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شعراء الكويت يتألقون في »شاعر المليون 4« بتأهل األسيمر وبوظهير
بحضور سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. »الشعر أحلى«

أعضاء جلنة التحكيم

الشعراء املشاركون

وصوته املميز، وشارك بنص جميل 
قال عنه السعيد إنه نص متماسك 
يدل على الشاعرية الفذة، وأشار إلى 
الفكرة في اجلزء األخير من النص 
ووحدة املوضوع الذي ال يتقنه إال 
شاعر متميز. وأشار احلسن إلى 
أن النص انقس����م إلى نصفني من 
حيث املوضوع، النصف األول فيه 
الكثير من الش����اعرية والعبارات 
الشعرية اجلميلة، والنصف الثاني 
جاء متواضعا م����ن حيث القيمة 
الشعرية. وقال العميمي إن الشاعر 
حت����دث من خالل النص عن أمور 
كثيرة مثل الشعر والقلطة والبيئة 
والذات، وأنه استطاع أن يصنع من 
هذا املزيج صورا شعرية جميلة.

سابع الفرسان السوداني محمد 
بركي الرشيدي، شكل مفاجأة جميلة 
من حيث احلضور واألداء، وقدم 
قصيدة جميلة، أشاد بها احلسن كما 
أشاد بحضور الشاعر وطريقته في 
اإللقاء، وقال إن القصيدة فيها الكثير 
من الصور والعبارات الش����عرية 
وكثير من الصور التقليدية التي 
حدثها الشاعر، وأشار إلى أن الشاعر 
ذهب في األبيات األربعة األخيرة 
إلى االستطراد وكانت انفراط عن 

النص األساسي، وحتدث العميمي 
عن الصور الشعرية اجلميلة في 
النص وأشار إلى أن القصيدة تنتمي 
إلى بيئة الش����اعر وأن الشاعرية 
قد خفتت في بعض األبيات التي 
كانت أقرب إلى النظم. السعيد أشاد 
باحلضور املميز للشاعر، وقال إن 
روح األصالة واللهجة وتوظيف 
الوطنية كان جميال جدا وأن النص 
في غاية اجلمال. ختام املنافسات 
كانت مع األردني مهند العظامات، 
الذي شارك بنص عنوانه »ضحية 
مجتمع« ط����رح من خالله قضية 
)العنوسة( بشكل جريء، حيث 
أش����اد العميمي بشجاعة الطرح، 
وق����ال إن القصي����دة ممي����زة في 
موضوعها وقد انقسمت إلى قسمني، 
وأن املقدمة لم يك����ن لها ارتباط 
مبوضوع القصيدة وأن األسلوب 
فيه ش����يء من النمطية، ورأى أن 
الفكرة  الشاعر بتوصيل  انشغال 
قد طغى على انش����غاله بالصور 
الشعرية، وقال إن بعض األبيات 
ج����اءت كنظم أكثر منها ش����عرا، 
والحظ السعيد أن النص انقسم 
إلى قسمني وأن احلماس كان واضحا 
في البداية، وبني أن دخول الشاعر 

إلى موضوع القصيدة كان مفاجئا 
ولم يكن هن����اك رابط بينه وبني 
مدخل القصيدة. وقال احلسن إن 
موض����وع القصيدة جيد وجديد، 
وأن الش����اعر ذهب إلى نرجسية 
مخيفة في متجيد الذات، وحتدث 
عن أسباب املشكلة موضوع النص 
كما طرحها الشاعر والعالج الذي 

طرحه الشاعر ومدى قبوله. 

ضيفا الحلقة.. الوسمي والبراك 

الش���رف في احللقة  ضيف 
اخلامسة كان الشاعر الكويت���ي 
س���عد براك العازمي أحد جنوم 
برنامج شاعر املليون في النسخة 
الثانية، والذي حتدث من خالل 
تقرير خاص عن أهمية برنامج 
شاعر املل�يون وما أصبح ميثل���ه 
للشعراء واجلمهور من متذوقي 
العازمي عن  الش���عر، وحتدث 
مشاركته في النسخ����ة الثانية 
من ش���اعر امللي��ون، وما حظي 
به م��ن شهرة وأضواء وانتشار 
إعالم���ي بع���د أن أصب����ح أحد 
جنومه، وقال إنه قام بافتت����اح 
منتدى خاصا به على الش���بكة 
العنكبوتية، وأنه بصدد إصدار 

ديوان���ه املطبوع، وأش���ار إلى 
احتمال مش���اركته في النسخة 
القادمة من املسابقة، وقدم خالل 
التقرير قصيدة جميلة امتدح من 
خاللها عاصم���ة الثقافة واألدب 
»أبوظبي«. كما حل الفنان محمد 
الوس���م����ي ضيفا على احللقة 
وتغ��نى بقصيدة وطنية جميلة 
من كلم�����ات الشاعر سعد براك، 
رافقه خ����الل األداء إح����دى فرق 
الفنون الشعبي�����ة اإلماراتية، 
حيث تفاعل مع���ه اجلمه����ور 
بطريقة رائعة وأضفت الفق�����رة 
املزيد م���ن التألق واجلمال على 

مجريات احللقة.

تأهل الجابري والرشيدي

قبل اإلعالن عن نتائج املنافسات 
حت����دث الضيف����ان في اس����تديو 
التحليل عن مش����اركات الشعراء 
وتقييمات أعضاء جلنة التحكيم 
لهذه املشاركات، وركزا على بعض 
اجلوانب املضيئة في القصائد التي 
دللت على ثراء جتارب الش����عراء 

املشاركني.
بعد ذلك مت اإلعالن عن نتائج 
املنافسات ومنحت جلنة التحكيم 
بطاقتي التأهل لكل من اإلماراتي 
عبداهلل اجلابري الذي حصل على 
أعلى درجات اللجنة )48 من 50( 
والسوداني محمد بركي الرشيدي 
)45 من 50( ليصبح أول شاعر من 
القارة األفريقية ينتقل للمرحلة 
الثانية من املنافسات منذ انطالق 
البرنام����ج في نس����خته األولى، 
ومع تأهل اجلابري والرش����يدي، 
انتقل الشعراء الستة إلى مرحلة 
التصوي����ت اجلماهي����ري والذي 
يستمر أسبوعا ويتأهل من خالله 
الش����اعران احلاصالن على أعلى 
نسبة من األصوات مع بداية احللقة 
السادسة يوم األربعاء القادم، وقد 
التحكي����م درجاتها  منحت جلنة 
للش����عراء كالتالي: بندر اجلهني 
)40 من 50( سعود العواجي )44( 
فرحان العازمي )40( علي عبداهلل 
الكعبي )40( فالح املورقي )44( 

ومهند مفلح العظامات )39(.

والتش����بيهات، والذي قلما يوجد 
عند شاعر آخر.. وأشاد العميمي 
باحلضور اجلميل للشاعر، وقال 
إن النص متماسك وجميل من أول 
بيت إلى آخر بيت، وأنه ال يوجد 
حشو أو تكرار أو ترهل في الصور 
الشعرية ولفت إلى اشتغال الشاعر 
على املتناقض����ات وصياغتها في 

قالب شعري جميل وموفق.
املتسابق الرابع علي الكعبي، قدم 
نصا فيه الكثير من الفلسفة، أشاد 
به احلسن وقال إنه نص متماسك 
ككتلة واحدة ف����ي املوضوع ولم 
يغرق في الرمزية وظل مفتوحا على 
املتلقي، وأشار إلى أن النص اعتمد 
على اللعبة اللغوية التي جعلته 
متفردا عن سواه.. وأشار العميمي 
إلى أن النص فلسفي وينتمي إلى 
املدرس����ة العمانية واحتوى على 
الكثير من الصور الشعرية، ولفت 
إلى حتويل الشاعر لكثير من الصور 
واملفردات غير املادية إلى أماكن ما 
أضفى على النص شيئا من اجلمال.. 
وأشار السعيد إلى بحر القصيدة 
»املنكوس« وقال إن أول بيتني في 
القصي����دة فيهما نوع من الغرابة 
والتركيبة العجيبة، ورأى أنه لم 

يكن هناك هدف واضح في األبيات 
وقد حتدثت عن مفاهيم عامة.

خام����س املتنافس����ني، فرحان 
العازمي، ش����ارك بنص وجداني 
جميل، أش����اد به السعيد وقال إن 
قافيته جاءت مميزة وأنه نص فيه 
شموخ الشعر، كما أشاد باألبيات 
اخلتامية التي جاءت جميلة جدا. 
وقال احلسن إن النص جميل من 
حيث موضوع����ه ألنه حتدث عن 
جتربة ذاتية عاشها الشاعر الذي 
استطاع مبهارته الشعرية توصيف 
هذا املوقف، وأشار إلى أن الشاعر 
اعتمد أس����لوب الطباق واملقابلة 
القصيدة مشتقة من  أن  وأوضح 
خ����الل املوقف ال����ذي فرض على 
الشاعر األس����لوب الذي يتناسب 
مع املوضوع والشكل اللذين احتدا 
في صورة واحدة من أجل تأدية 
الغرض. وأشاد العميمي بخامتة 
القصيدة التي أنهت املشهد بطريقة 
جميل����ة، ونبه الش����اعر إلى عدم 
الوقوع في النمطية والتكرار خالل 
صياغة األبيات والتي كاد أن يقع 

فيها في طريقة تكرار الكلمة.
املتسابق السادس، فالح املورقي، 
أدهش اجلمهور م����ن خالل أدائه 

الظفيري  السعدون )47%(، الفي 
)38%( ومحمد اجلرموزي )%43( 

خارج نطاق املنافسة.

مجريات الحلقة الـ 5

متيزت مجريات احللقة بقوة 
املنافس����ة ومتيز النصوص التي 
شكلت مفاجآت جميلة ألعضاء جلنة 
التحكيم واجلمهور الذي عاش ليلة 
شاعرية ممتعة مع اإلبداع والتميز. 
أول فرسان احللقة، بندر اجلهني، 
شارك بنص جميل، أشاد به أعضاء 
اللجنة وقال عنه د.غسان احلسن 
إنه جميل وفيه كثير من اجلهات 
والتوجهات، وأش����ار إلى تضمني 
الش����اعر لكلمات جديدة ومميزة 
في النص الذي انقسم إلى قسمني 
التناول، األول سردي،  من حيث 
والثاني ذهب فيه الشاعر إلى نوع 
الزمان  الدرامي فيه  التشكيل  من 
واملكان والشخوص واحملاورات 
واملش����اعر، وبدوره قال سلطان 
العميمي إن النص جميل وأش����اد 
بالسالس����ة في االنتقال من بيت 
آلخر، وأش����ار إلى طغيان دالالت 
املكان في النص وازدحامه مبفردات 
احلركة التي أضفت حيوية  وثراء 
على النص، وبني أن الشاعر كاد يقع 
في نوع من النمطية في بناء بعض 
أشطر النص.. ومن جانبه أشاد حمد 
السعيد بحضور الشاعر ومتيزه 
وحتدث عن بحر القصيدة »احلدا« 
وأشار إلى ذكاء الشاعر في اختياره 
للبحر ألنه يس����اعد على اإللقاء، 
كما أشاد بقافية النص التي جاءت 
منس����جمة، وعلق على استخدام 
الش����اعر لبعض املفردات التي لم 

تكن مناسبة في توظيفها.
املتسابق الثاني سعود العواجي، 
شارك بنص مميز بعنوان »أسمى 
مكان« وصفه العميمي بأنه جميل، 
وأشاد بالتسلس����ل واالنسيابية 
املوجودة فيه، والصور الشعرية 
اجلميل����ة، ولفت إل����ى أن األبيات 
الثالث����ة األخي����رة خفت����ت فيها 
الشاعرية، وقال السعيد إن النص 
متجانس رغم أن الفكرة مستهلكة 
وأشار إلى أن على الشاعر اختيار 
الش����عر  مواضيع مغايرة تثري 
والساحة وتفيد املجتمع، وأوضح 
أن دخول الش����اعر في املديح كان 
جميال وذكيا.. وحتدث احلس����ن 
عن اإلضاءات والعبارات الشعرية 
اجلميلة في األبيات ودقة التصوير 
والتعبير، وأشار إلى وجود ثالث 

عبارات بنفس املعنى.
ثالث الفرسان اإلماراتي عبداهلل 
اجلابري، شارك بنص متألق، نال 
على ثناء وإش����ادة أعضاء جلنة 
التحكيم، وقال عنه السعيد إنه نص 
ناضج وأن جميع الصور الشعرية 
التي وردت فيه تخص الش����اعر 
وال تخص غيره، وقال احلسن إن 
النص يتج����اوز مرحلة املفاجآت 
إل����ى احلديث عما ف����ي النص من 
جمال، وأشار إلى استخدام الشاعر 
خلمس����ة ألوان من ألوان الصور 

حسين الشمري
ش����رفت منافس����ات احللق����ة 
اخلامسة من برنامج شاعر املليون 
في نسخته الرابعة، بحضور الفريق 
أول سمو الش����يخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائ����د األعلى للقوات املس����لحة 
وسمو الش����يخ هزاع بن زايد آل 
الوطني.  نهيان مستش����ار األمن 
وأضفى حضور س����موهما تألقا 
وجم����اال كبيرين عل����ى فعاليات 
احللقة، ومنح دفعة معنوية قوية 
املتنافسني على مسرح  للشعراء 
شاطئ الراحة، والذين حرصوا على 
احلضور بق����وة وتقدمي نصوص 
متميزة ترتقي إلى مستوى املنافسة 

واحلضور. 
كم����ا حضر فعالي����ات احللقة 
س����عادة محمد خل����ف املزروعي 
مدير عام هيئ����ة أبوظبي للثقافة 
والتراث، وعدد من كبار الشخصيات 
وأعضاء السلك الديبلوماسي في 
دولة اإلمارات، وحشد من وسائل 

اإلعالم وجمهور غفير.
وقد تواصلت مس����اء األربعاء 
التحدي واملنافسة  املاضي رحلة 
البي����رق من خالل  للوصول إلى 
احللقة اخلامس����ة من النس����خة 
الرابعة في أكبر وأضخم برنامج 
مسابقات في تاريخ الشعر النبطي 
واإلعالم املرئي »ش����اعر املليون« 
الذي يحظى برعاية كرمية ودعم 
ال محدود من سمو الشيخ محمد 
بن زاي����د آل نهيان، في إطار دعم 
التنمية  املتواصل ملسيرة  سموه 
الثقافية واألدبية، واستراتيجيات 
صون التراث العريق إلمارة أبوظبي 

ودولة اإلمارات.
وتنافس خالل احللقة التي مت 
بثها على الهواء مباشرة من مسرح 
شاطئ الراحة يوم األربعاء املاضي 
على قناة أبوظبي األولى ومحطة 
»إم����ارات إف إم« وأعيد بثها على 
قناة شاعر املليون، تنافس كل من 
الش����عراء: بندر اجلهني وسعود 
العازمي من  العواجي وفرح����ان 
السعودية، عبداهلل سالم اجلابري 
من اإلمارات، علي عبداهلل الكعبي 
من س����لطنة عمان، فالح املورقي 
العتيبي من الكويت، محمد بركي 
الرشيدي من السودان، ومهند مفلح 

العظامات من األردن.
الثمانية  وقد حرص الشعراء 
على قوة احلضور واألداء وتقدمي 
نصوص مميزة ترتقي إلى مستوى 
املنافسة، لضمان احلصول على 
أعلى درجات جلنة التحكيم التي 
تضم في عضويتها لهذه النسخة: 
د.غسان احلسن، األستاذ سلطان 
العميمي، واألستاذ حمد السعيد، 
ومبا يؤهلهم حلجز بطاقة للمنافسة 

في املرحلة الثانية.

استديو التحليل

انطلقت انش����طة احللقة من 
اس����تديو التحليل م����ع اإلعالمي 
ع����ارف عمر وضيفي االس����تديو 
الش����اعر والناقد سالم املعشني، 
والشاعر مانع بن شلحاط، حيث 
حتدثا عن جزئي����ة التحديث في 
املفردة الشعبية والفرق بني مفهوم 
التحديث واحلداثة، وأثر البيئة التي 

ينتمي إليها الشاعر في ذلك. 

نتائج الحلقة الـ 4

مع بداية احللقة وقبل اإلعالن 
عن نتائج التصويت الذي استمر 
أس����بوعا على س����تة من شعراء 
احللقة الرابعة، ش����اهد اجلمهور 
تقريرا تضمن مقاطع من مشاركة 
الشعراء، ومقتطفات من تعليقات 
أعضاء جلن����ة التحكيم، بعد ذلك 
الش����اعرين  مت اإلعالن عن تأهل 
سلطان األسيمر بأعلى نسبة من 
األصوات ونسبة إجمالية )%66( 
ومبارك بوظهير بنسبة إجمالية 
)59%(، وأصبح الشعراء األربعة: 
عبداحملسن املسعودي )51%(، فواز 

محمد بركي الرشيدي حلظة إعالن النتائج

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة احلضور

ف����ي نهاية احللقة ال� 5 مت اإلعالن عن أس����ماء الش����عراء 
املتنافسني في احللقة السادسة واألخيرة في املرحلة األولى 
من املنافس����ات يوم األربعاء القادم وهم: مستورة األحمدي، 
وعبداهلل حديجان، وعرميان السبيعي من السعودية، سليمان 
العلو القعيدي من سورية، سالم الكعبي من اإلمارات، تيسير 
الزالبية من األردن، محمد فهد العرجاني من الكويت، وخالد 

صالح الشمري من قطر.

فرسان الحلقة السادسة


