
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 462 -452 ص                                                                                  (2022جــــــــــوان )  02العدد:  06المجلد:

 
 

 

 
 

 
 

 

 

452 
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 معلومات المقال :الملخص

ية ضمممممممن العولمة  ال قإلى نهدف من خالل هذا المقال  منة الوقوف على تموقع األجناس األدب

من الورقية  .فحين طغت التكنولوجيا على جميع مناحي الحياة أثّ ت على األدب أيّما تأثي  فارتحل

ألخي ة في إلى عوالم افت اضمممممية. مغيّ ا بذلس الولممممميه الحامل لب فكاق األدب ال قمي هو الحلقة ا

ّعم بها دما أتاحتب لب التكنولوجيا  العوالم االفت اضمممية من خصممما ص مسمممي ة حياة األدب مسمممتغال 

 مقّوماتب األدبية 

 الكشمممممم عن مميّلات النصممممموم ال قمية من خالل  لمممممنحا ل من خالل هذر الورقة ال ح ية     

يلس يلس ملاج ل بشمممارة  رلمممالة حداد  يديو كقصممما د الدكتورة ل ي ة خمار:التط يق على قصممما د ال 

سممتحدثا  مشممة ة النأ   رقصممة الح  ف...الا  باعت ارها جنسمما أدبيا رقميا  حديقة الكلمات   لي 

دبة بالصمممورة  الصممموت  وجية    الولممما ه التكنول المولممميقى   الح كة حينما تغد  الكلمة معضمممّ
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Abstract :  Article info 

We aimed through this article at showing the situation of literay genres among the 
globalization and digitalization.The technololgy dominates all the parts of life, it also 
affects the literature. Hence literature shifts from papers to imaginary worlds, 
changing the intermediate that holds it too. the numeric literature which is the finale 
of literature's life, benefits from the technology and imaginary worlds. So, they give it 

the characteristics  that support the principles of literature .We attempt through this 
research paper to find out the characteristics of numeric text through the application 
of poem videos It is considered as a new numeric literary genres. The speech is in 
coordination with picture, sound, music, motion and  the deferent technological 
intermediates. So, it becomes a picture's speech.  
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د.منال بن محيميد            .سعاد عريوة        د  

 :قدمة م  .1

األجناس األدبية الرقمية عن نظيرتها الورقية، فكل األجناس الرقمية استطاعت أن تجد لنفسها حّيزا في الفضاء لم تختلف       

باستثمار معطيات التكنولوجيا الحديثة واستثمار الوسائط املتعددة في  .الشبكي، وترتحل من الورق إلى شاشات الحواسيب

 .لرقميةالتي تمّيز النصوص ا الفضاء السبراني إال إثبات لخاصية الواقعية االفتراضيةبنائها. وما هذا الترحال من الواقع املادي إلى 

، وظهورها على الساحة األدبية العربية خاصة، وكذا يةتسليط الضوء على جنس القصيدة الرقمية التفاعلوسنحاول فيما يلي      

لذي ُيظهر ا، وإبراز مواطن اإلبداع فيها،بالتركيز على النسق اإليجابي ممّيزاتها من خالل املقارنة بينها وبين األجناس األدبية الورقية

فماهو مفهوم التمّيز عن نظيرتها الورقية، والتي تعّد قصيدة الفيديو خير دليل على ما وصل إليه اإلبداع الشعري الرقمي. 

 ؟  القصيدة الرقمية ؟ وماهي مميزاتها؟ وهل يمكن أن تشكل بديال عن القصيدة املكتوبة

 القصيدة الرقمية:  -1

الذي ال يتجلى إال في الوسيط  تعّرف الدكتورة فاطمة البريكي القصيدة التفاعلية بأنها"ذلك النمط من الكتابة الشعرية     

أنواع لكتروني، معتمدا على التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة ومستفيدا من الوسائط االلكترونية املتعددة في ابتكار اإل

مختلفة من النصوص الشعرية، تتنوع في أسلوب عرضها، وطريقة تقديمها للمتلقي /املستخدم، الذي ال يستطيع أن يجدها إال 

. ( 1)من خالل الشاشة الزرقاء. وأن يتعامل معها الكترونيا، وأن يتفاعل معها، ويضيف إليها، وأن يكون عنصرا مشاركا فيها"

، "ويرى أندراس Haundred Thousand Billion Sonnetsكتاب مائة مليار سونيتة  يااللكتروني ففالقصيدة تمظهرت في شكلها 

الخطي إلى  النظامقبل أن تخضع في بنائها ملفهوم النص املترابط، الذي ينقلها من –كبانيوس أن للقصيدة التفاعلية إرهاصات 

ها نظاما واحدا في . الذي Raymond Queneauتعود إلى كتاب رايموند كينو –التشعب 
ّ
يضم أربعين سونيتة، استخدم فيها كل

القافية ولذلك فإن البيت األول من أّي منها يمكن أن يحل محله البيت األول من أّي سونيتة أخرى، والبيت الثاني من أّيمنها يمكن 

، جاءت صفحات الكتاب وقد أن يحل محله البيت الثاني من أّي سونيتة أخرى، وحتى يتحّقق هذا التبادل في صورة ملموسة

ن القارئ من أن يقلب سطرا واحدا بدال من أن يقلب صفحة كاملة"
ّ
عت إلى شرائح تمك

ّ
. واعتبرت هذه القصائد رغم ( 2)قط

، كما امتلكت البعد واإلنتاجعطت املتلقي سلطة البناء أاعتمادها على الوسيط الورقي إرهاصا للقصائد التفاعلية الرقمية، كونها 

وخاصية التقطيع. فلم تبتعد القصيدة املعروضة على الوسيط الرقمي عن هذا كثيرا، ف"يقّدم الشعر الرقمي لإلبداع  اللعبي

األدبي حقال نصيا جديدا ممتدا، ينقل الكتابة إلى ما وراء الكلمات، باتجاه العالقات بين اإلشارات، وأنظمة اإلشارات، واتحادها 

والعالمات في الواقع االفتراض ي الذي تتموقع ضمنه القصيدة  اإلشاراتهذا التفاعل بين . ( 3)واختراقها وتفاعلها مع بعض"

التفاعلية، ينشطه متلقي هذا الجنس األدبي. وهذه التفاعلية غير محددة سلفا وغير محكومة بشروط وإنما "تعتمد درجة تفاعلية 

الحرية التي يمنحها إياه للتحرك في فضاء النص دون قيود أو القصيدة الرقمية على مقدار الحّيز الذي يتركه املبدع للمتلقي، و 

 . (4)إجبار بأي ش يء أو توجيه له نحو معنى معين"

يفّرق الدكتور رحمن غركان في كتابه"القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية"بين مكونات القصيدة التفاعلية ورقيا والقصيدة      

النزوع الدرامي، التناص. في  ألولى هي: الكلمة، اإليقاع، الصورة، التركيب، البناء، الحركة/التفاعلية تكنولوجيا ويجعل مكونات ا

حين حصر مكونات القصيدة التفاعلية الرقمية فيما يلي: الكلمة، الصورة، الصوت، اللون، الحركة، الروابط التشعبية، فضاء 

، فال تعارض بين  بالوسائط التكنولوجية املتعّددة -ة الخام للنصباعتبارها املاد-. فالقصيدة الرقمية عّضدت الكلمة (5)الشاشة

القصيدة الرقمية واملرتكزات الجمالية للقصيدة عموما إنما هي شكل آخر تتبلور وتبرز فيه استراتيجيات التمثيل الجمالي املرتبط 

 في حالة مستمرة من التشكل و التغير . بعصر التكنولوجيا ،حيث تقدم شكال جديدا من أشكال التفكير الفني ما يجعل القصيدة
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لم تعد الكلمة وحدها لتسع املعنى و الشعور الجمالي و الفني فلجأت القصيدة إلى تعضيد مكوناتها اللغوية بأخرى غير لغوية      

ملفهوم، على يد وظهرت أول قصيدة تفاعلية إلى الوجود بهذه املكونات وبهذا ا، كالصورة ثابتة أو متحركة ،الصوت ، املوسيقى 

. فاعتبر رائد القصيدة الرقمية في العالم. وبلور تجربته 1990وذلك سنة  Robert Kendallالشاعر الكندي "روبرت كاندل 

. أما على الساحة العربية فقد تأخر ظهور القصيدة التفاعلية 2006الشعرية ونضج إنتاجه الرقمي في قصيدة"حياة الثنين" سنة 

مجموعة شعرية بعنوان: تباريح رقمية  ر الشاعر العراقي الدكتور "مشتاق عّباس معن"اصدإحين إلى ، 2007الرقمية إلى جوان 

 لسيرة بعضها أزرق"

وتسوق الدكتورة فاطمة البريكي عدة خصائص للقصيدة التفاعلية في معرض مقارنتها بين القصيدة الورقية والقصيدة التفاعلية 

 : (6)وهذه الخصائص هي

ورها: فلم تعد القصيدة حكرا على قراء الشعر فقط بل تعّدتهم إلى املشتغلين في حقل الفنون البصرية، وكذا تنوع جمه -

 املتخصصين في مجال اإلعالم واالتصال، وغيرهم. 

 انفتاحها على كل الوسائل املتاحة: فتتضافر في عرضها كل الوسائل الصوتية والبصرية والحركية.  -

الزمان واملكان واملادة: واكتسبت اللغة صفة التحرر من خالل الخاصية السابقة )االنفتاح( نظرا لتواجدها تحرر لغتها من قيود  -

 في الفضاء الشبكي.

 التفاعلية في القصيدة الرقمية:

الرقمي في مظاهر متعددة، أدناها تصفح النصوص واالنتقال بين روابطها وعناصرها.  ص الشعري يتجلى تفاعل املتلقي مع الن      

الفنية، فبينما كان متلق  اإلبداعات"وهو أسلوب ينقل القارئ)املتلقي( إلى ميدان ال يظهر في النصوص الخطية أو غيرها من 

ستطيع الولوج إلى النص )املدونة( عبر مؤشر تحت يده مستمع منفعل قد يهّزه الطرب أو ال يهزه، إذا هو متلق متفاعل بل فعال ي

يتحرك بكل االتجاهات املحتملة وهناك حول أذنيه ما يزيده ولوجا في النص عبر البعد الصوتي الذي يظهر مع هذا النص أو ذاك 

يط االلكتروني، الذي . فالدعائم الرقمية جعلته ينغمس في النص فلم يعد البعد الخطي قائما في ظل الوس(7)في تلك املدونة"

 إشراك  يعتمد الصورة والصوت والحركة واأللوان وكل ما من شأنه أن يعطي الدعم واإلضافة للنص. وهذا ما يستوجب من القارئ 

جميع حواسه كالسمع و البصر في القراءة و املشاهدة ،فأضحى النص يخاطب جميع الحواس ، حيث إن الصورة التي تتشكل في 

 .ددة املنابع ، أمر من شأنه وضع الخطاب الرمزي في مجال إقامة التحديات الجمالية التي تنتمي إلى حياة املتلقىخيال قارئها متع

وهذا مظهر بسيط من مظاهر التفاعل فقد "ضاعفت الرقمية إمكانية املشاركة إلى التدخل في النص نفسه: نسخه ولصقه      

تم  قد .(8)اللغة، وإضافة مقاطع أخرى بما يشكل مساسا جوهريا بامللكية الفكرية"في أمكنة أخرى، وإجراء تغييرات في األسلوب و 

إشراك القارئ أو املتلقي في كتابة النص األدبي والتعليق عليه بطريقة أو بأخرى، أي أنه يساهم في إنتاج النص مع املبدع إذن 

. (9)أي كتابة على كتابة، أو محو وكتابة"–به النص السابق الحقيقي، بصورة فعلية إذ يكتب النص من جديد وفق ما يراه وما يوحي 

، وال نقصد بالخمول هنا عجز القارئ عن  فالرقمية ألغت صفة االستهالكية والخمول التي تصاحب جل قراء النصوص الورقية

يقول ة ومشاهدة ، هي قراءممارسة فعل القراءة والفهم و التذوق وإنما هو خمول متعلق بفضاءات لم تكن موجودة سابقا 

فحسب. تنحو به ليكون شاعرا مع القصيدة الرقمية  "تفاعله" إن فعالّية املتلقي وليسالدكتور حسن عبد الغني األسدي :"

الفنية الرقمية األخرى... فنحن  اإلبداعوليكون روائيا مع الرواية الرقمية، ويكون قاصا مع القصة الرقمية، وهكذا في كل مجاالت 

ودرجة  (10)مية يصاحبها ثورة في التفاعل ويتحدد مدى املقدرة على التفاعل بمستويات اإلدراك والتذوق لدى القارئ"بصدد ثورة رق

التفاعلية تختلف من متلق إلى آخر باختالف ميوالتهم، ثقافتهم العلمية، وتمكنهم التكنولوجي، وتذوقهم الجمالي للنصوص 

بيره عن أبعاد متعددة منها: أثر املتلقي في إعادة إنتاج النص بما يكشف عن مدى "فصار مصطلح التفاعلية عميقا في تع األدبية

 . (11)حضوره فيه، وتوجيهه بالقراءة وإعادة إبداعه بالتأويل واملساهمة بإخراجه )إنتاجه( في صور متعددة"
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د.منال بن محيميد            .سعاد عريوة        د  

زلة واحدة "بل لعل املتلقي يتجاوز إلى أن وينزل مع املؤلف من، وتصل التفاعلية إلى ذروتها حينما يكون املتلقي شريكا في بناء النص

يكون مبدعا فيضفي مالمح جمالية، وقيمية جديدة إلى املنتج الفني الرقمي لم تكن فيه ولم تكن في ذهن املبدع األول... إننا بصدد 

هوية جديدة مع كل  طغيان التفاعل الفني الرقمي للمتلقي... وال يغيب على األذهان أن مثل هذا التفاعل يكسب النص واملدونة

فيغدو  (12)"وتنمو هذه الهوية وترتقي كلما ارتقت القدرات اإلدراكية للمتلقي واإلمكانات التقنية لآللية الرقمية وبرامجها، تصفح

، ويصبح رهين توجهاتهم وأهوائهم. ويمكن إنتاج نصوص قد يقارب ن لهتلقياملالنص بذلك متعددا ال ثبات فيه، يتغير بتغير 

،يمكن وصف القصيدة الرقمية بأنها نص رقمي حواري بامتياز ، إنها  ص الخام الذي أنتجه مؤلفه األول عدد قراء النعددها 

 تطلب من املتلقي االندماج و االنفصال عنها ، أن يعرب عن صوته ويقدم آراءه سواء أكانت جمالية أو فكرية .

ن املؤلفين الرقميين مساحة للحوار، وتقبل النقد في أعمالهم اإلبداعية وضع العديد مولضمان الحوارية والتفاعلية الرقمية،     

وذلك بتخصيص حيز للنقاش والتحاور مع متلقي إبداعاتهم الرقمية، فنجدهم يخصصون أيقونة تمكن املتلقي بعد الضغط 

بالجادة في كثير من األحيان لقراء في هذا السياق وصف مشاركة ا نال يمك،  ق أو إبداء الرأي حيال هذا العملعليها من وضع تعلي

 أمر يرجع إلى اختالف مستوياتهم الفكرية .،، حيث يعبر بعض القراء عن ردود انطباعية تجاه القصيدة 

الشعراء في إذكاء جذوة التواصل الحي واملباشر بين  –والفيسبوك بصفة خاصة -وكما ال يخفى أثر مواقع التواصل االجتماعي     

أو في املجموعات، وبين املتلقين الذين فتح أمامهم املجال واسعا ليغرفوا ، الذين يعرضون أعمالهم على صفحاتهم الرقميين

القصير أو الطويل، -االنطباعي أو املمنهج–قد أتاحت تقنية التعليق والرد والرد على الرد والنقد فويقّيموا وينقدوا العمل األدبي "

والتواصل الجاد بين املبدع واملتلقي، والتي في بعض منها تكون مباشرة بعد دخول النص في  العابر أو العميق، فرص التالقي

الشبكة، أو بعد فترة زمنية قصيرة. وإن كان املبدع يجس نبض وإحساس القارئ من خالل هذه التقنية ويستطيع معرفة عدد 

ؤلف. فقد أصبح التفاعل آنيا، فكما كانت السرعة في . وحتى أصبح بإمكان املتلقي الدردشة مع امل(13)قراء نصه وزوار موقعه"

 وصول النصوص إلى املتلقي كانت سرعة التعامل والتفاعل معها ومع مبدعها.

ومع كل هذا التفاعل واإلقبال والتقبل الكبير لهذه األجناس الرقمية، سعى الشعراء الرقميون إلى استغالل كل ما أتاحته 

فوها في نصوصهم،  يةالتكنولوجيا والعوالم الرقم
ّ
بما يخدمها ويواكب عصر التقانة الحديثة من صورة وصوت من إمكانات ووظ

وحركة وألوان وفيديو وروابط تشعبية  ...الخ فقد طّعمت هذه العناصر التكنولوجية النصوص الشعرية ،ولم تبق الكلمة 

 اهم في نشرها وسرعة انتقالها في اآلن ذاته.وحددها هي األساس في بناء القصيدة فقد دّعمتها وأضحت لبنة تبنيها وتس

 قصيدة الفيديو:  

فتتضافر فيها  يمكن اعتبار قصيدة الفيديو من األجناس الشعرية املستحدثة ،والتي تعتمد على التكنولوجيا اعتمادا كليا،     

ف الصورة والصوت وعماده جميع املكّونات الرقمية باإلضافة إلى النص الشعري؛ وذلك الستغاللها لتقنية الفيديو 
ّ
الذي يوظ

 الحركة فيتزاوج فيها السمعي والبصري. فتتجلى القصيدة بثوب جديد يكون فيه الخطاب للصورة.

القت قصيدة الفيديو رواجا واسعا على الساحة اإلبداعية الرقمية العربية ،فقد  استغل العديد من املبدعين العرب تقنية    

 نشرها ، ونذكر على سبيل املثال :الفيديو في بناء قصائدهم و 

لبيبة خمار : هذيان،حالة،حرائق،إيقاع، إبداعات الدكتورة لبيبة خمار: قصائد فيديو: بشارة، رسالة حداد، مزاج ليلكي لك -

 ولي، حديقة الكلمات، شجرة النأي، رقصة الحروف.  على الرابط: 

www.youtube.com/channel/UCkITWr9dfMijV6G4F_GEUDQ--  :وعلى موقع الدكتورة لبيبة خمار http://labiba-

khemmar.narration.over-blog.com 

http://www.youtube.com/channel/UCkITWr9dfMijV6G4F_GEUDQ--
http://labiba-khemmar.narration.over-blog.com/
http://labiba-khemmar.narration.over-blog.com/
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عهد، الش يء، وحدي...الخ،منشورة على قناة الدكتورة سعاد عون شوك، سعاد عون: الورود، ذات هجر، موعد، أسطورة ال-

 أوركيد على اليوتيوب 

https://www.youtube.com/channel/UCRgI4oOBAefOibNLlM3f6uA 

ومعظمها على  يناير،قالت مها، املطوقة، كما ترى...الخ 28عراق املحّرم،معين الدمع،تميم البرغوثي: جارة، يا هيبة العرش، مقام -

 على موقع اليوتيوب. +ajقناة: ساحة 

 دعائم قصيدة الفيديو: 

 الكلمة: /1

 حتى وإن انتقل األدب من الطبيعة الورقية إلى الطبيعة الرقمية تبقى الكلمة هي اللبنة األساس للنصوص، حتى وإن زاحمتها

فللكلمة أو اللغة منطوقة أو مكتوبة سلطة البقاء و  الوسائط التكنولوجية ،والدعائم الرقمية ،أدوات التعبير التي تتيحها 

إذ على أساسها يتم التفريق بين األجناس األدبية املختلفة، وفي قصائد الفيديو تحتل الكلمة مكانا قارا باعتبارها حاملة التشكل  

وحضورها بين الكتابة واإللقاء فال غنى للشاعر عنها كما نجده على سبيل املثال  في قصيدة    تمظهراتهاللمعاني. وإن اختلفت 

حيث كانت الكلمة حاضرة كتابة وصوتا: (14)"بيان عسكري لتميم البرغوثي

 
 في كل القصائد التي ال تكون فيه مقروءة. -بالضرورة–وكذا تظهر  الكلمة مكتوبة 

 في القصيدة الرقمية هو الحركة ، هي كلمات متحركة تأتي من أي اتجاه ، إنها عبارة عن منبهات جمالية .إن مايمّيز الكلمة 

سنجد أن اإلبداع الشعري يمكن اإلشارة كذلك إلى التنوع في استخدام نوع الخط ، عندما نقارن بين اإلبداع الشعري و الرقمي 

ة ، حيث ال يتقبل القراء عادة قراءة قصيدة بالخط الكوفي مثال ..بينما حسب خطوط الكتابة الشائععلى الورق يكون  املكتوب

في القصيدة الرقمية يستخدم الشاعر الخط الذي يراه مناسبا ، مع اإلشارة إلى أنها عملية غير اعتباطية ، فللخط حمولة ثقافية 

 تؤثث الفضاء الخاص بالقصيدة .

 الصورة: /2

بارتحال النصوص إلى العوالم الرقمية أصبح الخطاب مرتكزا على الصورة ،فقد أصبحت داعمة للكلمة وعنصرا في بناء      

النصوص التفاعلية الرقمية نظرا العتمادها على وسائل العرض واألجهزة التكنولوجية .وتجلي الصورة في قصيدة الفيديو أمر ال 

 ها األساس هو حركة الصور مدعومة بالصوت.بد منه إذ أّن تقنية الفيديو قوام

يلجأ الشاعر الرقمي في قصيدة الفيديو لكتابة املعاني بالصور ،وتدعيم الكلمات بها وكذا لتضفي طابعا جماليا عليها.ونضرب    

 مثاال على ذلك قصيدة وحدي للشاعرة الجزائرية سعاد عون حين قولها:

 وحدي...

 مع املطر...

https://www.youtube.com/channel/UCRgI4oOBAefOibNLlM3f6uA
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 أوقدت....

 ...  شمعةللحزن  

 .جعلت الصورة املرافقة للكلمات صورة شمعة،  مع جو ممطر ،فكأن باملشهد ترجمة للكلمات ،بلغة خرساء  

تستعير الكلمات في الصورة حركة املطر ، حيث التنزل قطرات املطر دفعة واحدة ، ال تظهر الكلمات أيضا دفعة واحدة ، أمر 

ذه القصيدة برحلة تشكل املطر ،إن القصيدة في ذهن الشاعرة مثل الغيمة سرعان يوحي إلى التفكير فيي تشابه رحلة صياغة ه

خل الغرفة وليس خارجها ، حيث يوجد مطر في الداخل و ما تنزل كلماتها مطرا على الوحدة و الحزن .لقد تم جعل الكلمات دا

 الخارج ، مطر حقيقي وآخر مجازي .

  

 
 سعاد عون مشهدا للخيل مرافقا لقولها"مثلما تنتظر مهرة" وكان مقطع فيديو متحرك:وكذا في قصيدة "عهد"  جعلت الدكتورة 
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ت خلفيات للكلمات وكذا مرافقة لها وداعمة لها في    
ّ
كما يمكن أن تكون الصورة ثابتة في بعض قصائد الفيديو ، وشكل

 املعنى،ومثال ذلك قصيدة الدكتورة لبيبة خمار :

 " تصفو...تصير سماء 

 فيها فيالق تتنزه

 سحبية.تبتسم للخاطر" 

فجعلت الشاعرة صورة لسماء ملبدة بالغيوم في منظر جميل يسر الناظرين ،لتترجم كلماتها ويصبح الخطاب للصورة.فينشغل  

 املتلقي بها كما ينشغل بالكلمات.

 

  

 

 

 

 

 

 الصوت:/3

حركة الصورة، وتعتبر مكّونا أساسيا لها ومواكبا  كما هو معروف فإن الفيديو فيه مساحة واسعة لألصوات، وتتزامن مع    

للصورة، وبالضرورة على هذه األصوات أن تحمل لداللة تتناسب ومعاني القصائد، وتتراوح األصوات في القصائد الرقمية بين 

ّل قصائد الفيديو مقاطع موسيقية ومؤثرات صوتية، وبين إلقاء للقصائد بأصوات مؤلفيها أو غيرهم.كما نجد تميم البرغوثي في ج

فها يدعّمها بإلقائه وتسجيله الصوتي لتلك القصائد مع موسيقى معبرة كما في قصيدة " مقام عراق املحّرم"
ّ
القصيدة :(15)التي أل

الرقمية قصيدة يحضر فيها الشاعر بصوته وحركاته في كل زمان ومكان ، يكفي النقر على زر التشغيل ليحضر من جديد باللغة 

ذاتها ، لقد ألقى الشاعر سابقا قصيدته وغادر ثم حضر الرواة من بعده وغادروا وحضر الشعراء بكتاباتهم ، لكن و الحركات 

 القصيدة الرقمية وحدها من ستضمن ربما بقاء الشعاعر وهو في حالة مخاطبة املتلقي .
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 األلوان: 4-

ل اللون مكّونا أساسيا لألعمال اإلبداعية الشعرية الرقمية، 
ّ
ل بدورها مكّونا آخر لهذه يشك

ّ
فهو جزء من الصورة التي تمث

اللون في القصيدة التفاعلية مكون رئيس يتصل ف"وتفرد وظيفة اللون وداللته فيها،  ةالنصوص، وهذا ال يعني عدم استقاللي

أكان ثابتا أم متحركا  بالصورة ولكنه ينفصل عنها حين يجتهد الشاعر في توظيفه فضاء للنص أو عمقا خلفيا للنص املكتوب سواء

. فهو يمكن أن يكون مخضبا للكلمات لتحمل دالالت سيميولوجية مختلفة، أو أن تدّل على رابط، (16)على شاشة الحاسوب"

فتحمل هذه الكلمات الدالة على الرابط داللة سيميولوجية على املغايرة واالختالف والتمّيز، فهي مشحونة بطاقة الفاعلية، 

 جة التي كان اللون أّول مؤشراتها. والوظيفة املزدو 

  ويؤّدي اللون دوره حينما يكون خلفية، ويظهر هذا بجالء في القصيدة الرقمية  

، يحمل دالالت سيميولوجية مختلفة، أّول بين الفاتح والداكن والتدرج اللوني ملتباينةا هادرجاتإن اختيار املبدع الرقمي لأللوان و 

 (17)عليه، ويليها تأكيد العالمات اللغوية، ففي الصورة املوالية املقتطفة من فيديو"حذاء الحب" هذه الدالالت ما تم التعارف

 للدكتورة لبيبة خمار خير تأكيد للمعنى بوساطة اللون:

 

فحين حديثها عن الدماء خّضبت الكلمات باللون األحمر، وحين الحديث عن السماء خّضبتها باللون األزرق، وجعلت اللون 

األصفر للداللة على البراري، واألخضر داال على الغابات، وتركت اللون األسود ليدّل على الليل، وهذه هي امليزات اللونية لكل 

كان حضور اللون يسير موازيا للكلمات ويشّد من أزر الحرف، وفي هذا تعاضد بين اللون موصوف من املوصوفات املذكورة. ف

 والكلمة في تقديم املعنى للقارئ. 
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فحين حديثها عن الحداد  كما نجده أيضا في قصيدة "رسالة حداد" للدكتورة لبيبة خمار حيث جعلت األلوان مسايرة للمعاني،

    الدال على لباس الحداد: والحزن جعلت الكلمات باللون األسود

 

 

ت املعاني على البحر والسفينة والغرق، في انتقال لوني يحرك البصر ويدعم املعاني:
ّ
 في حين استخدمت اللون األزرق حينما دل

 

حينما قصيدة ورود   وهو األمر ذاته في قصيدة الدكتورة سعاد عون، حيث ربطت بين الصورة واللون في مواضع عديدة نذكر منها،

 صاحبت صورة الوردة الصفراء بتلوين الكلمات املصاحبة للصورة باللون األصفر:

 
 الخاتمة:
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ما  مناص من االنخراط في األدب الرقمي، واإليمان به. فقد أصبح ضرورة فرضها الواقع وصّدقتها مرونة األدب وطواعيته. ال     

م الرقمية االفتراضية على الشبكة العنكبوتية. فحّوروا أدبهم ليتماش ى حدا باألدباء إلى االرتحال من عالم الورق إلى العوال

 ومستجدات الوسيط الجديد الحامل لهذا األدب.

لم يتخل النص الرقمي عن مقوماته األدبية التي كانت في الوسيط الورقي، بل دعمتها مقومات رقمية فرضتها التقانة وعصر 

لم تندثر بدخولها إلى العوالم االفتراضية، وإنما اسُتحدثت أجناس أدبية جديدة، لم يكن املعلومات. فاألجناس األدبية التقليدية 

فأثبت األدب طواعيته، واستجابته للتغّير، ومواكبته لروح العصر فيأخذ شكل قالب العصر الذي يوضع  الوسيط الورقي ليسعها.

 وقصيدة الفيديو خير دليل على هذا التجلي الجديد. فيه.
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