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شاعر المليون بنسخته الرابعة وليلة مليئة بالشعر أضاءت مسرح شاطئ الراحة

السعودي محمد السعيد واألردنية حليمة العبادي للمرحلة الـ 24
العامري جنم »شاعر املليون« 
في املوسم الثالث ضيف شرف 
عل���ى احللقة ومت ب���ث تقرير 
عبر العامري م���ن خالله عن 
سعادته بالتواصل مع البرنامج 
في نسخته الرابعة، وقال إنه 
تفرغ للشعر بعد مشاركته في 
املوس���م املاضي، وأنه بصدد 
إصدار ديوان مقروء يحتوي 
على قصائ���د وطنية ويحمل 
العربية  اس���م دولة اإلمارات 
املتحدة، وعن النسخة الرابعة 
ومستوى الشعراء املشاركني، 
قال إن الشعراء املشاركني قدموا 
نصوصا جيدة، وأشار إلى أن 
الكثير من األسماء لفتوا انتباهه 
نظرا إلبداعهم خالل املنافسات 
وثراء جتاربهم، ومتيز العامري 
من خالل إلقائه لقصيدة جميلة 
كما هي عادته، كما حلت الفنانة 
أري���ام ضيفة على  اإلماراتية 
البرنام���ج وأطربت اجلمهور 
بأدائها لقصيدة نبطية مغناة 
تفاعل معها اجلمهور بطريقة 
املزيد من  جميلة، ما أضف���ى 
التألق والتميز على مجريات 

احللقة.

لحظة الحسم وإعالن النتائج

قب���ل نهاي���ة احللقة عقب 
ضيفا استوديو التحليل على 
مشاركات الشعراء وتقييمات 
أعضاء جلنة التحكيم، وسجال 
توقعاتهم���ا حول التأهل، بعد 
ذلك مت اإلعالن عن درجات جلنة 
الثمانية،  التحكيم للش���عراء 
حيث منح���ت اللجنة بطاقتي 
التأه���ل للش���اعر محمد علي 
السعيد من السعودية 47 من 
50، وحليمة العبادي من األردن 
46 من 50، وانتقل الش���عراء: 
سلطان األس���يمر، مبارك أبو 
ظهير، الف���ي الظفيري، محمد 
اجلرموزي، فواز الس���عدون، 
إلى  وعبداحملسن املسعودي، 
مرحلة التصويت اجلماهيري 
الذي يستمر أسبوعا ويتأهل 
من خالله الشاعران احلاصالن 
على أعلى نسبة من التصويت 
مع بداية احللقة اخلامسة يوم 

األربعاء القادم.

فرسان األمسية الخامسة

وقب���ل اخلت���ام مت اإلعالن 
عن أسماء الشعراء املتنافسني 
في احللقة القادمة وهم: بندر 
العواجي  اجلهن���ي، س���عود 
العن���زي، وفرح���ان العازمي 
من السعودية، عبداهلل سالم 
اجلاب���ري من اإلم���ارات، علي 
الكعبي من س���لطنة  عبداهلل 
عمان، فالح املورقي العتيبي من 
الكويت، محمد بركي الرشيدي 
من السودان، ومهند العظامات 

من األردن.

ووصف العميم���ي النص بأنه 
جيد في عمومه، وأشاد باملطلع 
كمدخل للنص الذي طغى عليه 
احلديث عن الذات، وأشار إلى أن 
النجاح في  الشاعر عن  حديث 
األبيات اخلمسة األخيرة لم يكن 
مرتبطا مع احلزن الذي حتدث 

عنه في البداية.
س���ابع املتس���ابقني محمد 
اجلرموزي، شارك بنص منبري، 
وصفه احلسن باجلميل وأشاد 
بحضور الشاعر وتفاعله أثناء 
اإللقاء، وأش���ار إل���ى أن النص 
فيه إثبات للمقدرة الش���عرية، 
الكلمات  وأن محاولة جتمي���ع 
التي حتتوي على حرف معني 
ي���دل على مق���درة لغوية، كما 
الداخلية لألبيات  أن املوسيقى 
أضفت عل���ى النص الكثير من 
إلى  العميمي  اجلمال. وأش���ار 
أن النص انعكاس لش���خصية 
الشاعر. وأنه احتوى على صور 
شعرية جميلة، وأوضح أن في 
النص أبياتا ميكن االس���تغناء 
عنها دون أن حتدث خلال، وأكد أن 
الشاعر وقع في نوع من النمطية 
في اختياره ألسلوب العطف من 
خالل صياغة األبيات، ونصحه 
بعدم اإلكثار من هذا األسلوب.. 
وقال السعيد إن النص جميل، 
وأن كثرة عدد األبيات ال يعني 
التميز، وأشار إلى النص لم يكن 

به حشو.
الثالثة  مسك ختام األمسية 
كان مع آخر الفرسان محمد علي 
السعيد، الذي قدم نصا متألقا نال 
ثناء واستحسان أعضاء جلنة 
التحكيم، وصفه العميمي بأنه 
جميل ومميز، وأش���اد باختيار 
الشاعر لكلمات وقافية مميزة، 
وأكد أن االلت���زام بالقافية من 
غير حشو يؤكد على شاعرية 
جميلة ومقدرة وموهبة، وأشار 
إلى أن النص غير مغرق بالرمزية 
وهناك مفاتي���ح لقراءة النص 
أضافت الكثير من اجلمال. وقال 
السعيد إن النص جميل وأشاد 
بالوزن املستخدم والذي جاء على 
»الهجيني الطويل«، وأشار إلى أن 
مخاطبة الذات كانت واضحة في 
النص الذي احتوى على صور 
شعرية متكاملة.. وأشاد احلسن 
بالنص وقال: إنه نص جميل جدا 
مليء بالشعر والشاعرية وفيه 
الكثير من فنون الشعر، وأشار 
إلى أن أهم ما في القصيدة هو 
التشخيص والتجسيد واألنسنة، 
حيث استطاع الشاعر أن يصنع 
من املعنوي ماديا، وأن يصنع 
من نفسه شخصا آخر، كما أن 
األنس���نة جعلت غي���ر العاقل 

عاقال.

ضيفا الحلقة.. والشعر يعانقان الفن

حل الشاعر اإلماراتي خليفة 

الثانية حتدث فيها عما يدور في 
خلده من همه الشعري، وأكد أن 
الشاعرية في النصف األول من 
النص كانت أقوى وفيها صياغات 
جميلة، وأوضح أن بعض األبيات 
جاءت مباشرة في معناها، وأشار 
أن النص جميل  إلى  الس���عيد 
وأن بصمة الش���اعر فيه كانت 
واضحة، ووص���ف النص بأنه 

ملحمة شعرية رائعة.
الفي الظفي���ري كان خامس 
املتنافس���ني وقدم نصا تناوله 
أعض���اء اللجن���ة بالنقد، وقال 
الش���عرية  اللغة  إن  العميمي: 
املستخدمة بالنص فيها العديد 
املفردات وأن  ف���ي  التكرار  من 
توظيف بعض املفردات لم يكن 
مناس���با، وأكد أن الشاعر كان 
بإمكانه تقدمي ما هو أجمل من 
الس���عيد  هذا النص، ووصف 
النص باجلميل واستفسر من 
الش���اعر عن بع���ض املفردات 
وكيفية توظيفها، وعلق احلسن 
بالقول: إن النص فيه الكثير من 
التكرار وانقسم إلى قسمني من 
حيث املوض���وع واملعنى، وأن 
الكلمات جاءت من أجل  بعض 
استكمال الوزن، وكانت متناقضة 

مع الصفة. 
أبو  الفرسان مبارك  سادس 
ظهير.. شارك بنص مميز، قال 
إنه جميل ومميز  عنه السعيد 
ومتراب���ط وعل���ى وزن متميز 
وسلس، وأش���ار إلى أن املطلع 
جاء جميل وأكد أن الشاعر سوف 
يرسخ في الذاكرة من خالل هذا 
النص وهذا احلضور.. وأوضح 
احلس���ن أن مدخل النص قدم 
جتذيرا لهذه املس���ابقة، وأشار 
إلى أن استخدام الشاعر لكلمات 
»التغريبة« و»الغيبة« كان جميال 
بداللته، وأوضح أن انقسام النص 
إلى قس���مني قد أخل بتماسكه، 

إلى ما  الس���عيد  جميلة، أشار 
احتوت���ه من جمال، كما أش���اد 
بحض���ور الش���اعر وموضوع 
القصيدة املميز، وقال: إن النص 
متماسك وحمل معاني وتوظيف 
جمي���ل للمصطلح���ات. وقال 
احلسن: إن األسلوب الذي ذهب 
إليه الشاعر كان جميال بحيث 
لم يلغ الشعر ولم يلغ الترميز 
وجعله قريب من املتلقي، والحظ 
أن الشاعر اس���تعمل كلمات ال 
يعرف معناها، وأشاد باستخدامه 
لبعض النواف���ذ الثقافية التي 
رمزت ألم���ور جميلة وأكد أنها 
من أجمل أساليب الشعر ألنها 
تغني الشاعر عن قول الكثير. 
الش���اعر  أن  العميمي  وأوضح 
اس���تطاع أن ميسك العصا من 
الوسط، فكتب ما يريد بطريقة 
جميلة وبأسلوبه اخلاص، وأشاد 
مبطلع القصي���دة وما فيها من 
العراقة واألصالة والصياغات 
الش���عرية اجلميلة، وقال: إن 
النص متماس���ك ككتلة واحدة 

وفيه الكثير من اجلمال.
ف���واز  الراب���ع  املتس���ابق   
الس���عدون ألقى نصا وجدانيا 
وصفه احلسن بأنه جميل من 
ناحية سالس���ة اللغة والوزن 
واإللقاء، والحظ أن الشطر األول 
في مطلع القصيدة كان مخرجا 
بطريقة جميلة ومختلفة، وأن 
التراس���ل بني املطلع واخلامتة 
ش���يء جميل، وأوضح أن الهم 
الذي تدرج في القصيدة هو هم 
شخص في البداية تدرج ليصبح 
هما عاما، وأشار الى أن الشاعر 
استعمل عدة إشارات إلى نفسه 
وأنه ميكن توحيدها جميعا في 
رمز واحد. وق���ال العميمي إن 
األبيات العش���رة األولى ضمت 
التزاحم باألفكار وحتدث فيها 
العشرة  الشاعر عن ذاته، وأن 

التي زادت األبيات موس���يقى 
داخلية. وقال سلطان العميمي 
إن النص جميل ومتماسك وان 
الش���اعرة اس���تطاعت حتويل 
موضوع بعيد عن الش���عر إلى 
موضوع شعر، وحتدثت في أكثر 
من موضوع، وأشار إلى دالالت 
البديعية  اجلناس واحملسنات 
في األبي���ات األولى، وأكد حمد 
السعيد أن موضوع النص ذكي 

وفيه نضوج شعري.
ثان���ي الفرس���ان س���لطان 
األس���يمر، ش���ارك بنص مميز 
العميم���ي بأنه جميل،  وصفه 
وجاء كس���يناريو احتوى على 
الرمزية  أربعة مشاهد، تكثفت 
في املش���هد الثال���ث الذي أخذ 
املساحة الكبرى في االلتفات إلى 
الذات، والحظ تأكيد املتسابق 
على بعض الصور والتي تفسر 
أنها ال تضي���ف الكثير وجاءت 
للتأكيد على الش���يء ولتثبيت 
الصورة، كما الحظ االنش���غال 
بصنع الصورة الشعرية على 
حساب وصولها للمتلقي. وقال 
السعيد إن النص جميل جدا يليق 
بالشاعر وجاء مليء باحلزن وفيه 
جتربة ذاتية للشاعر، وأشار إلى 
أن اللغة الشعرية كانت مكثفة 
في النص، وعلق احلسن بالقول: 
إن النص جميل جدا ال يكتبه إال 
شاعر، وأن لعبة اللغة في الشعر 
هي لعبة الشاعر املتمكن الذي 
يستطيع اإلتيان على الصور التي 
تعبر عن ذاته، وأشار إلى الصور 
التي تكررت  اجلزئية والرموز 
وذهاب الشاعر إلى اخليال املركب 
بشكل كثيف جدا ووصفها بأنها 
إلى أن  صنعة شاعر، وأش���ار 
بعض العبارات جاء فيها لبس 

في املعنى.
ثالث املتسابقني عبداحملسن 
املس���عودي، ش���ارك بقصيدة 

الثان���ي  التقري���ر  ورص���د 
الختيار مجل���س أمناء جائزة 
محم���د ب���ن راش���د آل مكتوم 
لإلبداع الرياضي: سمو الشيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان رئيس 
مجلس أبوظبي الرياضي الرئيس 
الفخرى الحت���اد اإلمارات لكرة 
القدم، )الش���خصية الرياضية 
احمللية( تقديرا إلسهام سموه 
في تطوي���ر احلركة الرياضية 
بدولة اإلمارات، وتعتبر اجلائزة 
التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راش���د آل 
الركيزة  مكتوم ولي عهد دبي، 
األبرز لتطوير الرياضة احمللية 
والعربية من خالل رعاية وتكرمي 
املبدعني في جميع مجاالت العمل 

الرياضي.

فرسان الحلقة الثالثة.. 
ومجريات المنافسة

قبل انطالق املنافسات رحب 
اجلمهور بنجوم األمسية الثالثة: 
حليم���ة العبادي م���ن األردن، 
سلطان األسيمر املطيري ومبارك 
نايف أبو ظهير من الكويت، الفي 
الظفيري م���ن البحرين، محمد 
اجلرم���وزي من اليم���ن، فواز 
سلطان السعدون وعبداحملسن 
املس���عودي، ومحم���د بن علي 

السعيد من السعودية. 
البداي���ة مع حليمة  وكانت 
العبادي، التي ش���اركت بنص 
نال ثناء وإشادة أعضاء جلنة 
التحكيم، وصفه د.غسان احلسن 
بأنه نص جميل جدا يحمل من 
املعاني والفنون الشعرية الشيء 
الكثير، إضافة إلى التفاعل اجلميل 
مع اإللقاء، وأشار إلى أن القضية 
املطروحة في النص حساسة، 
الشاعرة المستها مالمسة  وأن 
جميلة، وأثن���ى على الفواصل 
الس���جعية في األبيات األولى 

حسني العامري واملذيعة حصة 
الفالسي بأعضاء جلنة التحكيم: 
د.غسان احلسن، األستاذ سلطان 
العميمي، واألستاذ حمد السعيد.. 
ثم شاهد اجلمهور تقريرا يحتوي 
على مقتطفات من مش���اركات 
الشعراء، وأجزاء من تعليقات 

جلنة التحكيم.
بع���د ذل���ك رد عضو جلنة 
التحكيم سلطان العميمي على 
البرنامج حول  س���ؤال ملقدمة 
مس���توى الش���عراء بعد ثالثة 
املنافسات، حيث  أس���ابيع من 
أوضح أن مس���توى الش���عراء 
كان جميال وقدموا مش���اركات 
مميزة، وأش���ار الى أن البعض 
رمبا لم يوفق في اختيار النص 
املناس���ب للمنافس���ة، وأكد أن 
الش���عر في احللقات  مستوى 
القادمة س���يكون قويا، ونصح 
الش���عراء بعدم الوقوع في فخ 
اختي���ار النص غير اجليد بناء 
على مش���ورة أشخاص ليسوا 

على معرفة ودراية كافية.
ووسط ترقب وخوف وقلق 
مت اإلعالن عن نتائج التصويت 
حي���ث تأهل الش���اعران عبيد 
الهاملي بأعلى نسبة تصويت 
ودرجة إجمالي���ة 63%، وجزاء 
البقمي حيث حصل على ثاني 
أعلى نس���بة تصويت ودرجة 
إجمالية 59%، وأصبح الشعراء: 
سعيد القحطاني، حمد البريدي، 
خالد الشمري، وعبداهلل الرشيدي 

خارج نطاق املنافسات.

منجزات عظيمة.. 
وشخصيات فذة

خالل أنشطة احللقة شاهد 
اجلمهور تقريرين منفصلني رصد 
األول لالحتف���االت التي أقيمت 
األسبوع املاضي مبناسبة الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب الس���مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الدولة ورئيس  نائب رئي���س 
مجلس ال���وزراء ملقاليد احلكم 
في إمارة دبي، والتي مت خاللها 
العالم  تدش���ني أطول برج في 
حمل اس���م قائد وطن التحدي 
واإلرادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
العربية املتحدة  دولة اإلمارات 
� حفظه اهلل � )برج خليفة بن 
زايد( الذي يعتبر أطول حتفة 
معمارية في العالم ويبلغ ارتفاعه 
828 مترا، وبهذه املناس���بة قال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم: »نبني القمم 
العالية بالهمم العالية، ونستثمر 
باإلنسان لإلنسان، اليوم اإلمارات 
ترسم نقطة ضوء على خارطة 
العالم اجلديد، وأعظم نقطة بناها 
البشر البد أن تقترن باألسماء 
افتتاح  الكبيرة، وأنا أعلن عن 

برج خليفة بن زايد«. 

هيثم السويط
وسط أجواء مليئة باإلثارة 
واملفاج���آت واإلبداع، تواصلت 
ليل���ة األربع���اء املاضي وعلى 
مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي 
منافس���ات املرحلة األولى على 
البيرق واللقب في أضخم وأكبر 
مسابقة شعرية في تاريخ الشعر 
النبطي واإلعالم املرئي »شاعر 
املليون«، حيث تنافس ثمانية 
شعراء من دول عربية مختلفة 
ونثروا إبداعاتهم على مس���رح 
ش���اطئ الراحة في ظالل قلعة 

اجلاهلي العريقة.
احللقة التي مت بثها مباشرة 
على قناة أبوظبي األولى، ومحطة 
إمارات )إف إم( وأعيد بثها في 
أوقات الحقة على قناة ش���اعر 
املليون، اتسمت بالتحدي وقوة 
املنافس���ة بني الش���عراء الذين 
القوي  الظه���ور  حرصوا على 
واألداء املميز لنيل أعلى درجات 
جلنة التحكيم والتمكن من حجز 
الثانية  التأهل للمرحلة  بطاقة 
واالقت���راب خط���وة أخرى من 

البيرق واللقب.
حض���ر أنش���طة احللق���ة 
الش���يخ ش���خبوط بن نهيان 
ب���ن مبارك آل نهي���ان، ومحمد 
خلف املزروعي مدير عام هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث، وعدد 
من كبار الشخصيات وأعضاء 
السلك الديبلوماسي، وحشد من 
وسائل اإلعالم وجمهور غفير 

مأل مدرجات املسرح.

نقطة البداية

انطلق���ت احللق���ة وكما هو 
معتاد من استديو التحليل في 
املسرح مع اإلعالمي عارف عمر 
وضيفي االستديو الشاعر والناقد 
سالم املعشني، والشاعر مانع بن 
شلحاط، حيث علق الضيفان على 
آراء وانطباعات اجلمهور حول 
مجريات احللقة املاضية وما فيها 
من إثارة ومتيز، والذين تواصلوا 
مع االس���تديو من خالل البريد 
االلكتروني، وحتدث املعشني 
عن ظهور الشعراء على املسرح 
والذي يكون في بعض األحيان 
مختلف���ا ومغايرا لش���خصية 
الشاعر املعتادة، كما حتدث عن 
العوامل املؤثرة على النص الذي 
يقدمه الشاعر، وأكد أن الشاعر 
ال يجيد االختيار أحيانا، وعليه 
أن يكون واثقا من نفسه ويدرك 
ماذا يق���دم، وماذا يريد من هذا 

املنبر الكبير.

نتائج التصويت الجماهيري 
على شعراء الحلقة الثالثة

قبل انطالق املنافسات واإلعالن 
عن نتائج تصويت اجلماهير على 
ستة من شعراء احللقة املاضية، 
رحب مقدما البرنامج اإلعالمي 

جزا البقمي ملرحلة الـ 24 بتصويت اجلمهور

ضيفا استوديو التحليل سالم املعشني ومانع بن شلحاط مع عارف عمر الشعراء الثمانية محمد السعيد أول املتأهلني بقرار جلنة التحكيم حليمة العبادي وبطاقة ملرحلة الـ 24

اإلماراتي عبيد الهاملي أثناء إعالن تأهله

أعضاء جلنة التحكيم

مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث محمد املزروعي وضيوف احللقة


