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لقد عرف النص األدبي في العصر الراىن حركة انتقالية نوعية غّيرت المألوف وصنعت      
الجديد، وذلك عندما استفاد األدب من التطور التكنولوجي  ومن الثورة التقنية الكبيرة التي 

وكمما تطّور . ، مع ظيور شبكة اإلنترنيت وما أحدثتو في عالم االتصال شيدىا ىذا العالم
دراكاتو إ، تغّيرت أشكال تعبيره ، ومن َثّم تغيرت    الفكر البشري وتطورت آليات تفكيره 

 .                       ، ويعتبر كل انتقال حضاري بمثابة انتقال في أسئمة الواقع لألشياء والحياة والعالم

وبيذا انتقل النص األدبي من مرحمة الورقية والكتابة إلى المرحمة الرقمية ، وأصبح الحاسوب 
وسيطًا جديدًا لإلبداع بين المبدع والمتمقي، و احتل موقعًا جوىريًا في العممية اإلبداعية ، 
فيو أداة اإلنتاج والتمقي في الوقت نفسو ، وخمق مفاىيم جديدة لمتواصل وشروط أخرى 

 . لإلبداع

 من ىذا المنطمق جاءت فكرة البحث في عالقة النص الرقمي و فعل القراءة و 
ظيار كيفية تجاوب جميور القراء وىذا النوع الجديد من  أىميتيا في قيام عممية التواصل وا 
األدب ، و ىل يتفاعل القارئ و ميكانيزمات الكتابة الرقمية التي يقدم فييا المؤلف نصا 
مفتوحا بال حدود في أحد المواقع عمى الشبكة و يفسح فييا المجال لممتمقي لمشاركتو في 

بناء العممية االبداعية ، وكيف ساىم ىذا النص في  إثارة ردود فعل القارئ و بعث الجدال و 
االختالف في فيم عمق  النص، وىل يمكن ليذه الكتابة الرقمية أن تصبح بديال لمكتابة 
الورقية ، وىل نعتبر الرقمنة ىي المفتاح لضمان الفعل التواصمي في الواقع المعاصر 

أسئمة و أخرى سنحاول االجابة عنيا من خالل اختيار عّينة من النماذج التطبيقية التي ..



نستثمر فييا شبكة التواصل االجتماعي و كيفية تجاوب و تفاعل القراء و النص 
 .الرقمي،وبالتالي قيام الفعل التواصمي

في ىذا الصدد إلى موضوع الفن بأنواعو ، وعالقتو " مارك جيمنيز" لقد أشار 
تقنيات » بالتكنولوجيا الحديثة ، وكيفية استفادتو من ىذه االبتكارات العممية ، حيث يرى أّن 

بجعل األعمال الفنية في متناول جميع الناس، ويعتبر ذلك ... االستنساخ الحديثة قد سمحت
 ظاىرة جديدة سمحت بتحقيق رغبة الجماىير في تممك الشيء في الصورة - حسب بنيامين -

وقد سمح ألكبر عدد ممكن من الناس بموغ فن متحرر من وظيفتو الثقافية، ففي .. والنسخة
الماضي كان الفن خاصًا بالطبقة التي كانت تتمتع باالمتيازات وبالنخبة البورجوازية 

 .٭(1)...«

 ىكذا احتل الحاسوب موقعًا جوىريًا في العممية اإلبداعية فيو أداة اإلنتاج والتمقي في 
وبالتالي حدث االنتقال . الوقت نفسو، وخمق مفاىيم جديدة لمتواصل وشروط أخرى لإلبداع

من حضارة الورق إلى حضارة التكنولوجيا واإللكترونيات التي أخذت » في اآلداب اإلنسانية 
وبيذا أفرز عصر العولمة . (2)«تتغمغل في مختمف جوانب الحياة دون حّد أو قيد 

والتكنولوجيا أنواعًا جديدة من النصوص، تختمف في طبيعتيا عن النص التقميدي المألوف، 
الخطاب الرقمي منطقة وأشكال تجميو بعيدًا عن االستبداد الفكري، وغطرسة » ويفرض ىذا 

الورق، إن األسئمة التي فجرىا ىذا الخطاب األنترنيتي، مقمقة ومشاكسة لنمط التفكير السابق 
نظرًا الكتساح ىذا النسيج العنكبوتي  كل المجاالت التي يستطيع داخميا ابتالع كل األطراف 
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الذي قرر استعمال الحاسوب فً القطع الموسٌقٌة، ( Iannis Xenakis)وقد أشار المإلف الموسٌقً إٌانٌس كسٌناكٌس  ٭
إن الحاسوب هو أداة "واعتبر األداة وكؤنها مجرد قلم ال غٌر، وكذا مٌشال بوتور الذي سئل عن تعدد وسائل اإلعالم وقوله 

 ".الشاعر
 (.94: مارك جٌمٌنز، المرجع نفسه، ص)ٌراجع 
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وكمما تطور الفكر . (3)«واليوامش، ويتمركز في خطاب دوائر ال يحترم إال دائرة التمقي 
 .البشري، وتطورت آليات تفكيره ، تغّيرت أشكال تعبيره، ومن َثّم تغيرت رؤيتو لمحياة والعالم

 

 

 .مفاهيم في طور التشكل:   األدب الرقميّي 

 ظير النص الرقمي، وحمل معو منظومة اصطالحية متشعبة ومتنوعة ، وىذا ما أنتج 
ويرى . (hypertexte)ترجمات متعددة ، وتسميات مختمفة؛ كمصطمح النص المتفرع٭

النسق السمبي، وىو النص المغمق الذي ال يستطيع القارئ : المنظرون أنو يتكون من نسقين
التعديل فيو، حيث يضعو الخبراء لتقديم مادة مضمونية محددة، مثل الموسوعات، وتاريخ 

وتتاح لممتمقي حرية التنقل بين شبكة النصوص والوصالت الرابطة بينيا، لكن ال يمكنو . الفن
إحداث التغيير في الجسم األصمي لمنصوص، أو في طريقة تشكيميا، أو اإلضافة إلييا أو 

 .، وىو بيذا يعتبر نسخة إلكترونية ألخرى ورقية كتابية(4)الحذف منيا

الذي يمكن  أن تنقل فيو عممية تأليف " النسق اإليجابي" نشير إلى جانب ىذا إلى 
النصوص نقمة نوعية من التأليف الفردي مع المؤلف، إلى التأليف الجماعي، حيث يمكن 

ضافة زمر نصية أخرى وتخرج جماعية النص من نطاق » لممتمقي التعديل في النص، وا 
، إذ يستعان (5)«مجموعة المؤلفين إلى نطاق مجموعات المؤلفين ومجموعة القراء الميتمين 
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 .3، ص 2011المغرب 
، المكتب العربً "األدب والتكنولوجٌا وحسر النص المتفرع:" وهً الترجمة التً وضعها حسام الخطٌب فً كتابه٭

وقد درس عالقة النص بآلٌة الحواشً والشروحات فً الثقافة العربٌة . 1996لتنسٌق الترجمة، الطبعة األولى، دمشق 
التراثٌة، وأشارت الباحثة فاطمة البرٌكً إلى اقتناعها بترجمة هذا الباحث، وبالتالً توظٌفه، بٌنما ترجمه سعٌد ٌقطٌن 

 ".بالنص المترابط"

ٌعود اصل وضع هذا المصطلح إلى منتصف الستٌنات من القرن الماضً، وقد ظهر مفهوم النص المتفرع على ٌد الباحث 
 .وهو الذي عّرفه بؤنه النص الذي ٌعتمد اسلووب الكتابة غٌر التعاقبٌة، 1965فً  (Ted Nelson)"تٌودور نٌلسون:"
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في ىذا النوع من النصوص بأشكال خارجية كالصور والخرائط والصوت، كأن يتابع المتمقي 
ويستطيع سماع النص أثناء متابعتو لو ، مرفقًا  (cd rom)نصًا من النصوص وفق قرص 

بصور ورسومات توضيحية ، وىذا الجمع بين النصوص المكتوبة واألشكال األخرى تبقى 
مرتبطة برغبة المؤلف ، فيو يمتمك السمطة الكاممة عمى النص ، وتعد الروايات التفاعمية 

 المستخدم بالتدخل في النص /وىذا النوع من النصوص يسمح لممتمقي» كأحسن مثال لذلك 
، باإلضافة أو التعديل ، أو الحذف ، أو غير ذلك ، وغالبًا ما يكون التدخل بدعوة من 
المبدع الذي يظل محايداً ، ويقدم فصول روايتو دوريًا ، مستفيدًا في كتابتيا من تفاعل 

 .(6)«المتمقين ، ومن تدخميم في بناء النص 

 ويتأكد من ىنا مبدأ التفاعل االستراتيجي بين المتمقي والنص ، والمتمقي والكاتب ، 
تحيين » ويبين أن دور المتمقي ال يقل أىمية عن دور الكاتب ، وقد اصبح ممكنًا أمر 

عناصر الماضي واستحضارىا بفضل اإللكترونيك والبرمجة اإلعالمية ، ويمكننا القول 
، حيث اتسع مفيوم (7)«...باختصار شديد إن ذاكرات العقل اإللكتروني قد حمت محل ذاكرتنا

سواء اتصمت ىذه العالمات أو انفصل  (الثابتة والمتحركة)النص ليشمل الكممة والصورة 
 .بعضيا عن بعض

 وىكذا يتشكل غير الخطي الذي ال يجب االلتزام بترتيب ثابت ومحدد أثناء قراءتو ، 
حيث يستطيع قارئو التنقل من فكرة إلى أخرى ، ويتحرك بدون توقف ودون االلتزام بترتيب 
محدد مسبقًا سطره المؤلف ، ودون االضطرار إلى قراءة أفكار ال يحتاجيا دون أن تفرض 

 .عميو طريقة محددة في القراءة

، (cybertexte)"النص الشبكي"ويظير مصطمح " النص المتفرع " ويتطور مفيوم 
، وىو (Epsen Aarseth)"إبسن آريست"وىو النص المتاىة ، وأول من طرح المصطمح ىو 
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نوع من النصوص الصعبة التي تتطمب من القارئ استحضار كل قدراتو لقراءة النص بفعالية 
إن مفيوم النص الشبكي يركز عمى النظام اآللي لمنص ، ويحتاج النص إلى مجيود » و

ن الفرق بين  غير بسيط من القارئ المستخدم ليسمح لو بالنفاذ إليو ودخول فضاءاتو ، وا 
النصوص الخطية وغير الخطية ميم جدًا في تعريف النص الشبكي بوصفو نصًا مختمفًا 

 .(8)«ومميزًا عن النصوص المألوفة 

 ينبغي أن نشير ىنا إلى أنو ال يمكن تحديد الفروق الدقيقة بين ىذا النوع من 
النصوص الشبكية والنصوص المتفرعة ، واعتبار ميزة الصعوبة كمقياس يمّيز النص 

الشبكي أمرًا غير منطقي، بحيث ما يصعب عمى القارئ قد يسيل عمى قارئ آخر، وبالتالي 
 .يمكن القول إن النص الشبكي ال يختمف عن النص المتفرع

 :األدب التفاعمي٭ 

 وىو ذلك النص الذي ينتج عن تقاطع األدب مع التكنولوجيا الحديثة، وال يمكن أن 
وال يكون ىذا . يتأتى لمتمقيو إال عبر الوسيط اإللكتروني؛ أي من خالل جياز الحاسوب

 (سعيد يقطين)وقد عّرفو . األدب تفاعميًا إال إذا ُأعطي المتمقي مساحة المبدع األصمي لمنص
التي تولدت مع توظيف الحاسوب، ولم تكن  (األدب من أبرزىا)بأنو مجموع اإلبداعات 

موجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكال قديمة ، ولكنيا اتخذت مع الحاسوب صورًا جديدة 
 . (9)«في اإلنتاج والتمقي 

 : وقد تحددت خصوصيات األدب التفاعمي مع الباحثة فاطمة البريكي فيما يمي

نصًا مفتوحًا ، نصًا بال حدود ، لكن ال يعني ىذا أن العممية  (األدب التفاعمي)يقّدم - 
 .عشوائية ، حيث ُيمقي المبدع بعممو في أحد المواقع عمى الشبكة

                                                           
8
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سعٌد ٌقطٌن، من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً، المركز الثقافً العربً، الطبعة -  
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إحساس المتمقي بأىميتو مع األدب التفاعمي عمى الشبكة  ، ودوره في بناء العممية - 
 .اإلبداعية

حرية المتمقي في دخولو عالم النص ، إذ يمكن لو أن يختار نقطة البدء التي يرغب ، - 
حيث إن المبدع يبني نصو عمى أساس أال تكون لو بداية واحدة وال نياية موحدة ، فتعدد 

 .(10)المسارات يعني تعدد الخيارات المتاحة أمام المتمقي

 تتعدد ، ىكذا ، صور التفاعل في األدب التفاعمي ، سواء في الرواية أو المسرح أو 
الشعر في مقابل محدوديتيا في األدب الورقي التقميدي ، فالورق ال يسمح بدرجة التفاعمية 

 . ذاتيا التي يسمح بيا الوسيط اإللكتروني11٭

 :المتمقي المبدع في األدب الرقمي٭ 

مفيوم القارئ في العممية " روبرت ياوس"و" فولفغانغ أيزر" لقد أولت نظرية القراءة مع 
،  اىتمامًا كبيرًا بقضية بناء المعنى وطرائق تفسير النص" أيزر"، واىتم  اإلبداعية عناية كبيرة

، تتفتح عمى إمكانيات  من خالل اعتقاده أن النص ينطوي عمى عدد من الفجوات والدالالت
عممية » أن ، و ويعتبر القارئ مشاركًا إستراتيجيًا في بناء معنى النص. ال نيائية من التأويل

، وىاتان العمميتان المتالزمتان تتطمبان شخصين  الكتابة تشمل عممية القراءة كالزمة جدلية
فمن جيود الكاتب والقارئ ينتج الشيء الخيالي المجرد المتعمق . مختمفين في نشاطيما

 .(12)«، فالفن ال وجود لو إال من أجل اآلخرين ومن خالليم  بالذىن
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موقعاً مهماً فً الثقافة الغربٌة الورقٌة واإللكترونٌة، وترى الباحثة فاطمة ( Interactivity)تحتل لفظة التفاعلٌة - ٭ 11

ٌّب فً مصادر الثقافة العربٌة وما ٌرد فً استخدامها ٌرتبط بالدراسات النقدٌة المعاصرة، . البرٌكً أنها لفظة ومصطلح مغ
وترجع أسباب غٌابها فً االستعمال العربً إلى انعدام الحضور العربً . خصوصاً فً أوساط المهتمٌن بجمالٌات التلقً

عند الغرب مصطلحاً دارجاً " التفاعالٌة"على الشبكة، وال ٌزال المبدع مرتبطاً بالصورة الورقٌة التقلٌدٌة، بٌنما أصبحت 
وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن هذه اللفظة ال تعنً القدرة على التجوال فً العالم . ٌستخدم بكثرة ودون اضطراب

االفتراضً وحسب، بل تعنً قوة المتلقً وقدرته فً إحداث التغٌٌر وتشكٌل النص من جدٌد، وبالتالً مشاركة المبدع فً 
 .الكتابة
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، ونشاط  عمى وضع رسم دقيق لفعل القراءة"  فعل القراءة"في بحثو " أيزر" وقد عمل 
٭ في قيام النص واكتمال  ، وبّين دور القارئ الضمني القارئ في تجسيد العممية التواصمية

،  لكنو ينبغي أن نشير إلى الخمل الذي سجمناه في النتائج التي حققيا ىذا الباحث. بنائو
، ولم  حيث بقي عممو عبارة عن تجريد ليذه العالقة التفاعمية التي تجمع الكاتب بالقارئ

، وغيِّبت  تجسيد ىذه النتائج المتوصل إلييا عمى مستوى النصوص األدبية" أيزر"يستطع 
، وتظير فعالية القارئ وحيويتو في  النماذج التطبيقية التي تحقق ىذه األفكار التجريدية

 .العممية اإلبداعية

، ومن االطالع عمى نماذج من األدب الرقمي أن   وقد رأينا من خالل ىذا البحث
ظيار إنتاجية القارئ في العمل " أيزر"أحسن مثال لتجسيد مفاىيم نظرية القراءة عند  وا 
٭٭  ، وىو ما اتفق عمى تسميتو باألدب التفاعمي اإلبداعي تظير في ىذا النوع األدبي الجديد

 . الذي ولد في كنف التكنولوجيا ويصمنا عبر شاشة الحاسوب

 وألجل إظيار كيفية احتواء ىذا النص األدبي اإللكتروني وترجمتو آلليات نظرية 
ستراتيجيات حضور المتمقي في بناء الفعل التواصمي ، سنعود إلى بعض النماذج  القراءة وا 

في دراستيا لألدب التفاعمي ، حيث ترجمتيا من المغة "  فاطمة البريكي"التي وظفتيا الباحث
اإلنجميزية ، وسنبّين كيفية انبناء ىذه ألنصوص وكيفية مساىمة المتمقي عمى شاشة 

الحاسوب في إتمام كتابتيا مع غيره من ألقراء والبحث في اآلليات التي يوظفيا المبدع من 
 أجل فسح المجال لمختمف المتمقين لتمقي عممو ، والمساىمة في إكمال كتابتو ؟

                                                                                                                                                                                     

، ْٕٔ يفٕٓو ٚثُٙ انذٔر انذ٘ ٚرخذِ كم يرهق   دٌٔ أٌ ذذذدِ تانضزٔرجيرهقتُٛح َظٛح ذرٕقغ ٔجٕد » انقارئ انضًُٙ ٭

. 27، ص  ، فؼم انقزاءج فٕنفجاَج أٚضز. «يضثقاً 

ُٚثغٙ أٌ أشٛز ُْا إنٗ أَُٙ صأكرفٙ تاصرؼًال يظطهخ األدب اإلنكرزَٔٙ نإلشارج إنٗ ْذا األدب انجذٚذ ػهٗ انزغى يٍ ٭٭ 

نكٍ ٚثقٗ أٌ صًح . ػهًٙ انضاتق تإيكاَٛح ٔقٕع انرذاخم يغ ذهك انُظٕص انٕرقٛح انرٙ ٔضؼد ػهٗ شثكح اإلَرزَٛد

انرفاػهٛح ال ذقرظز فقظ ػهٗ انُظٕص اإلنكرزَٔٛح، تم انقارئ ٚرفاػم يغ يخرهف انُظٕص فقظ االدرالف فٙ كٛفٛح 

 .االصرجاتحٔانرفاػم نٓا، فهٓذا أرٖ اإلجذاف فٙ دق انُظٕص انٕرقٛح ػُذيا َضرؼًم األدب انرفاػهٙ



 ٭13القصيدة التفاعمية

 لقد خرج النص الشعري من دائرتو التقميدية المعروفة عمى مستوى الكتابة الورقية ، 
إلى شكل جديد يظير عمى مستوى شبكة اإلنترنيت عبر الوسيط اإللكتروني ، وأصبح المبدع 

يستخدم عددًا من التقنيات التي ال يوفرىا النص الورقي ؛ كاالستعانة بالصوت والصورة 
واألشكال وغير ذلك ، والتي من خالليا يترك المبدع حّيزًا لمقارئ لمتحرك في فضاء ىذا 

 .النص بكل حرية ودون قيود ، ويكون ذلك عنصرًا مشاركًا فييا ، ومتفاعاًل معيا

لمشاعر  (in the garden of recounting) ومن القصائد التفاعمية نذكر قصيدة 
يمكن تقديم وصف سريع لمشاشة األولى التي سيواجييا المتمقي بمجرد دخولو عالم » كاندل

( كاندل)سيجد المتمقي اسم قصيدة  (Drunken Boat)من خالل موقع .. ىذا النص
موجودًا في أول الشاشة ، وبمجرد النقر عميو تظير نافذة جديدة ذات مساحة ثانية ، ال 
يمكن تكبيرىا أو تصغيرىا ، في الجية البسرى منيا أربع دوائر خضراء مصفوفة بشكل 

عمودي مكتوب عمى كل منيا كممة واحدة من الكممات األربع التالية وبالترتيب ذاتو بخط 
وفي الوقت ذاتو يتراءى عنوان القصيدة بشكل ضبابي في ما بين ثنايا سحاب . أسود ثخين

كثيف ، تتساقط منو بشكل عشوائي مجموعة من الحروف ، وتتبعثر في فضاء نافذة النص 
، وفي أسفل النافذة وتحت الدائرة الخضراء األخيرة ، توجد جممة مكتوبة بخط صغير، وبمون 
و المتمقي إلى تحريك الفأرة عمى الدوائر الخضراء ، وبمجرد تنفيذ أألمر  رمادي باىت ، ًتَوجِّ
تبدأ بعض الجمل في ألظيور وفي حال تأخر المتمقي في تحريك فأرتو عمى الدوائر الخضر 
تأخذ ىذه الموجية بالظيور واالختفاء في مكانيا لمرات متتابعة في إلحاح عميو بأن ُيحّرك 

وبتحريك الفأرة عمى الدوائر الخضراء األولى التي كتبت عمييا . الفأرة حتى يدخل عالم النص
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انرطثٛق دضة انثادثح فاطًح انثزٚكٙ، فقذ ٔنذخ انقظٛذج انرفاػهٛح فٙ يطهغ انرضؼُٛاخ ػهٗ ٚذ انشاػز األيزٚكٙ رٔتزخ 

ػُذيا شزػد فٙ كراتح انقظٛذج اإلنكرزَٔٛح نى أكٍ  1990فٙ انؼاو » :انذ٘ ذذح ػٍ ذجزترّ قائالً ( Robert Kendall)كاَذل 

يزح انثقاػٙ، )«ذضًٛح اططالدٛح  (نهشؼز اإلنكرزَٔٙ)أػزف أ٘ شخض ًٚارس انكراتح اإلتذاػٛح ػهٗ انشثكح، ٔال كاٌ 

 (.htt://www.himag.com/articles/art8.cfm?topicldاَظز انزاتظ . 2004انقظٛذج انزقًٛح، أتزٚم 



لتشكل مع  (grow where words): تظير جممة بالمون األحمر ىي (الذكريات)كممة 
، وبالنزول إلى الدائرة الخضراء التالية والتي كتبت (memories)الكممة الرئيسية الذكريات 

 in with story, that swindler who)تظير بالمون األحمر  (تتساقط)عمييا كممة 

soaks you»...)(14). 

 ونالحظ أن تتابع ظيور ىذه الكممات والجمل ال يمكن قصيا أو لصقيا ، إذ تظير 
ويظير البعد التفاعمي مع القارئ . بحركة الفأرة وتختفي بحركة أخرى، وال يمكن اإلمساك بيا

عندما يحرك المتمقي فأرتو عمى النباتات التي ال يظير دورىا إال بعد الكشف عما تحويو 
خمفيا عندما تبدأ القصيدة في الظيور واالنكشاف بحسب المكان الذي يبدأ فيو تحريك الفأرة 

وتتغير نقطة البداية لمقصيدة بحسب النقطة التي ينطمق منيا . ، والمكان الذي يتجو إليو
 .المتمقي ، وتختمف من قارئ آلخر

 ونستنتج من خالل ىذه الطريقة التقنية البحتة ، أن المبدع قد أسس بشكل واضح 
خطوات المتمقي ، وضرورة حضوره عمى مستوى النص ، فطبيعة انبناء النص بتزاوج الكممة 
حداث الغموض في ثنايا الكممات ، كل ىذا  والصورة ، والخروج عن النموذج المألوف ، وا 

وجزئيًا )فشعرية األثر المتحول » يمثل دعوة إلشراك المتمقين في إحداث النص ، ومن ىنا 
تؤسس نوعًا من العالقات بين الفنان وجميوره واشتغااًل جديدًا لإلدراك  (شعرية األثر المفتوح

الحسي الجمالي ، وتؤّمن لممنتج الفني مكانة جديدة في المجتمع ، وتقيم في األخير عالقة 
 .(15)«غير مسبوقة بين تأمل واستعمال األثر الفني 

 يتبّين لنا من خالل ىذا النموذج أن ىناك تحطيمًا كميًا لمقواعد الشعرية المعروفة ، 
لمثقافة األدبية ، وأّن تقنيات الكتابة اإللكترونية قد فرضت نفسيا عمى المبدع ، وّجيتو وجية 
أخرى يستثمر فييا كل اإلمكانات المتاحة عمى الشاشة من أجل وضع نصو ، وفي الوقت 
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نفسو فتحت المجال أمام المتمقي لإلبداع ، وقراءة النص مثمما يريد عكس المؤلف في األدب 
ليس أسيل ىنا من ادعاء ... يحفر اسمو أو ينقشو في واجية النص» المألوف الذي كان 

، بينما يرسم المبدع عمى الشبكة الطريق أمام المتمقين لتفعيميم (16)«ممكية النص المكتوب 
ضافة ما يمكن ذلك  .وتنشيط قدراتيم وتعديل وا 

 :الرواية التفاعمية -ب 

 ينكسر النمط الخطي الذي كان سائدًا مع الرواية التقميدية الورقية ، وتظير رواية 
جديدة يستثمر فييا الروائي عمى الشبكة اإللكترونية كل الخصائص التقنية التي تربط بين 

النص والصورة الثابتة والمتحركة ، واألصوات الحية واألشكال الجرافية المتحركة ، 
والرسومات التوضيحية ، والتوصيل بين القصة ، وكل ىذه العناصر ليتشكل ما نسميو 

( Sunshine 69)" شروق شمس"ومن األمثمة عمى ذلك نذكر رواية . بالرواية التفاعمية
 ".روبرت أرالنو"لمروائي األمريكي 

، مات فييا أربعة 1969 / 6/12  تحكي ىذه الرواية قصة واقعية ، وقعت أحداثيا في
وبعد أكثر من ثالثين سنة ، ال تزال جريمة القتل ترّن كنياية . أشخاص في حفمة موسيقية

ويدعو المبدع ، من . رمزية لمستينات ، وىذا العمل بمثابة آلة زمن تصل الحاضر بالماضي
خالل ىذا العمل اإللكتروني ، القراء إلضافة مغامراتيم االفتراضية إلى بنية النص الروائي ، 

 ، ىذه فرصتك لتغيير 69ال تنس إلضافة مغامراتك إلى سجل ضيوف رواية » :وذلك بقولو 
 .«الماضي 

 ويعمد الكاتب ، من خالل ما يصمو من المتمقين من مساىمات ، إلى نشر في كل 
شير فصول جديدة تضم مساىمات المتمقين من متن الرواية ، ودون أن يفصل بين ما يكتبو 

يقول . وبذلك تمتد عممية الخمق النصي ، وتنفتح الرواية لمتوسع. ىو وما كتبو المتمقون
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عندما بدأت بكتابة الرواية كان يوجد القميل من المتمقين المتفاعمين الذين » :(روبرت أرالنو)
يستعممون الوصالت ويذيمون الرواية باقتراحاتيم ، وبعد مضي خمس سنوات من تاريخ 

 .(17)«نشرىا اصبحت أستقبل آالف المساىمات في األسبوع 

 2016      كما يمكن أن نشير الى آخر انتاجات محمد سناجمة في آخر رواياتو في عام 
 Macro)تشتغل عمى برنامج فالش ماكروميديا و (18)ظالل ألعاشق"و الموسومة ب 

média Flash) باإلضافة إلى اعتمادىا عمى فنون الرسم و الموسيقى و الصور ، و ،
في بنيتيا،فقد ربط بين التقنيات التكنولوجية  (اليايبرتيكست )استخدام تقنية النص المترابط 

 .الحديثة بما فييا الحاسوب و الفضاء الشبكي و األدب

فقد وّظف الكاتب في روايتو المشاىد الواقعية ، حيث صّور الحرب السورية و مشاىد مقتبسة 
األشكال و الخطوط و )من أفالم سنيمائية ، كما عمد الى توظيف الرسوم المتجية 

و الحركة في األحداث و التغير في الشكل ، و المون و كذا استخدام تعميمات (المضمعات
برمجية ووّظف تقنية التناص و استثمر الكتب السماوية الدينية كالقرآن الكريم ، و ربط 

الرواية بالشبكة العنكبوتية التي تعتبر الوسيط الذي يتم بو تشغيل النص الروائي ، و الذي 
يحّولو الى ممف حاسوبي محّمل و ال ينتيي دور الفضاء الشبكي عند ىذا الحّد بل ىو 

 .ضروري إلحداث التفاعل بين القارئ االفتراضي و الرواية الرقمية

ظالل "   استعمل الكاتب سناجمة تقنية النص الفيممي في ضوء النص التفاعمي في رواية 
، حيث يظير العنوان في صورة من خالل عبارة كتبت بالمون األحمر و تقطر منيا " العاشق

رواية " قطرات من الدماء ، وىي تحيل الى التاريخ الدموي ، باإلضافة الى ظيور عبارة 
التي تيدف الى تحرر القارئ من األشكال التقميدية التي ألفيا في الرواية " واقعية رقمية
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العادية،و يصاحب العنوان موسيقى حزينة ونسيج من الصور المتحّركة أدخمتو في نظام 
 .الفيديو 

 :و قد جاءت الرواية عمى شكل روابط يتناقل القارئ االفتراضي فيما بينيا  ىي كاآلتي

ينتقل إلى نص كموش في زمن الشجر من خالل رب األرباب كموش "عتيق الرب"نص -
 .المتعالي و ىو يصارع التنين لوتان ذا الرؤوس السبعة

شعرت بأني " يعود عمى النص الرئيسي بالنقر عمى الرابط" كموش في زمن الشجر"نص -
 إلو ذاتي

من خالل الرابط " ينتقل عمى نص كموش في زمن العماء" نص كموش في زمن الشجر-
 .عالم من عماء

نص كموش من زمن العماء ينتقل إلى نص كموش في حزنو ووحدتو من خالل الرابط -
 .نسيت دىرا تاله دىر و دىر في وحدة شاممة

من خالل النقر عمى " عتيق الرب" نص كموش في زمن العماء يعود عمى النص الرئيسي 
 ".أتجعل فييا من يفسد و يسفك الّدماء: الرابط التالي

كما لخص الكاتب مسار األحداث الروائية لظالل العاشق في شكل خريطة تسيل عمى فعل 
التواصل مع القارئ االفتراضي و تفتح قنوات التفاعل، و وظف المغة االستعارية الترميزية 

وىذا ما يفتح المجال الشراك القارئ في النص و العمل (..االستعارات ، المجاز،الكنايات)
عمى تفكيك شفراتو و الدخول الى عالم الخيال من أجل الوصول الى الحقيقة وىذا ما يعطي 

 .الحيوية و التفعيل لفعل التواصل

يمنح محمد "     و ذىبت الناقدة المغربية زىور كرام عن رأييا حول نص ىذه الرواية 
تجربة ابداعية جديدة ، ستعمل عمى تعميق " ظالل العاشق"سناجمة لممشيد العربي مع 



النقاش حول مفيوم األدب الرقمي، كما ستطور القراءة الرقمية، و تدّعم فكرة التأليف 
الجماعي ، و تشجع الكاتب عمى المغامرة في ىذا الشكل التعبيري الرقمي و اإلبداع من 

 "أجل خمق تراكم نصي رقمي يسمح بإنتاج وعي بطبيعة خطاب االبداع الرقمي العربي

   يتبّين لنا من ىذه الرواية ، وغيرىا كيف يشّد المبدع الربط مع قارئو ، وفي الوقت 
فاآلثار المفتوحة والمتحولة تتميز بالدعوة إلى إنتاج » ومثمما رأينا . نفسو يفتح آفاق نصو

. (18)«وتبقى مفتوحة عمى توليد دائم لعالقات داخمية يجب منا اكتشافيا ... األثر مع المؤلف
وبيذا فاألدب االرقمي ىو النموذج األمثل لتفعيل عالقة المتمقي بالنص والمبدع ، وقد تبّين 

لنا كيف يتحرك النص وينتج عمى شاشة الحاسوب مع تحرك المتمقين وتنقالتيم في كل 
نتيجة لطبيعة تشكل النص الرقمي ، فإن قراءتو تستمزم » االتجاىات وتعديالتيم المتعددة ، و

 شأنو -امتالك نفس آليات الثقافة الرقمية ، وىذا يفترض عمى القارئ أن يمتمك ىو اآلخر 
 نفس إمكانات الثقافة الرقمية ، مما يعني أن منتج النص الرقمي -شأن المؤلف الرقمي 

وكل ىذا يفتح المجال أمام أسس وآليات . (20)«..ومتمقيو يستعمالن نفس التقنيات الرقمية
 .عمى مستوى النص الرقمي" أيزر"نظرية القراءة تتحقق عمى الواقع ، وتتحقق أفكار 
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