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سلطان بن بتال والغياثين ناال بطاقتي التأهل األوليين بجدارة

8 شعراء كويتيين أضاءوا شاطئ الراحة في أولى حلقات »شاعر المليون 4«
في النص، وأش���اد بالتلقائية 
والتسلسل اجلميل جدا، ووجه 
مالحظة حول القافية في بعض 

األبيات.
جدي���د املوس���م الراب���ع.. 
واألمس���ية األول���ى بنكه���ة 

أردنية..
املفاج���آت في  من أجم���ل 
املليون  الرابع لشاعر  املوسم 
األجواء التي سيحفل بها املسرح 
من خالل احلضور املش���رف 
للعدي���د من ال���دول العربية، 
وقد متيزت احللقة األولى من 
البرنامج بأجواء أردنية، وحضر 
انشطة احللقة عدد من املفكرين 
واملثقفني األردنيني، إضافة إلى 
ضيف الش���رف الشاعر ياسر 
البشابشة، جنم شاعر املليون 
في النسخة الثالثة الذي كتب 
قصيدة مهداه إلى أبوظبي، تغنى 
بها الفنان األردني عمر العبدالت 
مبرافقة فرقة البادية األردنية، 
التي أمتعت جمهور الشعر خالل 

األمسية األولى.
وخالل احللقة شاهد اجلمهور 
تقريرا عن ضيف الشرف الشاعر 
البشابشة حيث حتدث  ياسر 
من خالل التقرير عن جتربته 
الشعرية ومشاركته في النسخة 
الثالثة من شاعر املليون والتي 
اعتبره���ا االنطالقة احلقيقية 
ملسيرته، والتي غيرت مساره 
ومنحته الشهرة واألضواء، كما 
ألقى البشابشة عددا من قصائده 

اجلديدة خالل هذه الفقرة.

لحظة الحسم

ف���ي اخلت���ام أعلنت جلنة 
التحكيم عن نتائج منافسات 
احللقة األول���ى، حيث منحت 
اللجنة بطاقتي التأهل لكل من 
س���طام بن بتال من السعودية 
وعلي الغياثني من قطر، وجاءت 
درجات اللجنة كالتالي: إبراهيم 
البلوي 46 من 50، أحمد الضباعي 
الدهمشي 46، حميد  31، ثاني 
املرادي 34، ربا الدويكات 37، 
سطام بن بتال 47، عبداهلل بن 
بصيص 44، علي الغياثني 49، 
وبعد تأهل ابن بتال والغياثني، 
انتقل الش���عراء الس���تة غير 
املتأهلني للتصويت اجلماهيري 
الذي سيستمر أسبوعا ويسفر 
عن تأهل اثنني منهم مع بداية 

احللقة القادمة.

الفقرة الختامية

الفقرة األخيرة من احللقة 
كانت من استديو التحليل في 
مسرح ش���اطئ الراحة، حيث 
حلل الضيفان سالم املعشني 
ومانع بن ش���لحاط النشطة 
احللقة، وس���جال رأيهما حول 
مشاركات الشعراء وتقييمات 

جلنة التحكيم.

فرسان الحلقة الثانية

وقب���ل نهاي���ة احللق���ة مت 
اإلعالن عن أس���ماء الش���عراء 
القادمة  املتنافسني في احللقة 
يوم األربعاء القادم وهم: حصة 
الوايلي ورائد  هالل ومسعود 
الشيباني من السعودية، فهد 
الس���عدي من عمان، منير بن 
نصر من تونس، محمد الدمانية 
من األردن، مش���اري الشليمي 

وناصر العجمي من الكويت.
برنامج شاعر املليون تدعمه 
وتنتجه وتنظمه هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث، ويعده الشاعر 
واإلعالمي عارف عمر. ويحصل 
صاحب املرك���ز األول والفائز 
بلقب ش���اعر املليون والبيرق 
على خمسة ماليني درهم، بينما 
الثاني  املركز  يحصل صاحب 
على أربعة ماليني درهم، والثالث 
على ثالثة ماليني درهم، إضافة 
ملنح الفائز الرابع مليوني درهم، 

واخلامس مليون درهم.

حيث رأى احلس���ن أن النص 
جميل وفيه إش���راقات لطيفة 
وموضوعات متاسكت بشكل 
جي���د وأن الش���اعر انتقل من 
موضوع إلى آخر بسالسة، كما 
أشار إلى تنوع الصور الشعرية 
في الن���ص ما ب���ني التقليدي 
واملباش���ر.. وقال العميمي إن 
النص جميل ومتماسك، ووصف 
الشاعر بأنه كان ذكيا بتناول 
املوض���وع وصناع���ة الصور 
الشعرية املبتكرة، واستطاع 
أن يوازن بني اخليال والصور 
املباشرة ولم يذهب إلى الركاكة 

والتكرار. 
سابع الفرسان عبداهلل بن 
بصيص املطيري، قدم نصا فيه 
الكثير من الفلس���فة، قال عنه 
احلس���ن ان موضوعه فلسفي 
وفيه رؤية وتأمالت، حيث ذهب 
الشاعر إلى االفتراضي من أجل 
التعبير عن املعاني، ورأى أن 
الشاعر كتب نصا للنخبة من 
حيث املوض���وع ولغة النص 
ووصفه بأنه شاعر متمكن، وقال 
العميمي إن النص فلسفي تفاعل 
معه الش���اعر بطريقة جميلة 
وحمل صور ش���عرية جميلة 
جدا، وأشار إلى أن النص يحتاج 
إلى قراءة أكثر من االس���تماع، 
ألنه يحتاج إلى التأمل.. وقال 
السعيد إن النص جميل ويدل 
على ثقافة عالية للشاعر، كما 

أثنى على حضور الشاعر.
آخر فرسان احللقة األولى 
علي الغياثني املري، قدم نصا 
تفاع���ل معه اجلمهور بطريقة 
جميلة، ووصفه سلطان العميمي 
بأن���ه كدلة )القه���وة املبهرة( 
وأش���اد باحلضور املسرحي 
واإللقاء املتميز للشاعر، وأشار 
التماسك اجلميل في بناء  إلى 
الن���ص والصور الش���عرية 
املتميزة.. وقال السعيد إن النص 
جميل ومليء بالش���عر، ورأى 
احلسن أن املطلع كان أجمل ما 

املتس���ابقني وألق���ى قصيدة 
حماسية مليئة بالفخر واملديح، 
قال عنها احلسن إنها جاءت على 
النمط التقليدي وهو األسلوب 
ال���ذي درج علي���ه األوائل من 
شعراء النبط، وبني أن الشاعر 
تنقل بني موضوعات مختلفة 
ترابطت ومتاسكت باستثناء 
الفق���رة األخي���رة.. وتن���اول 
العميمي القصيدة بالنقد وقال 
إن اللجن���ة ال تبحث عن هذه 
النوعي���ة م���ن القصائد، وأن 
الش���اعرية ال تكون باملبالغة 
باالفتخار، والنص فيه الكثير 
من التقليدية، كما أن الصياغة 
افتقدت إلى التجربة.. السعيد 
أشاد باحلضور املسرحي للشاعر 
وطريقة إلقائه احلماسية، ورأى 

أن القصيدة كانت مترابطة. 
املتس���ابقة اخلامس���ة ربا 
الدويكات كانت أول األصوات 
النسخة،  النس���ائية في هذه 
وقدمت نصا فيه تفاخرا ومدحا، 
ورأى العميمي أن الشاعرة كان 
بإمكانها االستغناء عن الفقرة 
األخيرة، وق���ال إن النص فيه 
سالسة وصور شعرية جميلة 
وصور عادية، ومتنى لو قدمت 
املتسابقة شيئا أجمل.. ورأى 
السعيد أن القصيدة كانت ردة 
فعل لواقع عاشته الشاعرة في 
فترة س���ابقة، وانتقد تضمني 
الشاعرة لش���طرين فصيحني 
الن املسابقة مخصصة للشعر 
النبطي.. ورأى احلسن أن إلقاء 
الشاعرة وحضورها كان جيدا 
أن املواضيع مرتبطة  ورغ���م 
إال أن بعضها فكك  ببعضه���ا 
القصيدة إلى حد كبير وجعل 
منها قصي���دة تلبية حاجات 
ووف���اء بااللتزام���ات، وانتقد 
احلسن تكرار صورة شعرية 

في ثالثة مواضع. 
سادس املتسابقني سطام بن 
بتال قدم نصا جميال نال على 
ثناء أعضاء جلن���ة التحكيم، 

وفيها حك���م ونصائح وبوح، 
الكثير من أساليب  وتضمنت 
البي���ان.. ووصفها س���لطان 
العميمي بأنها قصيدة مهمة جدا 
الكثير  في موضوعها وحتمل 
من الوعي والكثير من الشعر، 
وقال حمد السعيد إن القصيدة 
الشاعر كان ذكيا  مميزة، وان 
في اختيار موضوعها، ومقدمة 
القصيدة تدل على شاعرية فذة، 
كما أشاد بترابط أبيات القصيدة 

والصور الشعرية فيها.
املتس���ابق الثان���ي أحم���د 
الضباع���ي ش���ارك بقصيدة، 
رأى أعض���اء اللجن���ة أنها لم 
ترتق إلى مس���توى املنافسة، 
وقال العميمي إن الش���اعر لم 
يوفق باختيار النص وانشغل 
بالعمل عل���ى قلب املعنى كما 
أن الصياغة مستهلكة جدا ولم 
تعط القصيدة حقها رغم وجود 
بعض الصور الشعرية، وأيد 
السعيد رأي العميمي ورأى أن 
الشاعر انشغل باملتضادات في 
القصيدة، بينما رأى احلسن أن 
القصيدة احت���وت على أبيات 
جيدة، وخاطب الشاعر بالقول: 
»كنت أتوقع منك قصيدة جميلة 

جدا وخيبت أملي«.
ثال���ث املتنافس���ني ثان���ي 
الدهمشي قدم نصا جميال، وصفه 
حمد السعيد بأنه نص لشاعر 
محت���رف ومتمكن اعتمد على 
شاعرية فذة في بناء القصيدة، 
كما أشاد باإللقاء اجلميل، ورأى 
احلسن أن موضوع النص فيه 
الكثير من اجلمال، انقسم إلى 
أربع���ة مواضيع رب���ط بينها 
الشاعر بش���كل جميل.. وقال 
العميمي إن الشاعر قدم شعرا 
املميز  جميال وأش���اد باإللقاء 
للش���اعر ورأى أن النص فيه 
الكثير من اجلمال والبوح الذاتي 
والفلسفة والتجربة والرقي في 

الطرح واملوضوع. 
حمي���د امل���رادي كان رابع 

ب���ن علي  الس���عدون، محمد 
السعيد، مس���تورة األحمدي 
احلربي، مسعود حسني الوايلي، 

ونايف بن عرويل.
من س���لطنة عم���ان: علي 
الكعبي، وفهد سرور  عبداهلل 

السعدي.
م���ن س���ورية: س���ليمان 

العلو.
الع���راق: خال���د منذر  من 

معيوف.
من قط���ر: حم���د عبداهلل 
البريدي، خالد صالح السديري 
الشمري، علي معيض علي جابر 

الغياثني. 
من الكويت: سلطان األسيمر، 
عب���داهلل عل���وش بصي���ص 
املطيري، فالح املورقي، مبارك 
ناي���ف بوظهير، محم���د فهد 
العرجاني، مشاري الشليمي، 
ناصر ب���ن طاحوس العجمي، 

ونصار السويط.
م���ن اليمن: حمي���د صالح 
امل���رادي، ومحمد بن حس���ني 

اجلرموزي.

فرسان الحلقة األولى

وبدأت منافس���ات احللقة 
األولى مع إبراهيم البلوي من 
السعودية، أحمد الضباعي من 
اإلمارات، ثاني الدهمش���ي من 
املرادي من  السعودية، حميد 
اليمن، ربا الدويكات من األردن، 
سطام بن بتال من السعودية، 
عبداهلل بن بصيص املطيري 
من الكويت، علي الغياثني املري 

من قطر.
البداية كانت مع أول الفرسان 
املتسابق ابراهيم البلوي الذي 
قدم قصيدة »مواساة لكل أخت 
القريب وش���ماتة  طالها ظلم 
الغريب« كما قال عنها، ورأى 
أنها  الدكتور غس���ان احلسن 
جاءت على نسق قصصي فيه 
اس���تدعاء للذكري���ات وبثوب 
جميل متماسك وشاعرية عالية، 

احللقات، وأكد أن اآللية اجلديدة 
الختبار قائمة ال� 100 كان لها دور 
كبير في اكتشاف مواضع القوة 
عند الش���عراء، حيث ساعدت 
بش���كل كبير عل���ى االختيار 
املتميزين،  الدقيق للش���عراء 
وقال العميم���ي إن الكرة اآلن 
في ملعب الشعراء وان املطلوب 
منهم تقدمي النصوص القوية 

التي ترقى للمنافسة.

فرسان النسخة الرابعة

بعد ذل���ك مت عرض تقرير 
مصور ع���ن الش���عراء ال� 48 
املتأهلني للمنافس���ة على لقب 
وبيرق شاعر املليون للنسخة 

الرابعة وهم:
من األردن: تيسير الزالبية، 
حليمة صالح خضر الزيادات 
العبادي، ربا الدويكات، محمد 
الدمانية، ومهند مفلح  فياض 

ساكت العظمات.
من اإلمارات: أحمد الضباعي، 
س���الم محمد عبي���د الكعبي، 
عبداهلل محمد سالم اجلابري، 
وعبي���د خميس ب���ن صويلح 

الهاملي.
الف���ي  البحري���ن:  م���ن 

الظفيري. 
م���ن تونس: مني���ر محمد 

بننصر. 
من الس���ودان: محمد بركي 

الرشيدي.
من السعودية: إبراهيم عواد 
البلوي، بندر سعود  عويضة 
عوض اجلهني، ثاني الدهمشي، 
جزاء بجاد البقمي، حصة هالل 
)رميية(، رائد الشيباني، سطام 
بندر بت���ال احلربي، س���عود 
العواجي العنزي، سعيد عبداهلل 
القحطاني، عبداهلل  آل مان���ع 
حديج���ان العتيب���ي، عبداهلل 
الرشيدي، عبداحملسن  سكات 
املس���عودي الشمري، عرميان 
السبيعي، فرحان محمد فرحان 
العازم���ي، فواز بن س���لطان 

تنص���ف اجلمي���ع، وتقليص 
اللجنة ليس انتقاص حق بل 

عامل تركيز.

االنطالقة

وانطلقت أنش���طة احللقة 
األول���ى بش���رح ع���ن »قلعة 
اجلاهلي« التي بناها زايد األول 
الراحة كرمز  مسرح ش���اطئ 
وشاهد على كفاح املاضي، وبهذه 
املناسبة مت بث تقرير مصور عن 
قلعة اجلاهلي الواقعة في مدينة 
اإلم���ارات والتي  العني بدولة 
تعتبر رمزا للسلطة واإلقامة 
الصيفية حلاك���م أبوظبي في 
العقود املاضية، وقد مت البدء 
ببناء القلعة عام 1891 في عهد 
الشيخ زايد الكبير ومت اجنازها 
في العام 1898 بفضل االستقرار 
السياسي الذي كانت تتمتع به 
املنطقة، واشتمل التقرير على 
وصف للقلعة وما قامت به هيئة 
أبوظب���ي للثقافة والتراث من 
خالل مشروع حلفظ وترميم 
وتطوير القلعة التي أصبحت 
تضم اآلن مركزا ومس���احتني 
للعرض، وس���يكون الصرح 
)قلعة اجلاهلي( مرافقا ألمسيات 
املوسم الرابع لشاعر املليون في 

الذكرى املئوية لزايد الكبير.

لجنة التحكيم وآلية المنافسة

وم���ع الدخول ال���ى اجواء 
البرنامج  احللقة رحب مقدما 
حسني العامري وحصة الفالسي 
بأعضاء جلنة التحكيم والتي 
تضم في هذه النسخة كال من 
د.غس���ان احلس���ن، واألستاذ 
العميم���ي، وحم���د  س���لطان 

السعيد.
وقب���ل اإلعالن عن أس���ماء 
الش���عراء ال���� 48 وانط���الق 
العميمي  املنافس���ات ش���رح 
آللي���ة املنافس���ة والتأهل في 
جميع مراحل املسابقة ومعايير 
اختيار الشعراء وتوزيعهم على 

هيثم السويط
انطلق���ت ليل���ة األربع���اء 
املاضي أعمال النسخة الرابعة 
م���ن البرنام���ج اجلماهي���ري 
األضخم واألش���هر في تاريخ 
الشعر النبطي واإلعالم املرئي 
»شاعر املليون«، الذي يحظى 
برعاية سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائ���ب القائد األعل���ى للقوات 
املسلحة، وتنظمه وتشرف عليه 
وترعاه هيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث.
و»شاعر املليون« الذي غير 
ومنذ انطالقته خارطة الشعري 
النبط���ي وأعاد فرز الس���احة 
الشعرية وترتيبها وإنصافها 
بطريقة فريدة ومبتكرة، بعد 
أن اعتمد على ساحة مفتوحة 
ومنافسة شريفة وجلنة حتكيم 
منصفة وجمهور يتمتع بذائقة 
وحس فن���ي كبير، إضافة إلى 
الشفافية واملصداقية في الطرح 
واألداء، أصب���ح محط أنظار 
املاليني من الش���عراء وعشاق 
الش���عر النبط���ي ومحبي���ه، 
والظهور على منبره أصبح حلما 
جلميع شعراء النبط في الوطن 
العربي وق���د جاءت االنطالقة 
مميزة وقوية كما كان متوقعا 
العديد  وش���هد حفل االفتتاح 
من املفاجآت واملتعة واإلثارة، 
وجاءت النسخة الرابعة بحلة 
جديدة ومتألقة، وقدمت ألسماء 
ش���عرية رائعة تبشر مبوسم 
ش���عري ناري ومنافسة قوية 

على اللقب والبيرق.
حضر أنشطة احللقة سمو 
الش���يخ ذياب ب���ن محمد بن 
زاي���د آل نهيان، ومحمد خلف 
املزروع���ي مدير ع���ام هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث، وعدد 
من كبار الشخصيات وأعضاء 
السلك الديبلوماسي في دولة 
اإلمارات، وحش���د من وسائل 
اإلعالم العربية واألجنبية، إلى 
جانب جمهور غفير مأل مدرج 

مسرح شاطئ الراحة.

استديو التحليل

البداية كانت من اس���تديو 
التحليل في مس���رح ش���اطئ 
الراحة، وه���و احدى املفاجآت 
في هذه النس���خة والذي يتم 
اس���تحداثه ألول م���رة، وقد 
استضاف الش���اعر واإلعالمي 
عارف عم���ر من خالله كال من 
الشاعر والناقد العماني سالم 
املعش���ني والشاعر السعودي 
مانع بن شلحاط، حيث حتدثا 
في البداية عن برنامج ش���اعر 
املليون، وأكدا أنه ظاهرة فكرية 
متميزة، أخذت حيزا كبيرا، وأن 
كل اسم ش���ارك في البرنامج 
أصبح جنما من الوهلة األولى 
وفي أول ظه���ور، كما حتدث 
الضيفان ع���ن اآللية اجلديدة 
التحكيم  التي اعتمدتها جلنة 
أن  الختيار الشعراء، واعتبرا 
هذه اآللية هي محك أصيل يعرف 
من خالله ما هي حقيقة الشاعر، 
وحول ما مييز النسخة الرابعة 
من البرنامج، قال املعشني: إنني 
سعيد جدا برؤية أسماء ووجوه 
شابة، وفي رده على سؤال حول 
تأثير منافسة الشعراء الشباب 
على األسماء الكبيرة في الساحة، 
قال املعشني إن اإلبداع ليس له 
زمن وليس له عمر، والوجوه 
الشابة ذات خصوصية جديدة 
ومفردات لفظية وصور شعرية 
مبتكرة، وهناك أسماء لها دورها 
وإبداعاتها، وقد استطاع شاعر 
امللي���ون أن يضع اجلميع في 
مكانهم الصحيح، وعن تقليص 
عدد أعضاء جلنة التحكيم إلى 
ثالثة قال املعشني إن اللجنة 
متثل اجتاهات ومدارس أدبية 
مختلفة بحيث تس���تطيع أن 

شعراء احللقة األولى من »شاعر املليون 4« حسني العامري وحصة الفالسي وصورة جماعية لقائمة الـ 48 حضور أردني في ليالي شاعر املليون والفنان عمر عبداالت

أعضاء جلنة التحكيم الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان في مقدمة احلضور

على الغياثني وبطاقة العبور الثانية سلطان بن بتال وأول بطاقة عبور


