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علمت »األنباء« من مصادر مطلعة من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 28
ان حلقات برنامج شاعر املليون في نسخته الرابعة ستعقد بـ 3 أعضاء 
فقط في جلنة التحكيم وهم: حمد السعيد وسلطان العميمي ود.غسان 
احلسن، حيث لن يظهر كل من بدر صفوق وتركي املريخي أثناء احللقات 
أو أثناء التصفيات حيث سيتم االكتفاء بأعضاء اللجنة الثالثة السعيد 
والعميمي واحلسن فيما رجحت مصادر ان يتم ادخال عضو رابع في 

اللجنة او عضوين غير انه من السابق ألوانه احلديث عن ذلك.

أعضاء لجنة التحكيم بـ »شاعر المليون« 3 بداًل من 5

بدأت الخميس الماضي باستقبال الشعراء في أبوظبي

لجنة تحكيم »شاعر المليون 4« تبدأ جولتها في الكويت األسبوع القادم 

تناحروا بأدب!
أحد املهتمني باألدب شعرا ونثرا يقول: ملاذا أصبح 
التناحر فيما بني الشــــعراء ســــمة من السمات التي 
بنيت للوصول إلى الهدف، هل هذا يعتبر الوصول 

السريع السهل؟
متعنت في سؤاله وتذكرت أن الشاعر يجوز له ما 
ال يجوز لغيره في ثالثة: الغزل، الهجاء والتسول.

ولو أننا متعنا في اجلائز للشاعر ووضعنا الوسط 
حتت املجهر لوجدناه كبيرا في حق الشعر. 

 الشعر × األدب:

الشــــعر أدب، واألدب فــــي اجلاهلية: الدعوة إلى 
الطعام 

توسع مفهوم األدب في عصر الرسول ژ وأصبح 
معناه: التهذيب والتربية.

وفي العصر األموي كان لألدب معنى: تعلم املأثور 
من الشعر والنثر.

أما العصر العباسي فجمع املعنيني ليصبح مفهوم 
األدب: التهذيب والتعليم يتقابالن في استخدام الناس 

لهما.

هجاء النفس:

يحكى أن اخلليفة املهدي قال ألبي دالمة مرة وعنده 
بعض عمومته وجماعة من بني هاشم: واهلل لئن لم 
تهج واحدا ممن في هذا املجلس ألقطعن لسانك، فلم 

ير أبو دالمة أسلم له من أن يهجو نفسه فقال:
أال أبلــــغ لديك أبا دالمة.. فلســــت من الكرام وال 

كرامة
جمعت دمامة وجمعت لؤما.. كذاك اللؤم تتبعه 

الدمامة
إذا لبس العمامة قلت قــــردا.. وخنزيرا إذا نزع 

العمامة
بالرغم من أن أبي دالمة قام بهجاء نفســــه إال أنه 
أثبت أن الهجاء فن من فنون الشعر والذي يعد أدبا 
يتقابل فيه التهذيب والتعليم. وأبو دالمة أثبت مدى 
التربية التي حتلى بها وقام بشرح درس مبسط في 
تعليم الهجاء اإليجابي، وبذلك وصل سريعا إلى هدفه 

وهو إرضاء اخلليفة.

 التناحر فيما بين الشعراء:

لن أتطرق ملثال هنا، فالســــاحة الشــــعبية اآلن 
تكتظ بالهجاء بني الشــــعراء أو كمــــا قال صاحبنا 
املهتم بالشعر ان الشعراء اتخذوا التناحر فيما بينهم 

وصوال للهدف. 
ولــــو قمنا باملقارنة بني هــــدف أبي دالمة وهدف 
الشــــعراء اآلن، البيضت األبيات شــــيبا وكرهت أن 
تكون شعرا لهم. فالهدف من الهجاء اآلن يتراوح بني 
الشهرة واألضواء والغنى وفي أسوأ األحوال التشهير 
باملهجو ورمبا مس قبيلته بالهجاء ويحك يا شــــعر 

إن كان الهدف منك سلبيا حد هرمك. 

 سلبي × إيجابي:

باعتقــــادي أن الهجاء في الســــابق كان إيجابيا، 
فهو وإن كان هجاء إال أن املهتمني به ربطوه باألدب 
ومفهومه في حني أن الهجاء اآلن، يعتبر سلبيا ألنه 
اتخــــذ منحنى آخر بعيدا كل البعد عن مفهوم األدب 

الذي يتفرع منه الهجاء.

يا ساحة الشعر:

توسعوا في الهجاء كثيرا وأعطوا كل ذي حق حقه، 
فإن كان املهجو يســــتحق ذلك، فتأملوا في األحرف 
التي بني أيديكم فلها حق، وحقها أن تكون أدبا »يهذب 
ويتعلم منه« يتناقله اجلمهور إلى جانب كونه ورثا 

لألجيال القادمة.
أعود حيث البداية:

ما أجمل أن يكون هجاؤنا منمقا يثبت مدى رقينا 
ورقي أدبنا..

وقد قال أبو هالل العسكري في أغراض الشعر: 
»وإمنا كانت أقسام الشعر في اجلاهلية خمسة: املديح 
والهجاء والوصف والتشبيب واملراثي حتى زاد النابغة 

فيها قسما سادسا وهو االعتذار فأحسن فيه«.
 حفصة السبع
hafsah@hawamail.com

هيثم السويط
بدأت جلنة حتكيم »شــــاعر املليون4« يوم 
اخلميس املاضي ومن مســــرح شاطئ الراحة 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي أولى جوالتها 
جلنة في مسابقة شاعر املليون ملقابلة الشعراء 
املتقدمني للمشــــاركة في النسخة الرابعة من 
املسابقة التي تعتبر األولى واألكبر واألضخم 

في تاريخ الشعر النبطي واإلعالم املرئي.
وبرنامج شاعر املليون الذي تدعمه وتنتجه 
وتشرف عليه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 
استطاع وبفضل االستراتيجية الهادفة للهيئة 
فــــي احلفاظ على املــــوروث الثقافي من إعادة 
التوهج واأللق للشــــعر النبطي، وأحدث نقلة 
نوعية في الساحة الشــــعرية وأعاد ترتيبها 
بطريقة فريدة، ومنح املبدعني من الشــــعراء 
اجلماهيرية واألضواء والشهرة بطريقة منصفة، 
بعد أن أعطى اجلميع فرصا متساوية للمشاركة 

واملنافسة الشريفة. 
ومبناسبة انطالق أنشطة النسخة الرابعة 
من املسابقة أكد سلطان العميمي مدير أكادميية 
الشعر في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث »أن 
مسابقة شاعر املليون وبعد أن حققت خالل 
املواســـم الثالثة املاضية العديد من األهداف 
التي انطلقت من أجلها من خالل اكتشـــاف 
وتقدمي الكثير من املواهب الشعرية املبدعة، 
وتسليط األضواء على هذه التجارب الفريدة 

وإبرازها، شهدت في النسخة الرابعة إقباال 
واســـعا على املشـــاركة فاق التوقعات على 
مستوى عدد املشاركني والدول التي ينتمون 
إليها. حيث توسع االمتداد اجلغرافي للمسابقة 
ليضم دوال عربية جديدة يشارك شعراؤها 

ألول مرة«.
وبدأت جلنة التحكيــــم أولى محطاتها في 
جولتها السنوية انطالقا من العاصمة اإلماراتية 
ومن مسرح شاطئ الراحة، وعلى مدى خمسة 
أيام خالل الفترة من 1 ولغاية 5 أكتوبر 2009. 
حيث ســــتتم مقابلة الشعراء الذين سبق وأن 
أرسلوا مشاركاتهم إلى إدارة املسابقة. وسوف 
تقوم اللجنة مبقابلة الشعراء من دولة اإلمارات 
واملقيمــــني فيها من الدول العربية، إضافة إلى 
الشعراء القادمني من دول اخلليج ملقابلة اللجنة 

في محطة أبوظبي، وكذلك شعراء من جنسيات 
عربية مختلفة من الذين مت اختيارهم مبدئيا 
ملقابلة اللجنة والذين ينتمون لدول عربية ال 

تشملها جولة جلنة التحكيم.
ومن املتوقع أن تقابل جلنة التحكيم آالف 
الشــــعراء خالل جولتها لهذا املوسم بالقياس 
على املشاركات التي تلقتها إدارة املسابقة في 

األشهر املاضية.
وتضم جلنة حتكيم مسابقة »شاعر املليون« 
في موسمها الرابع 2009 – 2010 كال من د.غسان 
احلسن، سلطان العميمي، وحمد السعيد، وذلك 
في إطار سعي إدارة البرنامج الختصار الوقت 
وإتاحة الفرصة أكثر للشــــعراء ســــواء خالل 
املقابالت، أو خالل البث املباشر حللقات املسابقة. 
كما سيكون كل من بدر صفوق وتركي املريخي 

داعمني للجنة حتكيم شاعر املليون ومستشارين 
كذلك للبرنامج في جميع مراحله.

وقد أعلنت أكادميية الشعر التي تشرف 
على كل من برنامجي شـــاعر املليون وأمير 
الشعراء، والتي جنحت في استقطاب العديد 
من الدارسني واملهتمني خالل فصليها الدراسي 
األول والثاني الذي يبدأ مطلع أكتوبر احلالي، 
أعلنت عن انضمام كل من الشـــاعر والناقد 
بدر صفوق والشاعر والناقد تركي املريخي 
مستشارين ألكادميية الشعر في مجال دراسات 
الشـــعر النبطي، وذلك بالنظر ملا قدموه من 
جتربة شعرية ونقدية مهمة، وبشكل خاص 
في املواسم الســـابقة ملسابقة شاعر املليون 
التي انطلقت في عام 2006. وتشمل جوالت 
جلنة التحكيم في هذا املوسم -إضافــة إلى 

أبوظبيـ  كال من: )الكويت، جــدة، والعاصمــة 
األردنيــة عمان( حيث ستكون احملطة الثانية 
للجنة التحكيم في الكويت االسبوع القادم 
حيث تبدأ مقابالتها بدءا من 10 وحتى 13 من 
الشهر اجلاري، واحملطـة الثالثة مدينة جدة 
فـي اململكة العربية السعوديــة خــالل الفتـرة 
من 18 إلى 23 أكتوبر 2009، أمـا احملطة األخيرة 
فستكون في العاصمة األردنية )عمان( من 28 
إلى 30 أكتوبر 2009. وقد شهدت مشاركات 
الشعراء في النسخة الرابعة إقباال كبيرا من 
مختلف الدول العربية، وبنســـبة فاقت عدد 
املشاركني في النسخ املاضية، حيث شهدت 
املشاركات في هذا املوسم متيزا من قبل شعراء 

األردن واليمن وتونس واجلزائر.
وأكد سلطان العميمي على املعايير النقدية 

والفنية الصارمة للجنة التحكيم، وذكر بآلية 
التحكيم ومعاييره، وخاصة شـــروط التزام 
الشعراء في قصائدهم بالوزن والقافية، وكذلك 
قوة اإللقاء واحلضور، والبناء الفني للقصائد، 
وقوة الصور والتراكيب الشعرية، علما بأن 
جلنة التحكيم سوف تعتمد معايير إضافية 
خالل مقابالتها الشعراء وبعد إجازتهم لإلعالن 
الحقا عن قائمة الثمانية واألربعني. وتتضمن 
شروط االشتراك في مسابقة شاعر املليون، أن 
ال يقل عمر املتقدم عن 18 سنة وال يتجاوز 45 
سنة، وأن ال تتعدى القصيدة 20 بيتا. على أن 
يقوم الشعراء الراغبون في املشاركة بإرسال 
قصائدهم ومشـــاركاتهم عـــن طريق االمييل 
والفاكس اخلاص باالشـــتراك واملوجود في 
موقع املسابقة، ومازال باب املشاركات مفتوحا 
أمام الشعراء، علما بأن مقابالت اللجنة في هذه 
النسخة ســـوف تقتصر على الشعراء الذين 
تقدموا لالشتراك عن طريق البريد اإللكتروني 
أو الفاكس. واجلدير بالذكر أن الشعراء الثمانية 
واألربعني من الدورة األولى )2006 – 2007( 
صار بإمكانهم املشـــاركة في الدورة الرابعة، 
وذلك بحسب ما تنص عليه اللوائح الداخلية 
لقانون املسابقة، حيث يحق للشاعر الذي مت 
اختياره ضمن قائمة الـ )48( في أي من نسخ 
املســـابقة، التقدم لالشتراك في املسابقة مرة 
ثانية، وذلك بعد مرور موسمني على مشاركته 
األولى. وستحمل النسخة الرابعة من مسابقة 
شـــاعر املليون العديد من املفاجآت مبا مينح 
املسابقة التميز والتفرد من خالل الظهور بحلة 
جديدة ومميزة. وتبلغ قيمة إجمالي اجلوائز 
في مسابقة شاعر املليون )22( مليون درهم 
إماراتي، حيث يحصـــل صاحب املركز األول 
والفائز بلقب شـــاعر املليـــون والبيرق على 
خمسة ماليني درهم، بينما يحصل صاحب املركز 
الثاني على أربعة ماليني درهم، والثالث على 
ثالثة ماليني درهم. إضافة ملنح الفائز الرابع 
مليوني درهم، واخلامس مليون درهم. تقبل 
طلبات التقدم لالشتراك في املسابقة عن طريق 

 poets@adach.ae :البريد االلكتروني
  www.nabati.ae ،أو موقع املسابقة

أو عبر رقم الفاكس 0097126212419

تركي املريخيحمد السعيدد. غسان احلسنسلطان العميميبدر صفوق

اعضاء جلنة التحكيم

لجنـة التحكيم تضم: 
وسلطان  الحسن  د.غسان 
السـعيد  وحمد  العميمـي 
وبدر صفوق وتركي المريخي 
في  للمسابقة  مستشـارين 
وألكاديمية  مراحلها  جميع 
مــجـال  في  الـشـعـر 
دراسـات الشـعر النبطي


