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ِ
الشعراء ظالل ٌ وأفياء
أمير
ُ
كون ٌ يرت ّقب وجمد ٌ يرت ّتب ،يف غربة الضاد وتطاول األض��داد ،كان للغة البيان على

يليق به إ ّ
أرض األجماد ميعادٌ ،فمضمار الشعر ال ُ
رفيع للعماد ،
ال كل
ٍ
طويل للنجادٍ ،
ُ
احملك احلقيقي لعبقرية اللغةُ ،
ديوان
شديد االعتزاز بإرث األجداد .إنه الشعر يا سادة،
ُ
وحديث النبوءات.
العرب اخلالد ،ماد ُة كتاب اهلل
الشعر الذي قرر أن يُلقي نبوء َة نوحه على جودّي عاصمة اإلمارات يف (أبو ظيب) ،كانت
إمارة الشعر جديرة باإلمارات ،ومن ذا الذي سيزايد على أبناء زايد ،هناك تربعمت النواة
لربنامج أمري الشعراء ،ومتخضت عقول األف��ذاذ عن فكرة تتجاوز األزم��ان ،وتستحث
احملكي ؛ لتسليط الضو ِء ثاني ًة على بديع
الرؤى ،و َت ْكسر رتاب ًة االعتياد على نشاز الكالم
ّ
لغة الربيع ،وكانت لإلرادة قو ٌة كافيةٌ لتحويل احملال إىل اإلمكان هاتف ًة بكل اعتزاز.
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ل� ��غ �ت�ي وأف� � ��خ� � ��ر إذ ب ��ل ��ي ��ت حب��ب��ه��ا
ف ��ه ��ي اجل� ��م� ��ال وف��ص��ل��ه��ا ال ��ت ��ب ��ي ��انُ

ع� � ��رب� � ��ي � � � ٌة ال ش�������ك أن مج� ��اهل� ��ا

م ��ت ��ب � ّ�س ��م ٌ يف ث��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ره ال � ��ق � � ُ
�رآن
ُ
ولسان احلال لكل شاعر عربي ،يشارك يف مسابق ٍة ُد ّر ّي ٍة دور ّي ٍة مهم ٍة بهذا احلجم ،
يقول:
ل ��ن ��ا يف اجمل� ��ل� ��س ال� ��ص� ��در ال ��ف ��س ��ي ��ح ُ

وأص� ��غ� ��رن� ��ا ل � ��ه ق ��ـ ��ـ ��ـ ��ـ ��ـ ��ـ � ٌ
�ول ص��ح��ي� ُ�ح

ن� ��ه� � ُّ�ز م � ��ن امل� ��ن� ��اب� ��ر ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل ع ��ـ ��ـ ��و ٍد
وم� ��ن� ��ا خي�����رج ال ��ل � ِ�س ��ن ُ ال��ف��ص��ي��ـ��ـ��ـ� ُ�ح
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نعم ،إنها حلظةٌ ّ
برناجما كهذا هو حتمي
تقاطع مع اجملد .إن
خلق ٌة  ،كان للجد فيها
ٌ
ً
االنبثاق حني يكون للفكر أمراء  ،وللحرف شعراء ،فال بد للغة أن تعود للتحليق مبا يليق،
متحديةً كل عائق ،وبالوثائق ؛ ليكون هلا فوق سقف الطموح نهضة ،ويف مساء الصروح
ومضة ،ويف دهشة الروح غمضة.
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ستحق
تتويج ُم َ
ٌ
كأمري الشعراء جلدي ٌر أن يستوقف التأريخ ً
َّ
قائل:
برناجما
إن
ً
ِ
ً
متسائل؟
كفاك عب ًثا بلغة التنزيل

ملاذا كل هذا اإلقصاء!؟
ويف عربيتنا من سحر التبيان ما يعجز عنه اإلحصاء!...
إن��ه الربنامج ال��ذي مت بتميم  ،وك��ان له الفضل باستضافة فضل ،وأزه ��رت رياضه
مبرتاض !!..
إن مس� َو اهل��دف ل��دى مجيع احلاملني على عاتقهم ه� َّ�م إجن��اح الفكرة ،املبتعدين عن
منزلقات املادة املتمسكني باجلادة ،املتدثرين بصدق االنتماء املتعلقني بتوفيق رب السماء،
اجلم الذي ُتنهل منه النجاحات ،اليت متت واليت ال زالت تتبلور لتنساب يف
كان هو املعني ُّ
شرايني االنتظار لكل ما هو ماتع ،ومجيل  ،ورائع.
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الستقطاب املزيد من الشعراءً ،
شاعر امتدت هلم ي ُد
فضل عن أكثر من مخسة آالف
ٍ

رعاية أم�ير الشعراء ،فأخرج نصوصهم من بني غبار الرفوف ؛ ليجعلهم يف مقدمة
الصفوف جبوائ َز ُ
تليق بكل منتمٍ ألمته  ،وهويته  ،ولغته من أرباب الفصحى األجالء.

ً
َ
والعديد املفيد من الدواوين
مطبوعا،
فضل عن إصدار أكثر من مثانية وثالثني ديوا ًنا
ً
اليت وثقت قصائد املنافسات ،لشعراء ينتمون ألكثر من عشرين ً
دول��ة عربي ًة  ،وغري
لون ،
جنس  ،وال
مذهب  ،وال ٍ
عربية ،وذلك يف تظاهرات ثقافية ال تفرق بني ٍ
عرق  ،وال ٍ
ٍ
رجل؛ فالفيصل هو الضاد وال غري الضاد!
وال امرأ ٍة  ،وال ٍ

وهل غري الضاد يستحق البذر وانتظار احلصاد؟!

هناك يف عاصمة الفكر لعامل جديد ،عا ٌ
ُصر على اعتالء هرم اهلوية ،معت ُز بكل ما هو
مل ي ٌّ
ُ
اخلليج عاصم ًة حبجم (أبو ظيب) ،عاصم ًة عذراء كمريم ،
حيضن
عربي هناك ،حيث
ُ
والشعر عيساها!...
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عاصمة ه ّزت إليها جبذع النخل ،فتساقط منه الشعر ً
غضا طريًا  ،ورط ًبا جنيا..
والينع فوق هامات الثريا ،إنها املدينة اليت
إنه خنل (أبو ظيب) حيث اجلذور يف األرض
ُ
تستحق الريادة واإلش��ادة ،حلجم ما حتتويه من الطموح ،وبقدر متانة األساسات تبنى
ال��ص��روح ،وإن دول��ة متيزت يف كل امليادين جل��دي��ر ٌة أن حتفظ باهتمامها بالعربية
جوهر الدين.
الفصحى
َ
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تجليات اإلبداع
َّ
جيل  ،وحت ٍد ال يقبل
إن ما يصبو إليه
ٌ
برنامج كأمري الشعراء هلو أك ُ
رب من استيعاب ٍ

التعطيل ،وال التأجيل ،وستمضي أبو ظيب وأكادمييتها مبفكريها وأدبائها  ،وشعرائها،
وأمرائها إىل كسر مت ّن ِع املستحيل !...

ُ
ولسان اإلمضاء من القائمني عليه مرددًا ومنشدًا :
إذا ك�����ان�����ت ال � ��ن � ��ف � ��وس ك�����ب�����ا ًرا
ت� ��ع� ��ب� ��ت يف م� � � ��راده� � � ��ا األج � � ��س � � ��ا ُم
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إعـــــــــــداد

عادل الحصيني
متابعة وإشراف

فيصل المرزوقي
م� ��ن� ��ش� ��ورات وح � � ��دة ال ��ب ��ح ��وث
وال ��ن ��ش ��ر ب ��أك ��ادمي ��ي ��ة ال��ش��ع��ر
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