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حامد الخطیب

عن بعض األفكار التي ال مكان لھا.

☰ القائمة

ما ھو أدب الویب، وھل یمكن أن ینجح عربیًا؟

Minute 1  hamedkhateeb  مقاالتي  مارس 7, 2022مارس 10, 2022 
دأبت في الفترة األخیرة على قراءة أعمال مترجمة لإلنجلیزیة من اللغات الشرق آسیویة، من الصینیة تحدیدًا ومن الكوریة في أحیان أخرى. وھنا
في ساحة المواقع العربیة، الحظت وتابعت وشاركت في ترجمة ھذه األعمال األدبیة (وإن كان لفترة قصیرة جدًا) التي تنتشر على اإلنترنت فقط

وحصریًا، وتعرف باسم أدب الویب Web literature ومنھا روایات الویب Web Novels بأنواعھا العدیدة، وتوجھاتھا الفریدة وعدم
التزامھا المطلق لقواعد الروایة المنشورة.

ما ھي روایات الویب؟

هي روایات تنشر بشكل كامل على أحد المواقع المتخصصة في ذلك، وغالبًا ما تكون ھذه المواقع إما: قائمة على تبرعات المعجبین أو اشتراك
شھري. وسمة ممیزة أخرى لھذه الروایات أنھا تنشر بشكل مسلسل، على ھیئة فصول قصیرة، قد تكون:

قصیرة: من 500 إلى 1000 كلمة.
متوسطة: من 1000 وحتى 1500 كلمة.

طویلة: أكثر من 2000 كلمة.

وتستمر أعداد ھذه الفصول في التنامي، حتى تصل إلى ما یزید عن األلف فصل، أو یرضى كاتبھا ب50 فصل فتكون روایة قصیرة، وقد یبحر
الكاتب الصیني حتى یصل إلى 12000 فصل! وأزعم أن روایات الویب في الصین تظفر بالمكانة التي یحتلھا األنمي في الیابان، والكي بوب في

كوریا.

والـ12000 فصل لیس بالشيء الھین أبدًا، فبحسبة بسیطة تجد أن مجموع الكلمات التي كتبھا یساوي: 12000*1500 = 18000000 ثمانیة عشر
ملیون كلمة! وحسب موقع thewriterlife (h�ps://thewritelife.com/how-many-words-in-a-novel/) الذي ذكر أن عدد

الكلمات المناسب لألعمال األدبیة ھو 80000 كلمة، بذلك نرى أن كاتبنا الصیني قد كتب: حوالي 225 روایة!

وھو عدد ضخم تاریخیًا! وللصین حكایة طویلة وتفاصیل معقدة مع الروایات، كون النشر الرقمي لدیھا سباق على النشر الورقي، وسأعود لھا قریبًا
جدًا في المقال.

لیس للمنطقة العربیة ھذا الحظ االحترافي الذي یھتم باألعمال المنشورة على اإلنترنت فیما أعلم، وإن كنت أذكر أثناء قراءتي لروایة مخطوطة ابن
اسحاق أن كاتبھا سبق لھ نشر فصولھا مسلسلة على أحد منتدیات اإلنترنت التي كانت شھیرة في ذلك الوقت. باإلضافة إلى المنتدیات التي غربت

شمسھا، توجد بعض المواقع التي أنشأھا محبو ھذا النوع من األعمال، وتقتصر على الترجمة في أغلب األحیان، وھي ترجمة غیر مرخصة
بالطبع، وإن تكن ترجمة روایات الویب في منطقة رمادیة بعض الشيء، حسب حوار قرأتھ بین أحد المترجمین وآخر كان یرید أخذ الروایة

لترجمتھا (h�ps://qualiteatranslations.wordpress.com/magic-apprentice/). ومنھ نرى أن األمر فیھ شيء من التعقید،
وروایة الویب نفسھا لھا مساحة كبیرة في االقتباس إلى حد السرقة األدبیة، ومنھ روایات أدب المعجبین Fan Fiction الذي یناقش أحداث

وشخصیات تخیلیة عن أعمال قائمة بالفعل، كأن یكتب أحدھم روایة “أنا في مارفل” ولن تجد شركة مارفل ترفع علیھ دعوى قضائیة ألنھا أھان
كابتن أمریكا، أو رفع مطرقة ثور بغیر إذنھ.



https://hamedalkhataeb.wordpress.com/
https://hamedalkhataeb.wordpress.com/author/hamedkhateeb/
https://hamedalkhataeb.wordpress.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
https://thewritelife.com/how-many-words-in-a-novel/
https://qualiteatranslations.wordpress.com/magic-apprentice/


7 /10 /2022 11:04 ص ما ھو أدب الویب، وھل یمكن أن ینجح عربیًا؟ – حامد الخطیب

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2022/03/07/what-is-web-literature-and-can-it-succeed-in-arabic/?preview_id=312&preview_nonce=22ab2… 2/9

أشھر المنصات وطرق نشر ھذه الروایات؟

يمكن نشر روایة الویب بأي شكل یسمح بذلك، انطالقًا من مدونتك الخاصة وحتى المواقع التي تتعاقد مع الكاتب، وأشھر ھذه المواقع عالمیًا:

(Tepas (h�p://tapas.io
(/moonquill (h�ps://www.moonquill.com

والموقعین أعاله من نوعیة مشاركة أرباح اإلعالنات مع الكاتب.

هناك مواقع أخرى وظاھر محتواھا للكبار فقط، ویغلب علیھ الطابع الجنسي، كما أن بنیة روایة الویب تسمح بأن تأخذ التخیالت الجنسیة منحنى
حاد، وأنا بدوري لن أشیر إلى ھذه المواقع.

وموقع: Wa�pad (h�ps://www.wa�pad.com/?locale=ar_EG) الغني عن التعریف؛ لوجود نسخة عربیة منھ، وقد تنبثق عن
كتّابھ أعمال تتحول ألفالم كما حدث مع كاتبة روایة The Kissing Booth (ال أنصح بالمشاھدة).

Kindle Vella (h�ps://www.amazon.com/kindle- وألمازون مشاركة في ھذا المجال، عن طریق الروایات المسلسلة على
webnovel ھو موقع ،(/Qidian (h�ps://www.qidian.com حتى الصین أطلقت نسخة إنكلیزیة عن موقعھا األشھر ،(/vella

h�p://www.webnovel.com))، وھي منصة متعددة اللغات، وھم: اإلنجلیزیة ، اإلسبانیة ، البھاسا مالیو ، الفیتنامیة ، البھاسا اإلندونیسیة
، والھندیة.

ویعدك الموقع أنك إن حصلت على العضویة االستثنائیة في بدایة تألیفك للروایة؛ فستحصل على 200 دوالر شھریًا، شریطة أن تكتب 1500 كلمة
كل یوم لمدة 4 أشھر، وأخمن أن بعض الكتاب یمكن أن یربحوا منھ الكثیر جدًا، فنظام الموقع قائم على العمالت االفتراضیة التي تُشترى بالمال

الحقیقي، ویوجد المالیین من الزوار علیھ.

هناك مواقع أخرى مثل royalroad (h�ps://www.royalroad.com/home)، وإن أعجبتك الروایة علیھ، یمكنك دعم الكاتب، والموقع
حصري للكتاب باإلنجلیزیة، وقد تنتشر منھ بعض الروایت إلى منصة أمازون، لتصبح كتابًا ورقیًا، أو كتابًا إلكترونیًا، أو كالھما كما حدث مع
إحدى القصص التي قرأتھا علیھ (70 فصل تحدیدًا) من روایة Iron Teeth: A Goblin’s Tale وتتحدث الروایة عن غوبلن (كائن خرافي

أخضر اللون، یشتھر بحبھ للقتل والسرقة واالغتصاب في عوالم الفانتازیا الغربیة) یربیھ صیاد بشري، حتى یتقن الكالم والقراءة والكتابة والسحر،
وھلم جرا.

أما عن المواقع العربیة الغیر رسمیة؛ فال یسمح إال موقع واحد بالتألیف، ولھ نظام أرباح ھزیل، ألسباب كثیرة لعلھا أمیزھا: ضعف بنیة الكتابة لدى
الشباب العربي، الذي ال یكتفي إال بنقل التجربة الغربیة الغِریبة (لیس إطنابًا)

وأشھر موقع على اإلطالق ھو نادي الروایات (h�ps://rewayat.club/) وھو ساحة لكل من ھب ودب لیلقي فیھا بدلوه، ونظام الربح لدیھم
-فیما أظن- یأتي من المشاھدات؛ فالمترجم صاحب المركز األول یأخذ 45 دوالر، والمؤلف صاحب المركز األول یأخذ 15 دوالر، كما بالصور
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.وتنضم إلیھ عن طریق عمل حساب وتقدیم طلب لالنضمام مرفق باسم الروایة المترجمة أو المؤلفة.

نأتي للموقع الثاني وھو یقبل ما بین مقبول إلى جید من المترجمین وھو ما انضممت إلیھ حالیًا ملوك الروایات: وللربح من الترجمة في ملوك
طریقان: األول ھو الدعم على الروایة وللمترجم 75:80% من أرباح الدعم، والدعم مبلغ مالي یعتمد على عملة داخلیة للموقع تسمى الذھب وكل

100 ذھبة تساوي 1 دوالر. 
وكذلك لھ 40% من أرباح اإلعالنات ویمكنك االنضمام عن طریق تقدیم طلب في سیرفر الدیسكورد الخاص بالموقع من ھنا

.(h�ps://discord.com/channels/646751050883399703/670704004443013151)

(جزء من إجابتي على أحد األسئلة على كورا)

روایات الویب في الدول الثالثة (الصین والیابان وكوریا)

الیابان: 
ربما ال یخفى على أحد االنتشار الكاسح الذي حققھ األنمي (الرسوم المتحركة الیابانیة)، ولك أن تعلم أن أھم مصادر صناعة قصة األنمي ھي

المانجا والروایات الخفیفة وجزء كبیر من ھذه الروایات یأتي (بعد تعدیالت كثیرة) من روایات الویب.

الصین: 
تزدھر صناعة روایات الویب، ویزور مواقع النشر الذاتي ما نسبتھ 40٪ من جمیع مستخدمي اإلنترنت ویمكن أن یربح كتّاب الویب األكثر

شھرة المالیین.
كوریا 

تبلغ قیمة صناعة الویب المحلیة الجدیدة أكثر من 400 ملیون دوالر أمریكي وشھد سوقھا نمًوا بنسبة 4000٪ بین عامي 2013 و 2019.

h�ps://medium.com/@e.ardincaple/whats-a-web-novel-and-why-should-you-be-excited-) المصدر
(about-them-1181ae02be3b

ما الذي تناقشھ ھذه الروایات؟

أشھر الروایات على المواقع التي أعرفھا ومنھا ویب نوفل، ووشیا وورلد وغیره، تزھو فیھا روایات الخیال أو الفانتازیا، بشكل كامل على غرار
سید الخواتم أو صراع العروش، وتقع في عوالم مستمدة سواء من التراث الصیني وأساطیره عن بدایة الخلق، أو أن یصبح العالم ذا إعداد أوروبي

مستمد من االساطیر القدیمة من الجنیات (الكائنات ذات األذن المدببة التي ُصورت في فیلم سید الخواتم).

وبغض النظر عن الحبكة التي تدور حولھا ھذه الروایات، فإن الشيء الالفت للنظر ھو بناء العوالم الفرید، وھي الحسنة الكبرى التي تطغى بشكل
كبیر على السیئات العدیدة الموجودة في روایات الویب.

ولمعرفة ما تدور حولھ ھذه؛ فال بد أن ننظر إلى تصنیفاتھا العدیدة: وھو محور األحداث على طول الروایة.

https://discord.com/channels/646751050883399703/670704004443013151
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الواقعیة السحریة. 
في الغالب عن القوى الخارقة للطبیعة ؛ السحر ، والزراعة* ، والقوى الخارقة وما إلى ذلك یتم تعیین معظمھا في تناظریة أو بدیلة من العالم

الحالي. 
وتدور األحداث إما في األرض، أو عوالم بدیلة، كأن تدور الحبكة حول كائنات فضائیة تغزوا األرض، أو العالم البدیل، ولكن العالم في جوھره

مشابھ للعالم الحالي، مع محاولة إلجابة سؤال: ماذا لو امتلك البشر قوى خارقة؟ وخذ عالم مارفل ودي سي مقیاًسا على ذلك.

كلمة الزراعة ھي ترجمة حرفیة لكلمة cultivation، وھو مفھوم صیني بمعنى إنماء القوى في داخل الروح والجسم حتى الوصول إلى
الخلود.

خیال غربي. 
یموت بطل الروایة ویولد من جدید في عالم ذي طابع أوروبي في العصور الوسطى، وتجد فیھ السحرة والتنانین، وغالبًا ما یتقاطع مع بعض
السیاسة لتركیز األحداث بشكل كبیر على النبالء والملك، ویتضمن الخیال الغربي الكثیر من األنواع الجانبیة مثل بناء المملكة، والمغامرات

والخیال العلمي مثل SteamPunk وھو الخیال العلمي في زمن المحركات البخاریة، وتأتي ھذه العوالم الخیالیة أقل شأنًا من التكنولوجیا الحالیة.

الخیال التاریخي. 
قصص تدور أحداثھا في الماضي (آسیا بشكل أساسي) وقد تكون عبارة عن أحداث متخیلة تماًما أو وقائع بدیلة، كأن یكتب أحدھم قصة عن عودتھ

بالزمن للعصور الفرعونیة مثًال.

الرعب واالثارة. 
القصص التي تنطوي على ما ھو خارق للطبیعة (أو اآلخر المخفي) كتھدید فعلي. تمیل الدماء والعنف أیًضا إلى أن تكون أكثر واقعیة بعض الشيء

أو على األقل تصویریًا.

خیال رومانسي. 
مليء بالرومانسیة التي تستھدف بشكل أساسي جمھور اإلناث بسبب نظام الجنس الثنائي لروایات الویب. 

سأجمع ھذا مع الرعب واإلثارة. ویركز بناء روایة الویب دائًما على جنس البطل وفي الصین مثًال: حیث تنتشر روایات الدرجة الثانیة بشكل كبیر،
یحب الكاتب دائًما إظھار الشخصیة الرئیسیة بشكل ذكور سخیف ومصطنع، ولھ أكثر من خلیلة.

الخیال العلمي. 
یناقش ھذا النوع ما تناقشة الروایات الجادة من الخیال العلمي، وإن ركزت روایات الویب على أحداث نھایة العالم بشكل أكبر.

الریاضات التنافسیة. 
القصص التي تعتبر الریاضة عامالً أساسیاً في عالمھا و / أو تطور شخصیتھا.

ألعاب الكترونیة. 
یركز ھذا النوع على مغامرات الشخصیة الرئیسیة داخل لعبة، على شاكلة الواقع االفتراضي التي تسعى شركة میتا لالنغماس فیھ بقوة، ویمكن أن

یكون البناء العالمي غربیًا أو شرقیًا آسیویًا.

الخیال الشرقي. 
قصص Xianxia ویبنى ھذا النوع بشكل حصري على األساطیر الصینیة ویناقش (البحث عن الخلود) في المقام األول التي لھا أجواء آسیویة

وقلیل من قصص Xuanhuan التي تجمع بین الموضوعات اآلسیویة الصینیة والغربیة. في كلتا الحالتین ، ھناك تركیز على قوة األبطال ، عادة
عن طریق المغامرات المتكررة.

خیال واقعي. 
قصص خیالیة تدور أحداثھا في تناظریة أو بدیلة عن العالم الحقیقي. معظمھا حدیث إلى حد ما ، على الرغم من أن القلیل منھا موجود في الماضي.

 .Fan Fiction أدب المعجبین
مجموعة القصص في إعدادات ثابتة (وعادة ما تكون مكتوبة) أو باستخدام أحرف أو أنظمة من تلك اإلعدادات، وھي نفس النوع التي حكیت عنھ

من قبل ككتابة روایة عن عالم خیالي موجود بالفعل، “أنا في مارفل” “ساحر في عالم الویتشر” “أصبحت ھاري بوتر”.

وھو من أھم وأشھر أنواع روایات الویب.

الفنون القتالیة. 
قصص Wuxia (الووشیا) بشكل أساسي تدور حول شخصیات تستخدم فنون القتال في العالم الخیالي ذاك، ال یمكنھم مثًال ابتالع كواكب كقصص

الشانشیا، ولكن یمكنھم حمل عدة أطنان والركض بھا مثًال. 
وتكثر المكائد واألحداث السیاسیة في ھذا النوع من الروایات.
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ما الذي یمیز ھذه الروایات؟

تتمیز باألفكار الغریبة والجدیدة، والبناء العالمي المتقن في كثیر من األحیان، ویمكن بسھولة أن یغوص القارئ في العالم الخیالي من أول صفحة،
ویمكن أن یناقش الكاتب في ھذا النوع من الروایات أي شيء وأي فكرة دون أن یحاسبھ الناشر أو تتسلط علیھ دور النشر، فسمة الحریة فیھا كبیرة

جدًا.

عیوب ال بد منھا.

في دول كالیابان وأمریكا تنتشر مھنة تسمى المحرر Editor وال یكتفي المحرر ھناك بتصویب األخطاء اللغویة أو اإلمالئیة بل یتعداھا
لألسلوب والسرد والحبكة وغیر ذلك، وروایة الویب التي تحولت لروایة خفیفة (وھي ونوع من الروایات المنشورة في الیابان) تعدل بشكل كبیر

حتى تُمحى األخطاء الساذجة التي یقع فیھا كاتب الویب الذي ال یصحح لھ أحد.

المشكلة الكبرى األخرى ھي طرق السرد الرئیة التي تمتلئ بھا ھذه الروایات، وأذكر قرائتي لروایة تناسخ بطلھا في عالم فنون قتالیة، وقد كان
مغتاًال قبل أن یتناسخ، ولم یترك الكاتب فرصة واحدة لیذكر القارئ كما كان بطلھ رائعًا، وكیف كان سیدًا ال یشق لھ غبار في فنون القتال

واالغتیال.

يعتمد معظم كتاب ھذه الروایة على شرح كل ما یجري للقارئ من أفكار وحبكات وغیر ذلك، وال یتجھون أبدًا ناحیة طریقة أظھر وال تقل
Show don’t tell وال یترك مساحة للقارئ أن یفكر فیھا ویكون رأیھ، وھذا یتماشى مع ھدف اإلمتاع الذي تدور حولھ أسباب وأرباح صناعة

أدب الویب.

والمتعة جزء ال یتجزء من الكتابة كما أشار أبو حیان التوحیدي في عنوان كتابھ “اإلمتاع والمؤانسة” وھذا یطرح بدوره سؤاًال، ھل یمكن أن یدعى
ھذا النوع أدبًا؟

روایات أعجبتني:

Lord of Mysteries لورد الغوامض.
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صورة لرواية لورد الغوامض

تدور القصة حول صیني انتقل بطریقة ما إلى عالم یشبھ أوروبا في العصور الوسطى مع جو شبیھ بـSteamPunk الذي تحدثنا عنھ في
األعلى، ویمتلئ الروایة على طول أحداثھا بشيء من الغموض الذي تناسب مع اسمھا.

كانت القصة بطئیة بعض الشيء في بدایاتھا، وتظھر في الروایة قدرات خارقة من نوعیة الـxuanhuan وتستمر الحبكة حتى تظھر في الروایة
كائنات علیا في ذلك العالم، مع عناصر من الرعب الكوني.

ولن أطیل حتى ال أحرق على من یعرف ھذا العالم، ویفكر في قراءة ھذه الروایة.

Reverend Insanity المبجل المجنون



7 /10 /2022 11:04 ص ما ھو أدب الویب، وھل یمكن أن ینجح عربیًا؟ – حامد الخطیب

https://hamedalkhataeb.wordpress.com/2022/03/07/what-is-web-literature-and-can-it-succeed-in-arabic/?preview_id=312&preview_nonce=22ab2… 7/9

رواية القس المجنون

يحلو لمن یتابع ھذه الروایة أن یسمیھا القس المجنون، وھي ترجمة أخرى لكلمة Reverend، وإن كنت أرى أن كلمة مبجل أفضل.

وتدور ھذه الروایة في عالم مشابھ للصین القدیمة، حول صراعات ومؤامرات كثیرة جدًا، عن بطل یرجع بالزمن لیتابع ھدفھ في الخلود، وأھم ما
یمیز ھذه الروایة ھو تصنیف البطل، فالبطل شریر ال یرحم ولن یتردد عن قبل عائلتھ كلھا من أجل تحقیق مصالحھ الخاصة.

هل یمكن أن تنجح عربیًا؟

لیست لدي دراسة جدوى إذا نوى أحد المستثمرین البدء في صناعة منصة رسمیة لترجمة الروایات وتألیفھا، وإن كان مثل ھذا المشروع یذكرني
بمانجا العربیة التي سبق إصدارھا قریبًا جدًا، وأترقب خیًرا إذا ُوجدت مثل ھذه المنصة.
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مع العلم أن طرق ترجمة ھذه الروایات تتم عن طریق التحریر الالحق وھو التعدیل على الترجمة اآللیة، وھي تترك ھذه الطریقة طعًما مریًرا في
فم القارئ العربي، ألن تركیب الجمل في الترجمة اآللیة مختلف شدید االختالف عن الجملة العربیة، كما أن المترجم نفسھ قد یكون ضعیفًا أو یسھو

عن مصطلحات معینھ یتركھا بترجمة حرفیة.

World إداة االستفھام إذا جائت بغیر عالمة االستفھام مباشرة یترجمھا جوجل على أنھا منظمة الصحة العالمیة ?..who :ومن المثال على ذلك
health organization وكثیر جدًا مما یترجم حرفیًا كعبارة If I were in your shoes التي یتركھا المترجم: إذا كنت في حذائھ، والمعنى

منھا ھو لو كنت مكانھ.

خاتمة.

يحتمل المقال أكثر من ھذا، ولكني قررت أال أطیل علیك یا صدیقي القارئ، إذا كانت لدیك أي تعلیقات؛ فأنا أرحب بھا سعیدًا.

: مصنف
, روایات الویب
, روایات خفیفة

, روایة لورد الغوامض
روایة القس المجنون

hamedkhateeb ُنشر بواسطة

شاعر وكاتب ومدوّن، ومھتم بعدة أشیاء منھا إثراء المحتوى العربي باألفكار األصیلة، وأحیانًا مترجم. عرض كل
hamedkhateebالمقاالت حسب

4 آراء حول “ما ھو أدب الویب، وھل یمكن أن ینجح عربیًا؟”

Abdelbar (@TaoistKF) كتب:
تحریر مارس 9, 2022 عند 5:08 م 

اعجبني تطرقك لتلك المصطلحات المتداولة والتي غالبا ما یرتبك فیھا القراء الفضولیون

رد
تحریر التنبیھات: روایة: أسطورة حمار – حامد الخطیب 

تحریر التنبیھات: في عشر دقائق كیف حصلت على عمل عن بعد مع وكالة تسویق؟ [تجربة شخصیة] – حامد الخطیب 
تحریر التنبیھات: عثرات في طریق الخلود: عن روایات الویب الصینیة مع الفتى الذھبي – حامد الخطیب 

المدونة على ووردبریس.كوم.
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