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 سناجلة زلمد عند الرقمي السرد مجاليات

 منوذجا شات رواية

 :ادللخص

 االنتشار بعد خاصة سناجلة محمد للروائي شات رواية يف التفاعلي اخلطاب /الرقمي السرد مجاليات و خصائص تلمس اىل الدراسة ىذه هتدؼ     

 و الوسائط تعدد اىل و العامل شهده الذي التكنولوجي التطور اىل االنتشار ىذا مرد و الرقمي، باالدب يعرؼ الذي و االدب من النوع ذلذا الواسع

 .ادلعاصر وقنتا يف التعبريية الوسائل

mailto:Kenzaa823@gmail.com
mailto:Kenzaa823@gmail.com


 عامل من ادلستعارة تقنياتو و ادلتعالقة روابطو حتققها  مجالية أيضا الرقمي فللنص صيغو، و تراكيبو من ادلستمدة شعريتو الورقي للنص كاف إف و     

 :ىنا توضيحو على سنعمل ما ىذا و ادلستخدمة االليات من غريىا و (اخل ... اجلنريك – ادلوسيقى ) االفالـ و التلفزيوف

 الرقمي؟ االبداعي الفعل تشكل طرائق ىي فما •

 األدبية؟ الساحة يف ادلألوؼ عن العمل ىذا انزاح كيف •

 شليزا؟ رقميا عمال منو جعلت اليت اخلصائص و السمات ىي ما و •

 الواقع؟ عن للتعبري التكنولوجية ادلعطيات استثمار يف االديب وفق مدى أي اىل و •

 .الرقمية الوراية – التفاعلية الروابط – اخلطاب مجالية – الرقمي السرد :المفتاحية الكلمات

 الوسائط بني جتمع اليت الكتابة من اجلديد النوع ذلك على أطلقت عدة تسميات ىي الرتابطي أو االلكرتوين أو الرقمي أو التفاعلي االدب     

 سناجة زلمد االردين الكاتب اف اال النوع ىذا حداثة من الرغم على و ادلعاصر، االنساف انشغاالت عن لتعرب االدب فنيات و الرقمية و التكنولوجية

 يف مادمنا و بلغتو ادلعاصر االنساف سلاطبة بضرورة منو اميانا(  العاشق ظالل صقيع، شات، الواحد، ظالل) االعماؿ من العديد فيو قدـ و اجرتحو

 مجالية و جديدة بسرديتو تنهض اليت شات روايتو عكستو ما ىذا و االديب، االبداع مع االلكرتونية الروابط تتعانق أف ضري فال الصورة و الصوت عصر

 .الفرادة و التميز صاحبها أكسب خاصة

 من جديد جنس فهو التفاعلي االدب مفهـو اىل نشري اف البد احلكائي متنها و روابطها مجاليات استجالء و الرواية ىذه عوامل يف االحبار قبل و     

 الشعر و الترابطي المسرح و الترابطية الرواية مثل االدبية االشكال من جديدة أشكال في يتمثل و الثامن الفن ) بعضهم مساه االديب االبداع

 نيلسون ىـ تيودور وضعو قد و المترابط النص مفهوم ىو و النصوص مفاىيم من جديد لمفهوم بنائها في االشكال ىذه تخضع و االلكتروني

 من تتيحو ما بكل و جذري بشكل الجديدة المعلومات تكنولوجيا من النص فيو يستفيد االلكتروني النص شكل الى ليشير 1960 عام

 .1(المكتوبة الكلمة و الحركة و الصوت و الصورة المتعددة االتصال إمكانيات

 2" جديد أدبي جنس في الحديثة التكنولوجيا معطيات يوظف الذي االدب " الربيكي فاطمة عنو تقوؿ و

 الحديثة التنولوجيا تقنيات باعتماد الرمزي التجلي من جديدا شكال يشهد الذي االدبي النص تطور عن رقمي تعبير " بأنو فتعرفو كراـ زىور أما

 .3" االلكترونية الوسائط و



 كانت دلا و ( مسرح شعر، رواية،) اجلديدة أشكالو يف معطياهتا يوظف و احلديثة التكنولوجيا يستثمر أدب التفاعلي االدب بأف نرى ىنا من و     

 الرواية يستعمل من فهناؾ ذلا ادلقدمة االصطالحات و التعريفات يف تعدد ىذا عن ترتب االقباؿ و االنتاج حيث من حضورا أنواعو أكثر الرواية

 :يلي فيما توضيحو على سنعمل ما ىذا و الرقمية الواقعية رواية استخداـ يؤثر من ىناؾ و التفاعلية

 الرقمية الواقعية رواية / التفاعلية الرواية •

 يشهده الذي اذلائل التكنولوجي ادلد أماـ و أرائو، و انشغاالتو عن ليعرب يشاء ما وفق و يريد ما كيف الروائي يشكلها  طيعة أداة الرواية كانت لطادلا

 و الرقمية / التفاعلية بالرواية يعرؼ ما ظهر و االدبية اللغة و الرقمية الوسائط بني راوحت إذ االحتواء، و ادلسايرة يف جديد من صلاعتها أثبتت العامل،

 الروائي مع 1986 عاـ اىل ادلنظرين حسب بداياهتا تعود (PC) الشخصية احلواسيب بظهور ازدىرت و انتشرت التكنولوجيا رحم من ولدت رواية ىي

 1996 عاـ أي الزمن من عقد بعد و afternoon story " الظهرية قصة " عنواهنا برواية meacheal joyce جويس مايكل االمريكي

 لفرانك القدر الزمن بعنواف االخرى و كولوف، لفرونسوا حب مائة يف عشروف إحدامها مضغوط قرص على فرنسيتني تفاعليتني روايتني أوؿ صدرت

 يتحدث رايد بويب بػػ ادلعروؼ robert arellan ارالنو لروبرت sunshine 69 / 69 شمس شروق رواية صدرت ذاتو العاـ يف و ،دوفون

 :جتربتو واصفا

 إقبال بدأ ثم كامل أسبوع خالل معدودة و قليلة ردودا اال يتلقى يكن لم االنترنت شبطة على موقعو في روايتو فصول يصنع يبدأ عندما أنو "

 4" االسبوع في االبكتروني البريد على تصل رسالة االف عدة بلغ انو حتى التزايد في أخذ و تزايدا الرواية فصول مع تفاعلو و الجمهور

 ظالؿ االوىل الرقمية روايتو أصدر 2001 عاـ ففي اجلديد النوع هبذا التعريف يف سباقا سناجلة زلمد االردين الكاتب كاف فقد العريب الوطن يف اما

 LINKS تقنية بنائها في استخدمت التي (الواحد ظالل) روايتي كتابة من انتهيت قد كنت 2001 عام في " :عنها يقوؿ الواحد

 قام بقليل ذلك بعذ و أحد مساعدة غير من ... موقعي على االنترنت شبكة على رقميا بنشرىا قمت و الويب صفحات بناء في المستخدمة

 .5 " الروائية الكتابة في أخرى تقنيات استخدموا ناقد غير اخرون ىناك كان إن أدري لست و أخرى رواية بكتابة ىندي روائي

 و توفيق خالد المحد سليفة ربع قصة و مشتاؽ عباس للعراقي ازرؽ بعضها لسرية تباريح كػقصيدة رقمية وسائطية أخرى عربية أعماؿ ظهرت مث

 .اخل ... شويكة حملمد احتماالت

 .العريب الوطن و العامل يف التفاعلية للرواية الفعلي الظهور عن موجزة حملة ىذه كانت

 و خصائص منهما لكل و سلتلفتاف فهما الرقمية الواقعية رواية و الرقمية التفاعلية الرواية بني مييز أف ىو النوع هبذا مهتم و دارس لكل ادراكو ينبغي ما و

  حتددىا مسات



 رؤاىا و بأفكارىا تغذى و المعاصرة التكنولوجيا رحم في تولد الذب الجديد االدبي الجنس ذلك ىي الربيكي فاطمة تعرفها كما التفاعلية الرواية 

 االشكال و الصورة و كالصوت حاليا المتوافرة التقنية العناصر مستخدما االلكتروني الوسيط على نلقيو و إنشائو في يعتمد أدبي نص " فهي

 النص تقنية باستخدام المختلفة العناصر ىذه بين الربط مع إلكترونيا يستجد ما كل الستخدام قابل أنو كما غيرىا و المتحركة الجغرافيكية

 و المتلقى بين يقوم الذي التفاعل بها نعني و تميزىا التي التفاعلية بالسمة تزودىا النها النصوص ىذه في رئيس عصبا تعد التي المتشعب

 6." المختلفين المبدعين من جماعة بين أحيانا و المختلفين المتلقين من جماعة بين و المبدع و المتلقي بين و النص

 خالل من اال تنتج أن يمكن ال و الصور و الصوت نص فهو اللفظي البعد عند يقف ال العالقات متعدد نص " بأهنا يقطني سعيد يعرفها و

 .7 " تلقيو و السرد انتاج مستوى على مهما دورا المتعددة الوسائط فيو تلعب الجديدة بالرواية لو صلة ال جديد نص فهي بالتالي و الحاسوب

 على مفتوحة نصية مساحة ختلق و احلركة و السينمائي ادلشهد و الصورة و كالصوت الوسائط سلتلف من تستفيد و االلكرتوين الوسيط عرب تتجلى فهي

 :أنواع التفاعلية للرواية و االخري ىذا بوجود اال يتحقق ال التفاعلي النص و النص، من جزء أضحى الذي ادلتلقي مشاركة

  االلكرتوين الربيد رواية •

 بوؾ الفيس رواية •

 كليب رواية •

 الويكي رواية •

 التي الرواية تلك ىي " : يقوؿ سناجلة يعرفها االنرتنت وسائط و ادلرتابط النص تقنيات توظف رواية ىي و الرقمية الواقعية الرواية ىي أنواعها أبرز و

 صوت و صورة من المختلفة المتعددة الوسائط مؤثرات و المترابط النص تقنية بالذات و الرمي العصر انتجها التي الجديدة االشكال تستخدم

 الرقمي المجتمع و الرقمي العصر عن لتعبر نفسها السردية البنية ضمن تدخلها و المختلفة االنيميشن و كالجرافيك فن و حركة و

 8. "االفتراضي

 التفاعلية الرواية اما االفرتاضي عادلو يف االفرتاضي االنساف موضوعها الرقمية الواقعية فرواية منهما كل موضوع يف يكمن االختالؼ جوىر لعل و

 يتحكم من ىو الكاتب الرقمية الواقعية رواية اف حني يف وادلشاركة لالضافة للمتلقي اجملاؿ تفسح التفاعلية الرواية اف زلددكما غري و متشعب موضوعها

 .الروابط تفعيل يف يكوف ادلتلقي ودور مسارىا يف

 

 



 :الرقمي االفتراضي الواقع مغامرة و شات رواية

 تلك من عوادلها تؤثث اذ بامتياز رقمية رواية – الواحد ظالؿ روايتو بعد سناجلة زلمد االديب انتجها رقمية رواية ثاين ىي و – شات رواية تعترب

 عامل من الرواية تأخذنا األخرى و النقرة بني و احلاسوب، مؤشر استخداـ و بالنقر اال للمتلقي تأيت ال اليت ادلتشعبة النصوص و التكنولوجية الروابط

 و معينة داللة منها لكل ( ألواف صور، موسيقى، ) بصرية مسعية فنوف و لسانية مادة بني دتزج ذلك يف ىي و أبطاذلا بني شيق حوار يف توجلنا و الخر

 فضاء فهي تنشيطها خالل من لالنفجار معدة نقط على يتوفر مشهدي كنص متقدمة الخاص اليقاعها تبعا فتبسط " ذلا أنيطت سردية وظيفة

 اليد فيو تظهر مكان أي و حكائي عالم عن تفصح نقرة كل ... مختلفا و مباغتا شيئا تفجر أن يمكن خطوة كل ... يقيني غير و ضبابي ملغز

 .9" مخاطرة السرد يصبح الفضاء داخل اخر مسار الى و ما عقدة الى يؤدي الفأرة مؤشر عنده يقف أو

 مؤسسا االفرتاضي، االنساف ىذا اىتمامات و قضايا سناجلة فيها يطرح افرتاضي عامل يف مغامرة عن عبارة فهي جديد شكل تبنت الرواية ىذه     

 .أخرى جهة من جديدة قرائية شلارسات و خيارات للمتلقي يتيح و جهة من رقمية تقنيات يوظف جديد أديب لنوع بذلك

 :للرواية الرقمي التشكيل جماليات في قراءة

 الخصائص " تلك كل هبا يقصد اليت و تودوروؼ هبا جاء اليت الشعرية عن احلديث اىل حتما يقودنا التفاعلي الرقمي النص مجاليات عن احلديث إف

 لبيبة الباحثة خلصتها الورقي النص عن دتيزه السمات من مبجموعة يتميز ادلرتابط النص و 10 "االدبية أي االدبي الحديث فرادة تصنع التي المجردة

 :ىي بإجياز نذكرىا 11التفاعلي النص شعرية كتاهبا يفر مخا

 .ادلتاىي الشكل / الالمادية /اللعيب البعد / القراءة دينامية / الالخطية

 يف ايضاحو على سنعمل ما ىذا و االلكرتونية تقاناهتا و روابطها من مستمدة مجالية و خاصة شعرية الرقمية التفاعلية للرواية باف نرى ىنا من     

 .شات الدراسة موضوع روايتنا

 :العنوان شعرية •

 مناص مبثابة ىي (... تحوالت-SMS – الرملي العدم) فصوؿ عناوين و فرعية عناوين من شات الرئيسي عنواهنا اىل باالضافة الرواية ىذه تتشكل

 أي عموما الجمهور على و قراءه على و ذاتو بو يقترح و كتابا نفسو من النص بو يصنع ما " :ىو جينيت جريار حسب ادلناص و االصلي، للنص

 .ادلنت مبضموف ادلتلقي و للقارئ تومئ و ادلنت، على حتيلنا ادلناصات ىذه ،12"لغوية بصرتو عتبات و أولي سياج من بالكتاب يحيط ما



 

 

 

 

 

 

 هتوي ....(3،2،1) أرقاـ جبانبها و احلاسوب شاشة تتوسط االخضر باللوف  متوىجة شات لفظة ىو ادلتلقي يواجو بصري لفظي خطاب أوؿ إف     

 و الدردشات ىي و "شات" بلفظة العمل سم و االفالـ، بداية يف التصويرية ادلوسيقى تشبو موسيقى تصاحبها الرقمية العمل ىذا طبيعة على للداللة

 .االفرتاضي العامل يف دردشات ىي و ادلنت عن أولية صورة لديو تتكوف ادلتلقي يصادفها أف مبجرد و االفرتاضي العامل يف الناس بني تدور اليت احلوارات

 عند الشأف ىو كما االحسن اىل االوضاع تغري و االمل و للتفاؤؿ باعث فهو عدة دالالت فلو العنواف رسم يف سناحلة اختاره الذي االخضر اللوف اما

 ىو و النفس، علماء اخلصب و احلياة رمز

 العرؼ يف النماء و تبقى و االسطوري

 لصيقة االجياب معاين تؤكده ما ىذا بو

 إذ الشرعية االيات جل و عز اهلل خصو

 يقوؿ الصاحلني بعباده " :جل و عز

رٍ  َقِريٍّي  ُخضْض َرفٍ  َعَلىٰى  ُمتَّتِكِئينَ  َوَعبـْض  رَفـْض

 قولو و 13" ِحَسانٍ  َعاِليـَُهمْض " :أيضا

رٌ  ُسنُدسٍ  ثَِيابُ  َرقٌ  ُخضْض َتبـْض  .14" َطُهورًا َشَرابًا رَبُـُّهمْض  َوَسَقاُىمْض  ِفضَّتةٍ  ِمن َأَساِورَ  َوُحلُّوا  َوِإسْض

 من أحوالو فتغريت واقعو يف يعاين كاف أف بعد الشات غرؼ داخل البطل يعيشها اليت اجلميلة احلياة و االجيايب ادلعىن على حتيل االجيابية ادلعاين ىذه

 .االحسن اىل السيئ

 .االحداث فيها تدور اليت االفرتاضية العوامل و للعمل الرقمية الطبيعة على تؤكد فهي الرقمية الواقعية رواية التجنيسي ادلؤشر اما

 :والصورة الصوت حضور 2



 دالالت يكسبها شلا أساسية مكونات وجيعلها البصرية السمعية التقنيات يستثمر مغاير ونص جديد نوع أماـ أف األوىل الوىلة مند ادللتقى يدرؾ

 . التفاعلي بعدىا عمقت واحياءات

 فراغ على حييل مدوي ريح وصوت غبار رملية، كثباف مع االطراؼ مرتامية قاحلة صحراء فيها تظهر متحركة رقمية صورة على البداية يف الرواية تنفتح

 مرئيا خطابا للملتقى لنقدـ ادلرتابط النص وخصائص الرقمية التقنيات باستخداـ الصورة وتتضح الظالـ ىذا يتالشى ما سرعاف مث ليال ادلكاف

 بو صرح ما وىذا وملل رتابة سكوهنا ويف وإنكسار شساعتها ففي ولالمل لالحياة ومعادلة واليأس للجذب رمز ىي الغالب يف الصحراء •

 الروح في المعششة المدورة دوائره الملل ..........التجربة قاداتي من ىما والصدفة الملل ) :يقوؿ روايتو بداية يف سناجلة زلمد

 ورمال صحراء وسط الالمكان ىذا في المنسي .......... الكئيب المكان ىذا في ...... المنهكة المتعبة واالعصاب والدم

  15(  التجربة في ألدخل الملل أخدني ثم الصدفة أوجدتني ميت وبحر جرداء وجبال

 ظروؼ قساوتو من زادت بائس عامل من فر الذي بطلها عن تتحدث واالفرتاضي الواقعي بني دتزج اليت الرواية مضموف لنا تلخص السردية ادلقدمة ىذه

 .والفرح السعادة طعم يعرؼ أين الدردشة غرؼ اىل إفرتاضي عامل اىل الفاشل، وزواجو عيشة

 ) الصحراء ىذه يف ادلؤدلة االغرتابية جتربتو عن البطل يتحدث الرملي العدم بػ ادلعنوف االوؿ الفصل ففي ادلوسيقية وادلقاطع الصور من بالعديد ادلنت طعم

  فاشلة حب عالقة بسبب احلياة مالمح فيها تتالشى اليت ( الالمكاف

 فيظهر النقاؿ ىاتفو من البطل يتلقاه مفاجئ خاطئ باتصاؿ تبدأ اليت ليلياف وحبيبتو نزار الرواية بطل بني العالقة تفاصيل يسرد SMS الثاين الفصل أما

 ىاتف من متحركة صورة لتظهر عليها النقر مبجرد االخرية ىذه تنفتح حبيبي مين أغنية أنغاـ منها تنبعث متحركة أيقونة شكل على النص جسد يف ىذا

NOKIA لألعلى سطورىا تتحرؾ رسائل شاشة على وتظهر 

 يتعرض مث األحداث، تدور أين  عماف مبدينة األثرية ادلدف إلحدى ثابتة صورة على ينفتح اد بتحوالت ادلعنوف الثالث الفصل يف حاضرة الصورة وتبقى

 النقر عملية خالؿ من للملتقى ينفتح الذي ميسنجر الياىو موقع خالؿ من االفرتاضي العامل يف ودردشتهما البطلني بني العالقة تفصيل اىل الكاتب

 العالقة ) ادلطروحة وادلواضيع تتماشى الكالسيكية ادلوسيقى من نوع تصاحبو متشعبة أخرى وصالت إىل تفضي اليت والوصالت الروابط على

    ( الرومنسية االجتماعية،

 والقنوط اليأس من البطل حياة حتوؿ على داللة مشرقة صحراء اىل الفارغة ادلعتمة الصحراء صورة فيو تتغري ( 2تحوالت ) بػ ادلوسـو الرابع الفصل أما

 .واالمل احلب حياة اىل

 اليت الزرقاء واخللفية جديد من ولد فكأنو االفرتاضي عادلو يف البطل حياة تغري عن يتحدثاف فهما "والدة" و " البين بين " بػ ادلعنوف الفصل حني يف

 .التحوؿ ىذا بعمق توحي فجأة تنبثق



 عملو عن البطل بفصل تالشي فصل ويف إفرتاضية عالقة بعد البطالف ينفصل العشاق ثورة /العاشق حب ليلة ففي أحداثها و الرواية فصوؿ وتتابع

 اذلادئة الطبيعة صورة عنو تعرب وىذا اسرتاحة أخد فيقرر ادلتكرر غيابو بسبب

 واليت أزرؽ بلوف مضاعة كلمات عرب النصوص منها تتوالد اليت اخلضراء التوت أوراؽ من مقاطعو تتشكل لشعر متحركة صورة يظهر الذي وجود ففصل

  واالفرتاضي الواقعي العادلني إتصاؿ على تدؿ

 فيلم من وادلقتطع الرواية غالؼ فتح عند ادلنبعث الصوت مع كانت البداية الكلمات، عنو تعجزه ما على يعرب الصورة خلطاب مدعما الصوت حيضر

 وجود فال الصحراء ىذه يف العاطفي والفراغ اخلواء على للداللة الريح صوت مث افرتاضي، عامل يف يعيش البطلني فكال  The Matresx ماتركس

 االوؿ رابطني شكل على  America Beauty األمريكي الفيلم من مقتطعني بتوظيف أيضا اجلمايل البعد ويتدعم فالت، يف هتب لرياح إال

  بائسة صحراء اىل فاشل زواج فمن البطل عاشها اليت التجربة حقيقة عن ليعرب '' خارجي ومظهر ديكور مجرد زواجنا إن والثاني '' العنواف بنفس

 الثابتة الكلمات فرضتها اليت واجلماد السكوف حالة من أخرجها فنيا مجاليا بعدا منحها وادلوسيقى والصورة للصوت الرواية توظيف بأف نرى ىنا من

 .ومدركاتو قدرتو حسب كل للملتقى مصرعيو على التأويل باب فتح وبالتايل

  :الروابط شعرية 3

 الفصوؿ عناوين يف تتمثل تفاعلية الغري الروابط (تفاعلي) متحرؾ ىو ما فيها و (تفاعلي غري) ثابت ىو ما فيها رابط مخسني على الرواية ىذه تعتمد

 البحث و التغري و بالتحوؿ متصلة معظمها وجود تالشي، العشق، وطن رؤيا، -والدة -بين بين– 2 تحوالت ،1 تحوالت ،sms الرملي العدم)

 .البطل على تسيطر اليت الذىوؿ حالة و االفرتاضي العامل ىذا يف الضائعة الذات عن

 مضمرة أخرى نصوص على حتيل اليت ادلضيئة الكلمات رابط 19 اىل عددىا يصل و مقطع /نص عن تتفرع اليت الروابط تلك ىي و التفاعلية الروابط

 .جذبو و الواقع عقم عن لتعرب

 .موسيقية نغات و معربة مجلية بلوحات االحداث أيضا تتدعم

 بكل العشها التجربة الدخل الملل أخذني ثم الصدفة أوجدتني " احللم و باخلياؿ اال تدرؾ ال اليت الرقمية االفرتاضية التجربة عامل يف البطل يدخل

 المشتت الضائع الوحيد أنا ... االزمنة كل عشت الالزمان ىذا من و االمكنة، كل عشت اللالمكان ىذا في ىنا ...فرح و ألم من فيها ما

 .16" التحوالت كل لتعبرني الثابت من برىة في عشت الملكوت سراب في



 و العنواف بنفس االوؿ رابطني شكل على american beauty سينمائية أفالـ من مقاطع يوظف نراه االفرتاضية التجربة ىذه واقعية ليدعم و

 يتعرؼ ادلتلقي جتعل ادلنتشرة الروابط اف كما خاصة متعة الرواية على أضفى التفاعلي التناص ىذا 17خارجي مظهر و ديكور مجرد زواجنا إف الثاين

 .الشعري النص لنا يظهر نزار لساف على تأيت اليت (الفل و الورد مساء جملة) الرابط تنشيط فعند االفرتاضية البطل شخصية على

 الفل و الورد مساء-

 الليالي مساء الياسمين، و

 التعب صحراء في الوحيد

 18.أنت حيث و الالشيء، سوا شيء ال حيث

 لنا فيظهر  نزار لست انا مجلة على الضغط عند ذاتو االمر و البطل معانات و أسرار عن تكشف التفاعلية ادلناصات ىذه

 سواي الني مني أغار

 لمست إن مني أغار و

 حريرك من شعرة أصابعي

 ال و عليا أقسو و مني أغضب و

 عليك القلب قسا إن لكنت

 سواي سواي لست كني ال

 19.رحماك أنا فمن يكني لم

 الذي الضياع عن تفصح و الذات، عمق يف الكامن الصراع حتدد و االفرتاضي عملو يف البطل يعيشها اليت اجلديدة احلياة للمتلقي تكشف الروابط ىذه

 : تقوؿ شعرية بأبيات الرواية تنتهي  الفلسطينية الفصائل وتقاتل للعراؽ أمريكا غزو عن تتحدث اليت الدردشات كتلك العريب الفرد يعيشو

  السوبراني االزرق في سأعيش

  عاشق ظالل بي تحيط



 20 الضوئية واأللياف

  عليها كتب اخرى ورقة تتناسل الضوئية كلمة على الضغط عند و

 سواي بأني اكتشف و

 كأني كان سواي و

  وىم حقيقي

 21 حقيقة ووىمي

 (حقيقة) ثالثة ورقة تظهر مث تظهر

  الوىم ظل الحقيقة

 نقرأ الوىم كلمة وبتفعيل

 عانقتني قابلتني وحين

 البالية صورتي وودعت

 ظلي ضاجعت ثم

 سواي ظلي وما

 22 فانتشينا

 و تتفرع نصوصها .الواف .صور. سينيمائية مشاىد توظف بصرية رقمية واقعية رواية قدـ  اد قبل من تكتشف مل بكرا أرضا العمل هبذا ادلبدع يطأ

 . الرقمي العصر معطيات مستثمرا ادلهمـو االفرتاضي االنساف واقع عن تعرب رواية أخرى، على لتحيل تتناسل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

 وشعرية خاصة مجالية ذلا -الرقمية الواقعية رواية- سناجلة زلمد للمبدع شات رواية اف االخري يف نستنتج

 على العالية االديب وقدرة الرواية بالغة على يدؿ ىدا كل فيها ادلوظفة البصرية السمعية تادلتشعبة والتقنيا نصوصها.ووصالهتا روابطها من مستمدة

 :، و عليو توصلنا اىل ما يليادلتلقي ياسر  شليز رقمي سردي خطاب لتقدمي التكنولوجيا تاستثمار معطيا

 .االدب التفاعلي نتج عن عالقة االدب بالتكنولوجيا فلم يعد رلرد خطاب مكتوب بل نص مصحوب مبختلف ادلؤثرات السمعية البصرية -

 .أخذت الرواية التفاعلية يف االنتشار بظهور احلواسيب و أصبحت أكثر االنواع حضورا يف وقتنا ادلعاصر -

 .رواية الواقعية الرقمية أكثر االنواع حضورا يف ادلشهد الثقايف العريب و الفضل يعود لرائدىا زلمد سناجلة -

استطاع زلمد  سناجلة من صياغة نص رقمي يستثمر ادلعطيات التكنولوجية ليعرب عن قضايا االنساف االفرتاضي و يتماس مع راىن االنساف  -

 .الواقعي

 .شات رواية الواقعية الرقمية توظف العديد من التقنيات السمعية البصرية و الرواية دعمت بعدىا اجلمايل -

 .رواية الواقعية الرقمية تسمح للمتلقي بالتفاعل معها و ختلصو من رتابة النص التقليدي -
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