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 :عنوان المداخلة

  التقنيات الرقمية في الرواية التفاعلية

 

       لقد نتج عف انفتاح األدب عمى التكنولوجيا والدة ما يعرؼ باألدب التفاعمي الرقمي، الذي يتخذ مف شاشة الحاسوب 
مجاال لظيوره مستفيدا مف اإلمكانيات اليائمة التي تمنحيا الوسائط المتفاعمة المستدعاة كعناصر بنائية، تجعمو مرئيا ومسموعا 
ومقروءا في الوقت نفسو، محولة فعؿ القراءة إلى إبحار، والقارئ إلى مبحر، ومف األدب الرقمي بزغ شكؿ سردي ىجيف يجمع 
بيف التقنيات السردية المألوفة، وبيف التقنيات الرقمية المعموماتية التي يتـ توظيفيا لتصبح تقنيات كتابية وصيغ سردية جديدة 

 .تضاؼ إلى تقنيات السرد ىو الرواية الرقمية التفاعمية

  interactive novel :تعريف الرواية التفاعمية -1

 >>    ىي إحدى الفنوف الّسردّية التي يقـو فييا المبدع باستثمار الخصائص التقنية لمحاسوب فضال عف شبكة اإلنترنت فيي 
<<"إّف األدب مرآة عصره"جنس أدبي توّلد في رحـ التكنولوجيا المعاصرة، وتغذى بأفكارىا ورؤاىا، محققا مقولة 

فما كاف ليذا . (1)
لكتابتو، وكؿ ما تتيحو المعموماتّية مف " software"الجنس أف يتأتى بعيدا عف التكنولوجيا إذ البد لو مف برامج مخصصة 

ُمصاغا في صيغة إلكترونية، إذ يجمع بيف األصؿ الروائي والبرامج اآللية اإللكترونية، وبما أّف . وغيرىا... روابط ووصالت 
 "ميشيل جويس"العالـ الغربي أسبؽ مّنا في التكنولوجيا، فكاف الرائد في مجاؿ اإلبداع اإللكتروني، لتكوف أّوؿ رواية تفاعمية لػ 

"Micheael Joyce" قّصة بعد الظهيرة" بعنواف" "afternoon,a story ,"مستخدمًا البرنامج الذي وضعو , (ـ1986)عاـ
 . (3 )وُكتبت ىذه القصة بالمغة اإلنجميزية، storyspac"(2)"  "المسرد "وأسمياه( Bolter)" بولتر "مع

                                                           
 .111، ص2006، 1مدخؿ إلى األدب التفاعمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: فاطمة البريكي - 1
 

 ونوافذ يمكف ربط ، النص مف خالؿ خمؽ مساحات لمكتابة تسمح لممتمقي بتنظيـ شظايا،لكتابةؿ (سيطةو)وىو عبارة عف بيئة  "storyspac"المسرد  - 2
ألسود غالبًا، وأصواتًا وأفالمًا، تظير كّميا مف خالؿ  تضميف النّص أشكااًل جرافيكية بالمونيف األبيض واومف الممكف أيضا، إحداىا باألخرى

(. 113المرجع نفسو، ص: فاطمة البريكي).الّنص
3
 -   http://en.wikipedia.org/wiki/afternoon,a story, 06/10/2015   , 08:22 
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 "الروائي الجديػػػد"، و"storyspac"عمى برامج خاصػػػػػػػػػػػػػػػػة منيا؛ المسػػػػػػػػػػػػرد" الرواية التفاعمية"     ويعتمػػػػػػػد مؤلؼ 
"newnovelist"(4) ،برنامج وىناؾ برامج أخرى مثؿFlash (5)وبرنامج ،Adobe Photoshop (6) ... فيذه البرامج ترتبط

حيث تقّدـ إضافات أو ... بمختمؼ النصوص عمى اختالؼ طبيعتيا؛ كتابية، تشكيمّية، جداوؿ، صور ورسـو توضيحية
 .إضاءات لفيـ الّنص

 ألّف امتالؾ أدوات العصر سيؤدي إلى تمّكف المبدع مف آداء >>وُتسيـ الرواية التفاعمية في جذب أصناؼ عديدة مف القّراء     
, إذ يصبح قادرا عمى التفكير بطريقة تتناسب أيضا مع العصر الذي يعيشو, دوره بشكؿ أفضؿ منو في حاؿ عدـ امتالكو ليا

ومف شأف ىذا أف يؤثر في الطريقة التي سيتمقى بيا الجميور , وأف يبتكر ُطرقا جديدة لتقديـ إبداعاتو تتالئـ أيضا مع عصره
<<.نصو وكيفية تفاعمو معو 

 فيتحّوؿ المتمّقي في الرواية التفاعمّية مف المفعولّية إلى الفاعمّية، ألّف الّنص تغّير ولـ يعد ورقّيا، (7)
والمؤّلؼ تغّيرت طبيعتو فأصبح يستعمؿ اآلالت والبرامج اإللكترونّية، ويبدع بواسطتيا، وبالتالي فالمتّمقي حر في اختيار الخط 

 . الذي ينتيجو، فيكسر الّنمطّية الخطية المألوفة مع الكتاب الورقي

أو يستعيف بتوظيؼ الروابط الحاسوبّية  (إلكتروني/كالسيكي)     إّف الرواية التفاعمية جنس أدبي إّما مزدوج الخاصية فيو 
وسائطيا المتعددة، ليّتخذ شكال رقميا متمّيزا ال يمكف لو التحّوؿ عف تشكالتو اإللكترونّية؛ فيو عمى الشاشة الزرقاء بوابة ال 

كما أّف الرواية التفاعمية تتشكؿ مساراتيا النصّية وفؽ مستوييف مسؤوليف عف تحديد . يمكف ليا أف تفتح خارج اإلطار الحاسوبي
شراكو في إعادة صياغة النص وتحديثو، وىذاف  فرصة استثمار المبدع لمخيارات التقنية التي تسيـ في استدراج المتمقي وا 

 :  المستوياف ىما

 point de" التي تتمسؾ فكريًا ومنيجيًا بوجية نظر واحدة، مع األخذ بعيف االعتبار، أف مفيـو  وجية نظر:الرواية األحادية- 
vue " طريقة يستعمميا المرسؿ لتنويع القراءة التي يقـو بيا المتمقي لمقصة في مجموعيا، انطالقًا مف أجوائيا فقط، وأبسط مف

جيرار  "ُيعدّ ( 8).ذلؾ فإف مفيـو وجية النظر يتمخص في كونو الزاوية، أو الموقع الذي يضع الراوي نفسو فيو لرواية حكايتو
ألّنو مصطمح غير  (وجية النظر)مف أىـ الدارسيف والمنّظريف في ىذا المجاؿ فقد عارض  مصطمح " G. Genette" "جينيت

فقد مّؿ الروائيوف والنقاد مف الطرؽ التقميدية المحدودة التي ُتعرض بيا الرواية ". التبئير"دقيؽ، ثـ افترض مصطمح بديؿ ىو 

                                                           
. ىو برنامج متواجد عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ موقع الشركة المصّنعة ":  newnovelist"برنامج الروائي الجديد  - 4
5
تستخدـ إلضافة الصور المتحركة  (ىي منصة متعددة الوسائط مف إنشاء ماكروميديا )والمعروؼ سابقا باسـ مايكروميديا فالش  : Flashبرنامج  - 

والتفاعؿ عمى صفحات الويب، كما يشيع استخدامو في إنشاء الرسـو المتحركة وبث الفيديوىات كما في اليوتيوب واإلعالنات، وينتشر بمختمؼ صفحات 
. الويب لتصبح أكثر إثارة

6
 .يستخدـ لمرسـ والتمويف، والتصوير، والتالعب الفني:  Adobe Photoshop برنامج - 

-http://www.middle-east .(مقاؿ رقمي)الرواية التفاعمية ورواية الواقعية الرقمية،:  فاطمة البريكي- 7
online.com/?id=312311.28/11/2015 , 16:55 

 
 

 13ص. 1309، ع  2008 كانوف الثاني 31جريدة الصباح، " وجية نظر " سمير الخميؿ، قراءة في :  ينظر- 8
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، فنجد السارد أو الراوي عميمًا بكؿ "ىو"أو بضمير الغائب " أنا"والتي يقدـ بيا السرد، فإما أف تعرض الرواية بضمير المتكمـ 
.  شيء عف األحداث وشخوصيا

وفييا تتعدد وجيات النظر واألصوات وىي األنسب، واألكثر إثارة لمنشر عمى االنترنت، وتستفيد في نسخيا : الرواية المتعددة-
. المطبوعة مف إمكانية النص المتفرع، إذ إف استعماؿ الروابط في غير ىذه الرواية قد يعّرض ممارسات القراءة الحالية لمخطر

 وبيذا تكوف الفرصة 

أوفر أماـ المبدع، ألف يتفنف في أدائو التقني، وكذلؾ الفني األمر الذي قد يجعؿ المتمقي أكثر إثارة، ثـّ أكثر تفاعالً 
(9) .

الراوي العارؼ بكؿ شيء، وقّدر لشخوصو حجـ الحرية المتنامية /  فبتطور السرد تفجرت نتائج وجية النظر واختفى الكاتب   
داخؿ الرواية والتي تسمح عندئذ بالرأي، والرأي اآلخر، ومف ثـ لـ يعد يسعى الروائي إلى نظرة أحادية، لـ يعد ىناؾ البطؿ 

زاء . واحد المسيطر عمى األحداث، ألف مفيـو البطولة الفردية قد ذاب تحت وطأة الجماعة واختفاء الراوي العارؼ بكؿ شيء وا 
َمْف صاحب : المطورة لمبناء الفني لمرواية أصبحنا نعيد طرح السؤاؿ بالتفصيؿ (وجية النظر)ىذه النقمة الفنية النوعية كنتيجة لػ 

. وجية النظر؟ ىؿ ىو المؤلؼ؟ أـ ىو الراوي؟ أـ ىي الشخصيات؟

 : ظهور الرواية التفاعمية-2   

لمرواية التفاعمية عمى الساحة اإلبداعية الغربية، " Micheael Joyce"       قد ذكرُت في صفحات ولت ريادة ميشيؿ جويس
صدور أّول روايتين تفاعميتين بالفرنسية عمى قرص >> وبعد عشر سنوات مف صدور أّوؿ رواية تفاعمية بالّمغة اإلنجميزية تـّ 

" F.Dufour"لفرانك دوفور" الزمن القذر" و "F.COULON"لفرانسوا كولون " عشرين في المائة حب ريادة: "مضغوط وهما
رواية " Boby Rabyd  ""بوبي رابيد" والمعروؼ باسػػػـ R.Arellano "روبرت أرالنو" وفي العاـ نفسو أصدر الّروائي .(10<<)

وتأخذ إىتمامًا خاصا ألكثر مف سبب؛ ألّنيا متوفرة  ...>>وىي الّرواية األولى عمى األنترنت " Sunshine 69"تفاعمية بعنواف 
, ألّنو يدمج مواىب مجموعة مف الفنانيف والمبرمجيف باإلضافة إلى المؤّلؼ, كما أّف العمؿ تعاوني جدًّا, مّجانا عمى األنترنت

وىو تعاوني أيضًا بدعوة القّراء إلضافة , وبعض البرمجيات, تسجيالت صوتية, تصميمات, فيتضّمف العمؿ الّناتج صوراً 
 وتظّؿ الّتجربة (11<<)"ىذه فرصتؾ لتغيير الماضي, 69ال تنس إضافة مغامرتؾ إلى سجؿ ضيوؼ رواية . "تعييناتيـ اإلفتراضية

الغربية واضحة المالمح ناضجة في مقابؿ وجو شاحب ال يعكس المستوى اإلبداعي لمعرب، إاّل أّف ىذا النوع مف الرواية لـ 
لتظيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  . يغب تماما عند الروائييف العرب

                                                           
. 13 المرجع السابؽ، ص- 9
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 .256مف النص إلى النص المترابط، ص : سعيد يقطيف - 
11

 .256 ص المرجع نفسو - 



ظالل )الذي أبدع أّوؿ رواية عربية رقمية تحػت عنػػواف  (12)"محمد سناجمة"لممبدع األردني  (2001)أوؿ رواية تفاعميػػػػة عاـ
، وفي (2003) سنة (تنظير نقدي, رواية الواقعية الّرقمية)ليتّميا بكتاب , (2002)، تبعيا بنسخػػة ورقية ليا سنة (13)(الواحـد
وفي ,  كنموذج عربي ثالث لمرواية الّتفاعمية"صقيع"وبعد عاـ  منيا أصدر روايتو . "شات"صدرت روايتو الثانية  (2005)سنة 

 . "ظالل العاشق التاريخ السري لكموش"ىذا العاـ أصدر  روايتو الجديدة 

 في تجريب الوسيط التكنولوجي، مف خالؿ جعمو وساطة تقنّية ومعرفّية لتشييد "محمد سناجمة"    ويستمّر الكاتب األردني 
 صاحب رواية "إدريس بممميح"الفعؿ الرمزي وىذا ال ينفي وجود أدباء خاضوا غمارىـ في ميداف األدب التفاعمي مثؿ الكاتب 

 "أحمد خالد توفيق"، والدكتور (2005) سنة "محمد أشويكة" لمقاص المغربي "احتماالت"، وقّصة (2004) سنة "مجنون الماء"
وبخالؼ أسماء عربّية أخرى تراوح تعامميا مع ىذا الّنوع مف الكتابة بيف التجريب الذي أفضى إلى . "ربع مخيفة"صاحب قّصة 

. إنتاج  عمؿ واحد ال غير

  فتبقى الروايات التفاعمية بحاجة إلى وعي بتقنيات الكتابة الرقمية وآلياتيا، والتي يجيميا الكثير، ولفيـ ىذه الظاىرة      
االلكترونية متطمبات ثقافية ترمي إلى استيعاب الثورة الرقمية ومػػػا 

وىو ما لـ يتوّفر لدى قارئييا إاّل قمة منيـ مف ساند ىذه التجربة الجديدة .   أفرزتو مف نتاجات رقمية وآليات بنائية متطورة
يكتشؼ بسيولة أّنو أّوؿ أديب عربي، " ظالؿ الواحد"مف يقرأ روايتو ... >>:  قائال"أحمد فضل شبمول" وأّيدىا "محمد سناجمة"لػػ

، ويخضعيا ألفكاره الروائية، وكاف مثؿ ىذا األمر يعّد حمما (14)وربما في العالـ أيضا استطاع أف ُيجّند تقنيات شبكة اإلنترنت
نشرا إلكترونيا،  (الخطي)مف أحالـ الروائييف أو األدباء الذيف بدأوا منذ سنوات يتعامموف مع الشبكة، وينشروف إنتاجيـ األدبي 

ولكنو أقرب إلى الّنشر الورقي، مف حيث االستفادة مف تقنيات الشبكة وبنيتيا، في إنتاج أدب عربي جديد، يستفيد مف ثورة 
<<( hypertext)الوسائط المتعددة، ومف تقنيات النص المرجعي الفائؽ 

(15). 

فما ىي رواية الواقعية الرقمية؟ وما ىي خصائصيا؟ وما الفرؽ بينيا وبيف الرواية التفاعمية؟ 

  أنماط الرواية التفاعمّية-3

                                                           
 بتخصص في صحة البيئة والصحة المينية، وخريج معيد 1991خريج كمية الطب مف جامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية عاـ :  محمد سناجمة- 12
، ومؤسس 14000في الواليات المتحدة األمريكية بتخصص في التدقيؽ البيئي ونظاـ إدارة البيئة األيزو  BSI ( British Standards Institution)الػ
أوؿ رواية واقعية " ظالؿ الواحد"أدب الواقعية الرقمية، وىو أّوؿ مف نحت واستخدـ ىذيف المصطمحيف في العالـ وكانت روايتو ""و" رواية الواقعية الرقمية"

. رقمية في العالـ
13

 . موقع الروائي التفاعمي محمد سناجمة: خالؿ ىذا الرابط يمكف قراءة الرواية مف- 
WWW.Sanajleh shadows.8k.com 
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ىي عبارة عف مجموعة مف الّنظـ الشبكّية الموصولة معا، أو ىي سمسمة مف أجيزة الحاسوب الموصمة والتي تشارؾ في البيانات : شبكة اإلنترنت -
المكّونة مف الوثائؽ والمعمومات المترابطة معًا والمخّزنة في مالييف  (word wide web)والبرمجيات نفسيا، كما تعرؼ اإلنترنت بشبكة الويب العالمية 

. أجيزة الكمبيوتر وفي الّشبكات المكّونة ليا

. 5رواية الواقعية الرقمية ، مطبوعة إلكترونيا عمى موقع اتحاد كتاب اإلنترنت العرب، ص:  محمد سناجمة- 15



" Novel digital realism: " تعريف رواية الواقعية الرقمية- أ

 تمؾ الرواية التي تستخدـ األشكاؿ الجديدة التي أنتجيا العصر الّرقمي، >> عمى أّنيا "محمد سناجمة"    يعّرفيا مؤسسيا 
نساف ىذا العصر  اإلنساف )وتدخؿ ضمف البنية السردية نفسيا، لتعّبر عف العصر الرقمي والمجتمع الذي أنتجو ىذا العصر، وا 

ىي أيضا تمؾ الّرواية التي تعّبر عف التحّوالت ( رواية الواقعّية الّرقمّية)الذي يعيش ضمف المجتمع اإلفتراضي، و (اإلفتراضي
<<التي ترافؽ اإلنساف بانتقالو مف الواقعّية إلى اإلفتراضّية 

وبالّتالي ىي تشكيؿ لواقعّية نقمت اإلنساف مف كينونتو . (16)
أي الوعاء الذي يحوي " MULTIMEDIA"مجّسدة ابداعاتو الّرقمّية اعتمادا عمى مؤثرات الوسائط المتعددة  (الرقمّية)اإلفتراضّية 

إذ يتـّ توظيؼ ىذه الوسائط في الّنص ليكّوف رواية الواقعّية ... الّنص مصحوبا بالّصوت والصورة والّرسـو المتحّركة والجداوؿ
 فيي ال تختمؼ مف حيث البنية عف باقي الروايات التفاعمّية باستنادىا إلى تمؾ التطبيقات األدبّية الجديدة التي >>. الّرقمّية

يتيحيا الّنص المترابط، غير أّنيا تقـو عمى مبدأ التكّيؼ المضموني مع مقتضيات العالـ الّرقمي، في ظؿ واقعّية الكينونة 
<<اإلفتراضّية وحتمّية مصير المجتمع نحو الّرقمّية 

فيي الّرواية القادمػػة ولكف لف تتوّقؼ الرواية عندىا طالمػػػػػا أّف العالـ . (17)
والشيء الذي يمّيزىا عف غيرىا ىو قدرتيا الدائمة عمى اتخاذ أشكاؿ مختمفة باستخداـ الّتقنيات الّرقمّية . في تطّور مستمر

 .المتطّورة

:  خصائصها-

وىي توّظؼ كؿ . (الواقعّية واإلفتراضية)      رواية الواقعية الرقمية ظاىرة إبداعّية فريدة مف نوعيا فيي تربط بيف كينونتيف 
تمّيزىا البنيات والّروابط الرقمية وفعالية التجربة  (...قصة، شعر، موسيقى، مسرح ): األجناس األدبّية في بؤرتيا الرقمية

: اإلبداعّية كما تتمّيز بخصائص أخرى أجمعيا فيما يمي

الكممات نفسيا يجب أف ترسـ مشاىد ذىنّية ومادّية متحّركة أي أّف الكممة يجب أف >> : ػػػػ تعّدد لغات الّسرد، يقوؿ محمد سناجمة
تعود ألصميا في أف ترسـ وتصّور وبما أّف الرواية تحدث في زمف ضمف مكاف، وىذه األحداث قد تكوف مادّية ممموسة أو 

<<ذىنّية متخّيمة فعمى الكممات أف تمشيد ىذه األحداث بشقّييا 
فيي ال تكتفي بأىمّية الكممة بؿ تستخدـ كؿ التقنيات  . (18)

. الّرقمية والوسائط المتعّددة

.  ػػػػػػ حضور المبدع المبرمج، وتمّكنو مف تقنيات البرمجة واإلخراج الفّني

. ػػػػػػ شخصيات الرواية وأحداثيا إفتراضّية رقمّية
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ػػػػػ فاعمّية القارئ، وقدرتو عمى الفيـ واإلستيعاب الفكري والتقني وكذا تمّكنو مف إعادة بمورة الرواية في تشكيالت جديدة، 
 .واإلعتماد عمى التكنولوجيا الرقمّية

ألّف تغّير . ػػػػ الجممة في الرواية الواقعّية الرقمّية يجب أف تكوف مختصرة وسريعة ال تزيد عف ثالث أو أربع كممات عمى األكثر
. الّمغة يعني تغّير الرواية، فمـ تعد الّرواية مجّرد كتاب

.  ػػػػػ نتخّمص مف رقابة المؤسسات السياسية والثّقافّية، فال حاكـ ليا أو عمييا

. ، فف اإلخراج السينيمائي، فف كتابة المسرح وفف المحاكاة"HTML"ػػػػػ توظيؼ أحد التقنيات وأكثرىا نجاعة وفعالّية مثؿ لغة 

انبثاقيما مف نفس التربة اإلفتراضّية، فمماذا ُيفّضؿ " رواية الواقعية الرقمية"و" الرواية التفاعمّية"       يظير لكؿ مّطمع عمى 
.   اطالؽ ىذا المصطمح دوف غيره عمى روايتو الواقعّية، وما الفرؽ بيف النوعيف؟"محمد سناجمة"

 "    يعتبر سناجمة أف الخمط الحاصؿ بيف المصطمحيف يعود إلى إطالؽ بعض الّنقاد الغربييف اسـ الرواية التفاعمية 
interactive novel  "ويشرح سبب الّمبس ُمفّرقا بينيما . (19)عمى كال الّنوعيف، وقد سار عمى منواليـ غالبية الّنقاد العرب

>> :قائػػػػال
 مع ىذا التشابو الشكمي بيف الّنوعيف، فكالىمػػػػػػػػػا يستخػػػدـ التقنيات المختمفة في الفعؿ اإلبداعي مثػػػػػػػػػؿ تقنيػػػػػػػة 

ذلؾ أّف أدب . المختمفة لكف الفرؽ بينيما ليس في الشكؿ بقدر ما ىو في المضموف والمحتوى (الممتيميديا)و (اليايبرتكست)
<<عمى وجو الخصوص ىو شكؿ ومضموف  (رواية الواقعية الرقمّية)عموما و (الواقعّية الرقمّية)

رواية "وىو ما يعني أّف . (20)
ُتزاوج بيف الشكؿ الوسائطي ومضموف الواقع اإلفتراضي معا، فتركز عمى واقع وطموحات اإلنساف، بينما تكتفي " الواقعية الرقمية

وتمّخص الدكتورة فاطمة البريكي نقاط اإلتفاؽ . بكونيا شكال رقميا وليس بالضرورة محتوى واقعيا إفتراضيا" الرواية التفاعمية"
عف ذلؾ، إذ قاؿ إف  (محمد سناجمة  )باإلستعانة بما ذكره ...>> : واإلختالؼ بينيما عمى وفؽ محوريف أساسييف في قوليا

يكمف في الشكؿ السردي، بمعنى أّف كمتا الروايتيف تستخدماف تقنية   (الرواية الواقعية الرقمية)و (الرواية التفاعمية)اإلتفاؽ بيف 
 .(21)<<، والمؤثرات السمعية والبصرية المختمفة التي توفرىا التكنولوجيا الحديثة "Hypertext"النص المتفرع 

محصورة بزاوية المجتمع الرقمي االفتراضي المتشكؿ عبر " الرواية الواقعية الرقمية"    أمّا االختالؼ يكمف في الموضوع ألّف 
شبكة االنترنت، وبطؿ ىذه الرواية بالطبع ىو أحد أفراد المجتمع االفتراضي؛ أي أنو إنساف افتراضي يعيش في مجتمع رقمي، 

" الروايػػػػػػػػػػػػػػػػة التفاعمية"أما . وفي شبكة العالقات االفتراضيػػػػػػػػػة التي يبنييا، ومنظومة القيـ األخالقية التي يتصرؼ مف خالليا
تنفتح عمى كؿ ما يعّف لإلنساف مف ىاجس الكتابة عنو، فيستطيع توظيؼ األساليب الجديدة في الكتابة اإلبداعية المعتمدة عمى 

، والتقنيات الحديثة بكافة أشكاليا، مف دوف االلتزاـ بشرط "hypertext" والنصوص المتفرعة" multimedia"الوسائط المتعددة 
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فموضوعيا أكثر شمولّية، إذ ينضوي ضمنو مفيـو . وىذه نقطة اختالؼ واضحة. بالضرورة" الفضاء االفتراضي"الكتابة عف 
  (22)".رواية الواقعّية الرقمية"

 ( Email novel): ـــ رواية البريد اإللكترونيب 

ليرسميا فصال  (Hotmail)وىوتميؿ  (Yahoo)     وىي الرواية التي يستخدـ فييا المؤلؼ مجموعات بريدية مثؿ الياىو
، كما نعثر في (23)"رجاء عبد اهلل الصانع" لمكاتبة السعودية "الرياض بنات"فصال لمف يعرفيـ أو ال يعرفيـ، مثؿ رواية 

 التي كتبيا عمى شكؿ فصوؿ  Jeau-pierre Balpe"جون بيار بالب"ىذا المجاؿ عمى تجربة المبدع الفرنسي 
منفصمة، يرسؿ كّؿ فصؿ منيا إلى الرفاؽ واألصدقاء واألقارب لمقراءة والمشاركة، يدخؿ عمى إثرىا في تعميقات وانطباعات 

.  القراء

لمقارئ في ىذه الحاؿ حرية المغامرة باالستمرار في تنشيط الروابط، وتحمؿ مسؤولية القراءة لمشاركة المؤلؼ في      
يقاعيا وتاريخيا وزمنيا ونيايتيا وىذا األمر يدؿ عمى وجود تفاعؿ فوري بيف المؤلؼ والمتمقي، عف طريؽ . شكميا وا 

 .الوسيمة نفسيا

(  Novel clip):ـــــ الرواية كميبج 
 ُتمّكف القارئ إثر النقر عمييا مف االنتقاؿ مف رابط >>   ويحتوي ىذا النوع مف الروايات التفاعمية عمى عبارات مفتاحية معينة  

<<إلى آخر، واالطالع عمى مقاطع فيديو تتعمؽ بالكممة المفتاحية أو العبارة المضغوط عمييا
، فإذا كانت الرواية تتحدث مثال (24)

 وىكذا، فإّف 1945 ماي 8فإنو بمجّرد الضغط عمى ىذه العبارة ُيعرض شريط فيديو حوؿ مجازر " 1945 ماي 8مجازر "عف 
ىذا النوع مف الروايات يستفيد مف الصور والفيديوىات، ما يمّكف القارئ مف استحضار مشاىد ولقطات حية ُتقارب السينما في 

 .شموليتيا وتثري العمؿ الروائي
 "novel  wiki ":ـــــ رواية الويكي أو الرواية الويكيةد 

أو تأتي عمى غرار الويكيبيديا  (وىو نوع مف مواقع الويب التي يتـ تحريرىا جماعياً )    ىي رواية تستفيد مف خاصية الويكي 
محمد "، وىذا األمر غير موجود مثال في أعماؿ (الموسوعة الحرة التي يحررىا قراؤىا تحريرا جماعيا ويضيفوف إلييا باستمرار)

. ، وال في الرواية كميب(ظالؿ الواحد، شات، صقيع، ظالؿ العاشؽ)الرقمية " سناجمة
 : تقنيات الرواية التفاعمّية-4
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     إّف الثورة التكنولوجية التي شيدىا العالـ في العصر الحالي، والتي شممت كّؿ نواحي الحياة، وما صاحبيا مف تطّور ىائؿ 
وسريع في وسائميا التي أصبحت تشّكؿ عصر الحياة قد ساىمت في بروز آليات ووسائؿ كالحاسوب وما يرتبط بو مف وسائؿ 

 فيتعامؿ جيؿ األنترنت مع التكنولوجيا تعامال >>واإلنترنت وما تقّدمو مف خدمات كبيرة لألدب، . تخزينّية وشبكات معموماتّية
مختمفا عف آبائيـ، في حيف كاف التمفزيوف الوسيط اإلعالمي الممّيز لجيؿ اآلباء، فإّف جيؿ األنترنت ال يكتفوف بمشاىدة 

<<التمفزيوف بؿ يستمعوف إليو وىـ يتحّدثوف مع أصدقائيـ ويتصفحوف اإلنترنت 
 وتعتبر األنترنت والكمبيوتر وسيطاف لـ (25)

ّنما ىي ثقافة الجيؿ الحالي . يعودا نوعا مف أنواع الترفيو ولـ يعد التعامؿ معيما مقتصرا عمى فئة بعينيا أو طبقة ممّيزة وا 
 ىنا نتوّقؼ عند كؿ ما ىو مرتبط بعصر الوسائط، بالثّقافة في ثوبيا الجديد، وبالمعرفة في شكميا غير >>والمستقبمي معا، ألّننا 

<<الّتقميدي وبالصورة بوصفيا وسيمة لتقديـ منجزىا عبر الوسيط اإللكتروني المتمّيز واإللزامي 
 والبّد لنا مف الحديث عف (26)

. الكتابة اإللكترونية وما تشتمؿ عميو مف وظائؼ سردّية

  :الكتابة الّرقمية - أ

 الصورة والصوت والمشيد والحركة، الكممة، الرابط،:       تتشّكؿ الرواية التفاعمية بتضافر جممة مف العناصر ىي
ويتـ رسـ الكممات فييا بمشاىد ذىنية ومادية متحركة، وبإيقاع لغوي سريع، وىي أمور تفرض عمى الروائي أْف ... والموسيقى

 أف العالـ يعيش اآلف في عصر الثقافة "سناجمة" ويؤكد .يكوف شموليًا ُمبرِمجًا، وعمى إلماـ واسع بالحاسوب ولغة البرمجة
أف صورة واحدة : " الصورية بامتياز حيث تشكؿ الصورة الثابتة والمتحركة عماد ىذه الثقافة، استنادًا إلى حكمة قديمة مفادىػا

، وقد مر الزمف لتتأكد ىذه المقولة، حتى وصؿ العالـ إلى عصر الصورة، مقابؿ تراجع ممحوظ (27)"تغني عف عشرة آالؼ كممة
نساف ىذا الزمف ىو اإلنساف االفتراضي .  في عصر الكممة، ويسمى ىذا العصر الزمف االفتراضي، وا 

:    الكممــــــــة - ب

 فاألدب ال يكتسب وجوده بعيدا >>إاّل حيػػػف تحضػػػػػر الكممػػػػة، " غير تفاعمي"أو " أدب تفاعمي"     ال يمكننا أف نتحّدث عمى 
ذا استطعنا االستغناء عف كّؿ  عف الكممة، حتى إف اقترنت بعناصر أخرى، إاّل أّف أي عنصر آخر ال يمكف أف يغني عنيا، وا 

<<العناصر األخرى في األدب فإنّنا ال يمكػػػػػػػػػف أف نستغني عف الكممػػػػػػػة، ألّنيا ىي األسػػػػػػاس 
النصوص ، وغيابيػػػػػػا يحػػػػػػّوؿ (28)

 . بعيدة عف الميداف األدبي..." بصرّية، سمعّية"إلى فنوف أخرى 

حضرت الكممة بقّوة لتخبرنا عف قصة البطؿ الوحيد، الذي يسرد لنا أحاسيسو مف خالؿ الكممة، ولكّف " صقيع"    في رواية 
الصورة، الموف، الرابط، : الروائي أراد أف يخبرنا أّف عممية التمقي لـ تعد قراءة النص فقط، بؿ ىي تفاعؿ مع فنوف أخرى
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غير أّف الكممة تتغمغؿ إلى أعماؽ القارئ لتدخمو في جّو الّنص، فيي تتراوح بيف الطوؿ والقصر، وبيف . األيقونات، الحركة
فالقارئ يشاىد الكممات وىي " أحتاجؾ"الكممات فييا متناثرة، أّما في قصيدة " قصيدة بقايا"الثبات والحركة، وىذا ما نجده في 

تنكتب أماـ عينيو، وكّؿ ىذا التالعب مف طرؼ المؤلؼ ليصؿ إلى أّف الكممة تتحّرؾ مف أجؿ تحّرؾ المتصّفح ليتفاعؿ معيا 
. إيجابيا

لوجدناىا تتمّتع بصفات مغايرة لألولى سػػػػواء مف حيث " صقيع"        فمو قارّنا الكممة في الرواية المطبوعة والكممة في رواية 
أي أف ,  الكممات نفسيا يجب أف ترسـ مشاىد ذىنية ومادية متحركة >>.الطػػػػوؿ، ومف حيث الحركّية ومف حيػػػػث التفاعػػػػػػؿ
وىذه األحداث قد , وبما أف الرواية أحداث تحدث في زمف ضمف مكاف, الكممة يجب أف تعود ألصميا في أف ترسـ وتصور

( 29).<<تكوف مادية ممموسة أو ذىنية متخيمة فعمى الكممات أف تمشيد ىذه األحداث بشقييا 

 (: lien,link)الرابط - ج

وىي عبارة عف عنصر في مستند أو وثيقة إلكترونية، ,        تقـو الّرواية الّتفاعمّية عمى عناصر أساسية والمتمّثمة في الّروابط
 وتتجمى مف خالؿ زر أو >> يقود إلى قسـ آخر في نفس المستند، أو يقود إلى مستند آخر، أو إلى قسـ معيف في مستند آخر،

أو جممة أو عالمة في نص لإلحالة عمى عقدة  (إّما بواسطة الّموف أو خط تحتيا)صورة أو أيقونة أو كممة معينة تعيينا خاصا 
وحيف نمّرر مؤّشر الفأرة عميو يتحّوؿ المؤّشر إلى كّؼ، أويظير لنا شريط يطالب مّنا الّنقر في آف واحد عمى الفأرة . أخرى

<<. في لوحة المفاتيح، وعندما ننقر عمى الّرابط تفتح لنا العقدة التي يحيؿ إليياctrlوعالمة 
30  

ُتْمِقي بسحرىا لتعّزز الّشعور بالوحدة والغربة والّصراع الّنفسي الّذي يعيشو " صقيع"في روايتو " سناجمة"فالّروابط الّتي إستخدميا 
وأيًضا لتحيؿ القارئ عمى وجود , وليجّسد حالة الثّنائي المّتسمة بالبرودة. الثّنائي المجّسد في الّموحة الّتي تكّمؿ منطوؽ الّنص

بزر الفأرة تأخذنا إلى فضاء آخر فضاء الصور المتحركة، والقصائد  (الروابط)فبالّنقر عمى الجمؿ الزرقاء . نص خفي
فيسمح بالوصوؿ إلييا .  فيذا الفضاء يقـو بتخزيف كـّ ىائؿ ومتنّوع مف المعمومات والّصور والنصوص واألصوات>>.الّشعرّية

 تتداخؿ مع بعضيا لتؤّلؼ نصا واحدا يفضي بعضػػػػو. بنقرة واحدة فيتـ ربط نظاـ الّنص الواحد بأنظمة نصوص أخرى مختمفة
فيستطيع إختيار الطريقة التي تناسبو لقراءة . إلى بعض عبر وصالت إلكترونّية فتخرج الرواية غير ممتزمة بترتيب معّيف لمقارئ

<<النص والرواية 
بالظيور بعد الفقرة الثانية، عندما يشرع السارد بوصؼ بنيتو الجسدّية المتعبة، " صقيع"فتبدأ الروابط في . (31)

   (32).وحالتو الّنفسّية المحبطة
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وتعّد ىذه . (تمقائي)     فالقّصة تحتوي عشرة روابط، وىي عبارة عف جمؿ بكامميا، فبالضغط عمييا تفتح بشكؿ أوتوماتيكي 
المصحوبة بأغنية  "أحتاجك": الروابط عتبات نصية تخفي وراءىا نصوصا غائبة، وثمة رابطاف يحيالف عمى قصيدتيف رقميتيف

 بصوت "ما بقالي قمب" المصحوبة بصوت عود شجي وبأغنية "بقايا"، و"محتجالك"- رحميا اهلل – "وردة الجزائرية"لممطربة 
ففي ىذيف الرابطيف يدمج ما ىو لغوي بما ىو شبكي، ويأتياف ضمف البنية السردية لمعمؿ، . "محمد عبده"الفناف السعودي 

ويضفياف بعدا إبداعيا ونفسيا، ليجّسد ىذيف الرابطيف تداخؿ األجناس األدبية في الرواية، فيجتمع السرد بالشعر والغناء، وىذا ما 
ويبحر المستعمؿ وىو يشاىد تداخؿ الصوت والموسيقى والشعر والغناء، فكّؿ ىذا المشيد يظير . أدى إلى إشكالية التجنيس

وىنا تكمف روعة الجدؿ بيف الحضور . لمقارئ مف خالؿ الخفاء، لُيظير الغياب حضورا قوّيا يجعؿ المستعمؿ متفاعال معو
.  والغياب

ذا أمعّنا الّنظر في ىذه الجمؿ القصيرة والمكتوبة بالموف األزرؽ لوجدناىا عبارة عف نواة أّولّية لمنص، وىي تستدعي        وا 
قمت أجّر نفسي، الجدار يترّنح تحت يدي، فجأة انضـّ : " لتكوف قراءتنا قراءة مشيدّية بالصورة الحركّية كاآلتي. المشيد مباشرة

السقؼ، وصمت إلى الفراش، كـ أحتاجؾ اآلف، انضمت أسرة كثيرة، ما بقالي قمب بعدؾ، امتّدت يد في الظالـ، فتحت عيني 
 >>: بقولو" سناجمة"فكّؿ ىذه الجمؿ عبارة عف كممات تخفي بداخميا مشاىد وىذا ما عّبر عنو . (33)"بصعوبة، يا اهلل عفوؾ 

الكممات نفسيا يجب أف ترسـ مشاىد ذىنّية ومادّية متحّركة، أي أّف الكممة يجب أف تعود ألصميا في أف ترسـ تصّورا، وبما أّف 
الرواية أحداث تحدث في زماف ضمف مكاف، وىذه األحداث قد تكوف مادية ممموسة أو ذىنّية متخّيمة فعمى الكممات أف تمشيد 

<<ىذه األحداث بشقييا
 وكّأف المبدع أراد التركيز عمى جدلّية الحضور والغياب، فالّنص الغائب ىو ما أراد التركيز عميو ألّف (34)

 .مشيدية ترسـ صورا متحركة في ذىف القارئ، فيتفاعؿ معيا" صقيع"بنية 

أغسطس الحارقة تسطع في الخارج وأنا / كانت شمس آب "  ينقمنا إلى مفارقة مذىمة؛ "يا اهلل عفوك "       الرابط العاشر 
إّف النياية تحمؿ العديد مف التأويالت وكأف المبدع أراد القوؿ أف اليـ والخوؼ ىما سبب متاعب الحياة، ". غارؽ في الصقيع

".     صقيع"وتبقى لكّؿ قارئ تأويالتو الخاصة بو  في رسـ النياية لقّصة 

 :وظيفة الروابط- 

فإّف اشتغاؿ الروابط فييا يرنوا إلى تحقيؽ وظائؼ عّدة، تمنح الّنص ُبعدا " صقيع"نظرا لطبيعة النصوص المترابطة في رواية    
 ومف الضروري التأكيد عمى >>تفاعميا مف خالؿ البرمجة المعموماتّية، محققة البعد اآلخر النفتاح النص عمى المعنى المحتمؿ، 

أّف الروابط التشعبّية يجب أف تؤدي دورا تفاعميا حقيقيا في النص، ال أف تكوف بمنزلة تقميب الصفحات في النصوص الورقّية 
<<التقميدّية، حتى يتحقؽ الغرض مف وجودىا 

(35) .
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تأخذ الحكاية انتشارىا السردي عبر تنشيط الروابط التفاعمية فتتحاور " صقيع" في نص :الوظيفة التشخيصّية لمحدث- 
كي يقّدـ السارد وضعيتو النفسية والذىنية، التي تتمّثؿ في ىروب شخصية السارد مف  (المشّكمة ليا)النصوص المتداخمة فييا 

عالمو الواقعي إلى عالمو اإلفتراضي باحثا عف وجوده الذاتي، وىكذا نجد أّف لغة الذات الوحيدة تتناسب مع اإليقاع الموسيقي 
. والشعر

   ُتمّثؿ ىذه النصوص فضاء واسعا لمبوح واإلعتراؼ ومجاال لمتخّمص مف رقابة الذات، فالروابط التفاعمّية ُتفصح فييا 
شخصياتيا المتكممة عف ُبعدىا الداخمي، ىواجسيا ورغباتيا بطرؽ مختمفة، كشرب الخمر ىروبا مف الواقع المعيش والدخوؿ في 

وىػػػػػػذه النصوص ال يمكف أف تبوح بأسرارىا الخفّية إاّل بقرار مف القارئ، وحّقو في خيار تنشيط الروابط مف . العالـ اإلفتراضي
ف لـ يقـ بالنقر عمييا فسيكوف حتما خاسرا . عدمو، وا 

 يشتغؿ الرابط أحيانا مثؿ وقفة في إجراء الزمف، وذلؾ اليقاؼ الحكي، حيث يتـّ الرجوع إلى >>: " pause" :وظيفة الوقفة- 
<<الخمؼ وقراءة نصوص أو مشاىد لوحات ومناظر أو قراءة شعر 

(36)
  في (37)(بقايا)، (كـ أحتاجؾ األف)ويمّثؿ الرابطاف  

استراحة مف السرد والتغمغؿ بعوالـ الذات، فتحصؿ وقفة لمزمف السردي دخوال في زمف الشعر والموسيقى، مما " صقيع"رواية 
.  يحقؽ الفاعمية االنتقالية بزمف القصة

وصؼ )تتحقؽ عادة بتوقيفات معّينة تؤدي إلى إبطاء السرد بسبب لجوء السارد إلى الوصؼ " pause"   والمالحظ أّف الوقفة 
وصؼ الشخصيات أو األمكنة، دوف أف يؤدي : بيف نوعيف مف الوقفات الوصفّية" جيرار جينات"، ويمّيز (الفضاء اإلفتراضي

ذلؾ إلى تقدـ في سيرورة األحداث والوقائع، وىو ما يسمى بالوصؼ الموضوعي، ووصؼ يساىـ في تسمسؿ األحداث، كأف 
.   ويسمى الوصؼ الذاتي(38).يكوف عبارة عف وقفة تأّمؿ لدى شخصية يكشؼ لنا عف مشاعرىا وانطباعاتيا أماـ مشيد ما

      وتمّثؿ الروابػػػػػػط في الرواية التفاعمية خيطػػػا ناظمػػػا يجمػػػع ما تفّرؽ في الروايػػػػػػػة، فميػػػػػا  

وشعرية ألنيا تضفي عمى الرواية . سردية وشعرّية؛ سردية ألنيا تسػػػرد وتفّصؿ فيما أراد الروائي اختصاره أو غيابو: وظيفتاف
حتى يستفّز القارئ لمنقرعمييا بغية الوصوؿ إلى الخفاء ألّف . بصمة اإليجاز والتكثيؼ، وىذا مقصود مف طرؼ الروائي

 .النصوص الغائبة ىي المقصودة

: الصورة- د

، وتمّثؿ أىـ العناصر الّتقنية الّتي يوّظفيا المؤّلؼ في الّرواية الّتفاعمية (الكتابة)     وتعّد الصورة لغة ثانية تصؼ المغة األولى 
وتعمؿ عمى إثارة مشاعر . وتبرز الّداللة وتدفع إلى البحث عف المعنى عبر عناصر الّتأويؿ. ألّنيا تمّثؿ الحضور والغياب

 كاف >>ففي القديػػػـ    . مختمفة في المتمقي، وىي لغة بديمة يوّظفيا المؤلؼ الرقمي ليتجاوز المغة المكتوبة في الرواية الورقية
التعبير الفني بالرسـ والنحت والتصوير واأللواف يسير محايثا لألدب والكتابة وكـ ترجمت الرسـو والموحات والمنحوتات 
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<<...غوامػػػػػض في النػػػػص المكتوب في ألواح الطػيف القديمػػػة 
فمـ تكؼ الفناف رؤية الكممات المنقوشة عمى الطيف أو . (39)

تجّسد أحداث ىذه " صور"، حيث وجدت أعماؿ فنية "جمجامش"بػؿ راح يصّورىا برسومات وصور  كما في ممحمة ... البردي 
. الرائعة األدبية

 المركزية الطاغية التي تشيدىا >>: إلى أفّ " الفنػػوف في عصػػػػر الصػػػورة اإللكترونيػػة" في مقالتو "ياســـر منجي"        ويمّخص 
ّنما يمكف إعتبار ىذه المركزية بمثابة  قيمة )الصورة اإللكترونية في العصر الّراىف، لـ تنشأ كطفرة رىينة بحتميات العصر؛ وا 

 تخضع صعودا وىبوطا لتحوالت العصر، وغاية األمر أّف التراكمات التي أدت لصياغة شكؿ الحقبة  (مضافة

قد وّفرت بيئة حاضنة مثالية تتخذ فييا الصورة أىمية استثنائية مقارنة بالوسائط اإلدراكية - بتجمياتيا المختمفة– المعيشية 
<<األخرى 

فالصورة في الرواية التفاعمية خطاب ذو أبعاد متعددة ودالالت مختمفة، كأّنيا ناطقة وىي صامتة، وكأّنيا غائبة . (40)
. وىي حاضرة، وحضورىا أمر ضروري ال يمكف اإلستغناء عنيا، ألّنيا جزء مف المعنى

الصور الثابتة والصور المتحّركة، وقد غمبت عمى الرواية الصور المتحركة، : نوعيف مف الصور" صقيع"    ونممح في رواية 
ولكف ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف نعزؿ عناصر ومكونات الرواية التفاعمية عف نسقيا ونظاميا المبتدع، والصور 

أي البرودة والوحدة التي جّسدتيا " الصقيع"المتداولة في الرواية تشكؿ مشيدا مرّكبا يدور حوؿ داللة واحدة ىي نواة النص وىي 
: الصور األتية التي كانت كخمفية لمرواية

: الصور الثابتة- 

    استخدـ المبدع الصورة الثابتة بوصفيا خمفية لمنص المكتوب، وىذا استخداـ تقميدي ليا، غير أّنو ال يمكف اإلستغناء عنيا 
ألّنيا جزء مف الّنص، منسجمة مع مضمونو، وقد الحظنا أّف الصورة األولى ىي بمثابة شريط إستياللي، ومشيد تصويري ثابت 
يجّسد صورة ظؿ جالس عمى أريكة في غرفة منطوي عمى نفسو وبيده كأس خمرة فارغة وبصره متجو صوبيا، يحّدثيا بصمت 

، ثـ تنداح خياالت عذبة وجنيات تخرج مف ...كنت دائما أحّب أف أسكر وحدي في المطر: " قائال تتكّثؼ األشياء كما الغيـو
 ففي ىذا المقطع اإلستياللي بالتحديد ال يمكف اإلستغناء عف الصورة، فإف (41)"قمب البحر، تمعب بالمنفرد مع ذاتو كما تشاء

غابت يغيب معيا المعنى، فصورة البطؿ تغيب فييا المالمح وىو خياؿ إلنساف، يعيش حالة مف الوحدة والقمؽ وسط ليؿ معتـ، 
جسده موجود في عالـ الواقػع وعقمو في العالـ اإلفتراضي فقد بمغ الثمالة، بداخمو صراع نفسي قوي، قضى الميمة بكامميا يسكر، 

 .، ليذا ينيض متثاقال مّتجيا نحو فراشو(42)"غّرة أّذف المؤّذف لصالة الفجر"حتى سماعو صوت آذاف الفجر
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– الصورة الثابتة  -

ّنما ىو أيقوف " الظؿّ "    استخدـ سناجمة  ألي رجؿ في العالـ، يعيش حالة الوحدة  (رمزي)ليس لغرض الديكور والزينة، وا 
واالنفراد رغـ أّنو متزوج، ويعيش مع زوجتو تحت سقؼ واحد، ىو شخص حاضر جسديا وغائب ذىنيا رغـ األصوات الموجودة 

 .خارج الغرفة كصوت الّرعد والعاصفة القوّية، وصوت عواء الذئاب

: الصور المتحركة- 

     تظير الصور المتحّركة إبتداء مف الفقرة الثانية، فيي مالزمة لمروابط، حاضرة وغائبة في الوقت نفسو، وال نستطيع 
الوصوؿ إلى ىذه الصور إاّل إذا نقرنا عمى الفأرة، لنممس التصوير المشيدي الحركي في تغيير حالة البطؿ مف الثبات إلى 

" الحركة، فالبطؿ يحاوؿ أف يغّير الزماف والمكاف والواقع ليذا ينيض متثاقال، وىذا ما يوّضحو الرابط المتمّثؿ في الجممة األولى 
. فعندما ننقر عمى ىذه الجممة تظير لنا صورة متحركة تجّسد المشيد بالصوت والحركة والموف والضوء( 43 )"قمت أجّر نفسي

يغادر األريكة، فقد وضع كأس الخمرة عمى الطاولة وأخذ يمشي متثاقال في حالة المّتزنة، وكأّنو يعيش تحت " ظؿّ "صورة 
الضغط النفسي، حامال اليمـو التي أثقمت كاىمو ومع ىذا نجده ويرفض تغيير ىذا الواقع رغـ حالة السكر التي وصؿ إلييا، 

.  حتى أّنو لـ يشعر بالوقت إاّل عند سماعو صوت االمؤّذف
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 . المصدر نفسو- 



 
- 1-الصورة المتحركة رقم 

ويمّثؿ لنا الرابط الثاني مشيد الجدار وىو يتحرؾ تحت يد الظؿ، كما يوّضح دخوؿ بعض األشعة البيضاء في وسط العتمة، 
وكأّنيا أشعة األمؿ، فيي تشير إلى منفذ العبور والّتسمؿ إلى النور والحركة، فالصراع بيف المونيف األبيض واألسود ىو تجسيد 

ّنما باأللواف والضوء والحركة فكأّنو يريد تغيير الزماف والمكاف وتحقيؽ . لحالة البطؿ وما يعانيو، فيو لـ يفصح عنو بالكممة وا 
.  الحمـ في العالـ اإلفتراضي

 
- 02-الصورة المتحركة رقم 

فبمجّرد الضغط عميو تتجو الكاميرا إلى حركة السقؼ وىو ينزاح  ،(44)"فجأة انضـّ السقؼ إلييما"أّما المشيد المصاحب لمرابط 
، والثمج يتساقط في سماء صافية  . (ىذه الصورة عجائبّية)عف الجدار ليكشؼ عف جو ممطر بال غيـو

ليّتجو إلى عالـ  (الغرفة)فالشخص ترؾ عالمو الواقعي .     ويدّؿ ىذا المشيد عمى صراع بيف العالـ الواقعي والعالـ اإلفتراضي
السماء ممّونة باألزرؽ الفاتح، تتخمميا بعض الغيـو الرمادية التي تنبئ عف تساقط المطر والثمج، وىذا . (عالـ المعجزات)الخياؿ 

.  يحيمنا إلى أّف البطؿ يعيش حالة عدـ االستقرار والبرودة الداخمية
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- 03-الصورة المتحركة رقم 

وتوضح لنا الصورة الرابعة خياؿ نائـ، ُتظير الكاميرا أّنو خياؿ المرأة تغّط في نوميا، في جو شديد السواد، تغيب فيو المالمح 
 .(45)"كيؼ تستطيع النـو في ىذا الصقيع؟: "ليكوف خياال ألي امرأة في العالـ، فالبطؿ واقؼ أماـ سريرىا يتأّمميا متسائال 

فالخطوط العمودية البيضاء تعكس لنا ىدوء المرأة التي تبتعد كّمما اقترب الّظؿ منيا، وىذا مايعكس لنا البرودة التى يحّس بيا 
؛ أي أّف ىناؾ (الدؼء/البرد)ىذا الّظؿ وىو في أمّس الحاجة إلى زوجتو، فيو يعيش في صقيع وىي في الدؼء، ثنائّية ضدية 

.  فجوة مؤلمة في الحياة الزوجية، وىذا ما تصّوره لنا الصورة الخامسة
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  رواية صقيع- 



 

- 04-الصورة المتحركة 

ويحيط بيا الّموف البني، بجانب الورقة  (أكثر األلواف إيقاعا في الذاكرة)تكتب قصيدة شعرية عمى ورقة تراثّية قديمة صفراء الموف 
قنينة حبر وريشة تنكتب الحروؼ والكممات أماـ عيني المستعمؿ بالموف البني، وىو لوف معتـ ممّيز لعالـ السكارى والمخموريف، 

الظؿ يعيش حالة سكر أخذتو إلى . ، وكأّف الظميف بحاجة لبعضيما"محتجالك" بأغنيتيا "وردة الجزائرية"وتصحب الكتابة أنغاـ 
 في ىذه الصورة نالحظ تطورا الفتا في الرواية (46)..عالـ الخياؿ حيث الضباع في السماء تطير وتتحّوؿ إلى ديناصورات 

التفاعمية؛ ألنيا تنقؿ القارئ مف فضاء السرد إلى فضاء الشعر، ثـّ إلى فضاء الغناء، وبيذا تتداخؿ األجناس األدبية والفنوف 
لتشّكؿ مف ىذا التداخؿ تفاعال نصا مغايرا، يحمؿ خصوصّية تمّيزه عف باقي النصوص األخرى، ىذه الخصوصّية تتمّثؿ في 

. الوسيط التكنولوجي الذي ينقؿ التفاعؿ الّنصي مف مستوى المكتوب إلى مستوى المرئي
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 . رواية صقيع- 



 

- 05-الصورة المتحركة رقم 

أّما الصورة السادسة فيي تصؼ لنا العالـ االفتراضي، وىو مشيد تخييمي حيث امتزجت األلواف في السماء، األسّرة تطير 
بأجنحتيا في سرب كالطيور، وصورة القمر المكتمؿ وكأنو يوحي باليدوء والسالـ، يحيط بو البرد والرعد والصقيع ليزيد شعور 

 .الظؿ بالوحدة والّرىبة والخوؼ كما يحيط بو الموف األزرؽ ليدّؿ عمى العالقة الباردة بيف الظميف

 فالصورة العجائبية تمّثؿ لنا حالة إنساف سكراف يرى كّؿ شيئ يميد مف حولو، واألسّرة كخفافيش الميؿ تطير بأجنحتيا، فالّظؿ 
صوت رعد عظيـ .. صّرت الريح فازددت رعبا، البرد ينخر عظامي فأرتجؼ: "يصؼ حالتو بكمماتو المخطوطة في الّنص

( 47)..."البرد يغتالني يا حبيبتي...صرت بقايا...صفؽ قباب السماء السبع فانصعؽ قمبي، اىتّز كياني كّمو

- 06-الصورة المتحركة 

 والقصيدة كتبت عمى خمفية حمراء في وسط الورقة، أّما . مصحوبة بنغمات العود"بقايا"ينقمنا الرابط السابع إلي قصيدة - 
الكممة بقايا ُكتبت بالموف األزرؽ يحيط بيا ورؽ الّشجر بالموف األسود، وبعد االنتياء مف القصيدة يصدح صوت المطرب 

 (48). ىذا المشيد أيضا يحيمنا إلى اشكالّية التجنيس، ألّنو يجمع الّسرد والغناء والّشعر".ما بقالي قمب" بأغنية "عبده محمد"
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 . رواية صقيع- 
48

 . رواية صقيع- 



في ىذه القصيدة نجد أّف األلواف أكثر تعبيرا مف الصورة فالروائي رّكز عمى الموف األحمر وذلؾ مف أجؿ لفت انتباه القارئ إلى 
. الكممات المكتوبة في القصيدة

 

- 07-الصورة المتحركة 

وفي الصورة الثامنة تجّسد لنا الكاميرا يد رمادّية الّموف تمتّد في الظالـ الحالؾ وكأّنيا تريد أف تأخذ شيئا، ىذه اليد تمتّد لتوقظ 
وىذا ما يجّسده ( 49).السارد مف نومو،  وىذا ما يجعؿ الصراع مستمّرا، لتكشؼ لنا الصورة التاسعة أّف ما مضى كاف حمما

 . (الحمـ واليقظة)االنتقاؿ مف الزمف االفتراضي إلى الزمف الواقعي 

 

- 08-الصورة المتحركة 

، حاممة بيدىا فنجاف قيوة وىي توقظو وتدعوه لمنيوض لمذىاب إلى العمؿ، (الزوجة)ويحيمنا المشيد التاسع إلى صورة الظؿ 
وىذه الصورة ىي التي ندرؾ مف . ولكّنو يبالغ في تغطية جسده، بسبب شعوره بالبرد الشديد، ويطمب مف الزوجة اشعاؿ المدفأة

. خالليا أف السارد كاف يحمـ وأصابو ىذياف
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 . رواية صقيع- 



 

- 09-الصورة المتحركة 

وتنتيي القصة بالمشيد العاشر، الذي ينقؿ القارئ إلى مفارقة مذىمة حينما تظير الزوجة وىي تفتح النافذة، لتدخؿ أشّعة 
.  فيي أشّعة شمس آب المحرقة، والّسارد كاف غارقا في الصقيع. الشمس إلى أرجاء الغرفة

 

- 10-الصورة المتحركة 

فالسارد أفسد جّو حياتو بالخمر، صار يعيش في . النياية مفتوحة وتحمؿ العديد مف التأويالت، لكّؿ قارئ تأويالتو الخاصة بو
العالميف الواقعي واالفتراضي، فيو يحيا حياة ينعدـ فييا األمف واالستقرار، عكس الزوجة التي كانت في قّمة اليدوء، فيو 

يصّور الحياة الزوجّية وما ينجـ عنيا مف ثنائيات ضدّية؛ الصحو والسكر، النور والظالـ، الحقيقة والوىـ، الظيور واالختفاء، 
. النـو واليقظة

 الصورة والسرد :



  ليست الصورة المتحركة، بالفعؿ التمفظي، وال ىي مجموعة مف الممفوظات، بؿ ىي قابمة لمتمفيظ>>": Deleuz"   يقوؿ دولوز
(ènonçable) ] ...[  المتحركة، لتخميؽ السرد عمى النطاؽ المادي لمصورة - فيي تفسح المجاؿ لجممة مف المقومات الحسية

>>
ألّف ىذه الصور المتحركة تحقؽ الوظيفة السردّية . وفي كؿ األحواؿ تبدو الصورة في وضع متقدـ سابؽ عف السرد. )(

وىذا ما الحظناه مف خالؿ . مف دوف الحاجة لمنموذج المساني، وذلؾ بتحويؿ ىذا الفضاء غير الخطي، إلى آلة فممية. لمسارد
 .والتي كانت تتكّمـ في صمت لتعيد المتف الحكائي بالمشيد التصويري". صقيع"عرضنا لمصور الموجودة في رواية 

 :األلوان واألضواء (1-4-

     الموف عنصر أساسي في الرواية التفاعمّية، يجب أف يتناسب مع مضموف الّنص، ومف الطبيعي أف يتبادر في أذىننا سؤاؿ 
عف قياـ بعض المبدعيف بكتابة نصوص ال توّظؼ سوى لونيف األبيض واألسود، وأحيانا التدرجات الممكنة بينيما، فيؿ يعّبر 

ىذا عف عدـ ميارة المبدع في توظيؼ األلواف؟  

    اليمكف إغفاؿ الجانب النفسي أثناء اختيار األلواف في الرواية التفاعمية، فنوع الحركة والّموف يعطي انطباعا بوجود فرحة أو 
حزف، فالفرح يعّبر عنو باأللواف الزاىية وترافقو حركات رشيقة، أما الحزف فيعّبر عنو باأللواف القاتمة والغامضة والممّمة، 

. فكّؿ لوف يضفي سخونة أو برودة عمى الحركة ومف خالليا يستطيع المتمقي قراءة المشيد السردي. وتصاحبو الحركات البطيئة
فالربيع ترافقو األلواف الزاىية وشروؽ الشمس بينما ترافؽ المشاىد الشتوية ىبوب العاصفة واأللواف العتمة، وىكذا ىي بعض 

الحركات ُترى وغيرىا ال ُيرى إاّل مف مخّمفاتيا، فحركة الرياح ال ترى إاّل مف خالؿ األشياء المتناثرة، والزمف ال ترى حركتو إاّل 
.  مف خالؿ تغّير السماء مف الّموف األزرؽ إلى الموف األسود

     ويعتبر الموف والضوء أحد أىـ العناصر تأثيرا عمى جاذبية الصورة ومممس األشياء فييا، وعمى الكاتب اختيار األلواف 
واألضواء التي تحقؽ ذلؾ الشعور عند المتمقي، وغالبا ما يستخدـ المبدع األشكاؿ الناعمة في المواقؼ العاطفية، واألشكاؿ 

ومف المعروؼ أّف األلواف تعكس . الخشنة في المشاىد الحزينة واأللواف العتمة مف أجؿ تحقيؽ التأثير النفسي عمى القارئ
. شخصية اإلنساف وتفصح عف ميولو وصفاتو ومزاجو وحالتو النفسية، فميا تأثير مباشر عميو

 ألّف ىذا الموف يخرج إلى دالالت >>في العنػواف،  الموف األزرؽ البارد" صقيع"في روايتو " محمد سناجمة"     ولقد استعمؿ 
<<متعّددة منيا ما يدخؿ في معنى الموت والعداوة، ومنيا ما يدخؿ في عالـ الحزف والكآبة 

 وىذا ىو الموف المناسب الذي (50)
يحتاجو الروائي ليعّبر عف الحيوية المفقودة في عالـ الحزف والكآبة، كما استعمؿ الّموف الرمادي بكثرة وىذا ما تجّسده حالة 

. البطؿ في الرواية، الذي يبدو فييا أّنو فاقد لطعـ الحياة واألنس
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 .43، ص2008، 1الموف ودالالتو في الّشعر، دار الحامد، عماف، األردف، ط:  ظاىر محمد الزواىرة- 



     واستعمؿ الموف األحمر في البداية ليشّد انتباه القارئ، ألّف الموف األحمر ارتبط منذ القدـ بداللة غمبت عميو وىي اإليماء 
أّما الموف األبيض فيو لوف الطيارة والعّفة والطمأنينة والسكوف ولعّؿ التوبة عادت لمبطؿ بعد أف استيقظ مف . (51)إلى لوف الدـ
.   ومف الخياؿ إلى الواقع. وكأنيا داللة لمخروج مف الدنس إلى الطيارة" يا اهلل عفوك"حممو داعيا 

   الصور في الرواية مضّببة تحجب الرؤية عمى القارئ، والمعاني التي غابت عف الروائي عّبر عنيا بالصور المضّببة، كما 
أّف غياب المالمح يحيؿ إلى الشمولّية والرمزّية وىذا في حّد ذاتو مقصود مف الروائي مف أجؿ أف يعّبر لنا عف العالـ 

نساف ىذا العالـ ويغمب عمى الصور الموف الرمادي، الذي يرمز إلى الوحدة القاتمة، أو الحمـ الذي يعيشو الظّؿ .   االفتراضي وا 
 .(52)"يعتبر الموف الرمادي لونا حياديا ولكّنو بتأثير األلواف المجاورة يكتسب الحياة"في العالـ االفتراضي إذ 

      اجتماع الموف األبيض واألسود والرمادي في أغمب صور الظّؿ ليدّؿ عمى عالمو الموحش، فيذه األلواف مناسبة لتزيد مف 
نسبة الوحدة والعزلة، كما يعّد الموناف األبيض واألسود أشير متضاديف في الطبيعة وأكثر األشياء مف حولنا نجدىا متوحشة إما 
ّما بالسواد، فميذيف المونيف خاصية تميزىما عف باقي األلواف، فالموف األبيض عاكس لمضوء ولأللواف، واألسود عكسو  بالبياض وا 

داؿ عمى التفاؤؿ والحياة والنقاوة والطيارة، واألسود داؿ عمى " صقيع"تماما فيو يمتّص الضوء وعادـ لو، والموف األبيض في 
فثّمة سواد صقيع، وبرودة حياة، وانقساـ األنا إلى شطريف، إّنو الصمت الناطؽ الذي يعقب السواد . الوحدة واليـّ والحزف

كما أّف المونيف األسود والرمادي طاقة إيحائية تتعّمؽ بالحالة النفسية لمشخصية، ويسيـ البياض في مّد صوت البطؿ . والبياض
.  باستعماؿ الكتماف والرموز دوف نطؽ

:                           الموسيقى التصويرّية (2-1-5

 فيي لغة إنسانية أخرى غير لغة >>الموسيقى مف الفنوف الجميمة التي تضفي جماال ورونقػػا عمى األشياء المعّبرة عنيا،        
 <<...لتجاوزىا الحدود وتفاعميا مع جميع البشر دوف تمييز الكممات ومظير ميـ مف مظاىر العولمة،

، فالمبدع شاعرا كاف (53)
 عندما مزج الموسيقى مع قصائده، معبرا عف "محمد سناجمة"أو مغنيا يوّظؼ ىذا الفف بما يخدـ غرضو، وىذا ما فعمو الروائي 

. آالـ وأحزاف ووحدة البطؿ

    فتعتمد الرواية التفاعمية عمى استغالؿ المؤثرات الموسيقية وتمّوجاتيا الروحانّية، فيي تبعث الحياة في أي قارئ ليتفاعؿ 
معيا تفاعال حركيا يتناغـ مع جسده وروحو، خاصة الموسيقى التصويرية المبثوثة في ثنايا الرواية، والتي يستغّميا المبدع لمتأثير 

في المتمقي، فتنقمو مف حالة الجمود والركود إلى الحركة والفاعمية، فيو يتالعب باألصوات الموسيقية لخدمة المشاىد 
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53
. 80، ص2009، 1، مطبعة الزوراء، العراؽ، ط(ثقافية- دراسة نقد)األدبّية اإللكترونّية، ماض بصيغة العصر،:  ناىضة ستار- 



صوت الرعد، صفير الرياح، عواء  )مف خالؿ دمجو  ألصوات الطبيعة " صقيع"التصويرية، وقد وّظفيا سناجمة في روايتو 
. والموسيقى والغناء (الذئاب

مف خالؿ صفير الريح وأنينو تصوير الحياة الواقعّية التي يحياىا البطؿ في غرفتو المظممة رفقة زجاجة " محمد سناجمة"   ُيثّبت 
الخمر،  فتتداخؿ وتندمج أصوات الطبيعة بالموسيقى  

 ( 54). بالرعب في صوت عواء الذئاب والضباعوالغناء بحضورىا الروحاني في اىتزاز صوت الرعد ولمعاف البرؽ والشعور

ليس مجّرد خمفية مسموعة، بؿ ىو عنصر أساسي فييا، فإف نستغني عنو يكوف المعنى " صقيع"        فالصوت في رواية 
. ناقصا، وال يمكف أف يعّوض غيابو عنصرا  آخر مف عناصر الرواية

     فيو حاضر بوصفو ديكورا خارجيا، ويتـّ معنى الّنص ألّنو يؤثر في متمقي الّنص بشكؿ مباشر، فميس شرطا أف يكوف 
. الصوت موسيقى، فمف الممكف أف يكػػػػػػوف صوتا طبيعيا حيا، مثؿ صوت الذئب يعوي،  وصوت العاصفػػػػػػػػػػػػػػة، وصوت الرعد
فالصوت ىنا جاء كخمفيػػػػػػػػػة مالزمة لمصورة الثابتة مف بداية الرواية إلى نيايتيا، عمى وتيرة واحدة متكّررة، مف الوىمة األولى 

. مصحوبة بصوت يحاكي المتف المكتوب ومنسجما معو" صقيع"يدرؾ المتصّفح أف رواية 

: األغاني*

بيف ثنايا الكممات لتبعث الطمأنينة في النفوس، فيذا الّمحف يحّث عمى " محتجالؾ" تتسّمؿ ألحاف وأغنية :وردة الجزائرية-   
الّسير قدما ومواصمة البحث عف الطريؽ لموصوؿ إلى بػػػػػػػػػػػػػػػّر األماف، ويحّفز النفوس المترّددة اليائسة ويبّث فييا روح األمؿ مف 

 .جديد؛ ألّف مف ينشد التغيير عميو أف يتخّمص أّوال مف الخوؼ الذي يسكف قمبو

لمتعبير عف أجواء الحزف والضياع التي يحّس بيا الّظؿ، فالروائي " لمحمد عبده" استعاف الروائي بمعزوفة العود :محمد عبده- 
أراد أف يخّفؼ عف القارئ لتنفيس بعض أحزانو وتخفيؼ أوجاعو، وكأّف الروائي رأؼ بحاؿ المتمقي بعد رحمتو مع ىمـو الظّؿ 

ولكف  عند انتياء األغنية يحّس القارئ وكأّنو كاف في حمـ جميؿ وأفاؽ منو بصوت ىبوب . وىموساتو، فاختار لو ىذه المعزوفة
. الرياح

    فقد وّفؽ سناجمة في حسف اختيار الصوت المصاحب كخمفّية، فأضاؼ لمرواية الكثير مف  التأثير والجمالية في الوقت  
 مما أحدث تفاعال بيف الّنص المكتوب والموسيقى المصاحبة لو، وىذا ما أحدث تناغما بيف المتف المساني والموسيقى .نفسو

.  المصاحبة لو

 : حركة المؤثرات الصوتية والبصرية (1-6-
فتبدأ القصة بمؤثرات صوتية صاخبة، " صقيع"    تعتبر المؤثرات الصوتية والبصرية عتبة أساسية في االفتتاح النصي لرواية 

 وتقترب المقدمة الصوتية والمرئية مف الموسيقى التصويرية لألفالـ السينمائية خاصة عندما تبدأ األسماء >>وبصرية الفتة، 
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 . رواية صقيع- 



<<باالنسداؿ عمى الشاشة بالطريقة التي تظير فييا األسماء واإلشارات المغوية عمى شاشة التمفاز أو السينما
كما ال يمكف . (55)

فصؿ المتف المغوي عف المؤثرات الصوتية والمرئية والصور واأليقونات والروابط وكؿ ما يتعّمؽ بفضاء النص،  فترتبط الحركة 
بالصوت ارتباطا وظيفيا، وكّؿ حركة تخّمؼ أثرا صوتيا مسموعا أو غير مسموع، فضوء البرؽ مثال يرافقو صوت الرعد ألّف 

سرعة الصوت أكبر مف سرعة الّرعد، وفي النصوص الروائية تتجّسد ببرنامج فالش ميكروميديا، فيترافؽ كؿ مف الجانب 
.  (الصوت والموسيقى والغناء)والجانب المسموع  (الصورة والكممة)المنظور 

ينطمؽ صوت الرياح وسقوط الثمج وعواء الذئب، وىطوؿ المطر بغزارة، ويبدأ المؤلؼ " صقيع"     إذ بمجرد انتياء تحميؿ نص 

قصتو بمشيد يصور فيو ليمة شتائية حالكة البرودة يتخمميا تساقط الثموج وصوت الريح وعواء الذئب، ثـّ يصور غرفة صغيرة 

، فتنتػػػػػػػػػػػػاب المتمقي (56)"الريح تعوي في الخارج كذئاب قّرىا الجوع فناحت " فييا رجؿ يحتسي الخمرة وحيدا وتبدأ الرواية 

 وىذه المشاىد المرئية المتحركة، غير قابمة لمتحقؽ في >>. مشاعر اإلحساس بالبرودة الجسدية والنفسية وكأّنو في فصؿ الشتاء 

عالـ الواقع، فيي تجنح إلى التحميؽ في فضاءات واسعة مف الّتخييؿ، واستمرار السياقات االفتراضية، والمشاىد المتخمقة ىي ما 

<<يسميو الباحثوف بالصور االفتراضية  
(57). 

   يدخؿ العنصر العجائبي ليصعد البعد الدرامي لمشخصية، البيت أصبح عجيبا؛ السقؼ يطير، ثـ السرير يطير في شكؿ 

 (58).خفاش معو سرب يرافقو، يغادر كّؿ شيء زمانو ومكانو

المستعمؿ مف النص وكأّنو يعيش أحداثو، ألّنو ىناؾ /     المؤثرات الصوتية والبصرية وظيفتيا تقوية المعنى وتقريب المتمقي

ضوء البرؽ يسبقو صوت الّرعد، وحدث " صقيع"ارتباطا وظيفيا؛ فكّؿ حركة تخّمؼ أثرا صوتيا مسموعا أـ غير مسموع فنجد في 

وىذا لمضرورة السردّية التي تضاعؼ . ىذا في الرواية بواسطة برنامج فالش ميكروميديا، فالصورة أصبحت ناطقة ومتحّركة

. المعنى لممتمقي

تجربة تقنية محبوكة رقميا، وىي تقنية وظيفّية سردية بمغة الشعر والغناء، والصورة والرابط وآخر شيء يبقى " صقيع"    تقّدـ 

. في الذاكرة ىو الصورة األخيرة النياية المفتوحة، ليسرد المستعمؿ نياية الحمـ كيفما أراد وبالمغة التي تناسبو
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. 26مرجع سابؽ، ص:  عمر عتيؽ- 
 

56
.  رواية صقيع- 
57

 .274، ص2012، 1مهدي صالح الجويدي،التشكيل المرئي في النص الروائي الجديد، عالم الكتب الحديث،ط- 
 .رواية صقيع-  58


