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 :توطئة

نتيجة التطور في عالم التكنولوجيا تشهد الكتابة األدبية حالة تحول من الورقية إلى الرقمية 
الذي دخل مع من وسائط االتصال التي كان لها تأثير كبير في النص األدبي  اوما نجم عنه

النص واستحداث توجهات في التعامل مع تلك اإلمكانات  مبدعالواستغل  ،عالم الرقمية حاسوبال
يات متعددة فؤسس نصه بكيفالمبدع ي ؛لم تكن معهودة في اإلبداع الورقي جديدة في تشكيله،

فلم نعد أمام نص يقتصر على البعد  ،التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة من مستفيدا
الكتابي بل إننا امام نص متشعب المظاهر ومتداخل األبعاد؛فهو نص مترابط عبر عقد اتصالية 

تسمح بالربط بين النصوص سواء كانت نصا كتابيا متشعبة تسمى بالوسائط المتعددة التي 
بهذا تغيرت كل المفاهيم والتصورات التي تناولت و  ،أوأصواتا أو موسيقى،أوصورا ثابتة أو متحركة

 استراتيجياتإلى   في حد ذاته النصانطالقا من مفهوم ، النص األدبي الرقميمسائل متعددة في 
رقمي تنشأ عن التفاعل المتبادل ما بين إنتاج المبدع بنية النص ال،ف،تلقيه لدى جمهور القراء

 .ونشاط المتلقي الذي يحينه ويعطيه تمظهرا خاصا من خالل مسارات التلقي المتعددة

إلى  تحديد بنيتهو  بدءا من مفهومهالتعامل مع النص الرقمي يطرح عدة تساؤالت و 
 استراتيجيات تلقيه؟ ما هو النص الرقمي؟ وما هي بنيته؟ وماهيف،استراتيجيات تلقيه
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 النص الرقمي:تعريف  -1

 الحاسوب، ويتشكل التي تولدت مع توظيفالنص األدبي الرقمي هو من النصوص 
ته )اللغة،الصوت،الصورة،االشتغال على الوثائق  بنيانطالقا من المواد التي تؤلف 

بظهور التقنية الرقمية عبر وسيط  الرقمي لنص األدبيظهور ا، وارتبط 1والملفات،ملتيميديا("
الحاسوب صورا جديدة في  إلكتروني )الحاسوب(،وهو يختلف عن النص الورقي؛ألنه اتخذ مع

اإلنتاج والتلقي،ويذهب "جورج الندو" إلى " أن الفرق بين النص الورقي التقليدي وبين النص 
النص سلة، بينما يعتبر يقة خطية متسلالرقمي هو أن األول ذو شكل ثابت ومحدد، ويقرأ بطر 

الرقمي شبكة مركبة من عدة نصوص، ليست ذات شكل محدد، ويمكن قراءتها بطريقة غير 
خطية وغير متسلسلة، كذلك فإن النص التقليدي يعرض أمام القارئ على الورق سواء كان ذلك 
في كتاب أو مجلة، بينما يعرض الـنص الرقمي أمام القارئ من خالل شاشة الكمبيوتر 

 .تكنولوجيااليجمع بين األدب و يوّظف مختلف أشكال الوسائط المتعّددة و ،وهو نص 2قط"ف

يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة في  -ما بعد حداثي –والنص الرقمي نص مفتوح 
ولكن  ألنه  "ليس فقط النه يوظف وسائط جديدة ومغايرة لما كان سائدا،تقديم جنس أدبي جديد

يجعله إياها  قابلة ألن تندرج في بنيته  لغوية ينفتح  في إنتاجه وتلقيه على  عالمات غير
بذلك نصا متعدد العالمات،وبتعبير  ، مشكال،وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها التنظيمية  الكبرى

ختلف عن الترابط أدب أساسه  )النصية( ورقمي قوامه )الروابط(؛إذ نجده ي إننا  أمام"آخر نقول: 
 3ذي نجده في النص المكتوب ولكنه ال يمكن أن يتجسدد إال من خالل الحاسوب وبرمجياته"ال

 وبصرية صوتية مؤثرات إلى إضافة العالمات اللغوية في بنائه على رقميال نصاليعتمد 
 العناصر هذه في كمني تفاعله أن غير ب(الحاسو ( الناقل الوسيط على في عمله ويرتكز وسمعية

من جهة أخرى؛ ألن المتلقي يقوم بتفكيك ا المتلقي يبديهمشاركة التي وال ،البنائية من جهة
،ثم إعادة تركيبها من خالل رؤية جديدة تتناسب مع  العناصر النصية والتقنية على حّد سواء

 يكتمل وجوديا إال بهذا التفاعل. خبراته وثقافته ،والنص الرقمي ال
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 الرقمي: بنية النصأوال: 

اللغوية بالعناصر التقنية التي يتيحاها  تتكون بنية النص الرقمي من انسجام العالمات
،وداللة النص الرقمي تكمن في داللة البنية اللغوية التي تدور العناصر التقنية في  الحاسوب

ألننا دون اللغة نكون أمام تقنيات جوفاء ال روح فيها،والنص الرقمي ال يتخلى عن  فلكها؛
ألن النص األدبي الرقمي يولد من تفاعل اللغة  ؛على الوسائط التقنية  فقطال يقتصر كما ،اللغة

 توظيف من يفرضه فيما سيةأسا بصورة النص األدبي الرقمي تكمن خصوصيةبالتكنولوجيا؛أي 
العالمات ب وعالقتها ةالداخلي بنيته في التي تسقى من رحم التكنولوجيا التقنيات أو للوسائط
ال يمكن  هألن،ة للنصالعام داللةال نتاجإل بنيوًيا انسجاما تعطي بحيث ،يداخل وتنظيمهااللغوية  

 اكتشاف داللة النص الرقمي إال بالنظر إليه ككل مندمج .

المكون اللغوي والمكون التقني  ؛فإن النص الرقمي يرتكز في بنيته على مكونين هذا؛وب
 والداللية. جماليةتقنيا يترك أثره وطاقته ال)البرمجة( ،وكل مكّون من المكونين سواء كان لغويا أو 

 المكون اللغوي: -1

غة في النص تعد اللغة األدات التي ينقل من خاللها المبدع أفكاره إلى المتلقي، إال أن الل
،بل لغة النص الرقمي هي  نة من حروف وكلمات وجملالرقمي لم تعد تلك اللغة المعروفة المكوّ 

مزيج كل ما يتضمنه من لغة مكتوبة ومسموعة ومصورة ثابتة أو متحركة، كما أنها جذابة 
ا لتكمل بناء النص وصياغة ومكثفة تتعالق مع التقنيات السمعية والبصرية وتتعاضد معه

واللغة المكتوبة تتراجع مركزيتها لصالح لغات أخرى ؛ألنها "توظف بشكل مغاير لدخول ابه،خط
لغات أخرى تعمل على بناء النص،مثل لغة البرمجة المعلوماتية،إلى جانب باقي مكونات 

 4الملتيميديا، فالبرمجة تدخل باعتبارها لغة محورية،ومنجزة لنصية النص التخييلي الرقمي"

 التقني: )البرمجة(المكون  -2

يوظف معطيات  جنس أدبي تخّلق في رحم التقنية،ويعد النص الرقمي تقني بامتياز فهو 
؛فإن االشتغال على النص الرقمي يفرض جملة من العناصر التقنية التي تعد  التكنولوجيا الحديثة

ين تقنية من آليات األساسية في بنائه ،حيث يتولى المبدع برمجة النص اإلبداعي وفق قوان
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ال سيستعين  حاسوبية معينة لتشكيله بصريا،لذا يستوجب النص الرقمي أن يكون مبدعه تقنيا،وا 
 بشريك يساعده على إنتاج نصوصه الرقمية.

 تلقي النص الرقمي:ثانيا:

إن عملية تلقي النص الرقمي اكتسبت استراتيجيات جديدة نتيجة اإلمكانيات التي يتيحها 
ص الورقي، وقبل الحديث عن استراتيجيات تلقي نوالتي لم تكن متوفرة في ال هذا النص لمتلقيه،

النص الرقمي يجب أن نعرف المواصفات التي يتميز بها متلقي هذا النص الجديد،والشروط التي 
بجانب   -و بشدة –تكنولوجيا المعلومات  لم تؤازر المبدع فقط، بل وقفت تتوفر فيه؛ ألن" 

فني، وتنمية رت له العديد من الوسائل التي تمكنه من التفاعل مع العمل الالمتلقي أيضا؛ حيث وف
 .5تكثيف عملية شعوره بالمتعة "حاسة التذوق لديه، و 

 المتلقي: -1

فليست والمفّعل لها، ملية التلقيهو المحّرك لعو ص األدبي وقارئه ي هو مستقبل النّ المتلقّ يعد 
بدوره يربط  النص الرقميو  ،سهلة بل هي مطاردة و متابعة جاّدة يقوم بها المتلقي عمليةال

ما لم مكنونات النص إلى  الوصوليمكن فال ؛للداللة  نتجالمعنى بالمتلقي، و ال يؤمن بغيره كم
على القارئ؛ألن التلقي يشمل  مصطلح المتلقي أشد داللةجمالياته،و و  دالالتهكشف لل ستعن بهي

 والمشاهدة والسمع. القراءة

ولكي يكون المتلقي على دراية بجمالية النص الرقمي يجب أن يكون على معرفة بأساسيات 
ستلزم امتالك  المتلقي آليات الثقافة الرقمية التي يالنص الرقمي  ن تلقيألالتكونولوجيا الرقمية؛ 

يبحث عن متلق بمواصفات جديدة تجعله قادرا على االرتقاء إلى  يمتلكها المبدع؛ فالنص الرقمي
ي التي يلتقي فيها المتلق ي األّوليةمّثل في عملية التلقال يت هنا والتّفاعلمستواه والتفاعل معه، 

ليلّم بالنص  ة التي يقوم بها المتلقيي، بل هو تلك الجوالت االستكشافياألدبي الرقم بالنص
مختلفة؛ ليكون في الّنهاية قادرا على إضافة ما يراه مناسبا على النص من جوانبه ال رقميال
بأن" القارئ التفاعلي عنصر أساس في تحديد  :في قوله "عمر زرفاوي"وهو ما يؤكده ، تفاعليال

 .6مفهوم األدب التفاعلي ودونه ال يمكن الحديث عن تحقق ذلك المفهوم"
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في تعبيره عن أبعاد متعددة منها؛ أثر المتلقي في إعادة إنتاج  عميق هنا مصطلح التفاعلو 
النص بما يكشف عن مدى حضوره فيه، و توجيهه بالقراءة و إعادة إبداعه بالتأويل والمساهمة 

التفاعل عملية تواصلية تتم في المستوى الفني بين نص قادر  ، كما يعدمتعددة أشكالبإنتاجه في 
 .7تلقي قادر على أن يستوعب هذا النصمه، و على أن يستوعب متلقي

 ويكون تفاعل النص الرقمي مع المتلقي من خالل عدة طرق:

 حرية التنقل الترابطي بين أجزاء النص. -1
 االنتقال إلى خيار مفضل من مجموعة خيارات. -2
 اإلجابة عن سؤال بحيث تقرر اإلجابة وجهة النص الجديدة -3
نقطة معينة،ونقله إلى جزء من النص يترتب الطلب من المتلقي أن يتخذ قرارا ما عند  -4

 على ذلك القرار.
 إنتاج نصوص مختلفة شكال ومضمونا أثناء قراءات مختلفة للنص نفسه. -5
، واستغالل خياراته لتوجيه اتالرسوم،و تمكين المتلقي من تغيير األلوان،واختيار الخلفيات -6

 النص.
 د التفاعل بينه وبين المتلقي.كما هناك إمكانيات كثيرة يمكن للمبدع ابتكارها لتولي -7

 النص الرقمي متلقيمية تبرز الحاجة الملحة لتوجيه وأمام مسؤولية بهذا الحجم واأله
 وتحديد الموصفات الخاصة به لتحقيق األداء التفاعلي. 

ترتبط بالمواصفات التي يتميز بها المبدع  الرقمي التي يتمّيز بها المتلقي المواصفاتو 
غّير أدواته وأساليبه في عملية اإلبداع، وفي هذا السياق يقول "محمد هنا ؛ألن المبدع الرقمي

بقلمه ليخط الكلمات على الورق، فالكلمة لم  ]المبدع[السناجلة":" لم يعد كافيا أن يمسك الروائي
أن يكون شموليا بكل معنى الكلمة، عليه أن يكون ]المبدع[تعد األداة الوحيدة، على الروائي 

على أقل  HTMLمبرمجا أوال، وعلى إلمام واسع بالكمبيوتر ولغة البرمجة، عليه أن يتقن لغة الـ 
تقدير، كما عليه أن يعرف فن اإلخراج السينمائي، وفن كتابة السيناريو، عاديك عن فن 

ن جاءت في سياق الحديث عن المبدع  فهي بالضرورة مطلوبة  ،8المحاكاة" وهذه المواصفات وا 
من المتلقي أن يكتسب مهارات تكنولوجية ال حدود لها،ألن " النص التفاعلي  يعتمد على قارئ 
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ملم بالحد األدنى من المعرفة الرقمية، قارئ تفاعلي لنص متشعب يستخدم باإلضافة للنص 
يحية، الجداول، الخرائط، الصور الفتوغرافية، الصوت، أشكال الجرافيك الكتابي الرسوم التوض

 .9المتحركة، باستخدام وصالت وروابط"

فالمواصفات الجديدة والشروط الواجب تحقيقها في عملية اإلبداع الرقمي لم يقتصر  ؛وبهذا     
ه بالقدرة توجيهها إلى المبدع وحده،بل كذلك المتلقي هو اآلخر بات من الضرورة اتصاف

، وامتالك مهارات التصفح على"إجادة التعامل مع الحاسب اإللكتروني، ومعرفة لغته

، وهي الدعوات 10والقدرة على اإلبحار في اإلنترنت، واإللمام ببرامج الحاسب األساسية"والبحث،
 والمطالب ذاتها التي نجدها عند المتلقي والمبدع .

يشكل هذا التوجه التفاعلي نحو المتلقي مكونا أساسيا ليس فقط من منظور تلقي النص 
نما أيضا من منظور مبدع النص والشئ الذي يدفع بالتأمل في النص الرقمي ليس  ،الرقمي، وا 

ر حالة بنائيا من طرف مبدعه، ولكنه نص يعيش باستمرا مكتملفقط كوضع تخييلي رقمي 
المتلقي، وهي حالة لن تعيش الثبات نظرا لكون  روابطه وعقده من قبليط التكون والتشكل مع تنش

لم يعد سلبيا كما  الرقمي المتلقي على صعيد المتلقي، ألن يعيش بدوره حالة من التغير  فاعلالت
ويستطيع في كثير من  متلقي متفاعل تماما ومندمج مع النص، نهكان حال المتلقي الورقي أل

األحيان أن يعيد تشكيل هذا النص والتأثير فيه وأحيانا مشاركة الكاتب في كتابته وأخذه لمسارات 

 11أخرى 

 استراتيجيات التلقي : -2

إن ظهور النص الرقمي يدعو بالضرورة إلى ممارسة استراتيجيات جديدة في التلقي؛ ألن 
؛"بل هي ضروب فنية مختلفة من نص وصورة عملية تلقي النص الرقمي لم تعد قراءة فقط 

وموسيقى،فضال عن األيقونات والروابط التصفحية والوحات اإللكترونية، هو ذلك الشتات بين 
 .12متن وحاشية وهامش وتفرعات أخرى، وأشرطة تمر عجلى،إنها شجرة نصوصية إلكترونية"

واالستراتيجيات الجديدة في عملية تلقي النص الرقمي نستطيع استنباطها من كالم 
تقول:" يرى "،إذ كوسكيما" والذي بدوره نقل عن "آرسيثالذي أخذته من كالم " "فاطمة البريكي"
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)آرسيث( كما ينقل عنه )كوسكيما( أن التأويل جزء مالزم لكل قراءة، وعندما يقرأ قارئ نصا 
بفاعلية في طريقه في شبكة اإلنترنت من خالل  يبحرنه، باإلضافة إلى التأويل، إلكترونيا فإ

النص، كإضافة وصالته  بتشكيلمسارات النصية المتفرعة، وعالوة على ذلك، قد ُيسمح للمتلقي 
الخاصة إلى بنية النص المتفرع، التشكيل يعني إعادة بناء النص في حدود معينة، أما الوظيفة 

لكتابة، وتعني أنه قد ُيسمح للمتلقي بالمشاركة في كتابة النص، وقد ُيقصد اقي فهي األخيرة للمتل

 13 ("  Programming -بالكتابة )البرمجة 

 أن تلقي النص الرقمي يقوم على أربعة استراتيجيات: نرى وانطالقا من هذا القول 

 اإلبحار: -1
الرقمي بين الروابط التي تشكل مساراته عبر الوسيط  أّن المتلقي يجول في الّنص

اإللكتروني ،مما يجعل عملية التلقي أشبه بعملية اإلبحار،والغوص في أعماق النص،وهو ما 
عندما  -االنتقال بين الجزر النصية المختلفة-يذهب إليه سعيد يقطين في قوله:" يكون اإلبحار 
، في تنشيط الروابط التي تسمح له باالنتقال بين يشرع المستعِمل، وهو يتحرك في جسد نص ما

 14عقد النص المختلفة "

وعملية تلقي النص الرقمي تختلف عن عملية تلقي النص الورقي؛فعملية قراءة النص الورقي 
قراءة خطية ذات اتجاه واحد محدد من األعلى إلى األسفل، وبتعاقب ومرتب ومتسلسل من حيث 

النص الرقمي هي قراءة ال خطية تعتمد التفرع؛فالمتلقي يختار الصفحات،بينما عملية قراءة 
الروابط التي يود قراءتها، محبرا عبرها الستكناه معنى النص وجمالياته الثاوية التي تتبلور 

وفي هذا السياق تقول فاطمة البريكي:"من الضروري  باالستناد على تقنتي الظهور واالختفاء،
بية يجب أن تؤدي دورا تفاعليا حقيقيا في النص، ال أن تكون التأكيد على أن الروابط التشع

 .15بمنزلة تقليب الصفحات في النصوص الورقية التقليدية،حتى يتحقق الغرض من وجودها" 

فال يمكن أن بناء معنى النص الرقمي دفعة واحدة إاّل من خالل اإلبحار في المسارات  
ى البنيات الخفية التي تشكل بنية الّنص الرقمي  وهذا المختلفة بدءا من البنيات الّظاهرة وصوال إل

يشير إلى أن اإلبحار هو نشاط قصدي واع يقوم به المتلقي من خالل عملية تلقي النص، وتكون 
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هذه العملية لها عالقة بالخبرة الجمالية للمتلقي و ما يكتسبه من ثقافة تقنية حتى يستطيع مجاراته 
 والتفاعل معه.

 :التأويل -2

دبي معقد البنية ؛ووجه التعقيد فيه أنه أص الرقمي شكال محضا ،بل هو خطاب النليس 
و المدخل األساس لعملية تلقي لهذا النوع صوات والصور،هرة متعددة األساليب واللغات واألظا

هو النص المكتوب البصري، النص باعتباره المعطى  -في كل األحوال -من النصوص يظل
من أهمية العناصر األخرى)األصوات الصور( و التفاعلية التي يقتضيها األول التلقي على الرغم 

التعامل مع النص الرقمي  تنطلق بدءا من النص المكتوب في تشابكاته وتعالقاته وتفرعاته 
 . الالنهائية، ومن هنا تتسع عملية التلقي

بنية النص )اللغوية جانب موضوعي يشير إلى  -جانبان  رقمي هناك وفي أي نصو 
وهو ذلك المشترك الذي يجعل عملية الفهم ممكنة ومتوقعة، وجانب ذاتي يشير إلى  والرقمية(؛

وهذان الجانبان والعناصر الرقمية، وتصوره ويتجلى في استخدامه الخاص للغة مبدعفكر ال
بغية  من خالل استراتيجية التأويل، إلى بنائها متلقيالتي يسعى ال مبدعيشيران إلى تجربة ال

 .أو فهم تجربته مبدعلفهم ا

لنص، وهي عملية تعتد بكيفية تصرف ا بناء متلقيتتأسس على إعادة ال التلقي وعملية
النص في كلية اللغة، وتعتبر المعرفة المتضمنة في النص نتاجا للغة، ولهذه البداية جانب 

ص آخر، وهو ما يطلق عليه إعادة البناء التنبؤي الموضوعي، وهي تحدد كيفية تطوير الن
التأويل  ستراتيجيةيحيل بما ال يحتمل مجاال للشك إلى الداللة المتواضع عليها ال ، وهذانفسه للغة

ن هذه أكما هي في النصوص الورقية أو التقليدية، وهو ما يدل من جهة أخرى على 
وتحيل في  جديدة تماما كالنص الجديد، استراتيجيةالرقمي ليست  لقيالخاصة بالت ستراتيجيةاال

جوهرها إلى وظيفة المتلقي بالداللة المألوفة له، بل يمكن القول صراحة إنها من ضمن 
"المتلقي الورقي" التي كان يمارسها أثناء تفاعله مع األشكال اإلبداعية التقليدية استراتيجيات 

تأويل الجزء ذات داللة مغايرة إن لم يكن المقصود بال ستراتيجيةلكن قد تصبح هذه اال،)الورقية(
المالزم للقراءة، أو إذا افترضنا أن مفهوم القراءة ذاته لم يعد هو ذلك المفهوم الذي ألفناه في 
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مع  االستراتيجيةالدرس النقدي قبل النصوص الرقمية، وهذه أبرز االحتماالت التي ترتبط بهذه 
ود إشكالية أمام ، لكن مبدأ االحتماالت ذاته يعني وجاهبقاء احتمال لوجود تفسير مختلف ل

ى المعنى المتلقي وأمام تحوله من "ورقي" إلى "رقمي" وسيكون األسلم عند هذا الحد االعتماد عل
 16وفقا لهذا التفسير. والسعي إلنجازه نصالظاهر في تفسير ال

فالنص الورقي هو نص مبني سلفا من قبل المبدع، وما على المتلقي إال تلقيه كما هو 
،بينما في النص الرقمي يبني المتلقي  اء النص الورقي وتلقيه يسبقا التأويلومن ثم تأويله؛أي بن

أن يلج رابطا معينا، ومن خالل  النص نفسه أثناء تأويله؛ فهو يفكر أثناء التلقي ويخطط قبل
ويل في النص أ، ومن هنا يكون البناء والتويله يختار الرابط المناسب من بين الروابط المقترحةأت

 خطان متوازنان،ويتعلق كل منهما باآلخر.الرقمي 

 التشكيل: -3

الطرف األساس في إعادة بناء النص ،فهو الذي يجّسد توجيهات النص  يعد المتلقي
الكامنة؛وهو أشد ارتباطا ببنية الّنص، التي تتطلب عملية التلقي، حيث هناك ارتباط وثيق بين 

ما، ألنه يّنظم ويوجه عملية التلقي، بنية النص الرقمي وفعل التلقي ويظهر دور المتلقي مه
فهو"المتلقي المبحر الذي يختار بين الروابط العديدة واإلمكانيات المختلفة التي يتيحها 
النص،فيشكل نصا جديدا من حيث البناء والسيرورة والتشكيل،كما تمليه عليه رغباته وحب 

صيدة التفاعلية:" في جميع وتقول "عبير سالمة " في سياق حديثها عن الق،17استطالعه وفهمه"
الحاالت تمنح القارئ خيارات المشاركة في تشكيلها وتنقسم خيارات التشكيل إلى: تشكيل النص، 

 18وتشكيل مسارات امتداد النص" 

واستراتيجة التشكيل أمر نسبي التحقق في النصوص الرقمية؛ ألن ثقافة المتلقي اإلبداعية 
لوب؛ألن "أهم ما أحدثه األدب الرقمي من تغيير في ساحة التقنية قد ال تكون في المستوى المط

 19التلقي هو تحويل المتلفي من قارئ إلى مبدع، والمقصود باإلبداع هنا،بناء النص وصياغته"
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 الكتابة: -4

سي األدب التفاعلي،وهو تعد هذه االستراتيجية من أبرز االستراتيجيات التي ترددت عند دار      
البريكي في قولها:"قد ُيسمح للمتلقي بالمشاركة في كتابة النص، وقد ُيقصد ليه فاطمة إما أشارت 

ويفهم من معنى البرمجة، أن المتلقي قد صار  20 ("  Programming -بالكتابة )البرمجة 
 مبرمجا، وأصبح التلقي يحتاج إلى مهارات تقنية، ومعرفة بالبرمجيات وأسس التعامل معها،وقد

الرقمي إلى أن المتلقي قد صار مبدعا ألنه بالضرورة لن يكتب إال كتابة تحيل الكتابة في األدب 
 إبداعية.

و نجد فاطمة البريكي تقول:" يرى "كوسكيما" أن مطالبة المتلقي  بالمشاركة في البرمجة 
ي تالزمه، إذ يصبح القارئ شيء مألوف في نظرية النص المتفرع بسبب صفة التفاعلية الت

ا األمر غير دقيق إال في بعض النصوص التي تعرض على قرائها ومع ذلك يظل هذكاتبا،
وظيفة الكتابة وقد تكون مطالبة القارئ المشاركة في بعض النصوص مقبولة بالمعنى المجازي 

؛ ألن " ال يكون هذا األدب تفاعليا إال إذا 21فقط، ومثل هذه النصوص قليل أو نادر إلى حد ما"

، وفي هذا السياق 22زيد عن مساحة المبدع األصلي للنص"تعادل، أو ت أعطى المتلقي مساحة
رحمن غركان:" أما الكتابة في القصيدة التفاعلية فممكنة من المتلقي حين تتيح له إمكانيات  يقول

الحاسوب أن يتحرك على فضاء الشاشة، وتحريك مكونات النص عبر العقد والروابط التشعبية 

 .23بشكل تقني فني بارع"

يبدو جليا من هذا الطرح أن الكتابة استراتيجية أساسيا من استراتيجيات التفاعلية 
الرقمية،إال أنه قد اليمكن للمتلقي أن يجري تعديالت أو إضافات إلى بعض النصوص 

ن المسارات التي وضعها المبدع الرقمية؛حيث ال  يتجاوز حدود تفعيل الروابط واالختيار من بي
عّد مساهمة خفّية ألّنه ال يستطيع أن ُيحدث تغييرات في بنية النص، ولكن ما لتفاعل هنا يُ ،فاله

 يحدث هو إضفاء المتلقي لخبراته و ثقافته على هذا النص.

به ليكون شاعرا مع القصيدة  احو ينتفاعله  الرقمي فاعلية المتلقي وعليه نستطيع القول أن
 .ويكون قاصا مع القصة الرقمية الرقمية، وليكون روائيا مع الرواية الرقمية،
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 :الخاتمة

لقد أصبح النص األدبي الرقمي نظامًا تسهم في تكوين بنيته الجمالية أدوات ووسائط 
لى جانب هذا تلجأ النصوص الرقمية في  متنوعة تدخل فيها اللغة والصوت والصورة والحركة؛ وا 

تنمو في شكل خطي تسلسلي،كما هو بنائها الجمالي إلى العالمات اللغوية التي لم تعد حركتها 
 معهود في النص الورقي ؛ألن هذه العالمات اللغوية تنمو بصورة تشعبية في اتجاهات مختلفة.

كما أن هذه الوسائط التي يلجأ إليها النص الرقمي في بنائه ال ينحصر دورها في إنتاج  
نما هي أدوات مهمة في توجيه لنص نتاج المعنى؛ عملية التلقي، وا  مما يعني أن طبيعة هذه  وا 

الوسائط الحاملة للعالمة تحدد الصيغة المالئمة لتلقي النص الرقمي؛ ألن داللة النص الرقمي ال 
في صورة شبكة معقدة تختلف تماما  اعتمدها نظامهتتشكل إال بوجود مجموعة من الوسائط التي 

 عن النص األدبي الورقي.

النص األدبي الرقمي فرضت تغيير  ن هذه الخصائص الجديدة التي تسمأوكذلك 
استراتيجيات التلقي، ألن عملية التلقي أصبحت تشتغل على بنية نصية تختلف عن النصوص 
الورقية،لذلك أصبحت عملية التلقي تحتاج إلى استراتيجيات جديدة من أجل قراءة هذه النصوص 

 التي توظف أحدث التقنيات في بنيتها الجمالية .
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