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اعضاء جلنة التحكيم الشعراء املشاركون

املشاركة النسائية جناة احلجري من عمان محمد السودي املتأهل بتصويت اجلمهور بسام صالح وإعالن تأهله

في الحلقة الثالثة من المرحلة الثانية في »أمير الشعراء 3« 

تأهل بسام صالح باختيار لجنة التحكيم ومحمد السودي بتصويت الجمهور

حسين الشمري
بحضور حشد كبير من جمهور الشعر وحضور متميز ألبناء 
اجلاليات العربية املقيمة في دولة االمارات العربية املتحدة، بثت 
ثالثة حلقات املرحلة الثانية من برنامج أمير الش���عراء مس���اء 
اخلميس املاضي مباش���رة عبر تلفزيون ابوظبي، واذاعة امارات 

)أف ام(.
وقد شهدت احللقة متيزا في مستوى نصوص الشعراء شكال 
ومضمونا، ما أشعل التنافس بني الشعراء على جودة القاء قصائدهم 
التي تناولت مواضيع مختلفة في احلب واحلنني والغربة وحب 
الوطن، مع اختالف واضح في احلبكة الشعرية واالسلوب اخلاص 

بكل شاعر من الشعراء املتسابقني.
وخاللها مت االعالن في احللقة عن تأهل الشاعر العراقي بسام 
صالح بعد ان حصل على اعلى درجات جلنة التحكيم، كما شهدت 
احللقة تأهل الشاعر محمد السودي )اليمن( من احللقة املاضية 
ليتأهل بالتالي الى احللقة ما قبل االخيرة من البرنامج، ومتيزت 
احللقة بتنوع موضوعات املتسابقني اخلمسة وهم: بسام صالح 
مهدي )الع���راق(، تركي عبدالغني )االردن(، صفوان قديس���ات 

)االردن(، حسن القرني )السعودية(، وجناة احلجري )عمان(.
وكان اول متس���ابقي احللقة الشاعر بس���ام صالح الذي ألقى 
قصيدة قال فيها د.أحمد خريس: مما ال شك فيه ان هذه القصيدة 
من القصائد التي تعجب القارئ والس���امع، وقد أضفت مؤثرات 
كثي���رة أنقذت القصيدة من تلك الرؤية التي اعتدنا ان نس���معها 
من الشعراء. فيما رأى الشاعر نايف الرشدان ان النص غاية في 
اجلمال ويعمل على ايصال الرسالة دون تعرجات، وعنوانه يشي 
بتموجات الليل وتزاحم عوامله، كما ينطوي النص على مجموعة 
من القيم االنس���انية التي متثل الهم االنساني العام، بينما اعتبر 

د.صالح فضل ان مدينة الليل عنوان القصيدة يذكره مبفردات الليل 
التي استحضرها الشعراء العرب طويال في مسيرة الشعر العربي، 
فهكذا هو قلب الشاعر بعد خراب البصرة وبغداد، مشيرا الى ان 
صور الشاعر في نصه صور ال معقولة ولكنها مدهشة وجميلة، 

وان روح الشاعر ال تفصح عن الهم الذي يشاجرها بشدة.
املتسابق الثاني تركي حسني عبدالغني ألقى نصا بعنوان »الروح 
أوس���ع من حدود وعائها« رأى د.علي بن متي���م ان هذا العنوان 
يقرر حقيقة مضمون النص مبا يحمله من شاعرية، وان استعمل 
الشاعر عبارات وتراكيب لغوية مكررة ومتناولة، اما د.عبدامللك 
مرتاض، فأشار الى ان هنات لغوية جعلت النص فاقدا للشاعرية 
املكتملة، بينما خالفه الرأي د.احمد خريس الذي قال »انك اشعر 

مقتدر، ولديك بعض الصور الشعرية اجلميلة«.
املتسابق الثالث حسن القرني ألقى قصيدته »بكفي ظل« أشاد 
بها االستاذ نايف الرشدان الذي قال ان لدى الشاعر مضامني جمالية 
حترض القارئ واملتلقي على استكشاف املزيد من الرؤى، مشيرا الى 
ان الشاعر ميلك مخيلة فنية قادرة على التعبير اجلميل والبوح، 
ورأى د.صالح فضل ان الغزل كان واليزال من املوضوعات الشيقة 
جدا في تاريخ الشعر العربي، آخذا على الشاعر اللعب التقليدي 
باملفردات كما في مطلع القصيدة الذي ال يشف برأيه عن جتربة 
محققة، بينما اشار د.علي بن متيم الى متكن الشاعر من وزن بحر 
املجتث، وفي ذلك كثافة للموسيقى وانسيابية للمعاني بعيدا عن 

االسى في التجربة الشعرية.
وقرأ املتس���ابق صفوان قديسات قصيدته »اغتراب« التي قال 
فيه���ا د.عبدامللك مرتاض: كان على الش���اعر ان مييز بني الغربة 
واالغتراب، وان اس���تطاع ان يبرز ش���عريته عب���ر جزالة اللغة 
ورصان���ة االيقاع. واضاف د.احمد خريس: ان الش���اعر يولد وال 

يصنع، وعلى املتس���ابق ان يتعلم من اخطائه وأال يكررها، وان 
يبتعد عن الكلمات املدرس���ية وان يأت���ي مبا هو جديد في نصه 
الشعري. اما الشاعر نايف الرشدان فقد رأى ان النص تراوح بني 

النظمية والشعرية.
وألقت املتس���ابقة جناة احلجري قصيدة بعنوان »يوسف آخر« 
رأى د.صالح فضل انها تقدم معادلة صعبة عبر التوظيف العقالني 
املركب، ويبرز ذلك في املطلع النادر واخلتام القرآني، وبينهما فوح 
الش���عر الذي ال يتوهج اال في االحتدام. واعتبر د.علي بن متيم ان 
القصيدة انس���اقت عبر اجتاهات سياسية، كان تسعى الشاعرة من 
خاللها الى بناء معمار ش���عري جديد لكن بحجارة قدمية، واش���اد 

د.عبدامللك مرتاض بجمالية النص وجدته وحداثته.
وبعد ذلك قام الشعراء بكتابة نصوص املجاراة لقصيدة الشاعر 

أبي فراس احلمداني وبخاصة االبيات:
أق�����ول وق����د ن���اح���ت ب��ق��رب��ي ح��م��ام��ة

أي�����ا ج����ارت����ا ل����و ت��ع��ل��م��ن ب��ح��ال��ي
بيننا ال���ده���ر  أن��ص��ف  م���ن  ج���ارت���ا  أي����ا 

ت��ع��ال��ي أق���اس���م���ك ال���ه���م���وم، ت��ع��ال��ي
م��ع��اذ ال���ه���وى م���ا ذق���ت ط���ارق���ة ال��ن��وى

ب��ب��ال��ي ال���ه���م���وم  م���ن���ك  خ���ط���رت  وال 
وق���ال د.احمد خريس ان الش���عراء خاطب���وا حمامة أبي فراس 
احلمداني وتوس���عوا في النص ومجارات���ه، وكأن القصيدة أفلتت 
في بعض مواضع الوصف، اما الش���اعر نايف الرشدان فقد رأى ان 
في مجاراة الشعراء انصاتا لصوت الزمن ورغبة في االنعتاق منه، 
وان اخذ على بعض الشعراء املتسابقني هروبهم من الهم الذاتي الى 
الفرح واالمل في قصائد مجاراتهم، واشار د.صالح فضل ان الشعراء 
متيزوا بتنمية جميلة للنص واضافة بعض التفاؤل والفرح بسالسة 

ومرونة أبرزت ش���اعريتهم ومتكنهم، وأش���اد د.علي بن متيم بثقة 
الشعراء بأنفسهم وقدرتهم على االلقاء اجليد واملجارات االرجتالية 
لقصائد كبار الشعراء، بينما أملح د.عبدامللك مرتاض الى ان الشعراء 
حتولوا في معظمهم من فكرة االس���ر الى االنعتاق واالنطالق وكأن 
جتاربهم من صميم احلياة احلاضرة ال التجربة املستعادة من الشاعر 

أبي فراس احلمداني.
وقد حل الفنان املتميز نور مهنا، والشاعر منصف املزغني ضيفني 
على احللقة، اذ غنى الفنان نور مهنا اغنية طربية اصيلة من كلمات 
قصيدة للشاعر د.مانع سعيد العتيبة، وقرأ الشاعر التونسي منصف 
املزغني مجموعة من قصائده القصيدة التي جتاوب معها اجلمهور 

بالتصفيق احلار.
وستشهد احللقة املقبلة ما قبل االخيرة من حلقات البرنامج لقاء 
جلنة التحكيم بالشعراء حسن بعيتي )سورية(، حكمت حسن جمعة 
)سورية(، بس���ام صالح مهدي )العراق(، محمد السودي )اليمن(، 

وليد الصراف )العراق(.
وفي نهاية احللقة اس���تعرض د.علي بن متيم معايير املشاركة 
ف���ي احللقة املقبلة ما قبل االخيرة، حيث اكد ان النص املطلوب من 
الش���عراء يجب ان يلتزم وزن بحر الطويل بقافية الالم املضمومة، 
وان يكون موضوعه في وصف قلعة اجلاهلي في العني كمعلم اثري 
تاريخي يبرز الدور الرائد للمغفور له الشيخ زايد بن خليفة املعروف 
بزاي���د االول أو زايد الكبير الذي أم���ر ببنائه في العقيد االخير من 

القرن التاسع عشر.
كما مت االعالن عن نيل الش���اعر بسام صالح اعلى درجات جلنة 
التحكيم 47% بينما توزعت الدرجات الباقية على الش���عراء: تركي 
عبدالغني 36%، صفوان قديس���ات 32%، حس���ن القرني 38%، جناة 

احلجري %38.


