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 ) السرد الرقمي نموذًجا(
 محمد محمود حسين محمد، مدرس األدب العربي الحديثد. 

 في قسم اللغة العربية، كلية اآلداب 

 مصر. –جامعة سوهاج  

 
 :مدخل 
ث ِّلم النصُّ       اليت أاتحْتها التكنولوجيا  اإلنسان، والعوامل االفرتاضية نياليت نشأت ب ةالتفاعلي   الرْقمِّي نتاًجا طبيعًيا للعالقةُيم

 ، لألسباب اآلتية:قِّبل كثريين يف ثقافتنا العربية الرقمية، وكان طبيعًيا أن يمواَجه هذا النص مبعارضٍة من
 إىل توظيفجوانبه نفسية وتصويرية، ويلجأ يف كثري من  عربم عن جتارَب فعليٍة ذات خرباتأن ه نٌص هجني جاٌف ال ي  -

 تقنياتِّ رْقمِّية ال روَح فيها.
أنَّ العامَل االفرتاضيَّ مل يضْع ضوابَط للنص اجليد، فكلُّ من يراتدم هذا الفضاَء يستطيعم التعبرَي عما جيولم يف خاطرِّهِّ، وهذا   -

 ضياع أدبيةِّ النص. -من وجهة نظرهم  –يعين 
يف متاهات متشعبٍة من شأهنا العمل على تشتيتِّ القارئ، الذي قد يمَصابم غياب وحدةِّ الرؤية التأليفية، وأن  الن ص يدورم  -

 ابمللل، مما يعين مغادرة النص، وعدم اإلقبال عليه مرة أخرى.
مَولَّد إلكرتونيًّا( من هنا جاءت هذه الدراسة لتحاور النص الرقمي       

البنية ستوى ممجاليته الفنية على  موضحةً  )النص امل
 ا مبا حتمله الكلمةا رقميً نصً  عد هُيكن  يف العامل االفرتاضي   ويمنشركتب أنه ليس كل ما يم  يف الوقت نفسه، ؤكدةً ، ومةالداخلي

كن من ي، وأنه حيتوى على مجاليات فنية ال ُيكن للنص الورقي أن يستوعبها، وأن توظيف التقنيات االفرتاضية مل من دالالت
 داللة موضوعية وفنية ختتلف من نص آلخر. إمنا له، كما يزعم البعض  ابب التجريب املصطنع

 ة فيما يفرضه من توظيف للوسائط أو التقنيات اإللكرتونيةملَّا كانت خصوصية هذا الوليد اجلديد تكمن بصورة أساسي  و       
يف هذه توظ ةاليت يتيحها احلاسوب واإلنرتنت يف بنيته الداخلية، فإن اهتمام هذه الدراسة سينصب  على رصد كيفي

وحتقيًقا هلذا  ،حييل إىل داللة واحدة ا بنيويً وجد انسجامً ا حبيث تم اخليً التقنيات، وعالقتها ابجلملة اللسانية، وتنظيمها د
 ة اليت ال يكتمل النص الرقمي  التنظيمية التفاعلي  ة يف أبعادها الداخلي  طلق على هذه العملية يف أن تم  اجتهدت الدراسةم  اهلدف

هبذا وهي  والتقنيات اإللكرتونية، ،على الربط بني الكلماتحتديًدا  ز الذي يرك   " النظم اإللكرتوين" اسمَ  ؛هباوجودًي إال 
، ُيكن االعتماد عليه اجلديدة ةغة الرقمي  من دعائم البال ح بالغي يكون دعامةً تسعى إىل إجياد مصطل ياالصطالحالصنيع 
  مجاليات النص الرقمي.يف تبني  

ح لنا تراثنا النقدي العريب هبذا االشتقاق االصطالحي الذي جاء قياًسا على النَّْظمِّ الذي قدَّمه "عبد قد سََ هذا و            
عرفِّ على أبعادِّ هذه النظريةِّ كما القاهر اجلرجاين" يف مؤلفه املوسوم بــ" دالئل اإلعجاز"، ولذلك حرصت الدراسةم على الت  

ابلنظم اإللكرتوين  يف قوهلا للدراسة اا أساسيًّ ألهنا أصبحت مرجعً ذلك  ؛قة النَّظِّمِّ اإللكرتوين هبااجلرجاينُّ، ومن ََثَّ عال رأها
 ةبعملي من تشكيله يف ذهن املبدع، وانتهاءً  النص الرقمي، بدايةً  إن   :ُيكن القولبل  ،اجلديد النص الرقمي تركيبةالذي أفرزته 

  يف ثناي الدراسة. الحًقا ، وهذا ما سيتضحوالبنيوي   الذهين   هِّ دِّ عْ يف بـم  "اجلرجاين" جلوهر النظم  تلقيه، هو أتكيدٌ 
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فقد جَلَأ  ة،ليست غريبًة يف حقلِّ الدراسات الرقمي   عمليةٌ  ، هيحماولة الربط بني القدمي واحلديثوجَتدمرم اإلشارة إىل أنَّ       
ترمجًة ملصطلح "  رتاثِّ يف القولِّ ابلنَّص املتفرعِّ من قبل "حسام الدين اخلطيب" عند التعريف ابلنَّصِّ الرقمي إىل ال

 ، قياًسا على التفرعِّ الذي كان موجوًدا يف احلواشي العربية القدُية. (Hypertext ) اهليربتكست"
 ه قـراءةً وقراءتـ ،االهتمـام بـه املعاصـرة العربيـة الثقافـةنقـد حيتـام مـن  هوأنـ ،  القـدميتؤكـد ثـراء نقـدل العـريب وهذه احملاوالت       

ت االسـتهالكية الـيت نراهـا مـن القـراءابـدال  ،ةالنصوص الرقمي   مقاربةاإلفادة من جوانبه املتعددة يف  تسعى إىل، نيةً أمت فاحصةً 
 مها: ،مهمني جانبنيإىل الدراسة  تشري ولذلك ، وفق قوالب ورؤى جامدة وحواشيه على عتبات النص ماثلةً 

جيب عليه أال يغفل الثوابت النقدية لثقافته  ،مبعطيات التكنولوجيا وتداعياهتا وعيه احلداثي   ق ابملبدع، فإضافة إىل: يتعل  األول
، وهـذا أتسيًسا مجاليًـا يـرتبط ابإلنسـان وحتوالتـه من الزمن من أجل أتسيس  عناصر العملية اإلبداعية اردحً العربية اليت عانت 

ــا  الفــارقَ   ســيكونالصــنيع ، كمــا أن هــذا  افنيًّــ امــا ســوف حيقــق لــه خصوصــية وتفــردً  األساســي بــني مبــدع رقمــي  ُيتلــك وعًي
وآخـر ال يهـتم إال ابلقشـور واحملاكـاة اخلارجيـة ملعطيـات العصــر؛ رغبـة يف إعطـاء نفسـه الصـبغة احلداثيـة، فيـأ  إبداعــه  ،وثقافـة
 ا.ا وأيديولوجيًّ فنيًّ  ةً فقري  ،عن ذهنية خاوية على عروشها اومعربً  ،ا من اجلمالياتخاليًّ 

بثقافة التكنولوجيا الرقمية، إن أراد قراءة النص لناقد، هناك كتاابت نقدية رقمية تؤكد على ضرورة إملام الناقد : يتعلق اباآلخر
ة لثقافتـه ديـة الرتاثي ـواقـع التحـوالت النق أيًضـا كن إضافة إىل ذلـك  جيـب أن يراعـيضروري، ل ،  وهذا أمرٌ واعيةً  احلداثي قراءةً 
ا الـــربط بــــني احلــــداثي نصـــوص، وحــــى ُيكنـــه أيًضــــلإدراك التطــــورات والفـــوارق الثقافيــــة بــــني ا هــــو اآلخـــر ُيكنـــه العربيـــة، حــــى

، ولـن يسـتطيع الـت لص مـن وال ينفـك عنـه والتقليدي، خاصة أن النص احلداثي يتسربل يف بعـض جوانبـه  بسـرابل التقليـدي  
 تقدُيـه جيـدا حـيت يسـتطيع  ويهضـمه ،النقـدي قـدر املسـتطاع من هذا الرتاث من هنا جيب أن ُيتحَ . هذا السرابل مهما فعل

، القــادر هــو اآلخــر علــى التعبــري ال يعــين اختفــاء الــنص الــورقي   نؤكــد علــى أن ظهــور الــنص الرقمــي   اإذا كنــفــ ة،يف صــورة حداثي ــ
ل يف مجاليات ية اجلديدة اليت تتمث  نفسه ابلنسبة للنقد الرقمي، فظهوره  ببالغته الرقم  مرفاأل إلمكالته اخلاصة. وفًقاواحملاكاة 
آلليـات عـين يي حـال مـن األحـوال اختفـاء ايفـن اجلرافيـك، الومـؤثرات املـاليت ميـدي و  (Hyper Link) اإللكرتوينالرابط 

ص واســتنباا اخلصــائ ،وتقييمهــا،  يف فهــم النصــوص احلداثيــةا حيــويًّ ا، بــل إهنــا مــن املمكــن أن تــؤدي دورً النقديــة الرتاثيــة  اًمــ
احلـديث عـن ثقافـة نقديـة  حينئـذفإن حتقق هذا على مستوى النقـد ُيكـن  ،والقواعد الفنية اليت  يزها عن غريها من النصوص

الذي مت إنتاجه بواسطة  من خالل مقاربة النص السردي   ه يف هذه الورقة البحثيةالكشف عن وهذا ما سنحاول، حداثية بناءة
نـص  فـين لـه خصوصـيته  يف حماولـة تشـكيل ة األخـرىالبصـري  ة و السـمعي  فـادة مـن الفنـون احلاسوب واإلنرتنت، والذي حـاول اإل

 على مستوى اإلنتام والتلقي.
 ل يف اآل : أما عن حماور الدراسة، فتتمث     

 ."عبد القاهر اجلرجاين" عند  م  ظ  أبعاد الن   :متهيد
 احملور األول: النص الرقمي بني اإلنتاج والتلقي.

 املمارسات التطبيقية، وفيه:املاهية ين: النظم اإللكرتوين: احملور الثا
 ة والتقنية.النصي   وتفاعليته ،مفهوم النظم اإللكرتوين  -أ

 يف قصة "صقيع" حملمد سناجلة. ات النظم اإللكرتوينجتلي     -ب
 نتائج الدراسة.ذكٌر ألهم مث  اخلامتـــة، وفيها 

 وفيما يلي عرض تفصيلي هلذه احملاور
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 :"القاهر اجلرجاين" م عند عبدظ  الن  عاد أب متهيد:
ليت تربهن على أمهية العريب القدمي، أت  هذه الدراسة االنقدي  ة ومنتوجنا التواصل بني الرؤى احلداثي   وريف حماولة  مد  جس   

رمبا  و وهر هذه الفكرة،  حرصوا على أتكيد ججيد أهنم  املنشغلني ابلرقمي ة وجتلياهتا؛تاابت النقاد والذي يقرأ ك، النص الرقمي
ة هلذا الوليد الذي ال يزال حيبو خبطى بطيئة يف ساحتنا العربية، لذلك عملوا على من ابب إعطاء الصبغة الشرعي  كان ذلك 

عندما  "فاطمة الربيكي" من ذلك ما صنعته واحلداثي،  قراءته وربط جوانب منه ابلنظريت النقدية يف بعديها التقليدي
فيه  العالقة بني األدب التفاعلي والنظرية النقدية"، وطرحتْ  :" بعنوان" مدخل إىل األدب التفاعلي" فصاًل :ايف كتاهب عقدتْ 

النص الرقمي ال  فكرهتا اليت حاولت فيها الربط بني البنية الداخلية للنص الرقمي وتفاعلية التلقي واستجابة القارئ، وأن  
موجودة قبل ة هذه التفاعلي   وأن  ه  للمتلقي للمشاركة واإلنتام السياقي والرتكييب، يكتسب تفاعليته إال إذا ترك مساحة يف بنيت

إضافة إىل فكرة التناص اليت قالت هبا جوليا كريستيفا واليت كانت أبعاًدا جديدة،  لنص الرقمي غري أهنا مع الرقمية اختذتْ ا
 .(1)التضمني والسرقات األدبية، واالنتحال، واألخذموجودة يف نقدل القدمي حتت مصطلحات متعددة، من ذلك: االقتباس و 

 يف كتابه:" األدب والتكنولوجيا جسر النص املتفرع ا  حماولة  "حسام الدين اخلطيب"أيضً  املهمة ومن تلك احملاوالت     
Hypertext "، (فرع)لح ، مبصطاإللكرتوينة على تقنية الرابط ربط فكرة النص الرقمي الذي يعتمد بصورة أساسي   حيث 

 حتت عنوان: قدَّم مصطلحه اجلديد، ومن هنا (2)احلواشي اليت كانت موجودة يف النصوص القدُيةو الدارم يف فن الشروح 
 (، الذي قال به تيد نيلسون.Hypertextملصطلح اهليربتكست ) ترمجةً  النص املتفرع

 ااملبــدع الرقمــي الــذي حيــاول جاهــدً  - ة"ســناجلحممــد " الروائــي األردينأن  ، هــوومــن األشــياء الــيت تؤكــد مــا نــذهب إليــه     
ــالــيت أبــدع فيهــا نقــدً  ،وضــع بصــمة عربيــة يف الثقافــة الرقميــة اجتاهــه األديب اجلديــد الــذي أســاه  عنــدما حتــدث عــن -اا وتطبيًق

راح ذا التوق ــع مــن حــد ة هــ فوللت فيــ ،بــل النقــادمــن قِّ الــنص الرقمــي أن هنــاك حتــديت كثــرية ســتواجه ذكــر  لواقعيــة الرقميــة،اب
ومـا واجهـه أنصـار التمـرد والصـنعة الشـعرية يف العصـر  هـو وأنصـاره الـرقميني، ويربط بـني مـا سـيواجهه العريب يستأنس ابلرتاث
خاصـة يف بيئتنـا العربيـة، يف بدايتـه   ا مسـتغرابً يعـد أمـرً  مـا ومن هنا است لص أن كل جديد يف عصر مثاًل، العباسي كأيب  ام
التـاري  عـن مشـاريع عديـدة أحـدثت ثـورات كـربى يف مسـرية التطـور اإلبـداعي وقـد جوهبـت كـل هـذه املشـاريع يقول:" حيـدثنا 

ابلرفض والقمع، وذلك ألن كل مشروع جديد أتسيس وحيمل يف ثنايه بذور الثورة  على السائد الراس  واملستقر، وكل مبدع 
التطـوري. وهـذا  -يف بـدايت طرحـه  ملشـروعه اإلبـداعي حقيقي مؤسس واثئر، وكل مؤسس يواجه ابلرفض من قبـل اآلخـرين

ينبغي القياس إال عليـه،  يكون إال على مثال سابق ال شيء طبيعي وابلذات يف العقلية العربية السلفية اليت تعترب أن اخللق ال
  .(3)ويستمر هذا الرفض حى يثبت املؤسس جذوره عميًقا فيتبعه اآلخرون"

 هم وحياتَــ هم ة هــي الــيت تعطــى األدب حيويتَــة التجديديـ ـالتأكيــد علــى أن مثــل هــذه النزعــات التمردي ــجيــب يف هــذا الســياق      
ا ابلتجديـد والتمـرد وكسـر الراتبـة، " فبدون وجـود هـذه الكائنـات املتمـردة املولعـة دائًمـيقول " عبد الرحيم الكردي":  اخلاصة،

املــوت، واملتتبــع لتــاري  الشـعر العــريب يالحــ  ذلــك، فشــعر أيب  ــام   لتحجــر واجلمـود ورمبــا اباللغــة تــذبل، ويصــاب األدب  فـإن  
مــن املتنــيب وأبــو العــالء املعــري وصــالح عبــد الصــبور كانــت مرفوضــة يف  عار كــل  شــمرفوًضــا يف عصــره، َث أصــبح تــرااًث، وأ كــان

 .(4)تمرد عليه"َث يم  بلت وأصبحت ترااًث حيتذي،عصورهم َث قم 
، كانـت موجـود يف تراثنـا القصصـي  الرقمـي  الـنص ة يف سـة أساسـي   د  َعـتـم   ة الـيتالرتابطي  فكرة  إىل أنالنظر بعيًدا  بل  ُيكن     

داخلها جمموعة  ، اليت تضم  ة(ي  اإلطار )ة ، ذلك النص الذي اعتمد على فكرة احلكاية األساسي  "ألف ليلة وليلة"  نص   كما يف
، أي ُيكـن ةاإلطاريـ  العـام للحكايـة السـياقان واملكـان، والـيت ال ختـرم عـن املتداخلـة  واملتشـعبة يف الزمـ ةكـايت الفرعي ـمن احل

التقنيـات  يف مقابـل لـنص " ألـف ليلـة وليـة" ةالـنص الرقمـي، وجممـوع احلكـايت الفرعي ـإطارية يف مقابل وضع احلكاية اإلطار 
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ة مد املتلقي إىل ربط اجلزئيات، كي خيرم برؤية هنائي  ، ويف كليهما يعاليت يتأسسم عليها النص الرقمي  داخليًّا  املتشعبة ةالرتابطي  
 
م
اخـتالف ، نتيجـة طريقة تقـدُيهاهناك اختالف يف  لكن   ،املتشعب موجودة الرقمي فكرة النص  م، وهذا يؤكد أن  قدَّ للعمل امل

اإلحبـار  فرصـة ملتلقـيا نحـتم الرقمي ـة قـد م، إىل جانـب أن  دَّ طبيعـة اإلبـداع املَقـ ضم يفـرِّ  الـذيالوسيط الناقل، وأن الوسيط هو 
 .والتفاعلية القرائية واإلنتاجية بصورة مل تكن مألوفة له من قبل

قدل العريب القدمي يف نرت ث  أنقف مع نظرية عربية  (نقديًّ  غري مأمونة العواقب رمبا تكونويف هذه احملاولة القرائية )اليت        
كثـريون مثـل هـذا   وقـد يسـتغربم  "،عبد القاهر اجلرجـاينالبالغيني " شي م هبا  اليت قالتلك النظم"  " ةنظريواحلديث، أال وهي 
، مـن ابب حتميـل األشـياء فـوق طاقاهتـا، ا نقديًّ ا وتصنعً آخرون تكلفً  هم دَّ عم ن يَـ أ،  بل من املمكن واحلداثي   الربط بني التقليدي  

 مـن قبـواًل  جيـدمع النص الرقمـي الـذي أيًضا ا ما حيدث وهذ ،ايكون غريبًّ كما أشرل آنًفا   فكل شيء يف بدايته  ،وهذا طبيعي
ومـع ، اإلبداعي ـة وهر القيمةإىل ج رم  من الصناعة اليت تفتقِّ ثرة ترى يف هذا النص لولً يف مقابل كألفكارها،  سةٍ متحم   قليلةٍ  فئةٍ 

  .الوجودية هِّ تِّ شرعي إثباتَ  اجاهدً  ذلك فهو حياول
، قهـا مـن الـنص الـورقي  ا يف حتق  رمبـا كـان األوفـر حظًـو ، "عبـد القـاهر اجلرجـاين" هر نظـم جلـو  أتكيـدٌ  هوالنص الرقمي  ن  إ      
ـ عــن  هويف حديثـ ه،أو رفصـ را أساسـي يتوقـف عليهـا قبـول الـنص الرقمـيشـهـذا الـنص، بـل إهنـا  ةَ رعي  شـعطـي ا هـي الـيت تم وأهن 

بـني الفنـون مل يكـن وليـد الثقافـة املعاصـرة الـيت تطـورت  -بتعبـريه – التعـالقالـرتابط أو  أن  "أجمـد التميمـي" د تعالق الفنون أك  
 ، وأن، بل إنه برز ملمًحا شعرًي تناوله النقاد أمثال عبد القاهر اجلرجاين، وتطورت مدلوالهتاالصورة وآلية إنتاجها وأدواهتا افيه

 . (5)أوضح تعبري عن شعرية التعالق احلديثة كانت موجودة عند تودوروف
ه القضية م، وأن  ظْ من الن   هم بشيء من االختصار مقصدَ  "دالئل اإلعجاز"  :يف فاحتة كتابه "اجلرجاين بد القاهرع" حضَّ و        

ــ ــ لِّ ْعــبــبعض، وجَ  عضــهاب ســوى تعليــق الَكلِّــمِّ  مم ظْ يقول:"معلــوٌم أْن لــيس الــن  ،  جوانبهــا يف هــذا الكتــابتبــنيل بغِّ الــيت شم ها بعضِّ
ــوعالقــة اللفــ  ابملعــى ،الــنظم داللــةبيــان  إىل داخليــةيف الفصــول ال َث ذهــب ،(6)مــن بعــض" بســببٍ  لــيس "د أنــه ، حيــث أك 

تناســـقْت داللتهـــا وتالقـــت معانيهـــا علـــى الوجـــه الـــذي اقتضـــاه  أنلِّـــم ، أن توالـــْت ألفاظهـــا يف النطـــق، بـــل الغـــرض  بـــنظم الكَ 
  .(7)العقل"
النظم الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل مراتب  أن "، حيث يرىابلفكر والعقل هذا التصو ر الرتكييبحاول ربط  كولذل       

ويَّة، فينبغي أن ابلرَّ  مم رَ  ْ تَ سْ عانم عليها ابلفكرة، ويم البالغة من أجله، َصْنعٌة يستعان عليها ابلفكرة ال حمالة. وإذا كانت مما يمستَ 
ب س به فكرك من بني املعاين واأللفاظ، فهو الذي الذي تل هوجدتَ يف الفكر، مبا تلبَّس؟ أابملعاين أم ابأللفاظ؟ فأيَّ شيء  رم ظَ نْ يـم 

ا، وإمنا تصنع يئً شك وتصويرمك. فمحال أن تتفكر يف شيء وأنت/ال تصنع فيه ك وَنْظمم تم ياغَ حَتْدمث فيه َصْنعتمك، وتقع فيه صِّ 
ــ، (8)يف غــريه.." ستحســنه، ولفــ  :" البــد لكــل كــالم ت، مفادهــاا قاعــدة نقديــة مهمــةوعــن عالقــة اللفــ  ابملعــين يضــيف مبيًن

 .(9)...."معقولةٌ  ةٌ وعلَّ  معلومةٌ  تستجيده، من أن يكون الستحسانك ذلك جهةٌ 
ال حيكـم ، فـهـاتؤدي الـيت واملعـاينبـني الرتاكيـب، الـيت جتمـع العالقـات  يفبحـث هـو الـذي ي الواعيالقارئ وهذا يعين أن         

، بعيـــًدا عـــن األحكـــام التأثريـ ــة أو حمـــدد واضـــح دليـــلٌ  أو يكـــون حلكمـــه ســـببٌ البـــد أن ، إمنـــا علـــى النصـــوص بطريقـــة عفويـــة
جعــل "عبــد  ورمبــا هــذا هــو الــذي ، االنطباعي ــة الــيت رمبــا تعمــد إىل قــراءة النصــوص قــراءًة ظاهريــًة، ومــن َث     حكممهــا عاًمــا

حته إال ابملعــى الــذي اللفــ  ال  خــذ فصــا مــن حيــث إن  ملعــين، وعالقتــه اباللفــ   يهــتم يف نظري تــه بقضــي ةالقــادر اجلرجــاين" 
 نَ سْ ا من النظم، وحم وهو يعترب مكاهنَ  ، إال" وهل جتد أحًدا يقول: هذه اللفظة فصيحةٌ  حيمله. لذلك تساءل يف موضع آخر:

 ولبيـــةٌ  قـــةٌ لِّ قَ  :الفـــة، ومقبولـــة، ويف خِّ لفظـــة متمكنـــة واهتـــا؟ وهـــل قـــالوا:خَ مالءمـــة معناهـــا ملعـــاين جاراهتـــا، وفضـــل مؤانســـتها ألَ 
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ـرضهم أن يعرب ِّ ، إال وغَ هةٌ رَ كْ تَ سْ ومم  عـن سـوء  و ِّ بـمـوابلقلـق والنـُّ ا، وا ابلـتمكن عـن حسـن االتفـاق بـني هـذه وتلـك مـن جهـة معنامهم
 . (10)اها؟"ا للتالية يف مؤدَّ قً فْ مل تصلح أن تكون لِّ  السابقةَ  وأنَّ  ابلثانية يف معناها، قْ لِّ وىل مل تَ م، وأن األم التالؤم 

من غري أن  ا" أنه ال يـمَتصور أن تْعرف للف  موضعً و ،عن هذا اجلانب أن ما ذكره عمَمٌد وأمصول حديثهيف هناية  َث  أك د      
 ل الفكــرَ مــى الرتتيــب يف املعــاين وتـمعْ ك تتــوخَّ ا ونظًمــا، وأن ــى يف األلفــاظ مــن حيــث هــي ألفــاظ ترتيبًــتعـرف معنــاه، وال أن تتــوخ  

ْوت هبــا آاثرهـا، وأنــك إذا فرغـت مــن ترتيــب املعـاين يف نفســك، مل حتــت  إىل أن َفــقَـ هنـاك، فــإذا متَّ لـك ذلــك أتبْعَتهــا األلفـاظ وَ 
م  بم ا يف ترتيـب األلفــاظ، بــل جتـدها ترتتَّــرً ْكــتسـتأنف فِّ  العلــم مبواقــع  للمعــاين، واتبعـة هلــا، والحقــة هبـا، وأن   مٌ دَ م أهنــا َخـْكــلـك حبِّ

   .(11)نطق"ة عليها يف المبواقع األلفاظ الدال   املعاين يف النفس، علمٌ 
ها ببعض يف إنتام الداللـة لق بعضم اة، وتعيكمن يف تفاعل املكولت النصي   "اجلرجاين" وبذلك يتضح أن جوهر النظم        

هتـا اعـن قالـب تصـب يف أفراحهـا، وأتراحهـا، ف رهـا، وهجاءهـا، مفارق اليت كانـت حـائرة يف مهـدها الـذهين عنـد املبـدع ابحثـةً 
مع  تنسجمم  ،يف إنتاجية النص اليت حرص " اجلرجاين" على التنصيص عليها هذه املراحل الذهنيةأن   ، ما يعينوس ريهتا..إخل

مر  مبراحل إنتاجية متعددة منذ أن كان فكرًة غائمًة  -كما سيتبني الحًقا-الذي مل يكن نبًتا شيطانيًّا، إمنا   النص الرقميبنية 
وهـــو نـــص   ،ى إىل االشـــتباك الفعلـــي مـــع املتلقـــي يف صـــفحات اإلنرتنـــتيف ذهـــن صـــاحبه، إىل أن صـــار واقًعـــا ملموًســـا يســـع

ة وبينهــا وبــني املــؤثرات الســمعي   ،يــربط ربطًــا فنيًّــا بــني الكلمــات فيمــا بينهــا مــن لحيــة بنائيًّــا علــى فكــرة التعــالق الــذي  يؤســسم 
 من لحية أخرى. للتجربة املصو رة ة ألداء املعى العاموالبصري  

 
 بني اإلنتاج والتلقي: لنص الرقمي  ا احملور األول:

 هم ر فرضــتْ ديــه اإلبــداعي والنقــدي، وهــو تطــو  عْ ريف يف بـم عــلتطــور وعينــا امل  مــن فــرامن، إمنــا كــان اســتجابةً  الــنص الرقمــي   مل  تِّ      
ا، يعرب ة من قبل عن طبقات وفئات اجتماعية وترمجت مطاحمهكما عربت آداب عد  " و  ،العصر التكنولوجيا الرقمية ومتغريات

) اإلنســان املهجــن ابآللــة( وجيســد مــا يقيمــه هــذا الكــائن  األدب التفــاعلي كجــنس أديب جديــد عــن آالم اإلنســان الســيبورم
ا ْعلًمـاجلديد من عالقات أثريية مع أفراد جمتمعه، فالنسق الشبكي الـرابط بـني األفـراد واعتمعـات يف الفضـاء االفرتاضـي ُيثـل مَ 

ا، إمنا كـان جمـردة ا شيطانيً مل يكن نبتً  أي نص ٍ  هذا يعين أن   .(12)"اوي خلف مصطلح النص املرتابط...لفهم النظام املعريف الث
ــــَجتْ لفــــاظ، هــــا يف صــــورة أترمجتم  تْ ســــرعان مــــا   ــــ ة،ة وانفعــــاالت داخلي ــــفكــــرة ختيلي ــــ مــــع هــــذه  داليل يتناســــبم  يف خــــيط نمسِّ

ــ نــص ٍ  إىل حتولــتْ ســرعان مــا االنفعــاالت، الــيت  كــان مــن الضــروري أن ينفعــل املعــريف، ولــذلك  التواصــل  دفخــر هبــه إىل آموج 
ــ ــر طـوياًل املبـدع ويفك  الــيت  ئيــةدوات البنااأل: مــاذا ســأقدم؟ مـا لصــورة كتابيـة رقميــة، كــأن يتسـأء يف قبـل رصــفه هِّ  يف ماهيــة نص ِّ

؟ كيـف ُيكـن عيم الداللة النصـي ةاالستناد إليها يف تدة ُيكن أعتمد عليها؟ هل هناك عوامل مساعدة سواء أتليفية أو إخراجي  
 ؟...إخل.جتاه النص جذب املتلقي وإاثرته

 يف صـورته األدبي ـة فتـه " فاطمـة الربيكـي"، الـذي عر  يف تشـكيل الـنص الرقمـي سـيةً اأس مثل هذه األسئلة قد تكـون ركيـزةً       
جيمع بني األدبية واإللكرتونية، وال ُيكن  ف معطيات التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي جنس أديب جديد:" األدب الذي يوظ ِّ ينه

ا إال إذا أعطـــى أن يتــأتى ملتلقيــه إال عــرب الوســيط اإللكـــرتوين، أي مــن خــالل الشاشــة الزرقـــاء، وال يكــون هــذا األدب تفاعلي ــ
ح األدب القول مبصـطلهو  ىل أن األوْ إىل ا ننظر وإن كن   ،(13)املتلقي مساحة تعدل أو تزيد عن مساحة املبدع األصلي للنص

، حى ال يتداخل معناه مع معى األدب )الوسيط الناقل( إشارة إىل احلاسوب يف الرقمي التفاعلي"، أي إبضافة  لفظة الرقمي
خــاص، أدب لــه  نــوع لــها أنَّــه ســيتعامل مــع أدب التفــاعلي بصــفة عامــة، مبــا فيــه الــورقي، وهــذا يعــين أنَّ املتلقــي ســيدرك  اًمــ
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شك ِّله التكنولوجيا الرقمية املتمثلة يف احلاسـوب م عرب الوسيط الذي تم ذا األدب مقد  ن قبل، وأنَّ هخصوصية فنية مل يعهدها م
 (14)املتصل بفضاء اإلنرتنت

َث تكـــون  ،مفعمـــة بـــدالالت تصـــوري ةة تـــل نصــي  ة إىل كم حتويـــل الفكـــرة الذهني ـــ النصـــي، وفيهـــا يــتم َث أت  مرحلــة اإلنتـــام       
، ة، وفـن اجلرافيـك، وتقنيـة اهليربلينـكة والبصري  املؤثرات احلركي   :مثل ،ستقى من رحم التكنولوجيا الرقميةتم ديدة اليت اجل املؤثرات

" فاسـتعمال الوسـيط ، ا يف الـنصخارجي خمرم أو منـت  يف ترتيـب األجـزاء الرقميـة وتوزيعهـا دالليًّـ روقد يستعني املؤلف بعنص
ألنـــه ليســـت لكـــل  ؛ عمليـــة اإلنتـــام ، وهـــو املـــربم  أو اخلبـــري يف املعلوميـــاتا آخـــر غـــري املؤلـــف يفدخل طرفًـــاجلديـــد جيعلنـــا نمـــ

، َث (15) للتلقـي الرقمـي"للمربم  ليجعله قـاباًل  هم م املؤلف نصَّ قد ِّ املبدعني اخلربة نفسها يف هذا اعال. لذلك جرت العادة أن يم 
 .(16)على الشاشة والقراءة يةؤ للر  من خالل برلم  معني ليكون قاباًل  بعد اكتمال الفكرة يتم النشر الرقمي

إعـادة َث  ،على حدٍ  سواء ة والتقنيةاجلزئيات النصي   تفكيكالذي يقوم ب (اإلجيايب)    دور  املتلقي التفاعلييف األخري       
قــد علــى االنوكــي يكــون املتلقــي أو  .يف تلقيــه للنصــوصة ة والثقافي ــمــن خــالل رؤيــة جديــدة تتناســب مــع طبيعتــه العقلي ــ تركيبهــا

تفـرض  فالقراءة اجلديدة "ساسيات التكنولوجيا الرقمية؛ يعلى دراية هو اآلخر دراية جبماليات النص الرقمي جيب أن يكون 
ن يتحول إىل مهندس، ولكن  كيف طالب  الناقد يا لوظيفته، قد ال يم أن يراجع دوره فعليه أن يعطي معى جديدً على الناقد 

  .(17)ا دون إدراك ومعرفة ابألسس التقنية هلذا العملا رقميًّ نيًّ  فارب عماًل قَ له أن يـم 
 (الــنظم الــداخلي )لق الــداخلي امــن التعــ الوجودي ــة هم رعيتَ شــيكتســب  رقمــيالــنص ال أن  إلنتاجيــة الســابقة املراحــل اتؤكــد        
الـيت حيـاول اسـتنطاقها  املضـمرة األنسـاقا عـن دائًمـ  وهنـا يكـون دور املتلقـي الـذي يبحـث ،النصية يف ماهياهتـا امل تلفـة للبمى
 .أبعاد مجاليةذات  مقنعة ا أنه أمام رؤى منطقيةيدرك جيدً   عندهاح نوافذ جديدة جتعل من يقف تْ فَـ  مما يمسهم يف اجاهدً 

 ظريـةنيف  اجلرجـاين" عبـد القـاهر" تركيب الـنص الرقمـي ببنيتـه الرتابطيـة هـو جـوهر مـا لدى بـه  إن :أتسيًسا على ذلك نقول 
  ،، والـيت جتعلـه اكثـر أدبيـةالرقمـي بـني الكلمـة الـيت هـي أسـاس الـنص   وانسجامٌ  املهم هو أن يكون هناك تالؤمٌ الشيء و ، النظم

  ملؤثرابني و 
م
 دعى.تَ سْ التقين امل

 :ورتنييف صــ الرقمــي بقــوة  يف الــنص    هــي األخــرى حاضــرةٌ  " اجلرجــاين"مجاليــة احلــذف والتل ــيص الــيت قــال هبــا  بــل إن        
 يؤسـس ، فـالنص الرقمـياإللكـرتوين يف تقنيـة الـرابط تتجس ـدتقنيـة  :لسانية تتمثل يف بنية الكلمات واجلمـل، واألخـرى :األوىل

حبســـب احلالـــة النفســـية  علـــى مجاليـــة القفـــز والتل ـــيص واإلحبـــار والتنقـــل الســـريع مـــن نـــص آلخـــر مـــن خـــالل تقنيـــة اهليربلينـــك
ــ ، يقــول عبــد القــاهرا يقــرأللمســت دم أو املتلقــي وعالقتــه مبــ ــ " :ذفيف شــأن مــا حيم ذف، َث فمــا مــن اســم أو فعــٍل جتــده قــد حم

ذف فيها، إال وأنت جتدم حذَفه هناك أحسـن مـن ذكـره ، وتـرى إضـماَره يف أصيب به موضعمه، وحمذِّف يف احلال  ينبغي أن حيم
 .(18)" النفس أوىل وآنَس من النطق به

الفجــوات النصــية واســتنطاق  ك فرصــة  للمتلقــي  كــي يكــون أكثــر إجيابيــة عــن طريــق ســد  تــرت هــذه اخلاصــية  إضــافة إىل أن       
، إمنـا تفاعليـة املتلقـي مـع اهتمـام عـره أي  بل املبـدع، ومل يم عنه يف النص، وقد يكون هذا املسكوت غري مقصود من قِّ  املسكوت

هبــذا تتحقــق مجاليــة التــأليف ة، و أكثــر مجالي ــدت لــه فرصــة اســتكمال الــنص بروافــد جديــدة حبيــث جتعلــه يقــرأ هــي الــيت ول ــمــا 
أصـــبحت ، لكنهــا مــع الــنص الرقمــي  كانــت غائبــة يف النصــوص الورقيـــةالــيت )تفاعــل املتلقــي املباشـــر( ، تلــك اجلماليــةالنصــي

 واحد. ملبدع يف فضاء افرتاضي  ابموجودة ابلفعل نتيجة احلوار املباشر الذي جيمع املتلقي 
َث االختيـار، َث توزيـع  ،إن مراحل إنتام النص الرقمي تتل ص يف التفكـري :نقول يف النص الرقميفكرة النظم ولتحقيق       

؛ ال وهــذا يعــين أن املبــدع الرقمــي عنــدما يفكــر يف إنتــام نــص رقمــي ،الكلمــات والتقنيــات وتنســيقها وربطهــا يف ســياق واحــد
الـيت غالبـا مـا نسـمع نصـوص الورقيـة القصصـية والشـعرية لفكر فيه كما هو احلال يف بعض اُيسك مباشرة  ابلقلم لي ط ما  يم 
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سرعان ما َث  ،يف حلظة ختيل أتملي حلظي بداعهاالقصيدة  مت إ ون هذه القصة أإ: قائاًل ها  عن كيفية تشكيلمبدعها متحداثً 
ــهابلقلــم الــذي راح يســكب مــداه حــى فــرمن مــن كتابتهــا. الظــا أمســكتم  ، حيــث الف ذلــكر مــع الــنص الرقمــي اجليــد علــى خِّ

لنصــوص ا اب، قياًســيف بيئتنــا العربيــةالرقميــة  صالنصــو  نــدرةبــل مبدعــه، وهــذا رمبــا يفســر يفــرتض هــذا الــنص معــالة كبــرية مــن قِّ 
أن  النص " إبراهيم ملحم"  أن من بني املشكالت اليت تواجه الكتابة التفاعلية يف الوطن العريب  يف هذا السياق يرىو  ،الورقية

ىل إؤثرات تقنية، جتعل هناك صعوبة يف قبوله عند كثري من املتلقني. وأن بعض األعمال التفاعلية حتتام التفاعلي يعتمد على م
مت صــص يف الربجميــات، حبيــث يســاعد املبــدع يف تقــدمي العمــل، وقــد يكــون هنــاك  صــعوبة يف التواصــل أو التعامــل مــع هــذا 

 .(19)املربم 
ا شيطانًيا يف وعي النص الرقمي مل يكن نبتً  أن  و إىل أنه ال جديدد يبدأ من فرامن، اليت تذهب  املقولةَ  الدراسةم  تؤكد وهكذا     

ة جديــدة، يتجلــى هــدفها يف مــنح الــنص األديب رؤيــة حداثي ــحيمــل العمــل اإلبــداعي الرقمــي املمــنه   أن" و ،الــذاكرة اإلنســانية
مان، واتلًيا من خالل إحداث ثورة حقيقية يف إنتام العريب فرصة التجديد من خالل حترير النص األديب من بـمْعَدي املكان والز 

 . (20)"النص ويف ممارسات تلقيه
     

 التطبيقية، وفيه: املاهية واملمارسات النظم اإللكرتوين: احملور الثاين: 
 
 :النصية والتقنيةوتفاعليته  ،مفهوم النظم اإللكرتوين -أ 

ة ختتلـف ابخـتالف علـى طاقـات ختيلي ـ يالـيت حتتـو على الكلمـة  ده أساًسامن اعتما ةَ األدبي   النص الرقمي صفةَ  يكتسبم       
" فليس كل عمل تفاعلي ينتمي لألدب، وما يفـرض األدبيـة هـو البنـاء ابلكلمـة يقول " إبراهيم ملحم":  ،املبدعني وتصوراهتم

ـ
ً
 ال الكلمــة هـذه وأن   ،(21)ا علـى الكلمـة"ا مـن الشـعر أو النثـر، وال قيمـة هنــا للتقنيـة الـيت يتضـمنها العمـل إن مل يكــن مبنيًّـعامل

عتمعات تعبريية عن ال برسم صورة ها واضًحا يف أهنا تتكف  ويبقى دورم ر العصور، ر بتطو  تتطو  إهنا بل  ،صورة واحدة عندتقف 
ف املـؤثرات ختتلـف ابخـتال من خـالل هـذه الكلمـة بىيم الذي  (الداخلي واخلارجي) آلية التفاعل هذا يعين أن  و . اليت عاصرهتا

 .ا يف إنتاجهلى كانت سببً ا تلكاليت حتيط ابلنص، 
إن جاز القياس على مصطلح  -مفهومًيا النظم اإللكرتوينُيكن النظر إىل مصطلح  آنًفاوبناًء على ما طمرح من هنا      

وسيط الرقمي من انحية من انحية، وابلتقنيات اليت يتيحها ال " تعل ق  الكلمات ببعضها :ينه  -رجاينعبد القاهر اجل
يل إىل تفاعل األان اإلبداعي   نصي  أخرى؛ وفق سياق    واجلمعي )الوسيط واملتلقي(. ،ة مع اآلخر املتعدد؛ الذايتُيح

ال تتحققم إال بتحققِّ  نتيجة فعليةاليت ذهب النقادم يف تفسريها مذاهَب شى؛  Interactiveكون التفاعلية توهبذا     
 :اآل  فرتضم يالنَّظمِّ اإللكرتوين على مستوى الكلمة والتقنياتِّ الرقمية، من هنا فإن  الن ظمِّ اإللكرتوين

 .التجربة /تعل ق الكلمة  ابملؤلف/ الفكرة الذهنية :أوًل 
 تعل ق الكلمة ابلوسيط/ املؤثرات التقنية والفنون البصرية األخرى. :اثنًيا
 عام يتناسبح مع اجلو الذي ترمسحه الكلمة.ارتباط املؤثرات ببعضها لتكوين جٍو رقمي  :اثلثًا
. ، ومن مثَ  لكلمة الررديةابالقارئ تعل ق  :رابًعا  فهم الصورة التخي لي ة للنص 

 حماولة الربط  بني هذه اجلزئيات  جمتمعًة ) النص ية والرقمية(.و ، ملؤثرات التقنيةاب القارئ تعل ق :خامًرا
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، اليت حتمِّيل إىل التفاعليةِّ كرتوين يف إزالةِّ اللبسِّ الذي يتولدم مع القول ابلتفاعليةيمسهم مصطلح الن ْطم اإللوبذلك         
ِّ الفرق بني التفاعلية الورقية والتفاعلية  النَّص ية بصفة عامة، مما دفع كثريين ممن يشتغلون ابلنقد الرقمي إىل االنشغال بَتبني 

تصبح التفاعلية فقط إجراء يشري إىل تفاعلية املتلقي مع النص الرقمي بعد إنتاجه، يف حني أن النظم نتيجة لذلك ، و الرقمية
بقية الوسائط األخرى تفاعلية عن  ةالداخلي النصية هتزًا لتفاعلييا خاصا ابلنص الرقمي  يداخليًّ  ه إجراءً اإللكرتوين ُيكن عد  
 أنهابإلضافة إىل ، أكثر خصوصيًة وإحالًة إىل النص الرقمي يف هذه احلالة لكرتوينالنَّظم اإل من ََث  يمصبح، وعلى رأسها الورقي

 .النص اجلديد املضمرة يفالرقمية  اجلوانب البالغية الكشف عنيف  يسهم
، ضـرورة االنسـجام بـني الكلمـات واملـؤثراتهـو  ؛االعتبار عنـد التعامـل مـع الـنص الرقمـيعني جيب وضعه يف  الذي وأن       
ا علــى الكلمــة وحــدها، وال علــى اخللفيــات لــيس مقتصــرً   -كمــا يــرى " إبــراهيم ملحــم"  - الــذي نريــد توصــيله للقــارئ عىفــامل

أن يكتشـف مـاذا  تريـد هـذه العناصـر مجيعهـا أن  -الناقـد -ا، ومهمـةمـن العناصـر يريـد أن يقـول شـيئً  رعنصـ كل    وحدها، إن  
 .(22)نه غريب عنها تقول حبيث ال يشعر القارئ أهنا غريبة عنه أو ا

الكلمـة أو  ن  إمـن حيـث  "اجلرجـاينعبـد القـاهر " مع رؤيـة  فقتت  ، اال حتمل داللة يف حد ذاهت املؤثرات التقنيةوقولنا ين      
 تعلقهـا يختهـا يف اجلملـة أو الفقـرة. وأإمنا مجاليتها األساسـية تكـون يف نظمهـا  ، يف إفرادهااللفظة ال حتمل فصاحة أو مجااًل 

هنـــا أتخـــذ هـــذه الدراســـة أمهيتهـــا مـــن أتكيـــدها علـــى أن مجاليـــات الـــنص الرقمـــي التفـــاعلي األساســـية تكمـــن  يف املزاوجـــة  مــن
بــني الكلمــة والتقنيــات االفرتاضــية الــيت يتيحهــا فضــاء احلاســوب املتصــل  -ق بلفــ  عبــد القــاهر اجلرجــاينأو التعل ــ -والتناســب 

من توظيفها كثريون ممن يرفضون األدب  رم اليت ينفِّ  -لرقمي ال يوظف  هذه التقنيات النص ا وأن    ابإلنرتنت يف إنتام الداللة.
يف فلكها، ودون التقنيات  ، إمنا أتخذ داللتها وقيمتها النصية من داللة الكلمة اليت تدور  غري مقصودا عفويً توظيفً  -الرقمي

ال حيمل قيمة وواقعية مـن الذي العامل االفرتاضي،  ه حبالةشبيهذه الكلمة نكون أمام تقنيات جوفاء ال روح فيها، فاحلال هنا 
نف َِّذ "  ،به من املست دم أو الش ص املتصل هم يستمد قيمتَ حيث كونه عاملا تقنًيا، إمنا  فالتمثيل االفرتاضي يكتسب فاعلية إذا م

اا املســت دم، وابلتــايل تبــدو علــى درجــة تســمح ابلتفاعــل احلــر مــع البيئــة..حيث يبــدو العــامل االفرتاضــي قــد خملِّــَق كحــث نشــ
إن شاشـة العالقة بني اإلنسان واآللة يف هذه احلالة )عالقة سبب/ أتثري( عالقة ال متناهية، عالقة فعل ورد فعل غري منتهية. 

إال الكمبيـوتر املفتوحـة دون مسـت دم تصـبح اثبتـة ال تفعـل أي شـيء، وال ترسـل وال تبـث أي شـيء، ابختصـار ال وجـود هلــا 
 .(23)"العالقة مع املست دم من خالل

وكلما جنح املؤلف يف اختيار التقنيات والعناصر اللغوية، وصياغتها وأتليفها يف إطار عالقة حمـددة، كـان موفًقـا يف جعـل      
ره حواسـه إليهـا وتشـع د  شـأمـام الشاشـة الزرقـاء ال يغادرهـا، تربطـه  هبـا تلـك العناصـر كلهـا حبضـورها القـوي، لت ااملتلقي متسم رً 

 .(24)بنشوة عارمة ال ختلو من فائدة أنه يعيش جتربة فكرية ثقافية فنية جديدة
 ،"عبد القـاهر اجلرجـاين"  شغلت  يتلك الفكرة الش ،ضرورة الربط بني اللف  واملعىعلى  النظم اإللكرتوين  يؤكد وهبذا     

 ا:مه ،صوراتنأصبح هلا حيث ت غري أن ماهية اللف  يف النص الرقمي قد تغري  
 (.اللساين اللف  )الكلمةو : احلرف  األوىل

 .) املؤثرات االفرتاضية(ة : التقنياألخرى
 ت   املعى.ينم ومن خالل هاتني الصورتني 

ماهيتهـا املتغـريات،  وحتولـت مـن  جمموعـة مـنا يف النص الورقي، قد طـرأ عليهـا ة اليت عشنا معها كثريً بل إن الكلمة النصي      
عليه تنفتح نصوص أخرى،    ابلنقر  اإلكرتونيً  اأصبحت أيقونة حركية وبصرية، عن طريق حتميلها وجعها رابطً و  ،الواقعية الثابتة

الكلمة اإللكرتونية، ليس هلـا وجـود مـادي، فمـا يظهـر  " وعلى النقيض من الكلمة املكتوبة، فإن   يقول: "حنا جريس" يقول 
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للحـرف، ومـا إن يمفصـل التيـار الكهـريب عـن اجلهـاز  Digital اظر الرقمـيعلى الشاشـة هـو التعبـري االفرتاضـي السـتدعاء املنـ
ا ســواء علــى األقــراص حــى ختتفــي الكلمــات، وال ُيكــن اســتعادهتا. وحــى لــو أراد ختزينهــا فــإن ذلــك يــتم  بشــكل رقمــي أيًضــ

جـة النهائيـة أن الكلمـة اإللكرتونيـة املمغنطة أو الضوئية، فهذه الوسائط ال ختزن كلمـات، وإمنـا ختـزن املنـاظر الرقمـي هلـا، والنتي
منهــا متطــايرة وفاقــدة   ةتــايل فــإن املعرفــة املســتقالللكتابــة النســ ية والطباعيــة، وابفاقــدة عنصــر الثبــات واالســتقرار الــذي كــان 

يــة علــى ا كــان أو روافلــم تعــد الكلمــات أو عناصــر اللغــة املكتوبــة الــيت يتــألف منهــا العمــل األديب شــعرً  .(25)لعنصــر اليقــني..."
ل متتالية من احلروف الطباعية تة على ك صفحة الكتاب، فهي تظهر يف الشاششاشة احلاسوب مماثلة  اما ملا كانت عليه يف

املتحركــة الــيت يســتطيع املؤلفــون حســب مشــيئتهم أن جيعلوهــا اثبتــة كمــا يف الــنص الــورقي أو علــى العكــس، أن ُينحوهــا حيــاة 
 (26)..قعال ممتَـوَّ  رارقاست وحركة وانعدامَ 

 
 :يف قصة "صقيع" حملمد سناجلة جتليات النظم اإللكرتوين -ب  

ـروقـد  للروائـي األردين " حممـد سـناجلة"، م،2006" صقيع"  نصحاول مقاربة احملور من الدراسة سن ايف هذ         يف  نمشِّ
، املقاربـةنا إليـه يف هـذه لتأكيد ما ذهب وذلك، (www.arab- ewriters.com) اب اإلنرتنت العرب:ت  موقع احتاد كم 

مه اإللكرتوين، الذي حيمل طاقات ختيلية ومجالية تتسع ابتساع رؤى املبدعني ظْ من أن مجالية النص الرقمي اجلديد تكمن يف نَ 
 الذهنية والفنية.

يث االنسجام ، حظم اإللكرتوينفكرة النَّ بفاعلية ت فيها أحد النصوص الرقمية القصرية اليت حتقق   "صقيع"نص  د  عَ يـم     
اليت  ها الروابط اإللكرتونيةتواملؤثرات السمعية والبصرية اليت تضمن ،عدها السردي اإلخباريالواضح بني الكلمة السردية ببم 

نتاجية خمتلفة قبل أن يصل إىل إمبراحل  ا على أن النص مر  حيمل أتكيدً ، ابإلضافة إىل أنه تنفتح على فضاءات نصية متعددة
ا، إمنا ر فيه ذهني  ما فك   لمل يندفع مباشرة إىل هذا الفضاء لتسجي " سناجلة" ، أي أن  ة اليت ارتضاها لنفسهابلصور  املتلقني
يف املرحلة الذهنية، َث كانت مرحلة اإلنتام الفعلي، وهي حتويل  املكو نة للتجربة السردية الربط بني اجلزئيات أواًل  حاول
أنه حرص على التعاون مع أيًضا  على ذلك  دل   ،قروء يف الوقت نفسهمسموع و مي رئم نص  هيئة ىل إ للتجربة ر الذهينالتصو  

 .واجهة الرواية يف صورة يفاسه ذكر " سناجلة" ي ويش الذلشا رم عمر ااملوهو  تشكيل التجربة،يف  (مساعد آخر )
 

 على املرتوى املوضوعي:  صقيع 
م(، اليت 2005) "شات"رواية طبيعي لبطل  هو امتدادٌ  ويةأساربته املجتيف  "صقيعجتربة "ن بطل يا ُيكن القول افرتاضً      

رت أيًضا يف موقع احتاد كمتاب اإلنرتنت العرب، ة اليت حدثت للبطل احملوري ة واالفرتاضي  الت الواقعي  التحو   اليت رصدتْ و  نمشِّ
فه يف تعر  ومن َث حراء سلطنة عمان، أو نزار االفرتاضي، يف أثناء عمله يف إحدى الشركات متعددة اجلنسات يف ص "حممد"

العالقات بني  على ش صية " منال" أو "لليان" العراقية،  لكن  ،"مملكة العشاق" :عنوانه النص جعل الذيالشات 
، املعهودة نفسيةال تهش من جديد يف وحديعإغالقها لي َث ،تركها واخلروم منها " نزار"فيقرر  ،ش صيات اململكة تتدهور

انرحبت؛ نعم غادرت مملكيت وتركتها " :الرواية يف هناية  يف فصل " حيت يستقر الكون.." على لسان " نزار" يقول السارد
للمتمردين؛ لمين أغلبهم..لكن مل يكن ابإلمكان أفضل مما كان، ببراطة ل أستطيع أن أقبل مبثل هذا اخلطاب غري 

ا هبجوم كاسح ضدي وضد أصدقائي ءو هم وأشكاهلم وبدءا أمسااألخالقي يف مملكيت.. يف الليلة التالية وجدهتم قد غريو 
اليت انطلقت منها الفعلي ة  البدايةهي  "شات" رواية تكون هناية لاالفرتاضي،  وهذا ما جعله يرتك هذا العامل ،"وصديقايت...

إىل حدٍ    تتشابه السردية بل إن النهاية ، وهو ما يؤكد االنسجام املوضوعي بني أعمال "سناجلة" القصصية،"صقيعجتربة " 
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اليت عليها  واخلدرحيث حالة السكر من  من " شات وصقيع" ستوى الوضع االجتماعي للسارد يف كل  مب فيما يتعل ق كبري
 :" يف الفصل األخري من الرواية شات يقول بطل ،البطل"

 سادت العتمة كل شيء"
شوارع عمان وابراهتا ابرًا ابرًا سكرت ملدة ثالثة عشر لكن هذه كانت صفحة قد طويت..جبت  حاولت زوجيت العودة إيل  

 يف أعماقي..يف اليوم الرابع عشر شعرت يين أكاد أن يوًما، شربت فيها دلل من البرية وكانت حالة اخلواء تزداد تغواًل 
 .أموت..وحدة مطلقة وجسد خمدر.."

السردي الذي انطلق منه "سناجلة" يف سرد جتربة بطل "  فاحلالة السيئة اليت تتضمنها مجلة "جسد خمدر" هي املفتتح      
من العرق  احالة هذا البطل يف وحدته واغرتابه النفسي مصطحبا كأسً  راصدةً بنقطة حمددة " صقيع" بدأت فقد صقيع"، 

كوابيس وأحالم   يعاين من يف النهاية أن البطل كان يف حالة نوم  أفاجَث تم  ،الذي انتهى قبل أن حيصل منه على لذته الكاملة
 ، يقول يف هناية القصة:مزعجة
 " اي هللا
 عفوك..

 كانت مشس آب/ أغرطس ترطع يف اخلارج وأان غارق يف الصقيع.
 النصالتوقع عند القارئ، جند  أن  تكسر   خاصة وأهناة وبني نقطة البداية، ونقطة النهاية اليت  يزت مبفارقتها الدرامي       

فاجلدران تتمايل، واألسقف تنضم لبعضها ، األشياء يف غري موضعها لوحة جتد فيهااملعذبة،   لاأل هلذه مأسوية رسم لنا لوحة
يقول:"  بل تركته فريسة للضباع، ال يعنيها ما حيدث له، كانت تسبح يف عامل آخرفزوجته، ، أما يف صورة عجائبية

، والفراش مييد يب..اقرتبت أكثر، اضطرب اندسرت جبانبها كم أحتاجك اآلن: اقرتبت منها، صوت أنفاسها يدفئين
صوت تنفرها.. وهي تتحرك.. مث أدارت ظهرها، أخذت أبكي، الضباع حتولت إىل ديناصورات هائلة، مألت العتمة، 

 أمهش صية  نتيجة هذه احلالة القلقة مل يكن أمامه سوى استدعاء، ومن خياشيمها املرعبة تصدر رائحة نتنة وانرًا..."
 ، قليب صار شظااي".ككما األم الرؤوم. آه اي أمي، ما بقايل قلب بعد  حتنو علي   :" من يل بيد يف أسىائاًل متس ذهنيًّا
العجائبية اليت ال   جعلته يتوحد مع كأسه وخيالتههي اليت بطل القصة اليت يعيش فيهاالوحدة  هنا يفهم القارئ أن حالة     
املطر..تتكثف األشياء كما الغيوم، مث تنداح خيالت عذبة،  كر وحدي يفسكنت دائما أحب أن أيقول:"، تنتهي

 وجنيات خترج من قلب البحر، تلعب ابملتوحد يف ذاته".
 اليت عليها األل ةالسوداوي   املالمح لكشف عنلأن استدعاءها كان  تشري إىل الغرائبيةذات املالمح  الصورهذه ف      

اليت عليها الة احلمع  وجدانيًّا العامل الذي ال ُيكن رؤيته إال من خالل التوحد اليت تفردت يف عاملها اخلاص، هذا  الساردة
من  هم جتسيدَ  والذي حاول النصُّ الصقيع املادي الذي مت تصدير القصة به،  أن ، بصورة يتضح لنا معها يف النهايةالبطل

 اجلملة السردية الوصفية ا أيًضاقدمتهتلك اليت  ،املطر لياًل حبات  خالل املوسيقى التصويرية املوظفة اليت تشري إىل تساقط
..كان :" برد ومطر وثلج تراكم يف األحناء، أرى نتفه الصغرية تعانق النافذة يف عتم الليل املوحشعلى لسان البطل

َْعين  الصقيع ليس هو  ؛جردي يصطك من الربد"
تأملة م لألداخلي  معنوي صقيعحنن يف حقيقة األمر أمام حتديًدا، إمنا  امل

 :إىل التغزل الشعري يف هناية األمر ، صقيع دفعهاد وحشتهابد  يم  تبحث عن أنيس
 " دفئك ما أريد

 قليب صقيع
 وقلبك مدفأة.."
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 على املرتوى الشكلي: صقيع 

ًسا ل أساة على بنية الكلمة السردية املعهودة، اليت تتكف  سناجلة" يف تقدُيه هلذه التجربة املأساوي  حممد مل يقتصر "     
ىة ة ساعدت يف جتسيد الدالالت النصي  ة وحركي  ة وبصري  ف مؤثرات سعيى  ، إمنا وظَّ ومصادرها ابحلكي واإلخبار عن التجربة

الالفت  الشيء أن  و  السردية، للمقاطعاملوسيقى التصويرية اليت جعلها خلفيات توظيف خاصة يف أبعادها املعنوية، كما يف 
يف كثري  املؤثراتعن السياق املضمر يف الكلمة السردية، ولذلك جاءت هذه  إحياءاهتايف خترم املؤثرات مل هذه  أن   هو للنظر

يف إنتام  التقنية وحي هبا اجلملة السردية، وهو ما يؤكد التآزر بني الكلمة واملؤثراتمن األحيان أتكيًدا للدالالت اليت تم 
ملا ذهبنا  تطبيقيًّا خنتارها منوذًجاذي السبب الرئيسي الذي جعلنا وهذا هو ال،  إىل تقدُيها قصة " صقيع"اليت تسعي الداللة 

 ل حماوره يف اآل :الذي تتمث   إليه يف القول ابلنظم اإللكرتوين،
ة الرواية  ثلت افتتاحي  حيث إن ، النصي ة ةواالفتتاحية السردي  (، ة للرواية مي  االفتتاحية الرق) ةبني الواجهة األساسي   التعالق :أوًل 
 :اآل  الشكللش صية جتلس وحيدة كما يف  متحركة أيقونة :شكلنْيِّ يف 
 

 
 (1شكل رقم)

تتناغم مع شعرية  لغةذات  سردية شمك ِّلت يف هيئة مجل حيث   ،تشكيلها من خالل الكلمة تم  األخرى فاالفتتاحية أما      
برد ومطر، وثلج تراكم يف األحناء، أرى . احتها اجلوع فنوي يف اخلارج كذائب قر  الريح تع:" حالة الش صية املصو رة 

نتفه الصغرية البيضاء تعانق النافذة  يف عتم الليل املوحش، مث ترتد قتيلة عن اإلطار، كان جردي يصطك من الربد.. 
  . كما ترتاقص يف رأسي الذي أمرى ثقيال كجبل طارق..."، نظرت إىل كأس العرق األخري، مثالته ترتاقص فيها النجوم

اليت تمعتمل يف التشتت  وحي حبالةتم  ،يف حلظة ما ةاليت رمصِّدت من خالل الوعي الداخلي للش صي   فهذه الفقرة السردي ة     
ة من املعجم بظالهلا على البنية الرتكيبة للجملة السردية اليت استمدت داللتها املأساوي   األل الساردة، وهي حالة قد ألقتْ 

، ترتد قتيلة، يصطك من الربد..(، وهي ش) قر ها اجلوع فناحت، عتم الليل املوح مثل: ،ت، ولذلك وجدل عباراالنفسي
احية قد مت وصًفا تهذه االفت إىل أن   إضافةً  ،الحًقا السردم  الذي سيكون عليه السوداوي   يقاعلًيا ابإلعطي انطباًعا أو تم  عبارات

، واليت رمبا وجد صعوبة يف حتديد مالحمها افتتاحية الواجهة الرقمي ةمن قبل يف القارئ  واجههاتقريرًا حول هيئة الش صية اليت 
ملا جاء يف الواجهة  أو املقصود منها، وهذا ما يزيد من فاعلية االفتتاحية السردي ة خاصة وأهنا أد ت وظيفة تفسريية وتوضيحية

   ة.الرقمي  
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 :Hyper Link سردية الروابط: ااثني  
 وقدة اليت وظ فها املبدعون يف نسي  السرد الرقمي، ة األساسي  وصالت التشعبية من التقنيات الرقمي  الروابط أو التـمَعدُّ     

ة، وهلذا رأى البعض هو نتام طبيعي لتوظيف الوصلة التشعبي  ف (،Hypertext) هليربتكستابرف أسهمت يف إنتام ما عم 
ُيكن أن يشري مصطلح النص بتعبري " عبري سالمة "  دراسة للوصالت اليت تشك ِّلمه، أو  يأنَّ دراسة النص املتشعب ه

ز عادة بلون أزرق، أو إىل أي امتداد للنص يظهر على ا إىل الوصالت نفسها، ابعتبارها بيالت خفية  ي  مفهومي   -املتشعب
 . (27) الشاشة، سواء يف النافذة عينها أو يف لفذة/ نوافذ جديدة، هذا هو االست دام املشهور للمصطلح

 ، ويف هذه احلالة سيكون أمام نص  املوظ فة الروابط ظر إىل دون  الن  ُيكن أن يقرأها  "صقيع"  قارئن ي وُيكن القول أواًل     
" حممد يف النصوص الورقية، لكن إذا كان  أَلِّفهااليت  احلبكة التقليديةخيتلف عن  نابعة، ولز بسببيته املتتقصصي قصري، يتمي  

ألهنا هي اليت  ؛مهية مبكانإجابة هذا السؤال من األ ؟ةيف هيئة رقمي  الذي دفعه إىل تقدمي عمله  فما ،أراد ذلك "سناجلة
على ) الرابط األخري ، فاملضمرة مجالياهتا السردية والبالغية تباك معها ملعرفةشستدفع القارئ مباشرة إىل تنشيط الروابط واال

الذي التناقض الصارخ خاصة يف  بمينِّ عليها،ة اليت الدرامي  ة التصويري  فارقة معرفة امل للقارئدون تنشيطه ال ُيكن  (سبيل املثال
يط هبا.ألل الساردةة لجيمع بني احلالة الداخلي    ، والواقع اخلارجي الذي حيم

 اآل : قصة " صقيع" على النحويف الروابط ُيكن النظر إىل 
أتكيد لداللة الرابط،  فيه ينفتح على مشهد حركي  ثيلي ابلنقر عليه( حكائي ة ) حيمل داللة  قمت أجر نفري :رابط  -

يقول السارد:" شربت مثالة الكأس.. عواصف  ا،تش يصيًّ  اوصفيًّ  ابعدً  حيمل على املستوى البالغي الرابط أن مبعى
 عد الوصفي:بم هلذا ال اة أتكيدً يوهنا أت  الصورة احلرك ،وبروق تلتمع يف القعر املوحش.َث قمت أجر نفسي إىل الفراش"

 

 
 (2شكل رقم )
 

، وبني اخللفيات الرمادية واملؤثرات الصوتية والنصوص اليت انفتح عليها الرابط هناك مراعاة بني هذه الكلمات مع العلم أن     
، " الريح تعوي يف اخلارم كذائب قر ها اجلوع فناحتمن ذلك:  ،أة اليت حتيل إىل هطول األمطار وصوت الذائب والرعدامل ب  

برد ومطر، وثل  تراكم يف األحناء. ، الرق الذي يلتمع فجأة فتلمع الروح َث تنثال.. يرعبها صوت الرعد املزجمر فتموت يف 
 مهدها".
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 كما يف الشكل اآل :(ة ة حركي  وصفي  داللة )حيمل  اجلدار يرتنح حتت يدي: رابط  -
 

 
 (3شكل )

يقول:" أحاول أن أمسكه، لكنه يراوغين  ،يف حياة السارد جوانب أخرىعن ف شكالوقد ساعد ترنح اجلدار يف     
ويتملص راقصا.. حى األرض تتأمر معه علي، أخذت  يد يب، ترتفع وتن فض كأموام حبر هائ .. كيف من املمكن أن 

 يصبح املرء عاقاًل يف بيت حى جدرانه سكرى".
  مؤثرات سعية ، وقد صاحب هذه النصوصةشعري  تنفتح على نصوص  )حتمل داللة أدبي ة( ابط داخليةرو وهناك     

  :الذي ينفتح على "،كم أحتاجك اآلن" ط، كما يف رابتنسجم من الدالالت اليت تموحي هبا النصوص الشعرية وبصرية
 

 
 (4)شكل 

مفردات  ا يف كلمات مثل: )أهرب، أغتاهلا، ألقاين(، وهينً متضمَّ ا ا حركيًّ دً عْ هذه النصوص حتمل هي األخرى بـم ف     
الذي يستمد دراميته وحركته من واقع الش صية الداخلي الذي تكفلت القصة بتقدُيه مباشرة يف تناسب مع السرد ت

، كما يف م عن إطار اجلمل السردية الرئسيةال ختر  ،ةصوتي  مؤثرات الروابط مبا تشتمل عليه من ، معى ذلك أن افتتاحيتها
 حتديًدا ورمبا هذا االستدعاء جيعل القارئ يتساءل، "وردة اجلزائريةــ" لر خيالك( ) أغنية حمتجالك فوق ما يتصو  :استدعاء

 ؟ذكورية ألملا مت االعتماد على الصوت األنثوي يف السرد مع أن الذي قام بفعل االستدعاء هو 
صوص سردية ذاتية على ن حيث انفتحتتقدُيية،  وظيفيةاكتسبت قد  اليت اختذت طابًعا أدبيًّابل إن هذه الروابط     

 : كما يف الشكل اآل   ،تتناسب مع حالة البطل
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 (5)شكل 

إمنا هي رصد مباشر ملا عليه األل املصو رة  ،فاجلملة الناقصة املتمثلة يف مفردة )منهك( مع ما تالها من مجل شعرية    
، اليت أمضمِّرت  وردة". ك، كأهنا أرادت أن تقول: أل منهك كبقاي يف مفردة منه سردي 

 صورتني: يفُيكن تصنيفها  سرديًّ  فةاإللكرتونية املوظ   ن الروابطإ :ُيكن القول إمجااًل  من هنا    
 رة.املصو   لعلى هيئة حركية لأل : روابط وصفية تش يصية تنفتحم األوىل

ها اهلادئ مع إيقاع تتماشي يف إيقاع ةصوتي   على نصوص شعرية مصحوبة يغانٍ  فتحم تن ،صوتيةو ، أدبية: روابط األخرى
 الذي ينفتح على: ه(يل قلب حملمد عبد اقب مارابط )، و (حمتجالك لوردة اجلزائرية)أغنية رابط ، كما يف الداخلي األل
 غريبة أنت" 

 غريبان حنن يف خيمة واحدة
 تذروها ريح اجلنوب
 تلعب يف ثناي العتمة

 وبقاي عشق قدمي
 تناثر يف جنون الليايل املتعبة

 صدرك كي أغفوأحتام 
 أشلح بني عينيك تعيب 

 وأنساين".
، وأنه يف حاجة إىل آخر خيلصه من السارد على املستوى العاطفي ألكشف عن املسكوت عنه يف قد  فهذا النص     

، ورمبا حييل هذا النص لرئيسييف السرد ا بصورة مباشرة د مل نقف عندهعْ ، وهو بـم ويالت الصراعات اليت تعتمل يف نفسه
 ،(غريبان حنن يف خيمة واحدة، وهو ما قد مه النص  الفرعي يف مجلة: )عنه عالقة البطل بزوجته اليت ابتت غريبة إىل

 من حيث إنهوهذا يؤكد أمهية الرابط  ومجلة: )أحتام صدرك كي أغفو( اليت مت اإلشارة إليها ضمنيًّا يف افتتاحية القصة،
 .لياهتا امل تلفةيف جت احملوري ةيسهم يف رسم أبعاد الش صية 

املقاطع السردية وربط بعضها  متنظيبىل أنه من وظائف الرابط األساسية يف " صقيع" ما يتعل ق وجتدر اإلشارة إ    
بل إن الرابط يف هناية القصة  بني النص األصلي والنص الفرعي الذي تضمنه الرابط. التفاعلية ببعض، ورصد العالقة

ا بني حالة الصقيع اليت يعيش ا واضحً ، اليت حتمل تناقضً التصويريةمبفارقته  ات سمقد ، .."فوكهلل عأي  " :مجلة املتمثل يف
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، تشكيل هذه املفارقة، وهنا تفاعل الرابط مع الكلمة مع الصورة يف املنزل الذي يقطن فيهخارم فيها السارد، وحالة اجلو 
 على اآل : مباشرة ينفتحم وهذا ما ُيكن اكتشافه من خالل النقر على هذا الرابط الذي س

 

 
 (6)شكل 

 نتاجي:التفاعل اإلاثلث ا: 
 فوق الروابط ب النقرَ ال وجود هلذه الوظائف جمتمعة دون تفاعل القارئ النشط الذي يتطل  ما جيب التأكيد عليه هو أنه    

وذلك من خالل اقرتاح يدة، منح النص أبعاًدا جد بل ُيكن أن يسهم القارئ يف ، اإللكرتونية املوظفة يف نص " صقيع"
 السردي  أن يقرتح على املؤلف  حتويل املقطعمثاًل  فيمكن لهة، إىل مقاطع موسيقية وحركي   السردي ةحتويل بعض املشاهد 

أخذت أبكي، الضباع حتولت إىل ديناصورات هائلة، مألت العتمة، ومن خياشيمها املرعبة تصدر رائحة نتنة  " :اآل 
ا رابطً  الضباع حتولت إىل ديناصورات"،"  :مجلة "سناجلة"فماذا لو جعل  يئة حركية بصرية مسموعة،إىل ه ؛وانرًا..."
صورة ب)كما هو احلال يف أفالم الرعب( رى وراء البطل هذه الديناصورات وهي جتنرى  لنقر عليه ُيكن أناب إلكرتونيًّا

 من هنا، اليت يسعى جاهًدا إىل حتقيقها ةاجة إىل النجامع فعل احل تنسجمفيها، وبصورة  اليت يعيشم  كوابيسالتتناسب مع 
وهبذا  كم أحتاجك اآلن"،"ا مع الرابط الذي حيمل عنوان: ا وشكليًّ دالليًّ  منسجًمامن قِّبل القارئ سيكون هذا الرابط املقرتح 

 لتفاعل اإلنتاجي يف النص. ابيكون املتلقي أسهم يف إجياد ما ُيكن تسميته 
ة، يف تقدمي كي  ة واحلر ة والبصري  معي  سقد آتزرت مع املؤثرات الالسردي ة  الكلمة أن  يتضح جليًّا ور السابقة من خالل السط    

 سوداويًّ  ادً عْ بـم  وأكسبها على األلوانأنه اعتمد نًعا يف ، وقد أحسن املؤلف صم إىل أل معذبة مباشرًة  حتيل ة معتمةفسي  داللة ن
 على أن ، وهذا يدل  ريهاومص ةلش صيا تتناغم مع حالة ألحداث، وظالاًل بصرية ل يةً لفخرمادي يتجسد يف جعله اللون ال

ا  جانب منها أتكيدً يف ، إمنا جاءتْ دهشة املتلقيا عرد الزينة أو إاثرة وظيفً يكن تمل  الرقمية يف النص توظيف املؤثرات
حى  .بقاي، كما يف رابط املبين على الكلمة السرد ا أخرى مل يذكرهاأبعادً  الساردة، ومن جانب آخر أضافتْ  لا لألوتش يصً 

مع احلالة  تتناغمحملمد عبده(  لوردة، وما بقا يل قلب حمتجالك) :اليت مت توظيفها يف النص، مثل أن داللة األغاين املستدعاة
ن عخرجت  األغاينأن هذه ىل إضافة إ ،ة تتابع اجلملة السرديةمن حد   خففت، إضافة إىل أهنا صو رة سرديًّ امل لالعاطفية لأل
، املقدَّم سرديجديدة تتناسب مع املضمون ال قصصية داللة واكتسبت ( اليت حتيل إىل مغنيها،ة) الغنائياألساسية  مرجعيتها

ما بقا يل )فجملة )حمتجالك( خرجت من إحالتها إىل " وردة"، وأصبحت حتيل مباشرة إىل بطل "صقيع"، واألمر نفسه يف 
وهبذا ُيكن ، بطل " صقيع"أصبح املتكلم فيها هو ، و "حممد عبده"من إحالتها إىل هي األخرى جت خر  حيث (قلب

كما يف   جامدةً  اثبتةً  فلم يعد بنيةً النص الرقمي،  عقد تغريت م )النصوص اخلارجية املستدعاة( ماهية التناص التأكيد على أن  



~ 16 ~ 
 

ا يتناسب مع رؤية النص ا للقراءة واإلحبار، أصبح رقمي   وحافزً ا قويً ركً ا، أصبح حما ومرئيًّ ، إمنا أصبح مسموعً ةالورقي  النصوص 
 احلداثي.

 
 ختاًما:

م ل يف اإلجــراء الــداخلي الــذي يــنظ  تتمث ــ الرقمــي  أن القيمــة اجلماليــة  للــنص  املــوجزة احملــاورة النقديــة هــذه  مــن خــالليتبــني     
ــاصــطلحنا علــى تســميته  ذية، والــالعمليــة البنيوي ــ املــؤثرات التقنيــة إضــافة إىل مــا  يؤكــد علــى أن   ي، الــذ"م اإللكــرتوينالــنظـ" ب

 الــنص   حِّ يف مــنْ  أخــرى تســهمم  دالالتجيــب أن تتضــمن أيًضــا  إال أهنــا ملضــمون الكلمــة الســردية، يــةتتضــمنه مــن داللــة أتكيد
قتطاعهـا يـؤثر يف البنيـة النصـية علـى ل هـذه املـؤثرات أو اعـزْ  بصورة جتعل من، موازٍ  ئيقرا ق انفتاحٍ يقحتأنه اتساًعا نصًيا من ش

مـــن ضـــرورة أن يكـــون هنـــاك تـــالؤم وانســـجام بـــني الكلمـــة واملـــؤثرات التقنيـــة أيًضـــا  بصـــورة تعـــززو ، املســـتوى املوضـــوعي والفـــين
الـة حل، وهذا ما بدا جليًّا يف نص " صقيع" الذي آتزرت فيه املكولت السردية )الكلمة و املـؤثرات التقنيـة( يف تقـدمي افةاملوظ  

ق انسجاًما بنيوًي يف نسـي  ، وهو ما حق  بنفس أبعاد هذه احلالةوقد جاءت هذه املكولت مصطبغة املأساوية لألل الساردة، 
 القصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع الدراسة:
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