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لجنة تحكيم »شاعر المليون« في أبوظبي الختيار شعراء الموسم
انطلق���ت الثالث���اء املاضي 
مقاب���الت جلن���ة التحكيم في 
النس���خة الرابعة من مسابقة 
شاعر املليون في آخر محطاتها 
له���ذا املوس���م ف���ي العاصمة 
االماراتية »ابوظب���ي« والتي 
تش���كل الفرصة االخيرة امام 
الشعراء وبدأت جلنة التحكيم 
وفي عضويتها لهذه النسخة كل 
من: د.غسان احلسن، سلطان 
العميمي وحمد السعيد، مبقابلة 
الش���عراء في مس���رح شاطئ 
الراحة اعتبارا من يوم الثالثاء 
املوافق 2009/11/3 وملدة خمسة 

أيام متتالية.
وتعتبر محطة ابوظبي من 
اهم احملطات في جولة اللجنة 
حيث منحت الفرصة االخيرة 
الذين فاتتهم فرصة  للشعراء 
اللجنة ف���ي محطاتها  مقابلة 
الس���ابقة، وحيث شهدت هذه 
احملط���ة كثافة واقب���اال كبيرا 
من قبل شعراء دولة االمارات 
ودول اخلليج العربي وشعراء 
من مختلف اجلنسيات العربية، 

العاصمة  الى  الذين تواف���دوا 
االماراتي���ة الغتن���ام الفرصة 
واملش���اركة في املسابقة التي 
تعتبر االول���ى واالضخم في 
تاريخ الشعر النبطي واالعالم 

املرئي.
وخ�الل ه���ذه احملطة تقدم 
املئ���ات م���ن ش���عراء اململكة 
الس���عودية مم���ن  العربي���ة 
ارسلوا مشاركاتهم وحصلوا 
على االجازة االولى من جلنة 
التحكي���م، ولم تتيس���ر لهم 
الفرصة ملقابلة اللجنة بعد إلغاء 
جولة جدة، حيث تكفلت هيئة 
ابوظبي للثقافة والتراث بتحمل 

تكاليف سفرهم واقامتهم.
واجلدي���ر بالذكر ان جلنة 
التحكي���م كانت ق���د اختتمت 
جولته���ا في كل م���ن محطة 
ابوظب���ي االول���ى، والكويت 
والعاصمة االردني���ة اكتوبر 
املاضي، كم���ا حفلت احملطات 
الثالث بالكثير من املشاركات من 
قبل مئات الشعراء من مختلف 
اجلنسيات العربية اضافة الى 

القوية في  النسائية  املشاركة 
هذه الدورة، والتي من املتوقع 
ان تش���هد منافسة نظرا لقوة 

املشاركات. 
العميمي  وق���ال س���لطان 
مدير اكادميية الشعر في هيئة 
ابوظبي للثقاف���ة والتراث ان 
التي  كثافة االقبال واملشاركة 
فاقت اعداد املشاركات في النسخ 
املاضية، اضافة الى مش���اركة 
شعراء من دول عربية تشارك 
الول مرة، اكد على اهمية برنامج 
شاعر املليون وما يحظى به من 
اولوية واهتمام لدى الشعراء، 
باعتب���اره البرنام���ج الوحيد 
ال���ذي مينحهم الفرصة لطرح 
جتاربهم امام اجلمهور وحتقيق 
حلمهم في الشهرة والنجومية 
واالضواء من خالل ظهور واحد 
يختصر عليهم س���نوات من 
النش���ر والظه�ور ف�ي وسائل 
االعالم االخرى، نظرا ملا يحظى 
ب�ه »شاعر املليون« من شهرة 
وجماهيرية على مستوى الوطن 

العربي والعالم.

هذا وتلقت اكادميية الشعر 
ف�����ي هيئة ابوظب���ي للثقافة 
الطلبات  والت���راث عش���رات 
الي�ومية للمش���اركة ف�ي ه�ذه 
النسخ�ة، ه�ذا وأتيح�ت الفرصة 
جلمي�ع الشع�راء ال�ذين ارسل�وا 
مش����اركاته�م ع������ن ط�ريق 
او االميي����ل ملق�ابل�ة  الفاكس 
ال��ى  اللجنة عند حض�وره�م 
مس���رح ش���اطئ الراحة، م��ع 
العل���م ان مقابالت اللجنة في 
النس���خة اقتصرت على  هذه 
الشعراء الذين تقدموا لالشتراك 
البريد االلكتروني  عن طريق 
او الفاك���س، والتزموا بقواعد 
وشروط االشتراك في مسابقة 
شاعر املليون، والتي تنص على 
اال يقل عمر املتقدم عن 18 سنة 
وال يتجاوز 45 سنة، واال تتعدى 

القصيدة 20 بيتا.
امللي�ون  ب��رنامج ش���اع�ر 
ت�دعم����ه وت�ن�تج�ه وت�نظمه 
هيئة ابوظبي للثقافة والتراث، 
ويعده الشاعر واالع�المي عارف 

عمر.

حضور مئات الشعراء من مختلف الجنسيات فاق التوقعات بالعاصمة اإلماراتية الغتنام الفرصة األخيرة

جلنة التحكيم في محطتها األخيرة بالعاصمة االماراتية

الزميل هيثم السويط والزميل عبداهلل الفالح والشاعر علي املبرد مع الشاعر املليوني فالح الدهمان

الشاعر فالح الدهمان يوقع على ديوانه ويهديه إلى  أحد معجبيه

غالف الديوان 

صورة جماعية في جناح هيئة أبو ظبي

الدهمان: صفحات الواحة أول من اهتمت بالديوان وسّلطت األضواء عليه

هيثم السويط
كان للجمهور موعد مع الشاعر املليوني فالح 
الدهمان يوم اجلمعة املوافق 2009/10/30 مبعرض 
الكتاب على أرض املعارض مبش���رف وكانت 
صفحة الواحة حاضرة منذ البداية حتى نهاية 
خارج السرب وحيث تواجد الشاعر املليوني فالح 
الدهم���ان والذي وقع على اصداره األول خارج 

أثار  الذي  السرب 
اجلدل في  

األوساط الشعبية باخلليج العربي لقوة طرحه 
من نصوص متنوعة، وكان���ت هيئة أبوظبي 
حاضرة في هذا احلدث األدبي وبجناحهم اخلاص 
الزمالء االعالميني  باملعرض ولوحظ تواج���د 
منهم دخيل اخلليفة وعب���داهلل الفالح وخالد 
املويهان وعواد الفضلي وحمود جلوي والكاتبة 
نادية الصرعاوي، وكذلك من الشعراء لوحظ 
حضور الش���اعر على املبرد والش���اعر ماجد 
اخلالدي والشاعر مبارك احلجيالن وجمع كبير 
من الشاعرات الالت�ي ح�ض�رن الغتناء هذا االصدار 
الذي متيزت به هيئة ابوظبي للثقافة والتراث 
وقد صرح الشاعر فالح الدهمان لصفحة الواحة 
بأنه س���عيد جدا وهو يوقع اصدراه االول هنا 
في الكويت حيث املتذوق العام لألدب واملثقفون 
والنقاد وأضاف لنا أنه يش���كر هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث لكل التسهيالت واملميزات التي 
قامت بها لتسهيل أموره من تغطيات اعالمية 
وانتاجهم ديوانه املقروء وهم دائما س���باقون 
حلرصهم على املوروث الش���عبي واالهتم��ام 
بالشعراء كما لم يفته شكره جلريدة »األنباء« 
صفح�ة ال�واحة الش���عبية لتغطيتهم املتميزة 
ومتابعة ه�ذا االص�دار منذ انطالقته حتى ه�ذه 
اللحظ�ة، ووجهت ال�واحة س���ؤاال عن نوعية 
القص�ائ�د الت�ي يحتويها الديوان قال انه ح�اول 
قدر املستط�اع ان يك�ون متنوعا ليرضي جميع 
االذواق لذلك كان حريصا جدا على تن�وع الط�رح 
بني النصح والقصائد الساخرة وقصائد املدح 
والغزل واجلدير بالذكر أنه شهد توقيع النسر 
فالح الدهمان تواف���د لفيف من اجلماهير 
الكثيرة التي حرصت على اغتناء الديوان 
واحلرص على توقيع الشاعر واالهداء 
لهم وحرصهم ايضا على الت������صوير 
مع الشاعر من اعمار مت�����فاوتة من 
اط�����فال وشباب وكبار بالسن، وصرح 
لنا ايضا بأنه بص���دد اصدار جديد 
وهو عبارة عن ديوان صوتي سيكون 
باالسواق خالل االسابيع املقبلة وهو 

من انتاج شركة روتانا.

خارج السربحّلق عاليا خارج السرب بتفاعل الجماهير على أرض مشرف
نص ال يحتاج الى مقدمات اخترناه لكم من ديوانه 

املقروء.

إنت�اج »أبوظبي« لديواني المق�روء يعتبر  نقلة نوعية 
أنا س�عيد جدًا بتوقيع��ي »خ�ارج الس��رب«

خارج السرب اصعد في سماك الفكر
كان غنت طي���ور الليل من وكرها

لك تركت الفضا كله مساحة نشر
تيه واطلع بنفسي فيك الى قدرها

ي���ا نزي���ه املواكر يا عزي���ز القدر
يا وح���ش يا طليق الروح ياحرها

ال تدور لنفس���ك ع���ن مرامك عذر
النف���وس العظيم���ة موتها عذرها

ويش معنى حياتك في ربيع العمر
كانك بتحس���د امليت���ه على قبرها

بالصبر باالمل  بالتمن���ي  بالرجى 
اس���رها اذا طالت عليك  الليال���ي 

كنت اقدم قصيدي ورد واهل الشعر
ال���وردة وجتترها تقط���ف  ناقنت 

لك���ن اليوم حنا في زمن في عصر
اب���ن زايد محم���د واكتم���ل درها

غن يا من بصدري لك زمانن جتر
هات عجز القصيدة واعطني صدرها

ما هجرت الوزن والقافية من عسر
لكن النفس ما كان الشعر خمرها

اش���غلتني حياة الغندب���ة والفقر
في مش���اويرها واغنتن���ي بفقرها

موتري يطوي البيد ويحوم النسر
ويتس���ابق معي ظله عل���ى برها

يطل���ب اهلل رزقه من صالة الفجر
لني ما تستريح الشمس في خدرها

ك���ن روحي بجنحان���ه عليها نذر
م���ا توق���ع ب���دار اال عل���ى نذرها

اعتزل���ت املدينة عن حياة احلضر
في صحاح الفال والعني ذا بصرها

خيمتي والنس���امي بالنس���امي متر
والثري���ا على جفن���ي غفى بدرها

يسري الليل يسريبي وضوي سمر
تنجذب له بنات اجلن من س���درها

كان يطحن براسي حب صوت النجر
ويتمايل بروس ابلي صدى جنرها

ترزم النوق من حولي بضيقة صدر
وانا مع فوح���ة الدلة على جمرها

وآتقه���واه فنجال���ي بحالة س���كر
واسأل الليل هالنجمات كم عمرها

شفت سر الوجود بسر حب التمر
واكتشفت اكبر االشياء من صغرها

به يلف الغموض الكون به ابتصر
كل اي���ه جت���ي م���ن اي���ة كبرها

والنجوم القريبة في سماي شكثر
وياحرها اجل���وزا  بقلب���ي  لك���ن 

لي تلوح املدين���ة بالليوت الصفر
من بعيدن سفينة والدجى بحرها

ليله���ا حتتظر ف���ي غياهب  كنها 
تغرق ويغرق االنس���ان في قعرها

كل بينت س���كنته ف���ي فناها قبر
كل حل���ون تذوقت���ه به���ا مره���ا

جلو الن���اس فيها اله���الل النصر
ويضرها ال���روس  يعل  التعصب 

ذاك عبداالل���ه وذاك عب���د اخلضر
فكرها ويختلف  عقول  واتش���ابه 

والتط���رف ملذهب دون مذهب كفر
اش���هد اني بري النفس من كفرها

خارج اس���وارها حلق سماك الفكر
ال قيودك قيود وال انت في اسرها
فالح الدهمان

أش�كر الجمه�ور الذي حض�ر لفال�ح الدهمان

الشاعر فالح الدهمان


