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 -واقع وأفاق– االدب التفاعلي في الوطن العربي

 الدكتورة: سبيعي حكيمة
 كلية اآلداب واللغة العربية

 -الجزائر –جامعة بسكرة 
 الملخص:

ان من اكبر انجازات العمل البشري في هذا العصر هذه االلة العجيبة، وهذه الشاشة الزرقاء التي خطفت العقول 
وأصبح  ،األمور رأسا على عقبالحاسوب، باإلضافة الى ما صاحبه من ثورة معلوماتية قلبت قبل األبصار واعني بها 

كيف ال وهي سيل جارف يجرف كل من لم يتسلح بما  ،الداخل فيها ليس أكثر أمنا وسالمة من المنطوي خارج حدودها
 .يضمن له الثبات والحفاظ على جذوره وهويته ومبادئه

هذه الثورة شملت كل نواحي الحياة سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية بالخصوص ومن أهم 
فهو وجهها السافر عن جمال ذوقها ورهيف أحاسيسها ومجموع أمالها  ،الجوانب التي تتصل بثقافة امة ما منتوجها األدبي

أشكال االستعمار في هذا العصر ونحوه نحو استغالل هذا الجانب بل هو األمة ذاتها هوية وانتماء لذلك نرى تغير  ،وآالمها
وسيلته في ذلك ما أبدعته الثورة االتصالية والمعلوماتية فكان لزاما على كل امة كي تحافظ على سيرها في ركب التطور 

جا وتحريرا ونشرا وتنويرا وتحفظ كينونتها وخصوصياتها وال تصهرها نار االستعمار الجديد أن تولي أدبها كبير اهتماما إنتا
بل رقيا وتطويرا بما يالئم ثقافة العصر وبما يضمن لها السير إلى األمام واألمة العربية تملك من المؤهالت ما يجعلها 
تطمح لريادة األمم كونها تملك لغة حية سامية وأدب راقي وطاقة بشرية هائلة فما عليها إال اللحاق بالركب بفكر نير 

متطور وفقا لما يتطلبه العصر من إمكانات وعلوم وهاهي األمم األخرى شرقية كانت أم غربية قد قطعت  وبأسلوب عصري
أشواطا كبيرة في عالم المعلوماتية وتصدير أدبها بما يخدم مصالحها وقد نتجت عن هذه المزاوجة بين األدب وتكنولوجيا 

وة بيننا وبينهم ما فتئت تتسع يوما بعد يوم نظرا النغالقنا على المعلوماتية أنماطا وأشكاال وأجناسا جديدة ومتنوعة والفج
الذات من جهة وأيضا هذا األخذ والرد والشد والمد والرفض والقبول والنقاش الحاد بين المثقفين واألدباء حول هذا األمر من 

 جهة أخرى نظرا لبعض اإلشكاالت التي ما تزال تطرح بجدة منها على الخصوص:
  ؟ يكون هذا المنتج األدبي الرقمي بديال لما الفته طباعنا أو على األقل يضاهيه او يدانيةهل يمكن أن 
 هل يصلح أن يكون معبرا عن ذات األمة وهمومها؟ 
 ؟ وان كانت كذلك في أي إطار يمكن تصنيفها هل حقا أنتج أجناسنا أدبية جديدة تعبر بصدق عن روح العصر؟ 

 ؟ داع والتلقي ونتائجهماهل بهذا الشكل تغيرت معطيات اإلب 
في عمله الرقمي الجديد "صقيع" يتابع األديب األردني محمد سناجلة مشروع أدب الواقعية الرقمية الذي بددأه بروايتدي 

، غيددر أن هددذا العمددل الجديددد يختلددف عددن سددابقيه فددي كددون المؤلددف يوظددف 1002و"شددات" عددام  1002"ظددالل الواحددد" عددام 
قميددة لخدمددة الددنص األدبددي الددذي يبدددو بأندده قصددة قصدديرة غيددر أندده يحمددل فددي ثنايدداه قصدديدتي جميددع عناصددر التكنولوجيددا الر 

ما يجعل القارئ يحار تحديد ماهية هذا الجنس األدبي، أضف إلدى ذلدك أن سدناجلة يسدتخدم تقنيدة االوسدائط المتعددد  شعر، 
مزيجدددا بدددين السدددرد األدبدددي والموسددديقى مسدددتعينا بعددددد كبيدددر مدددن الصدددور المتحركدددة، والمدددؤثرات الصدددوتية التدددي تجعدددل الدددنص 

 1والسينما.

                                                      

  أستاذة محاضرة قسم أ، قسم االدب العربي، جامعة بسكرة ،biskra.dz-h.sebai@univ 
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تلددك الكتابددة التددي تسددتخدم األشددكال الجديدددة االلغددة الجديدددة  التددي »ويعددر ف سددناجلة "كتابددة الواقعيددة الرقميددة" بأنهددا: 
المختلفددة  أنتجهدا العصددر الرقمدي، وبالددذات تقنيدة الددنص المتدرابط االهايبرتكسددت ، ومدؤثرات المددالتي ميدديا االوسددائط المتعدددة 

المختلفة، وتدخلها ضمن بنية الفعل الكتابي اإلبداعي. وهدي أيضدا تلدك  من صورة وصوت وحركة وفن الجرافيك واألنيميشنز
الكتابة التي تعبر عن التحوالت التي ترافق اإلنسدان بانتقالده مدن كينونتده األولدى ك نسدان واقعدي إلدى كينونتده الجديددة ك نسدان 

 2.« رقمي افتراضي

أنا أعترف بأننا سوف نفقد جدزءاا مدن حميميدة اللقداء المدادي والروحدي والمباشدر  »يقول الدكتور محمد حسين حبيب: 
ما بين المشاهد والممثل والمسرحي، لكننا فدي المقابدل سدوف نحقدق حميميدة مدن ندوع آخدر، ولقداء يمتلدك روحيدة أخدرى جديددة 

. إنده أمدر غريدب حقادا، شدعوري اأن وكدأني أقدف خلدف السدتارة بانتظدار هي غير ماديدة، لكنده لقداء يكتسدح الزمدان والمكدان..
العددرض، الرجفددة المشددروعة ذاتهددا التددي تحيطنددا ونحددن علددى الخشددبة، أمددرتهم فددي البيددت أن ال يكلمنددي أحددد، هكددذا أحسسددن، 

لدددت شاشدددة سدددأكون فدددي حالدددة اسدددتعداد أفضدددل علدددى الدددرغم مدددن أندددي ال أتقمدددص أي دور لكدددن شددديئاا مدددا تقمصدددني... لقدددد تحو 
 3.« الكومبيوتر إلى جمهور الذي أوجهه، أراه ويراني، يا لها من لحظات جديدة وغريبة فعالا 

في تجربة الكاتب محمد سناجلة، نالحظ أن المتخيل حاضر بقدوة فدي تشدكيل الحكايدة، كمدا أن وضدعية هدذا المتخيدل 
نفددس الشدديء فددي تجددارب غربيددة فرنسددية مددثال حيدد  تسددمح بتحريددر الددذاكرة اذاكددرة القددارئ  مددن سددلطة الددواقعي الرقمددي، ونجددد 

نالحظ خاصة في الرواية الرقمية أن السرد ما يزال يحتفظ بقوته، والحكي يتحكم في بناء النص، بل يمكن اعتبدار المكوندات 
 4 ية.الرقمية عامال وظيفيا وفنيا وجماليا يساهم في االرتقاء باللحظة المتخيلة للنص الحكائي في وضعية النصوص السرد

 :قراءة في رواية "صقيع" لمحمد سناجلة 

حددد  وأحددالم وكددوابيس وشخصدديات وخددط سددردي متنددام يصددل لذروتدده، ثددم لحظددة  »يعددر ف سددناجلة "صددقيع" بأنهددا: 
االسدتخدام للعديدد مدن المدؤثرات، «. اإلضاءة األخيرة التي تكشف فكرة العمل كله، وهذه تقنيدات تسدتخدم فدي القصدى القصديرة

. الصورة قبل الكلمة، الحركة مع الصوت مشداركان أساسديان، اللدون والخدط مشداركان أساسديان جديدة لهذا األدب الجديد لغة
 هناك عشر روابط يتم من خاللها االنتقال إلى صورة أو عدة صور، منها إلى قصائد شعرية...

ثلوج وصوت الريح وعواء الذئاب، ثم يصو ر يبدأ قصته بمشهد يصور فيه ليلة شتائية حالكة البرودة يتخللها تساقط ال
غرفة صغيرة فيها جل يحتسي الخمر وحيدا، وتبدأ الرواية الريح تعوي في الخارج كذئاب قر ها الجوع فناحت، فتنتاب المتلقدي 

بددالبرودة الجسددددية والنفسددية، يبددددو مشددهد الدددثلج ورعشدددة أفددرع األشدددجار مددع ظلمدددة الليددل الددددامس، مشدددهدا  اإلحسددداسمشدداعر 
ضافة للمعنى المباشر للكلمة / العنوان.  تمهيديا لموضوع القصة، وا 

يستخدم الكاتب عددا مدن الصدور واألخليدة داخدل الكلمدات ويددعمها بدالمؤثرات الصدوتية "صدوت الرعدد والمطدر" التدي 
بدر صدور متحركدة تقنية النص المترابط الذي يحاول الكاتب من خالله تجسيد الفكرة ع تصاحب القراءة، إضافة إلى استخدام

  5من خالل استخدامه لمجموعة من الروابط تفضي إلى التعرف على الحالة النفسية والجسدية لبطل القصة.
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 وهكذا تتوالى المشاهد، حي  الشخصية المحورية تعيش الوحدة، وحيدا داخدل غرفده شدبه مظلمدة، يحتسدى آالمده التدي
لعله الوجه المعبر عن الصقيع النفسي الذي يعيشه، وتتوالى المشاهدة التي تبرز تلك الوحدة حتى  نتوقعها مع شراب الخمر،

مددع زوجتدده التددي ترفضدده زوجددا ورفيقددا فددي الحيدداة فهددي اأي الزوجددة  الوجدده اأخددر المعبددر عددن الصددقيع النفسددي قبددل الصددقيع 
 6 المناخي الذي يلقى بظالله على الشاشة والى عيني ونفس المشاهد.

ومددن خددالل اسددتخدام تقنيددة الددنص المتددرابط وبضددغطة علددى رابددط ننتقددل إلددى مشددهد آخددر يصددور حالددة بطددل القصددة 
النفسية والجسدية ليتابع السرد والمشاهد، فهناك عشر روابط يتم من خاللها االنتقال إلى صورة أو عدة صدور، منهدا لقصدائد 

 .ولى داخل النصشعرية...، ومع رابط آخر ننتقل إلى القصيدة الرقمية األ

فرواية الواقعية الرقمية تختلف في بعض الجوانب عن الرواية التفاعلية، هذه األخيرة كما سدبق التعريدف بهدا هدي تلدك 
الرواية التي يستثمر فيها الكاتب تقنيات النص المترابط، ومدا يدوفره مدن روابدط متعدددة الوسدائطص مدن نصدوص وصدور اثابتدة 

ن كانددت تعتمددد علددى مددا تعتمددد عليدده الروايددة التفاعليددة، إال أنهددا أو متحركددة  وأصددوات...ال ،  أمددا روايددة الواقعيددة الرقميددةص وا 
نسددان هددذا العصددر ااإلنسددان االفتراضددي  الددذي تسددتخدم »تختلددف عنهددا فددي كونهددا  األشددكال الجديدددة التددي أنتجهددا العصددر، وا 

التحدو الت التدي ترافدق اإلنسدان بانتقالده مدن الواقعيدة  يعيش ضمن المجتمع االفتراضي، وهي أيضا تلك الرواية التي تعب در عدن
 7.« إلى االفتراضية

م، استخدم في بنائها ما يعرف بتقنية النص 1001وورقيا عام  1002في رواية "ظالل الواحد" التي نشرها رقميا عام 
حي  كان النص ينتقل من رابط إلى آخر في بنية شدجرية دائريدة،    وذلك في البنية السردية نفسها،Hypertexteالمترابط ا

فقددد بدددأت الروايددة علددى شددكل جددذر تتشددابه اشددتباكاته ثددم سدداق ثددم أغصددان ثددم تكسددو األغصددان أوراق لتكتمددل الشددجرة، وهددذه 
ت السدددمعية نفسدددها المسدددتخدمة فدددي بنددداء صدددفحات االنترندددت، كمدددا اسدددتخدام فيهدددا بعضدددا مدددن المدددؤثرا التقنيدددة فدددي الكتابدددة هدددي

تمت صياغته بحسب نظرية رواية الواقعية الرقمية وفلسدفتها، فدالزمن ثابدت والبصرية، هذا بالنسبة للشكل، أما المضمون فقد 
 8يساوي واحد والمكان نهاية تقترب من الصفر.

ددا ثقافياددا نوعياددا يتخددذ وجهددة جديدددة مددن خددالل محاكدداة تجددارب جديدددة فددي الكت ابددة الحديثددة شددهدت السدداحة األدبيددة حراكا
تسدمى بالكتابددة الرقميدة، فظهددور الوسددائط واألدوات الجديددة اتصدداالا ومعرفياددا طرحدت نفسددها بقدوة لقيددادة موجددة مدن التغييددر فددي 
بنية الذهنية الكتابية، لكن هذه الموجة مازالت في إطار التنظير، حتى أنه ال يوجد إال تجارب نقدية محدودة تناولت الظداهرة 

 .بالدراسة والنقد

أدبدي يقدرأ علدى شاشدة الكمبيدوتر، ومدن خصائصده أنده يقدوم  إنتداجمنذ حوالي عشرين عاماا ظهدر فدي السداحة األدبيدة 
 المتعددة، نصية وصوتية وصورية وحركية في الكتابة في فضاء يسمح للقارئ بالتحكم فيه. بدمج الوسائط االلكترونية

ددا بدداألدب التفدداعلي، إن محاولددة تحديددد وقددد سددمي هددذا اإلنتدداج بدداألدب االلكترونددي أو األدب  الرقمددي، كمددا ينعددت أيضا
مفهوم لألدب االلكتروني جعلنا نناقش مختلدف المفداهيم التدي تقددم لضدبط مصدطلح هدذا الندوع الجديدد مدن األدب وفدي الوقدت 

بدالنوع أو الجدنس نفسه نتساءل عن المميزات التي جعلتده مختلفادا عدن األدب التقليددي الدورقي المطبدوع لدرجدة جعلتده يصدنف 
 الجديد.
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وفددددي أوروبدددددا يددددتم توظيدددددف مصددددطلح الرقمدددددي   hypertextفددددي أمريكددددا يدددددتم اسددددتعمال مصدددددطلح الددددنص المتدددددرابط ا
numerique  والتفدددداعليinteractif أمددددا فددددي الفرنسددددية ابتدددددئ باسددددتعمال مصددددطلح األدب المعلومدددداتي ،informatique 

ات التددي تحققددت مددن خددالل عالقددة األدب بالحاسددوب والمعلوماتيددات حيدد  تددم عقددد مددؤتمر باعتبدداره الجددامع لمختلددف الممارسدد
مصدطلح  1002تحت عنوان ااألدب والمعلومات  لدراسة هدذه العالقدة ليظهدر فيمدا بعدد وبالضدبط، سدنة  2991بباريس عام 

سددبق وأن أشددرنا إليهددا ، وبددين هددذين المصددطلحين نجددد مصددطلحات literature numeriqueجديددد بعنددوان األدب الرقمددي 
 للداللة على هذا النوع.

فدداألدب االلكترونددي يركددز علددى شددكل الددنص الجديددد وتكنولوجيددا المعلومددات مددن اشددتغال الوحدددة المركزيددة، أم األدب 
أن الرقميددة هددي الطريقددة الجديدددة فددي  إلددىالرقمددي الددذي يسددتعمل فددي المدرسددتين الفرنسددية واالنجليزيددة، فوصددفه بالرقميددة يعددود 

  والذي يقوم علدى جهداز الحاسدوب، أمدا المتدرابط فهدو يركدز علدى تقنيدة 0/2ض األدب من خالل النظام الرقمي الثنائي اعر 
ددا بددذلك للمسددتخدم أو المتلقددي  التددرابط التددي تددنظم الددنص األدبددي بندداء علددى مددا تقدمدده المعلومددات مددن روابددط يجمددع بينهددا متيحا

 االنتقال من نص أخر حسب حاجته.

األدب التفاعلي فيركز على خاصية التفاعل والتبادل المتعلق بنظام الكتروني، اتصدالي بحيد  يكدون الجدواب فيده  اأم
مباشدددراا ومتواصدددالا مدددن خدددالل الحاسدددوب الدددذي يحقدددق التفاعدددل فدددي أقصدددى درجاتددده ومسدددتوياته بدددين الدددنص وعالماتددده بعضدددها 

 منفصلة وبين العالمات بعضها ببعض لكونها مترابطة .ببعضا اللغة، الصورة، الصوت، الحركة سواء كانت متصلة أو 

وقددد اجتهددد النقدداد فددي محاولددة ضددبط مفهددوم هددذا اإلبددداع األدبددي الجديددد والمخددالف بمعطياتدده التكنولوجيددة فقددد عرفتدده 
ه جدنس كاترين هيلس بأنه من أنواع األدب الذي يتدألف مدن أعمدال أدبيدة تنشدأ فدي بيئدة رقميدة كمدا تعرفده فاطمدة البريكدي بأند

أدبددي جديددد ولددد فددي رحددم التكنولوجيددة لددذلك يوصددف بدداألدب التكنولددوجي أو األدب االلكترونددي ويمكددن أن نطلددق عليدده اسددم 
 أدبي .-االتكنو

بينما تشير الناقدة المغربية زهور كرام بأن مفاهيم هذا األدب ال تزال ملتبسة بعض الشيء لكونهدا حديثدة العهدد سدواء 
ي التجربدة الغربيدة الرائددة وتعرفده بأنده حالدة تطويريدة لمسدار األدب فدي عالقتده بالوسديط التكنولدوجي في التجربة العربيدة أو فد

المتعلقة بمنتج ومتلقيه ومن ثم يؤسس لشكل أدبدي مغداير تبعدا لطبيعدة  عة النص اللغوي وكذا في مفاهيمهالذي يغير من طبي
 اللغة الجديدة.

دا تعريفيادا للدنص اإللكتروندي أو الرقمدي أو التفداعلي وعلى ضوء ما سبق من تعداريف نسدتطيع أن نجت هدد ونضدع ملمحا
للتعبيددر عدن هدذا األسدلوب الجديدد فددي  -حسدب تقدديري -مقترحدة أن يكدون المصدطلح أكثدر عموميددة وشدموالا واألنسدب واألدق

 عرض النص األدبي هو مصطلح األدب الرقمي التفاعلي.

ولدألدب بشدكل عدام، أساسدها التواصدل اإلنسداني والتفاعدل اإلبدداعي  وهو رؤية جديدة للنص األدبي ولإلنسان والكدون
الخددالق وعمدداده الددربط بددين مددا هددو إنسدداني وبددين مددا هددو تقنددي وهددو ندداتج عددن إفددرازات ثددورة المعلوماتيددة الحديثددة، واعتبددر هددذا 

مددن  multi-mediaديا الوسدديط الجديددد الددذي أدخددل اختالفددات جذريددة علددى األدب بمددا يددوفره مددن تقنيددات قائمددة علددى الملتميدد
ددا متشددعباا، مقدددماا ممارسددة جديدددة عددي اأن بصدددد تشددكيل تأريخهددا  صددورة وصددوت ومددؤثرات أخددرى جعلددت مددن األدب إنتاجا
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لصاقها باألدب االلكتروني يعود  كونها جدوهر الدنص  إلىالمتميز عن الممارسة القديمة، ولعل تركيزي على صفة التفاعلية وا 
 قق إال بوجود ميزة التفاعل.األدبي الرقمي الذي ال يتح

 واقع وآفاق األدب التفاعلي في الوطن العربي. 

بدددأت تلددوح فددي أفددق اإلبددداع الرقمددي العربددي بعددض التجددارب اإلبداعيددة الرقميددة التددي حدداول أصددحابها ردم الهددوة وسددد 
لكدن السدؤال الدذي يطدرح ب لحداح هدو مدا مددى تعبيدر أدبندا العربدي  الفجوة التي يعاني منها اإلبداع العربي في الوسط الرقمدي،

؟ ومددا مدددى قدددرة المبدددع العربددي علددى اسددتثمار معطيددات التكنولوجيددا إلنتدداج أنمدداط إبداعيددة  عددن روح العصددر الددذي نعيشدده
 ؟ تواكب تطورات الحياة المعاصرة

لقد دخلت الدراسات األدبية مرحلة جديدة من البحد  وتولددت مصدطلحات ومفداهيم جديددة، لكنندا مدا ندزال بمندأى عدن 
التفاعددل معهددا، أو اسددتيعاب الخلفيددات التددي تحددددها، ظهددرت مفدداهيم تتصددل بددالنص المتددرابط، والتفاعليددة، والفضدداء الشددبكي، 

أسدديري مفدداهيم تتصددل بددالنص الشددفوي أو الكتددابي، ولددم نددرق بعددد إلددى  والواقددع االفتراضددي، واألدب التفدداعلي، ونحددن مددا نددزال
فما يدزال دخولندا عصدر المعلومدات متعثدرا بطيئدا، وال يواكبده نقداش معرفدي يمكدن أن »مستوى التعامل مع النص االلكتروني. 

التدي تهمندا، إن ده ال يعقدل يوجهه ويؤطر مساراته، ويجدد من ثمدة رؤيتندا إلدى طرائدق تفكيرندا وتسداؤلنا بصددد مختلدف القضدايا 
 9«. أن ندخل عصرا جديدا بأفكار قديمة وبلغة قديمة

ويرجع سدعيد يقطدين فدي كتابده مدن الدنص إلدى الدنص المتدرابط امددخل إلدى جماليدات اإلبدداع التفداعلي  مسدألة تدردي 
 -بحسدب ياكوبسدون -واصدلالواقع األدبي العربي إلدى مشدكلة التخلدف التواصدلي، وهدذا يعدود بشدكل أو بدوخر إلدى وحددات الت

ذا رجعندا إلدى  فالعملية التواصلية اإلبداعية أو غيرها تقوم على أساس تلك الوحدات الثالثدة وهدي: المرسدل والدنص والتلقدي، وا 
هددذه الوحدددات سددنجد دون شددك أن التفدداوت حاصددل وبخاصددة وحدددة التلقددي، فالعددالم ترق ددى تواصددليا بعددد أن تطددورت منظومددة 

ة عبر الشبكة العنكبوتية وغيرها من الوسائل الحديثة، في حين ما زال النص يرسل من منتجده بالطريقدة االتصال والمعلوماتي
نة باألقراص المدمجة أو المخزونة على  -أي الورقية -التقليدية فدور النشر تعاني كثيرا من المنتج الرقمي بكل وسائله المخز 

يدي االورقي  ومالوا بشدكل كبيدر إلدى المندتج المنسدجم مدع التغيدر الحاصدل الشبكة، ألن أغلب المتلقين عزفوا عن التلقي التقل
 10 في المجال التقني، أي منتوج التكنولوجيا وتقنيات المعلوماتية الحديثة.

نحن العرب نعيش مرحلة الدهشة في ظل مرحلدة انتقاليدة يتصدارع فيهدا الدورقي مدع  »أما عز الدين المناصرة فيقول: 
ع القددديم مددن الجديددد، وبالتددالي فدد ن  مددن خصددائص المرحلددة االنتقاليددة العالميددة االرتبدداك والدهشددة والقبددول االلكترونددي، ويتصددار 

والرفض الحاد... فثدورة االتصداالت ثدورة عالميدة ال مثيدل لهدا فدي التداري ، وهدي التدي سدوف تحقدق التقدد م والحداثدة، باإلنسدان 
 11«. وبدونه

نتشارهما في الفضاء العربي، فد ن المتابعدة والمواكبدة والمسداهمة الجدادة فدي ورغم ذيوع الحاسوب والفضاء الشبكي، وا
  12هذا التطور، عربيا، ما تزال ضعيفة جد ا، وقاصرة وناقصة.
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لذلك فما تزال كتابة االنص المتدرابط  فدي ثقافتندا العربيدة محددودة جددا بدل أشدبه بالمنعدمدة، ودونهدا الكثيدر مدن القيدود 
نتقال إليها في الوعي والممارسة، هذا ليس فقدط تعبيدرا عدن ندزوة أو رغبدة ذاتيدة، ولكنده نتداج صديرورة التي تقلل من أهمية اال

 13 من التطور في فهم النص والوعي به وممارسته.

إن عملية التأليف األدبي الرقمي تعرف انتشارا مهما في التجربتين األمريكية واألوروبية بفعل ايجابية الشدروط التقنيدة 
بداعا في الثقافة الرقمية، في حدين والمعلوم اتية للمجتمعات األمريكية واألوروبية، والتي تسمح باالنخراط الموضوعي إنتاجا وا 

التجربة العربية ما تزال تعرف ُبطدأا مدن حيد  إنتداج اإلبدداع الرقمدي، وذلدك ألسدباب بنيويدة ذات عالقدة بموقدع التكنولوجيدا  أن
العربية، إال  أن ه يالحظ ظهور بعض التجدارب اإلبداعيدة القليلدة، لكدن يسدجل علدى   تمعاتفي الحياة العامة والعلمية في المج

بدداعي كبيدر، يفدرض شدرط احترامده وتقددير ريادتده فدي الدزمن  ن كان ضئيال، ف نه يعبر عن تحدًّ حضاري تقني وا  أن ه إنتاج وا 
 ولهذا ف نه إنتاج يحرر النقد العربي أيضا من أسئلته المعتادة. العربي الحالي،

والقارئ العربي انقسم فريقين، ليس على مسدتوى العامدة فقدط بدل تعدد اه إلدى المثقفدين، فمدنهم مدن ركدب القداطرة وسداير 
دف، وأن كدل مشدروع الركب تأليفا أو تنظيرا، ومنهم من أبدى تحفظات حدول هدذا القدادم الجديدد، ألن  كدل جديدد غريدب مسدته

راته.  14 إبداعي جديد الب د وأن يتعرض للرفض واالستنكار في بداياته، ولكل  فريق مبر 

ل أن  هذا األدب يعب ر تعبيرا حقيقيا وصادقا عن العصر الحدالي، حيد  أن ده يتخط دى النمطيدة  رات الفريق األو  فمن مبر 
تكددار، تتصددل بمجدداالت عديدددة بوسددائل متنو عددة خاصددة مددا يعددرف ويتجدداوز الجمددود مددن خددالل فددتح آفدداق جديدددة لإلبددداع واالب

بالوسائط المتعد دة، كما أن ه يبوئ القارئ مكانة مرموقة تماثل مكانة المبدع بل ربما تتعد ها، مم ا يخلق قدرا كبيدرا مدن الحيويدة 
 والتفاعل بين أطراف العملية اإلبداعية.

ال  اتسدعت الفجدوة الرقميدة الحاصدلة وبقيندا كما يؤك د هذا الفريق على ضدرورة االنددماج فدي  الحركدة العالميدة الجديددة وا 
االنخراط في األدب الرقمي هو مطلب حضاري  »على هامش الحضارة، ففي هذا الصدد ترى الناقد الدكتورة زهور كرام أن: 

تروبولوجيا، فبالعودة إلى مختلدف بامتياز، وليس نزوة أو موضة أو شيء من هذا القبيل، والمسألة محسومة معرفيا وثقافيا وأن
األشكال التعبيرية القديمة والحديثة أيضا، سنالحظ أنهدا وحددها التدي عبدرت عدن قددرتها علدى احتضدان معندى وجدود اإلنسدان 

 15«. في كل مرحلة تاريخية

ة ومدا زالدت تثيدر لقد أثارت الثورة الرقمي »يقول د. السيد نجم في حديثه حول قضايا ومفاهيم اإلبداع الرقمي الجديد: 
عددددا مددن القضددايا والمفدداهيم، وال حيلددة أمامنددا نحددن العددرب إال أن نتفاعددل معهددا ومحاولددة فهمهددا، بددل والسددعي نحددو اإلضددافة 
إليها، لقد جاوزتنا الثورة الصناعية ولم نشارك إال  كطرف مستهلك فقط، أما الثورة الرقمية بما تتضمنه مدن مفداهيم وعناصدر، 

ن سددبقنا فددي ذلدك بعددض البلدددان التددي فيمكنندا اللحدداق ب هددا، لنصددبح ضدمن الدددول المشدداركة والمنتجددة لعناصدرها ومعطياتهددا، وا 
 16«. ظننا أنها ال تقدر عليها، فقط ليس أكثر من الفهم لمعطياتها، والصبر على العمل بها، بل واإلضافة إليها

رات الفريدق المشددك ك فدي نجاعددة هدذا الل ددون اإلبدداعي الجديددد ، الدذي هددو بحسدب آرائهددم جدنس هجددين ال يمكددن أمدا مبددر 
تصددنيفه، فهددو غريددب عددن العمليددة اإلبداعيددة، وأن  فكددرة مشدداركة المتلقددي المبدددع فددي إبداعدده هددو سددلب لحددق المبدددع، كمددا أن دده 

نع النوايددا الطيبددة ال تكفددي ألن تصدد »يعتددب تعددديا  صددارخا علددى حقددوق الملكيددة الفكريددة، فمددثال يقددول الناقددد د.سددعيد الوكيددل: 
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علددى مددا دأبددت عليدده الصددحافة العربيددة االمطبوعددة  -ال يخلددو مددن مددرارة -أقددول هددذا ليكددون تعقيبددا مبدددئيا !نوعددا أدبيددا جديدددا
وااللكترونيددة  فددي الفتددرة األخيددرة، مددن مطالعتنددا بالتبشددير بمدديالد أدب عربددي جديددد وبدايددة عصددر الواقعيددة االلكترونيددة، بددوأن 

دبي تقنية رواية الواقعية الرقمية، بل وصل األمر إلى حد اإلعالن عن الحاجة إلى مدرسة بعض أدبائنا اخترع في إبداعه األ
نقدية توائم بين أبجديات النقد التقليدي، وتقنيات الكتابة الرقمية بأدواتها الحديثة، والتدي تشدكل الكلمدة أحدد عناصدرها فحسدب، 

 17«. وهذه كلها لَعْمري أضغا  أحالم

لقدد غمرندي إحسداس حدين قدرأت عدن التجربدة »ي حسين سليمان عن تجربدة الواقعيدة الرقميدة: فيما يقول األديب السور 
منددذ حددوالي سددنتين مرفقددا بأحددد المقددداطع مددن الروايددة الرقميددة التددي كتبهدددا الكاتددب، أن هندداك قصددورا فددي إدراك ماهيدددة األدب 

، فالكلمددة المقددروءة وفددي أضددعف حاالتهددا باعتبدداره يقددوم علددى الكلمددة المكتوبددة فقددط، إن كانددت علددى الشاشددة أم علددى الددورق
االمسددموعة منهددا  هددي مددا يقددوم عليهددا األدب، األدب ابددن الميثولوجيددا السددحر، الددذي قددام باألصددل علددى الكلمددة، ولدديس علددى 

 18«. الكلمة والصورة، كما في كتب األطفال التي تساعد على فهم الكلمة عن طريق استخدام الصورة

 »كمدا يشدك ك حندا جدريس فدي فائددة الكتداب االلكتروندي ومددن ثمدة الدنص المتدرابط، حيد  يعددد بعدض عيوبده، فيقددول: 
الكتدداب االلكترونددي لدديس أكثددر مددن مجموعددة مددن العالقددات والددروابط الكامنددة بددين نصددوص مختلفددة، والتددي تحيددل القددارئ إلددى 

حددد بعيددد، إال  أنده فددي الوقددت نفسدده يشدت تها، وهددذا هددو الخطددر  عالقدات أخددرى وروابددط أخددرى، ممدا يقل ددل مددن عمددل الدذاكرة إلددى
«  الحقيقي للهيبرتكست، كما أن الكتاب االلكتروني يظل  كيانا افتراضيا ال يستطيع القارئ اإلمساك به ألنه ليس كتابا حقيقيدا

.19 

والحركددة مددع الكلمددة، وأن ويددرى هددؤالء أن  الفكددرة األساسددية التددي يقددوم عليهددا هددذا األدب هددي إدمدداج الصددورة والصددوت 
 المزي ة تعود لهذه األخيرة، والبقية خدم وتابع لها، بل هناك من يرى أن هذا األدب خالي من المشاعر اإلنسانية.

هددذا التددوج س مددن المنددتج الرقمددي األديددب محمددد سددناجلة فددي مرحلددة أولددى إلددى إعددادة طباعددة روايتدده األولددى اظددالل 
ماتها الجمالية.الواحد  ورقيا بعد أن فشلت تجرب  ة نشرها على اإلنترنت، وقد ضاع في مقابل ذلك الكثير من مقو 

وبالمقابددل ثددار نقدداش حدداد بددين النقدداد والدارسددين العددرب حددول أوليددات اإلبددداع التفدداعلي العربددي، بالخصددوص مددا تعل ددق 
رواية "ظالل الواحد"، الروائي بي لصاحب بالشعر التفاعلي، بينما نلمس اتفاقا بينهم حول أولية اإلبداع الروائي التفاعلي العر 

يعدد  سدناجلة بحدق، ودون تطدرف أو مبالغدة، أول  »األردني "محمد سناجلة"، تقول فدي هدذا الصددد الددكتورة فاطمدة البريكدي: 
فدي روائي عربي يستخدم تقنية االدنص المتفدر ع  وخاصدة االدروابط  التدي يتيحهدا لكتابدة اروايدة تفاعليدة  تعتمدد  عددم الخطيدة 

 20.« سيرورة أحداثها، وبنائها القصصي

قددرة األدب علدى التفاعدل مدع  إلثبداتإن التجربدة العربيدة الرائدد اظدالل الواحدد  تعدد  دلديالا مناسدبا  »وتضيف البريكي 
 طددور، مثلدده فددي ذلددك مثددل بقيددة اأداب العالميددة إلددىمعطيددات العصددر، ومعايشددتها، والتطددو ر بمقتضدداها، واالنتقددال مددن طددور 

».21 



8 

 

في حين يظهر جلي ا اختالفهم حول القصيدة التفاعلية العربية األولى، فظهرت بعض المسداجالت بدين األدبداء والنقداد 
ل فدددي مجدددال القصددديدة والروايدددة 22والدارسدددين عبدددر الجرائدددد الرقميدددة والمواقدددع الشخصدددية والمنتدددديات ، فمدددنهم مدددن يدددرى أن  األو 

بددداعا مددن  »ا علددى أن دده: الددرقميتين هددو الكاتددب محمددد سددناجلةص حيدد  أكدددو  أول مبدددع حدداول الخددروج بددالقلم العربيددة تنظيددرا وا 
ن ده أول مدن مرحلة الدهشة والتساؤل ليزج به في حقل التجريبص فهو أول مدن كتدب روايدة رقميدة ممثلدة فدي "ظدالل الواحدد"، وأ

عة للرواية ومكملة لمعناهدا لمنده ال كتب قصيدة رقمية جاءت متضم نة ضمن روايته الثانية "شات"، وهذا التضمين يجعلها تاب
 23.« ينفي عنها هويتها الشعرية وال قصب السبق

يحتددوي نصددي "شددات" و"صددقيع" علددى قصددائد رقميددة يمكددن اعتبارهددا أولددى القصددائد الرقميددة فددي  »يقددول السدديد نجددم: 
ضدافة  األدب العربي، وتأتي ضمن البنية السردي للعمل نفسه وجزء عضوي منه، وهو مدا يعدد ُبعددا إبدداعيا ونفسديا للعمدل، وا 

 24.« جادة

بينما يرى البعض اأخر أن  النصين األخيرين لسناجلة قد تضم نا نصين شعريين قصيرين، لكنهمدا ليسدا شدعراا ألنهمدا 
، فهدو اشدتغال بندائي يددخل ضدمن مدا  أصالا من ضمن بنية السرد، حاله في ذلك حال أي عنصر من عناصر البناء النصي 

يعرف بد اتداخل األجناس ، وأن  الريادة الشعرية التفاعلية تعود إلدى الشداعر العراقدي مشدتاق عبداس معدن، وذلدك ب نجدازه أول 
 25 تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق.قصيدة عربية تفاعلية معنونة بد:

رقميدددة لسددديرة بعضددها أزرق هدددي األولدددى عربياددا، والتدددي طدددال تبدداريح   »كمددا ذهبدددت الددددكتورة فاطمددة البريكدددي إلدددى أن  
انتظارها كثيراا من قبدل جميدع المهتمدين بداألدب التفداعلي فدي العدالم العربدي، وقدد أثمدر هدذا االنتظدار مجموعدة شدعرية كاملدة، 

اعليدة، وهمدا: األداة وقد كان منتهى أملنا قصيدة... إنها تجميع بين أهم عنصرين يجب أن يتدوافرا فدي النصدوص األدبيدة التف
الفنية، واألداة التقنية، وأقصد باألولى الموهبة، والملكة األدبية الحقيقية، فيما أقصد بالثانية العناصر التكنولوجية التي تكسب 
النص صفة التفاعلية، بحي  تكون جزءاا من بنية الدنص، ومدؤثرة علدى نحدو أصديل فدي معنداه الكلدي، وليسدت مجدرد "ديكدور" 

 26.« خارجي

إن ده الدنص  األول مدن نوعده خاندة االشدعر التفداعلي  بالعربيدة فدي العدالم كلده،  »أما الدكتور عالء جبر محمد فيقدول: 
ن الحضاري، ونملدك أول ندص شدعري، فمداذا يجدب أن نفعدل حيالده وحيدال كاتبده، تخي دل هدذا  تخي ل أننا في عصر بداية التكو 

دا أول مدن كتدب فيندا األمر وأنت تقرأ نص اتباريح رقمية لسيرة بع ضها أزرق  للشاعر المبددع مشدتاق عبداس معدن، فهدو أيضا
 27.« قصيدة تفاعلية/ رقمية/ شبكية

تجربددة سددناجلة تبقددى رائدددة فددي »ويقددول الناقددد محمددد أسددليم معل قددا علددى التجربددة العربيددة فددي إنتدداج النصددوص الرقميددة 
نصدوص يتدداخل فيهدا السدردي   ولده رابدع قيدد االنجداز... وكل هدا العالم العربي بالنظر إلى أنه أصدر ثالثة أعمدال لحدد اأن،

بالشعري، ما يعني أنه شق طريقه في األدب الرقمدي، بخدالف أسدماء عربيدة أخدرى، تدراوح تعاملهدا مدع هدذا الندوع مدن الكتابدة 
صددة اربددع بددين التجريددب الددذي أفضددى إلددى إنتدداج عمددل واحددد ال غيددر علددى نحددو مددا نجددد عنددد أحمددد خالددد توفيددق، صدداحب ق

 مخيفدة  ومحمددد اشددويكة صدداحب نددص ااحتمداالت ، والعراقددي مشددتاق معددن صدداحب قصديدة تبدداريح رقميددة لسدديرة بضددها أزرق
».28 
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 هذا عن اإلبداع الرقمي العربي فماذا عن اأفاق المستقبلية؟

 حتى يرس   اإلبداع الرقمي العربي قدمه في هذه األرض الرخوة البد من اتخاذ إجراءات منها:

 رة الوعي بأهمية الوسيط الرقمي في هذا العصر.ضرو  -

قامدة الملتقيدات والنددوات والدورش الفنيدة للتعريدف بداألدب المقددم  - إدراج مادة المعلوميات فدي المنداهج التعليميدة، وا 
 عبر الوسيط الرقمي من جوانبه المختلفة.

وذلك باستقطاب األساتذة  المتخصصدين فدي هدذا  استثمار عالقة الجيل الجديد بالتكنولوجيا لتقريبهم من األدب، -
 المجال عربياا وعالمياا، وفتح النقاش ومجال التجربة أمام الشباب.

ضرورة انفتاح الجامعة على هذا اإلبداع الجديد، بانتهاج طرائق جديدة مدن خدالل وسدائل جديددة يتيحهدا الوسديط  -
 الجديد.

اإلبددداع الرقمددي والبحددو  المتخص صددة، ، مددن خددالل تشددجيع دعددم الجهددود الراميددة إلددى التعريددف بدداألدب الرقمددي -
صدار الدوريات والمجال ت لمتابعة ما استجد في هذا المجال.  وا 

محاولة تقديم األدب من خالل الوسائل التكنولوجية، حتى إن كان من خالل ترجمة النصوص األجنبية المتوافرة  -
 بالنمط. على الشبكة مجاناا، وتقديمها كما هي، لمجرد التعريف

 :ةـاتمـخ

نستطيع أن نجزم أن نا نعيش اأن عصرا رقميا بمعنى الكلمة وبكل  ما توحيه من دالالت، وأصبحنا فدي أمدس  الحاجدة 
ل، ونددرك أبعداده ومراميده، فلكدل  عصدر مدا يوافقده مدن وسدائل وأدوات وطرائدق وسدبل وآليدات تكفدل معرفدة  ألن نعي هذا التحو 

ل مددس   كددل  جوانددب الحيدداة، خاصددة مددا اتصددل بوسددائل التواصددل وآليددات التبليددو، واللغددة كمددا هددو معددروف تفاصدديلة، هددذا التحددو 
تددأتي علددى رأس هددذه الوسددائل، بكددل مسددتوياتها، خاصددة األدب، باعتبددار أن األدب لغددة مددن مسددتوى عددال، كمددا أندده ااألدب  

األدب مددا يتغيدر عبددر العصددور هددو األداة، الحيدداة، وطبعدا األدب هددو يعب در بصددورة صددادقة عدن اإلنسددان ومددا يكابدده فددي هددذه 
نمددط معيشددة الندداس التددي تزيددد فددي تجليتدده وتقريبدده مددن متلقيدده، فمددن الحافظددة إلددى الددورق إلددى الحاسددوب، تغيددرت األداة مددع 
لكدن فدي عصدرنا هدذا  ونظرتهم لما يحيط بهم، لكن األدب بقي ثابتدا  يعبدر عبدر المشداعر واألحاسديس فدي قالدب فندي متندوع،

دخل األدب في عالم جديد وهو عالم الرقم، بعدد أن ألدف اإلنسدان الحبدر والدورق والطباعدة لقدرون عديددة، هدذا العدالم المنفدتح 
على عوالم متعددة أو ما يعرف بالوسائط المتعددة، التي جعلت الحاسوب االوسيط الجديد  يتجاوز كونه مجرد أداة يقدد م مدن 

األدبدي إلددى دخولده معتددرك األدبيدة، حيدد  أصدبح جددزءا مدن جسددد الدنص األدبددي، مدن خددالل اإلمكاندات الهائلددة خاللهدا النتدداج 
التي يتيحها، في ربط أجزاء النص، فتولد عن هذه الخاصية نصا جديدا يعرف بدالنص المتدرابط، والدنص المتدرابط يمثدل آليدة 

لحظدات التجددد واالسدتمرار، كمدا يمثدل قفدزة نوعيدة نحدو خلدق  جديدة الكتشاف أدق وفهم أعمدق للحيداة الراهندة بمدا تملكده مدن
بالغة جديدة على إنسان القرن الواحد والعشرين إدراك قواعدها وتذوق معطياتها وجماليتها، ألن ذلك كفيل أن يشكل نوعا ن 

ناسدقا وانسدجاما بدين ، الشديء الدذي يخلدق تالمشاركة القصدية بين منتج النص ومتلقيه، فدي تفاعدل لدم يدر لده مثيدل فيمدا سدبق
الموجود والمبتغي، ويعطي فرصا لإلبداع بدين المندتج والمتلقدي علدى قددم المسداواة، فدي دورة إبداعيدة بدين الطدرفين تقدوم علدى 

أندده آن األوان للتوجده نحددو فهدم ووعددي هددذا الدنص، وتجدداوز ذلددك  إلددى اإلشدارةالتكامدل والتفاعددل االيجدابي، غيددر أندده البدد مددن 
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شدده المثقددف العربددي والتعصددب للددورق، خوفددا مددن ضددياع تددرا  قددرون، لكددن أن نبنددي مسددتقبال ال يعنددي البتددة التددوجس الددذي يعي
ل من الماضي، والذي يظهر لي أن  األدب الورقي سيبقى راس  القدم في المسيرة اإلبداعية البشرية جنبا إلى جنب مع  التنص 

أن يتبو أ المكانة التي هو عليها األدب الورقي، على األقل في هذه هذا الوافد الجديد، الذي ال يملك كل المهالت التي تخوله 
 اأونة.
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