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األجنةاس األدبيةة نةمن تموقة  إّن ما تروم هذه المداخلةة بلوهة ه هةو الوقةوى  لة     

العولمةهوالرقمنة .فحين طغت التكنولوجيا  ل  جمي  مناحي الحياة أّثرت  لة  األدب 
أّيمةةةةا ت،ثيرهفارتحةةةةر مةةةةن الورقيةةةةة إلةةةة   ةةةةوالم افترانةةةةية. مغّيةةةةرا بةةةةذل  الو ةةةةيط الحامةةةةر 
  ل هفكان األدب الرقمي هو الحلقة األخيرة في م يرة حياة األدب م تغال مةا أتاحتة  لة

التكنولوجيا والعوالم االفترانية من خصائص دّ م بها مقّومات  األدبية التةي كانةت فةي 
الو ةةةةةةيط الورقي.فاألجنةةةةةةاس األدبيةةةةةةة التقليديةرحةةةةةةعره روايةهقصةهم ةةةةةةر ... لم تنةةةةةةدثر 
بدخولها  الم الرقمنة بةر  لة  النقةين مةن ذلة   فقةد  ا ةتجحدثت أجنةاس أدبيةة جديةدة 

اهف،ثبت األدب طوا يتةة  وا ةةتجابت  للتغّيةةر ومواكبةةة رو  لةةم يكةةن الو ةةيط الةةورقي لي ةةعه



ّيةةةر ا ةةةتحالة الةةةربط بةةةين الطبيعةةةة الحةةةعرية لةةة  والطبيعةةةة التقنيةةةة  العصةةةر  حتةةة  وّان خج
 العلمية للرقمنة.

       

الكحى  ن ممّيةاات النصةوص الرقميةة    نحاور من خالر هذه الورقة البحثية
ئد الةةدكتورة لبيبةةة خمار:بحةةارة هر ةةالة مةةن خةةالر التطبيةةق  لةة  قصةةائد الفيةةديو كقصةةا

حةةةةةةدادهمااج ليلةةةةةة  يلةةةةةة  وليهحديقةةةةةةة الكلماتهحةةةةةةجرة النةةةةةة، ه رقصةةةةةةة الحةةةةةةروى...ال   
با تبارهةةةةةةا جن ةةةةةةا أدبيةةةةةةا رقميةةةةةةا م ةةةةةةتحدثاه حينمةةةةةةا تغةةةةةةدو الكلمةةةةةةة معّنةةةةةةد ة بالصةةةةةةورة 

فتتحةةور إلةة  خطةةاب  هوالصوتهوالمو ةةيق  هوالحركةةةه والو ةةائط التكنولوجيةةة المختلفةةة
   غّير معها التفا ر فيما بينها وتفا ر المتلقي معها.صورة.ويت

 

 
 تمهيد:

لم تختلى األجناس األدبية الرقمية  ن نظيرتها الورقيةه فكر األجناس الرقمية 
ا تطا ت أن تجد لنف ها حّياا في الفناء الحبكيه وترتحر من الورق إل  حاحات 

التكنولوجيا الحديثة وا تثمار الو ائط المتعددة في  با تثمار معطيات .الحوا يب
بنائها. وما هذا الترحار من الواق  الماد  إل  الفناء ال براني إال إثبات لخاصية 

 .التي تمّيا النصوص الرقمية الواقعية االفترانية
 ه التفا لية ت ليط النوء  ل  جنس القصيدة الرقميةو نحاور فيما يلي  

وظهورها  ل  ال احة األدبية العربية خاصةه وكذا ممّيااتها من خالر المقارنة بينها 
مواطن اإلبداع فيهاهبالتركيا  ل  الن ق  ّابرااه و وبين األجناس األدبية الورقية

اإليجابي الذ  يجظهر التمّيا  ن نظيرتها الورقيةه والتي تعّد قصيدة الفيديو خير دلير 
 بداع الحعر  الرقمي.  ل  ما وصر إلي  اإل



 القصيدة الرقمية:  -1
تعّرى الدكتورة فاطمة البريكي القصيدة التفا لية ب،نها"ذل  النمط من الكتابة  

معتمدا  ل  التقنيات التي تتيحها  الحعرية الذ  ال يتجل  إال في الو يط االلكترونيه
التكنولوجيا الحديثة وم تفيدا من الو ائط االلكترونية المتعددة في ابتكار أنواع 
مختلفة من النصوص الحعريةه تتنوع في أ لوب  رنهاه وطريقة تقديمها للمتلقي 
/الم تخدمه الذ  ال ي تطي  أن يجدها إال من خالر الحاحة الارقاء. وأن يتعامر 

.  1رعها الكترونياه وأن يتفا ر معهاه وينيى إليهاه وأن يكون  نصرا محاركا فيها"م
 Haundredكتاب مائة مليار  ونيتة  يفالقصيدة تمظهرت في حكلها االلكتروني ف

Thousand Billion Sonnets ه "ويرى أندراس كبانيوس أن للقصيدة التفا لية
 النظامنص المترابطه الذ  ينقلها من قبر أن تخن  في بنائها لمفهوم ال–إرهاصات 

الذ   .Raymond Queneauتعود إل  كتاب رايموند كينو –الخطي إل  التحعب 
ينم أربعين  ونيتةه ا تخدم فيها كّلها نظاما واحدا في القافية ولذل  فإن البيت 
األور من أّ  منها يمكن أن يحر محل  البيت األور من أّ   ونيتة أخرىه والبيت 

ني من أّيمنها يمكن أن يحر محل  البيت الثاني من أّ   ونيتة أخرىه وحت  الثا
يتحّقق هذا التبادر في صورة ملمو ةه جاءت صفحات الكتاب وقد قّطعت إل  حرائح 

وا تبرت  . 2رتمّكن القارئ من أن يقلب  طرا واحدا بدال من أن يقلب صفحة كاملة"
هذه القصائد رهم ا تمادها  ل  الو يط الورقي إرهاصا للقصائد التفا لية الرقميةه 

ه كما امتلكت البعد اللعبي وخاصية واإلنتاج طت المتلقي  لطة البناء أكونها 
التقطي . فلم تبتعد القصيدة المعرونة  ل  الو يط الرقمي  ن هذا كثيراه ى"يقّدم 
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ألدبي حقال نصيا جديدا ممتداه ينقر الكتابة إل  ما وراء الحعر الرقمي لإلبداع ا
الكلماته باتجاه العالقات بين اإلحاراته وأنظمة اإلحاراته واتحادها واختراقها 

والعالمات في الواق  االفتراني  اإلحارات. هذا التفا ر بين  3روتفا لها م  بعن"
الجنس األدبي. وهذه  الذ  تتموق  نمن  القصيدة التفا ليةه ينحط  متلقي هذا

التفا لية هير محددة  لفا وهير محكومة بحروط وّانما "تعتمد درجة تفا لية القصيدة 
الرقمية  ل  مقدار الحّيا الذ  يترك  المبدع للمتلقيه والحرية التي يمنحها إياه 
للتحر  في فناء النص دون قيود أو إجبار ب،  حيء أو توجي  ل  نحو معن  

 .  4رمعين"
ق الدكتور رحمن هركان في كتاب "القصيدة التفا لية في الحعرية يفرّ  

العربية"بين مكونات القصيدة التفا لية ورقيا والقصيدة التفا لية تكنولوجيا ويجعر 
الناوع  مكونات األول  هي: الكلمةه اإليقاعه الصورةه التركيبه البناءه الحركة/

التفا لية الرقمية فيما يلي: الدراميه التناص. في حين حصر مكونات القصيدة 
.  5رالكلمةه الصورةه الصوته اللونه الحركةه الروابط التحعبيةه فناء الحاحة

بالو ائط  -با تبارها المادة الخام للنص-فالقصيدة الرقمية  ّندت الكلمة 
 التكنولوجية المتعّددة. 

ه  ل  وظهرت أور قصيدة تفا لية إل  الوجود بهذه المكونات وبهذا المفهوم 
. فا تبر رائد 1990وذل   نة  Robert Kendallيد الحا ر الكند  "روبرت كاندر 

القصيدة الرقمية في العالم. وبلور تجربت  الحعرية وننج إنتاج  الرقمي في 
. أما  ل  ال احة العربية فقد ت،خر ظهور القصيدة 6002قصيدة"حياة الثنين"  نة 
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ر الحا ر العراقي الدكتور "محتاق اصدإحين إل  ه 6007التفا لية الرقمية إل  جوان 
  ّباس معن"مجمو ة حعرية بعنوان: تباريح رقمية ل يرة بعنها أارق"

وت وق الدكتورة فاطمة البريكي  دة خصائص للقصيدة التفا لية في معرن 
 :  6رمقارنتها بين القصيدة الورقية والقصيدة التفا لية وهذه الخصائص هي

فلم تعد القصيدة حكرا  ل  قراء الحعر فقط بر تعّدتهم إل  تنوع جمهورها:  -
المحتغلين في حقر الفنون البصريةه وكذا المتخصصين في مجار اإل الم 

 واالتصاره وهيرهم. 
انفتاحها  ل  كر الو ائر المتاحة: فتتنافر في  رنها كر الو ائر الصوتية  -

 والبصرية والحركية. 
والمكان والمادة: واكت بت اللغة صفة التحرر من  تحرر لغتها من قيود الامان -

 خالر الخاصية ال ابقة راالنفتا   نظرا لتواجدها في الفناء الحبكي.
 التفاعلية في القصيدة الرقمية:

أدناها  الرقمي في مظاهر متعددةه ص الحعر ل  تفا ر المتلقي م  النيتج      
تصفح النصوص واالنتقار بين روابطها و ناصرها. "وهو أ لوب ينقر 

 اإلبدا اتالقارئرالمتلقي  إل  ميدان ال يظهر في النصوص الخطية أو هيرها من 
الفنيةه فبينما كان متلق م تم  منفعر قد يهّاه الطرب أو ال يهاهه إذا هو متلق 

لمدونة   بر مؤحر تحت يده يتحر  متفا ر بر فعار ي تطي  الولوج إل  النص را
بكر االتجاهات المحتملة وهنا  حور أذني  ما يايده ولوجا في النص  بر البعد 

. فالد ائم الرقمية  7رالصوتي الذ  يظهر م  هذا النص أو ذا  في تل  المدونة"
جعلت  ينغمس في النص فلم يعد البعد الخطي قائما في ظر الو يط االلكترونيه 
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يعتمد الصورة والصوت والحركة واأللوان وكر ما من ح،ن  أن يعطي الد م الذ  
واإلنافة للنص. وهذا ما ي توجب من القارئ إحرا  حوا   كال م  والبصر في 

 القراءة.
نا فت الرقمية إمكانية " وهذا مظهر ب يط من مظاهر التفا ر فقد 

ة أخرىه وّاجراء المحاركة إل  التدخر في النص نف  : ن خ  ولصق  في أمكن
تغييرات في األ لوب واللغةه وّانافة مقاط  أخرى بما يحكر م ا ا جوهريا بالملكية 

تم إحرا  القارئ أو المتلقي في  فقد"وهي أبرا صور التفا ر وذروتها . 8رالفكرية"
كتابة النص األدبي والتعليق  لي  بطريقة أو ب،خرىه أ  أن  ي اهم في إنتاج النص 

قيقيه بصورة فعلية إذ يكتب النص من جديد وفق ما يراه وما يوحي م  المبدع الح
. فالرقمية ألغت صفة  9رأ  كتابة  ل  كتابةه أو محو وكتابة"–ب  النص ال ابق 

فيقور الدكتور ح ن  اال تهالكية والخمور التي تصاحب جر قراء النصوص الورقية
فح ب. تنحو ب  ليكون حا را  "تفا ل " إن فعالّية المتلقي وليس":  بد الغني األ د 

م  القصيدة الرقمية وليكون روائيا م  الرواية الرقميةه ويكون قاصا م  القصة 
الفنية الرقمية األخرى... فنحن بصدد ثورة  اإلبداعالرقميةه وهكذا في كر مجاالت 

رقمية يصاحبها ثورة في التفا ر ويتحدد مدى المقدرة  ل  التفا ر بم تويات اإلدرا  
ودرجة التفا لية تختلى من متلق إل  آخر باختالى   10رلتذوق لدى القارئ"وا

 ميوالتهمه ثقافتهم العلميةه وتمكنهم التكنولوجيه وتذوقهم الجمالي للنصوص األدبية
"فصار مصطلح التفا لية  ميقا في تعبيره  ن أبعاد متعددة منها: أثر المتلقي في 
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ره في ه وتوجيه  بالقراءة وّا ادة إبدا   إ ادة إنتاج النص بما يكحى  ن مدى حنو 
 .  11ربالت،وير والم اهمة بإخراج  رإنتاج   في صور متعددة"

وينار ه وتصر التفا لية إل  ذروتها حينما يكون المتلقي حريكا في بناء النص
م  المؤلى منالة واحدة "بر لعر المتلقي يتجاوا إل  أن يكون مبد ا فينفي مالمح 

جديدة إل  المنتج الفني الرقمي لم تكن في  ولم تكن في ذهن المبدع  جماليةه وقيمية
األور... إننا بصدد طغيان التفا ر الفني الرقمي للمتلقي... وال يغيب  ل  األذهان 

وتنمو هذه ه أن مثر هذا التفا ر يك ب النص والمدونة هوية جديدة م  كر تصفح
للمتلقي واإلمكانات التقنية لآللية الرقمية الهوية وترتقي كلما ارتقت القدرات اإلدراكية 

ه ن ل متلقيالفيغدو النص بذل  متعددا ال ثبات في ه يتغير بتغير   12ر"وبرامجها
د يقارب  ددها  دد قراء ويمكن إنتاج نصوص قويصبح رهين توجهاتهم وأهوائهم. 

 النص الخام الذ  أنتج  مؤلف  األور. 
ون  العديد من المؤلفين الرقميين الرقميةه ولنمان الحوارية والتفا لية 

م احة للحواره وتقبر النقد في أ مالهم اإلبدا ية وذل  بتخصيص حيا للنقاش 
والتحاور م  متلقي إبدا اتهم الرقميةه فنجدهم يخصصون أيقونة تمكن المتلقي بعد 

 النغط  ليها من ون  تعليق أو إبداء الرأ  حيار هذا العمر.

 –والفي بو  بصفة خاصة -ثر مواق  التواصر االجتما ي وكما ال يخف  أ
الذين يعرنون  الحعراء الرقميينفي إذكاء جذوة التواصر الحي والمباحر بين 

أو في المجمو اته وبين المتلقين الذين فتح أمامهم المجار ه أ مالهم  ل  صفحاتهم
قد أتاحت تقنية التعليق والرد والرد  ل  فوا عا ليغرفوا ويقّيموا وينقدوا العمر األدبي "

القصير أو الطويره العابر أو العميقه فرص -االنطبا ي أو الممنهج–الرد والنقد 
التالقي والتواصر الجاد بين المبدع والمتلقيه والتي في بعن منها تكون مباحرة بعد 
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نبن دخور النص في الحبكةه أو بعد فترة امنية قصيرة. وّان كان المبدع يجس 
وّاح اس القارئ من خالر هذه التقنية وي تطي  معرفة  دد قراء نص  واوار 

. وحت  أصبح بإمكان المتلقي الدردحة م  المؤلى. فقد أصبح التفا ر  13رموقع "
آنياه فكما كانت ال ر ة في وصور النصوص إل  المتلقي كانت  ر ة التعامر 

 والتفا ر معها وم  مبد ها.
ه  ع  واإلقبار والتقبر الكبير لهذه األجناس الرقميةوم  كر هذا التفا ر 

ا تغالر كر ما أتاحت  التكنولوجيا والعوالم الرقمية من إمكانات  إل  الحعراء الرقميون
ووّظفوها في نصوصهمهبما يخدمها ويواكب  صر التقانة الحديثة من صورة وصوت 

ه العناصر التكنولوجية هذوحركة وألوان وفيديو وروابط تحعبية  ...ال  فقد طّعمت 
النصوص الحعرية هولم تبق الكلمة وحددها هي األ اس في بناء القصيدة فقد 

 في اآلن ذات . و ر ة انتقالها وأنحت لبنة تبنيها وت اهم في نحرها دّ متها
   :قصيدة الفيديو

والتي تعتمد  ل  يمكن ا تبار قصيدة الفيديو من األجناس الحعرية الم تحدثة ه     
التكنولوجيا ا تمادا كلياهفتتنافر فيها جمي  المكّونات الرقمية باإلنافة إل  النص 
الحعر   وذل  ال تغاللها لتقنية الفيديو الذ  يوّظى الصورة والصوت و ماده 

 جديد يكون في  . فتتجل  القصيدة بثوبفيتااوج فيها ال معي والبصر  الحركة
 .الخطاب للصورة

القت قصيدة الفيديو رواجا وا عا  ل  ال احة اإلبدا ية الرقمية العربية هفقد     
ا تغر العديد من المبد ين العرب تقنية الفيديو في بناء قصائدهم ونحرها ه ونذكر 

  ل   بير المثار :

                                                           
 .122-126محمد الصالح خرفيه في  والم النصه ص  - 13ر



إبدا ات الدكتورة لبيبة خمار: قصائد  ههذيانهحالةهحرائقهإيقاع :لبيبة خمار -
ه ر الة حداده مااج ليلكي ل  وليه حديقة الكلماته حجرة الن، ه رقصة فيديو: بحارة

 الحروى.   ل  الرابط: 
www.youtube.com/channel/UCkITWr9dfMijV6G4F_GEUDQ--    موق  و ل

  blog.com-khemmar.narration.over-http://labibaالدكتورة لبيبة خمار:
 هه الحيء هد الحو هالوروده ذات هجره مو ده أ طورة   عاد  ون:-

 وحد ...ال همنحورة  ل  قناة الدكتورة  عاد  ون أوركيد  ل  اليوتيوب 
https://www.youtube.com/channel/UCRgI4oOBAefOibNLlM3f

6uA 
 66معين الدم هيا هيبة العرشه مقام  راق المحّرمه هجارة تميم البرهوثي:-

 ل  موق   +aj احة  ومعظمها  ل  قناة: ..ال .ينايرهقالت مهاه المطوقةه كما ترى
 اليوتيوب.

 دعائم قصيدة الفيديو: 
 / الكلمة:1
األدب من الطبيعة الورقية إل  الطبيعة الرقمية تبق  الكلمة هي  وّان انتقرحت    

حت  وّان ااحمتها الو ائط التكنولوجية هوالد ائم الرقمية  اللبنة األ اس للنصوصه
هإذ  ل  أ ا ها يتم التفريق بين األجناس األدبية المختلفةه وفي قصائد الفيديو تحتر 

وحنورها بين  الكلمة مكانا قارا با تبارها حاملة للمعاني. وّان اختلفت تمظهراتها 
ه  ل   بير المثار  في قصيدة بيان الكتابة واإللقاء فال هن  للحا ر  نها كما نجد

http://www.youtube.com/channel/UCkITWr9dfMijV6G4F_GEUDQ--
http://labiba-khemmar.narration.over-blog.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRgI4oOBAefOibNLlM3f6uA
https://www.youtube.com/channel/UCRgI4oOBAefOibNLlM3f6uA


حيث كانت الكلمة حانرة كتابة وصوتا:  14ر"  كر  لتميم البرهوثي

 
 .تكون في  مقروءةال في كر القصائد التي  -بالنرورة– الكلمة مكتوبة وكذا تظهر 

 
 / الصورة:2

بارتحار النصوص إل  العوالم الرقمية أصبح الخطاب مرتكاا  ل  الصورة هفقد      
أصبحت دا مة للكلمة و نصرا في بناء النصوص التفا لية الرقمية نظرا ال تمادها 
 ل  و ائر العرن واألجهاة التكنولوجية .وتجلي الصورة في قصيدة الفيديو أمر ال 

 ها األ اس هو حركة الصور مد ومة بالصوت.بد من  إذ أّن تقنية الفيديو قوام
يلج، الحا ر الرقمي في قصيدة الفيديو لكتابة المعاني بالصور هوتد يم الكلمات    

بها وكذا لتنفي طابعا جماليا  ليها.وننرب مثاال  ل  ذل  قصيدة وحد  للحا رة 
 الجاائرية  عاد  ون حين قولها:

 وحد ...
 م  المطر...
 أوقدت....

 ...  حمعةللحان  
                                                           

 تميم البرهوثي هبيان   كر ه  ل  الموق : - 14ر
https://www.youtube.com/watch?v=i6wgU69pN8E 

 



جعلت الصورة المرافقة للكلمات صورة حمعةه  م  جو ممطر هفك،ن بالمحهد ترجمة  
 للكلمات هبلغة خر اء 

  

 
"  جعلت الدكتورة  عاد  ون محهدا للخير مرافقا لقولها"مثلما تنتظر وكذا في قصيدة 

 مهرة" وكان مقط  فيديو متحر :

 



كما يمكن أن تكون الصورة ثابتة في بعن قصائد الفيديو ه وحكّلت خلفيات    
للكلمات وكذا مرافقة لها ودا مة لها في المعن هومثار ذل  قصيدة الدكتورة لبيبة 

 خمار :
  ماء  تصيرتصفو... "

 تتناه فيها فيالق
  حبية.تبت م للخاطر" 
في منظر جمير ي ر الناظرين هلتترجم  فجعلت الحا رة صورة ل ماء ملبدة بالغيوم 

 فينحغر المتلقي بها كما ينحغر بالكلمات.كلماتها ويصبح الخطاب للصورة.
 

 
 
 /الصوت:3
وتتاامن م  حركة  هكما هو معروى فإن الفيديو في  م احة وا عة لألصوات    

وبالنرورة  ل  هذه األصوات  ومواكبا للصورةه الصورةه وتعتبر مكّونا أ ا يا لها
األصوات في القصائد الرقمية بين  وتتراو  هأن تحمر لداللة تتنا ب ومعاني القصائد

كما ب،صوات مؤلفيها أو هيرهم.مقاط  مو يقية ومؤثرات صوتيةه وبين إلقاء للقصائد 
لصوتي نجد تميم البرهوثي في جّر قصائد الفيديو التي أّلفها يد ّمها بإلقائ  وت جيل  ا

 : 15ركما في قصيدة " مقام  راق المحّرم" لتل  القصائد م  مو يق  معبرة
                                                           

  ل  الموق : تميم البرهوثي همقام  راق المحّرمه - 15ر



 

   
 
 
 
 األلوان: 4-

الرقميةه فهو جاء من  الحعرية يحّكر اللون مكّونا أ ا يا لأل مار اإلبدا ية
 ةالصورة التي تمّثر بدورها مكّونا آخر لهذه النصوصه وهذا ال يعني  دم ا تقاللي

اللون في القصيدة التفا لية مكون رئيس يتصر ف"وتفرد وظيفة اللون وداللت  فيهاه 
بالصورة ولكن  ينفصر  نها حين يجتهد الحا ر في توظيف  فناء للنص أو  مقا 

. فهو  16رخلفيا للنص المكتوب  واء أكان ثابتا أم متحركا  ل  حاحة الحا وب"
ت  يميولوجية مختلفةه أو أن تدّر  ل  يمكن أن يكون مخنبا للكلمات لتحمر دالال

رابطه فتحمر هذه الكلمات الدالة  ل  الرابط داللة  يميولوجية  ل  المغايرة 

                                                                                                                                                                      
2Nolu9boE&list-https://www.youtube.com/watch?v=J 

 .62رحمن هركانه القصيدة التفا لية في الحعرية العربيةه ص - 16ر



واالختالى والتمّياه فهي مححونة بطاقة الفا ليةه والوظيفة المادوجة التي كان اللون 
 أّور مؤحراتها. 

 ء في القصيدة الرقمية ويؤّد  اللون دوره حينما يكون خلفيةه ويظهر هذا بجال  
بين الفاتح والداكن والتدرج  لمتباينةا هادرجاتإن اختيار المبدع الرقمي لأللوان و 

ه يحمر دالالت  يميولوجية مختلفةه أّور هذه الدالالت ما تم التعارى  لي ه اللوني
فيديو"حذاء صورة الموالية المقتطفة من ويليها ت،كيد العالمات اللغويةه ففي ال

 للدكتورة لبيبة خمار خير ت،كيد للمعن  بو اطة اللون:  17رالحب"

 
فحين حديثها  ن الدماء خّنبت الكلمات باللون األحمره وحين الحديث  ن 

ه وجعلت اللون األصفر للداللة  ل  البرار ه  ال ماء خّنبتها باللون األارق
وهذه هي واألخنر داال  ل  الغاباته وتركت اللون األ ود ليدّر  ل  الليره 

المياات اللونية لكر موصوى من الموصوفات المذكورة. فكان حنور اللون ي ير 
مواايا للكلمات ويحّد من أار الحرىه وفي هذا تعاند بين اللون والكلمة في تقديم 

 المعن  للقارئ. 
كما نجده أينا في قصيدة "ر الة حداد" للدكتورة لبيبة خمار حيث جعلت 

ي هفحين حديثها  ن الحداد والحان جعلت الكلمات باللون األلوان م ايرة للمعان
                                                           

 ه  ل  الرابط:لبيبة خماره حذاء الحب - 17ر

https://www.youtube.com/watch?v=GbzVKpJipEM   

https://www.youtube.com/watch?v=GbzVKpJipEM
https://www.youtube.com/watch?v=GbzVKpJipEM


    :األ ود  الدار  ل  لباس الحداد

 
 

ة والغرقه في حين ا تخدمت اللون األارق حينما دّلت المعاني  ل  البحر وال فين
 في انتقار لوني يحر  البصر ويد م المعاني:

 
حيث ربطت بين الصورة واللون في  وهو األمر ذات  في قصيدة الدكتورة  عاد  ون ه

رة الوردة الصفراء موان   ديدة نذكر منها هقصيدة ورود  حينما صاحبت صو 
 بتلوين الكلمات المصاحبة للصورة باللون األصفر:



                       
 الخاتمة:

. فقد أصبح نرورة المناص من االنخراط في األدب الرقميه واإليمان ب      
فرنها الواق  وصّدقتها مرونة األدب وطوا يت .ما حدا باألدباء إل  االرتحار من 
 الم الورق إل  العوالم الرقمية االفترانية  ل  الحبكة العنكبوتية. فحّوروا أدبهم 

 ليتماح  وم تجدات الو يط الجديد الحامر لهذا األدب.
بية التي كانت في الو يط الورقيه بر لم يتخر النص الرقمي  ن مقومات  األد

د متها مقومات رقمية فرنتها التقانة و صر المعلومات. فاألجناس األدبية التقليدية 
لم تندثر بدخولها إل  العوالم االفترانيةه وّانما ا تجحدثت أجناس أدبية جديدةه لم يكن 

ومواكبت  لرو  الو يط الورقي لي عها.ف،ثبت األدب طوا يت ه وا تجابت  للتغّيره 
العصر في،خذ حكر قالب العصر الذ  يون  في .وقصيدة الفيديو خير دلير  ل  

 هذا التجلي الجديد.
 المصادر والمراج :

 ه  الم الكتب-النظرية والتطبيق-إبراهيم أحمد ملحمه الرقمية وتحوالت الكتابة - 
 .6015ه 1الحديثه إربده األردنه ط

  ل  الموق : تميم البرهوثي هبيان   كر ه -
https://www.youtube.com/watch?v=i6wgU69pN8E 

 تميم البرهوثي همقام  راق المحّرمه  ل  الموق : -
2Nolu9boE&list-https://www.youtube.com/watch?v=J 



ه -التفا ر/ المجار/ التعالق–ح ن  بد الغني األ د ه المدونة الرقمية الحعرية  -
 .6009 ه1مطبعة الاوراءه العراقه ط

ه دار -تنظير وّاجراء-رحمن هركانه القصيدة التفا لية في الحعرية العربية -
 .6010ه 1الينابي ه  توكهولمه ال ويده ط

  عاد  ونه قصائد  ل  الموق :-

https://www.youtube.com/channel/UCRgI4oOBAefOibNLlM3f

6uA 
األيقونة درا ة في األدب التفا لي الرقميه   ادر نذيره  صر الو يط أبجدية-

 .6010ه 1كتاب ناحرونه بيروته لبنانه ط
ارفاو ه الكتابة الارقاءه مدخر إل  األدب التفا ليه كتاب الرافده   مر -

 6012العربية المتحدةه أكتوبره  اإلماراته 052العدد
العربيه المغرب فاطمة البريكيه مدخر إل  األدب التفا ليه المركا الثقافي  -

 . 6002ه 1/لبنانه ط
 ه  ل  الرابط:لبيبة خماره حذاء الحب -

https://www.youtube.com/watch?v=GbzVKpJipEM 

 http://labiba-: لبيبة خمار هقصائد  ل  الموق :-

blog.com-khemmar.narration.over 
دار األمير خالده الجاائره ه-درا ات نقدية-محمد الصالح خرفيه في  والم النص-

 .6012دطه 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GbzVKpJipEM
http://labiba-khemmar.narration.over-blog.com/
http://labiba-khemmar.narration.over-blog.com/

