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طواها النسيان

لهـــجــــةعـــــــــــــــربية

Dialect 

Forgotten The 
Arabic 

The Million’s Poet competition broadcasted from the beach front of Al-Raha Theatre in front of a packed live audience, the show is one of the highest-rated on Abu Dhabi TV.
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أن كان بمثابــة لهجــة ســائدة تحــدث بهــا أجدادنا 
علــى  النبطــي  الشــعر  أوشــك  يومــي،  بشــكل 
التالشــي واالندثــار مــن لغتنــا العربيــة الفصحــى 
رغــم كونــه لهجــة رئيســية فــي التــراث البــدوي. 
وفــي واقــع األمر، أتــاح الشــعر للمؤرخين فرصــة استكشــاف العديد 
مــن األحــداث التاريخيــة التــي كانــت عرضــة للضياع إلــى األبد لوال 

أن حفظهــا الشــعر مــن شــر الــزوال. 

أمــا اليــوم، فيعــود الجانــب األكبر مــن الفضل فــي إحياء هــذه اللغة 
النبطــي  الشــعر  فرســان  مــن  العديــد  وبــروز  المهجــورة  الموســيقية 
المبدعيــن، إلــى مســابقة شــاعر المليــون التي ســتنطلق في موســمها 
الســادس بعــد أســابيع قليلــة. وسيكشــف البرنامــج التلفزيونــي عــن 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  النبطييــن  الشــعراء  أقــدر  مــن  عــدد 
الذيــن ســيخوضون غمــار المنافســة للفــوز بجوائــز نقديــة إجماليــة 

قدرهــا 15 مليــون درهمــًا.

تّبــث حلقاتــه بثــًا حيــًا ومباشــرًا مــن  الــذي  البرنامــج  وقــد أضحــى 
أهــم  مــن  واحــدًا  غفيــر،  جمهــور  بحضــور  الراحــة  شــاطئ  مســرح 
البرامــج علــى شاشــة تلفزيــون أبوظبــي، ويحظــى بمتابعــة مالييــن 
المشــاهدين فــي أنحــاء المنطقــة وغيرهــا. وليس مــن العصــّي علينا 
معرفــة ســبب تلــك الشــعبية الواســعة التــي تتمتــع بهــا المســابقة. 

الصحراء شعر 
تجّســد المســابقة فــي صميمهــا مناســبة إلحيــاء ثــروة أدبيــة ثمينــة، 
وبــث الــروح فــي واحدة من أقــدم لهجات اللغــة العربيــة التي يعود 
تاريخهــا إلــى القــرن الســادس عشــر ومــا قبــل بــزوغ فجــر اإلســالم 

فــي شــبه الجزيــرة العربية. 

وفــي هــذا الســياق، يقــول ســعادة محمد خلــف المزروعي، مستشــار 
الثقافــة والتــراث فــي ديوان ســمو ولي عهــد أبوظبي ورئيــس لجنة 
أبوظبــي:  فــي  والتراثيــة  الثقافيــة  والبرامــج  المهرجانــات  إدارة 
»فــي يومنــا هــذا، وبعــد مــرور أكثر مــن 1000 عــام على والدة الشــعر 
النبطــي، مــا زال هذا األســلوب األدبي البديع يســحر ألبــاب الماليين 
مــن عشــاق الشــعر األصيــل. وتشــير بعــض األبحــاث إلــى أن تاريــخ 
الشــعر النبطــي ينقســم إلــى حقبتيــن مهمتيــن، يعــود تاريــخ األولــى 
منهمــا إلــى ألــف عــام، فــي حين بــدأت الثانيــة منذ أربعــة أعوام، أي 

بالتزامــن مــع انطالقــة مســابقة شــاعر المليــون«. 

المتعاقبــة،  األجيــال  عبــر  انتقــل  الــذي  النبطــي  الشــعر  ويصــّور 
الظــروف التــي واجهتهــا بلــدان شــبه الجزيــرة العربية قبــل النهضة 
الحيــاة  مجريــات  بذلــك  ليعكــس  اليــوم،  نشــهدها  التــي  الحديثــة 
إلــى  القصائــد  وتطرقــت  البدويــة.  القبائــل  عاشــتها  التــي  اليوميــة 
فــي  بمــا  التقليــدي  العربــي  الشــعر  تناولهــا  التــي  المواضيــع  نفــس 
ذلــك الفروســية والبطــوالت الملحميــة واألمثــال واأللغــاز، إضافــة 
وصــف  خاصــة  والوصــف،  والحكمــة  والكبريــاء  الهجــاء  إلــى 

المحيطــة.  الطبيعــة 

ُتنظــم  مــا  عــادة  التقليديــة،  العربــي  الشــعر  قصائــد  وبخــالف 
القصائــد النبطيــة بارتجاليــة ســريعة وتشــكل مــرآة قويــة تعكــس 
وفــي  الفــوري.  اإلبــداع  علــى  وقدرتــه  للناظــم  الفنيــة  الفصاحــة 
المــوزون  النظــم  لهــذا  األقــرب  األســلوب  يتمثــل  الغربــي،  العالــم 
فــي »الشــعر الحــر« الــذي يتضمــن ابتــكار الكلمــات بالحــد األدنــى 

Once an everyday dialect, Nabati poetry 
was nearly removed from classical 
Arabic language, despite being an 
essential dialect of Bedouin Heritage. 

I n  f a c t,  it  w a s  t h r o u g h  t h i s  p o e t r y  t h at 
historians became aware of many events which 
would have otherwise been lost forever.

Today, the comeback of this archaic musical 
l a ng u a ge a nd of  t he i ngen iou s p o et s  c a n 
be la rgely attr ibuted to the M il l ion’s Poet 
compet it ion. On ly a few week s away from 
commencing, the sixth season of the television 
show will reveal some of the finest Nabati poets 
in the Middle East, who will competing for a 
total prize money of AED 15 million.

Broadcasted from the beach front of Al-Raha 
Theatre in front of a packed live audience, the 
show has become one of the highest-rated on Abu 
Dhabi TV, followed by millions of viewers across 
the region and beyond. And it’s easy to see why. 

Poetry of the desert
At it s core, t he compet it ion is a nosta lg ic 
revival of a great literary treasure and one of 

the oldest dialects of Arabic language, dating back to 
the 16th century and the pre-Islamic age of the Arabian 
Peninsula.

“Today, after more than 1000 years since the origin of 
Nabati poetry, this unique form of literature continues 
to captivate millions of authentic poetry lovers. Some 
researchers point to two important ages in Nabati poetry: 
the first age is a thousand years old, while the second is 
only four years old - it is the age of the “Million’s Poet” 
competition,” states HE Mohammed Khalaf Al Mazrouei, 
Advisor for Culture and Heritage in the Court of His 
Highness the Crown Prince of Abu Dhabi, Chairman of 
the Cultural Programs and Heritage Festivals Committee 
– Abu Dhabi. 

Passed down through many generations, Nabati poetry 
depicted the situations faced by countries of the Arabian 
P e n i n s u l a  b e fo r e  t h e i r  m o d e r n - d ay  r e n a i s s a n c e; 
ref lecting the reality of the Bedouin’s ever yday life. 
The poems dealt with the same subjects addressed by 
classical Arabic poetry, including chivalry and epics, 

Sultan Al Amimi, Director of the Abu Dhabi Poetry Academy and a member of the Million’s Poet jury panel.

HH Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs with Jamal Al Shehhi and  Sultan Al Amimi.

بعد
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proverbs and riddles, as well as satire, 
pride, wisdom, and descriptions – 
especially of nature.

U n l i k e  c l a s s i c a l  A r a b i c  p o e m s, 
however, Nabati poems typically come 
out in a rush, without consideration, 
and are a strong reflection of a person's 
artistic f lair and ability to create on 
the spot. In the Western world, the 
most comparable form of rhythmical 
composition would be “free-styling,” 
which involves creating lyrics with 
minimal background music and saying 
whatever comes to mind. Hence, Nabati 
poems prov ide a gl impse into the 
natural creativity of the Bedouins and 
represent a valuable historical record 
of ancient tribes. 

strIngent crIterIa
A lthough free to choose the topic 
of their choice, contestants in the 
Million’s Poet will have to adhere 
to the strict aesthetic and technical 
standards of Nabati poetr y, which 
include elements such as meter, rhyme, 
figures of speech and metaphors.

“ T he r e  a r e  m a ny c h a r a c t e r i s t ic s 
that make a Nabati poem a ‘winning 
material’, but they don’t all necessarily 
have to combine in one poem in order for 
it to win. Also, there are supplementary 
factors  that increase a poem’s chances 
of winning over another poem,” Sultan 
Al Amimi, Director of the Abu Dhabi 
Poetry Academy and a member of the 
competition’s jury panel, told Shawati’.

“For example, in addition to the poem’s 
concept and its distinctiveness, we look 
at how the poet deals with the poem; 
from one angle or multiple angles. We 
also look at the poet’s visual style, the 
use of rhythmical composition, f low 
of language, inclination of the poem 
to fiction, mystery, realism or ease 
of expression, the interdependence 
o f  v e r s e s,  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d 
conclusion of the poem, among other 
factors" explains Al Amimi, who is an 
established writer and   poet himself.

To top it all, the panel will analyse 
t h e  c o mp e t it o r s ’  b o dy  l a n g u a g e 
during the live episodes and test them 
psychologically to determine their 
personalities – a new criterion that was 
only added in the show’s last season.

“The analysis of the poets’ personalities 
w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  p r e v i o u s 

HH Sheikh Hazza Bin Zayed Al Nahyan, National Security Advisor and Vice Chairman of the Abu Dhabi Executive Council honouring Rashid Al Romaithi with the ‘Bayraq-bearer’ 
title at the 5th installment of Poet of the Million. The Million’s Poet logo.

قصائــد  توفــر  وعليــه،  الناظــم.  ذهــن  فــي  يخطــر  مــا  وإلقــاء  الموســيقي  الوقــع  مــن 
الشــعر النبطــي لمحــة عــن اإلبداعيــة الفطريــة التــي امتــاز بهــا البــدو، كمــا تمثل ســجاًل 

القديمــة.  للقبائــل  بثمــن  يقــدر  تاريخيــًا ال 

صارمة معايير 
يتمتــع المشــاركون فــي مســابقة شــاعر المليــون بحريــة اختيــار الموضوع الــذي يرغبون 
بتناولــه، إال أنهــم ملزمــون بالتقيــد بمعاييــر الشــعر النبطــي الصارمــة من حيــث الجمالية 
واالســتعارات  والقوافــي  الــوزن  عناصــر  ذلــك  فــي  بمــا  الفنــي،  واألســلوب  األدبيــة 

البديعــة.  الشــعرية  والصــور  والتشــابيه  التعبيريــة 

وفــي حديــث لــه مــع مجلــة شــواطئ، أوضــح ســلطان العميمــي، مديــر أكاديميــة الشــعر 
فــي أبوظبــي وعضــو لجنــة تحكيــم برنامــج شــاعر المليــون: »هنــاك العديد مــن الخصال 
التــي تمنــح القصيــدة النبطيــة الجــدارة بالفــوز، وليــس بالضــرورة أن تجتمــع كلهــا فــي 
قصيــدة واحــدة. وعــالوة علــى ذلك، هنــاك مجموعة أخرى مــن العوامل المســاعدة التي 

تعــزز فــرص فــوز قصيــدة على حســاب أخرى«.

المثــال،  ســبيل  »علــى  المتمكــن:  النبطــي  والشــاعر  الكاتــب  وهــو  العميمــي،  ويوضــح 
مــن  لهــا  الشــاعر  تنــاول  إلــى كيفيــة  تميزهــا  القصيــدة ومــدى  إلــى جانــب فكــرة  ننظــر 
زاويــة واحــدة أو مــن عــدة زوايــا، كمــا ننظر إلــى أســلوبه التصويري ومــدى توفر الروح 
أو  الواقعيــة  أو  الغمــوض  أو  الخيــال  إلــى  جنوحهــا  ومقــدار  اللغــة  الشــعرية وسالســة 
ســهولة التعبيــر ومــدى الترابــط بيــن األبيــات ومطلــع القصيــدة وخاتمتهــا، وغيرهــا مــن 

العناصــر التــي تدخــل فــي تقييــم النصــوص الشــعرية«. 

وعــالوة علــى ما تقدم، ســتقوم لجنة التحكيم المختصة بدراســة لغة جســد المتســابقين 
لقــراءة  المباشــرة، وإخضاعهــم  الحلقــات  أثنــاء  المســرح  علــى  وحركاتهــم وحضورهــم 
نفســية معمقــة لمعرفــة أنمــاط شــخصياتهم، وذلــك وفقــًا لمعيار جديد تمــت إضافته في 

الموســم الماضــي مــن البرنامج. 
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season and will continue this season. This segment was 
successfully accomplished by Dr Nadia Bu Hannad, the 
contest's designated psychologist, for the first time not 
only in a public poetry competition but in any TV contest 
show,” notes Al Amimi.

As a result, the performance of some of the poets on stage 
was improved and their self-confidence was boosted. 
In some occasions, the analysis also strengthened the 
connection between the topic of the poem and the poet’s 
personality, which would have already been analysed by 
the psychologist prior to the show.

neW thIs season
Along with the panel judges, which include Sultan Al 
Amimi, Dr Ghassan Al Hassan, a professor and Arabic 
poetry specialist from Jordan, and Hamad Al-Saeed, a 
prominent Kuwaiti poet and editor of a poetry magazine, 
the audience plays a major part in the competition, for 
they can vote in the studio and at home for their favourite 
poets. 
 
In the early days of Million’s Poet, the only way viewers could 
directly engage was by live attendance. But today, multiple 
channels are available, such as SMS, on-screen chatting and 
social media, which have made the show more interactive 
than ever.

بالتحليــل  خاصــة  فقــرة  إضافــة  »تمــت  قائــاًل:  العميمــي  ويشــير 
وستســتمر  الماضــي،  الموســم  فــي  الشــعراء  لشــخصيات  النفســي 
الدكتــورة  بكفــاءة  نفذتهــا  التــي  الفقــرة  حققــت  الموســم.  هــذا 
ملحوظــًا،  نجاحــًا  النفســي  التحليــل  فــي  المختصــة  بوهنــاد  ناديــا 
وتعــد هــذه المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا إدخــال هــذه الفقــرة على 
مســابقات  برنامــج  أي  وعلــى  بــل  جماهيريــة،  شــعرية  مســابقة 

اإلطــالق«.  علــى  تلفزيونــي 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الفقــرة ســاعدت علــى تحســين أداء بعــض 
الشــعراء علــى المســرح وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم، كمــا ســاهمت هذه 
الدراســة النفســية فــي بعــض الحــاالت بتوطيــد الرابــط بيــن الفكــرة 
والقصيــدة وشــخصية الشــاعر التــي قامت الدكتــورة ناديــا بتحليلها 

البرنامج.  قبــل 

الموسم جديد 
إلــى جانــب لجنــة الحــكام التــي تضــم ســلطان العميمــي؛ والدكتــور 
العربــي  الشــعر  مجــال  فــي  والمتخصــص  األســتاذ  الحســن،  غســان 
والمحــرر  المعــروف  الكويتــي  الشــاعر  الســعيد،  األردن؛ وحمــد  مــن 
لمجلـــة مختـصـــة بالشـــعر، يلعـــب جمهــور المشـاهديـــن دورًا محوريــًا 
فــي المســابقة، إذ بوســعهم التصويــت فــي االســتوديو ومــن المنــزل 

المفضليــن.  شــعرائهم  لدعــم 

الحلقــات  حضــور  كان  المليــون،  شــاعر  مســابقة  بدايــات  ففــي 
أتاحــت  التــي  الوحيــدة  الطريقــة  هــو  االســتديو  فــي  المباشــرة 
الجمهــور  أمــام  تتوفــر  اليــوم،  أمــا  للمتابعيــن.  المشــاركة  بــاب 
عــدة قنــوات متنوعــة مثــل الرســائل النصيــة القصيــرة والدردشــة 
علــى قنــوات التلفــزة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، األمــر الــذي 

Moreover, for the first time in the show’s history, 
the Poetry Bayraq (flag) is currently present in the 
UAE thanks to the Emirati poet Rashid Ahmed 
Al Rumaithi, who won the Million's Poet title 
in the show’s fifth season (2011-2012).

The stakes are high at this 15-week competition; 
the Million’s Poet title and Bayraq-bearer will 
receive the grand prize of AED 5 million, the 
second winner AED 4 million, the third AED 3 
million, the fourth AED 2 million and the fifth 
AED 1 million. 

“In the sixth season of the Million’s Poet, there 
will be changes to the stages of the competition 
and the promotion system. T he jur y panel 
members will also have a greater power of 
decision making with regards to selecting 
poets throughout the var ious levels of the 
competition and promoting them to the next 
levels. More surprises will also be announced 
when the competition takes off.”

مســبوقتين  غيــر  وشــعبية  جاذبيــة  إضفــاء  فــي  ســاهم 
البرنامــج.  علــى 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، وللمرة األولــى في تاريخ المســابقة، 
يشــهد موســم هــذا العــام تقديــم »بيــرق الشــعر« مــن قبــل 
شــاعر إماراتي بفضل راشــد أحمد الرميثي الذي فاز بلقب 
شــاعر المليون في الدورة الخامســة للمسابقة )2012-2011(. 

أســبوعًا   15 لمــدة  تســتمر  التــي  المســابقة  وتقــدم 
الفائــز  ســينال  حيــث  القيمــة،  الجوائــز  مــن  مجموعــة 
الكبــرى  الجائــزة  البيــرق  المليــون وحامــل  شــاعر  بلقــب 
وقدرهــا 5 مالييــن درهــم، بينمــا ســيحصل الفائــز الثانــي 
علــى 4 مالييــن درهــم، والثالــث علــى ٣ مالييــن درهــم، 
فــي حيــن ســيحظى الفائــز الرابــع بمبلــغ قــدره مليونــي 

درهــم.  مليــون  بمبلــغ  والخامــس  درهــم، 

لمســابقة  الســادس  الموســم  العميمــي: »سيشــهد  ويتابــع 
مراحــل  فــي  التغيــرات  مــن  مجموعــة  المليــون  شــاعر 
المســابقة وآليــات الصعــود، كما أن أعضاء لجنــة التحكيم 
ســيتمتعون بصالحيــات أوســع مــن جهــة اختيار الشــعراء 
األدوار  إلــى  وتأهلهــم  المســابقة  مراحــل  مختلــف  فــي 
التاليــة، إضافــة إلــى المزيــد مــن المفاجــآت التــي ســيتم 

إبــان انطــالق المســابقة«. اإلعــالن عنهــا 

Sultan Al Amimi is also a member of the  competition’s jury pane.

The Million’s Poet competition will reveal some of the finest Nabati poets in the Middle East.
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Organised every two years alternately with the Prince of Poets 
for Arabic classical poetry, the Million’s Poet is managed by 
the Cultural Programmes and Heritage Festivals Committee, 
which was formed in February 2013 under the chairmanship 
of HE Mohammed Khalaf Al Mazrouei. 

Members of this Committee include representatives from the 
Abu Dhabi Media Company, Abu Dhabi Tourism & Culture 
Authority, General Directorate of Abu Dhabi Police, Department 
of Municipal Affairs, Office of the Ruler's Representative in 
the Western Region (Al Gharbia), Department of Transport, 
Environment Agency - Abu Dhabi, Health Authority - Abu Dhabi, 
and Abu Dhabi Food Control Authority.

“I advise the participating poets to show their best poetic 
presence especially in the final stages of the competition, 
similar to how they appeared before the committee, and to avoid 
meaningless or weak verses in their poems,” Al Amimi stresses.

The sixth season of Million’s Poet was announced last September 
and the jury panel began its regional tour in November, after 
receiving hundreds of applications. And while the first episodes 
will broadcast live in Al Raha Theatre from February 2014, the 
selected participants will be announced as early as January 2014.

كل  تنظيمهــا  يتــم  التــي  المليــون«  »شــاعر  مســابقة  تنطلــق 
عاميــن بالتنــاوب مــع مســابقة »أمير الشــعراء« للشــعر العربي 
الفصيــح، تحــت إشــراف »لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامــج 
 201٣ فبرايــر  فــي  تشــكيلها  تــم  التــي  والتراثيــة«  الثقافيــة 

المزروعــي. برئاســة ســعادة محمــد خلــف 

وتتضمــن قائمــة أعضــاء اللجنــة ممثليــن عــن مؤسســة أبوظبي 
لإلعــالم، وهيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، والقيــادة العامــة 
ممثــل  ومكتــب  البلديــة،  الشــؤون  ودائــرة  أبوظبــي،  لشــرطة 
الحاكــم فــي المنطقــة الغربيــة، ودائــرة النقــل، وهيئــة البيئــة – 
أبوظبــي، وهيئــة الصحــة – أبوظبــي، وجهــاز أبوظبــي للرقابــة 

الغذائيــة. 

فــي  المشــاركين  الشــعراء  »أنصــح  قائــاًل:  العميمــي  ويؤكــد 
بــذات  الظهــور  منهــا،  النهائيــة  بالمراحــل  وخاصــة  المســابقة، 
الحضــور الشــعري القــوي الــذي ظهــروا بــه أمــام اللجنــة، وأن 

قصائدهــم«. فــي  والتكلــف  التصنــع  عــن  يبتعــدوا 

المليــون  لمســابقة شــاعر  الســادس  الموســم  تــم اإلعــالن عــن 
التحكيــم  لجنــة  بــدأت  حيــث  الماضــي،  ســبتمبر  شــهر  فــي 
جولتهــا اإلقليميــة فــي شــهر نوفمبــر بعــد تلقــي مئــات طلبــات 
االشــتراك. وفــي حيــن ســيجري بــث الحلقــات األولــى بثــًا حيًا 
ومباشــرًا مــن مســرح شــاطئ الراحــة بــدءًا مــن فبرايــر 2014، 
فــي شــهر  المختاريــن ســيتم  المشــاركين  عــن  اإلعــالن  أن  إال 

المقبــل. ينايــر 

Rashid Al Romaithi was the first Emirati poet in the competition’s 5-year history to win the prestigious title.AD


