
 

 

 
 

 

 فوز الشاعر الأملاين فولكر براون
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اجتمعت، في الرباط، لجنة تحكيم جائزة األركانة العالمّية للشعر، التي  
ها سنوّيًا بيت الشعر في المغرب، بشراكة مع مؤّسسة الرعاية لصندوق َيمنح  

تكّونت اللجنة من الشاعر رشيد  لثقافة.ن مع وزارة اتدبير وبتعاو  اإليداع وال
المومني )رئيسًا(، واإلخوة: الناقد عبد الرحمن طنكول، الشاعر حسن 



 

قد خالد بلقاسم، االشاعر محمد بودويك، الننجمي، الشاعر نجيب خداري، 
 محمد أهروبا. والشاعر
، في دورتها 2015وقد آلت جائزة األركانة العالمّية للشعر للعام    
الذي ظّل وفيًا  Volker Braunبراون  ة، إلى الشاعر األلماني فولكرالعاشر 
، منهاقصيدٍة م تفاعلة مع زَ  مدى نصف قرن لجوهر الشعر، بكتابة  على 

 تبّث شعاعه، بحثًا عن التوازن داخل عالم م هتّز.م نتصَرة لألمل، 
ن يكتب  الشاعر فولكر براون قصيدًة تنعت ق  من أشكال التقليد من دو     

 أن تتنّكَر لروح التراث الشعرّي أو تنجّر وراء حداثة مبتورة.
ْن      فولكر براون يتأّمل  قضايا اإلنسان والمجتمع والعالم، انطالقًا م 

ؤية شعرّية وفلسفّية ثاقبة تتجّدد  باستمرار. وهو ما أّمن له اإلسهام في  ر 
قة تجمع  بين حيوّية إثراء الشعر األلمانّي واألوربّي واإلنسانّي بتجربة عمي

ة مكينة، الوعي النقدّي ورهافة الحّس الشعرّي، الذي يغتذي لديه بخبرٍة أدبيّ 
 ه للكتابة في أكثر من جنس أدبّي.أّهلتْ 

لد فولكر براون في السابع من مايو     ه   1939و  في ْدريْسَدن، ماَت والد 
تيمة إلى جانب لة يَ في األيام األخيرة من الحرب العالمّية الثانية، فعاَش طفو 

 التحالف. تها قوات  إخوته األربعة ووالدته في مدينة دّمرَ 
 1960درَس الفلسفة في جامعة كارل ماركس في الْيْبْتسيْغ بين    

إلى برلين الشرقية، وفي نفس  1965، وانتقل بعد تخّرجه في عام 1964و
ْل، "، وعمل بدعوة من هاستفزاز لياألّول " له ديوانه العام صدرَ  يلينه فاْيغ 

زوجة برتوْلْد بريشت، في مسرح "برلينْر أوْنسومبْل"، أحد  أكثر المسارح شهرًة 
، في مسرح "دوْيْتشْس" 1977و 1972في برلين، ثّم عمَل الحقًا، بين 

تياتْر" قْبل أن يعود إلى "برلينْر أوْنسومبْل" حيث عمَل كاتبًا مسرحّيًا بين 
 .1990و 1977



 

رت قْبل التي صدَ  ،أعمال فولكر براون الشعرّية والمسرحّية والنثرّية   
غير أّنها كانت  ،كانت تعكس  وعيًا ثقافّيًا وسياسّيًا عميقاً  ،وحدة  األلمانيتْين

، في الوقت نفسه، حفيظة الشيوعّيين وأصحاب القرار السياسّي في  ت ثير 
اكية الواقعّية وتناقضات الدولة، ألمانيا الشرقّية؛ ألّنها كانت تنتقد  االشتر 

اإلذعان لواقٍع سياسّي هّش  راجعة الذات، وترفض  وتدعو إلى اإلصالح وم  
 ت ْمليه أجهزة  الدولة الم ستبّدة.

ى عن الواقع، لْم يكن فولكر براون ي دافع  عن آرائه ومواقفه، وهو يتوارَ    
ّنما كان م ثقفًا فاعاًل ي   ختالف في م جابهة  اليأس ؤمن  بقّوة اإلبداع واالوا 

في عام  PENنضّم إلى نادي القلم الدولي اوغواية األفكار الجاهزة، ف
لى رئاسة اّتحاد الك ّتاب في عام 1970 لى أكاديمية الفنون 1983، وا  ، وا 

 .1983في عام 
كثيرة؛ منها "جائزة  حاَز فولكر براون قبل سقوط جدار برلين جوائزَ    

، 1980، و"جائزة هاينريْش ماْن" في عام 1971 هاينريش هاْينه" في عام
ها ألمانيا 1988و"الجائزة الوطنّية" في عام  ، وهي أعلى جائزة تمنح 

 الشرقّية، على الرغم من أّنه كان م راَقبًا من جهاز م خاَبراتها.
عد الوحدة األلمانية في عام رت بَ لقيت أعمال فولكر براون، التي صدَ    
، فحاَز اٍت عديدة، ترحيبًا كبيرًا من القّراء والنقادوت رجمت إلى لغ 1990

قْبل أن  1996، و"جائزة النقد" في عام 1992"جائزة ذاكرة شيللر" في عام 
ب "جائزة بوشنر"،  2000غة والشعر في عام ت توّ َجه  األكاديمية األلمانّية للّ 

  وهي أهّم جائزة أدبّية في ألمانيا على اإلطالق.
 

    
    


