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خصائص ومسات األدب التفاعلي

د :دمحم بىعالوي
املركزالجامعي أفلى

البذ مً الاغتراف أن ئوعان هزا الػطش أضبذ مُاال ئلى العشغت في جدلُم هثير مً اإلاىافؼ الحُاجُت ،وألن الخىىىلىحُا الشكمُت
ملمذ مً مالمذ غطشها ،فلذ ضاسث الىظاةغ الالىتروهُت ملً الىثير مً اللشاء ،وباث اإلاثلف الُىم ملضما -ئلى خذ ما -بالجلىط أمام
شاشت ئلىتروهُت اهطهش فيها اإلاىخىب باإلاعمىع باإلاشتي ،وأضحى الىظ الشكمي ظهل الاهدشاس كابال للخىُف مؼ أهىاع ألاحهضة املخخلفت،
في هزا العُاق ظهش ما ٌعمى باألدب الالىترووي ،أو ما ًعلم غلُه ججاوصا مفهىم ألادب الخفاغلي ،وإلاا وان الغشب ظباكا في هزا املجاٌ،
وان مً العبُعي أن ال ًظل مبذغىه مىخىفي ألاًذي أمام ول هزه ألادواث وؤلامياهُاث ،فأخز الىخاب ٌعدثمشونها في الىخابت البخياس
هطىضهم الخاضت ،مما أدي ئلى اهخاج أهىاع حذًذة وأحىاط أدبُت مبخىشة جدمل ضفاث وخطاةظ الىظُغ الزي أفشصها.
ؤلاشياٌ اإلاعشوح:
ما ميزاث ألادب الخفاغلي؟
وما ظماجه وخطاةطه؟
ئن الخغيراث الثلافُت التي شهذها الػالم مىز ظخِىُاث اللشن اإلاىطشم ختى ًىمىا هزا كذ أللذ بظاللها غلى الفىش ؤلاوعاوي،
فياهذ الحذازت والػىإلات وجعىس وظاةل الاجطاٌ والخلىُاث الحذًثت« ،الػىإلات جيخج وىهبا جخخلغ فُه الثلافاث وجخػاٌش وجخطاسع ...في
غطش جضخمذ فُه وظاةل ؤلاغالم والاجطاٌ وإمياهُاجه» ،1فلم حػذ الثلافت جمثل رلً الترف الزهني بلذس ما أضبدذ حضءا فػاال
وخُىٍا مً مىظىمت مفاهُم الحُاة الىاغُت ،مما أزشي اإلاشهذ الثلافي وظهل الخىاضل بين الثلافاث والشػىب ،وَعش الخػشف غلى
آلاخش واظخلهام غلىمه وآدابه ،وغاداجه وجلالُذه ،ومجمل مظاهش زلافخه« ،مما ٌعاغذ غلى حػمُم الشابعت الثلافُت أن ول الشوابغ
بين ألامم والشػىب مديىمت الُىم باإلاػُاس الخىىىلىجي» ،2وٍمثل الحاظىب هللت هىغُت في جاسٍخ جعىس الىخابت البششٍت ،فلذ اختزٌ
هزا الجهاص حمُؼ الىظاةل الخللُذًت التي ظادث كبل رلً والىسق والحبر وألاكالم ،لُلذم شىال غير معبىق في الىخابت ،ورلً غً
ظشٍم جىظُف جلىُاث حذًذة في الىخابت والخىاضل.
للذ مش الىظ بمشاخل غذة ،بذءا بالشفاهُت ،وهي مشخلت لها ظبُػتها الخاضت أهخجتها بِئت مػُىت ،زم مشخلت الىخابت والخذوًٍ،
وضىال ئلى اإلاشخلت ؤلالىتروهُت التي ججمؼ بين اإلاىخىب واإلاعمىع واإلاشتي ،في خاالجه الثابخت واإلاخدشهت ،وشهذ اللشن الػششون اهخلاٌ
آلاداب ؤلاوعاهُت مً خضاسة الىسق ئلى خضاسة الخىىىلىحُا التي حغلغلذ في مخخلف حىاهب الحُاة ،ووان لها أزشها البالغ غلى
الىطىص غامت "وسكُت أو ئلىتروهُت" ،فطاس الخػبير غً الػىاظف وخلجاث الىفغ بأظلىب حذًذ ولغت حذًذة جخىظل بالطىسة
والفُذًى والىظ اإلاترابغ ،وهزه الىظاةغ لها كذسة «غلى ئكامت غالكاث الخذاخل والدشابً بين الىطىص املخخلفت اإلاخضمىت فيها،
غلى ما جىعىي غلُه مً جىىع وحػذد باإلضافت ئلى اإلاشوهت في الاهخلاٌ بين اإلاىاد الىطُت وغير الىطُت» ،3لخػعي لألدب جفاغلُت جضٍذ
هثيرا غنها في ألادب الخللُذي اإلالذم غلى الىظُغ الىسقي وغىذ الىظش ئلى الحُاة ألادبُت والىلذًت مً صاوٍت اإلاػاضشة ، ،هجذ أن
1خفىاوي بػلي ،مذخل في هظشٍت الىلذ الثلافي اإلالاسن ،ميشىساث الاخخالف ،الجضاةش ،ط ،2007 ،1ص.178
2هفعه ،ص.177
3فاظمت البرًيي ،مذخل ئلى ألادب الخفاغلي ،اإلاشهض الثلافي الػشبي ،الذاس البُضاء ،اإلاغشب2006 ،م ،ص.183
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الخفاغلُت « باجذ معلبا مهما غلى ضػُذ جللي الىظ ألادبي ،فهي جىفش أحىاء جلم ال جلىم غلى الاظخلباٌ فلغ ،بل الخفاغل الحي بين
4
مىخج الىظ واإلاخللي مً خالٌ آلُت الخللي غبر اظخػماٌ الحاظىب...لُخمىً اإلاخللي مً مجاساة الىظ بشدود فػل غاظفُت وفىشٍت»
جطىسها مبذع الىظ ظلفا .والىظ اإلاترابغ ٌػذ «أخذر أشياٌ الىخابت ؤلالىتروهُت ،وهى ٌشيل هطا ئلىتروهُا ًشجبغ بىطىص
أخشي» 5غً ظشٍم سوابغ داخل الىظ.
خصائص ألادب التفاعلي:
ئن الىظ الخفاغلي هى هظ مخػذد ألابػاد ًدُل ئلى اخخماالث وسؤي وجأوٍالث هثيرة ،وٍمىً غً ظشٍم الىضالث الاهخلاٌ فُه مً
مىضىع ئلى مىضىع آخش مخطل به ورلً خعب أهذاف اإلاخللي .ألن الخفاغلُت حػخمذ غلى « جىظُف الخطاةظ الخلىُت التي ًدُدها
الىظ اإلاخفشعً...مىً مً خاللها دمج الطىث البششي بالطىث اإلاىظُلي ،باإلاإزشاث العبُػُت ،بالطىس الحُت والجشافُىُت ،والشظىم
اإلاخدشهت ،واملخععاث البُاهُت» ،6وٍإمً الىظ الخفاغلي بػذا آخش هى الػالكت بين الىطىص املخخلفت ،وهىان جىاضل ألافشاد
بػضهم مؼ بػض مً أحل جفجير ئمياهاث الىظ ،بدُث ًدعؼ الىظ الخفاغلي لغنى في اإلاػلىماث واللشاءاث ال خذ له ،وباظخعاغت
ألادب الخفاغلي «أن ًلذم جعبُلا خُا وواكػُا لفىشة حػذد الخأوٍالث للىظ الىاخذ» ،7وٍىلل غملُت جألُف الىطىص هللت هىغُت مً
الخألُف الفشدي ئلى الخألُف الجماعي ،هما أن له دسحاث أهثر حػلُذا هفُلت باغعاء اللشاء فشضا ممخاصة للمشاسهت والخلُُم.
ميزات ألادب التفاعلي وسماته:
ًىفش الىظ الخفاغلي ئمياهُت الترهيز غلى معخىٍاث وأحىاط دون أخشي ،خعب ظُاق الىالم أو ظبُػت الجيغ ألادبي مً سواًت أو
شػش...وٍيىن الىظ هخاحا حماغُا ًدُذ للمخللي مشاسهت اإلابذع ،مؼ ئمياهُت الخمثل اإلالمىط للمإزشاث مً خالٌ الطىث والطىسة
وحشخُظ الحادزت ،وال ًخدىم اإلابذع في هطه وجطبذ مادجه بُذ اإلاخللين ،هما ًمىً للمخللي أن ًخماهى في اإلاىضىع لذسحت اإلاعاهمت
في اهخاحه بمعاخت «حػادٌ أو جضٍذ غً معاخت اإلابذع ألاضلي للىظ» ،8مما ًجػل الىظ ششاهت ومليا للمبذع وللمخللي ،وباهضمام
اإلابذع ئلى حماغت اإلاخللين ،وجبادٌ ؤلابذاع مػهمً ،ىفش حهىدا هبيرة غلى هفعه ،مما ًدُذ الاظخمخاع الحلُلي باإلاىضىع وٍخلم حػاٌشا
بين أحىاء الىظ وأفم اهخظاس اإلاخللي.
ٌشحز ألادب الخفاغلي الزاةلت ألادبُت اليامىت لذي اإلاخللي ،وَعهل مماسظتها مً خالٌ حمالُاث مخجاوبت مؼ ئًلاع الػطش "
الطىث والطىسة والحشهت  "...في جشهُب أخار بػُذ غً البغء والشجابت مخجاوب مؼ ؤلاًلاع الذاخلي لألهظمت اإلاػشفُت ألاخشي املجاوسة
للظاهشة ألادبُت« ،ئن جىظُف أداة حذًذة للخىاضل ًإدي ئلى خلم أشياٌ حذًذة للخفاغل» 9ألهه ًىظف «مػعُاث الخىىىلىحُا
الحذًثت في جلذًم حيغ أدبي حذًذ ًجمؼ بين ألادبُت وؤلالىتروهُت وال ًمىً أن ًخأحى إلاخللُه ئال غبر الىظُغ ؤلالىترووي ...وال ًيىن
هزا ألادب جفاغلُا ئال ئرا أغعى اإلاخللي معاخت حػادٌ أو جضٍذ غً معاخت اإلابذع ألاضلي للىظ» ،10وَػعي الىظ الخفاغلي فشضت
الخألم إلاعخىٍاث مجاوسة للمعخىي اللغىي واإلاعخىي العمعي واللىوي والحشوي ،فدعخجُب اإلاذسواث الحعُت الشةِعُت "العمؼ
4أمجذ خمُذ الخمُمي ،ملذمت في الىلذ الثلافي الخفاغلي ،هخاب هاششون ،بيروث ،لبىان ،ط ،2010 ،1ص.31
5خىا حشَغ ،الهُبر جىعذ ،غطش اليلمت ؤلالىتروهُت ،مجلت الػشبي ،ع  ،527وصاسة ؤلاغالم ،اليىٍذ ،2002 ،ص.145
6فاظمت لبرًيي ،مذخل ئلى ألادب الخفاغلي ،ص.76
7هفعه ،ص.159
8مشحؼ ظابم ،ص.49
9ظػُذ ًلعين ،مً الىظ ئلى الىظ اإلاترابغ ،مذخل ئلى حمالُاث ؤلابذاع الخفاغلي ،اإلاشهض الثلافي الػشبي ،بيروث ،لبىان،ط ،2005 ،1ص.10
10ئًاد فلُذ ئبشاهُم الباوي ،خافظ دمحم غباط الشمشي :ألادب الخفاغلي الشكمي الىالدة وحغير الىظُغ ،داس الىخاب والىزاةم ،بغذاد ،ط ،2011 ،1ص-32
.33
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والبطش" بمدفضاث ،لخلم أحىاء داللُت مً خالٌ جىظُف اإلاإزشاث الطىسٍت اللىهُت منها والضىةُت 90« ،باإلااةت مً مذخالجىا الحعُت
هي مذخالث بطشٍت ،هما جلىٌ بػض الذساظاث الحذًثت» .11ئن الىطىص الخفاغلُت هطىص مفخىخت في فضاءاث مفخىخت ،جدُذ
للمبذع ججاوص الطىسة الىمعُت الخللُذًت لػىاضش بىاء الىظ ،وجيىن هطىضا خُىٍت ،جخدلم فيها سوح الخفاغلُت بخضمُنها آساء
وجطىساث غذًذة ،وحػخبر هزه الششوط بمثابت أظغ لهزا ألادب.
اظدىادا ئلى هزه الىسكت ًمىً اللىٌ :ئن شبىت ألاهترهذ كذ أزشث بشيل حىهشي غلى أشياٌ ؤلابذاع والخللي في ألادب اإلاػاضش مً
خُث اللغت واإلاضمىن واإلابنى والخللي ،وألامم التي ال حعخجُب للخغُير «جدىم غلى هفعها باإلاىث ،فاهدعاط أغلب الحضاساث
واهلشاضها ًبذأ غىذما حعجض غً فهم بأهه ًجب أن حغير مً واكػها اظخجابت للمعخجذاث التي واهبذ الحشهت البششٍت اإلاخطاغذة»،12
وظيهخم –ال مدالت -ؤلاهخاج الشكمي معخلبال بثُماث حذًذة راث ضلت بالخعىس الشكمي وما ًلترن به مً مفاسكاث احخماغُت وزلافُت
وظُاظُت .فاليلمت لم حػذ هي الىظُلت الىخُذة التي ًخم مً خاللها بىاء الىظ ،فبظهىس الىظ الشكمي جضػضؼ مىكؼ اللغت ،لخطبذ
غالمت مً غالماث أخشي هثيرة ًلىم غليها الىظ ،والطىث وؤلاضاءة والطىسة وغير رلً .خين فخدذ شبىت ألاهترهذ آفاكا حذًذة
أمام اإلاخللين ،وأشياال غذًذة للخفاغل مؼ الىطىص ،واإلبداس في متن الىظ ،والخىلل بين وضالجه ،وكشاءجه بشيل غير خعي،
والخذخل في بىاةه واججاه معاساجه.
أما اإلابذع فلذ أضحى دوسه أهثر حػلُذا وجشهُبا ،فهى ال ًىخب الىظ لغىٍا فلغ ،ئهما ًضُف ئلُه غالماث غير لغىٍت معخخذما جلىُت
الىظاةغ اإلاخػذدة ،وٍجب أن ًخىافم هطه مؼ خاسظت اللاسب الزهىُت بػُذا غً مذلىٌ مػين «فُطبذ اإلاػنى مإحال باظخمشاس في لػبت
الذواٌ في اللغتً ،جب داةما الىضىٌ ئلى اإلاػنى لىً الىضىٌ ئلُه ال ًدذر أبذا» ،13ختى ًدلم اللُمت الجمالُت اإلاشحىة ،وغلُه أن
ًفىش في حمهىس أوظؼ مخػذد الثلافاث والجيعُاث واإلاشاسب ،في غُاب مزاهب ومذاسط هلذًت حذًذة حػنى بالىلذ الشكمي.

11شاهش غبذ الحمُذ :غطش الطىسة  ،العلبُاث والاًجابُاث ،غالم اإلاػشفت ،311 ،اليىٍتن  ،2005م  ،8-7ص.14
12دمحم ضالح ظالم ،الػطش الشكمي ،وزىسة اإلاػلىماث ،دساظت في هظم اإلاػلىماث ،وجدذًث املجخمؼ ،غين للذساظاث والبدىر ؤلاوعاهُت والاحخماغُت ،ط،1
 ،2002ص.11
 13دًفُذ بشبىذس ،هظشٍت ألادب اإلاػاضش وكشاءة الشػش ،جشحمت غبذ الىشٍم غبذ اإلالطىد ،الهُئت اإلاطشٍت الػامت للىخاب ،اللاهشة ،مطش ،ط،1996 ،1
ص.82
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