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 التارخي الرسي لمكوش" -انزايح الأنساق يف "ظالل العاشق

 حملمد س ناجةل



 :مقدمة الدراسة

لطاملا كانت الكتابة فعال سلطويا يعكس استبداد الفكر املركزي، فكانت الثقافة من هذا املنظور ممارسة 
 تعزز السائد، و تؤسس له قدسية خاصة ال يأتيها الشّك من أي جانب.

لكن مع فتوحات العوملة و الثورة التكنولوجية الرقمية تغري كل شيء، فلم يعد للنص املكتوب أية مركزية، 
، حيث أصبحت ملكا مشاعا للجميع، خرجت النصوص اهلامشية إىل العلن، و جهرت حبرب على كل متييز و

 عرب وسائل التواصل املتعددة، و عرب املواقع الشخصية، و عرب النوادي االلكرتونية املختلفة.

ر مجيع لقد بشرت نظرية األنساق الثقافية هبذا التحول اجلديد يف أفق الثقافة، و دعت بقوة لكس
املركزيات، مركزية النص املكتوب /مركزية املؤلف، كما بعثت األمل من جديد يف والدة نصوص خمتلفة ال ترضخ 

 لسلطة املركز.

و لعّل النص الرقمي هو أكثر النصوص استجابة ملساعي نظرية ما بعد احلداثة إمجاال، و نظرية األنساق 
، و  ECO( الذي دعا إليه "إيكو"  open textالنص املفتوح) الثقافية خاصة، ففي النص الرقمي تتحقق نبوءة

فكرة "النص املتداخل أو  فيه أيضا تتحقق أطروحات نظرية التلقي حول املشاركة الفعلية للمتلقي، و جيسد بقوة
حول حرية تلقي  MICHEL FOUCOLTو كذا فكرة "ميشال فوكو" BAKHTINاملتعالق" لباختني 

 ا و النظر إليها.النصوص، و كيفية قراءهت

إّن خروج األدب من ربقة املؤسسي، و خرقه جلدران السائد، و حتطيمه لألنساق املعروفة على مجيع 
العملية النقدية يف حبر من األسئلة و  أدخلعرف األدبي الكتابة/ الداللة/التلقي/الذوق و الاملستويات: 

ما يتعلق خبصائص هذا النص اجلديد و كيفية التعامل معه، و فيها ما يتعلق باجلمهور الذي منها اإلشكاليات؛ 
هذا سيستقبل هذا النص، و كيف سيتفاعل معه.  لكن أهم هذه األطروحات ما يتعلق باملضامني اليت يطرحها 

 النص اجلديد.

     _ محمد سناجلة و المستقبل العربيّ للثقافة األدبيّة الرقمية:1

يظهر حممد سناجلة يف املشهد الثقايف العريب مرتبعا على عرش اإلبداع الرقمي مؤمنا بضرورة تأسيس 
ثقافية جديدة، من خالل سلسلة  غمار التجريب الرقمي مؤسسا لتجربة عصر جديد لألدب، حيث خيوض



"ظالل اية مث رو   )..(،شات(، 1002سنة)   "صقيع"(، 1001سنة) "ظالل الواحد"متعاقبة من األعمال: 
سنة  رحلة ابن بطوطة إلى دبي المحروسة" -"تحفة النظارة في عجائب اإلمارة، و 1012سنة العاشق"
 و هي عمل ينتمي إىل أدب الرحالت،هي أشبه بالشريط الوثائقي الذي يصور مدينة ديب. 1012

و  يبشر بوالدة عصر أديب جديد تسود يف التقنية، ،1002سنة  "رواية الواقعية الرقمية" هكتابلكنه  يف  
أم  هل تستطيع الرواية بشكلها احلايل أن تستوعب الثورة الرقمية املتسارعة يف العامل،« يطرح سؤاال يف غاية األمهية:

أهنا جيب أن تتخلى عن مكانتها لصاحل أشكال تعبريية و إبداعية أخرى أكثر قدرة و جاذبية كالسينما أو الربجمة 
  1» مثال؟

تأيت إجابة "سناجلة" بثقة تامة أن العامل الراهن سيعيش حتوالت مهمة على كافة األصعدة، و يف مجيع 
             BILL GATESبل جيتس"مة مثلما يطلق الكاتب "جماالت احلياة ستكون حياته رقمية بأمت معىن الكل

 فعلى الرواية أن تواكب هذا التحول و تصنع لنفسها عاملا افرتاضيا بدل العامل 2(web life style )اسم عليها
 الذي تعيشه.

بل  لقد بدا "سناجلة" يف ثنايا هذا الكتاب مؤمنا هبذا األدب اجلديد الذي يف طور التشّكل، ليس فقط،
هو مؤمن بالعامل اجلديد الذي سيتغري فيه كل شيء حىت العادات و التقاليد، التعليم، العالقات األسرية و 

 اإلنسان، و أيضا منظومة القيم اليت حتكم احلياة. العاطفية.. و كذا

يها إاّلجزءا يبّشر "سناجلة" ببداية ثورة جديدة ستغري مالمح احلياة، مبا فيها الرواية اليت لن تكون اللغة ف
 من كل، و ستكون الصورة و الصوت و املشهد و احلركة عناصر مهمة لبنائها.

لكنه يف  حياول "سناجلة" يف جل أعماله إثبات أطروحاته الواردة يف كتابه "رواية الواقعية الرقمية"،
حيقق احرتافية عالية و ينجح يف توظيف تعدد  1012عام  التاريخ السري لكموش(-عمله)ظالل العاشق

  األجناس، حيث يتظافر احلكي مع املقاطع الفيلمية، إىل جانب تقنية ألعاب الفيديو، و أيضا املوسيقى و غريها..

ميغابايت و مصممة بنظام فالش ماكروميديا إىل جانب لغة أدبّية فيها كثري من  000تقع الرواية يف 
 ثري من االحرتافية.الفنية و ك



نص "ظالل العاشق" بغية كشف خصائصه املميزة، كما تبحث عن مواطن  هتدف هذه الدراسة ملعاجلة
 خرق السائد فيه.

 :التاريخ السري لكموش" -دالئلية األنساق في "ظالل العاشق-1

 البؤرة الحدثية في النص: -1_2

حيكي سناجلة الصراع العريب االسرائيلي بطريقته اخلاصة، حيث تبدأ الرواية مبشهد  يف "ظالل العاشق"
اخليول و الفرسان، و الرمال تتطاير من كل جانب، و اجليوش تشد رحاهلا الغتصاب اآلخر، و اغتيال حريته، 

ما تؤكد لنا أن العدو يبقى ترافقها موسيقى حزينة تذكرنا دائما أن احلرب ال جتين إاّل اخلراب و الدم و اخلسران..ك
 عدوا أبد اآلبدين.

األردنية حني حاصرها ملك اسرائيل "آخاب   3يروي لنا "سناجلة" يف ظالل العاشق قصة مملكة مؤاب
و ينسحب هو  بن عمري" و حلفاؤه من األدوميني و البدوان، حيث اهنزم على إثرها امللك"ميشع بن كموشيت"،

و من معه إىل داخل القلعة و يستمر احلصار عليهم طويال حىت انتهت مؤونتهم، تغلغل اليأس يف نفوسهم، فما  
كان أمام كاهن معبدهم إال أن ينسب هزميتهم إىل هتاوهنم يف عبادة رّب األرباب "كموش"، و هنا يقص  امللك 

قد لبس لباس احلرب، و قد نزل من علياء جمده و أخذ  إّّن رأيت الرب كموش و« رؤياه على الكاهن األكرب:
، مث عاد و بناصييت فرفعين إليه حىت كادت نفسي أن تزهق، مث رماّن مث عاد فرفعين من ناصييت إىل عليائه مث رماّن

شت رفعين من ناصييت إىل عليائه مث رماّن. مث صاح يب: عماد الدم... عماد الدم، فرأيت فإذا ببسيطة محراء قد فر 
، و هنا تفسر هذه الرؤيا على أن الرب قد طلب قربانا عظيما حمرقة خالصة لوجهه. و لن  4» حتيت و محلتين إليك

 ابن امللك البكر. فما كان أمام امللك إال أن يرضخ ألمر اآلهلة و يسلم ابنه خالصا ألهل مؤاب، اّل يكون القربان إ
و هنا يأيت  ، 5» عظيم و اعتقناه و آزرناه بنصرنا أبد اآلبدينإنّا قد فديناه بذبح   «فيأيت الفداء من كموش:

النصر مع هذا الفداء، فيأمر الرب بنثر دماء الكبش على األعداء ليحل االنتصار... و تتحقق مشيئة رب 
 األرباب كموش و تنتصر مؤاب على أعدائها.

يتوىل فيما بعد جيوش اململكة و حيمل على عاتقه الدفاع عن  ) عتيق الرب(، ابن امللك -لكن الرواي
عرضها بني امللوك، فيؤيده الرب كموش بنصرته، و ما إن يدخل يف نزال مع األعداء حىت يكتب له النصر، و عند 

 دخوله مملكة )رماثا( يظفر بابنة امللك )فاطيما( البنت اجلميلة و يسعد بوجودها أميا سعادة.



فإذا األرض   « رسالة )كموش العاشق( يف أرجاء األردن، و تنتهي القصة بزلزلة الساعة ياو و حيمل الر 
  6» املنفوش و إذا اجلبال تسري إلينا كأهنا قطع الليل املظلم كالعهن

 شعرية المناصات في ظالل العاشق و خرق نسق الداللة: -2 -2

ضمن منجزه التفاعلي منذ أعماله األوىل أن يؤسس حلالة أدبية جديدة تكسر السائد و  حياول "سناجلة"
خترق مجيع املواضعات، فقد كانت نصوصه منذ البدء انزياحا عن األنساق املتوارثة سواء على صعيد الكتابة و 

 القراءة و الداللة.

 -على يد سناجلة-فإّن التفاعلية،  7»املتحكمة يف النص السردي احلكائية تضع القوانني  «فإذا كانت
عنها خالقة نصا بسمات و تركيبة جديدة تفرتض نظما جديدة، على احلكائية  خترتق هذه القوانني و تبتعد«

القبض عليها لنقرتح على القارئ منهجية تساعده على اخرتاق النص و تساعده يف الوقت ذاته على محاية 
  8» النص

يطبع سناجلة النص بفنية عالية، يتضافر فيها املكتوب و السمعي و املرئي،  ففي "ظالل العاشق"
 لتشكيل رؤية للعامل، فمنذ افتتاحية النص حىّت آخر صفحة فيه يتشارك املتلقي مع النص و مبدعه النتاج املعىن.

عنوان، و و ملا كان املناص جمموعة االفتتاحيات اخلطابية املصاحبة للنص)..(، من اسم الكاتب، و ال
، املكلف باإلعالم ، دار catalogue، كلمة الناشر، اإلشهار، و حىت قائمة املنشورات  jaquetteاجلالدة 

 . 9peritexteبالنص احمليط "جنيت"النشر.. اليت مسّاها 

الرقمية مشاهد فيلمية تشكل مناصا للنص، فيها ما يتعلق بالتعريف بالعمل و خيتار "سناجلة" لروايته 
 جة له، و منها ما يتعلق بإعطاء صورة عامة للعمل و موضوعه.ة املنتاملؤسس

 و ميكننا أن نفصل يف املناصات اخلاصة هبذا العمل يف اآليت:

 :المناصات ذات التمظهرات النصيّة أو اللفظية -2-2-1

 )الصورة فتأيت الصورةاألصعب، تنفتح الرواية أمام قارئها منذ الوهلة األوىل، فتجعل العنوان سؤاهلا املهم و لغزها 
  .اليت تعنّي العنوان صادمة للقارئ، و قبلها املوسيقى التصويرية (11رقم 



 

 

 

 

  11الصورة رقم 

يف العنوان إحالة مهمة للتاريخ املؤايب، حيث ينهل سناجلة من الثقافة امليثولوجية الدينية القدمية اخلاصة 
كبري آهلة   « مبعلومات صحيحة من املوروث األردّن القدمي، فكموش كان يف العصور القدمية باملنطقة، فيتحصن

العلماء أنه هو نفسه بعل فغور)..( و يرجح أن املوآبيني كانوا يقدمون أوالدهم ذبائح  املوآبيني، و يرى بعض
    10» لكموش، على األقل حني كانوا يقعون حتت ضغط شديد

كما أن له عالقة     لون يدل على الطاقة و احلرب و القوة و العزم،« و هو األحمر بالّلونيظهر العنوان 
على وجود للداللة  كما يتم استخدامه  كبرية بالعاطفة لدى اإلنسان مثل احلب و الرغبة الشديدة بشيء ما)..(

 يصبح احلل ، فهو لون متناقض جيمع بني عنفوان احلب و بني أقسى حلظات اهنيار اإلنسانية، حني 11» خطر
الدموي هو النتيجة النهائية، و ما يعزز بالغة هذا اللون ؛ عندما جعله املصمم يقطر دما. و هنا إحالة واضحة 

، إاّل أن )كموش( سريعى البشر و يؤيدهم بالنصر ما داموا حتت للصراع الدموي يف املنطقة، و هو صراع طويل
 ظله و محاة لعقيدته.

ضد العدو،  عدوا للبشر، بل هو حليفهم، و يف النص نبوءة واضحة بالنصر إّن "كموش"  يف املنت ليس
فمهما طال وجود الصهاينة يف الشرق األوسط فمصريهم الرحيل، ألن اآلهلة سرتعى احلق أبد اآلبدين، و كموش 

 سيبقى يلقي بظالله على املنطقة.

اللون األزرق لكموش"، فيأتينا بيصطدم القارئ مع توقعاته خبصوص العنوان الفرعي"التاريخ السري 
ذو أمهية يف املعتقدات الدينية و جيلب السالم، و يعتقد أنه حيفظ « ليستعيد به املبدع الثقة باآليت، فاللون األزرق

فعن طريق هذا اللون يستعيد  13» القوة و الصالبة و السيطرة  «كما أنه دال على  12» األرواح الشريرة بعيدا



جيابية للعنوان، ففي املنت يروي الراوي تارخيا آخر لكموش، تاريخ الصراع من أجل البقاء، فابن الّناص الداللة اإل
 امللك )ميشع( يتبىن رسالة الرب حىّت قيام الّساعة.

 :المناصات ذات التمظهرات الماديّة -2-2-2

حيث استثمر مجيع  سناجلة من االنزياح عن العرف األديب السائد من خالل نص ثري أجناسيا، متكن
 فتح النص على عوامل نصية ثرية:ت املتاحة يف النمط التفاعلي، و االمكانيا

 :التشكيل األيقوني الفيلمي -1-1-1-1

هو "كتابة بالصور"، يعين ذلك أنه شبكة داللية ثرية و متجّددة،  -حسب جان كوكتو-إذا كان الفيلم
 و املواقف إزاء العامل و األشياء. تقدم للقارئ/املتفرج جمموعة هائلة من املعطيات

و ما دام الفيلم مثلما يعتربه "روالن بارت" منطا من أمناط املعرفة، و هو أشبه حبالة التنومي املغناطيسي.فهو 
 يساعدنا حتما إلعادة بناء األفكار، و تضمينه لرؤانا، و صياغتها للتأثري يف اآلخر.

)املتلقي(، لذلك اعتمد يف هذا كان واعيا جدا لدور الفيلم يف كسب اآلخر  و يبدو أن "حممد سناجلة"
 العمل الروائي التارخيي على تقنية الفيلم لبناء منجزه الرقمي.

لقد جتّلى لنا "ظالل العاشق" عمال فيلميا بامتياز، خاصة من خالل اعتناء املصّمم باجلنرييك، حيث 
فاعلي، ألنّه ال ينفك يف العامل االفرتاضي ينحو منحى الشكل الفيلمي فلسفة األفالم حتمية للنص الت « تشّكل

يف عرض واجهة النص، إنّه اجلنرييك الذي ال يكاد ينفلت من بوتقة األعمال الفيلمية أو السينمائية على 
    14» السواء

جهدا مهما لصناعته، و فلقد أتى اجلنرييك يف فاحتة العمل، و أواله "سناجلة" أمهية كبرية، و يبدو أنه قد بذل 
 :séquence /segmentميكننا تقسيمه إىل جمموعة من املتتاليات 

 احلرب تعلن أوزارهاالمجموع الفرعي األول)أ(: -

 

 01الصورة رقم 



 انتهاء احلرب و فوز رهيب للعدو المجموع الفرعي الثاني)ب(: -

 

 

 

 

 (10الصورة رقم )

  ، و نبذة عن الغزوبطاقة تعريفية للمنطقةالمجموع الفرعي الثالث)ج(:   -

 

 

 
 (10الصورة رقم )                                         (10الصورة رقم )   

لقد عمل "سناجلة" يف اجلنرييك على توظيف ما يسمى باللقطة املتوسطة، و هي عادة يف صناعة األفالم 
 تستعمل للداللة على )الصورة الفعل(.

 اجملموع الفرعي األول)أ(: يستعمل املصّمم:ففي 

 )زاوية الكامريا( زاوية غطسية -
 حركات الكاميرا:أّما  -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الضوضاء: 

تصاحب اجلنرييك موسيقى حزينة اقتطفها "سناجلة" من فيلم أمريكي جتري أحداثه يف العصر الروماّن 
كما جند   ، هذه املوسيقى مّت عزفها حني خسر البطل يف الفيلم حياة عائلته )ابنه و زوجته(،gladiatorامسه 

 . troie  troy/15نفس املوسيقى يف فيلم أمريكي آخر عنوانه حصان طروادة

 تبقى هذه املوسيقى طيلة اجلنرييك أي يف مجيع املتتاليات.

 :التأويل الجزئي

 يف هذه املتتالية تبدو لنا احلرب بداية ال مفر منها، فهي مصري حمتوم، و على البشر حتّمل نتائجها مهما كانت.

 يستعمل املصمم:  المجموع الفرعي الثاني)ب(:

 زاوية غطسية و حبركة ميكن متثيلها كاآليت: -

 

 

 
الجيوش تزحف نحو اآلخر الغتصاب  2

 حريته

 تنقل بانورامي ) ت ب(

 الخيول و الغبار يتطاير 1

 بداية الحرب و السهام سيدة الموقف 3 

 كل شيء متاح في الحرب 4



 
 
 

 

 

 :التأويل الجزئي

و الطيور  يف هذه املتتالية تركز الكامريا على صورة الفرسان و هم يسقطون الواحد تلو اآلخر، فال جمال للنجاة،
 تغادر مصرعهم...

هذا اجملموع يستعمل املصّمم آلية أخرى تقوم على دمج الفيلم خبريطة  و يف (:ج)المجموع الفرعي الثالث
يقه تارخييا باألدّلة توضيحية ملوقع املنطقة، مّث تقرير خاطف و خمتصر حول غزو "أخاب بن عمري" املنطقة، و توث

 تبقى نفس املوسيقى و نفس وضعية الكامريا يف العرض...حىت بدء الرواية مكتوبة على اجللود. و هناو الرباهني. 

، فعمل على دجمه يف تفاصيل احلدث لقد كان توظيف تقنية الفيلم وسيلة ناجحة للتأثري يف املتلقي
  16» بأنّه  أداة مهمة للتحدث للشعوب  «لكسبه، فهو بالفعل كما قال عنه "لويس دلوك"

 :المناصات ذات التمظهرات الفعلية -2-2-0

يف هذا املناص بالّذات تظهر احرتافية "سناجلة" يف تقدمي أطروحاته للقارئ، فهو ال يفرض آراءه على 
 (  02متلقيه، بل حياول أن جيعله مشاركا يف بناء الرواية ) الصورة رقم  

 

 

 

 ( 02)الصورة رقم  

الالفرسان وقت النز  

شاشة 

 المكبيوتر



الكتاب الرقميني الغرب يف إنشاء مساحة للمتلقي ليكمل كيفما شاء الرواية، مثلما  يواكب "سناجلة" أطروحات
فهذا  sunshine 69" 26املعروف ب"بويب رابيد" يف روايته الشهرية "شروق مشس قام بذلك "روبرت أرالنو" 

ال تنس  «، بقوله:  17»يإلضافة مغامراهتم االفرتاضية إىل بنية النص الروائ  «العمل قام فيه املؤلف بدعوة القراء
  18» ، هذه فرصتك لتغيري املاضي 26إضافة مغامرتك إىل سجل ضيوف رواية 

يسهل من عملية استكشاف الفراغات و ملئها)..( عرب دعوات إعالنية  -هبذه الطريقة–فالنص الرقمي 
 . 19توجه القارئ المتام النص وفق رؤاه الذاتية

يطّور الفكرة لتصبح جمموعة رسائل لألبطال األساسيني يف الرواية سواء أكانوا آهلة أو بشرا،  فسناجلة
فسناجلة حيفز القارئ على االندماج يف عوامل الرواية، إذ عليه أن يكتب رسالة مناسبة ملقام األمرية "فاطيما"، فهو 

لن ترد عليه إاّل إذا كانت الرسالة تليق  ( يتمكن من كتابة الرسالة و)راسل فاطيماعن طريق الضغط على مؤشر
 لن يرد إاّل في الوقت المناسب( فهو االله كموش، و نفس األمر يتكرر مع الرسائل اليت ترسل إىل )بمقامها

 مثلما هو يف أسفل الرسالة.

يقدم سناجلة عدة بدائل للتفاعل مع النص، فيعمل على خلق عالقة قوية بني املبدع و النص و املتلقي 
 مما تعّزز من مفهوم املشاركة يف النص الرقمي التفاعلي.

 خيرتع سناجلة نصوصا تعد قراءة أخرى للنص، أو بشكل أوضح هي تكملة للنص املنت كاآليت:

 

 

 

 

 النهاية اليت اختارها الروائي، أو كتابة يعطي احلرية لقارئه يف كتابة تعليق..أو اختيار هناية أخرى للرواية غري كما
 رواية أخرى على غرار روايته.

 قراءة أخرى مختلفة

االعاشق وحيد الزمن العماء زمن الشجر  عتيق الرب 



توافر املشاركة و املساواة و التكافؤ الثقايف بني طريف االتصال هي أسس فنية جيري رصدها « و لعلّ 
  20»  اتصافه بالتفاعليةللتعرف على مقدار جناح النص يف

 .إنتاجية النصهكذا استطاع سناجلة أن حيقق تفاعلية نصه و جيعله حمققا ألهم شروطها: أي 

 هندسة الروابط التفاعلية و خرق النسق في "ظالل العاشق":  -0

فيه، حيقق النص الرقمي قدرا وفريا من املفاجأة و الدهشة و التشويق يف آن واحد، و ذلك لتوفر الروابط 
إذا أردنا املبالغة فإننا رمبا نقر بأنه ال يكون النص الرقمي رقميا بامتياز إاّل باستخدام فهي مسته املمّيزة، فنحن 

 الروابط.

أحسن اختيار النصوص املنشطة لروايته، فعمل على تنويعها و حتميلها فسناجلة و بفضل احرتافيته العالية 
 ّثل هلا يف اجلدول اآليت:إحالة تأويلية عميقة، و ميكننا أن من

 التأويل الجزئي النص المنشط الرابط 
 ال ونيرانهم تهدأ ال ومنجنيقاتهم

 تنقطع
يرمي هذا الفيديو إىل حتويل احلرب لعبة،  

لكنها لعبة قذرة تستعمل فيها مجيع 
 الوسائل دون استثناء

 
 

 املقطع مقتبس من فيلم )سيد اخلوامت(  الفيلة دهسته من ومنهم
بطله)غاندالف( الذي حكى قصة صراع 
السحرة من أجل احلصول على اخلامت 
السحري، و هذا املقطع يصور معركة 
حترير مدينة جوندور و هجوم الفيلة على 

 جيش روهان.
 

 
يستعمل املصمم فيديو حرق معاذ الكساسبة   حيا فأحرقته بقائدهم وأمسكت

الذي وقع أسريا يف يد داعش،مسى هؤالء هذا 
فيديو باسم )شفاء الصدور(، و هنا حييلنا ال

يف العامل العريب و  املصمم لفكرة سلطة العنف



 

 :التأويل الكلي للروابط 

 ( :00)الصورة رقم  تنتهي مجيع الروابط برابط أخري حيول الرواية الرقمية لعبة شيقة

 

 

 (00) الصورة رقم                                       

تقوم الروابط يف "ظالل العاشق" بوظيفة حيوية، حيث تقوم بالربط بني املنت و اإلحالة حىت تتحول 
حيث حتقق الروابط التكامل يف العمل و توفر للقارئ املتعة و الدهشة و  اإلحالة جزءا ال يتجزأ من النص املنت،

 اإلثارة. 

 

   

  اإلسالمي، و كيف يتحول اإلرهاب لغة أخرى.
 

 
 وهو المتعال كموش األرباب رب

 الرؤوس ذا لوتان التنين يصارع
 السبعة

عتيق الرب إىل اله بعد أن كان  هنا يتحول 
لكنه هنا أدرك طريقه  يسجد إىل أي قوة حتميه،

حيث يتمكن من قتل التنني العظيم ابن اآلهلة 
و يثأر ألبيه . و هنا إحالة واضحة لنص التوراة 

 (10اإلصحاح  -)سفر إشعياء

فيها   21ترافق هذه الصورة أغنية لعبده موسى  ومغنيا مادحا فقال
حتمل   كثري من احلنني الوطن و األرض..كما

 كثريا من احلزن و القهر...
 

 
 العظيمة المذبحة

حييلنا هنا سناجلة ملسلسل الدم يف العامل الراهن  
 .و يدعونا لنبذ العنف مهما كان عنوانه

 
 



 :خاتمة الدراسة

لقد تأسست الرواية الرقمية يف "ظالل العاشق" عند سناجلة على جتاوز السائد أدبيا و لغويا و فنيا، فأفرز خطابا 
 و ميكننا رصد ذلك يف النقاط اآلتية: خمتلفا يف مجيع مستوياته،

 قّدم لنا سناجلة نّصا ثريا بشبكة داللية و تناصية هائلة، تتزاوج فيها التقنية و الفن بشكل احرتايف. -1
 ملحمة عصرية بامتياز تؤرخ للماضي و الراهن العريّب و احمللي. "ظالل العاشق"كانت  -1
يو، و األغنية احمللية)األردنية(، باعتبارها نصوصا متّكن "سناجلة" من استعمال الفيلم و ألعاب الفيد -0

 موازية تسهم يف إثراء القيمة الداللية للّنص.
شّكل النص الفيلمي مرجعا مهما لظالل العاشق، فهو إحالة من شأهنا أن تعدد التأويل و تفتحه  -4

 إىل آفاق الحمدودة.
ت نصوصا ال تقل أمهية عن النص املنت أو و الداللية، و كان يف النص حبمولتها املعرفية متّيزت الروابط -2

 النص البؤرة.
زعزع سناجلة املعطيات القدمية اليت تؤسس اخلطاب الروائي، ليدشن  قناعات أخرى قد تكون لبنة  -2

 أوىل لصرح جديد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 :هوامش الدراسة

                                                           

 حممد سناجلة، كتاب رواية الواقعية الرقمية ، ص:  يف املوقع: -1 
http://www.arab-ewriters.com/ 
 

 املرجع نفسه يف املوقع نفسه. -2 
 و متتد على الساحل الشرقي للبحر امليت من مشال مدينة الكرك إىل مدينة الشوبك. هو االسم التارخيي لسلسلة جبلية تقع يف األردن، 3 

 ينظر:
https//ar.m.wikipedia.org    

 
 منت الرواية يف املوقع: -4 

http://sanajleh-shades.com/ 
 

 منت الرواية يف املوقع -5 
 الرواية يف املوقع منت -6 
 .14،ص: 1014، مصر، 1لبيبة مخار، شعرية النص التفاعلي)آليات السرد و سحر القراءة(، رؤية للنشر و التوزيع، ط -7 
 .14، ص: املرجع نفسه -8 
 . 44، ص: 1012، 1عبد احلق بلعابد، عتبات )جريار جنيت من النص إىل املناص(، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -9 
 ينظر: موقع مجعية برج املراقبة للكتاب املقدس يف املوقع:  -10 

http://wol.jw.org/  
 ينظر املوقع:   -11 

http://mawdoo3.com 
 

 املوقع نفسه -12 
 املوقع نفسه -13 
 اسرتاتيجيات تلقي النص التفاعلي بني صراع النمطية اللغوية و النظم الدليلة)ظالل العاشق منوذجا(، يف املوقع: عايدة حوشي،  -14 

http://sanajleh-shades.com/ 
 

براد  اليت حتكي قصة حصار طروادة ، يضم الفيلم جمموعة من النجوم منهم: مقتبس عن ملحمة هومريوس اإللياذة، 1004هو فيلم من إنتاج عام  15
  بريام. )بيرت أوتولو  (أوديسيوس )شون بني، (باريس )أورالندو بلوم،  (هكتور )إيريك بانا، (اخيل )بيت

 .10: ، ص1002حممود ابراقن، التحليل السيميولوجي للفيلم، ترمجة أمحد بن مرسلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -16 
 .110ص:  ،1002، 1العريب، املغرب، طاملركز الثقايف  فاطمة الربيكي، مدخل إىل األدب التفاعلي، -17 
 .110: املرجع نفسه، ص -18 
سيميائيات احملكي املرتابط )سرديات اهلندسة الرتابطية: حنو نظرية للرواية الرقمية(، عامل الكتب احلديث للنشر و عبد القادر فهيم شيباّن،  -19 

 .120 -126ص: ، 1014التوزيع، األردن، 
 .20، ص: 1010، 1مقدمة يف النقد الثقايف الثقايف، كتاب ناشرون، لبنان، ط أجمد محيد التميمي، -20 
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، و تويف شابا عام 1610مغين أردّن ، هو أحد رواد األغنية األردنية يف ستينات و سبعينات القرن العشرين ولد يف مدينة إربد عام عبده موسى:  -21 
 ، لقبه عبد احلليم حافظ مبطرب الصحراء العربّية.1600

- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 


