
 -قراءة لعتبات الرواية الرقمية الحديثة-جماليات اإلبداع الرقمي        

 .  لمحمد سناجمة أنموذجا (رحمة إبن بطوطة إلى دبي المحروسة)"تحفة النظارة في عجائب اإلمارة" 

 

 لبنى بوخناف:   الباحثة                                                                            

 .قالمة/45 ماي8: جامعة                                                                            

 :الممخص

     تعرف الكتابة الروائية عموما تحواًّل بارزًا يحكمو ىاجس البحث عن النموذج المغاير والشكل الروائي المتفرد بغية تحقيق التميز الفني ،خاصة في 
واستثماره كوسيط أّولي في الكتابة اإلبداعية وقد شّكل ىذا العالم بالنسبة لدى كثير من المبدعين منفذا وأسموبا  (الرقمي)ظّل اإلىتمام بالعالم اإلفتراضي

حديثا في التعبير يتالءم وُمقتضيات العصر انطالقا من إستثمار الُمنجزات التكنولوجية في تطوير العمل الروائي، الذي أصبح يجمع بين الصوت 
ما يضعنا في فضاٍء سرديٍّ جديد، يستغل ُمجمل الروافد الرمزية واأليقونية وُيحّوليا إلى قوى ضمنية من - بمختمف الصيغ واألشكال-والصورة والكممة

شأنيا ممارسة سمطتيا عمى القارىء بأسموب غير مباشر، ُيضِفي عمى اإلبداع صبغة جمالّية ،ويترك في نفس المتمقي مساحة ال محدودة من الحيرة 
 (.تحفة النظارة في عجائب اإلمارة)المحركة لمتأويل والتفاعل شأنيا في ذلك شأن رواية محمد سناجمة 

 .األدب الرقمي، الرواية الرقمية، العالم اإلفتراضي، محمد سناجمة، العتبات، التفاعل: الكممات المفتاحية

 :لمحة عن األدب الرقمي. 1

     أثمرت عالقة األدب بالتكنولوجيا عن والدة أدب من نوع خاص يتميز بعديد الخصائص التي خمقت لو ُفرادتو وتمّيزه عن نظيره الورقي، إنو 
فاألدب الرقمي أدب آلي حسي ومرئي ''  (الحاسوب) الذي اقتحم ساحة اإلبداع بصفتو لونا إبداعيا منبره األساس الشاشة الزرقاءاألدب الرقمي

وبالتالي، فاألدب الرقمي يمتح وجوده من عالم الوسائط السمعية .بصري أكثر مما ىو أدب تجريدي كما كان الحال سابقا مع األدب البياني
 وبالتالي فاألدب الرقمي ىو كل أدب ُيقدَّم عبر جياز الحاسوب ويعتمد الصيغة (1)''والبصرية مادام يقوم عمى الصوت والنص والصورة والحركة

يستعين بالحاسوب أو الجياز اإلعالمي من أجل كتابة '' الرقمية في الكتابة والطرح سواء كان أدبا سرديا أو شعريا أو دراميا حيث يبقى األساس أنو
نص أو مؤلف إبداعي ويعني ىذا أن األدب الرقمي ىو الذي يستخدم الواسطة اإلعالمية أو جياز الحاسوب أو الكومبيوتر ويحول النص إلى 

 .(2)''عوالم رقمية وآلية حسابية

ا غير تقميدي ال يمكن أن ''       يشكل األدب الرقمي حالة إبداع جديد أفرزىا عالم التكنولوجيا الحديثة، فكل نص ينتمي إلى األدب الرقمي ُيعّد نصًّ
يتأّتى لمتمقيو إال عبر الوسيط اإللكتروني أي من خالل الشاشة الزرقاء واليكون ىذا األدب تفاعميا إال إذا أعطى المتمقي مساحة ُتعاِدل أو تزيد عن 

بمجموعة من الخصائص والشروط التي ...- شعر، مسرح، رواية- ، وقد تمّيز األدب الرقمي بنصوصو المتنوعة (3)''مساحة المبدع األصمي لمنص
 :أكسبتيا فعالية وتمّيزا ُممِفتا عن نظيره الورقي ومن أبرز ىذه الشروط

 .أن يتحرر مبدعو من الصورة النمطية التقميدية لعالقة عناصر العممية اإلبداعية ببعضيا  -
 .أن يتجاوز اآللية التقميدية في تقديم النص األدبي -
 .أن يعترف بدور المتمقي في بناء النص وقدرتو عمى اإلسيام فيو -
 (4).أن يحرص عمى تقديم نص حيوي تتحقق فيو روح التفاعل لتنطبق عميو صفة التفاعمية -



    وعميو فاألدب الرقمي إبداع حداثي تفاعمي في جوىره استأثر باىتمام الُمبِدعين في مختمف المجاالت وأصبح لمصبغة الرقمية تأثيرىا الواضح 
 .عمى جمالية النصوص األدبية وتمّيزىا

 :''تحفة النظارة في عجائب اإلمارة''جماليات اإلبداع الرقمي لعتبات رواية . 2

يجد المبدع في مجال الكتابة الرقمية نفسو أمام العديد من التحديات خاصة تمك التي تتعمق بالوسائط المتعددة والتركيب الفني واالخراج الرقمي،     
ودورىا الكبير في بناء الحكي ونسج عالمو المتفرد عن كل تخييل سردي ورقي وقبل الدخول في مقاربتنا لمبنية التفاعمية من خالل عتبات الكتابة 
الرقمية متمثمة في صورة الغالف ال بأس من التذكير بخصائص الرواية الرقمية ومدلوليا رغبة في كشف ُىّوة الفرق بينيا وبين نظيرتيا الورقية، 

وبالذات تقنية '' حيث تّتِسم الرواية الورقية بكونيا أقدر األجناس الرقمية استخداما لمختمف األشكال والتقنيات الجديدة التي أنتجيا العصر الرقمي
ومؤثرات المالتي ميديا المختمفة من صورة وصوت وحركة وفن الجرافيك واألنيميشنز، وتدخميا ضمن البنية السردية  (HyperText) النص المترابط

  .(5)''لتعبر عن الزمن الرقمي والمجتمع الذي أنتجو ىذا العصر: نفسيا

لقد جاءت '' : أفضل من عّبر عن تميز الرواية الرقمية في عالم اإلبداع األدبي حين اختصرىا قائالمحمد سناجمة     ُيعّد الكاتب األردني المبدع 
-الرواية الرقمية لتعبر عن العالم سواء رفضا أو إيجابا ولتستشرف المستقبل والروائي ُمكتِشف قبل كل شيء ألن لو عينا ثالثة ليست لدى اآلخرين

 وبعبارة أدق ىي تمك (6)''الجغرافيا القادمة...الزمن القادم، وبالجغرافيا األخرى...وىذا الروائي معنّي تماما بالزمن- الروائي المبدع ال المقمد طبعا
ُنيا عالم السرد قصد التعبير عن إنسان العصر وخصوصياتو في رحمة  الرواية التي تستثمر األشكال الجديدة التي أنتجيا العصر الرقمي، وُتَضمٍّ

 .انتقال من العالم الواقعي إلى االفتراضي

  :    بالرجوع إلى عتبة الغالف التي اختارىا محمد سناجمة واجية أمامية إلبداعو الرقمي تصادفنا الصورة الرقمية اآلتية

 

 



 

      بمغايرة غير مألوفة لغالف رواية سابقة ندخل اإلبداع الرقمي لمحمد سناجمة بالنقر عمى زر الفأرة فتظير أمامنا واجية تمخص فحوى عممو 
الروائي بشكل مختمف يوحي من الوىمة األولى برقمية روايتو، حيث يشكل الغالف مشيدا شامال يتمحور حول بؤرة داللية مركزية ُتشّكل ُصمب 

الرواية ونواتيا ، فقد جاء الغالف في شكل مستطيل ُمحمَّل بالعديد من األيقونات والروابط المختمفة التي تظير فور تنشيط غالف الرواية أو واجيتو 
األمامية، ويشير لونيا األبيض المكتوب فوق خمفية سوداء قاتمة إلى كونيا روابط يمكن فتحيا واإلنتقال عبرىا إلى صفحات أخرى ويجد قارىء 
الرواية صعوبات جّمة في مقاومة إغراء وجمالية تصميم الغالف اإللكتروني ، فيبادر بأسموب غير مباشر إلى فتح الروابط والدخول في عممية 

'' جزءا من اإلبداع الرقمي لمرواية، ألن الخاصية التي تكتسبيا الصورة في الرواية الرقمية ىي خاصية - دون وعي منو-  استكشاف ليجد نفسو
التكثيف والتشعب بل ىي تقنية خطيرة تتجاوز عالم التشكيل الجمالي إلى عالم امتالك األشياء والنفاذ إلى الحقيقة التي يراىا القارىء، بل الحقيقة 
التي يتكّيُنيا ويتخيميا في فضاء الخيال البعيد، الفضاء الرقمي الذي يسمح لو بأن ُيِضيف من ِعندّياتو أشياء كثيرة ال يغدو ُمشاِركا لممبدع في 

 (.7)''العممية اإلبداعية ، بل ليصبح ُمنِتًجا جديدا لنص جديد، ومن ثم تتحقق اإلنتاجية لمنص األول نص المبدع

     تبرز عمى صفحة الرواية العديد من الرموز واأليقونات تعزيزا لصفة الرقمية خاصة فيما يتعمق باإلحالة إلى مواقع التواصل 
 19994)من جية اليمين، إلى جانب اإلشارة إلى عدد الزوار الذين يدخمون بصفة مستمرة إلى الصفحة (فيسبوك، تويتر، يوتيوب)اإلجتماعي

وىذا ما يشير إلى أن رواية محمد سناجمة ُتقدٍّم نفسيا عبر الفضاء اإللكتروني بوصفيا موضوعا ىاما لممعاينة البصرية وليست مجرد نص  (زائر
 المحدود، وعمى يسار الغالف يتمركز إطاران مستطيالن بمون مغاير لخمفية الصورة يتضّمنان بصري/رقميأدبي مطروح لمقراءة ،بل ىي فضاء 

 : توجييان أساسيان يقترحيما الكاتب عمى قارىء عممو عمى النحو اآلتي



 

ل غالف الرواية  بكل -     يفتح الكاتب باب التفاعل عمى مصراعيو انطالقا من الصورة السابقة في محاولة جادة لكسب ثقة المتمقي وىذا ما ُيحوٍّ
إلى قناة تواصمية ىامة غايتيا الكامنة ىي القارىء فتوظيف األشكال األيقونية السابقة إنما يحمل سمة القصدية من - أشكالو األيقونية وروابطو
عالمات إشارية ُتشع دالالت وترتبط بالمتن بشكل أو بآخر وفي بعض األحيان تكون اختزاالتو، لذا إىتم المعاصرون ' ''الكاتب نفسو وماىي سوى

بتصميم أغمفتيم ليس فقط لتكون فّعالة وقادرة عمى جذب االنتباه بل لتساعد في فك شفرات النص، وصورة الغالف واحدة من الضرورات التي 
تخص اإلثنين معا يحتاج إلييا المتمقي بنفس درجة حاجة الكاتب إلييا، فالتفكير في مكوناتيا ومحاولة تفسيرىا يجعل القارىء مشاركا فّعاال في 

كتابة النص الذي يأبى أن يأتي كامال من مؤلفو، وُيصّر أن يكون نبتة ال تنمو إال بقراءة ُمتمٍق قادر عمى تخّيل ما لم يخض فيو الكاتب الذي أرى 
 (.8)''ِحرفّيتو أصبحت تكمن في مدى استغاللو طاقات المتمقي الذىنية والتذوقية

ىي بمثابة عتبة بصرية وخطوة ضرورية ال تقّل جمالّية عن مكنون الرواية فيي بمثابة خطاب ُمواٍز ُيمّيد  (الغالف)    وعميو فالصورة الرقمية 
إال أنيما يجتمعان في بنية '' عممية الولوج إلى عوالم النص وتفسيره، وبالرغم من استقالل مجال المغة عن الصورة باعتبارىما خطابان نافران 

الغالف كخطاب بصري متكامل، وىو ما يضفي مسحة جمالية تظاىي فحوى العمل نفسو استنادا إلى التفاعل القائم بين مستويين مختمفين في 
الطبيعة لكنيما متكامالن في الوجود ،فكما أن العالمة األيقونية تشير إلى تركيب لمجموعة من العناصر المؤدية إلى إنتاج داللة ما، فإن العالمة 

 .(9)''التشكيمية ال تشتغل باعتبارىا كذلك إال في حدود تأويميا ككياٍن حامٍل لدالالت

      تتجّمى أىمية المستوى البصري األيقوني لغالف رواية محمد سناجمة في كونو يشكل إضاءة ُمغرية عمى زوايا ُمعّينة تخمق لمصورة جماليتيا 
بزوايا نظر وجيية، في حين تجّمت المقطة المركزية  (مباشرة)وتؤثر في التشكيل العام لمكوناتيا خاصة في ظل اختيار محمد سناجمة لصورة مقابمة

لمغالف في تمك المساحة الشاسعة التي مثّمتيا الصحراء بمونيا البرّاق والتي شغمت عمى إثرىا نصف الصورة، في حين كان النصف اآلخر انعكاسا 
لفخامة العمران بمدينة دبي في لقطة نادرة تجتمع فييا أصالة الصحراء بتطور العمران عمى أرض واحدة، في مشيد ُيمّخص مبدأ التعايش العرقي 

والحضاري الذي نستشّف عبره مستوى متقدم من االبتكار الفني الذي يأسر الحّس الجمالي المتفّجر في ثنايا الرواية ،خاصة في ظل اعتماد الصورة 
وىي التموينات التصويرية لألشياء : وىي األلوان والخطوط والمسافات ،وأشكال التعبير:مادة التعبير'' الرقمية عمى منظومة ثالثية من العالقات 



إذن فكل (10)''ويشمل المحتوى الثقافي لمصورة من ناحية وأبنيتيا الداللية المشكمة ليذا المضمون من ناحية أخرى:واالشخاص ،ومضمون التعبير
 :                              مافي صورة الغالف ُيِحيل ويدل ولو معنى، إنو ببساطة بؤرة من العالمات الدالة وىذا ما يمكن أن ُنمّخصو عمى النحو اآلتي

 

     الرواية الرقمية

 

 .الكتابة/الكممة الصوت/الموسيقى الصورة 

     توّزعت الرسائل المسانية توزيعا رقميا مقصودا حيث حرص الروائي عمى اختيار ِقَيم ألسنّية فّعالة تجذب انتباه القراء ومن بين أىم العناصر 
 الذي جاء عالمة فارقة ُتثِبت ىوية الرواية لمؤلفيا وتؤكد ممكّيتو األدبية والفكرية ،كما محمد سناجمةإسم المؤلف : المناصية التي اليمكن ُمجاوزتيا

القارىء خاصة في ظل الحضور الُممّيز ألعمال محمد سناجمة في عالم اإلبداع الرقمي، وقد عّزز ىذه /أن إسم الكاتب يمنح سمطة توجيو المتمقي
القيمة باختيار خط غميظ كعالمة بصرية دالة ُتخاِطب القارىء قصًدا ،وتستثمر عتبة الغالف كداٍل جمالّي يخطف بصر القارىء وُيسِيم في تعزيز 

 :وجوده في عالم الرواية الرقمية، وقد تجّمت الرسائل األلُسِنية في غالف الرواية عمى النحو اآلتي

 

 

 

 الذي جّسد مدخال أّوليا لولوج عالم الرواية الرقمية وسبر أغوارىا العنوان      يضعنا مؤلف الرواية في حضرة رسالة ألسنية بارزة تمثّمت في 
 روالن بارطىو ما يسميو  (العنوان والصورة)الُمضمرة خاصة في ظل التناسق الواضح بينو وبين مضمون الصورة، وىذا التجاور الفني بينيما

(Roland Barthes)  باإلرساء(ancrage) '' ألنو دعم معنى واحدا ليا بين مجموعة من الدالالت الممكنة وقال النص ما قالتو الصورة ،ولنا أن
نؤّول الصورة من العنوان وىنا نرى إلى أن المرئي خاضع لمتأويل بطبعو الداخمي من جية، ومن جية ثانية بسبب العناصر الداخمة عميو من 

 ولعل قارىء عنوان ،(11)''ناىيك عن أن التأويل ال يستقيم إال بمعرفة السياقات المخصوصة وبالمعرفة بشكل عام (العنوان في ىذه الحالة)خارجو



تحفة النظار في غرائب األمصار '' : يتبادر إلى ذىنو مباشرة التناص اإلبداعي مع عمل محمد بن جزي الكمبي الموسوم بمحمد سناجمةرواية 
وكأن بمحمد سناجمة يمضي في استكمال رحمة جديدة ُمقتِفيا أثر سابقيو، غير أنو فتح أبواب إبداعو عمى عالم الرقمية ما أثمر '' وعجائب األسفار

تأكيدا لمدور الريادي لمدينة دبي في خمق ىوس البحث عن كل ما ىو مغاير األمر '' تحفة النظارة في عجائب اإلمارة '' عن والدة عممو اإلبداعي
إلمارة الذي أثار اىتمام المبدعين فقّرروا تأثيث عالم الرقمية بمختمف اإلبداعات ، وفتح باب التنافس تعبيرا عن الخصوصية الثقافية والحضارية 

مع الثورة ''  كأكثر بقاع العالم احتضانا لمتنوع اإلنساني العرقي والثقافي فيي مركز التجارب اإلنسانية ومعقميا األزلي يقول محمد سناجمة دبي
د الزمان عند نقطة تقبل التقديم والتأخير مثل شريط ُمسّجل وذلك في سياق العصر الرقمي  الرقمية انتفى المكان فغدا نياية تقترب من الصفر وُتوحٍّ

 .(12)''الجديد الذي أنجب إنسانو المختمف تماما، وىذا اإلنسان يحتاج إلى طرق جديدة لمتعبير تستجيب لتقنيات العصر الرقمي الجديد

     حاول سناجمة تحويل عنوان روايتو الرقمية إلى وعاء يحوي ُمجمل الدالالت باعتماد لغة غنّية ُموِحية واألىم أنيا قابمة لمتأثير البصري تجمع 
بين القديم والجديد، الواقع والخيال، األصالة والحداثة في عالم رقمي منفتح ومازاد من العمق الداللي لعنوان الرواية ارتباطو بخمفية الصورة حيث 

شّكال ثنائية رمزية دالة تنفتح عمى كون رقمي أرحب ُتمّخصو صورة الغالف دون أن ُتدِلي صراحة بمضمونو قصد إحداث عنصر اإلثارة والتشويق 
أىو إبن بطوطة : لدى المتمقي، ودليل ذلك صورة الرجل الذي يمتطي حصانو في مواجية عالم دبي الساحر، حيث فتح مشيدا ضبابيا مميء بالحيرة

نفسو؟ أو أي رجل ىو؟ ، وما السؤال سوى مفتاح اإلثارة وىو ُمنطمق إنجاح عممية التواصل وَدْفع المتمقي لولوج عالم الرواية لكبح جماح فضولو 
،والوصول لفحوى المتن الروائي دون أدنى حاجة لتقميب صفحاتيا إّنما بالنقر عمى زر الفأرة كخطوة أساسة لسبر أغوار الرواية وتمّمس فعالية 

 .رقمّيتيا

 :عتبة /     إذا عدنا إلى اإلطار الخاص بروابط الغالف الرقمي لرواية محمد سناجمة وتحديدا عمى يمين اإلطار متمثمة في احدى عشرة رابطا

 

 



 

 :سنحاول التعميق عمى أىم الروابط بحسب أىميتيا وداللتيا

 .الصفحة الرئيسية.1

بداء الرأي سواء من خالل توجيو مالحظات لمكاتب: تعميقك / أكتب رأيك.2 أو حتى (محمد سناجمة)ُيتيح ىذا الرابط إمكانية التعميق عمى الرواية وا 
متفاعال اختمفت  (17)من خالل التعبير عن اإلعجاب وتقديم اإلطراءات حول العمل االبداعي ،وقد وصل عدد التفاعالت عبر ىذا الرابط إلى 

طريقة تعبيرىم وتنّوعت تعميقاتيم عمى فحوى الرواية وتقنية تقديميا، وقد أجمعت أغمب التعميقات عمى إبداع محمد سناجمة في طرح فكرة روايتو 
عجاب الُقرّاء، ومثال ذلك قول أحد المتفاعمين قرأت قصة تحفة النظارة وبصراحة اندىشت : وتقديميا بأسموب رقمي حداثي مّيز عممو وأكسبو ثقة وا 

جدا من مدينة دبي ما كنت أعرف أن دبي بيذا الجمال والروعة، بصراحة القصة دفعتني ألزور دبي شكرا لممبدع محمد سناجمة ياالي عرفني عمى 
 .مدينة مدىشة مثل دبي

 يسمح ىذا الرابط بإقامة جسر تواصل بين جميور المتفاعمين والكاتب، وبين المتفاعمين: أكتب تجربتك مع دبي.3

فيما بينيم حيث يخمق ىذا الرابط مساحة رقمية لتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بزيارة مدينة دبي، ونقل مختمف التجارب الواقعية وربطيا 
مدينة دبي ممتقى َتَشاُرك وَتَحاُور بين - انطالقا من الرابط السابق-بالصورة المبدعة التي وّظفيا الكاتب وحّددىا كإطار عام لمحتوى روايتو، جاِعالً 

 .الُمبِدع والُقرّاء في عالم رقمّي ساحر يجمع الواقع بالخيال



ُيِتيح ىذا الرابط إمكانية كتابة نياية لمرواية تختمف تماما عن النياية التي اقترحيا محمد سناجمة وىنا تحديدا تتجّمى : إقترح نهاية أخرى لمقصة. 4
الصبغة الرقمية التي تضمن تمّيز الرواية الرقمية عن نظيرتيا الورقية، كونيا ال تكتفي بدور المتمقي العادي المتمثل أساسا في القراءة إنما تجعل 
منو ُمشاِرًكا في العمل االبداعي، وىذا ما ُيثِني عمى دور الروابط واأليقونات عمى اعتبار أن الممارسة والممس والمشاىدة والنقر جزء من العمل 

المتمقي وعدم /تصبح ُموّجية عبر األيقونات وىي التي تفرض نفسيا بفتحيا ،ومن ثم يحدث التفاعل بين النص والقارىء'' القرائي بمعنى أن القراءة 
أي قراءة مغمقة ،إذن فالنص اإللكتروني تصحبو دائما قراءتان قراءة عابرة بدون النقر عمى األيقونة وىي :الفتح يجعل من القراءة أحادية الداللة 

قراءة ناقصة، وقراءة تامة تستمزم النقر عمى األيقونة ،تنقمنا إلى عوالم أخرى خفية تزيد من فيمنا لتجربة المبدع ومدى رؤيتنا أو الولوج لعالمو 
 .(13)''الرقمي

الرابط يقدم سناجمة بعًضا من أسرار ابداعو الرقمي حيث يتحدث عن االرىاصات األولى لكتابتو الرقمية دون أن /في ىذه العتبة: الواقعية الرقمية.5
يخفي ردود األفعال السمبية حول الكتابة الرقمية التي ُتعّد ابداعا جديدا وغير مألوف لدى أغمب القراء، حيث تغّيرت عمى إثرىا داللة الكتابة ولم تعد 
ىذه األخيرة ُمجرد كممات عمى ورق بل غدت عممية معقدة تعتمد لغة ذات صيغة رقمية ،وىذا ما يحيل بدوره حسب رأي محمد سناجمة إلى تغّير 
معنى الكاتب نفسو فقد أصبح ُمطاَلًبا بأن يمتمك مقدرة لغوية وميارة الكترونية فمثمما لإلبداع الورقي لغتو ، تضطمع اإلبداعات الرقمية بمغة جديدة 

تستوجب معرفة وقدرات خاصة من شأنيا إخراج العمل اإلبداعي في أرقى صورة ممكنة سواء من ناحية الكتابة أو التعميم أو حتى اإلخراج، وال أدّل 
التي ُتعّد أحد أىم العناصر التقنية الموظفة في النصوص الرقمية ال ألنيا تعكس قدرة المبدع عمى  (الصورة الرقمية)عمى ذلك من عتبة الغالف

نما لكونيا أيقونة تمثل الحضور والغياب، تبرز الداللة وتدفع إلى  التحكم في النات أو في نظام الواب أو في األدوات اإلجرائية لنظام البرمجة،  وا 
أيقونا داالًّ يخمق جمالية ُتِثير المتمقي - ُممثّمة في صورة غالفيا -وىذا ما يجعل من الرواية الرقمية  (14)''البحث عن المعنى عبر عناصر التأويل

 .وترفع سقف ِثقتو باإلبداع الرقمي

    وعميو فقد شّكمت الروابط الُموّظفة عمى امتداد مساحة صورة الغالف جانبا ىاما في عالم الكتابة الرقمية عند محمد سناجمة وىي في الحقيقة 
 .ركائز تسند العمل الروائي ، وتفسح مجاال تفاعمّيا أوسع لمتعالق اإلبداعي بين العالم اإلفتراضي والواقعي

 :خاتمة

      أبدع الكاتب محمد سناجمة في تحويل التكنولوجيا إلى أداة تسريد لمحكي تعزيزًا لمرحمة ىامة في عالم الكتابة الروائية تتجاوز اإلبداع الورقي 
وتنفتح عمى األدب في صيغتو الرقمية ، ُمحاواًِل تجديد البنية التخييمية لمنص الرقمي ووضع القارىء في فضاء سردية جديدة ُتحاِكي التقنيات 

ل القارىء إلى ُمشاِرك فّعال في العممية اإلبداعية انطالقا من إستثمار تقنية الروابط التفاعمية كجسر يربط القارىء بمكنون العمل،  التكنولوجية ،وُتحوٍّ
 .تفاعمية المحدودة/بل يتجاوز ىذا الحد حين يتحول إلى كاتب ثاٍن ينقل رؤيتو الخاصة، ويترك بصمة تفاعمو مع العمل في مساحة رقمية
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