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متزایدا للتكنولوجیات الجدیدة على القراءة وانتشارھا إن مختلف الدراسات التي أجریت في السنوات القلیلة الماضیة تظھر تأثیرا 
كفعالیة اجتماعیة وثقافیة، حیث تثبت اإلحصاءات تناقص عدد القراء التقلیدیین أو ما یمكن تسمیتھم بالقراء الورقیین، نتیجة مباشرة 

أو ما یسمى .. تطبیقات الھاتف المحمول النتشار وسائط رقمیة متفوقة وسریعة االستجابة كالتلیفزیون واإلنترنت وألعاب الفیدیو و
عموما بثقافة الصورة، وھو ما یتطلب التفكیر مجددا في تداعیات تكنولوجیا المعلومات على مستقبل القراءة كنشاط اجتماعي تواصلي، 

.عصر الرقميوتأثیر ذلك على نظام الكتابة نفسھا ومستقبلھا وھي تخوض عصرا جدیدا یصر الكثیر من المطلعین على وصفھ بال

إن اإلحصاءات تشیر إلى انخفاض متواصل في نسبة القّراء في أوروبا ـ وھي أنشط مكان في العالم في ممارسة القراءة ـ مما یشیر 
وال یختلف الحال في الوالیات المّتحدة األمریكیة حیث بدأ الناشرون في التحفظ على نشر األعمال التي تعتبر . إلى بوادر أزمة
كرسائل الدكتوراه والدراسات والبحوث عالیة المستوى، وھو نتیجة مباشرة لتقلص الجمھور المستھلك لھا، والذي لم متخصصة جدا

یعد یبدي اھتماما بالعناوین األكادیمیة الجادة التي توصف تجاریا بالثقل والتخصص المفرط، في مقابل ذلك ھناك اھتمام متزاید بالثقافة
حتى إن .. ت النجوم والریاضة واألزیاء والطبخ والسحر والكتب الترفیھیة والروایات المشوقة والجرائد االستھالكیة السریعة كمجال

دراسة جدیدة أجریت في فرنسا بّینت أن كتب جاك دریدا تحتل مرتبة متدنیة في قائمة المبیعات، بل إن كتب عرافة فرنسیة مشھورة 
انت وفاة المؤلف والقارئ تبدو معلنة في العالم الغربي فماذا عسانا نقول في عالمنا تفوقت على ھذا الفیلسوف الالمع بأشواط، وإذا ك

.العربي المأزوم؟

إن العرب أقل الشعوب اھتماما بالقراءة والنشر والترجمة، فكل ما نشر من ترجمات في العالم العربي منذ عصرالنھضة ال یساوي ما 
ا تستخدمھ دار نشر فرنسیة واحدة من الورق یفوق بكثیر ما تستخدمھ مطابع العرب یترجم في اسبانیا وحدھا في سنة واحدة، وإن م

مجتمعة، علما بأنھ ال یوجد توازن إقلیمي في توزیع نشاط الطبع في البلدان العربیة، إذ یتركز النشاط األساسي في دولتین ھما مصر 
التعلیم، مع مالحظة أن مفھوم األمیة قد تغّیر عما كان علیھ في ولبنان، كما أن نسب األمیة مرتفعة رغم كل محاوالت النھوض بقطاع 

السابق، إذ یندرج في صفوف األمیین ـ وفق التعریف الجدید ـ من ال یحسنون سوى لغة واحدة، ومن ال یتحكمون في تقنیات اإلعالم 
.عالمنا العربي في ذیل الترتیب العالميمما یجعل من .. اآللي، ومن ال یستعملون الھاتف النقال، ومن لیس لھم برید إلكتروني 

كما یالحظ في عالمنا العربي ـ على قلة ما یكتب وینشر ویقرأ ـ ضحالة في الطرح، وانتشارا رھیبا للثقافة السطحیة والتفكیر المسطح، 
یة وتحضیر األرواح وأحكام إذ یفضل القارئ العربي ـ انسجاما مع تفكیره المیتافیزیقي ـ كتب التنجیم وتفسیراألحالم والسحر والرق

الجنائز والطھارة والجنس وسیرنجوم الغناء وفضائحھم وقصص الخیال واإلثارة والتاریخ المبّسط وكتب التفسیرالقدیمة وكتب الطبخ 
ي الراھن وإجماال تالقي ھذه األنواع من المصنفات الرواج األكید والوحید في معارض الكتاب العربیة، مما یؤكد اتجاه العقل العرب..

وعلیھ یمكن اعتبار الحدیث عن نّص إلكتروني عربي . )1(نحو مزید من االنغالق وفكر الخرافة والتعصب والتفاھة واألرثوذكسیة
ودونـھا الكثیر من القیود التي . في ثقافتنا العربیة محدودة جدا بل أشبھ بالمنعدمة) النّص المترابط(ما تزال كتابة ''ضربا من الوھم، إذ 

فھو لیس فقط تعبیرا عن نزوة أو رغبة ذاتیة، ولكنھ نتاج صیرورة من .. تزال تقلل من أھمیة االنتقال إلیھا في الوعي والممارسةما 
.)2('' التطور في فھم النص والوعي بھ وممارستھ

ذ ساھمت التكنولوجیا المتطورة إن أزمة القراءة في الغرب تختلف في طبیعتھا وفلسفتھا ومسارھا تماما عن أزمة القراءة عند العرب، إ
في تخدیر الحّس القرائي التقلیدي وثقافة الورق نحو ثقافة جدیدة ھي ثقافة الصورة وحضارة الشاشة، فالجیل الناشئ في الغرب لم 

كل ما یحتاجھ یعتمد على الكتاب بقدرما اعتاد على التلفزیون والكمبیوتر، ھذا األخیر الذي صار عالما افتراضیا مستقال بذاتھ یقّدم
الفرد من ثقافة ومعرفة ومتعة، إذ یعرض النصوص والكتب والجرائد والموسوعات والموسیقى واألفالم والصورواألخبارواأللعاب، 

بل إنھ یعّوض العالقات االجتماعیة، إنھ عالم .. فضال عن التواصل بالشات والبرید اإللكتروني والمحادثة المباشرة وبالفیدیو والكام 
، حتى إن دار نشر إلكتروني )3(د الوسائط، كوني األبعاد، آني، سریع التطور، وقلیل التكلفة، ویملك طاقات تخزین ھائلة ومتفوقة متعد

مثل أمازون تبیع عبر االنترنت كتبا إلكترونیة حتى قبل صدورھا في المطابع، وتحقق من خاللھا أرباحا تفوق ما تحققھ ھذه األخیرة 
ف النسخة اإللكترونیة شیئا تقریبا وتنتقل بسرعة البرق، ویمكن تحمیل آالف النسخ من الكتاب بعد إصداره بأضعاف، إذ ال تكل

إلكترونیا في بضع ساعات وعبرالعالم كلّھ، بینما یحتاج الكتاب الورقي إلى استثمارات ضخمة في اإلعداد والتحمیض وفرز األلوان 
مما ..فضال عن استھالكھ الكبیر للوقت والموارد والطاقة والجھد البشري.. لمرتجعات والطبع والتغلیف والنقل والتوزیع والبیع وا

ومثلما انتقل اإلنسان من الكتابة المسماریة على ألواح الطین إلى . یجعل المنافسة بین النسخة اإللكترونیة والنسخة الورقیة مستحیلة
لورقیة واختراع الصفحة، وصوال إلى صناعة الكتاب المطبوع، یبدو الیوم الكتابة بالحبر على لفائف البردي، إلى ابتكارالمخطوطات ا

.أنھ بصدد االنتقال نحو شكل جدید من أشكال الكتابة ھو الكتاب اإللكتروني وصناعتھ

فرانك كلیش ـ أن یخوضوا غمار مرحلة جدیدة شدیدة . لقد صار لزاما على جمیع ناشري وسائل اإلعالم الورقیة ـ بحسب د
(Britannica)راب، وأقرب تلك التھدیدات موجھ لناشري المراجع، وبالفعل لقد بدأت موسوعات مثل الموسوعة البریطانیةاالضط

وبرأیھ لقد حان الوقت لالستغناء عن الموسوعات التي .في مواجھة ضغوط من جانب دخالء جدد إلى میدانـھا الذي انفردت بھ آنفا 
من ذلك بالوسائل اإللكترونیة الحدیثة، فتلك الموسوعات الورقیة مرتفعة الثمن، وضخمة، وصعبة تتخذ شكل كتاب، واالستعانة بدال 

االستعمال، حیث تضع قیوداً على كیفیة تسجیل محتویاتـھا لمستخدمھا، فالوسیلة الوحیدة المتاحة لعرض المعلومات ھي الكلمات 
ویمكن تخزین موسوعة كاملة على أسطوانة مدمجة واحدة، ویعود .ودوالصور، ویخلو عالم الوسائل اإللكترونیة من مثل تلك القی

قدركبیر من تكلفة الموسوعات التقلیدیة إلى تكلفة الطباعة والتجلید والتوزیع، أما في حالة وضع الموسوعة على أسطوانة مدمجة 
نازل، فلن تكون ھناك حاجة حتى إلى ھذه فیمكن إعادة إنتاجھا بتكلفة زھیدة، وعندما یصل طریق المعلومات فائق السرعة إلى الم

االسطوانات المدمجة، وسوف یكون بمقدور مستخدمي الكمبیوتر الشخصي، والتلفزیون التفاعلي، الوصول السریع واآلني إلى 
.)4(المعلومات التي یریدونـھا حیث ستربطھم الشبكة بمكتبات إلكترونیة ضخمة من المراجع 

الرقمي لن یكون سریعا وحادا كما یشیر أغلب الدارسین، إذ ستتعایش األنماط الثالثة للكتابة حالیا وھي لكن االنتقال من المطبوع إلى
الكتابة بالید، والكتابة المطبوعة، والنّص اإللكتروني، جنبا إلى جنب فترة من الزمن قد تقصر أو تطول حسب الظروف ومستوى 

االنتقال إلى النّص اإللكتروني ونظیره النّص المترابط ما كان لیتحقق لوال إنّ '' إذ . التطور الذي یختلف من مجتمع إلى آخر
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.)5('' فھناك صیرورة وتطور. اإلنجازات التي تحققت في الحقبة البنیویة، سواء على الصعید النظري أو التطبیقي

اإلمكان ترافق النّص مع الصوت حیث أصبح بmultimédiaإن الكتاب اإللكتروني یتمیز باستخدامھ تقنیة الوسائط المتعددة 
والصورة، وھو أمر غیر ممكن مع الكتاب الورقي، كما یبدو أّن النّص اإللكتروني سیعید تنظیم الطریقة التي نعتمد بـھا على المصادر 

الكتاب ففي المخطوطة مثال یقّسم الكتاب إلى أجزاء أو فصول، أما إمكانیات . لعرض المضامین والتفاعل مع الكلمات والجمل
اإللكتروني فتستدعي إعادة التفكیر في شكل التركیب الخطّي المتسلسل في الكتاب التقلیدي، وھو الشكل الذي ما یزال معتمدا في بنائھ 

إذ یمكن في النّص اإللكتروني تغییر وتعدیل العالقة بین الصورواألصوات والنصوص المترابطة إلكترونیا . على شكل المخطوطة 
یة، مما یجعل من ھذه الروابط والصالت المفتاح الحقیقي لھذا العالم النّصي االفتراضي، وھكذا سیعید النشر االلكتروني بطریقة ال خطّ 

لقد اتسع مفھوم النّص لیشمل الكلمة '' بل . اختراع الكتاب مرة ثانیة بما یفتح أفقا أوسع وأشمل لبناء المعنى داخل النّص وكیفیة تلقیھ
.)6('' والصوت سواء اتصلت ھذه العالمات أو انفصل بعضھا عن بعض) ـ المتحركةالثابتة (والصورة 

والنّص اإللكتروني یتطلب حتما قراءة إلكترونیة تختلف في طبیعتھا وجوھرھا وشروطھا عن القراءة الورقیة، وھذا االختالف ھو 
ھم ببساطة یقرأونـھا وفق عادات قرائیة كالسیكیة، إذ یمیل الذي یسبب نفور بعض القراء التقلیدیین من قراءة الكتب اإللكترونیة، ألنـ

القارئ في النّص المطبوع إلى الربط اآللي بین الجنس األدبي وشكل النّص، فقراءة جریدة تختلف نفسیا وذھنیا عن قراءة كتاب أو 
ن طبیعتھا وھدفھا ومستواھا ـ تقرأ في روایة، وھذا األخیر یختلف عن المجلة، بینما في العالم الرقمي كّل النصوص ـ بغض النظر ع

).أي شاشة الكومبیوتر(الوسط نفسھ 

لكن عالم الكتابة الرقمیة لیس عالما وردیا أو مثالیا كما قد یتصور البعض، إذ ھو مجال خطیر فیما یخّص حمایة حقوق المؤلف، إذ 
عالمیة بل الفوضى، ویزداد التملك الحّي للنصوص تسھل كثیرا عملیات السطو والسرقات األدبیة في ھذه األجواء من الحریة ال

من جھة، ) القراصنة الرقمیون(والتصرف فیھا بكل حریة، مما یطرح مسألة الحرب الضروس الحاصلة حالیا بین معسكر الھاكرز 
خرى، وقد یؤدي ذلك إلى واألنظمة األمنیة اإللكترونیة التي تستھدف حمایة الكتب اإللكترونیة وقواعد البیانات والمعلومات من جھة أ

ھیمنة الشركات الكبرى متعددة الجنسیات على سوق االنترنت والكتاب اإللكتروني، إذ تملك وحدھا القدرة المالیة والتقنیة على 
بل یتوقع . االستثمارالفعال في حمایة المعلومات والنصوص من خطر التحویر والتزییف بواسطة أنظمة التشفیر المعقدة والمتطّورة

عض المستشرفین انتشار المجتمعات المحلّیة المنفصلة، والتي تتمّیز باستعمالھا الحصري للتقنیات الجدیدة والتحكم في المعلومات ب
وإنتاجھا، یمكن أن یؤدي في النھایة إلى التمییز ـ لیس بین من یملكون ومن ال یملكون ـ بل بین من یعلمون والذین ال یعلمون، بل 

ك مع الوقت إلى تشكیل نخبة مغلقة وھیمنة نموذج ثقافي واحد وتفكیر واحد وسط ھؤالء، وتدمّیر التنوع وانقراض ویتوقع أن یؤدي ذل
ورّبما نمو شكل جدید من المعرفة السّریة العلیا، یجعل أصحابـھا أشبھ بالكھنة المصریین . الثقافات الصغیرة أو الخصوصیات المحلّیة

.الكتابة دون بقیة الشعبالقدامى الذین احتكروا المعرفة و

تبع إّن التأریخ الطویل للقراءة یكشف بأّن لیس ھناك تواز بین الثورة التقنیة وممارستھا فعلیا في الكتابة، فالطرق الجدیدة للقراءة لم ت
بعالم النصوص الورقیة، سوف تعاني فورا اختراع الطباعة وظھور الكتاب المطبوع، لذا فإن فئات المثقفین المختلفة التي ارتبطت 

وتبقى مصّرة على الشكل القدیم وإن تعاملت ـ بحكم الضرورة ـ مع الشكل الجدید، ومثلما ارتبطت المخطوطة بالفیلسوف الحكیم، 
عیة وارتبطت الطباعة بالمثقف البورجوازي، نتوقع أن یرتبط النّص اإللكتروني بشكل جدید یتجاوز المثقف ویؤدي وظیفة اجتما

.مختلفة عنھ

كما تسمح المراسلة اإللكترونیة بین المؤلفین والقّراء والتفاعل الحي بین المنتج والمستھلك، بأن یصبح المؤلفون منفتحین باستمرار 
لفي على تعلیقات وتدخالت القراء، وتسمح بإقامة عالقة مباشرة بین المؤلف والقارئ، لكّن ذلك یجب أال یجعلنا ننسى بأّن قّراء ومؤ

الكتب اإللكترونیة ما زالوا قلیلي العدد جدا نسبیا، وتبقى الفجوة عظیمة بین الثورة المعلوماتیة وحقیقة ممارسات القراءة في الواقع 
والتي ما تزال مرتبطة باألھداف المطبوعة، وھو األمر الذي ال یسمح إال باستعمال جزئي فقط لإلمكانیات المتولدة عن التقنیة الرقمیة، 

و ما أشار إلیھ بیل غیتس حین تحدث عن صعوبة تطویربرامج معالجة الكلمات نظرا إلصرارالكثیر من المستخدمین على التعامل وھ
وإن كان ھناك . مع الوثیقة اإللكترونیة كوثیقة ورقیة مطبوعة على الشاشة، مما ال یتیح االستخدام الكلّي إلمكانات النّص اإللكتروني 

التعامل مع ھذه البرامج مع تزویدھا بإمكانات كبیرة تجعلھا ال تختلف كثیرا عن البرامج الثمینة الموجھة اتجاه عام نحو تبسیط
.)7(للمحترفین، مما یجعل الفارق بین ھؤالء والھواة مسألة موھبة ال مسألة وصول لألدوات 

نفسھا ولیس مجّرد كتابتھا على الشاشة بدال من إّن ثورة النّص اإللكتروني ھي في الحقیقة ثورة في تقنیة وإعادة إنتاج النصوص
الورق، وھي ثورة في وسائط وأدوات الكتابة، وثورة في ممارسات القراءة وعاداتـھا، كما أن التمثیل اإللكتروني للكتابة عّدل مفھوم 

القارئ سیطرة أكبر على بنیة النّص سیاق الكتابة بشكل تام، وبل ویؤدي إذ بلغ منتاه إلى تغییر في بنیة المعنى، كما أنھ أیضا یعطي
في إعادة ترتیبھ وتبویبھ وتنسیقھ لظھورالوحدات النّصیة التي ستقرأ وإخفاء النّص المحجوب، بل یسمح بإصدارات مختلفة للعمل 

ور الواحد، فیمكن لروایة معینة أن تصدر بأربعة أو خمسة إصدارات مختلفة، موجھة بحسب المناطق والعادات وطبیعة الجمھ
إن فن عصر '' ..الموجھة إلیھ وثقافتھ ومستواه، فیمكن أن نجد عمارة یعقوبیان جزائریة وأخرى سعودیة وأخرى أوروبیة مثال 

. )8('' المعلومات سینتج أعماال فنیة لیس لھا بدایات أو نـھایات محددة، وروایات تفاعلیة متعددة المسارات، وأفالما متعددة النھایات
یعدل نصھ بما یتوافق مع قوانین الرقابة المختلفة، والعادات الثقافیة واللغویة التي تختلف من منطقة ألخرى، وھكذا ویمكن للكاتب أن

.سیتغیر تماما نظام فھمنا وإدراكنا للنصوص والحكم علیھا

النصوص المتفاوتة في قیمتھا إن النموالمتسارع في الشبكة العنكبوتیة للمعلومات وسھولة التعامل معھا ساعد على وجود كم ھائل من 
أقرب إلى الفوضى، مما یعیق التواصل ویعیق االستفادة الحقیقة منھا، مما یستدعى االعتماد على أدوات الفرز والتبویب والتصنیف 

وة الرقابة والترتیب أو یسمى محركات البحث، والتي ال یمكن االستغناء عنھا أبدا في التعامل مع الشبكة، مما یجعل لھذه المحركات ق
فنحن . أو قوة القارئ األول الذي یبقي ویذر، ویقّدم ویؤخر، مما یّحد في الحقیقة من حّریة التواصل والتفاعل المباشر مع النصوص
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.نقرأ في الغالب ما یختاره لنا محرك البحث الذي نستخدمھ

ت بالمعنى التقلیدي، إذ وفرت المكتبات االفتراضیة التراث لقد بدت الثورة اإللكترونیة في بدایتھا وكأنـھا تعلن الموت القریب للمكتبا
العالمي كلّھ قدیمھ وحدیثھ في شكلھ الرقمي، ولم نعد نسعى وراء الكتاب بل الكتاب یسعى وراءنا، ولم یعد العلم یطلب بل ھو ما یطرق 

.وص ویخلق بـھا مكتبتھ االفتراضیة المفضلةأبواب شاشاتنا وینتظر منا إشارة الدخول، فكّل قارئ حیثما وجد، یمكن أن یستلم النص

وعلى الرغم من اإلقرار بكون االنترنت أصبحت بیئة ثقافیة قائمة بذاتـھا، إال أنھ من الضروري التأكید على أنـھا مجال مفتوح على 
و الشاذة ـ أیاً كانت ـ من مصراعیھ وعالم قاس ال حدود لھ وال رقابة علیھ، وھو ما یمكن أن یستغل من أصحاب التیارات المتطرفة أ

خالل إفشاء وترسیخ بعض المفاھیم غیر السویة أو المنافیة للذوق، ولكن مجرد التفكیر في وضع رقابة أو آلیات للتحكم ھو في الحقیقة 
في ضرب من الوھم ال طائل وراءه، وإذا كانت السلطة قادرة قدیما على مصادرة الكتب ومنعھا من النشر أو حرقھا أو حجزھا 

.الحدود، فإن ھذا كلّھ صار من الماضي، إذ ال یمكن تشبیھ القبض على الكتاب اإللكتروني إال بالقبض على الریح

ومن ناحیة أخرى فإن ھذا االنفتاح ینطوي على تـھدیٍد حقیقي لكل المنجزات الفكریة واألدبیة والسیما غیر الموثقة إعالمیاً، سواء 
ا إبداعیة، ففي ظل انعدام حقوق الملكیة ـ كون اإلنترنت فضاء غیر محمي وغیر رسمي ـ یمكن أكانت بحوثا أو دراسات أو نصوص

.لذلك أن یذكي ظاھرة السرقات األدبیة وسلب حقوق المبدعین والمتاجرة بـھا أحیانا

إلى الھواتف المحمولة، إلى وتعد التكنولوجیا الرقمیة الكائن األكثر اتساعا وحضورا في أجندة ھذا العصر وأغلفتھ، فمن الفضائیات 
االنترنت، والتجارة االلكترونیة، والحكومة االلكترونیة، والزواج والطالق االلكتروني، والكتاب االلكتروني، والفتوى اإللكترونیة، 

.. فحص االلكترونيوالتوقیع اإللكتروني، والتعلیم اإللكتروني، والجامعة االلكترونیة، والبرید اإللكتروني، والتسوق اإللكتروني، وال
وغیرھا من المجاالت التي غلّفت حیاتنا بطابعھا وال تزال، وقد بدأت الرقمیة حدیثا تغزو مجال الفن عموما واألدب خصوصا، إذ بدأنا 
نطالع نصوصا أدبیة جدیدة تحت مسمیات لم نعھدھا من قبل، كالقصیدة الرقمیة، والروایة الرقمیة، والقصیدة البصریة، والنّص 

تجتمع كلّھا تحت مسمى واحد ھو النّص االلكتروني .. ، والواقعیة الرقمیة، وغیرھا *شعبي، والنّص الفائق، والنّص المترابط الت
األدبي أو النّص الرقمي اإلبداعي الذي یعد أبرز المستجدات األدبیة المتماشیة مع روح العصر، ویعد بإحداث قطیعة فنیة جدیدة بدایتھا 

ھذه الصدمة الجمالیة تحدث نتیجة لالنتقال من القیم الجمالیة السائدة إلى قیم جمالیة مختلفة عنھا، وھذه القیم ھي و''صدمة جمالیة، 
تعبیر الفنان عن إحساسھ بروح عصره، وتعكس موقفھ من قضایاه، ومھما كانت القیم الجمالیة التي تنتمي للحداثة أو ما بعدھا، فإن 

.)9('' كون مضادة للقیم الجمالیة التقلیدیةالقیم الجمالیة الجدیدة تكاد ت

ما سبق یدفعنا لنلقي الضوء على قضیة النشر االلكتروني وارتباطھا مع النّص، فعلى شبكة االنترنت یوجد مئات المواقع والصحف 
لمغمورین على حّد االلكترونیة التي تنشر یومیا نصوصا بكمیات ھائلة ووتیرة متصاعدة لعدد من الكتاب والشعراء المرموقین وا

سواء، وھذا بعكس ما كان سائدا في السابق، حیث توجب على الناشئین المرور عبر المؤسسات التقلیدیة للنشر والتي یسیطر علیھا 
وھذا مؤشر على فكرة . كبار الكتاب وأنصارھم، أما الیوم فإن االنترنت قد فتحت طریقا سریعا مباشرا بین الكاتب ـ أي كاتب ـ والقراء

تراجع صورة األدیب النجم المكّرس المتصّدرللصفحات الثقافیة والمالحق، أوالجماعة األدبیة التي ال تتقبل بسھولة دخول األعضاء 
الجدد المغمورین، فالجیل الجدید من كتاب وأدباء االنترنت ھم قراء دائمین ألنفسھم أكثر من كونـھم قراء لألدباء المعروفین، وھذا 

فسھا، والتي ال تمنح إال فرصا قلیلة لممارسة القراءة الورقیة، لذا فالمبدع الجدید مّیال إلقامة تناص وحواریة بحكم االنترنت ن
.وھو ما یشكل في الحقیقة حاجزا یمنع تواصل األجیال. نصوصیة مع زمالئھ المبدعین الجدد ممن یشاركونھ الموقع والذوق

ونیة العربیة الھامة سنجد أن الحصر سیطول بنا لذلك نكتفي بعدد من المواقع التي أنتجت وإذا ما أردنا التنویھ ببعض المواقع االلكتر
موقع دروب ـ موقع الحوارالمتمدن ـ موقع الذاكرة الثقافیة ـ موقع الندوة العربیة ـ موقع : تجربة ممیزة على صعید النشرالرقمي ومنھا 

..موقع جسور ـ موقع ضفاف اإلبداع ـ موقع صوت الوطندیوان العرب ـ موقع جھة الشعر ـ موقع اإلمبراطور ـ 

إن األدب االلكتروني بشكلھ الناشئ یسیر بمنحى یمتاز فیھ بالتمرد، فصعوبة نشر الكتاب الورقي لعدم وجود تمویل أو بسبب الرقابة، 
بین یدیھ، ولكن على الشبكة وحتى وإن ُنشرالكتاب فإن إطالع القارئ علیھ سیكون مرھونا فقط بمن تقع تلك النسخة الورقیة 

االلكترونیة فإن النّص قادر إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن، ألنھ ال یكلّف المتلقي شیئا مع مالحظة ازدیاد أعداد مستخدمي االنترنت 
نّص قابل للتحول باإلضافة إلى بقاء النّص على الشبكة بشكل دائم، وبالتالي فإّن فكرة فناء النّص أو نفاذ نسخھ أصبحت معدومة، فال

والحفظ والنسخ وإعادة النشر مرارا وتكرارا، مما یعني أن النّص قد أصبح في عالقة ال متناھیة مع القراء الحالیین والمستقبلیین، وال 
نشر بد من اإلشارة إلى ظاھرة ھامة ھي انتشار الكتب المنشورة الكترونیا إذ أصبحت الكثیر من الدول والمكتبات في العالم تقوم ب

األقراص المدمجة وشبكة اإلنترنت، ولعل موقع الوراق اإلماراتي : العدید من الكتب الكترونیا، ونشرھا مجانا أو تسویقھا عن طریقین 
ة یعد تجربة جیدة وناجحة تحتاج إلى المزید من الرعایة واالھتمام، إذ بدأ ھذا الموقع بنشر العدید من الكتب التراثیة والمحققة المطابق

باإلضافة إلى بعض المواقع والمنتجات . سخ الورقیة باإلضافة إلى النسخ اإللكترونیة، وھذا یحقق فائدة عظیمة للباحثین والدارسینللن
األخرى التي بدأت تنحو ھذا المنحى، مثل موقع ومركزالتراث للبرمجیات األردني الذي نشر آالف األعمال التراثیة في شكل رقمي 

.محوسب متطور للغایة

وقد صادفُت في اآلونة األخیرة بعض المواقع األخرى التي تسمح بتنزیل كتب تراثیة ضخمة تتكون من مجلدات تم مسحھا ضوئیا، 
وھكذا بات بمقدور القارئ الحصول على كتب تراثیة مطابقة للنسخة الورقیة یمكن حفظھا على القرص الصلب في الحاسوب، ولكن 

غالبا ما تتضاءل قیمتھا في عالمنا العربي أال وھي قضیة حقوق الملكیة الفكریة التي ال بد أن تحترم ال بد من أن نشیر إلى قضیة ھامة
دیھا وتوفر لھا الحمایة القانونیة الكافیة، مع العلم بأن ھذه المشاریع والرؤى قد تحققت منذ فترة في العدید من دول العالم التي لم یعد ل

.ة، وقد تأقلمت معھا لحظة ظھورھامشكلة في الثورة الثقافیة الرقمی
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وما من ریب في أن التقنیات الحدیثة للكتابة تستلزم امتالك حٍد أدنى من المھارات المعلوماتیة، فال یكفي أن نعرف القراءة والكتابة ـ
یة وشاملة في عمومھا فإن فإذا كانت القراءة التقلیدیة خط. بالمعنى التقلیدي ـ حتى نستطیع التعامل مع الوسائط الجدیدة للمعلومات

القراءة اإللكترونیة ذات طابع انتقائي، تـھدف ـ وبسرعة ـ إلى إیجاد المعلومات التي تصب مباشرة في خدمة اھتمامات المستخدم 
ائیة فھي قراءة انتق. اآلنیة، دون الحاجة إلى إتباع مسار النّص أحادي االتجاه خطیا من البدایة حتى النھایة ومن الغالف للغالف

محسوبة حسب الطلب وحسب الحاجة وحسب الوقت المتاح، وھذا البعد العملي األداتي أساسي فیھا ألنھ مرتبط بعامل الوقت وقیمة 
.الفعالیة في عصرنا

وعلى عكس اتجاه القراءة العرضیة للمطبوع، فإّن القراءة اإللكترونیة ھي قراءة عمودیة للنّص، حیث تظھر المعلومات في شكل 
ة، یتنقل فیھا المتصفح من معلومة إلى أخرى عبر النقر على العالقات المحددة مسبقاً، وبینما ظل النّص المطبوع محدوداً بأبعاد نافذ

ولكن ھذا التمایز بین النّص المطبوع . الصفحة التي تحملھ وشكلھا، كسب النّص اإللكتروني مرونة أكثر في الشكل وطریقة إظھاره
فنحن في بعض األحیان أمام كتاب مطبوع . یتعد في أغلب حاالتھ عملیة تفاعل ما بین التقنیتین الجدیدة والقدیمةوالنّص اإللكتروني لم

أن مفھوم الصفحة ـ كوحدة قرائیة ـ موجودة بقوة في النّصّ◌ اإللكتروني وإن اختلفت في وال زلنا نرى. ھجین متوافر إلكترونیاً 
بل وأكثر من ذلك نجد حتى اآلن نوعاً من الھیمنة للنصوص المطبوعة التقلیدیة في العالم حجمھا وأبعادھا عن الصفحة المطبوعة، 

.ولكن أقربـھا كذلك للشكل الطباعي التقلیدي. وھي من أنجح الصیغ وأكثرھا تداوال وشیوعا. PDFاإللكتروني مثل نصوص 

ّولھا من الصفحة المطبوعة على الورق إلى شاشة الكمبیوتر، إّن النّص اإللكتروني نّص یتغیر فیھ نمط القراءة وعاداتـھا، وذلك بتح
على أّن النّص ھنا یختلف عن النّص المكتوب، فاألخیر عبارة عن أحرف ثابتة على الصفحة المطبوعة، أما النّص اإللكتروني فھو 

اآلن أّن ھذا النّص روایة، عبارة عن إشارات ضوئیة تظھر وتختفي نتیجة لتحریك المؤشر أو مفتاح تحریك الصفحة، ولنتصور 
فسنجد أّن بوسعنا أن نغّیر مسار أو مسارات الروایة بالتالعب باإلشارة الضوئیة، والمسار ھنا ال یشترط أن یكون طولیا كما في 

قد أتت قبلھا الروایة التقلیدیة التي لھا بدایة ووسط ونـھایة، بل یمكن للمسار أن یبدأ من أي نقطة على الشاشة وینتھي إلى نقطة أخرى
أو بعدھا، مّما یعنى أن القارئ سیتحّول إلى قارئ مؤلف أو قارئ شریك، وللتمثیل على ذلك لنأخذ قصة بسیطة من قبیل أن البطل 
والبطلة تقابال وتحاّبا ثم تشاجرا، ثم عادا بعد ذلك وتصالحا، فالقارئ یستطیع حینئذ أن یدخل على أي مقطع في النّص مستخدما ما 

لفالش باك ویغّیر مساره، مثال عند لحظة الشجار، فبدال من أن ینتھي التشاجر إلى الصلح یتجھ وجھة أخرى أیا كانت ولتكن یشبھ ا
جریمة قتل مثال، وھنا ال توجد ھنا حدود لھذه الوجھات وبالطبع لالحتماالت التي یمكن أن تنتھي إلیھا الروایة، وسیترتب على ذلك 

ى علیھ وجھة نظر جدیدة ومصائر مختلفة، على حسب الرؤى المختلفة للقارئ المؤلف، وھذا یعنى أّن حتما أن كل مسارجدید ستبن
أیدیولوجیة النّص اإللكتروني ستختلف حتما عن أیدیولوجیة النّص األصلي، فإذا كان ھذا العمل ضّد األنثى مثال فإنھ قد یتحول إلى 

من بین كل أنواع الوثائق الورقیة، ستظل القصة والروایة واحدة من ''ن یعتقد أن على أن ھناك من الدارسین م. عمل في غایة األنوثة
الوثائق القلیلة التي لن تفید من التنظیم اإللكتروني، فأغلب الكتب المرجعیة تتضمن فھرس محتویات، بینما ال تحتوي الروایات على 

م الروایات من البدایة حتى النھایة، وذلك لیس بالحكم التقني بل فالروایات بنیتھا خطیة، وفضال عن ذلك فسنظل نتابع معظ.. فھارس 
.)10('' إن ھناك أشكاال جدیدة من القصة أو الروایة التفاعلیة یجري اختراعھا اآلن تفید من مزایا العالم االلكتروني..ھو حكم فني

رق نشاھد النّص على الشاشة، فالتغییر سیمس یخطئ من یعتقد أن النّص اإللكتروني ھو مجرد تغییر بسیط في الواسطة، فعوض الو
طبیعة األسلوب األدبي نفسھ ـ وإن بعد أجیال ـ وسیغیر بنیة األجناس األدبیة برمتھا وسیزیل الحواجز بینھا، بل سیغیر مفھوم األدب 

تجریدھا والتقارب فیما بینھا ستتالشى تدریجیا الحواجزالفاصلة ما بین الفنون بفعل التوجھ المعرفي الذي یعمل على زیادة ''. نفسھ
فمن المتوقع أن یقترب الرسم الثالثي األبعاد من فن النحت، وأن تعمل موسیقیة الشعر على تكثیف الحوار بین الشعر . بالتالي

.)11('' إن فنون عصر المعلومات تتمیز بدرجة عالیة من السیولة..والموسیقى

فالنّص اإللكتروني لیس مجرد كتابة النّص األدبي على الكومبیوتر، بل ھو استغالل إمكانات الحوسبة في تشكیل النّص، وھنا وعلیھ 
قیمة االستعراض، وتعني استخدام التكنولوجیا في استعراض تفاصیل مبھرة، لم تكن العین اإلنسانیة تستطیع إدراكھا في ''نؤكد على 

وقد ساھمت التكنولوجیا االتصالیة والفنیة في إعطاء قدرات أكبر للفنان في تنویع استخدام وسائط متعددة . .التصویر على سبیل المثال
لكن لیست الوسائط ـ مھما بلغ تقّدمھا ـ ھي التي تصنع شعریة النّص اإلبداعي وألقھ الجمالي، بل ال یزال مطلوبا . )12('' في وقت واحد

الفنیة، وعلى المبدعین الرقمیین عموما ـ كما نصح بعض الكتاب ـ أن ال یبخلوا على قرائھم من النّص أن یغتني بذاتھ وطاقاتھ 
كما أن دور . االلكترونیین بالھوامش والوشایات والمفاتیح والكتابات الموازیة التي تتیحھا التقنیة إلضاءة عتمات النّص المعاصر

فالقارئ الیوم شریك . من التلقي السلبي إلى التفاعل بل وإلى الشراكة القارئ في ھذا النّص قد أصبح أكثر حیویة، وانتقل وضعھ 
.الكاتب

قدمت ھذه الورقة في الملتقى مشفوعة بنّص أدبي الكتروني نموذجي ـ من وضع الباحث ـ یتضمن أغلب اآللیات الفنیة : مالحظة 
.یةالتي یمكن أن توظف في حقل النصوص اإللكترون) البصریة والسمعیة(والتقنیة 



الجدیدةاإلبداعوآلیاتالمرقمناألدبيالنصّ «، زدادقةسفیان »

.147ص . من النص إلى النص المترابط . ـ سعید یقطین 5

.122ص . ـ المرجع نفسھ 6

.209ص . المعلوماتیة بعد االنترنت . ـ بیل غیتس 7

.265ص . الثقافة العربیة وعصر المعلومات . ـ نبیل علي 8

ھا ببعض بواسطة روابط، وتبعا لذلك فتحدیداتھ ـ النّص المترابط وثیقة رقمیة تتشكل من عقد من المعلومات قابلة ألن یتصل بعض*
).130ص . من النص إلى النص المترابط . سعید یقطین (تتعدد بحسب االستعماالت التي یوظف فیھا 

.99ـ 98ص . آفاق اإلبداع والحریة في عصر المعلوماتیة. ـ رمضان بسطاویسي محمد 9

.195. 194ص ص ، . المعلوماتیة بعد االنترنت . ـ بیل غیتس 10

.265ص . الثقافة العربیة وعصر المعلومات. ـ نبیل علي 11

.103ص . آفاق اإلبداع والحریة في عصر المعلوماتیة. ـ رمضان بسطاویسي محمد12


