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ملخص البحث :

يتناول البحث بالدراسة النصَّ األدبي الذي يتواصل به المبدعون عبــر تقنيــة الهواتــف النقالــة، وأخــص بالتحديــد 
)،التــي باتــت فــي زمننــا حاجــة ثقافيــة ال يمكــن تجاهلهــا بحــال؛ حيــث جمعــت sms(الـــتقنيــة الرســائل النصــية

الدراسة عددًا من نصــوص الهــاتف النقــال لكبــار األدبــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية كالشــاعر محمــد الثبيتــي، 



وعبــد اهللا الصــيخان، وأحمــد قــران، وحســين النجمــي، والقــاص ناصــر الجاســم، وظــافر الجبيــري وغيــرهم ،وهــي 
أسماء لها حضورها األدبي ومؤلفاتها الكتابية، بيد أنهم تجاوبوا مع عصرهم، وتواصلوا عبر هذه التقنيــة بنصــوص 
أثبتتهــا الدراســة ووثقتهــا مــن خــالل مــا يعــرف بتفاصــيل الرســالة، وأخضــعتها للعمــل النقــدي. والبحــث يطــرح رؤيــة 

ناقــد المهــتم يتنبــه إلــى تقــري الــنص األدبــي فــي تبــرهن علــى تعدديــة مصــادر التلقــي فــي زمــن التقنيــة؛ ممــا يجعــل ال
مصادره المتعددة.

من الدراسة، جانب التشكيل الشعري والنثري لهذا الخطاب؛ إذ يتواصل المبــدعون عبــر الفصل األوليتناول 
ى ألــوان  ونثريــة علــأهذه التقنية بألوان من اإلبداع؛ شعرية تكتب على اإليقاع التناظري، والتفعيلة، وقصيدة النثــر، 

كالقصــة القصــيرة جــدًا، والخــاطرة األدبيــة؛ ولعــل مــن الطبيعــي بدايــة أن تتحــرك التجربــة وفــق األنســاق اإلبداعيــة 
المعهــودة، بيــد أن هــذه التقنيــة تلقــي بظاللهــا علــى صــناعة الــنص وتوجيهــه، وتصــبغه بســمات خاصــة تجعــل منهــا 

خطابا تسعى الدراسة إلى كشف سماته . 
اإلبــداعي، حيــث فصــلت فيهــا الدراســة، sms؛ فيتحــدث عــن األنمــاط التكوينيــة لخطــاب الـــالفصــل الثــانيأما 

ــة ، ــنمط المــرتبط،ونمط المناســبات اومــن أمثلــة هــذه األنمــاط: ودعمتهــا بالشــواهد اإلبداعي ــنمط المتفــرع ،وال ل
ر األســلوبية فــي الحــديث عــن بعــض المظــاهالفصــل الثالــثونمط الرسائل التجاريــة . ويتنــاول والنمط االقتباسي،

الخطاب .
والبحــث يســـعى فـــي عمومــه إلـــى مقاربـــة نقديـــة تتمــاس مـــع حركـــة الـــنص اإلبــداعي ومجاالتـــه التقنيـــة المتعـــددة؛ 
لكشفها وتقديمها للدراسة، ووضعها على المحك النقــدي؛ كقيمــة أدبيــة ســريعة النهايــة بتلفيــات التقنيــة المعروفــة 

اه مهمــًا فــي حركــة األدب المعاصــر أر دها وحضورها كشاهد يمثل جــزءاً .والشك أن اقتراب النقاد منها يعني خلو 
.
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