه أ ّن ّالالهنائي مبصادر املعلومات واملعارف واالنرتنيت.
أقل وقت ممكن حبكم التع ّدد ّ
يف ّ
التخصصات العلميّة املختلفة على
 متكامل املعرفة وهذه مسة طبيعيّة نتيجة زوال احلدود بنيّ
فالشخص املوجود يف الواقع
الشبكة ممّا سيقضي على التّفكري األحادي ،أو املنغلق داخل علم حم ّددّ ،
ّ
واملبحر يف نفس الوقت «ال موجود وال معدو وال معلو وال جمهول وال منفي وال مشتت» ،3قد
الرقمي فإ ّن
يكون بذلك املستخد يف عامل ّ
الشبكات ّ
فعاال مقارنة بعامله احلقيقي «وبتعبري العصر ّ
اخليال املتّصل هو الواقع احلقيقي واخليال املنفصل هو الواقع االفرتاضي» ،4ويف سياق هذا املفهو

 -1البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب ال ّتفاعلي ،ص .454
 -2المرجع نفسه ،ص .452
 -3سناجلة ،محمّد  :رواية الواقعيّة الرقميّة ،ص .54
 -4المرجع نفسه  ،ص .52
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الرملي" ،اليت تكون بالنسبة للبطل حلظة الصدق الكّبى
الرقمي إىل صفحة "العدم ّ
ينتقل بنا املؤلّف ّ
بينه وبني نفسه لما يتجلى ذلك يف الصورة .6

الصورة-2-
ّ

الرقميّة:
الروابط ّ
ّ 5-5

الرابط الثّابت املتمثّل يف للمة "هاربا" املكتوبة
بناء على الصفحة أعاله و ّ
بالضغط على ّ

الصفحة
نص
سردي آخر يف أعلى ّ
باللّون األزرق املضيء يتم تفعيله بلمح البصر؛ حيث يُفتح لنا ّ
ّ
الروابط النّشطة
على اليسار ،مما جيعلنا ِّ
نثمن ما ذهب إليه اجلويدي حني ذهب إىل التأليد أ ّن هذه ّ
مبثابة الشفرة ،وهي متثّل قانون للكيفيّات ،و بواسطتها ينتقل املشاهد أو املتل ّقي من رابط إىل آخر.1

 -1الجويدي ،صالح مهدي :ال ّتشكيل المرئي في ال ّنص ال ّروائي الجديد ،ص .522
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ

الروابط إىل عالمات ّدالة تليها أشكال خمتلفة قد تأيت على شكل مؤشر
وبذلك تتحول هذه ّ
أو أيقونة أو مجل أو للمات ،وهو ذات ما جنده عند النقر على للمة "هاربا"؛ اليت بالنقر عليها
مؤحول إىل عالمة ماثلة أمامه؛ أل ّن للمة "هاربا" هي يف الواقع عالمة
سرعان ما يتحول الرابط من َ
مؤول آخر يتّخذ شكل رابط
بارزة تنوب عن العالمة املضمرة تكون حباجة إىل حم ّدد آخر أي إىل ّ
جديد 1ولغة جديدة لن تكون الكلمة فيها سوى ٍ
جزء من الكل ،2على أن تكون هذه اللغة «سريعة
أين»،3
الصفر وال تساويه ومن هنا ال جمال لإلطالة والتّ ّ
مباغتة ّ
فالزمان ثابت واملكان هناية تقرتب من ّ
الصوت
بالصورة و ّ
ولل هذا نستشفه من خالل القراءة املتأنية لكل رواية رقمية ،هذه «اليت تكتب ّ
واملشهد السنيمائي واحلرلة» ،4باإلضافة إىل لغة الكلمة لما أسلفنا.
 -1فهيم ،شيباني عبد القادر :السرديّات الرّقميّة  -بحث في سيميائيّات ال ّنص المترابط ،ص .26
 -2حوار أجراه عبد ال ّنور إدريس مع محمّد سناجلة موجود في دفاتر االختالف ال ّرقمية.على الرّابط :
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=59186&r=50&cid=0&u=&i=1043&q
3

 المرجع تفسه.4
 -المرجع تفسه.
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ

الروائي ،فإ ّن خري ٍ
جتل له لان يف
وألننا حيثما نتح ّدث عن النّسيج اإلبداعي جنده يف النّص ّ
نصه بروابط متنوعة تعمل على خلق صناعة
اعتقادنا يف الروية الرقمية ،اليت يقو فيها املؤلف بتطعيم ّ
الفعالة يف
مجاليّة يف غاية االتقان تدفع القارئ إلعادة قراءة النّص ،والبحث عن دالالته ،واملشارلة ّ
الروابط ،وبذلك حتقق حلم سناجلة يف لتابة رواية
السريع على ّ
إعادة خلقه من خالل املسح البصري ّ
رقمية خمتلفة عن املوجودة يف الساحة ،وأل ّن هذا احللم لان شديد السيطرة على فكر سناجلة فقد
جتلى هذت احللم يف نصه الرقمي حني قال مصرحا بذلك يف الفقرة املوضحة أسفل باللون األمحر.
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
إذا ،نبحر مع شات إىل العدم لكنّه عدم رملي من صحراء األردن مع موسيقى مغايرة لليت
الرسائل النّصيّة
الرواية "مين حبيبي أنا" وهي نغمة استعملها "نزار" للداللة على ّ
استعملها يف بداية ّ
السرديّة املعنونة بـ ""SMS؛
اليت تصل إىل جهازه "-موبايل"-على ح ّد تعبري البطل وذلك يف العقدة ّ
الرسالة بالظّهور بطريقة األمنيشن
حيث يظهر لنا اهلاتف النّقال من نوع ( )Nokiaمثّ يبدأ حمتوى ّ
الرسالة املعروضة خيتفي اهلاتف.
حيث تتّجه حروف الكلمات إىل األعلى وبعد انتهاء ّ

يبني احلالة النّفسيّة اليت يعيشها البطل ،فنوع النّغمة
السميوطيقي ّ
وهنا نؤلد أنّه ّ
حىت املستوى ّ
اليت اختارها واستعملها جلهازه ترتجم حالة الوحدة اليت يعيشها وظالل املاضي اليت تطارده فهو
ظل ذيل طويل سرعان ما يتالشى تحت الهجير ....الشيء...
القائل« :ولم يتب ّق منها سوى ّ
حب
صحراء ورمال على م ّد البصر...هجير ولهب يجلدك طوال النّهار ...هاربا من جحيم ّ
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
1
الروابط التّفاعليّة املوجودة
ف
،
الحب المجنون»
يجمرها
الروح بعد أن ّ
ّ
مجنون ...ماذا يتب ّقى من ّ
ّ

يتحرك من
الرابط الذي ّ
الروائي هي اليت ح ّققت تفاعليّة املتل ّقي وأعطته لل احلريّة يف اختيار ّ
يف املنت ّ
فعاال يف العمليّة اإلبداعيّة ،وما نسجله يف هذا املقا أ ّن
السردي ممّا جيعل منه مشارلا ّ
خالله يف املنت ّ
الصفحات يف
تشعبيّة ومل تكن مبنزلة تقليب ّ
الروابط فكانت ّ
سناجلة قد أحسن اختيار مواقع ّ
النّصوص الورقيّة التّقليديّة ،وهو ما حيتّم علينا الوقوف عند مسارات القارئ داخل النص الروائي .

 القارئ والمسارات القرائيّة:إ ّن قارئ النص الرقمي جيدنفسه أما ع ّدة مسارات وأشكال خمتلفة ممكنة لقراءة العقد ،وهذه
الروابط حيث «ال تقتصر
املسارات حيتمل أن توجد فيها مسارات أخرى ناجتة عن عد تنشيط ّ
السردي» 2مبا
وظيفة احلذف على التّأثري يف زمنيّة النّص ولكن أيضا يف املكان وعلى ّ
مكونات اجلهاز ّ
الرقمي–األيقوين وهو يف طريقه لعمليّة القراءة
فيه من قارئ رقمي ومؤلّف رقمي .على أ ّن القارئ ّ
فيظطر للبحث عنها ،وهذا ما المسناه يف مسارنا القرائي؛ أل ّن
يصطد مبجموعة من األشياء جيهلها
ّ
يتعرض هلا الكائن الواقعي يف
الرقمية حترص على إثبات احلكاية املوالبة للتّ ّ
غريات اليت ّ
رواية الواقعية ّ
رحلته حنو لائنه االفرتاضي ،ومن أجل ذلك فاملسارات القرائيّة املفجرة ال تشتغل لما تشتغل املتاهة،
بل لاحلاشية اليت تأيت مبعلومات وتوضيحات إضافيّة تعمل على إغناء العقدة النّصيّة ،3وهذا ما

 -1سناجلة ،محمد  :شات.
 -2خمار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .542
 -3المرجع نفسه ،ص .523
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
تتكون من ثالثة
الرابط ّ
األول "ياهو" حيتوي على ثالثة مسارات هي بدورها ّ
وجدناه عند تنشيط ّ
نصوص.
الروابط املستخدمة يف النص الروائي "شات" فهي" :تباح-شيء-ألم-أطاق" وعليه ميكن تقسيم
أما ّ
هذه املسارات إىل أقسا ثالثة لما يوضيحها اجلدول اآليت:
مسارات بسيطة

مسارات دائريّة

الرملي
-العدم ّ

التحوالت 5
ّ -

-نغمات sms

-والدة

التحوالت1
ّ -

-ليلة حب

شاق
-وطن الع ّ

-تالشي

-العاشق

-بين بين

-نصالهم

-رؤيا

مسارات شجريّة

-وجود

-حين يستقر الكون

االجتاه تنطلق من العقدة الوصيّة إىل النّص
وبالعودة إىل املسارات البسيطة فهي «ثنائيّة ّ
1
الرملي جند مسارا واحدا واملتمثّل يف للمة
ّ
تتم العودة إليها» وبالنقر على العد ّ
املنشط ،ومنه ّ

 -1خمار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .524
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الرابط "ياهو" فهو حيتوي على مثانية مسارات منقسمة إىل مشاهد سنيمائيّة وخواطر
"هاربا"ّ ،أما ّ
وتنشط نصوصا متع ّددة للّها تعود
نص حم ّدد ّ
داخليّةّ ،أما املسارات ال ّدائريّة فهي «بؤريّة تنطلق من ّ
1
تحوالتّ ،"5أما العقدة "وجود" فهي تنتمي إىل املسار الشجري والذي «ينطلق
"
يف
لة
املتمث
و
إليه»
ّ
ّ

تتعزز باحلرلة».2
متوجها إىل أخرى فرعيّة ،ممّا يسمح بظهور نوع من الرتاتبيّة ّ
من عقدة أساسيّة ّ

الصورة:
ّ 3-5
املتحرلة ومنها
تضم أمناطا من ّ
عند تفاعلنا مع رواية "شات" رأينا أ ّن الصورة ّ
الصور منها ّ
الثابتة ولدراسة ذلك ميكن تقسيمها إىل ستة عشرة جزء ،فوجود الصورة ضروري ال ُميكن االستغناء
عنه فهي جزء ال يتجزأ من العمل لكل ،وختفيف األلوان واختالف اإلضاءة لان حسب املراحل اليت
ومهم ،و التّقسيم متّ حسب
جمرد خلفيّة وإّمنا عنصر أساسي ّ
الروائي فهي ليست ّ
يقتضيها املنت ّ
مساحة اجلزء بالكيلوبايت ويبدأ لل جزء من هذه األجزاء بشريط التّحميل الذي يستغرق بعض
حىت يبدأ الفصل وميكن توضيح هذه األجزاء يف اجلدول اآليت :
الوقت يف التّحميل ّ

 -1خمار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .524
 -2المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها.
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
-1مشهد

-5األول
العنوان الجزء ّ

127ك.ب

 727ك.ب

-3-

-4-

الجزء الثاني

الجزء الثالث

التحوالت)1
( ّ

التحوالت )5
( ّ

-2-

-2-

-7-

-7-

الرابع
الجزء ّ

الجزء الخامس

السادس
الجزء ّ

السابع
الجزء ّ

(بين بين)

والدة

رؤيا

 453ك.ب

 323ك.ب

 133ك.ب

شاق
وطن الع ّ
 207ك.ب

-3-

-10-

-11-

-15-

الجزء الثّامن
العاشق

الجزء التّاسع
ليلة حب

الجزء العاشر

الجزء الحادي عشر

ثورة العشاق

تالش

 112ك.ب

 452ك.ب

 333ك.ب

 114ك.ب

-13-

-14-

-12-

الجزء الثاني عشر

الجزء الثالث عشر

الرابع عشر
الجزء ّ

وجود

نصالهم

 315ك.ب

 527ك.ب

يستقر الكون
حين
ّ

 427ك.ب

 357ك.ب
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 235ك.ب

الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الرواية وميكن ترتيب
وانطالقا من هذا اجلدول نالحظ تباينا واختالفا واضحا يف حجم أجزاء ّ
هذه االجزاء ترتيبا تصاعديّا بالكيلوبايت وفق "12عقدة سرديّة" على الوجه اآلتي:
-1تالش ( 114ك.ب).
-5العاشق( 112ك.ب).
-3مشهدالعنوان( 127ك.ب).
-4رؤيا( 133ك.ب).
-2نصالهم( 527ك.ب).
-2وجود(.)315
يستقر الكون (3ك .ب).
-7حين
ّ
شاق ( 333ك.ب).
-7ثورة الع ّ
-3والدة ( 323ك.ب).
-10بين بين ( 453ك.ب).
-11ليلة حب ( 452ك.ب).
تحوالت 427( 1ك.ب).
ّ -15
شاق ( 207ك.ب).
-13وطن الع ّ
التحوالت 235( 5ك.ب).
ّ -14
151

الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
األول ( 727ك.ب).
-12الجزء ّ
محمد سناجلة باختالف موضعها وذلك اعتبارا
الصور اليت وظّفها ّ
ولما أسلفنا ختتلف أنواع ّ
الصورة الفوتوغرافيّة خطابا رمزيّا حرفيّا يقو على أساس
السردي فـ «إذا لانت ّ
ملا خيد املشهد ّ
املصور إذ ال
العالقات اليت تربطه بالواقع ،فإ ّن هذه ّ
الصورة الفوتوغرافيّة تقلّص أو ختتصر املوضوع ّ
1
الصورة دليل على انتقال
ميكن تصوير املساحات الطّويلة واألطوال واألبعاد» وهذا يعين أ ّن تب ّدل ّ

الصحراء القاحلة إىل مشهد املساحات اخلضراء
السردي املرتّب حسب اجلدول من ّ
آخر يف املشهد ّ
انعكاسا للعالقة العاطفيّة اليت نشأت بني "نزار" و"ليليان" ،وهي عالقة عاطفيّة افرتاضيّة.
السردي جيدر بنا التأليد على أ ّن هناك مداخل ع ّدة ملشاهدة النّص
وبالعودة إىل املشهد ّ
املتحرلة حبموالهتا الداللية إالّ تعبريا عن قدرة النص الرقمي بطبيعته
وقراءته ،وما تع ّدد الصور ّ
الرقميّة ّ
التشعبية على احتواء أنظمة ووسائط خمتلفة تتداخل وتتكامل يف جمموعها إلنتاج هذا املولود النصي
اجلديد.
ولل هذا جيعلنا جنز بأ ّن الواقع اجلديد الذي تعيشه رواية الواقعية الرقمية يفرض عليها
الصوت واملشهد السينمائي واحلرلة؛ عناصر تستلهمها لتدجمها ضمن بنيتها
االنفتاح على الصورة و ّ
اليت متتاز بتجاور التنظيمني :اخلطّي وغري اخلطّي وذلك بفضل تواجد وحدات ثابتة وأخرى ديناميّة
اجلو
ّ
يتم تطعيمها بفضاءات تنتقل بالقارئ من غرف الدردشة إىل ّ
تؤمن تنشيط مسارات قرائيّة ّ
 -1الجويدي ،صالح مهدي :ال ّتشكيل المرئي في ال ّنص ال ّروائي الجديد ،ص .562

152

الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
خصوصيّة تنفرد هبا
السينمائي إىل العامل النّفسي للبطل من خالل خواطره وحواراته ال ّداخليّة .وهي ّ
1
الرواية جيعلها تنخرط وبسرعة الّبق يف
حيكم
الذي
العا
فاملنطق
وعليه
،
الرواية على املستوى التّقين
ّ
ّ

الرقمي.
الواقع الثقايف ّ
واتكاء على تلك الطبيعة التشعبية من جهة هلذا النوع من النصوص والصفة التفاعلية من
جهة أخرى ،تقد الرواية التفاعلية طرحا فيما يتعلق بغياب املبدع أو موت املؤلف وحضور املتلقي
حضورا لليا ومكثفا ،ال لشيء إالّ ألهنا تفرض على مبدعها إلقاء النص يف فضاء الشبكة أما عدد
وحرة على النص
ال حيصى من املتلقني وانتظار ما ستسفر عنه سيطرة املتلقي ،اليت تكون سيطرة تامة ّ
يف غياب واضح وصريح ملبدعه ،2الذي يظل أما حضور القارئ حاضرا غائبا يف الوقت نفسه.

 4-5االنفتاح على نصوص ذات طبيعة مشهديّة :

الرسائل اإللكرتونيّة بني منال ونزار لذلك خمتلف احملادثات داخل "غرفة
ويتمثّل ذلك يف ّ

وضحة يف
السياسة" مبكتوب أو "مملكة ّ
العشاق" املتواجدة يف موقع "ياهو مسنجر" لما هي م ّ
ّ
األيقونة اآلتية:

-1خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .542
 -2البريكي ،فاطمة  :مدخل إلى األدب التفاعلي ،ص .422
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
السردي ممثّلة لاآليت:
أما يف غرفة السيّاسة مبكتوب فقد لانت الصورة ّ
الرقمية للمشهد ّ

الرقمي ويدفعه إىل النّقر لالطالع على ما
ولنوع من التّفصيل املفاجئ الذي يدهش املتل ّقي ّ
العشاق" وعن آخر األحداث اليت ّأدت إىل إهناء هذه
تتضمنه من حمادثات جرت داخل غرفة "وطن ّ
ّ
اململكة

154

الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
التشعيب عّب «مخسة وأربعني مسارا وطريقة
مرة أخرى إىل فضاءات خمتلفة للنّص ّ
لندخل ّ
ملتابعة احلكاية وإغنائها واليت ميكن اخلروج منها دون اخلوف من التيه يف شبكة النّصوص املنشطة
السهولة وذلك
املتبديّة لنوافذ على صفحة العقدة احلاملة هلا ،واليت ميكن ّ
الرجوع إليها ومبنتهى ّ
بالضغط على عالمة إغالق» 1لما تعلن عن ذلك الصورة اآلتية:
ّ

الضغط على األيقونة اليت تظهر باللون األزرق ( ،(politicsنستمع إىل نغمة موسيقية
مبجرد ّ
و ّ
معلنة عن حتول اخللفيّة.

 -1خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .521
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
السياسة" ،وهي عبارة عن رابط يعطي إشارات
وجيدر التّنويه أنّه قبل دخول نزار إىل "غرفة ّ
الزرقاء معلنة انتماءها اجلديد للغة جديدة ،دخل بعجلة
الصفحة ّ
ضوئيّة حيث تتهاوى احلروف على ّ
يصرح هو بذلك ،واختار لينك شات ،مثّ أدخل
من فاتته الدنيا على موقع مكتوب دوت لو لما ّ
السياسة".
اسم املستخد ( )user nameوللمة السر ( )pass wordودخل إىل "غرفة ّ
الرواية على
وهنا نتوقف لنؤلد ما لانت "لبيبة ّ
الروابط فتحت ّ
خمار" قد أعلنته من أ ّن هذه ّ
عوامل متع ّددة وخمتلفة ترتابط فيما بينها وتتحاور عن طريق تعلقها ببعضها البعض ،تعلقا ميَُ ِّكن العقدة
للرابط من التّواري فاسحة اجملال لظهور عقدة أخرى منفصلة عنها ومرتبطة هبا يف
سابقا احلاملة ّ
متحررة من التّابع ،وتش ّكل معظم النّص.1
الوقت نفسه ّ
أما نزار/النّص على ح ّد تعبري فاطمة ل ّدو فيمكن اعتباره ذاك الطّفل الذي حيبو على أرضيّة
التعرف على تضاريسها وشعبها العجائبيّة بكل ما أويت من قوة ،وهو ال يقف عند ذلك
جمهولة حياول ّ
فحسب ،بل يسعى جاهدا لتعلّم لغتها االفرتاضيّة وأجبديتاها االلكرتونيّة علما بأ ّن «محولة العامل
االفرتاضي من خالل نقاشات غرفة الدردشة مل تتم ّكن من االنفصال عن الواقع ،بل هي غارقة من
جهة يف واقعيّة مفرطة رغم تغيري أمساء املشرتلني» 2ومن جهة ثانية يف تأثيث حوارات بألفاظ جتعلها
يف حالة البني بني.

 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة  ،ص .525
 -2كدو ،فاطمة  :أدب - com.مقاربة للدّرس األدبي الرّقمي بالجامعة  ،ص .152
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ

جمسد؛ ألنّه يعيش بني عاملني
وعلى ذلر حالة البني بني فإ ّن بطل هذه الرواية يع ّد خري ِّ
أحدمها افرتاضي واآلخر واقعي ،بني صراع امللل وواقع مظلم وعامل شبكي مضيء بلون أزرق ينبض
باحلياة.

157

الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ

موضح يف اجلدول معنون بـ ـ ":والدة " يظهر أمامنا ما يشبه
ننتقل إىل اجلزء اخلامس لما هو ّ
مرة أخرى الكلمة
الومضة اخلاطفة باللّون األزرق السبرياين مع موسيقى يف أقل من ثانية ،فترتابط ّ
الصورة واإلضاءة واملوسيقى ،لتش ّكل لنا سردا رقميا بامتياز« ،متيحة للنّص أن ينكتب عليها
و ّ
1
مرة
األحداث
لتجري
الصفحة الزرقاء معلنة انتمائها اجلديد للّغة اجلديدة»
وتتهاوى احلروف على ّ
ّ

املرة
أخرى بني الدردشة يف "غرفة السياسة" ليجد نزار نفسه قد واجه واقعه ال ّ
صامت والذي انبىن هذه ّ
عمار جتسيدا لشخصيّة "ياسر عرفات" مثّ
على "القضيّة الفلسطينيّة" فتظهر شخصيّات أخرى أبو ّ
"أحمد ياسين" حماليا "لحركة حماس" ومدافعا عنها و أمساء افرتاضيّة أخرى ،يتعايش معها
جمرد ختيّالت أو أوها فحسب ،بل هي تفاعالت فعليّة ،اهلدف
املستخد  ،وهي ال تنطوي على ّ

 -1كدو ،فاطمة  :أدب -com.مقاربة للدّرس األدبي الرّقمي بالجامعة  ،ص .156
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
منها التمتع باحلريّة ولشف ال ّذات وتعريّتها وهبذا نكون أما واقعيّة افرتاضيّة تنهل من املنبعني دون
هوادة.
الصورة والفكرة املمت ّدة جبذورها إىل الواقع
وعليه فإ ّن نسج ميثاق قرائي بني النّص املكتوب و ّ
مرة أخرى فهم العالقة القائمة بني ما لان وما سيكون ،وهو ما فعله نزار يف "تالشي ".
جيعلنا نعيد ّ
«فصلت من عملي بعد غيابي المتكرر ،جاءني كتاب الفصل إلى حجرتي طالبين منّي
إخالء الحجرة خالل  47ساعة .....لم أهتم ،كنت قد اتخذت قراري وعرفت طريقي ،ولو لم
ثم غادرت مخيمهم المجدب إلى األبد.1»...
يفصلوني لفصلت نفسي حزمت أمتعتي القليلة ّ
فنزار عرف طريقه من خالل األزرق السّباين وهذا ما أ ّلده يف "وجود" يف ورقته األوىل حني
ّقرر بقوله" :سأعيش في األزرق السوبراني ...تحيط بي ظالل العاشق* واأللياف الضوئيّة ".
الرقميّة ال ب ّد له أن
الرقمي يف قراءة هذا اجلزء من الرواية ّ
وللتنويه نقول إنّه عند شروع املتل ّقي ّ
الرقميّة فمشارلته هي اليت حت ّدد
خيتار النّقر واالستمرار يف اإلحبار أو أخذ طريق أخرى ّ
لتتمة الرواية ّ
ذلك.
متفرع
فعند النّقر على كلمة الضوئيّة واملمثّلة لرابط تنزل ورقة أخرى لأهنا انسلخ منها لنص ّ
مرة أخرى "واكتشفت بأنّي سواي وسواي كان كأني ...حقيقتي وهم ووهمي حقيقة"،
ليقول فيها ّ
الرابط املتمثّل يف للمة "حقيقية" تنزل ورقة أخرى تتواىل فيها االعرتافات املضغوطة من
وبالنّقر على ّ
 -1سناجلة ،محمد :شات رواية واقعية رقمية.
* -ظالل العاشق هو جزء من عنوان الرّواية التي سنتطرّق إليها في المبحث الثالث ،وهو ما يجعلنا نجزم أنّ سناجلة حين قرر ولوج
هذا العالم الجديد كان ذلك بعد تخطيط ورؤية مستقبلية مدروسة الخطى.
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
مثل "الحقيقة ظل وهم" ،وعند النّقر على "وهم" تسقط ورقة أخرى لتب عليها "وحين قابلتني..
ثم ضاجعت ظلي وما ظلي سواي فانتشيت "...وعند النقر على
عانقتني وودعت صورتي البالية ّ
رابط "سواي" تنزل ورقة أخرية حاملة قراره األخري الذي يقول فيه" :رميت قناع الحقيقة ألكون
عينها".

وهكذا يأخذ نزار مستح ّقاته املالية ويشرتي مقهى انرتنت منشئا مملكته اجلديدة بفوزه يف
انتخابات تعني رئيسا للمنتدى االفرتاضي ،اليت اقرتح إجراءها ،وذلك بنتيجة  10أصوات مقابل 00
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
السب
اهتم
أصوات ،ف ّ
ّ
بالغش والتّزوير و ّقرر مع مؤيّديه مغادرة اململكة االفرتاضيّة بعد تعرضه لوابل من ّ
وضح ذلك يف الفصل األخري املعنون ب "حتّى يستقر الكون" وألغى بذلك مملكة
و ّ
الشتم وقد ّ
للمتمردين ...ببساطة
"وطن العشاق" أليس هو القائل "انسحبت ..نعم غادرت مملكتي وتركتها
ّ
ال أستطيع أن أقبل بمثل هذا الخطاب غير األخالقي في مملكتي ..مملكتي للحب وللحريّة
شعر ولألغنيات ال لأللفاظ البذيئة ،والكلمات النّابية" ،وهكذا يغادر البطل الفاشل الصحراء
لل ّ
مرة أخرى إىل منفى آخر جيّره امللل ،حماوال البداية من جديد.
ليعود ّ
فالبطل إذا ،يهرب من واقعه احلقيقي-االفرتاضي حامال معه آماله وآالمه إىل عامل
االفرتاضي-احلقيقي؛ حيث الالحدود والالقيود ،وهدفه املنشود حتقيق ما عجز عن حتقيقه يف العامل
صد خبيبة أخرى ليجد نفسه يف عامل سيليكوين-إنساين موا ٍز للواقعي
اإلنساين-السليكوين ،غري أنه ُ
حىت يف خيباته ،ولل هذا جيعلنا جنز بأ ّن واقعه أضحى افرتاضيا ،وعامله االفرتاضي أضحى
وجريء ّ
بكل مكبوتاته ومشالله وبل وحىت أنظمته.
هو واقعه؛ ذلك أل ّن نزار نقل عامله الواقعي إىل االفرتاضي ّ
وتأسيسا على ما سبق ميكن القول إ ّن رواية "شات" تع ّد حبق منعطفا سرديا مميزا؛ ذلك أ ّن
الرقمي ،...يراهن
« ّ
حممد سناجلة وهو يق ّد لنا هذا التّشظي يف اإلنسان العريب يف عالقته بالعامل ّ
على تأسيس أرضيّة ينقل إليها الواقع اليومي...ليجعله ينكتب سردا وخطابا بتقنيّات وآليّات
تكنولوجيّة تفرضها املرحلة احلالية من القرن ال .1»21
 -1كدو ،فاطمة :أدب - com.مقاربة للدّرس األدبي الرّقمي بالجامعة ،ص .444
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
الرقمي هي انعكاس هلذا الواقع يف
وإ ّن اللّغة اليت استعملها سناجلة من مفردات العامل ّ
ومستفزا ومنجذبا إىل تب ّدل
"شات" فأنت ال تستطيع أن تقرأها باسرتخاء تا بل تبقى مشدودا
ّ
الصور واملوسيقى والتقلّبات املفاجئة ،اليت تعكس تنوع البناء النصي ،الذي ميتح من لل ما
األلوان و ّ
من شأنه أن يغذي اجلانب الرقمي فيه ،ويفرض وبكل جرأة وجهة نظر مبدعه الذي بات يؤمن
بضرورة الضرب على ايقاع العصر ملوالبة التطور احلادث .ومن أجل ذلك أدمج يف روايته لل العناصر
تنوع اخللفيّات واإليقاعات
اليت متنحها النّظا املتع ّدد الوسائط من صوت وصورة وحرلة ،مضافا إليه ّ
الروائي،1
املوسيقيّة واللّقطات السينمائيّة ،ولل يقو بوظيفة حم ّددة ختد األهداف ّ
العامة اليت سطّرها ّ
وظل يسعى إىل حتقيقها يف هذه الرواية ويف غريها من الروايات الالحقة.
ّ
الرقمية هي انعكاس واضح ملا آلت إليه
وقد بات من نافلة القول التأليد على أ ّن الرواية ّ
الرقمي يدعونا إىل إعادة التفكري يف الوسائل
فتغري الوسيط من ّ
الكتابة األدبيّةّ ،
الشفهي إىل الورقي مثّ ّ
واالجراءات اليت نتوسل هبا إىل فك شفرات النص وحماولة الوقوف عند بعض دالالته؛ أل ّن األدوات
الكالسيكية له تعد جمدية مع نص أعلن ،ويف اخلفاء ،موت مؤلفه ،وأعطى القارئ لامل احلرية يف
التفاعل معه وبه.
وضح أنّه ال ميكننا حتقيق
ونعتقد جازمني أ ّن سعيد يقطني قد وفّق إىل ٍّ
حد بعيد حني ّ
حوالت بعني االعتبار ،فاملفاهيم املستعملة يف
التّواصل املنشود بواسطة املفاهيم دون أخذ لل هذه التّ ّ

 -1خمّار ،لبيبة :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .576
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الرقمي في رواية (شات).
الفصل ّ
السرد ّ
األول :آليّات اشتغال تقنيّات ّ
هذا النوع من الكتابة يف عمومها ذات محولة فكريّة وذهنيّة ال ميكن تناسيها ،ولذلك ال بُ ّد من
بالصور املالئمة لداللتها وأبعادها.
وضعها يف سياق معريف خاص لنتم ّكن من ملئها ّ
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الفصل الثاني:
التشكيل المقطعي وسحر القراءة
في رواية(صقيع).

الفصل الثاني :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع).
توطئة:
الرقمي مبادته الوسائطيّة يف إبداع أشكال غري منطيّة قادرة على توليد املعىن،
يُسهم األدب ّ
مؤطّرة بسريورات دالليّة نصيّة تتمثّل يف ظهور أجناس أدبيّة وصور ختييليّة تتجاوز نطاقات التّجنيس
1
فالرواية كتبت باستخدام تقنيّة ( )Linksاملستخدمة يف صفحات ومواقع االنرتنيت ،وقد
،
على الورق ّ

حّت
كل بدعة مرفوضة ّ
اعترب سناجلة رواية الواقعية الرقمية بدعة جديدة مل تكن من قبل حيث أ ّن « ّ
حّت أش ّد معارضيها وهذه سنّة احلياة منذ بدء البدء ،ولنا
ترتسخ وتثبت أقدامها على األرض فيتبعها ّ
ّ
2
ينم عن وعيه بأمهيّة
هذا
كل
و
،
يف أيب متّام وابن عريب وأدونيس وقبلهم املعلم األكرب مثل وقدوة»
ّ

الروائي ،وتطوير آليّات االستفادة منها ،بل إنّه
هذه الوسائط ودورها يف رسم خرائط جديدة لإلبداع ّ
للتطور والتّب ّدل ،3وهو ما نالحظه يف رواية (صقيع) اليت
هو وحده الكفيل جبعل جتربته الكتابيّة قابلة ّ
سعى الكاتب من خالهلا إىل إثبات وجوده ككاتب رقمي بامتياز كما سيتجلى لنا يف الصفحات
اآلتية.

 -1شيباني ،فهيم عبد القادر :السّرديّات الرّقميّة بحث في سييميائيّات ال ّنص المترابط ،ص .181
 -2سناجلة ،محمّد  :رواية الواقعية الرقمية ،ص ص..21-2 ،
 -3يقطين ،سعيد  :قضايا الرّواية العربيّة الجديدة الوجود والحدود ،ص .55
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الفصل الثاني :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع).
 -1التّشكيل المقطعي في رواية صقيع :

الرقمي تواجهك شاشة سوداء
تبدأ الرواية مبؤثّرات صوتيّة رقميّة؛ إ ْذ عندما تفتح النّص ّ
يدل على ليلة شديدة الربودة وحالكة
مصحوبة بصوت العواصف و تساقط لألمطار والثلوج ،ممّا ّ
الظالم ممتزجة بصوت ال ّذئاب اليت خيتلط عوائها بصوت العواصف ،بعدها تظهر لنا شاشة مكتوب
عليها مساعد يف اإلخراج والتّحريك "عمر الشاويش" ،تليها لوحة أخرى ُكتب عليها إخراج "
محمد سناجلة ".
ّ
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الفصل الثاني :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع).

الرواية وقراءهتا نالحظ أ ّن سناجلة قد وظّف يف روايته زمنا رقميّا جتاوز بذلك
وبعد حتميل ّ
الزمن الكرونولوجي اخلطّي القائم على حتديدات حنوية متثلها الثالثية املشهورة (املاضي ،احلاضر
ّ
الزمن املوضوعي.1
حررهتا من التعاقب الذي حيكم ّ
واملستقبل) ماحنا لألحداث مرونة ّ
الرعد وأصوات تشبه االهنيار واالصطدام
السردي مصحوبا بأصوات ّ
ليظهر بعد ذلك املنت ّ
واالجنراف.
الصورة معا فضاء سيميائيّا خيتزل أبعادا دالليّة ونفسيّة ترسم آفاق
الصوت و ّ
إذ يُش ّكل ّ
الصوتيّة واملرئيّة عتبة تتعالق مع العنوان الذي جاء خمتزال لعبارته اليت
الوحدة ،وهبذا تكون املؤثّرات ّ
الريح تعوي يف اخلارج كذئاب ّقرها اوجوع فناحت  .........برد ومطر ،وثلج تراكم يف
يقول فيهاّ « :
األحناء  .....صوت حبّات املطر وهي تعانق النّافذة  .2».....بعده مباشرة تظهر صورة شخص
 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .151
 -2سناجلة ،محمد  :رواية صقيع.
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الفصل الثاني :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع).
الضياع ،يعيش يف عتمة املكان
جيلس وحيدا يف غرفته ،تبدو عليه مالمح االحتقان والتّوتّر واخلوف و ّ
الذي جاءت ألوان الصورة لتفرض وطأهتا على العني املبصرة قبل النفس.

الصورة-1-
ّ
موزعة عرب روابط رقميّة باتت جزءا من كينونة
وهكذا يبدأ النّص وتبدأ احلكاية اليت تكون ّ
الرقمي .وباملعاينة ال ّدقيقة للنّص نكشف عن انطوائه على جمموعة لقطات تؤلف مراحل تطور
النّص ّ
يوضحها اوجدول اآليت:
منوها وهي مرتّبة ترتيبا عموديّا حسب املسح البصري للقراءة ّ
احلكاية و ّ
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الفصل الثاني :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع).
الراب ـ ــط
ّ

نوعـ ــه

أجر نفسي.
-1قمت ّ

الرعد وتهاطل
-1مشهد صوري مع أصوات ّ
األمطار.

-2الجدار يترنّح تحتي.

-2مشهد صوري للشخص يترنّح مع إضاءة
خافتة.

السقف.
-3فجأة انض ّم ّ

السقف وظهور
-3مشهد صوري طيران ّ
السماء .وبرق ورعد وتساقط األمطار.
ّ
-4مشهد صوري مع الحركة.

-4وصلت إلى الفراش.

-5قصيدة بعنوان" :أحتاجك" تصاحبها

-5كم أحتاجك اآلن.

موسيقى.
-6مشهد صوري :طيران األسرة وصورة البدر

-6انضمت أسرة كثيرة.

الرعد
وهو مكتمل وتساقط األمطار وصوت ّ
ولمعان البرق.

-7قصيدة بقايا وتفعيلها بالموسيقى.
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الفصل الثاني :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع).

-7ما بقى لي قلب بعدك.

-8مشهد صوري مع الحركة.

-8امت ّدت عيني في الظالم.

-9مشهد صوري مع الحركة.

-9فتحت عيني بصعوبة.

-11مشهد صوري مع الحركة وتالعب

-11يااهلل عفوك.

باإلضاءة من اللّيل إلى النّهار.

وبقراءة عُجلى هلذا النص نُدرك أ ّن (صقيع) تتضمن عشرة روابط ،كلها باللون األزرق وهي
يتم الضغط عليها حّت يظهر للقارئ ما وراء الرابط ،الذي حيتل جمموع
تشمل مجال بكاملها ،ما إن ّ
مساحة الشاشة ،قد يكون مشهدا سينمائيا أو لقطة فيديو باألسود واألبيض باستثناء رابطني اثنني
كالمها حييل على قصيدة شعرية رقمية( ،بقايا) و "احتاجلك".
وقد تساءل فضل شبلول عن سبب إدراج روابط متشعبة يف شكل مجل دون غريها قائال:
ليفعل خاصية اهلايربتكست حوهلا وهي العبارات اليت
ملاذا وضع املبدع عبارات معينة دون غريهاِّ ،
جاءت باخلط األزرق مث بضغطة عليها تتحول إىل مشهدية أخرى؟
وقد أجاب "حممد أسليم " عن هذا السؤال قائال :نعتقد أ ّن هذه الروابط تتيح قراءة خمتصرة
للنص ،متاما كما نعتقد أن هذه اوجمل هي النواة األوىل لنصه ،ومن مثة يصري بإمكان القارئ االختيار
بني إحدى القراءتني:
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 األوىل :مسرتسلة من البداية إىل النهاية ،وهي قراءة تنتظر مشاهدة كل لقطة سينمائية إىلحني ورودها يف سياقها.
 الثانية :قراءة اوجمل ذات اللون األزرق ،مث الضغط عليها مباشرة الستدعاء املشهد( :قمتوصلت إىل الفراش)( ،كم
أجر نفسي)( ،اوجدار يرتنح حتت يدي)( ،فجأة انضم السقف)ُ ( ،
أحتاجك اآلن)( ،انضمت أسرة كثرية)( ،ما بقى يل قلب بعد)( ،امتدت يد يف الظالم)( ،فتحت
عيين بصعوبة)( ،ياهلل عفوك).1
فمثال عندما نضغط على املقطع (يا اهلل عفوك) نصل مباشرة إىل صورة النهاية ،ومجلة فصل
اخلطاب ،اليت متنحنا ثقة أكرب يف القول إ ّن هذا النص إمنا جاء صاحبه لريسم لنا بالكلمة والصورة
املعاناة النفسية اليت كان البطل حيياها بتفاصيل جتعل متلقيها يظن أهنا حياة هلا أبعادها املمتدة يف
الزمان واملكان.

 - 1أسليم ،محمد  :قراءة في أعمال محمد سناجلة الرقمية متاح على الشبكة :
http://www.aslim.ma/site/articles.php?action=view&id=107
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الصورة -2-
ّ
وركحاً على ما تقدم ميكن أن نرد استخدام سناجلة لفكرة اوجمل املقاطع احمليلة على مشاهد
املفرع من جهة ،ولتقسيم النص إىل جمموعة مقاطع مقارنة بتقسيم
هي حماولة منه لتكريس فكرة النص ّ
الرواية الورقية إىل فصول من جهة ثانية .وهو باعتماده على هذه الطريقة يف التأليف واالخراج نعتقد
جازمني بأن القراءة الثانية اليت دعا إليها أسليم هي القراءة األجنع ملثل هذه النصوص ذات التشكيل
املقطعي والصفة التشعبية ،ال لشيء إالّ أل ّن هذا التشكيل مينح النص حيوية بل تفاعلية أكثر؛ ذلك
القصة ،حيث
شعبية تبدأ بالظّهور -وقد كتبت باللّون األزرق -بعد الفقرة الثانية من ّ
الروابط التّ ّ
أل ّن ّ
الرقمي بوصف البنية اوجسديّة املتعبة لبطله لتتواىل يعد ذلك املقاطع معلنة على صور
الروائي ّ
يشرع ّ
تطورا ملحوظا
الرابط اخلامس (كم أحتاجك) ّ
جيسد ّ
مشهدية وأصوات للربق والرعد والعاصفة ،بينما ّ
الرابط يُظهر لنا
السرد إىل فضاء ّ
الشعر والغناء .حيث أ ّن تفعيل هذا ّ
يف الرواية ألنّه ينقلنا من فضاء ّ
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قصيدة موسومة بـ ـ ـ (أحتاجك) مصحوبة مبوسيقى ،وبعدها صوت املطربة وردة الجزائريّة بأغنية
ستقرة مع زوجته اليت
(أحتاج لك) ليعكس لنا ّ
اوجو النّفسي الذي يعيشه البطل نتيجة عالقته غري امل ّ
السابع املعنون ب ـ ـ ـ (ما بقى لي قلب بعدك).
الرابط ّ
يفسرها ّ
ّ
وألنّ البطل يف حالة نفسية غري مستقرة ،وحلاجته املاسة إىل احلنان يتذ ّكر ّأمه ويذهب به
الرابط (كم احتاجك اآلن)
احلنني إىل (قصيدة بقايا) اليت تتحول إىل مالذ للبطل ،وبالنّقر على ّ
تظهر لنا قصيدة (احتاجلك)  ،1اليت يقول فيها سناجلة:

بعدها يضيف سناجلة قائال:
دفئك ما أريد
قلبي صقيع
 -.1سناجلة ،محمّد  :صقيع
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وقلبك مدفأة
ووهم آخر
عمري دخان وقلبك محرقة...
الرابط (ما بقى لي قلب بعدك) تظهر لنا صورة كتب على خلفيتها قصيدة
وبالنّقر على ّ
أخرى له بعنوان (بقايا) يقول فيها:

تهزني بعنف) فيحيلنا على مشهد نائم غارق يف
الرابط الثّامن (امت ّدت يد في الظّالم ّ
أما ّ
الرابط التّاسع الموسوم بـ ـ(فتحت عيني
مرة أخرى عرب ّ
نوم عميق متتد إليه يد توقظه ،لنُبحر ّ
بالضغط على
بصعوبة) وفيه تدعوه زوجته للنّهوض لكنّه يطلب منها إشعال املدفأة
السرد ،و ّ
ّ
ويستمر ّ
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الرابط العاشر الموسوم ب ـ(يا اللّه عفوك) تفتح زوجته النّافذة لتحيلنا على أجواء مغايرة متاما ملا هو
ّ
الشمس حارقة ،وزوجها غارق يف صقيع خوفه وضياعه.
فالشهر هو أغسطس و ّ
موجود داخل البيتّ ،
لتعزز
الروابط اليت استخدمها سناجلة يف شكل قصائد رقميّة بسحرها التقين ّ
وهكذا تُلقي ّ
صراع النّفسي الذي يعيشه البطل.
ّ
الشعور بالوحدة واالحتياج وال ّ
ويف ختام هذه الوقفة ال يسعنا إال أن نقول:
إ ّن رواية (صقيع) بدت كلوحة فسيفسائيّة استلهم فيها سناجلة املشاهد وتقنيّة التقسيم إىل
الفن املسرحي ،كما وظّف ع ّدة تقنيّات يف اإلخراج كتقنية املونتاج الزماين واملكاين ممّا دفع
مقاطع من ّ
اقعية يف
الرواية ّ
ألهنا أكثر سرعة وو ّ
السرد ،أضف إىل ذلك الصور اليت كانت حاضرة ّ
وبقوة يف ّ
حبركيّة ّ
مير هبا البطل.
تفسري احلاالت النّفسيّة اليت ّ

 -2التقنيّات الموظفة في (صقيع):
 1-2الطّابع التّقطيعي:
الرواية بالطّابع املقطعي فهي ال ختضع لنظام واحد أو لقاعدة تراتبيّة واحدة ،حيث ميثّل
متتاز ّ
التقطيع إجراءاً عمليّا من إجراءات التّحليل هدفه األساسي تقطيع النّص إىل مقاطع معيّنة وفقا ملعايري
حم ّددة وهكذا يصبح املقطع هو املفهوم اإلجرائي الذي يرتبط بعمليّة التّقطيع  ،1هذه اليت « تسمح
الروابط البارزة أمامه»
بقراءة تقطيعيّة واعتباطيّة ال ختضع سوى ملزاج القارئ وحريّة تن ّقله بنقرة على ّ
 -1الجويدي صالح ،مهدي  :ال ّتشكيل المرئي في ال ّنص الرّوائي الجديد ،ص .49
 -2خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .17
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ممّا جيعله يتح ّكم يف النّص حبرية أكثر من ناحية ،ومن ناحية أخرى جيعل النص مفتوحا على التعددية
يف القراءة.
مستقال
تاما،
ّ
كل مقطع يُع ّد ّ
وهنا نتوقف لنقول إ ّن الطابع التقطيعي ال يعين التّشتّت والفوضى أل ّن « ّ
1
حممد
ايات
و
ر
كل
يف
وجدناه
ما
وهذا
عن غريه ممّا مي ّكن من عزله وقراءته دون ربطه ببقيّة املقاطع»
ّ
ّ

سناجلة بصفة عامة ورواية (صقيع) على وجه اخلصوص.
و إذا كان التّقطيع يتميّز باستقالليّته اليت حت ّددها معايري معيّنة متنحه خصوصيّة ما ،فإ ّن
التّقطيع الذي قام به سناجله يف رواية (صقيع) يع ّد من صميم البناء املعياري للنّص ،وهو ليس عمليّة
سهلة يقوم هبا أي شخص ،وإمنا حتتاج إىل خبري بالتقنية ،و ضليع بالكتابة الروائية؛ حيث يقوم
مقاطع مرفقة بروابط تعمل على توجيه العملية القرائية ،وهذا ما فعله سناجلة حيث
بتقسيم النّص إىل
َ
السردي عرب تفكيك اخلطيّة
مكن النّظام املقطعي يف حمكيّه املرتابط أن يسهم يف عمليّة التّقويض ّ
جمرد أداة مت ّكننا من االنتقال من
الرابط أمهيّته األدبيّة كونه ليس ّ
الزمنيّة للمحكي ،وهبذا الفعل يستم ّد ّ
مقطع سردي إىل آخر.2
وتفيد بنية التقطيع كثرياً من تقانة املونتاج يف الفن السينمائي ،الذي هو يف املصطلح
السينمائي فن ترتيب اللقطات السينمائية بعد تصويرها ال على أساس الرتتيب الذي التقطت به،
السرديّة وفق نقطة تقتضي
ولكن على أساس ّ
فين وفكري ،حيث «ينسج احملكي املرتابط وحداته ّ
 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .17
 -2فهيم شيباني ،عبد القادر :السّرديات الرّقمية بحث في سيميائيّات ال ّنص المترابط ،ص .187
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فرع النّصي إىل حمكي ّأويل آخر» ،1مبعىن أن ترتيب املقاطع
االنطالق من حمكي ّأويل والعودة بالتّ ّ
واللقطات حيدث استجابة لطبيعة األثر الذي يريد املخرج أن حيدثه يف املتفرج .ولقد اعتمد سناجلة
تتوحد وتناسق
على خلق ترابط كلي بني مقاطع الرواية ،وهو ما جعل األحداث تتواىل بصور خمتلفة ّ
السرديّة يقوم على مبدأ
مع بعضها البعض يف أنساق مسعية وبصرية .علما بأ ّن ّ
التفرع التّقين للوحدات ّ
األول ،حيث يكون
السردي ّ
االشرتاك يف اإلحالة إىل احملكيّات ّ
األولية اليت تقع على صعيد املستوى ّ
السردي مقرونا هبذا املستوى الذي يتّخذ يف الغالب شكل واجهة نصيّة جامعة لكل احملكيّات
ّ
التطور ّ
األوليّة  ،2اليت يأيت العنوان كبنية كربى خمتزال وجملة من احلموالت ال ّداللية اليت متّ االفصاح عنها يف
ّ
السردية الصوريّة وهو ما أ ّكده سناجلة من خالل اختياره املوفق إىل حد بعيد للعنوان
وقتها يف املقاطع ّ
(صقيع) الذي جاءت مجلة املقاطع لتؤصل داللته وبقوة.

 2-2التّركيز والحذف:
ونقصد بذلك «تقنية االقتضاب القائمة على تّكثيف املشاهد واللّحظات وتنسجم هذه
للرواية اليت تفرض االبتعاد عن االستطراد» ،3من خالل تكثيف املعاين
التّقنيّة مع الطّبيعة ّ
الرتابطيّة ّ
واستقالليّة املقاطع حسب نظام الكتابة ،فـ(صقيع) اعتمدت بشكل كبري على اللّغة الصوريّة ،اليت
كرست للشكل املكثّف املرّكز ،الذي ميتح من رمزيّة اإلشارة أكثر من احلكي ،و هذا طبعا على
ّ
عكس ما كان يفعله يف رواياته األخرى.
 -1فهيم شيباني ،عبد القادر :السّرديات الرّقمية بحث في سيميائيّات ال ّنص المترابط  ،ص .57
2
 المرجع نفسه ،الصّفحة نفسها. -3المرجع نفسه ،ص .19
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الزمن
السرد وتسريعه عن طريق إلغاء ّ
وإذا كانت تقنية احلذف تلعب دورا كبريا يف اقتصاد ّ
الرقمية تعمل على تقريب عقدتني
امليّت يف ّ
الرواية ّ
القصة والقفز باألحداث إىل األمام ،فإهنا داخل ّ
1
الرابع
ابط
الر
و
،
)
قف
الس
م
انض
فجأة
(
ـ
ـ
ب
املعنون
الثالث
ابط
الر
الل
خ
من
يظهر
كما
،
خمتلفتني زمنيا
ّ ّ
ّ
ّ
ّ

املعنون ب ـ(وصلت إلى الفراش).
يلج القارئ فضاء النّص وهو جاهل متاما للحدث الذي سيقع من خالل تتبّع املسار الذي
الصوري مع احلركة.
يتجسد من خالل املشهد ّ
مينحه ّ
الرابط ،والذي يلعب دور الواصل ال ّذهين الذي ّ
الصورة حبموالهتا اللونية ومرسومها على تفعيل ظاهريت احلذف والتكثيف يف
ولقد لعبت ّ
الظاهر ،وعلى توليد حراك شعوري يف الباطن مينح القارئ مساحة ختيليّة تكون كافية إليصال التّجربة
الرقمي.
املعاشة لدى املؤلّف ّ
لصورة كان هلا قدر هائل من احلضور واهليمنة ملا حتمله
وبالنظر يف رواية (صقيع) ندرك أ ّن ا ّ
الشكل
من تركيز مكثّف للمعاين ،ولكن هذا ال يعين أهنا حتولت إىل؛ « تقنية خطرية تتجاوز عامل ّ
اوجمايل إىل عامل امتالك األشياء والنّفاذ إىل احلقيقة اليت يراها القارئ ،بل احلقيقة اليت يتكهنها
ويتخيّلها يف فضاء اخليال البعيد» ،2ألهنا باتت يف رواية (صقيع) عالمة أيقونية تعمل على إثارة
الصور اليت اعتمدها سناجلة يف (صقيع) امتازت
جل ّ
مشاعر خمتلفة يف املتلقي .السيما إذا علمنا أ ّن ّ
بالضبابيّة وغري واضحة املعامل واملالمح ،ومع ذلك ظلت موحية تتماشى مع املشاهد اليت وضعت
ّ
 -1فهيم شيباني ،عبد القادر :السّرديات الرّقمية بحث في سيميائيّات ال ّنص المترابط  ،ص .204
 -2تبرماسين ،عبد الرّحمان –ماي ،أمال  :سيميائيّة الصّورة البراغماتيّة في الرّواية الرّقمية ،الملتقى الدولي السادس ،السيمياء
وال ّنص األدبي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2008 ،ص .241
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وتغري
الروابط ّ
فيها ،فهي جتمع بني التّصوير الثابت -كما يف ( ّ
الصورة  - )1والتّصوير احلركي بتفعيل ّ
األسرة.
املشاهد كمشهد تطاير ّ
الرواية؛ ألنه جيد نفسه
وعليه على قارئ رواية (صقيع) أن خيتار الطّريقة اليت تناسبه لقراءة ّ
«أمام أيقونات صوريّة حتمل أكثر من داللة ،إذ كلّما نقر على أيقونة خيتارها جيد نفسه أمام نص
آخر وأيقونة أخرى ،أمام دال يظهر وآخر خيتفي».1
الصورة ترتبط باأللوان ارتباطا وثيقا فقد رأينا أن نتوقف عند أهم األلوان اليت
هذا وملا كانت ّ
الرمادي ،اللّون األبيض ،اللّون األسود واللّون
وظّفها سناجلة يف عمله واليت من بينها( :اللّون ّ
الرمادي الذي استخدمه سناجلة يرمز إىل الوحدة القاتلة ،أو احللم الذي يعيشه
األصفر) ،فاللّون ّ
البطل يف العامل االفرتاضي ،و يعترب هذا اللّون لونا حياديّا ،ولكنّه بتأثري األلوان اجملاورة يكتسب حركة
الرمادي من األلوان الباردة اليت تفتقد إىل
وحياة ألنّه يقوم ّ
مبهمة ربط األلوان فيما بينها .ويع ّد اللّون ّ
جيسد حالة البطل الذي فقد طعم احلياة واألنس فجعله ذلك
احلياة أو البحث عن احلياة ،وهذا ما ّ
يشعر بالوحدة واليأس ،2فهو لون حييل إىل عامل حمزن يغيب فيه الفرح.
دل على االنطوائيّة
البين احمليط بالقرطاس األصفر الذي كتبت فيه القصيدة ي ّ
غري أ ّن اللّون ّ
التحرر ،منغلق متاما كشخصيّة البطل املدمن الذي قُـيّد خبمرته وسكره مفضال االبتعاد عن
وعدم ّ
واقعه املرير هروبا منه.
 -1تبرماسين ،عبد الرّحمان –ماي ،أمال  :سيميائيّة الصّورة البراغماتيّة في الرّواية الرّقمية  ،ص .101
 -2المرجع نفسه ،ص .403
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أما اللّون األسود فهو عامل صامت يرمز إىل ّاال أمل عاجز متاما ،وجتلّى ذلك حّت يف صورة
البطل الذي «تظهره الكامريا على أنّه خيال تغيب فيه كامل املالمح ،هو أيقون لإلنسان الذي يوجد
الصوت يؤّكد على وجود
كل مكان ،لكنّه يعيش يف ّ
الالمكان وحيدا منعزال حاضرا غائبا رغم أ ّن ّ
يف ّ
1
الصور تقريبا كان
احلركة واحلياة يف اخلارج »  ،فاللون األسود يدل على عامل تسوده الكآبة هلذا كل ّ

إطارها باللّون األسود.
يدل
الرمادي ّ
اللّون ّ

(فقدان طعم الحياة)

يدل
اللّون األسود ّ

(العدم والعجز)

يدل
اللّون األبيض ّ

(الحياة واألمل والطمأنينة ،الخروج من الظّالم إلى النّور)

 3-2الصوت  -الحركة:
وبقوة خاصة بعد ما
ال ريب أ ّن رواية (صقيع) كانت ّأول عمل متكامل اشتغل عليه سناجلة ّ
الرقمي دون منازع.
حدث له مع (ظالل الواحد) .ولقد كانت جمسدة ملعمار النص ّ
الصوت يف هذه الرواية  -فهو عنصر هام
حممد سناجلة إىل ح ّد بعيد يف استخدام ّ
وقد وفّق ّ
بتوحد
عوض غيابه عنصر آخر -ممّا جعل من ّ
الرقمي متناغما ومنسجما ال يشعر املتلقي إالّ ّ
ال يُ ّ
نصه ّ
نصه ،وكل هذا يؤكد أ ّن سناجلة وظف
الصوت على ّ
كامل مع التّقنيّات اليت وظّفها يف تركيب ّ
 -1تبرماسين ،عبد الرّحمان –ماي ،أمال  :سيميائيّة الصّورة البراغماتيّة في الرّواية الرّقمية  ،ص .403
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الصوت «بقصد ورؤية فنّـيّة حم ّددة وليس بكيفيّة عفويّة» ،1وهنا نفتح قوسا لنقول :إ ّن الصوت
الصوت غري احل ّي يف
االصطناعي غري كاف ،وهو ذات ما تذهب إليه الربيكي حني تقول حمددة ّ
الساعة أو أي شيء
«األصوات األخرى املختلفة كاخلطوات ،أو قطرات املياه أو الطّلقات أو دقّات ّ
املهم أن متنح النّص معىن إضافيّا» ،2وألجل ذلك نؤكد على أنّه كان من األفضل لو وظّف
آخر ّ
الرقمي.
الروائي ّ
أكثر من صوت تعليقا أو انتقاال كرابط مثال يف مق ّدمته وتوطئة للمنت ّ
الصورة واملوسيقى بشكل
كما استخدم سناجلة يف (صقيع) احملكيّات احلركيّة حيث دمج بني ّ
كبري وفيها استدعى مفهوم احلركة واستغله من أجل إضفاء بعد مادي على النص وذلك من خالل
اللعب على الدوال وطرائق ظهورها على الشاشة مع تعزيزها بالعديد من الرسوم املتحركة من أجل
"صورنة" احلدث .3

الرواية:
 -3ديناميكيّة ّ
الرتكيز على الكلمة واليت جنحت يف استدراج القارئ للتّوغل
الرواية من خالل ّ
تظهر ديناميكيّة ّ
يف النّص فهي تفاجئ املستخدم بتفاصيل ومشاهد غري متوقّعة ،هلا ال ّدور الكبري يف تنامي األحداث
الرتكيز كذلك على الوسيط احملمول عليها فأصبح هلا وظيفتني إعالميّة ولسانيّة حيث «تتجلّى
وّ
للرواية
الوظيفة اإلعالميّة يف قابليّتها للتّنشيط فتستحيل هذه الكلمات إىل ّ
سجالت معرفيّة ،ممّا مينح ّ
 -1يقطين ،سعيد  :قضايا الرّواية العربيّة الجديدة الوجود والحدود ،ص .241
 -2البريكي ،فاطمة  :الكتابة والتكنولوجيا ،ص .112
 -3خمّار ،لبيبة  :الحكي ال ّتفاعلي طرق جديدة في الكتابة ،متاح على ال ّشبكة :
/http://www.middle-east-online.com
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نصي إىل آخر» ،1وهذا يضفي
حيويّة ميكن أن تُشاهد وتتلمس من خالل هذا االنتقال من مقطع ّ
الرواية ملسة مجاليّة تولدت من جدليّة الظّهور واخلفاء ،واليت لعبت دورا كبريا يف كسر أفق توقّع
على ّ
الرقمي بالنّقر على
القارئ وأحدثت بذلك فجوة قرائيّة عنده ،فح ّفزته على التّن ّقل بني مسارات النّص ّ
األزرار واليت أصبحت حتاكي يف وظيفتها احلروف.
مكوناهتا
وقد وظّف عالمات متع ّددة ،صوتيّة وحركيّة ،بكيفيّة تقوم على ّ
الرتابط بني خمتلف ّ
اخلاصة معتمدا يف ذلك على تقنية الوسائط املرتابطة ،اليت كان هلا
وق ّدمها باعتبارها جزء من بنيتها ّ
أهم معاملها الرقمية.
دورها الطليعي يف تعزيز دينامية رواية (صقيع) ،ومنحها ّ
الصورة واملوسيقى،
الصوت و ّ
الرقمي لرواية (صقيع) جيد نفسه أمام مجلة متشابكة من ّ
والقارئ ّ
السينما
السرد و ّ
وقد أ ّكد سناجلة ذلك حني ّ
الشعر واملوسيقى والغناء و ّ
صرح بأ ّن "صقيع" متزج ما بني ّ
الرقمية وبالذات برنامج فالش ماكروميديا وفن اوجرافيكس
الرقميّة املنتجة بالكامل باستخدام التّقنيات ّ
ّ
السينمائي املختلفة .وكل هذا غذى صفة التفاعلية يف هذه الرواية بشكل الفت لنظر
وبرامج املونتاج ّ
متلقي هذا النوع من النصوص.
وخالصة القول:
إ ّن (صقيع) نص ديناميكي بامتياز ،انفتح على جل تقنيات السرد الرقمي ،ومل يكتف فيه
الروائي مبا لديه من امكانات يف حتديد معامل النص الرقمي املعروفة بل راح وحبكم اميانه املفرط

 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص ال ّتفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .18

182

الفصل الثاني :التّشكيل المقطعي وسحر القراءة في رواية(صقيع).
جيرب فكرة التشكيل املقطعي يف هذا النص ،وهوما أضفى عليه
بالتجريب كأداة للخلق واالبداع ّ
دينامية أكثر ،بل ومجالية تعجز عن حتقيقها نصوص أخرى.
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الفصل الثالث:
ظالل العاشق
بين
سحر الحكاية وجماليّة اإلخراج .

الفصل الثالث :ظالل العاشق بين سحر الحكاية وجماليّة اإلخراج.
-1على عتبات رواية (ظالل العاشق) :
حملمد سناجلة يف شهر جانفي
السري ّ
صدرت رواية "ظالل العاشق –التّاريخ ّ
لكموش" ّ
 ،6102وهي تقع يف  011ميغابايت وتشتغل على برنامج فالش ماكروميديا ،وحمررة بلغة رقميّة
متطورة.
ج ّد ّ
الصوت
الصورة و ّ
عمد املؤلّف فيها إىل توظيف خمتلف فنون األنيميشن والغرافيك وكذلك ّ
السنيمائي ،والربجمة اإللكرتونيّة كما استخدم تقنيّة النّص املرتابط -
واملوسيقى واألغاين واإلخراج ّ
الرواية على موقع احتاد كتّاب اإلنرتنت العرب.
اهلايربتكست -وقد نشرت ّ
 ،http://sanajleh-shades.com/test-1-208وعلى روابط

1
أخرى .

 - 1نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر موقع صحيفة الرّأي اليومية المتاحة على الرّابط:
http://www.raialyoum.com/?p=373853
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الرواية هو إصرار سناجلة على متابعة
وجدير بال ّذكر أن نُنبّه يف هذا املقام أ ّن سبب كتابة هذه ّ
الكتابة يف هذا احلقل ،الذي بات ملغما بالنّسبة له ال لشيء ّإال أنّه اُنتقد كثريا عند ظهور رواية
1
الرواية اليت نال هبا فيما بعد جائزة كتّاب االنرتنت العرب ،وقد اعتمد يف
هذه
،
(ظالل الواحد)
ّ

كتابتها على تقنيات الوصالت ( )Linksوالـ ( )Tagsاملستخدمة يف الكتابة اإللكرتونية ويف بناء
شبكة االنرتنت.
حوهلا إىل
الرواية اليت أثارت ثائرة النّقاد حول هذه التّجربة اجلديدة يف الكتابة ،وهلذا ّ
وهي ّ
رواية ورقيّة ،يقول يف ذلك سناجلة مصرحا« :أنا كنت ّأول من ظلم "ظالل الواحد" حني أخرجتها
 -1ظالل الواحد :أول رواية واقعية رقمية في العالم وأول رواية عربية تعتمد على تقنيات رقمية في بنيتها السردية ،صدرت رقميّا
منذ  1002ولم تصدر ورقيّا إال بعد ذلك بعام تقريبا ،في حوار له مع صالح السويسي متاح على الشبكةhttp://www.middle- :
east-online.com/?id=56741
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بشكل سيء على النت ،لكن ما قد يشفع يل أ ّن أدوايت التقنية مل تكن مكتملة ،حاليا أف ّكر
جديّا بإعادة إخراج وإنتاج ظالل الواحد لتأخذ حقها التقين على أقل تقدير» ،1وذلك بإخراجها
الرواية قد ظلمت ومل تأخذ ح ّقها ()...
إخراجا جديدا قهو القائل« :كنت أشعر دائما أ ّن هذه ّ
الرواية من جديد أو باألصح أحد فصوهلا ،وفجأة وبدون وعي
وبدأت بالفعل يف إعادة كتابة وإخراج ّ
متمرد ومفتون ال أعرف ما هو بدأ بالتشكل
ّ
مين أخذت رواية جديدة تظهر ،عمل آخر خمتلف ّ
وعلي معها ،وأخذت
الرماد ،رواية ّ
ككائن أسطوري خيرج من قلب ّ
متردت متاما على ظالل الواحد ّ
تشق طريقها وحدها معلنة بداية جنون وعشق وحب جديد .تركت املوجة تعانقين وتأخذين لبحرها
ّ
اهلادر».2
السري لكموش" هي امتداد ل ـ ـ ـ ـ ـ "ظالل الواحد" حني
وقد أ ّكد أ ّن "ظالل العاشق  -التّاريخ ّ
يقولُ « :ولدت رواية "ظالل العاشق" من رحم رواية "ظالل الواحد" وهي منها» ،3وأل ّن مسار
الرواية ّاّتذ لنفسه ُمنعطفا آخر غري الذي سار عليه سناجلة يف روايته األوىل فقد
احلكي يف هذه ّ
تساءل قائل «:هل (ظالل العاشق) فعال رواية أم ّأّنا شيء آخر خمتلف متاما؟ أنا أعطيتها اسم

 -1سناجلة ،محمّد :الخطاب المقدّماتي لظالل العاشق ،متاح على ال ّشبكة:
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=50343
 -2المرجع نفسه.
 -3المرجع نفسه.
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يتمرد عليها ،هل هي رواية أو جنس أديب جديد
لكين ّأول من يشك هبذه ّ
رواية جمازا ّ
الصفة و ّأول من ّ
1
للقراء والنّقاد يف حريّة
السؤال مطروحا تاركا اإلجابة ّ
يتش ّكل متاما وال أعرف له امسا بعد!»  ،و يبقى ّ

لتضم
اختيار الطّريقة املراد اإلحبار هبا يف أعماق التّاريخ السري لكموش ،هذه الرواية اليت جاءت ّ
مشاهد سنيمائيّة من فيلم"لورد أوف ذورينغ" ،)The Lord of the Rings( 2وكذا أغان ملطرب
3
الرواية أيضا على مساحة
حملي هو "عبده موسى" مع استخدام مؤثّرات صوتيّة خمتلفة ،كما حتتوي ّ

حّت يتفاعل معها القارئ تفاعال كامال؛ حبيث ميكن أن يرسل رسائل اإللكرتونيّة وذلك من
للقراءة ّ
خالل املوقع التّفاعلي التابع للرواية ،و بذلك

 - -1سناجلة ،محمّد :الخطاب المقدّماتي لظالل العاشق ،متاح على ال ّشبكة:
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=50343
 -2ذواللورد أوف ذورينغ  :سلسلة أفالم ثالثيّة أخرجها بيتر جاكسون بناء على رواية البريطاني ج ر ر تولكين ،وقد ر ّشحت
األجزاء الثالثة لثالثين جائزة أوسكار ،موضوعها النفوذوالقوّ ة والملك-الحكم الملكي-
 -3عبده ،موسى  :مطرب أردني ،ولد في أربد 2211م وتوفي عام 2211م.
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يدخل يف جتربة جديدة خمتلفة على ما اعتاد عليه القارئ ،وهو يف ذلك له مطلق احلريّة يف اللّعب
بالروابط وكتابة رواية أخرى وذلك باستخدام االسم سواء كان امسا حقيقيا أو مستعارا إضافة لإلمييل
موضح:
اخلاص به وذكر بلده كما هو ّ

 -6ظالل العاشق من العتبات إلى المحتوى :
الروايات
السري ّ
الرقميّة "ظالل العاشق – التّاريخ ّ
لكموش" ضمن ّ
الرواية ّ
ال تصنّف ّ
حممد سناجلة ،1وهو يسعى من
التّارخييّة رغم ّأّنا تسرد أحداثا تارخييّة مغرقة يف القدم ،وهذا ما أ ّكده ّ
وراء عمله هذا إىل حماولة االقرتاب أحيانا من تاريخ اإلنسان ال ّدموي على هذه األرض ،ومن مناقشة
أحداثه أحيانا أخرى؛ حيث حيفر الكاتب جمرى سرديّا يتغذى من معرفته الالمتناهية بأحداث
 -1المحاضرة ألقاها في معرض الرّياض الدّولي للكتاب ،متاحة على ال ّ
شبكة:
= ،www.youyube.com/watch ?vp4mmdinpdn4&featureبتاريخ [21مارس ]1022
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التحول ،مما جيعل النّص مربجما ومصحوبا بفالشات معيّنة
التاريخ ،اليت تتميّز باحلركة واالنفتاح و ّ
يتحرك استجابة حلركته ،ذلك
الرقمي ،الذي جيعل النّص ّ
للتّفاعل مع عمليّات القراءة مبشاركة القارئ ّ
ألنّه هو وحده الذي ميلك القدرة على حتريك املشاهد والتفاعل مع النّص حبيث مينحه مجاليّة ترتكز
املستمر.
التحول
على ّ
ّ
الرواية من حصار ملك إسرائيل "آخاب بن عمري" ملك مؤاب ميشع بن كومشيت
تبدأ ّ
عام  051ق.م فيقول يف مق ّدمته:
«مملكة مؤاب سنة  051قبل الميالد......
اإلسرائيليّون بقيادة الملك أخاب بن عمري وحلفاءه األدوميين يجتاحون مملكة مؤاب ويهزمون
جيشها ويحرقون مدنها وقراها.....
ويتحصن
الملك المهزوم ميشع بن كموشيت يلجأ إلى عاصمة ملكه الحصينة مدينة ديبون (ذبيان)
ّ
فيها يضرب اإلسرائيليون واألدوميون حصارا شديدا وقاسيا على المدينة.»......

كما اشتغل على التّناص من خالل النّصوص ال ّدينية من إجنيل بوذا والتّوراة والقرآن الكرمي
أي منقلب ينقلبون ،»660ومن التّوراة استخدم
فمثال من القرآن الكرمي قوله ...«:وسيعلم الذين ظلموا ّ
الرب" ،وجاء فيه« :أل َّ
الرب َو ُه َو َع ْبد،
َن َم ْن ُد ِع َي فِي َّ
الرواية "عتيق ّ
عنوان اجلزء ّ
األول من ّ

 -أخاب بن عمري :اسم عبري معناه أخو األب.
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يح» ،وهي الرسالة األوىل إىل أهل
ْح ُّر ال َْم ْدعُ ُّو ُه َو َع ْبد لِل َْم ِس ِ
يق َّ
ك أَيْ ً
الرب َ .كذلِ َ
فَ ُه َو َعتِ ُ
ضا ال ُ
كورنثوس هي إحدى رسائل العهد اجلديد اليت تنسب إىل الرسول بولس ،وهي موجهة من بولس و
سوستانيس إىل املسيحيني يف كورنثوس ويف عموم اليونان ،يتوقع اّنا كتبت ما بني  55إىل  06سنة
ميالدية ،فتكون بذلك قد كتبت قبل تدوين األناجيل األربعة وصوال إىل امليثولوجيا الكنعانيّة.1
الرقميني
و من منطلق أخر تذهب زهور كرام إىل أ ّن ّ
حممد سناجلة «عندما أصدر عمليه ّ
الرقمي اجلديد ظالل
األولني شات وصقيع فقد كان ّ
ّ
يؤسس حلالة ثقافيّة عربيّة جديدة ،تعتمد اإلبداع ّ
الرقمي ويقرتح عمال
يطور املبدع العريب ّ
العاشق التّاريخ السري ّ
لكموش ّ
حممد سناجلة جتربته يف التّعبري ّ
متكامال رقميّا».2
بقوة دالليّة يف نظام النّص
كما تؤّكد على أ ّن هذه التّجربة تتميّز بتطوير عنصر املشاهدة الذي حيظر ّ
الرقميّة باالشتغال التّقين
القراء أمام سفر تارخيي فلسفي وجودي كما ّ
تتعمق الكتابة ّ
ويضع القارئ بل ّ
الرقمي وقدرته
الرابط اليت جتعل النّص يف حالة التّعدد املفتوح حسب حت ّقق القارئ ّ
الوظيفي لتقنية ّ
 - سورة ال ّشعراء :جزء من اآلية.111 -
 -تفسير أصحاح  1من رسالة كورنثوس األولى للقمص تادرس يعقوب (2كو )11:1متاح على الشبكة:
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=7&vmin=22&vm
 -1كنعان :هي منطقة تاريخيّة سامية اللّغة في ال ّشرق األدنى القديم تشمل اليوم فلسطين ولبنان األجزاء الغربيّة من األردن وسوريّة،
ت ّم استبدال اسم كنعان بسوريّة وهذا عقب سيطرة اإلمبراطوريّة الرّومانيّة على المنطقة؛ من القرن  1ق.م إلى القرن  4ق.م أسّس
الكنعانيّون مستعمرات جديدة امت ّدت من غرب البحر األبيض المتوسّط إلى حدود السّواحل األطلسيّة ،متاح على الشبكة :
 https://ar.wikipedia.orgكنعان :هي منطقة تاريخيّة سامية اللّغة في ال ّشرق األدنى القديم تشمل اليوم فلسطين ولبنان األجزاء
الغربيّة من األردن وسوريّة ،ت ّم استبدال اسم كنعان بسوريّة وهذا عقب سيطرة اإلمبراطوريّة ال ّرومانيّة على المنطقة؛ من القرن 1
ق.م إلى القرن  4ق.م أسّس الكنعانيّون مستعمرات جديدة امتدّت من غرب البحر األبيض المتوسّط إلى حدود السّواحل األطلسيّة،
متاح على الشبكة https://ar.wikipedia.org :
 -2كرام ،زهور :محمد سناجلة يكسب الرّهان ،متاح على الشبكةwww.middle-east-online.com :
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الراهن بتصريف
على التّأليف املنتج للحاالت النّصيّة ،فهي جتربة متزج بني اخليايل املرّكب والواقعي ّ
1
الرواية حبصار ملك إسرائيل آخاب بن
تبدأ
حيث
؛
رقمي ينتج حالة إبداعيّة جديدة برؤيّة عربيّة
ّ

ملك مؤاب ميشع بن كموشيت عام  056ق.م فقد هزموه وقتلوا فرسانه وسبوا نساءه
عمري َ
وأحرقوا قراه كما ّنبوا أمواله ،مث تتسلسل أحداث هذا املشهد ال ّدرامي تسلسال سرديا تعاقبيا فيهرب
تحصنون يف القلعة ويرميهم الطرف املعادي باملنجنيق والنريان.
امللك وجنده وي ّ

يبدأ بعدها حممد سناجلة يف تقدمي عرض متهيدي تصاحبه موسيقى وصوت احلرب ،وكل هذا
موضح:
الرقمي كما هو ّ
يتماشى واخللفيّة السينمائيّة مق ّدما املؤسسة املخرجة هلذا العمل ّ

 -1كرام ،زهور :محمد سناجلة يكسب الرّهان ،متاح على الشبكةwww.middle-east-online.com :
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موضحا كاآليت:
الرواية ّ
وجاء عنوان ّ

ويع ّد جتسري النصوص وربطها ببعضها البعض هو ما جيعل وجود تواصل حكائي رقمي ،غري
أن االنتقال بني هذه املقاطع الشذرية دون أي نظام يؤدي إىل قراءة أخرى غري اليت ألفناها يف القراءة
اخلطية املتوالية.

193

الفصل الثالث :ظالل العاشق بين سحر الحكاية وجماليّة اإلخراج.
السردية املتمتعة باالستقالل
وهكذا يتق ّدم النّص ّ
السردي باعتباره جمموعة من الوحدات ّ
الرقمي ّ
اخلاصة ،بولوجه للنّص ومغادرته عند أي
مكونا حكايته ّ
الربط بينها ّ
وال ّذاتية ،واليت يعمل القارئ على ّ
وحدة ،مبتدعا بداية وّناية متميّزة .1
وهو ما تؤكد لبيبة مخار حني تتحدث على الوظيفة التفاعلية للرابط معرفة إياها بأ ّّنا «تقنية معلوماتية
وكتابية ذات بعد فلسفي وجودي فهي الضامنة للحركة والثبات ،اجلمع والتفريق ،الظهور واإلخفاء
والعبور االختاليف من عقدة إىل أخرى وميكن أن نستشف خمتلف الوظائف اليت ميكن أن يؤديها
الرابط بالنظر إىل العالقة اليت تربطه بالنص احملال عليه .ويظل الرابط والشاشة عنصران بنيويان
أساسيان يف حتيز النص ،وتشكله يضاف إليهما الربنامج الذي كتب ضمنه النص».2
فالرابط يؤشر عليه ب َوصالت من خالل ربطه مبعلومتني أو أكثر ،ويكون لونه خيتلف عن لون
مبادة حكائيّة ثرية بلغت بالنّص حد
الروابط وإحاالهتا النّص ّ
السند األصلي واملعتمد؛ حيث غ ّذت ّ
الروابط فاحتا آفاقا رحبة للمعرفة من جهة ،وماحنة له اللّذة واملتعة
يظل ينتقل بني ّ
سحر املتل ّقي الذي ّ
اليت يصبو إليها كل متص ّفح من جهة أخرى.

 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة ،ص .92
 -2خمار ،لبيبة  :الكتابة الرقمية آليات التشكل وصيغ التمظهر -نحو بنيوية جديدة ،متاح على الشبكة  :موقع اتحاد كتاب االنترنيت
العرب www.arab-ewriters.com

194

الفصل الثالث :ظالل العاشق بين سحر الحكاية وجماليّة اإلخراج.

الرقمية عند سناجلة تعتمد على املعرفة التقنية بالدرجة األوىل بينما كانت
الرواية ّ
وهكذا تكون ّ
«الرواية القدمية تنطلق من احللم أما الرواية اجلديدة فتنطلق من املعرفة ،وهذه الرواية مغامرة يف الزمن
الرقمي االفرتاضي ويف املكان الرقمي االفرتاضي ويف الواقع الرقمي االفرتاضي».1
وكل هذا جيعلنا نذعن إىل القول بأن الرواية الرقمية نص منفتح على مغامرة الكتابة ،مبا هي
الرسم بالكلمات واخللق من عدم ،من جهة ،وعلى التقنية وبرجمياهتا املختلفة حرفا وصورة وصوتا من
جهة أخرى ،ليضيف هلا سناجلة من خالل هذه الرواية (التاريخ السري لكموش) انفتاحا آخر وهو
االنفتاح على األساطري مبخزوّنا الداليل الثر مما منح النص سحره اخلاص ،الذي ظل ميتح من تزاوج
العراقة التارخيية باحلداثة التقنية.

 -1سناجلة ،محمد :رواية الواقعية الرقمية ،متاحة على الشبكة www.middle-east-online.com.:
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 - 0الحكاية وسحر النّص:
بعامة ،ويعكس ذلك
خص " ّ
محمد سناجلة" روايته لتصوير التّاريخ اإلنساين ال ّدموي ّ
لقد ّ
تصور قطرات الدم وهي تنزل على اخللفية بشكل الفت للمبحر ،الذي
الصورة املصاحبة للعنوان اليت ّ
تنم
يظل يف حالة تيه مطلق بني قطرات الدم وصوت موسيقى احلرب وعبارة (ظالل العاشق) اليت ال ّ
يصور ذلك غالف الرواية ببالغة تعجز عن وصفه الكلمات ،وهو
إال على عاشق للدم والعنف كما ّ
ما جيعل هذه الرواية تعلق بالذاكرة؛ ألّنا متتح من واقع تارخيي مغرق يف القدم ،ومالمس ألساطري
التكوين األوىل ،اليت تصور عملية خلق الكون أو أصل الوجود .ونعتقد أ ّن الكاتب ما جلأ إىل
توظيف األسطورة يف مثل هذا العمل الرقمي إالّ إلميانه بأ ّن األسطورة هي وحدها األقدر على
«تفسري عالقة اإلنسان بالكون أو بنظام اجتماعي بذاته أو عُرف بعينه أو بيئة هلا خصائص تنفرد
هبا» ،1بل إلميانه اجلازم أّنا «مظهر حملاوالت اإلنسان األوىل كي ينظّم جتربة حياته يف وجود غامض
املعرتف به».2
خفي إىل نوع ما من النظام َ
ّ
ومنه فالصياغة األسطوريّة للواقع ال تكتفي بتحطيم قوانني العقل فحسب ،بل هي أيضا تعيد إنتاج
تقوض احلدود الفاصلة بني ما هو واقعي وما هو فوق واقعي ،وهي تبتدع
هذه القوانني وفق رؤية ّ

 -1الصّالح ،نضال  :ال ّنزوع األسطوري في ال ّرواية العربيّة المعاصرة ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق – سوريا ،ط.د،1002 ،
ص.21
 -2المرجع نقسه  ،الصفحة نفسها.
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قوانينها اخلاصة اليت تتجاوز السائد يف حماولة منها لتملّك الواقع الذي تعاينه متلّكا مجاليا قادرا على
إعادة النظام إىل واقع حمتشد بالفوضى والعماء وقيم السلب واالنتهاك.1
فإذا كانت األسطورة شكال من أشكال النّشاط الفكري فهي هبذا املعىن تلتقي باألديب بوصفه
نشاطا فكريّا أيضا ،كما تلتقي معه يف أ ّن لكليهما وظيفة واحدة ،هي إجياد التّوازن بني اإلنسان
وحميطه ومتنحه طاقة لرتميم حاالت التّص ّدع اليت ينتجها هذا الواقع ،فإ ّن األدب يع ّد هو اآلخر حبثا
يف الواقع لكنّه من دون امتثال لقوانينه املوضوعيّة أو االنصياع ألعرافه املاديّة ،2فكل عصر ينتج كتابته
اخلاصة.
ّ
الشكل السردي يُع ّد
الرمز ،فإ ّن ّ
فإذا كانت األسطورة جتمع بني الفكر واخليال وأداهتا يف ذلك ّ
أحد أشكاهلا.
وتأسيسا على ما سبق فإ ّن حماولة سناجلة يف توظيف األسطورة يف هذا العمل املنفتح على
لتكون بناء حمكما،
التقنية ،جعلته نصا رقميا مميزا تداخلت فيه عناصر األسطورة مع معمارية النص ّ
الرقمية اليت ألفناها.
السرد ّ
حموال إياه عن طبيعته ّ
استطرد فيه الوصف و ّ
الرقمي ،حاول ايصال املعىن بطريقة متميّزة ،ماحنا
وهكذا فسناجلة ،من خالل أسطرة النّص ّ
نصه عنصرا أصيال من عناصر حتقيق األدبية.
 الصّالح ،نضال  :ال ّنزوع األسطوري في ال ّرواية العربيّة المعاصرة  ،ص .912
 المرجع نفسه ،ص .291
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تعرب
جيسد صورة فنيّة حداثيّة ّ
وعليه ميكن القول بأ ّن توظيف األسطورة يف النص األديب عامة ّ
الرقمية جيسد نقلة نوعية يف جمال الكتابة الرقمية اليت
عن آمال وآالم ّ
الرواية ّ
الشعوب ،بينما هو يف ّ
باتت املعرب األول على أفكار العصر.
وقد جاءت لغة سناجلة يف هذه الرواية لغة مشهدية بالغة العنف متمردة ،متاما كما جاء
السابقة
متمردا على الكتابة الورقية من جهة ومتحوال عن النص ّ
النص ّ
الرقمي الذي ألفناه يف الروايات ّ
السرد ،1مبا هو التّواصل
له من جهة أخرى؛ ألنّه جلأ إىل التعليقات واحلواشي واالستطراد يف الوصف و ّ
يتم إرساهلا من مرسل إىل مرسل
املستمر الذي من خالله يبدو احلكي ( )Narrativeكمرسلة ّ
2
وحده » 3يف الرواية
وي
له
كم
ي
تباط
ر
اال
د
أش
به
تبط
ر
م
عمومه
يف
له
مالزما
صبح
ي
«
و
بل
،
إليه
ّ
ُ ّ ُ ّ
ُ

الرقمية.

 -1الديوب ،سمر :البالغة والبالغة المضادة ظالل العاشق أنموذجا ،متاح على ال ّشبكة:
http://www.arab-ewriters.com/articlesDetiles.php?topicId=92
 -2يقطين ،سعيد :تحليل الخطاب الرّوائي (ال ّزمن-لسّرد-ال ّتبئير) ،المركز ّ
الثقافي العربي ،الدّار البيضاء – المغرب ،ط ،1009 ،4
ص .92
 -3ابن شيخ ،عبد الغني :آليّات اشتغال السّرد في الخطاب الرّوائي الحداثي عند عبد الرّحمن منيف ثالثيّة أرض السّواد نموذجا،
دكتوراه علوم في األدب العربي الحديث (مخطوط) ،جامعة منتوري  -قسنطينة ،1002 -1001 ،ص .22
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السرد يف ظالل العاشق كناقل للفعل القابل للحكي من الغياب إىل احلضور ،بل و جيعله
وهكذا يبدو ّ
قابال للتّداول سواء أكان هذا الفعل واقعيّا أم ّتيليّا1؛ وأل ّن احلكي قدمي قدم اإلنسان العريب؛ إذ
السرد واحلكي بأشكال وصور متع ّددة ،2فقد استأنس له كثريا سناجلة يف هذه الرواية،
مارس العرب ّ
علما بأ ّن هذا املصطلح (السرد) بات ينظر إليه يف ظل هذه االزدواجيّة و التعالق مع اإلعالميات
برؤية جديدة3؛ أل ّن األمر مل يعد يتعلّق بسرد حم ّدد وثابت وإّّنا بإدراك فضاء مفتوح ال انغالق فيه
 -1يقطين ،سعيد  :السّرد العربي مفاهيم وتجليّات  ،رؤية لل ّنشر وال ّتوزيع  ،القاهرة  ،ط  ، 1002 ،2ص .21
 -2المرجع نفسه  ،ص .29
 -3خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة  ،ص .12
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السردي املنفتح على
ّ
يتكون من سرود تقرتح احتماالت متع ّددة كلّها ت ّ
تحرك ومتوج داخل الفضاء ّ
الشبكة العنكبوتيّة.1
وكعادة سناجلة أشرك القارئ يف سرده من خالل جتميع احلكاية وحتديد املسار اليت ستتخذه
األحداث الحقا.
وقد جتلى ذلك يف املنت احلكائي حني يقول الكاهن مليشع بن كموشيت" :إن رب األرباب
كموش المتعالي قد غضب على مؤاب لخطاياها ورزاياها ،وما عملته من معصية الرب حين لم
وحرمت ما ُحلّل"،
تخلص في عبادته ،وجحدت وصاياه ،وأنكرت واجباته ،فأحلّت ما ُحرمّ ،
ويرى الملك

فسناجلة يف هذا النص حني وظّف التّقنية انفتح فيها على الواقعي واألسطوري ،إميانا منه أ ّن التقنية
«ليست غاية يف ح ّد ذاهتا ولكن استدعاؤها يكون مربرا وخاضعا حلاجات تعبريية تتطلّبها حلظة
 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة  ،ص .200
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السرد»ُ ،1حماوال بذلك ايصال رسالة ما لعل مفادها ما أشبه واقعنا اليوم حبموالته بواقع األساطري
ّ
املغرقة يف القدم.
الرقمي نالحظ تعددها وربطها مبركز واحد هو
الروائي ّ
وبالعودة إىل املسارات القرائيّة يف املنت ّ
الرب) ،الذي يع ّد فصال مركزيا ،أما الفصول الفرعيّة فهي مرتبة كاآليت:
فصل (عتيق ّ
.1

العاشق الوحيد.

.2

زمن العماء.

.3

الشجر.
زمن ّ
الرب) نتّجه مباشرة إىل فصل (زمن
فبالنّقر على مجلة (شعرت بأنّي إله) من فصل (عتيق ّ

الرب).
شجر) غري أنّه بالنّقر على عبارة (زمن ال ّ
ال ّ
مرة أخرى إىل فصل (عتيق ّ
شجر) نعود ّ
وبالنّقر على مجلة (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ال ّدماء؟) من فصل (زمن العماء)
الضغط على
الرب) ،وهو ذات ما حيدث يف فصل (العاشق الوحيد)؛ إذ عند ّ
نعود إىل فصل (عتيق ّ
وضح ذلك:
الرب) ،واخلطاطة اآلتية ت ّ
مجلة (عالم الفناء) نذهب إىل فصل (عتيق ّ

 -1خمّار ،لبيبة  :شعريّة ال ّنص التفاعلي آليّات السّرد وسحر القراءة  ،ص .901
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الفصل  -0العاشق الوحيد

بالنّقر على

الرب)
فصل (عتيق ّ

الفصل  -6زمن العماء

شجر
الفصل  -0زمن ال ّ
الروابط
و لعل استخدام سناجلة هذه الطّريقة ّ
حّت خيرجنا من متاهة القراءة؛ إذ قام بربط هذه ّ
متحركة) وأخرى حركيّة.
بروابط مشهديّة (مشاهد احلرب/مشاهد ّ
و حسب تنظريات سناجلة فإ ّن الكلمة تع ّد جزءا من الكل ،وهو ما مل يتح ّقق يف (ظالل
السرد والوصف ،ورمبا هذا ما دعا مسر الديّوب إىل القول إنّه ميكن
العاشق) اليت جتلت فيها سيطرة ّ
الروابط واهلوامش ،ورمبا هذا ما
الرواة الرقميّة ،طبعا ّ
بغض النّظر عن ّ
الرواية قراءة خطيّة خالف ّ
قراءة ّ
1
الرواية إىل حد بعيد عن خصوصيّتها األوىل.
ج
أخر
،
منح النص بعدا دراميّا شائقا
ّ

 -1الديّوب ،سمر  :البالغة والبالغة المضادة ظالل العاشق أنموذجا ،متاح على الشبكة :
ewriters.com/articlesDetiles.php?topicId=92 http://www.arab

202

الفصل الثالث :ظالل العاشق بين سحر الحكاية وجماليّة اإلخراج.
ووقوفا عند طريقة التّوثيق فقد جعلها سناجلة تقنيّة جديدة وأسلوبا مبتكرا يف عمله (ظالل العاشق)،
الذي جعل فيه القارئ موجها يف قراءته مبا تزخر به اهلوامش من مادة توضيحية ،ومثاله( :قرية
فاران/صحراء النّقيب ،عصبون جابر/ميناء (العقبة األردنيّة حاليا).
نصه كنوع من التناص ال ّديين ،وهو بذلك مل
هذا كما وثّق لآليات القرآنيّة اليت استحضرها يف ّ
جمرد قارئ فقط وإّّنا قارئ باحث.
جيعل املتلقي ّ
حممد سناجلة" إىل توظيف مشاهد حيّة
و يف سياق متّصل تتسلسل األحداث ،ويلجأ " ّ
وواقعية يف بعض أجزاء الرواية كمشهد حرق الطيار األردين معاذ الكساسبة 1على يد داعش عام
 ،2615بعد سقوط طائرته احلربيّة من نوع (أف )10أثناء قيامها مبهمة عسكرية على مواقع تنظيم
الرقة مشايل سوريا.
داعش يف حمافظة ّ
الزمان واملكان
حتوال جذريّا يف العالقة بني ّ
الرواية أحدثت « ّ
وهو ما حيملنا على القول إ ّن ّ
الضوء ينتصر على املكان
الزمان احلقيقي الذي جيري بسرعة ّ
األول مبعىن ّأّنا جعلت ّ
ملصلحة ّ
الزمان العادي بسرعته البطيئة».2
حمل ّ
حيل ّ
التّقليدي بأبعاده الثّالثة أي ّ

 -1هو معاذ صافي يوسف الكساسبة من مواليد ]29ماي  ،] 2211وتوفي في [  1يناير  ، [1029طيّار األردني برتبة :مالزم أوّ ل،
وقع أسيراً بأيدي تنظيم" داعش" صباح يوم األربعاء  14ديسمبر  ،1024وقد ت ّم حرقه حيا ً.
 -2حرب  ،علي  :حديث ال ّنهايات فتوحات العولمة ومآزق الهويّة  ،ص ص .220-229

203

الفصل الثالث :ظالل العاشق بين سحر الحكاية وجماليّة اإلخراج.

وهكذا يرمي سناجلة بعبء ما يف داخله من حكايا على شيء يف العامل اخلارجي ،فكان
ذلك الشيء هو (التاريخ السري لكموش) ،الذي صطبغت احلكاية فيه بصبغة تارخيية وهي شديدة
درك ،ونبذ العنف وإحالل السالم
البعد عن التاريخ ،وهدفه من وراء ذلك تعديل ما هو ُم َ
يتم باسم الدين.1
واحملبة ألن الرب رب حمبة وسالم ال يقبل العنف بكل جتلياته والسيما ذلك الذي ّ

 -1الديوب ،سمر  :البالغة والبالغة المضادة ظالل العاشق أنموذجا متاح على ال ّشبكة :
http://www.arab-ewriters.com/articlesDetiles.php?topicId=92
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وهو ما جتلى يف رحلة حبث ابن امللك حنال على خطب متعددة كخطبة البابا أوربان يف احلض على
احلروب الصليبية عام 1605م وكالم بوذا يف يقظة البودهيساتفا" :إن ال ّدين احلق جيب أن يُبحث
عنه منذ الساعة وهو بينكم والفرصة لن تعود" ،مث يتكلم على جمازر احلرب باسم اإلله كموش وهنا
يوازي ويقارب األحداث مع ما هو واقعي يف قتل الطيّار األردين من قبل ذاك التنظيم احلامل لشعار
الرقمي بني
الدين ،الذي هو بريء من أفعاهلم براءة الذئب من دم يوسف ،لننتقل يف فضاء النّص ّ
املشاهد احلقيقية واألساطري والنصوص الغائبة مبختلف أنواعها عرب رابط آخر تؤصله عبارة (جاء
الصوت) اليت مبجرد النقر عليها يسدل ستار النهاية مصاحبا بصوت صاخب مفاجئ مع صورة تنبّئ
ّ
الرواية بلغة إجنليزيّة .ليمنح القارئ مرة أخرى مطلق احلريّة يف تكرير لعبة االحبار بني روابط
بنهاية ّ
النص املختلفة ،ماحنا النص قراءة جديدة.
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احلب ال إله
إذا هي لعبة احلياة تلك اليت أرادها ّ
السالم و ّ
حممد سناجلة بعيدا عن احلرب وال ّدم ،إله ّ
الرقميّة يف األصل ينحو حنو ال ّدراسة
احلرب والدم .وعليه ميكن القول إ ّن التّحليل ّ
األويل لآلثار األدبيّة ّ
األوليّة
النّسقيّة الستظهارات ّ
الشاشة ،بيد أ ّن أصل االستظهار القائم يف جوهره على تلك االختبارات ّ
1
محمد سناجلة يف هذا النص قام
للمرة األوىل على النّص  ،ف ّ
تعرفه ّ
اليت جيريها قارئ النّص يف أثناء ّ

املعرف للرحالة
الروابط دور الدليل ّ
بتحويل خيبة أفق االنتظار إىل رحلة استكشافيّة قرائيّة ،تلعب فيها ّ
الروائي الكتايب إىل
على أيسر السبل املؤدية للهدف املنشود ،الذي هو عند سناجلة حتويل املشهد ّ
مسعي بصري ،ال ُميكن قراءته وال تص ّفحه إال بواسطة احلاسوب ،مما جيعل هذا النوع من الكتابة له
السرد الورقي فهو «بنيات شبه مستقلّة أي أ ّن كل بنية هلا طبيعتها النّحويّة
طابع خاص خبتلف عن ّ
 -1فهيم ،شيباني عبد القادر :سيميائيّات المحكي المترابط مقدّمة نقديّة لل ّرواية ال ّرقميّة ،مجلّة مقاليد ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة
العدد الرّابع ،3092 ،ص .23
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تتعدى يف
وال ّدالليّة والعالماتيّة
اخلاصة ويستدعي ذلك جعل هذه ّ
الشذرات/البنيات خمتصرة و ّأال ّ
ّ
الشاشة».1
أحسن األحوال صفحة ّ
وخالصة القول:
الرتاثي و احلداثي ،بلغة
إ ّن رواية (التاريخ السري لكموش) مجعت بني الواقعي و األسطوريّ ،
الرتاثية بنغمة حداثيّة ،لتحيا نصا رافضا لفكرة احلدود بني األجناس األدبيّة واليت
شعريّة موغلة يف ّ
باتت منصهرة داخل بوتقة واحدة 2متنتجة عاملا جديدا ،حاول سناجلة بالفعل والقوة أن يُرسي
آليات االشتغال فيه وقد جنح إىل حد بعيد يف حتديد هوية هذا النص الفاعل مبضمونه واملتفاعل
بتشكيله.
وهكذا ميكن القول إ ّن جتربة سناجلة بقدر ما كانت رائدة يف جماهلا بقدر ما كان سعي
صاحبها حثيثا لبلوغ أقصى درجات التفوق التقين واألديب من أجل خلق سرد يتجاوز حدود السرد
الكالسيكي الورقي ،طاحما من وراء ذلك العزف على ايقاع العصر املفتح على عامل التكنولوجيا بكل
مبدعاهتا.

 -1يقطين  ،سعيد  :قضايا الرّواية العربيّة الجديدة الوجود والحدود  ،ص .112
 -2صالح الجويدي  ،مهدي  :ال ّتشكيل المرئي في ال ّنص الرّوائي الجديد  ،ص .12
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بعد مد وجزر وإحبار ضد التيار يف عوامل األدب والفن والتكنولوجيا ،اليت نرى أ ّن تأثريها بات
تصاعديا يف األدب حنط رحال حبثنا هذا عند مجلة من النتائج نوجزها يف النقاط اآلتية:
السردية والشعريّة اليت تستعمل الوسائل
 يشمل مفهوم األدب ّالرقمي كل األشكال ّ
الروابط التشعبيّة جزءا من كينونة النّص
التكنولوجيّة كوسيط عن طريق التّفاعل والرتابط حيث باتت ّ
الرقمي.
ّ
الرواية من خالل تارخيها بالقياس إىل أنواع سرديّة أخرى على التّفاعل مع خمتلف
 عملت ّأشكال التّعبري والتّواصل ،واالستفادة منها يف تشكيل عواملها فأثّرت فيها وهي تتأثّر هبا ،فكانت مادة
كل التّقنيّات املتاحة
ّ
للسينما واملسرح ويف الوقت نفسه تفاعلت مع خمتلف تيّاراهتا مستخدمة يف ذلك ّ
اخلاصة.
مستفيدة من آليّاهتا ّ
السرديّة
الرواية ّ
 لقد أظهرت ّ -الرقميّة -أ ّن مادة التّعبري هي عنصر فاعل ومؤثّر على العمليّة ّ
وقد استطاعت أن تلج الفضاء االفرتاضي حماولة تصويره والتّعبري عنه باعتباره جزء أساسيّا من حياتنا
وتغري املفاهيم ،كان لزاما على اإلبداع مواكبة هذا
املعاصرة ومع التّق ّدم التكنولوجي يف العصر احلديث ّ
التّق ّدم وقد نتج عن ذلك مجلة من املصطلحات اإلبداعيّة والنّقديّة واليت حاولت وصف ووضع
احلدود واملفاهيم هلذا اإلبداع اجلديد.
الرقمية هلا تقنياهتا النصيّة وأبعادها اجلماليّة؛ فقد أثبت حتوير تقنيّة النّص املرتابط
الرواية ّ
 ّالسعي األديب حنو إعطاء معامل جتنيسيّة جديدة لألدب والعمليّة
ملفهوم الكتابة فعاليته يف جتسيد ّ
عامة من خالل حواريّة القراءة.
السرديّة ّ
ّ
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 لقد أصبحت الكتابة يف شكلها الشذري منهجا يف التّعبري وأسلوبا مطلوبا لذاته ،فطالتمست اللّغة وبنية النّص بشكل عام.
الكتابة ّ
بشّت انواعها مجلة من ّ
التحوالت ّ
الرقمي أدب ال
 إ ّن ظهور هذا النوع األديب اجلديد يفرض منهجا نقديّا ّخاصا ،أل ّن األدب ّ
يُغادر احلاسوب قراءة وكتابة.
الرقمي الذي نعيش فيه اليوم يفرض علينا قراءة جديدة للنّصوص
 ال ّشك أن العامل ّ
الرقميّة.
اإلبداعيّة واليت ال ُُيكن أن تتجلّى ملتل ّقيها ّإال يف صورهتا ّ
الرقميّة نصيّة بال ّدرجة األوىل غري ّأّنا قد تأخذ بعدا صوريّا
الرواية ّ
 البنيات املوجودة يف ّوصوتيّا وترتبط هذه البنيات فيما بينها وكل واحدة منها هلا طبيعتها النّحويّة وال ّدالليّة والعالماتيّة
حممد سناجلة" خري مثال على ذلك ،فهي تكتب بلغة
ّ
اخلاصة وال تتع ّدى الشاشة الزرقاء وروايات " ّ
الروابط.
ّ
الصورة واملشهد وباستخدام ّ
الرقمي على تع ّدد الوسائط املتفاعلة واليت أكسبته حياة جديدة خمتلفة عن
 يرتكز األدب ّالنّص التّقليدي ،فهو إذن يعكس البعد التّفاعلي للمتل ّقي من خالل مشاركته يف العمليّة اإلبداعيّة
قراءة وإنتاجا.
الرقميّة ،أل ّن
نص رقمي سواء كان رواية أو قصيدة ّ
 لقراءة ّيتوجب علينا امتالك نفس الثّقافة ّ
طبيعته اليت يتش ّكل عليها تستلزم ذلك.
نص آخر حسب الوضعيّة
يتحول إىل ّ
مبجرد وصوله للمتل ّقي ّ
 إ ّن النّص الذي ينتجه املؤلّف ّالروابط وعمليّة تنشيطها ال ّدور األساسي يف حتويره.
اليت يقرأ هبا حيث تلعب ّ

210

الرقميّة ليخلق لنا
حممد سناجلة ّأول أديب عريب استطاع أن جينّد تقنيّات ّ
 يع ّد ّحبق ّ
الشبكة ّ
نصا أدبيّا إبداعيّا بامتياز.
ّ
حممد سناجلة" و"مشتاق عبّاس معن"و"إمساعيل البوحياوي" فيها
 التقنيّات اليت وظّفها " ّجتاوز للّغة البسيطة املنتمية إىل ذاكرة املتل ّقي إىل لغة رقميّة موظّفة يف ذلك معطيات التّكنولوجيا ،فهي
دعوة للقارئ لل ّدخول يف جتربة إعادة الكتابة وذلك انطالقا من اإلحبار امللزم لفعل القراءة.
الرقمي
 للنّهوض هبذا النّوع األديب اجلديد علينا االخنراط ّوبقوة إبداعا ونقدا يف الفضاء ّ
األيقوين كما علينا تغيري اآلليّات اإلجرائيّة يف ال ّدراسة والنّقد.
الرقمي اإلبداعي لغة مجعت بني اللّون واحلركة واملشهد وكذا
 اللّغة املستعملة يف النّص ّاملوسيقى.
الرواية
التطور ّ
السردي يش ّكل مرجعيّة وحيدة للمتلقي وبعد ّ
الالفت يف بناء ّ
 مل يعد التّنظري ّالفّن القدمي هلا.
الرقميّة يكاد خيتفي املعيار ّ
ّ
ُيس أشكال التواصل سيؤثر دون شك على أمناط التلقي بشّت توجهاته
 التغري الذي ّحممال بأطر فكرية وتقنية حّت يستطيع
األدبية ،ومن أجل ذلك فعلى قارئ النص الرقمي أن يكون ّ
قراءة هذا النوع اجلديد من األدب والقائم أساسا على الوسائط املتعددة؛ هذه األخرية اليت جعلت
األدب الرقمي أمام حتديات كربى تتجاوز كل التجريب الذي مورس عليه من قبل ،وهو ما يستوجب
استخدام أدوات ُمَُنهجة تتوافق مع طبيعة البيئة االفرتاضية ذلك باعتبار املتلقي "فاعل نشيط" يف
العملية اإلبداعية تعدى مفهوم القراءة البسيط إىل املمارسة والتفاعل احلقيقي ،كذا االهتمام
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بالدراسات الرقمية من خالل الرتكيز على املنهج املقارن يف هذا الفضاء الرقمي مع وجود قارئ مشويل
بأمت معىن الكلمة ،حّت يفك شفراته الالمتناهية بدءاً باملكتوب وانتهاءً باملسموع غري متناسني يف
حتول املتلقي السامع إىل مشاهد حمرتف ،وعليه فاالنتقال إىل ُمارسة
ذلك تلك الصور احلركية اليت ّ
القراءة الفعلية ال يكون إال عن طريق خروج الذات من موقع االستهالك إىل اإلنتاج عرب إبداء الرأي
وغري ذلك من املساعي الفردية اليت نرى أمهيتها يف توسيع أفق التعامل مع هذه الثقافة.
الروائي تظهر لنا جبالء مع الوسائط املتفاعلة،
أهم ثورة حت ّققت على مستوى التّواصل ّ
 إ ّن ّالرقميّة اليت
الزرقاء املوصلة بالفضاء ّ
تتجسد من خالل الشاشة ّ
الرواية ّ
الشبكي ُمّا نتج عنه ظهور ّ
واليت ّ
تستثمر إمكانات احلاسوب املختلفة وبرجمياته املتع ّددة املتّصلة بالكتابة والصوت والصورة واملوسيقى
وخمتلف الفنون.
الرقمي
 إمكانيّة حصول ثورة على املفاهيم النّقديّة اليت رافقت النّص الورقي ،وأ ّن النّص ّالرقميّة من شأنه أن يقلب املفاهيم النّقديّة رأسا على عقب لسبب بسيط أ ّن
الرواية ّ
كدعامة يف كتابة ّ
الرواية
تصورا مغايرا ملفهوم النّصوصيّة وحتطّم ّ
الرقميّة تق ّدم ّ
الصنم القدمي لفكرة األجناس ،و ّ
ال ّدعامة ّ
الرقمية تقوم على فكرة التهجني بني األنساق ال ّدالة (صورة ،موسيقى ،فيديو تصاميم ،غرافيك)..
ّ
وتلغي مركزيّة اللّغة.
فعال يف عمليّة إنتاج النّص
الرقمي له دور ّ
 سناجلة يف كتابه التّنظريي ّبني أ ّن القارئ ّجمرد وجهات
الرقمي ،غري أنّه ح ّدد من هذه العمليّة اإلبداعيّة (إنتاج النّص) ،حيث مل تتع ّدى كوّنا ّ
ّ
نظر أو تعليق على النّص أو إعادة قراءة من خالل تغيري املسار املراد اإلحبار فيه ،غري أنّه مل ُينحه
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األول وبذلك أسقط بندا من بنود املنظومة اإلبداعيّة
الرقمي ّ
الروائي ّ
احلريّة املطلقة يف تغيري العمل ّ
الرقمية.
ّ

213

ملح ـ ــق
(ثبت المصطلحات)
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ثبت المصطلحات*:
اإلنترنت (:)internetمشتق من مسمى شبكة املعلومات الدولية اليت يطلق عليها يف اللغة اإلجنليزية
(Net Work

الشبكة العاملية
للمعلومات

 )Internationalكما يطلق على االنرتنيت عدة تسميات منها
()Word Net

أو الشبكة العنكبوتية

(super High Way

()The web

()The Net

أو

أو الطريق االلكرتوين السريع

 ،)Electronicوالشبكات من غري إضافة تكفي بالعربيّة لل ّداللة

على تقنيّات االتّصال املوصولة بعضها ببعض من حواسيب وتلفزيونات وفيديوات وأجهزة اهلاتف
وغريها من وسائط اإلعالم.
 اإلبحار(:)Navigationالروابط لغاية حم ّددة تتمثّل
هو االنتقال من عقدة إىل أخرى بواسطة النّقر بواسطة الفأرة على ّ
يف البحث عن املعلومات ومراكمتها وجتميعها هلدف خاص ،ويعطى للمبحر مصطلح خاص هو
"املستعمل" وبذلك خيتلف اإلحبار عن التّصفح أل ّن اإلحبار حبث عن معلومات حم ّددة وخاصة.
البرمجيّات الصوتيّة:الصوتيّة لديك خيارات عديدة لتحديد الربامج اليت تساعدك على إنشاء وحترير
يف الربجميّات ّ
الرقمي ،إذ تقوم أبسط الربامج بإجراء وظيفة ّأوليّة واحدة مثل تشغيل أو
وتشغيل مل ّفات ّ
الصوت ّ
الرقمي
الصوت ،لكن العديد من الربامج اليت تعمل مع ّ
الصوت من خالل بطاقة ّ
تسجيل ّ
الصوت ّ
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الصوت قادرة على حتريره
تسجل ّ
تنجز العديد من الوظائف األساسيّة ،فمثال تكون الربامج اليت ّ
الصوت قادرة على إنشاء وتنظيم مل ّفات .MP3
أيضا ،كما تكون الربامج اليت تشغّل ّ
برنامج الفضاء القصصي (:)Storyspaceالصور
برنامج
الروابط احلاسوبيّةُ ،يكن استخدام ّ
ّ
متخصص حمرتف للكتابة اإلبداعيّة بواسطة ّ
السارد" أو "املسرد" قام بابتكاره
واألصوات والفيديو فيه بسهولة ،يطلق عليه بعض النّقاد " ّ

Jay

-David Bolterأستاذ يف األدب ومهتم بتأثريات اإلعالم والتّكنولوجيا ويعمل يف معهد جورجيا
للتّقنية -وكذلك - John B Smithأستاذ علوم احلاسب يف جامعة كارولينا الشماليّة.-
برنامج ماكروميديا فالش(:)Macromedia Flashمكروميديا فالش وهو أحد أشهر برامج التصميم املتحرك والثالثي األبعاد حيث تستطيع أن
الرقمية وتصمم به املواقع لتطوير برجميّات الويب
ّ
تصمم ألعابا هبذا الربنامج كألعاب فالش والبطاقات ّ
أنتجته شركة أمريكيّة.
 البطاقة المترابطة ): (hyper cardبرنامج يقوم بوظائف عديدة مبا فيها الرتابط متاح على الشبكة:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Atkinson_(informaticien

التّجوال (:)Broutage-Browsingفاملتجول مثل
التّجوال أو التّص ّفح عكس اإلحبار ،وهو االنتقال بني العقد لغاية غري حم ّددة،
ّ
متص ّفح الكتاب ليس له قصد حم ّدد من وراء عمله ،فهو ينتقل من عقدة إىل أخرى؛ قد يتوقّف
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املتجول املتص ّفح أيضا ألنّه يكتفي
أحيانا عند عقدة ما مثّ سرعان ما يتّجه إىل غريها ،نسمي
ّ
بالتّجوال بني الوثائق أو تص ّفحها.
 جافا (:)Javaهي لغة برجمة كائنية التوجه ،ابتكرها جيمس جوسلينج يف عام 1992م -أثناء عمله يف
خمتربات شركة صن ميكروسيستمز -وذلك الستخدامها مبثابة العقل املفكر املستخدم لتشغيل
األجهزة التطبيقية الذكية مثل التيلفزيون التفاعلي ،حيث يتكون مصدر الربنامج من عدة سطور وكل
سطر يعترب مجلة ،ويتعامل احلاسب مع كل مجلة برتتيب معني إلجناز األمر الذي صمم الربنامج
لتحقيقه.
 الجرافيكية:يقوم تصميم اجلرافيك على تطبيق جمموعة من املبادئ واالشتغال على جمموعة من العناصر
خللق عمل فّن تواصلي مرئي يرتكز إىل الصورة الثابتة ويتخذ شكال مطبوعا أو معروضا على سطح
ثنائي األبعاد.
الحوسبة:كل امليادين.
هي استخدام بنوك املعلومات وال ّذاكرة اإللكرتونيّة يف ّ
الرقمنة ( :)Numéritisationهي حتويل الشيء إىل بنية رقميّة وهذا هو األساس يف ثورة
 ّاالتّصاالت.
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الشبكة
الروابط هي نوع من املراجع يف ّ
 ّالروابط اإللكترونيّة أو الوصالت (ّ :)Hyperlinks
يتم النّقر عليها
العنكبوتيّة ،وهي عبارة عن أيقونة على مستوى ما "كلمة ،أو سطرا ،أو صورة" ّ
الشبكة أو النّص احلاسويب.
لالنتقال إىل ناحية أخرى من املوقع أو ّ
سيبراني (:)Cybernétiqueالسيرباين هو وصف للواقع أو العامل النّاتج عن ثورة
السيربانيّات هي علم التّح ّكم و ّ
الضبط ،و ّ
املعلومات اليت تتيح بتقنيّاهتا املع ّقدة والفائقة االتّصال واملراقبة والعمل على مسافات بعيدة.
ُ
 -السويتش:

هو عبارة عن جهاز شبكات يعمل على التوصيل بني عدد من األجهزة املختلفة املوجودة
على الشبكة (كمبيوتر ،طابعة.)...
افتراضي (:)Virtuelالرسائل واألرقام
االفرتاضي هو وصف ملفردات العامل السيرباين وأحداثه من ّ
الصور و ّ
والنّصوص ،فهي غري ملموسة قياسيّا على األشياء املوجودة يف العامل الواقعي.
الفائق ):)Hyperالسرعة أو االنتقال.
 Hyperهو الفائق من حيث القدرة والفاعليّة أو ّ
 فوتوشوب:برنامج رسوميات إلنشاء وتعديل الصور النقطية أنتجته شركة أدويب يعترب أشهر الربامج لتحرير
الرسوميات وتعديل التصوير الرقمي وهو املنتج األكثر مبيعاً يف هذا اجملال ،قام بتطويره الشقيقان
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توماس نول وجون نول عام1987وأصدرت النسخة األوىل يف فرباير،1990والنسخة الثانية عشر
منه صدرت يف  03يونيو .0303
المستعمل (:)Utilisateurاملستعمل عكس املتص ّفح أل ّن له دراية بالنّص املرتابط وأنواعه ومساراته ،فاملستعمل متلق
إجيايب ألنّه منتج للمعارف اليت يبحث عنها ،ويصبح تبعا لذلك مشاركا ملؤلّف النّص املرتابط ،وقادر
على التّفاعل معه بطريقة منتجة.
-المنتدى اإللكتروني

(:)Internet Forum

خاصة ،فهو موقع مفتوح للنّقاش يطرح فيه العضو
هو نوع من املواقع اإللكرتونيّة ذو طبيعة ّ
الشبكة فيه بامسه احلقيقي أو املستعار
موضوعا ويتل ّقى وجهات نظر فوريّة عنه ،يشرتك مستخدم ّ
اخلاصة ،كمنتديات اجلامعات اليت تفرتض أن
وغالبا هو االسم املستعار ،عدا املنتديات ذات الطّبيعة ّ
العامة ومنها السيّاسية أو الطّبيّة أو األدبيّة.
يشرتك العضو بامسه احلقيقي؛واملنتديات أنواع منها ّ
الميديا (:)Médiologieعامة ،مع اإلشارة إىل أ ّن رجييس دوبريه هو الذي
امليديا فرع يهتم يدرس وسائط اإلعالم ّ
افتتح هذا احلقل.

 النقاش الحي أو الدردشة (:)chatبني األعضاء أي الدردشة احلية أو التحادث املباشر يف زمن تواجد عضوين أو أكثر.
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الوسيط(:)Meduimنعّن به املعىن التواصلي لالطّالع أكثر اُنظر أوهام النّخبة -علي حرب -املركز الثقايف العريب،
.0991
الوسائط المتع ّددة(:)Multimediaبالصورة واللّقطات احليّة من فيديو وصورة وتأثريات
يرتكز مفهومها على النّص مصحوبا ّ
خاصةُ ،مّا يزيد قوة العرض وخربة املتل ّقي بأقل وقت ،وهذا معناه أ ّن الوسائط املتع ّددة تعّن التع ّدد
ّ
لصوت املسموع
نص مكتوب مع ا ّ
من النّاحية الشكليّة وتعّن التّكامل بني أكثر من وسيلة كاستخدام ّ
املتحركة يف توصيل األفكار.
مع ّ
الصورة الثّابتة أو ّ
:MP3ظهرت يف عام  0990مل ّفات  MPEGوهي Moving Picture Experts
 Groupواليت أطلقت خصائص مل ّفات  MP3وقد ظهرت صيغتها يف منتصف عام .0991
:Softwareهي تعليمات أو بيانات احلاسب وكل كا ُيكن ختزينه إلكرتونيا فهو برنامج.

 Itunes music storeأو  :Rhapsodyبرنامج يستخدم لإلجناز املوسيقي.
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) :Hypertext Markupe Language(HTMLلغة توصيف النّصوص التّشعبيّة
اخلاصة بشبكة .web
ّ
شعبيّة.
(:Hypertext Transfer Protocol(HTTPبروتوكول نقل النّصوص التّ ّ

1

* -استندنا في تحرير هذا الثبت على:
يقطين ،سعيد :من ال ّنص إلى ال ّنص المترابط. الخطيب حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع (.)HyperTextإضافة إلى بعض المواقع المتاح على

الشبكة:
-http://real-sciences.com/?p=1312
-https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Atkinson_(informaticien

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%
-B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
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قائمة المصادر والمراجع
(مر ّتبة ترتيبا ألف بائيّا)
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-القرآن الكرمي (برواية حفص عن عاصم)

أ -المصادر:
 -0إبراهيم مصطفى آخرون:املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر،
ط. 0331 ،1
 -0ابن منظور (مجال الدين حممد بن مكرم) :لسان العرب ،تح :عبد اهلل علي الكبري وآخرون ،دار
املعارف ،القاهرة -مصر ،دط ،دت.
 -0األزهري (أبو منصور حممد بن أمحد):هتذيب اللغة ،تح :عبد السالم حممد هارون ،مراجعة:
حممد علي النجار ،دار املعارف ،القاهرة  -مصر ،د ط ،د ت.
 -1الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد:كتاب العني ،تح :إبراهيم السامرائي ومهدي املخزومي ،مؤسسة
اهلجرة ،طهران-إيران ،دط0139 ،ه.

ب-المراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع:
وتغري الوسيط ،دار الكتب والوثائق،
الرقمي الوالدة ّ
 -5إيّاد إبراهيم وآخرون :األدب التّفاعلي ّ
بغداد ،ط.0300 ،0
 -6الربيكي فاطمة :الكتابة والتكنولوجيا ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-بريوت ،املغرب –
لبنان ،ط.0331 ،0
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 :______ -7مدخل إىل األدب التفاعلي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-بريوت ،املغرب –
لبنان ،ط.0336 ،0
 -1بنكراد سعيد :وهج املعاين مسيائيّات األنساق الثّقافيّة ،املركز الثّقايف العريب ،الدار البيضاء-
بريوت ،املغرب –لبنان ،ط.0300 ،0
الرقمي ،تر :عبده ح ّقي ،د ط( ،كتاب رقمي).
 -9بري بوتز :مفهوم النَّص يف األدب ّ
 -03حرب علي :حديث النّهايات فتوحات العوملة ومآزق اهلويّة ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء-بريوت ،املغرب –لبنان ،ط.0331 ،0
 :_______ 00العامل ومأزقه ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-بريوت ،املغرب –لبنان ،د.ط،
.0330
األول)،
الرقمي بني النّظريّة والتّطبيق حنو املقاربة الوسائطيّة (اجلزء ّ
 -00محداوي مجيل :األدب ّ
الرابطalmothaqaf.com :
مكتبة املث ّقف ،املغرب ،ط ،0306 ،0على ّ
 -00اخلطيب حسام :األدب والتكنولوجيا وجسر النص املفرع ( ،)HyperTextاملكتب العريب
لتنسيق الرتمجة والنشر ،ACTPOدمشق ،ط.0996 ،0
السرد وسحر القراءة ،رؤية للنّشر والتوزيع ،القاهرة-
 -01مخّار لبيبة :شعريّة النّص التّفاعلي آليّات ّ
مصر ،ط.0301 ،0
الصورة واآلخر رهانات اجلسم واللّغة واالختالف ،منشورات كليّة اآلداب والعلوم
ّ -05
الزاهي فريدّ :
الرباط -املغرب ،ط.0301 ،0
اإلنسانيّةّ ،
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 -06الزويلي ميجان ،البازعي سعد :دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-
املغرب ،ط.0330 ،0
 -07شبلول أمحد فضل :أدباء االنرتنيت أدباء املستقبل ،دار الوفاء ،اإلسكندريّة – مصر ،ط ،0
.0999
 -01عبد الفتّاح أمحد :األدب والتّقنيّة النّقد على مشارف القرن الواحد والعشرين (أعمال املؤمتر
الثاين للنّقد األديب) ،القاهرة  -مصر ،ط .0333
حممد :األدب العريب وتارخيه ،مطبعة مصطفى ،مصر ،ط 0916 ،0
 -09عطيّة ،هاشم ّ
العامة املصريّة للكتاب ،القاهرة -مصر ،د.ط.0997 ،
 -03عصفور جابر :آفاق العصر ،اهليئة ّ
 :______ -00الصورة الفنيّة يف الرتاث النّقدي والبالغي عند العرب ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء-بريوت ،املغرب –لبنان ،ط.0990 ،0
 -00علي نبيل ،حجازي نادية :الفجوة الرقمية ،رؤية عربية جملتمع املعرفة ،عامل املعرفة ،الكويت،
ط.0335 ،0
الرقمي
 -00غريوايت زياد Master Digital Audio Technique :تعلّم تقانات ّ
الصوت ّ
الرباط -املغرب ،ط.0337 ،0
شعاع للنّشر والعلومّ ،
الرباط-
الرقمي باجلامعة ،دار األمانّ ،
 -01ك ّدو فاطمة :أدب ،com.مقاربة لل ّدرس األديب ّ
املغرب ،ط.0305 ،0
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 -05كرام زهور :األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة-
مصر ،ط.0339 ،0
السرد ،عامل املعرفة ، ،اجمللس الوطّن
 -06مرتاض عبد امللك :يف نظريّة ّ
الرواية حبث يف تقنيّات ّ
للثقافة والفنون واآلداب الكويت ،العدد  ،013ط.0991 ،0
 -07مريّن حممد :النص الرقمي وإبداالت النقل املعريف ،دار الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،ط،0
.0305
 -01جنم السيد :النشر اإللكرتوين واإلبداع الرقمي ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،ط،0
.0303
الرواية العربيّة املعاصرة ،مكتبة األسد الوطنيّة ،منشورات
-09نضال الصاحل :النّزوع األسطوري يف ّ
احتاد الكتّاب العرب ،دمشق ،د .ط.0330 ،
الرقمي ،-ناشرون،
 -03نذير عادل :عصر الوسيط أجبدية األيقونة دراسة يف األدب التفاعلي – ّ
بريوت-لبنان ،ط.0303 ،0
 -00والرت أونج :الشفاهية والكتابة ،تر:حسن البنّا عز ال ّدين ،سلسلة املعارف ،اجمللس الوطّن
للثّقافة والفنون ،الكويت د.ط.0991 ،
الشعريّة يف اخلطاب البالغي النّقدي ،املركز الثّقايف العريب ،ال ّدار
الصورة ّ
حممدّ :
 -00الويل ّ
البيضاء -املغرب ،ط.0999 ،0
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التفاعلي ،املركز
النص إىل ّ
 -00يقطني سعيد :من ّ
مجاليات اإلبداع ّ
النص املرتابط مدخل إىل ّ
الثقايف العريب ،الدار البيضاء -بريوت ،املغرب –لبنان ،ط.0335 ،0
ّ
 :_________ -01النص املرتابط مستقبل الثقافة العربية ،حنو كتابة عربية رقمية ،املركز الثقايف
العريب ،الدار البيضاء-بريوت ،املغرب –لبنان ،ط.0331 ،0
الرواية العر ّبية اجلديدة الوجود واحلدود ،رؤية للنشر والتوزيع،
 :________ -05قضايا ّ
القاهرة-مصر ،ط 0303 ،0
التوزيع ،القاهرة ،ط .0336 ،0
وجتليات ،رؤية ّ
للنشر و ّ
السرد العريب مفاهيم ّ
ّ :_______ -06

ت-الدوريات:
-1الورقية:
ابطية) ،العراق العدد  ،92د.ط.9107 ،
جملة
 -73صحيفة ّ
ّ
امللتقى(:القصة الرت ّ
األدبية) ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،العدد
ّ -73
جملة األثر( :ديالكتيكالثقافة وصناعة احلقوا ّ
9102 ،92م.،
 -72جملة األثر( :حنو أدب تفاعلي لألطفال)،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،العدد ،01
9100م.
جملة الرافد ( :مدخل إىل األدب التفاعلي) ،دائرة الثقافة واإلعالم الشارقة ،العدد  ،62ط ،0
ّ -21
.9107
 -20جملة آداب الفراهيدي( :األدب الرقمي والوعي اجلمايل)  ،جامعة واسط .العدد  ،19د ت.
األدبية) عدد
 -29كتاب يف جريدة أصدرته ُ ّ
منظمة اليونسكو( :خمتارات يف الثقافة وصناعة احلقول ّ
 ،32د.ط.9112 ،
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الرابع0300 ،م،
 -10فهيم شيباين عبد القادر:جملّة مقاليد ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،العدد ّ
 :__________ -11جملّة اإلبداع والعلوم اإلنسانيّة ،جامعة حممد خيضر-بسكرة ،العدد
السبعون ،د.ط0339 ،م.
الثالث و ّ

-2اإللكترونية:
 -15أسليم حممد :خصائص النص التشعيب ،موقع حممد أسليم متاح على الشبكة:
www.aslim.org

 :_____ -16:قراءة يف أعمال حممد سناجلة الرقمية متاح على الشبكة
http: //www.aslim.ma/site/articles.php?action=view&id=107

 -17بوطز فيليب :ما األدب الرقمي؟ تر :حممد أسليم ،جملة عالمات ،العدد  ،36موقع حممد
أسليم متاح على الشبكةwww.aslim.org :

 -11تادرس يعقوب :تفسري أصحاح  7من رسالة كورنثوس األوىل (0كو )00:7متاح على
الرابط:
الشبكة ّ

http://st-

=takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=7&vmin
22&vm

 -19حسب اهلل صميم :املسرح والتقنيّات الرقميّة وفرضيّات اهليمنة على املسرح املعاصر متاح
ُ
على الشبكة/http://www.ahewar.org :
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 -53ح ّقي عبده :الكتابة من األلواح الطّينيّة إىل األلواح اإللكرتونيّة ،خاص بندوة "الكتاب وأزمة
القراءة يف العامل العريب واليت نظّمها ّاحتاد كتّاب املغرب-تازة-يوم 03ماي ،0305متاح على
الشبكة

www.ueimarocains.com

 -50مخار لبيبة :الكتابة الرقمية آليات التشكل وصيغ التمظهر حنو بنيوية جديدة موقع احتاد كتاب
االنرتنيت العرب متاح على الشبكة:
www.arab-ewriters.com

الرقمي ّأول خطوة لدخول حضارة الشاشة متاح على الشبكة:
 :_____ -50األدب ّ
http://al-seyassah.com

 :_____ -50أمسية ثقافية حول متعة اإلبداع والتلقي يف القصة الرقمية؛ "حفنات مجر منوذجا"
للقاص املبدع إمساعيل البوحيياوي متاح على الشبكة:
www.alobor.com/news/read/12606

 :____ -51السرد الرقمي ماهيته وأسسه الشكلية والقرائية حنو وعي بالوسم اللعيب ،متاح على
الشبكة:

http://hakaya.com

الشبكة:
 :_____ -55احلكي التّفاعلي ،طرق جديدة يف الكتابة متاح على ّ
/ http://www.middle-east-online.com

 -56خري بك ناصر مها :القصيدة الرقمية ،والبنية الفنية الرباغماتية شعر مشتاق عباس معن
أمنوذجا متاح على الشبكة:

www.anakhlahwaljram.com

 -57الديوب مسر :البالغة والبالغة املضادة ظالل العاشق أمنوذجا متاح على الشبكة:

2 29

http://www.arab- ewriters.com/articlesDetiles.php?topicId=92

حممد حسني
السباعي السيّد :لقاء حول املسرح َّ
الرقمي مع األستاذ والناقد املسرحي مع ّ
ّ -51
حبيب متاح على الشبكة:

/http://al-masrah.com

الرواية متاح على الشبكة:
 -59سالمة عبري :النّص ّ
املتشعب ومستقبل ّ
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm

 -63سلمان احلسني :العصر الرقمي حيدث ثورة شاملة تنتج أدبا جديدا ،جملة العريب احلر متاح
على الشبكة.ww.freearabic.com :
الرقميّة متاح على
 -60مسان جنم الدين :مسرح ما بعد احلداثة مأزق الصورة املرئيّة ،مأزق التقنيَّات َّ
الشبكة:

www.mafhoum.com

 -60سناجلة حممد :رواية الواقعية الرقمية متاح على الشبكة:
www.middle-east-online.com.

الرقمية ،موقع كتّاب االنرتنيت العرب 0330
 :______ -60رواية الواقعيّة ّ
متاح على الشبكة:

www.arab-ewriters.coom

املصممني يف التجارب العامليّة ،ماذا ق ّدمت
 -61الشيوي أُين :مسرح الرؤى من خالل املخرجني و ّ
التكنولوجيا إىل املسرح متاح على الشبكة:

www.almustaqbal.com

الرابط:
الرهان على ّ
 -65كرام زهور :حممد سناجلة يكسب ّ
www.middle-east-online.com
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حتوالت يف نظام النَّص األديب ،القدس العريب
 :________ -66من التجريب إىل الرتابطيُّ ..
الرابط:
على َّ

www.alquds.co.uk/?p=274988

الرابط:
الرقمي على ّ
 -66حممد حسني حبيب :املسرح ّ
www.middle-east-online.com

الرقمي متاح على الشبكة:
 :________ -67خصائص ّ
الشخصيّة االفرتاضيّة يف املسرح ّ
www.almadapaper.net

 -61مشتاق عباس معن :دواعي القصيدة التفاعلية الرقمية يف عامل يفكر بأسس ورقية متاح على
الشبكة:
www.ankhlawil-jran.com

 -69يونس إُيان :مفهوم املصطلح هايربتكست  HyperTextيف النقد األديب الرقمي املعاصر،
جملة اجملمع ،العدد – .0300 ،36كتاب إلكرتوين .-
 :______ 73اخلطاب املق ّدمايت لظالل العاشق :
http://sanajleh-shades.com/word-autho

-3مواقع أخرى:
الرأي اليوم ،متاح على الشبكة:
 -70صحيفة ّ

http://www.raialyoum.com/?p=37385380

 -70املوسوعة العربيّة العامليّة :الشوخيات أمحد.0331 ،
السرية احلضاريّة لألردن متاح على الشبكة:
 -70عن ّ
http://salt258.blogspot.com
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-71شبكة النّبأ املعلوماتيّة:

www.annabaa.org

ث-الرسائل الجامعيّة:
الرمحن منيف
الروائي احلداثي عند عبد ّ
السرد يف اخلطاب ّ
 -75ابن شيخ ،عبد الغّن :آليّات اشتغال ّ
السواد منوذجا ،دكتوراه علوم يف األدب العريب احلديث (خمطوط) ،جامعة منتوري -
ثالثيّة أرض ّ
قسنطينة.0336-0337 ،
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الملخص:
األدب قد تأثر بالتقدم التكنولوجي ،مما أسفر على ظهور نص جديد تلعب
ال ريب أن النّص ّ
الفعال يف عملية انتاجه أوال وعملية تلقيه ثانيا يطلق عليه النص
فيه الوسائط املتعددة دورها الفاعل و ّ
الرقمي ذو الطبيعة التشعبية  ،هذا النص الذي ال يغادر احلاسوب كتابة وقراءة مما جنم عنه ضرورة
و املتلقي على عامل الرقمنة بكل جتلياته السمعية والبصرية ؛ ذلك أ ّن تغري

انفتاح كل من امللؤل

آليات االبداع خيلق دون أدىن شك تغري يف طريقة التلقي اليت تبدأ مع النص الرقمي باإلحبار وتنتهي
بإعادة اخللق واالبداع للنص األول مادام هذا املتلقي لملك من احلرية يف االحبار ما ال لمتلكه متلقي
النص الورقي التقليدي.
وحنن يف هذا البحث املوسوم بـ " األدب الرقمي بني املفهوم والتأسيس – مقاربة يف تقنيات السرد
الرقمي " حناول أن نتوق
اجلديد الذي يوظ

بالشرح والتحليل والضبط عند أهم املصطلحات اليت أبدعها هذا املنتج

معطيات التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي جنس أدب جديد جيمع بني األدبية

وااللكرتونية كما يعتمد على تقنيات الوسائط املتعددة منتجا أشكاال كتابية وقرائية جديدة هي
نصوص رقميّة تظل منفتحة على فنون األنيميشن واجلرافيك والصورة واحلركة والصوت واملوسيقى
واإلخراج السينمائي والربجمة ،و بالتايل حمررة مبدعها من الصورة النمطية التقليدية لعالقة عناصر
العملية اإلبداعية ببعضها ،ومتجاوزة اآللية التقليدية يف تقدمي النص األدب ،وكل هذا جيعلنا نلؤكد أ ّن
األدب الرقمي ال يق ّدم صورة رقمية لنصوص لمكن أن توجد ورقيا ،بل إنّه ال لمكن لنصوص هذا
النوع من الكتابة أن توجد يف صيغة ورقية ،أو أن تستغين عن التكنولوجيا يف وجودها وكينونتها.
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لنتوق

عند جتربة سناجلة الرقمية بالفحص والتدقيق باحثني عن مدى متثل هذه التجربة لتقنيات

السرد الرقمي ،وكل ذلك وفق خطة قوامها فصل متهيدي وبابني كل باب ملؤل

من ثالثة فصول

وخامتة جاءت حاملة بني طياهتا مجلة من النتائج اليت أسفر عليها البحث ،هذا فضال عن مقدمة
وملحق محلنا فيه على عاتقنا مهمة ضبط جل املصطلحات اليت اتكأ عليها البحث تنظريا وحتليال.
الكلمات املفتاحيّة:
الرقمية .
الرواية ّ
الرقمي ،األدب التفاعلي  ،النّص املرتابط ّ ،
األدب ّ
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Abstract:
No one can argue that the literary text has been affected by
the technological advances, resulting in the emergence of a new
type of text, in which Multimedia plays a major role in both its
creation and consumption. It is called the hyperlinked digital
text. The fact that this type of text never leaves the computer
during its whole life cycle requires both the author and the
reader to have a certain knowledge of the digital word, since
any change in the creative mechanisms generates a change in
the consumption, this latter, in the case of the digital text,
begins by simply surfing, and ends ends with re-imagining the
original text as the reader benefits from a greater freedom to surf
with the new text than he has with the text in its original form.
We try, in this thesis entitled “digital literature between
the concept and the foundation-an approach to the digital
narrative technics”, to define and analyse scrupulously the most
important terminology that emerged with the new creation that
employs the products of modern technology to introduce a new
Genre that combines literature and electronics and uses
Multimedia to produce new forms of digital text open to
animation, graphic, audio-visual, cinematic production, and
programming technics, and therefore freeing the author from
the typical, traditional relation between the different elements
of the creative process, and bypassing the traditional
presentation of the literary text. From all this, we can affirm that
the digital literature is not a digital presentation of a traditional
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text, these texts can’t be presented in a printed/printable form,
or even exist without technology. Then, we go through and
examine the digital experiment of Senadjela, evaluating to what
point does it apply the digital narration technics, according to a
plan structured in a preface, two parts of three chapters each,
and a conclusion, in addition to an introduction and an annex
consisting of a glossary of the terminology used in the thesis.
key words:
Digital literature, interactive literature, hyper text, digital
narrative.
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