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شعر/عبدالله الربدوني
اجتماعا "الــقــمــل"   سلطانة   أعلنت  

رؤســــــاء   "الـــبـــق"   لــَبّــوهــا  رساعــا
ـــاب     من ـــط وإلــيــهــا      أقـــبـــل     األق

وربــاعــا مثنى     " ـــُلّ ـــّس "ال مــمــلــكــات   
  *                *                *

ود    يف   حــرَّاســه ـــــُدّ ــخ    ال ــي جـــاء    ش
ــا رشاع ــاً     ــَمّ ــت ــع وم ـــراً،     ـــح ب زارداً    

نافشاً واىف    بـــــان"     "الـــــِذّ مـــلـــك    
ــه    كـــي   يــمــأل   الــجــَوّ   التماعا ــاج ت

ـــرباغـــيـــث"  عىل ــان   "ال ــط ــل ــــار   س ط
اِتّساعا األض    فــــازدادت     ــٍة"     "نــمــل

ـــت     مثلما ـــوال ت الـــزنـــابـــري)             )
ــاض  تــداعــى ــرح ــني،   م ــاض ــرح ـــد   م ه

  *                *                *
ــات    امنحوا ــراس ــح دوا    كـــل    ال شـــــِدّ

ـــا ــــوٍر"   ثـــالثـــني   ذراع ــــب ــــــَلّ   " زن ُك
ـــــَلّ    كــتــاب   يف   حىش ـــوا    ك ـــرق أح

ــواً   عـــن   املــهــد  الــرِّضــاعــا ــح ــــه،   ن أِمّ
الـــريـــح،   ال أُِمّ     أبـــــواب     ــوا     ــق ــل أغ

شعاعا يــبــدي    أن    للصبح    ــوا    ــأذن ت
ــعــب   من ــَشّ ــون   ال ــي ـــَلّ   ع أدخــلــوا    ك

ماعا والَسّ رؤاُه    كــونــوا     ســمــعــه،    
  *                *                *

ــــرى؟    أخطرهم ــــاذا    ت ـــدي:     م ـــِيّ س
وا    بقاعا ـــُدّ ــار    وامـــت ــج لــبــســوا    األح

الحىص فّتتنا    األحـــجـــار!:    وا    ــــِرسّ ك
ــًال    عــنــهــم    أشاعا ــب واقــتــضــمــنــا     ج

ـــام       املنحنى ـــظ ــا        ع ــن ــش ــاه ــن وت
ــر   اقتالعا ــخ ــَصّ ــــة    ال وقــتــلــنــا    زوج

  *                *                *
ــم        حمرًة؟ ــت ــم ـــوا، أش ـــا        ذاب ـــم ُرَبّ

ــتــنــا     خداعا ـــــوان     مــَنّ ــا      األل ــه ــّل ُك
يل قــيــل   واٍع؟    ــــَلّ    ك قنصتم    ـــل    ه

تواعى مـــن    قنصنا    ــــا    أَنّ ــىل    ــج وان
مــا اَلّــــــذي       تـــــّم؟       قــتــلــنــا       مئة

املتاعا واحــتــزنــا   األهـــل،   واحــتــجــزنــا  
ـــنـــا      تجربة حــــســــٌن،       لـــكـــن      ل

ــا اع ــِرصّ ال يستدعي  ـــرصع   ال بــدء   إَنّ  
نعمله اَلّــــــذي       ـــــذا       ه وإذن       

باعا الِسّ الكلب     يستنبح     مثلما     
  *                *                *

ــــأوا، أون ـــوا      ـــف ـــم      اآلن     أغ ـــه امل
ــا ــزراع ـــدوا  أخــفــى  كــمــونــاً  وان ـــل:   غ ق

ــي    مدخًال ــالق ــــوف     ن ــف     س ــخ ال ت
ــت   قالعا ــان يف   مــخــابــيــهــم،   ولـــو   ك

ـــّدعـــي     دعوتهم ـــــٍت      ن بـــعـــد      وق
اصطناعا ــره-  ــك ال عــىل    – ونــؤاخــيــهــم  

ـــى     إىل     أرقـــاهـــُم.. ـــرق ــــــذا      ن وب
ـــىل  نـــرى  األدنــــى  اِتّــضــاعــا ومـــن  األع

ــي         جـــانـــبـــاً         أحمسهم ــح ــن ــن ف
ــــى   طباعا ـــريض   مــنــهــم   األرخ ثـــم   ن

ـــــذا      الـــــردى     تجربًة ــوا      ه ــل ــت ق
ــًة     أذكــــى    اخــرتاعــا ــت ــي ــس     م فــتــلــَمّ

ــرتي أش أن    ـــن    م أنــفــع    أرى    ال   
ــم،     ســتــبــتــاع     املباعا ــه ــن قـــــادًة     م

تشرتي ــن    ــَمّ ع يستغنون     ســــوف    
ــادون     لــألقــوى    امتناعا ــق ــن ثـــم     ي

  *                *                *
هنا ــور    ــغ ــت واس اآلن،    ــاك    ــن ه دع   

ــالعــا ِّ   اِطّ ــا   أقـــوى   عـــىل   الـــــِرسّ ــن وُه
ـــن   قعره ـــيش   ع ال نــــرى   صـــدعـــاً   ي

انصداعا القعر-  إىل    – فينا   ـــرى   وي
ــض    املــلــقــى    هنا ــام ــغ ــوت    ال ــك ــِسّ ال

ــا   اإلستماعا ــي الــســمــع   وأع ــــرَّض     ح
  *                *                *

ـــن   أعــوانــنــا؟ ــــرى    نــمــنــح   م مـــن    ت
تساعى مــن   وُنــغــري   األســعــى،   ُنتخم  

ــداً ـــوم؟     غ ـــي ـــدأ      املــؤتــمــر      ال ـــب ن
ــا ــن  أذاع ب  م ـــِذّ ــوم،  ك ــي ــا   ال ــن ــد   أذع ق

ــد    غــــٍد    أنــجــى؟    نعم ــع ـــا     ب ـــم ُرَبّ
ــاً؟   بــل   تباعا ــف ــل    الــقــاعــة   ص ــدخ ن

  *                *                *
ـــــٍد      فــابــتــدأوا ــــــى       بـــعـــد      غ وأت

ارتفاعا قف   الَسّ عــىل   أربــت   جلسًة   
الصدى دَوّى     املــلــتــقــى     وبـــــذاك     

ــني   ارتياعا ــوم ــخ   ي ــاري ــت ال ــى     ــن ــح وان
بــأن األوىل    الــجــلــســة    يف    قــــــَرّروا   

ــس   انقطاعا ــاألم يــصــلــوا    مــا مـــات   ب
ــلــيــل   إيـــوانـــاً،   وأن اَلّ أن    يــشــيــدوا    

ــاً  و"صـــواعـــا".. ــاب ــــام  ب ــروا  األي ــج ــن ي
أن األرض،   تــــدور   ال  أن    ــــــأوا    وارت

وقناعا إزاراً     ــس      ــم ــَشّ ال تــلــبــس       
كوفيٍة ـــيس     ـــل األط ـــريوا      ـــع ي أن     

باعا "الــّتــمــســاح"   قــامــة   ــدوا   ــزي ي أن  
صفصفاً ــاً    ــاع ق الغيم    يحيلوا    أن   

ــاً  والتياعا ــوع ـــربق  ج ال ــوت    ــم ي كـــي   
يسرتجعوا ــي   ك الــعــرص   يبيعوا   أن   

ضاعا يلقوه   أن    قــبــل    مـــن    ــاً    ــن زم
  *                *                *

بأن الــوســطــى   الجلسة   يف    قـــــَرّروا   
الجياعا ويعطوه    ــيــل،    الــَلّ يطبخوا    

ــى" ب ــَدّ "ال القمل   سلطانة    زَوّجـــــوا   
مشاعا ــــاً    زوج ــــرتوا    اك للبعوضات   

ـــي     لجنًة ـــاع ــلــوا      بــــني     األف شــَكّ
ــزاعــا ــِنّ ـــني   الـــرصاصـــري   ال ــوا   ب ــت ــك أس

أصـــــدروا   عــفــواً   عـــن   الــقــتــىل،  كما
اضطجاعا ــوم    بــالــَنّ األشــجــار    كَلّفوا   

  *                *                *
ـــــَرّروا   أن   يــمــنــعــوا   األمـــــوات   من ق

اندفاعا األرض  حشا  يف   ــوا   يــشــُبّ أن  
كما ــــــب"     أودي  " أَُمّ     ــــوا      ــــأدان ف

ــرود"  صــاعــا.. ــم ــِنّ ــارة  "ال ــّف دوا  ك ــــَدّ ح
ــاً ــع ـــــــــذاٍت"     أرب وأضـــــافـــــوا      "رب

ــا.. ــداع ــت اإلب لــيــنــىس   ذٍر"    ألبــــي     "
  *                *                *

بأن ــــرى،   األخ الجلسة   يف    ـــــَرّروا    ق
أطاعا مــن  ويخشوا  ـــىص،  األع يــشــرتوا 

ــاً     عىل ــان ــب ــع ـــــــوا      فــــــأراً     وث رأَّس
ـــل  انخالعا ــىل  األه ــــأرٍة   شــــاءت   ع ف

ــاً،       وانتقوا ــوت ــب ــك ــن ــــوا        ع ــــال وأق
الشــتــمــام    الــحــرب   مــقــراضــاً   شجاعا

  *                *                *

يـــح    تــهــُبّ    القهقرى ـــِرّ ألـــزمـــوا     ال
انصياعا أضنوها   ــار،    ــه األن ــوا    ــف أوق

ــــن     تلغيمه ــر      م ــح ــب وألمــــــن      ال
قاعا البحُر   يستحيل    أن    ــــَرّروا:    ق

  *                *                *
قـــــال      فــــــأٌر:      نــبــتــنــيــه      مخفراً

ـــٌق:   فــنــدقــاً   يــوحــي   انطباعا ـــال    ب ق
ــا ــأي ــــا     ارت ـــرب      م ـــق ـــت      ع ـــَنّ ـــب وت

انتفاعا ذاك   ويف   ذا،   يف    ورأت   
  *                *                *

ـــــذا      حفلًة ــــوا       بـــعـــد      ه ــــام وأق
اجرتاعا ــلــيــل    اَلّ دم    فيها    ــدوا     ــف أن

ــوا    مـــن   نأى ــَمّ ــس ــــــُرّوا:    أن    ي وأق
ســواعــاً"  " أو  "يــعــوقــاً"  وصــايــاهــم  عــن 

ــــالن         الـــبـــيـــان        اقتنعوا ــــإع وب
اقتناعا ــبــِد   ُي ــم   ل ــمــت   الــَصّ أَنّ    ــري    غ

ــوا        أعمالهم ــم ــت ــت وبــــهــــذا         اخ
الــوداعــا القمل    سلطانة     ــدت     ــت واب

ــاعر الباحث إبراهيم  حصل  األديب والش
محمد طلحة عىل شهادة الدكتوراه بامتياز 
ــة  ــم اللغ ــن قس ــرشف األوىل م ــة ال ــع مرتب م
ــة عدن عن  ــة الرتبية يف جامع ــة بكلي العربي
ــومة "البنية األسلوبية يف لغة  رسالته املوس

اإلعالم العربي الجديد".

ــاء  األدب ــن  م ــد  يع ــة  طلح ــث  والباح
ــهد الثقايف   ــن يف املش ــني املتميزي واألكاديمي
ــالل  ــن خ ــز م ــوره املتمي ــه حض ــي ول اليمن
ــة  الثقافي ــه  وإصدارات ــه  وإبداعات ــه  كتابات
ــاد األدباء  ــة والنقدية وعضو اتح واإلبداعي

والكتاب اليمنيني. 

ــذه األطروحة حاول فيها الباحث     ويف ه
ــائل  الوس يف  ــًة  لغوي ــكالية  إش ــج  يعال أن 
ــال  االتص ــائط  ووس ــة،  عام ــة  اإلعالمي
اإلليكرتوني املتصلة باإلعالم املرئي خاصة، 
ــا  ــلوبية، وم ــة األس ــكالية البني ــي إش أال وه
ــتوى الفصاحة يف  ــي مس ــن تدّن ــا م يعتوره
ــاب اإلعالمي.  ــتعماالت اللغوية للخط االس
ع الباحَث عىل دراسة هذه الظاهرة  وقد شَجّ
ــباب؛ فقد أتبع سبًبا،  ودعاه إليها جملة أس
ــني فيها وجد أن  ــغ أقوال الغربي ــى إذا بل حت
ــا عّما كان  ــكاد ال تخرج يف فحواه ــم ت أقواله
ــارق أن علماء  ــع ف ــرب، م ــاء الع ــدى العلم ل
ق لهم أو  ــِوّ ــرب القدامى لم يجدوا من يس الع
ــى من يقرأ أعمالهم بإمعاٍن من اللغويني  حت
ــبًبا، حتى إذا بلغ أقوال  املحَدثني. ثم أتبع س
ــد األولني قد  ــاء اللغة وج ــني من علم الرشقي
تطرقوا إىل مفهوم األسلوب ودرسوه يف نطاق 
ــمني  ــد اآلِخرين منقس ــم، ووج ــاح أيامه املت
ــلوبية بني منحاٍز لعلماء  عىل مصطلح األس
ــاء اللغة من الغربيني.  العربية ومنحاٍز لعلم
ــني الصنفني  ــى إذا بلغ ب ــبًبا، حت ثم أتبع س
ــًطا  ــلًكا وس ــلك مس املذكورين ارتأى أن يس

ويرتك التعصب جانًبا ويرتك املتعصبني ممن 
ــكادون يفقهون قوًال، يرتك بعضهم يموج  ال ي
ــٍض، وأخذ من أقوال الفريقني ما يخدم  يف بع
ــته.. مستأِنًسا بدعاء: "ما مكّني  أفكار دراس
ــري". وناقش ما ورد لدى علمائنا  فيه رّبي خ
ــرب، فوجد  ــدى علماء الغ ــا يرد ل ــه بم وقارن
ــَد أن الحيثيات  ــياق، بي ــياق هو الس أن الس
الزمنية تغريت، واألدوات اختلفت.. ومع ذلك 
ــرى - هي ِملك  ــاألدوات الحضارية - كما ي ف
ــم األدوات أدوات  البرشية أجمعها، ومن تلك
ــظ أن البرشية  ــال والتواصل. واملالَح االتص
بدأت بالصورة وانتقلت إىل الحرف الكتابي، 
ــق الحر  ــود يف زمن التدف ــوم تع ــي الي وها ه
ــز  ــة والرم ــورة واأليقون ــات إىل الص للمعلوم
ــته  ــد توصل الباحث يف دراس التعبريي.. لق
ــيل  ــط التفاع ــا: أن الوس ــةٍ مفاده إىل خالص
ــد أهم  ــو أح ــوَم - ه ــي - الي ــي العرب اإلعالم
ــة، ومن خالله  ــو - اجتماعي ــاط التكن األوس
ــة من  ــل - العربي ــن أن تنتق ــل - أو يمك تنتق
نطاقها القومي إىل نطاٍق عاملي أكرث فاعلية. 
ــكر والتقدير  ــث أن يتقدم بالش ــُرسّ الباح وي
ــالء،  ــاتذته األج ــان إىل أس ــان واالمتن والعرف
ــدى له نصيحة  وزمالئه األعزاء، وكّل من أس

أو قدم له خدمة أو ناقش معه فكرة. 

ــوراه املقدمة من  ــة الدكت تتضمن أطروح
الباحث إبراهيم طلحة مجموعة من األبواب 
والفصول، وتوزعت عىل النحو اآلتي: تمهيد 
ــالم واالتصال. ثم الباب  بعنوان: اللغة واإلع
ــة واإلعالم  ــوان: اللغة العربي ــو بعن األول وه
ــكال واملظاهر) وفيه فصالن:  الجديد (األش

ــلوب بني اللغة واإلعالم.  الفصل األول: األس
الفصل الثاني: األسلوب بني اللغة املنطوقة 
ــاب الثاني،  ــد ذلك الب ــة املكتوبة. وبع واللغ
وهو بعنوان: البنية األسلوبية يف لغة اإلعالم 
ــتويات والنماذج)،  ــد (املس ــي الجدي العرب
ــل األول: بنية  ــوى أربعة فصول: الفص واحت
ــاق يف لغة اإلعالم العربي  التمثيالت واألنس
ــة التمثيالت  ــي: بني ــل الثان ــد. الفص الجدي

واألنساق يف لغة شبكة .

ــة.  اللغوي ــاليب  األس ــث:  الثال ــل  الفص  
ــلوبًيّا يف  ــة أس ــة اللغ ــع: تنمي ــل الراب الفص
ــع خاتمة ونتائج  ــائل اإلعالم العربية. م وس
ــة  مدعم ــث،  الباح ــا  به ــرج  خ ــات  وتوصي
ــكال. ومالحظات  ــور واألش بالجداول والص
ــن الناحية  ــالم العربي م ــث عىل اإلع الباح
ــالم العربي من  ــائل اإلع ــة وما يف وس اللغوي
ــا تناولت فصول  ــلب كم ــر إيجاب وس ظواه
ــي اإلليكرتوني  ــالم الرقم ــة اإلع ــن الدراس م
ــل االجتماعي  ــائط، ومواقع التواص يف الوس
ــبكة  ــوص من روابط الش ــهدت بنص واستش
ــدم الباحث نمذجة  ــك ق ــة. إىل ذل العنكبوتي
ــة  ــول داللي ــا يف حق ــوص العلي ــة للنص أولي

وجداول وأشكال.

ــاد أعضاء لجنة املناقشة  من جانبهم أش
ــوا  وأوص ــالة،      للرس ــي  العلم ــوى  باملحت

بطباعة الرسالة عىل نفقة الجامعة.

أ.د.  ــن:  م ــة  املناقش ــة  ــت لجن تكون ــد  وق
ــد  أحم د.  ــارك.  مش أ.  ــار-  الب ــه  عبدالل
ــارك. د. سعيد البطاطي.- أ  الرضيبي.أ. مش

مشارك. د. فهمي حسن.
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ــانها املعرب عن واقعها  ــم ضمري األمة ولس يظل األدباء ه
ــد الحقيقي لكل ما يعتمل  ــا وتطلعاتها واملجّس وطموحاته
يف أعماقها من رؤى، وما تهفو إليه من مكانة حضارية الئقة 

بها..
ــن إبداعات األدباء املهمومة بقضايا  ومن يطالع الكثري م
ــعوب واألمم واملجتمعات سيجد تلك اإلبداعات تنضح  الش
بقضايا وهموم واقعها وناطقة بما يمور يف ذلك الواقع وانها 

إبداعات صادقة يف رؤاها وتعبريها العميق.
ــاعر الكبري  ــم الش ومن املبدعني األفذاذ يف بالدنا يربز اس
ــذي  ــي ال ــاعر الرائ ــك الش ــي، ذل ــه الربدون ــل عبدالل الراح
استوطنت اليمن قلبه ووجدانه، فسكنت يف حروف ومعاني 
ــم  ــق، ترتن ــيمفونية عش ــده س ــن قصائ ــل م ــده، وجع قصائ

وتتغنى بحب وعشق اليمن.. 
ــن وأحالمه وتاريخه  ــري جعل من الوط ــاعر الكب هذا الش
ــعرية،  ــاده وطموحاته، مفردات فريدة، إلبداعاته الش وامج

ونبضات تنبض بحب اليمن ومكوناته.
كما أن قضايا األمة لم تغب عن إبداعات الربدوني الرائعة 
ــري منها وعرب  ــد تناول الكث ــاعرنا الكبري ق ــث نجد أن ش حي

عنها بصورة بليغة، وبأسلوب مميز.
ــك اإلبداعات قصيدة "اجتماع طارئ للحرشات"  ومن تل
ــر" والتي كتبها  ــوق اآلخ ــورة يف ديوانه "كائنات الش واملنش

بأسلوب فريد وبلغة ساخرة لها داللتها ورمزيتها.
هذه القصيدة تصّور وتعرب عن حقيقة القمم العربية وما 
ــية العالقة  ــدور فيها وما تتناوله من قضايا متعددة هامش ي

لألمة بها.
ــذه القمم العربية لم تقدم لألمة العربية ما يخدمها، أو  ه
يعالج قضاياها، أو يحقق لها طموحاتها املذبوحة، أو يزيل 
ــق أمام انطالقها وتالحمها، أو يعمل عىل  من طريقها العوائ

تنميتها وتطورها.
ــاريع ال  ــد لتناقش قضايا ومش ــة تعق ــل هي قمم عربي ب
ــوه الكالحة،  ــة للخطابات الطنانة والوج ــود لها، ومنص وج
ــاهد كوميدية  ــى للخالفات ال لالتفاق والتالحم، ومش وملتق
ــعوب  ــاخره وموجعة، تجعل منها أضحوكة لألجيال وش س

األرض قاطبة.
ــمها  ة رس ــربِّ ــة مع ــي لوح ــدع، ه ــي املب ــدة الربدون وقصي
ــة لواقع األمة  ــورة الحقيقي ــة لتعكس الص ــه العميق بكلمات
ــم" الغّمة".. يف  ــى أصح قم ــة.. أو بمعن ــة ولقمم القم العربي
السطور التالية قصيدة الشاعر الكبري عبدالله الربدوني .." 

اجتماع طارئ للحرشات"..
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