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ــؤرة احلاســوبية ٔاجناســا  ــتج اتســاع الب ٔان

ــايرة  إ  ــة مغ ــة ، ذات طبيع ــة متنوع بداعي

ــــزة ع ــــزية ومSي ــــا يف وخصــــائص ممت هن

ـــة  القـــدمي ، مـــن بيهنـــا تأسســـت الرواي

ـــــــورة  ـــــــة ، متح ـــــــاط إ التفاعلي ىل ٔامن

 لكرتونيـــةتكتيســـ كســـاء الـــربامج االٕ 
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متخضت الثــــورة التكنولوجية عـــن والدة ٔاجناس ٔادبية ، مهنا ما اعمتد عىل      
شعر ،قصة :(ـــــــــات احلاسوبية يف تطوير أالجناس ال}سـيكية املعتادة منالتقنيــــ

  ).اخل..،رواية ، مســرح
ومهنا ما اكن فريد نوعه شلكت متون جسده تكنولوجيا املعلومات اكلرواية التفاعلية 

 رواية مبختلف ٔامناطها ؛ الرواية الواقعية الرمقية ،الرواية امجلاعية ، رواية الربيد �لكرتوين
  .  اخل..الفيديـو 

ذ� ٔان ٕاقبال أالدب عىل التكنولوجيا ، دمعته حوافز ٕابداعية غريت من طبيعته ؤانتجت 
من خال� ٔاشاكال متنوعة وفق تقنياته وروابطه ا�تلفة من بيهنا الرواية التفاعلية، مفا يه 

  .الرواية التفاعلية؟ ومـا طبيعهتا ؟
  ":interactive novel/" digital novel :رمقيةالرواية ال/الرواية التفاعلية 

ن هذا اجلنس أالديب ¬لعوامل �فرتاضية للحاسوب ، مسـتعينا بربامج خمصصة َّتكو       
"software " ُمصاغـا يف . اخل...يف كتابته ولك ما تُتيحه املعلوماتية من روابط ووصالت

مج االٓلية إاللكرتونية ، ومبا ٔان العامل صيغ ٕالكرتونية ،ٕاذ جيمع بني أالصل الروايئ والربا

ر تكنولوجيا املعلومات ، اكن الرائد ٔايضا يف جمال إالبداع أالديب ِّالغريب مصدر و ُمصد
بعنوان " Michael joyce""مايلك جويس" إاللكرتوين لتكون ٔاول رواية تفاعلية لـ 

برÏمج  ُمسـتخدما . (1)1986عام " afternoon‚a story" "قصة بعد الظهرية "
"storyspace"  

فٕان هذه الرواية ال}سـيكية التفاعلية  )سليب وٕاجيايب(؛نسقني للنص الرمقي ٔان وحبيث
ُمسـتفيدة من اخلصائص إاللكرتونية اليت تتداخل فهيا الكتابة ) إالجيايب(تنمتي للنسق الثاين 

  .اخل...والصور أالصوات واحلراكت 
يف تأليفها وٕانتاÙا عىل برامج "الرواية التفاعلية"يعمتد مؤلُف هذا اجلنس أالديب اجلديد 

. (2)اخل"...newnovelist""الروايئ اجلديد"و"storyspace ""املرسد"خاصة مهنا ؛ 
واليت تربط بني خمتلف النصوص عىل اختالف طبيعهتا ؛ كتابية ،تشكيلية ،موسـيقية 

. اخل...ركة ،خرائطية رسوم توضيحية ،،رسوم متحركة ،جداول ،صور Þبتة ٔاو متح
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م ٕاضاءات ٔاو ِّهوامشا عىل املنت ،وما يرتبط ¬ملوضوع نفسه ،حيث يُقد ُّوتقـــود ٕاىل ما يُعـد
  .ٕاضافات لفهم النص اعSدا عىل هذه الوصالت 

تُسهُم الرواية التفاعلية يف جذب ٔاصناف عديدة من القراء تتباين ٔاعامرمه ، وظائفهم    
مؤثـرة عىل طرق . اخل..الٔاكدميية و�جSعية والنفسـية اهSماهتم، مواههبم ،مسـتوäهتم ا

  . تفاعلهم مع هذا النص  ،وكيفيات قراءهتم لها 
ٕان امتالك ٔادوات العرص سـيؤدي ٕاىل متكن «:يف هذا النطاق " فاطمة الربييك"تقول 

املبدع من آداء دوره اخلالق بشلك ٔافضل منه يف حال عدم امتالكه لها ،ٕاذ يصبح قادرا 
لتفكري بطريقة تتناسب ٔايضا مع العرص اñي يعيشه ؤان يبتكر ُطرقا جديدة لتقدمي عىل ا

ٕابداعه تتوامئ ٔايضا مع عرصه ،ومن شأن هذا ٔان يُؤثر يف الطريقة اليت سيتلقى هبا امجلهور 
  .(3)».نصه وكيفية تفاعö معه

التكنوجلي حول مسارات التلقي ووعي القارئ، معتربة هذا التطور " زهور ٕاكرام"وتُضيف 
ٔابعاد  اؤابعاده ظاهرة سامهت يف تشكيل هذه أالجناس أالدبية التفاعلية ما يتطلب قارئا ذ

  :ثقافية ووعي حضاري 
يأخذ النص أالديب مع تطور الوسائط التكنولوجية ٔابعادا جتعلـــــه يتجىل ويُعبـــر عن « 

صطدام بني الوعي منطقـه ورؤيته بشلك خمتلف ، ومن هذا ا�تلف يبدٔا نوع من �
املألوف واñي عززته مواثيق القراءة اليت ُحتدد النص يف يف شلك معني من التلقي ، مما 
يُؤمن ٔافق انتظار القارئ ،وبني وعي بدٔا يتشلك ٔاو عىل أالقل بدٔات مظاهره تُعلن عن 

ض جتربة خماضه من خالل النقاش احلاد بني ُمؤيد لتجربة التجيل أالديب رمقيا ،وبني معار 
  .(4)».لهذا التجيل

، ٔاو ) ٕالكرتوين/�سـييك (ٕان الرواية التفاعلية جنس ٔاديب ٕاما مزدوج اخلاصية فهــو     
يسـتعني بتوظيف الروابط احلاسوبية ووسائطها املتعددة ،ليتخذ ش} رمقيا ممتزيا ،اليُمكن 

بوابة اليُمكن لـه التحور ٔاو التحول عن تش}ته إاللكرتونية ،فهو عىل الشاشة الزرقاء 
لهـا ٔان تُفتح خارج إالطار احلاسويب، وبنياته الصغرى اكٔالسامك يف البحر ؛ٕان يه غادرته 

وبني التقنية وروحانية أالدب تتأرحج أالجناس أالدبية بني تطور !. غادرهتا رو
ا 
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روح تكنولو ُمهبــر للسمع والبرص والفــؤاد معـا ، وبني جامليات ٔادبية تتجذر فهيا ال

البقاء إالبداعي؟ جنس ٔاديب؛  ُّ� حق َّز برشيتـها مفن من االثنني ُحقِّإالنسانية لُتعز
  .       برشي ٔام جنس ٔاديب برشي رصف ؟/آيل
لساحة ¬لرواية التفاعلية ارäدة " Michael joyce" "مايلك جويس" توىلقد ل  

 ُّايف العريب ،واñي تدببوا¬ت الوعي الثق مما ٔاحدث طرقا خفيفا عىلإالبداعية الغربية 
مبعزل عن  -ابداعاته دبيب المنل ،وٕان اكنت التُضاهيه نشاطا وحيوية ،وليس هذا برٔاي يل

يف موقع املُبدع العريب من تكنولوجيا املعلومات -اسـتقصاء واسـتقراء الٓراء النقاد العرب
  .واست�رها للتقنيات احلاسوبية 

لقاء نظرة رسيعة عىل موقع أالدب العريب من ويبدو من إ ...«": فاطمة الربييك " تقول 
التكنولوجيا احلديثة أنه مل خيض غامرها بعد ،ومل يبدٔا أالد¬ء العرب ¬ملامرسة الفعلية 

وقد ٔادى .لٔالجناس أالدبية اليت يُتيحها تزاوج أالدب ¬لتكنولوجيا ،ما عدا اسـتثناءا واحدا 
لٔالدب ) ٔاو انتقاص (رصين نربة انتقاد هذا ٕاىل ٔان ترددت يف كتا¬ت النقاد العرب املعا

العرص التكنولو ،وسرب ٔاغواره وتوظيف  العريب احلديث ،لعدم قدرته عىل ُمجاراة
معطياته خلدمته و�رتقاء مبسـتواه عن طريق �نتقال من الطور التقليدي ٕاىل الطور 

  .(5)».إاللكرتوين 

النص "ما تزال كتابة « ":يقطنيسعيد "رٔاي " فاطمة الربييك"من تعابري  َّحيث جند ٔاشد
ودوهنا الكثري من القيود .يف ثقافتنا العربية حمدودة حدا بل تاكد ٔاشـبه ¬ملنعدمة " املرتابط

واملامرسة ويبدو لنا ذ� بوضوح يف  من ٔامهية �نتقال ٕالهيا يف الوعي اليت ماتزال تقلل
ُمجملها ما تزال تنمتي ٕاىل النوع  الربجميات العربية واملواقع العربية عىل �نرتنيت ،فهـي يف

البسـيط من النص املرتابط ،وملا ترتق بعد ٕاىل النوع املركب ٔاو الشـبيك اñي يُعترب 
ورمغ افتقار الوعي التكنولو العريب ، مل . (6)».التجسـيد احلقيقي وأالمثل للنص املرتابط

محمـد : "عربيـة  لـ"ـةرواية تفاعليــــ"يُغيب  إالبداع التفاعيل متـاما لتظهــر ٔاول 
،نُرشت عىل موقعه اخلاص "ظالل الواحد "حتمل عنوان 2001عام " سـناجلـــــــــة

وحىت " web"املسـتعمp يف بناء صفحات الويب " links" ،ُمسـتخدما يف بناهئا تقنية
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أالدب ونقـاده  يشكـــو حـال" محمد سـناجلـة"يف العالـم العريب " الرواية التفاعليـة"رائـد 
بعد نرش « : ،وعـدم القـدرة عىل استيعاب التطور التكنولــو وتوظيفه ٕابداعيا قائال

رواييت الثانية يف نسخهتا الرمقية عىل شـبكة إالنرتنت فوجئت بأن العديد ٔاو الغالبية العظمى 
م ال يعرف من املثقفني يف وسطنا أالديب مل يقرٔا الرواية ،واتضح يل ٔان هناك العديد مهن

حىت التعامل مع Ùاز احلاسوب  بي$ قال البعض االٓخر ٕاهنم غري معتادين عىل القراءة عرب 
�نرتنت ،وهو اليشء اñي دفعين ٕاىل ٕاعادة نرش الرواية يف كتاب وريق مطبوع كام يه 
العادة، وقد اكن خيارا صعبا ذ� ٔان الرواية مكتوبة ¬سـتخدام التقنيات الرمقية و¬ñات 

   .(7)»املسـتخدمة يف بناء صفحات ومواقع �نرتنت " links"تقنية الـ
ٕان تلقي الرواäت التفاعلية حباجة ٕاىل وعي بتقنيات الكتابة الرمقية وآلياهتا ،واليت Ùلها    

وجيهلها الكثري ،ولفهم هذه الظاهرة �لكرتونية متطلبات ثقافية تريم ٕاىل استيعاب الثورة 
وهو ما مل يتوفر *ى قارئهيا ،فقpُ  .ه من نتاجات وآليات بنائية متطورةالرمقية وما ٔافرزت

اñي " ٔامحد فضل شـبلول"و ٔايدها من بيهنم "* محمد سـناجp"القp مهنم من ساند جتربة 
من ...«:ُمشـيدا به وبروايته معتربا ٔان " رواية الواقعية إاللكرتونية"قدم � كتابه إاللكرتوين 

يكتشف بسهو- ٔانه ٔاول ٔاديب عريب ،ورمبا يف العامل ٔايضا "الواحد ظالل "يقرٔا روايته 
اسـتطاع ٔان ُجيند تقنيات شـبكة �نرتنت ،وُخيضعها ٔالفاكره الروائية ،واكن مثل هذا .

حلام من ٔاحالم الروائيني ٔاو أالد¬ء اñين بدٔاوا منذ سـنوات يتعاملون مع  ُّأالمر يُعد
نرشا الكرتونيا ،ولكنه ٔاقرب ٕاىل النرش الوريق ) طياخل(الشـبكة ، وينرشون ٕانتاÙم أالديب 

، من حيث عدم �سـتفادة من تقنيات الشـبكة وبنيهتا  يف ٕانتاج ٔادب عريب جديد، 
يسـتفيد من ثورة الوسائط املتعددة ،ومن تقنيات النص املرجعي الفائق 

)hypertext.(«(8). ا*امعني وكرثة الرافضني واملعاندين ٕاال ٔان  pورمغ ق"pمحمد سـناج "
يُواصل ٕابداعه منتجا وÏقدا للنص التفاعيل، فهو املؤسس أالول لرواية الواقعية الرمقية ، 

رواية "ؤاول من ٔاطلق هذا املصطلح عامليا ،موحضا مرشوعه ومراميه يف كتابه إاللكرتوين 
محمد " ويف اجهتاد خاص للروايئ...«": السـيد جنم"ٕاذ تُربر ذ� مقو- " الواقعية الرمقية 

 pجلنس الرواية الرمقية مصطلحا قد ينطبق عىل بعض ما يُمكن كتابته يف  مَّقد"سـناج
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الرواية الرمقية  وهو اصطالح نقدي،يُمكن اختباره مع شـيوع ٕانتاج الرواية الرمقية 
 . (9)»".رواية الواقعية الرمقية"وهو..،والبحث عن ٔامناط لها 

  .فرق بيهنا وبني التفاعلية؟يه رواية الواقعية الرمقية ؟وما ال مفا
  :ٔامناط الرواية التفاعلية ) 2-1-2
  :الرواية الواقعية الرمقية -
ت1 الرواية اليت تسـتخدم أالشاكل اجلديدة ...« :عىل ٔاهنا "محمد سـناجp"يُعرفها مؤسسها  

ومؤثرات املاليت ) هايربتكست(اليت ٔانتجها العرص الرمقي ،و¬ñات تقنية النص املرتابط 
دä ا�تلفة ، من صورة وصوت وحركة وفن اجلرافيك وأالنمييشزن ا�تلفة،وتدخلها مضن مي

البنية الرسدية نفسها ، لُتعرب عن العرص الرمقي وا7متع اñي ٔانتجه هذا العرص وٕانسان هذا 
ورواية .العرص، �نسان الرمقي �فرتايض اñي يعيش مضن ا7متع الرمقي �فرتايض 

¬نتقا�  إالنسانلرمقية يه ٔايضا ت1 الرواية اليت تُعرب عن التحوالت اليت تُرافق الواقعية ا
و¬لتايل . (10)».من كينونته أالوىل ٕاكنسان واقعي ٕاىل كينونته اجلديدة ٕاكنسان رمقي افرتايض

جمسدة ٕابداعاته الرمقية ) الرمقية(يه تشكيل لواقعية نقp إالنسان من كينونته �فرتاضية 
Sدا عىل مؤثرات الوسائط املتعددة اع"multimedia " ي حيوي النصñٔاي الوعاء ا

مصحو¬ ¬لصوت والصورة،احلركة ،الفيديو الرسومات ،الرسوم املتحركة اجلداول ،اخلرائط 
اخل ،ٕاذ يمت توظيف لك هذه الوسائط ودجمها لُتؤلف نص ...،صور Þبتة ،رسوم بيانية 

ٔاطلقت  ،ولهذا)الرمقي(لواقع املبدع اجلديد ) جتسـيد( متثيلالرواية الواقعية الرمقية ؛ ويه
، )اجلديدة(للنص الروايئ الواقعي الرمقي بعوامله �فرتاضية “ تسميهتا من منطلق ٔاهنا نسج

  . �فرتايض إالنسانفهـي رواية لواقع 

 interactive novel" digital /" "الرواية التفاعلية"ُمطلع عىل  ِّيظهُر لُلك      
novel"  والرواية الواقعية الرمقية"Novel digital realism " انبثاقهام  من نفس الرتبة

اطالق هذا املصطلح دون غريه عىل روايته "محمد سـناجp "�فرتاضية فلامذا يُفضل 
  .الواقعية ، وما الفرق بني االثنتني؟
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لنقاد الغربيني  ٔان اخللط احلاصل بني املصطلحني يعود ٕاىل ٕاطالق بعض ا"سـناجp"يعترب 
عىل � النوعني ،وقد سار عىل منواهلم " interactive novel" امس الرواية التفاعلية
مع هذا التشابه « :ويرشُح سبب هذا اللبس ُمفرقا بيهنام قائال . (11)غالبية النقاد العرب

ي مثل الشلكي بني النوعني ،ف}هام يسـتخدم التقنيات الرمقية ا�تلفة يف الفعل إالبداع
ا�تلفة  لكن الفرق بيهنام ليس يف الشلك " املاليت ميدä"وتقنيات ) الهايربتكست(تقنية 

رواية "معوما و "الواقعية الرمقية"بقدر ماهو يف املضمون واحملتوى ، ذ� ٔان ٔادب 
وهو ما .   (12)».عىل وجه اخلصوص هو شلك ومضمون "الواقعيــــــــــــــــــــــــة الرمقية

 ٔان رواية الواقعية الرمقية تُزاوج بني الشلك الوسائطي ومضمون  الواقع �فرتايض معا يعين
بكوهنا " الرواية التفاعلية" بعامله �نرتنيت ، بي$ تكتفي إالنسان،فُرتكز عىل واقع وطموحات 

  .  ش} رمقيا وليس ¬لرضورة حمتوى واقعيا افرتاضيا   
ام شارحة وÙة النظر هذه ،ُممزية مواطن االتفاق بيهن"فاطمة الربييك "تُمزي     

 pالسـتعانة مبا ... «:و�ختالف بني المنطني الروائيني ، حمددة مواطن االتفاق بيهنام قائ¬
رواية (و) الرواية التفاعلية(عن ذ�، ٕاذ قال ٕان االتفاق بني ) محمد سـناجp(ذكــره 
ردي، مبعىن ٔان لكتـا الروايتني تسـتخدمـان يمكن يف الشكـــــل الســ) الرمقية الواقعية

توفــرها  ، واملؤثرات السمعية والبرصية ا�تلفة اليت)(Hypertext تقنيـة النص املتفــــرع
  .(13)»التكنولوجيا احلديـــــــثة

ٔاما �ختالف بيهنام فيقع يف املضمون؛ فاملوضوع يف ...« :ومواطن �ختالف يف قولها
يتنـــــــــاول ا7متع الرمقـــــــــــــي املوجود يف ذاكـــرة إالنسان  ) الرمقية  عيةرواية الواق (

الرواية هو إالنسان /ويتشلك عرب شـبكة إالنرتنت، وبطل هذا ا7متع  �فتــرايض
اñي يعيش يف ا7متع الرمقي ويف شـبكة العالقات �فرتاضية اليت يبنهيا يض �فرتا

التغريات اليت  كام تعاجل هذه الرواية. ٔالخالقية اليت يترصف من خاللهاومنظومة القمي ا
 . �فرتايض طرٔات عىل إالنسان الواقعي يف مرحp حتو� ٕاىل إالنسان

إاللكرتوين، كام  هذا هو �ختالف بني هذين المنطني من الرواية املعمتدة عىل الوسـيط
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 »(14) الشلك  ، ولهذا هام شيئان خمتلفان وٕان تشاهبا يف)السـناجp(يراه 

، " hypertext""النص املرتابط"ٕاذن ،هام تتفقان يف الشلك الرسدي املسـتخدم لتقنية
بزاوية ا7متع الرمقي " رواية الواقعية الرمقية"وختتلفان يف املضمون؛ حيث ينحرص موضوع 

ذاكرة إالنسان �فرتايض ،عرب شـبكة �نرتنت ، وفقا 7رäت احلياة اليت املُتشلك يف 
مبجمتعه الرمقي، ومضن شـبكة العالقات �فرتاضية اليت يُؤسسها  -التخيييل–حيياها بطلها 

الرواية " بي$ موضوع.ويبنهيا ومنظومة القمي أالخالقية اليت يترصف  حسـهبا ومن خاللها
؛ فهو ٔاكرث مشوليــــــــة ، ٕاذ ينضـــوي مضنـه "  interactive novel"التفاعلية
، وينفتح عىل لك ما خيطر لٕالنسان الكتابة فيه ٔاو عنه "روايـة الواقعية الرمقيــــــة"مفهــوم

، موظفا ٔاساليب جديدة يف الكتابة إالبداعية املعمتدة عىل الوسائط املتعددة 
"multimedia "والنصوص املتفرعـة" hypertext" وكذا خمتلف التقنيات احلديثة باكفة

" ٕانه .     (15)ٔاشاكلها ومسـتوäهتا، دون اشرتاط الكتابة عن الفضاء �فرتايض ¬لرضورة

  .متغري؟ ُّلك فىنيفكيف اليزول و " ...املتغري ُّاللك

 ":الرواية الواقعية الرمقية"خصائص  -
إالبداعية الفريدة من نوعها ؛ ¬لظاهرة " رواية الواقعية الرمقية"ٕ¬ماكين ٔان ٔامس 

 الواقعي(،وعاملني)الواقعية و�فرتاضية(الرابط بني كينونتني فهـي
قصة ( لتوظيف لك أالجناس أالدبية يف بؤرهتا الرمقية؛“ ،ومجمع)و�فرتايض

، تُمزيها البنيات والروابط الرمقية وفاعلية التجربة إالبداعية )اخل...،شعر ،مرسح
  : ٔاخرى ٔامجعها فL ييل  ، كام تمتزي خبصائص

تتعدد لغات الرسد ، فهـي التكتفي بأمهية اللكمة يف نسجها ، بل تسـتخدم لك  -
  .التقنيات الرمقية والوسائط املتعددة

  .حضور املبدع املربمج ،ومتكنه من تقنيات الربجمة وإالخراج الفين -
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وكذا متكنه من فاعلية القارئ ،وقدرته عىل الفهم و�ستيعاب الفكري والتقين ،-
وفقا ملا تُتيحه التكنولوجيا .ٕاعادة بلورة وٕانتاج النص الروايئ يف تشكيالت جديدة 

  .الرمقية
الصوت ،الصورة،املشهد السي$يئ :(تُشلك اللكمة فهيا جزءا من اللك كـ-

  ).واحلركة
 امللموسة واملتخيp(ية املتحركة اعSد اللكامت يف رمس املشاهد اñهنية واملاد-
  ).عام
ٔاي كـزر .اخل...اسـتخدام اللكمة مكفاتيح ترمزيية ¬النتقال من نص ٕاىل آخر-

  . معلومايت
مائة صفحة عىل ) 100(إالجياز اللغوي ورسعة املباغتة ، فال تتجاوز الرواية -

حبيث تُوظف امجلل ا�ترصة .ٔابعد تقدير، مراعاة لسعة امحلو- إاللكرتونية 
  ).اللغة الرمقية(وا�زت- يف اللغة اجلديدة 

ر والتغري ، فرواية الواقعية الرمقية يف تطور دامئ تبعا للتطور املعلومايت ُّالتحو-
  . فهـي ال حتظى بشلك Þبت ، بل ُمتغري ¬سـمترار

  .من كينونته الواقعية ٕاىل كينونته �فرتاضية)املبدع،املتلقي(إالنسان انتقال ُجتسد-
يمتكن ٔاحد من ٕابداعها ٔاو �طالع علهيا ٕاال من متزج ُإالبداع ¬لتقنية ، حبيث ال -

  .خالل ٕاملـامـه ¬لتقنيات الربجمية واحلاسوبية
  .ال يتحقق ٕابداعها ٔاو قراءهتا ٕاال من خالل Ùاز احلاسوب ٔاو القارئ إاللكرتوين-
  .تتخلص من رقابة املؤسسات السـياسـية والثقافية ،فال حامك لها ٔاو علهيا -
  .ة لها وتداخلهاتعالُق النصوص املُشلك-
إالسـتفادة من املعارف السابقة ،وتوظيف ٔاحدث التقنيات ؤاكرثها جناعة -

  .وفاعلية
تنطلق من املعرفة لرتنو ٕاىل اخليال،ٕاذ يه ُمغامرة يف الزمن الرمقي �فرتايض -

  ) .الهنائية الزمان واملاكن(املاكن الرمقي �فرتايض،ويف الواقع الرمقي �فرتايض و
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  .حليك عرب الربجمة املعلوماتيةتفعيل ا-
  .تُبىن عىل اخليال املعريف الالحمدود -
ٔاربع لكامت )4(ثالث ٔاو ) 3(ذات ُمجل قصرية وُمخترصة ، فهـي ال تزيد عن -

  .عىل االٔكرث
  . تعمتد عىل التبئري البرصي-
  ). رمقية(  افرتاضيةخشصيات الرواية ؤاحداTا -

لرواية يف اقرتاهبم من رمس صور قصصهم ، ن هذه الرغبات اجلاحمة لكتاب اإ -    
وجتسـيدها  تتحقق متجسدة اليوم من خالل جنس ٔاديب فريد من نوعه  وهو الرواية 

ا�تلفة  ٔامهها رواية الواقعية الرمقية ؛ ملا حققته من فاعلية ورواج عىل  التفاعلية بأنواعها
  :مواقع �نرتنت ومن مث بقية ٔانواعها املمتثp يف 

  ":  Email novel"الربيد إاللكرتوين رواية -
ويه عبارة عن رواية تقليدية ، تُرسل عرب الربيد �لكرتوين ¬سـتخدام حمراكت البحث 

للاكتبة السعودية " بنات الرäض"املتنوعة والوسـيط إاللكرتوين وسـيp لنرشها ، كرواية 
جون بيار "بدع الفرنيس كام نعرث يف هذا ا7ال عىل جتربة امل .(16)"رجاء عبدهللا الصانع"

اليت كتهبا عىل شلك فصول جمزٔاة  يُرسل لك فصل مهنا " jeau-pierre Balpe" "¬لب
يدخل عىل ٕاثرها يف تعليقات وانطباعات ،ٕاىل الرفاق وأالصدقاء وأالقارب للقراءة واملشاركة 

  .(17)مخسامئة قارئ ، ٔاو ٔان يطالهبم مبشاركته يف كتابهتا) 500(القراء اñين بلغوا 
للقارئ يف هذه احلال حرية املغامرة ¬السـمترار يف تنشـيط الروابط ، وحتمل مسؤولية 

  .وهنايهتا...القراءة ملشاركة املؤلف يف شلكها وٕايقاعها ، ]رخيها وزمهنا 
  : Novel clip"(18):"الرواية لكيب/رواية املقاطع

ية معينة، تُمكن القارئ ٕاثر وحيتوي هذا النوع من الرواäت التفاعلية عىل عبارات مفتاح 
النقر علهيا ، إالنتقال من رابط ٕاىل آخر ، و�طالع عىل مقاطع فيديو تتعلق ¬للكمة 

الرئيس "املفتاحية ٔاو العبارة املضغوط علهيا ، فٕاذا اكنت الرواية تتحدث مثال عن تأممي 
ىل هذه فٕانه مبجرد الضغط ع.1971فيفري  24للمحروقات يف " الراحل هواري بومدين
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فيديو حول خطاب ٕاعالن الرئيس الراحل تأممي احملروقات ، وٕاذا –العبارة يُعرُض رشيط 
فٕانه مبجرد "   john f.kennedy""جون كينيدي"ما حتدثت ُمجرäت الرواية عن مقتل 

وهكذا فٕان هذا النوع من .تنشـيط هذه العبارة بعرض رشيط اغتيال الرئيس أالمرييك 
لصور والفيديوهات ، ما يُمكن القارئ من اسـتحضار مشاهد الرواäت تسـتفيد من ا

  .ولقطات حيـة تُقارب السي$ يف مشوليهتا وتُرثي العمل الروايئ
    novel wiki:"رواية الوييك ٔاو الرواية الويكية

 ُّوهو نوع من مواقع الويب اليت يمت"( الوييك"يسـتفيد هذا النوع من الرواäت من خاصية 
املوسوعة احلرة اليت ُحيررها قراؤها حتريرا (ٔاو قد تأيت عىل غرار الويكيبيدä ) احتريرها جامعي

  ).جامعيا ، ويُضيفون ٕالهيا ¬سـمترار 
تُلقى فكرة الرواية من طرف الاكتب أالول يف موقع للرواية عىل الشـبكة العنكبوتية   

ف يف بنائه مبساهامهتم ، فيُشارك االٓال) رواية الوييك(،ُمعلام القراء بوجود بذرة نص روايئ

ل َّاخل ، فتتحو...اث ،ٔاصوات ،لقطات فيديو وتعديالهتم ا�تلفة  بعبارات ،مجل ، ٔاحد
   .(19)البذرة ٕاىل جشرة وارقة  وتبقى هذه الرواية تتشلك ٕاىل ماال هناية

  .لكوهنا تُؤلف جامعيا" (20)الروايـة امجلاعية" ٕامس " سعيد يقطني"وقد ٔاطلق علهيا   
ٕان مجموع العتاد وأالدوات التقنية املسـتغp يف ٕاخراج وكتابة الرواية التفاعلية ، يه     

محوالت معرفية بقوالب تكنولوجية متطورة ، تتبلور وتتشلك وفقا لهذه التطورات 

رت الربامج املعلوماتية لكام تغريت طبيعة الرواية التفاعلية ، ويه َّوآفاقها، فلكام تغريت وحتو
لراهن ؛تتخذ ٔاشاكلها ؤالواهنا تبعا للتقنيات احلاسوبية وروابطها العنكبوتية ، بذ� رهينة ا

ما يُفرس ظهورها يف ٔاثواب ؤالوان متنوعة اكلرواية الواقعية الرمقية ، رواية الربيد 
، وٕامنا هذا التنوع ما هو ٕاال ) الرواية لكيب(إاللكرتوين ، الرواية الويكية رواية املقاطع 

ق عنرص الرشاكة إالبداعية بني املبدع والقارئ، والتحول ٔايضا ٕاىل رشاكة دال- عىل توثي
يتداولون امجلل والصور .ٕابداعية جامعية ، بني املؤلف وعدد كبري من قراء النص وُمنشئيه 

وكذ� أالنغام املوسـيقية ، اللوحات الزيتية ،واملقاطع السي$ئية متبادلني اللكامت والعبارات 
من خالل فاعليهتم وتفاعلهم ، ودوافعهم "رواية تفاعلية " لصناعة وتأليف موصو- بلك هذا 
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، حنو منحى  راق من االٓفاق الرحبة ، وٕالنتاجية ٕابداعية ...يف تفاعل االٓخرين مع منتجاهتم 
 .ٔاكرث تطورا وكامال 
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