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، »الباحة أنموذجاً توظیف التقنیة في العمل الشعري .. شعراء«تناول الناقد عبدالرحمن المحسني في كتابھ الجدید 
قة الباحةالصادر حدیثاً من نادي الباحة األدبي، تأثیر التقنیات الجدیدة على النص الشعري لدى شعراء منط .

نسان التقنیات التي لم تسھم في رفاھیة اإلوذكر المحسني أن عصرنا الحدیث شھد حركة نشطة متصلة من
نتصف القرن المعاصر وحسب، بل أمدتھ بمكونات جدیدة للتجربة. والمتتبع لحركة النص الجدید في المملك من م

ات تتیح آماداً الھجري إلى وقتنا، یرى أن النص الشعري یستجیب لتلك التداعیات بشكل الفت. وھي تقنی14الـ
ي أن شعراء ما یضیف إلى التجربة العربیة أبعاداً على مستوى الداللة والفنیة.ورأى المحسنجدیدة أمام النص، ب

ر منطقة الباحة صورة صادقة للمنتج اإلبداعي السعودي وتنوعھ، وھم أنموذج صالح لدراسة عدد من الظواھ
یاً لقراءة بحثیاً حفراألدبیة في المملكة العربیة السعودیة. وألن اتساع دائرة األدب السعودي یقتضي عمالً 

ساع أفق الظواھر المتجددة، یجد الباحث في ھؤالء الشعراء أنموذجاً حسناً لتنوع التجربة وسموھا، مشیراً إلى ات
یر في موازنة الرؤیة لدى شعراء الباحة؛ فقلما تجد منھم الشاعر المغرق في التقلید الصرف، بل تجد أغلبھم یس

افة إلى تحرك ربیة القدیمة، وبین االندفاع للتجدید إلى أقصى حدود الممكن، إضواعیة بین معطیات القصیدة الع
المختلفة في كثیر من شعرائھا باتجاه مساقات إبداعیة لخوض غمار التجریب، وتعمیق اإلفادة من وسائط التقنیة

قنیات مع تصناعة النص الشعري.ومن المؤثرات التقنیة التي تتناولھا ھذه الدراسة تقاطع النص الشعري
كالفوتوشوب (photo shop)واإلسكنر ، (scan) ئیة ، والطابعة، والمحمول، والتلفاز، وصوالً إلى تقنیات أدا
كالشات (chat)والیوتیوب ، (you tube)والبطاقات الشعریة ، (poetry card) لشعراء مثل عبدالرحمن ،

الزھراني، ومحمد محسن الغامدي، العشماوي، وعلي الدمیني، وصالح بن سعید الزھراني، وحسن محمد
وعبدالرحمن سابي، وشریفة الزھراني، وأسماء الزھراني، وغیرھم.وتھدف الدراسة إلى مقاربة وعي النص

صوت المعاصر، الذي لم یعد خاضعاً لتأثیر الكلمة فقط، بل أصبح یقع تحت مؤثرات وسائط متعددة، كال
لنص في بالناقد المعاصر أن یفطن إلى تأثیرھا على عطاءات اوالصورة واللون، إضافة إلى الكلمة، مما یحسن

ي تونس ومصر عصر تتسارع التقنیات الحاملة للنص في التأثیر علیھ.یذكر أن الكتاب حكم من ثالثة أساتذة ف
والمملكة العربیة السعودیة، وفاز بالمركز األول في جائزة الباحة الثقافیة


