
 1 

 

 
 

 

 الشاعر العربي الكبير سعدي يوسف

 يفوز بجائزة األركانة العالمية للشعر

 

 

 
لجنة تحكيم جائزة األركانة  ،2009يونيو 23يوم  ،اجتمعت بمدينة الرباط

 التي يمنحها بيت الشعر في المغرب بشراكة مع مؤسسة صندوق العالمية للشعر

 : وعضوية ريا/باريس(،سوي )حديد صبحي الناقد برئاسة ،والتدبير اإليداع

 بوحمالة بنعيسىمحمد الغزي )شاعر/تونس(،  )شاعر/تونس(، الوهايبي منصف

 (./المغرب)شاعر خداري ونجيب( /المغرب)شاعر حسن نجمي (،/المغرب)ناقد

عر العربي الكبير سعدي ح الجائزة في دورتها الرابعة للشاوقررت باإلجماع من

 يوسف)العراق(.
 

 ي أصدرته لجنة التحكيم:وهذا نص البيان الذ

 

في إطار التقليد االحتفائي بالشعراء، المغاربة والعرب والعالميّين، 

الذي سنّه "بيت الشعر في المغرب" تفعيال منه لمواثيقه وأعرافه 

بي  :الشعراء في الدورات الثالث السابقة هابعد أن حازوالتأسيسية، 

 )فلسطين(، درويشمحمود ، و )المغرب( محمد السرغيني ،)الصين(ضاو
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، وذلك تحية رمزية من "بيت الشعر في )العراق( الكبير سعدي يوسف

لمنجز  كذاالسم شعري شامخ و المغرب"، وعموم الشعراء المغاربة،

صّوري يؤّشر على كدّ توثرّي، يغطي حوالي ستة عقود،  د شعري مدي

آثار  لهماكانت اإلشادة بعلى مثابرة كتابية جديرة وعصامي وملحاح 

الذائقة  فيولوعي الشعري العربي المعاصر أا ملموسة ومحفّزة سيّان في

 القرائية بالعالم العربي.

، عند سعدي دورتها الحاليةترسو، في  وإذن، وجائزة "األركانة"

طائلة لشاعر محنّك،  ويةمعن يوسف فإنّما هي تسدي قسطا من مديونيّة

استثارة وق إلى الشعرية العربية المعاصرة فطن، ومبتكر ال يمكن التّطر

تمفصالتها.. بمعزل عن وأسئلتها.. سيروراتها وكبريات قضاياها 

بالذات، في هذا و النوعية التي كانت له، هواستحضار البصمة القوية 

تمثاّلت، الشيء ويلة أخوتلوينات.. وتوليفات.. موضوعات والشأن: معاجم 

، قيمة إبداعية دون شكيشّكل، وشعرية المتوالية الذي تعبّر عنه دواوينه ال

المثمرة، إلى العربية، لمدّونة مكتنزة وعن نقوالته المائزة  فضال .مضافة

 السرد العالميّين. ومتونا أساسية في الشعر وتقترح نصوصا 

و عدي يوسف هلعل ما يستحق التأّمل في المشوار الشعري لسو

ذلك بأثر من واقتداره الذاتي ليس فقط على مبارحة موقف االحتراز، 

الجمالية في مطلع خمسينيات القرن الماضي، على واعتناقاته اإليديولوجية 

شعرية الريادة التي نهض بها رعيل من الشعراء العراقيين سبقوه بسنوات 

على ود الشعري ، بل االنضواء، بعدها، إلى عقيدة التجديو، قليلة ال غير
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 توّسالته، من ديوان آلخر، متنّصال من أيّما مهادنةوتطوير أدواته 

ان مشروعه الشعري عند النقطة التي تقاعس كتابي قد يثـبّـتو تصّورية أ

إذ ومن فرقاء المجال الشعري العربي الراهن.  العديد ما انتهى إليهاكثيرا 

خّول عنت ولمتطلّب الصعب من جهد هذا ا عليه لما يمليهاستجاب، عن تبّصر، 

مرجعيات وأصوات واحدا من أبرز  عن استحقاق،و، أن يصبح له، في المقابل،

، تحّرجات البداية التي تلقاء ذلكيتخّطى،  أنالنادي الشعري العربي الحداثي و

استحكمت في أعماله الشعرية الباكرة، مثل "أغنيات ليست لآلخرين"، 

 ة الصلبة لهويته الشعرية المتفّردةيمسك بالنّواريثما  قصيدة"، 51"و"القرصان"، 

 بعيدا عن السماء"و" "نهايات الشمال اإلفريقيو الّرماد"وبدءا من "النجم 

 خذ،""تحت جدارية فائق حسن"و" مشاغلهواألخضر بن يوسف "و" األولى

" صالة الوثني؛ وصوال إلى أعماله المتأخرة، مثل ""وردة الثلج ،خذ القيروانية

 قصائد"و" الشيوعي األخير"و" حفيد امرئ القيس"و" الخطوة الخامسةو"

 المكلّفةو الّشاقة في المسافة المترامية،"..؛ ومةقصائد الحديقة العا"و" نيويورك

التعيّن القسمات العريضة لبرنامج تعبيري وشك، كان أن أخذت في االرتسام دون 

منفصالته وفردات اليومي يقوم على لغة ذات نكهة مستجدّة.. على مواالة م

 الباطنية التي تزخر بهاواورائية الموللمنازع الميثولوجية وتشّظياته.. كإبدال 

االرتقاء والمدّونة الشعرية العربية التّموزية.. على تمجيد أمكنة الحياة الجارية 

موع هّشة ومنذورة جوالمرذولة.. على استدماج ذوات وباستعاريّة أفضيّتها التحتيّة 

.. على ابتناء الخالّق رتوب المعيش في صميم الممكن الشعريو الغبنوللحاجة 

ما يجعل من تجربته و هو  ..جاذبة مفارقاتو، توّضعات أصيلة تداعياتومحكيات 

خبرات رؤياوية دالّة تضفي عليها لمسته والشعرية محفال لتفاعالت وجودية 

 ملحمي متعال.التخييليّة الرشيقة طابع تاريخ 
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فإن مّما يزكي  ، كان ال جدال في مكانة سعدي يوسف الشعريةإذا و ،هذا

شغفه به، وحبّه للمغرب  المتمثلة في خصاله النبيلة إحدىنيله لجائزة مغربية 

ذلك من على  ال أدلّ و .تقديره للنخبة الشعرية المغربيةوبشرا وتاريخا، وأرضا 

ت التي تأتيه من بلدنا، إذ يا ما يثلج صدره أن يحّل المداومة للدعوا ته التلقائية تلبي

إقامته شعريا. فمنذ ويحيي معهم صلة المودّة إنسانيا وبين ظهراني المغاربة 

يجول في وله أن يستكشف المغرب أتيح الجزائرية، أي منذ حوالي أربعين عاما، 

بالتالي، ينسج، والثقافي الحّي وربوعه ويتعّرف، عن قرب، على جوهره التاريخي 

فاعليه اإلبداعيين منتهيا، خالل المدّة األخيرة، إلى وعالئق جميلة مع رموزه 

 هي مناسبة للقول بأن الوسط الشعريو .التفكير جدّيا في اإلقامة بالمغرب

فسيكون مدعاة للبهجة أن تتحقّق  ،شاعراوقد غنم سعدي يوسف إنسانا و ،المغربي

 أصدقائه.وين إخوته يقيم في وطنه الثاني بوهذه األمنية 

إنها تحية رمزية، إذن، من "بيت الشعر في المغرب" السم شعري كبير 

خصاله اإلنسانية سواء وعربون امتنان من المغرب الشعري ألفضاله اإلبداعية و

 بسواء.

 

 

بعد حيازته  . 1934الشاعر سعدي يوسف من مواليد مدينة البصرة سنة 

غادر العراق في الصحافة الثقافية. وتدريس عمل بال،لشهادة اإلجازة في اآلداب 

                  منذ سنة  ليستقر ،غربيةوعدة دول عربية سبعينيات القرن الماضي متنقال بين 

 ببريطانيا.1999

كما  ،ع الشعريةيالمجامووين أصدر سعدي على مدى ستة عقود العديد من الدوا

 عالم إلى اللغة العربية.من جهة أخرى، بترجمة أعمال كبار شعراء ال ،قام
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 :الشعريةأهم أعماله  بين من

  (1965) قصائد مرئية -

 (  1972نهايات الشمال اإلفريقي ) -

  (1972يوسف ومشاغله) خضر بناأل -

  (1977) خضر بن يوسف قصيدته الجديدةكيف كتب األ -

  (1979قل صمتاً )أقصائد  -

  (1987خذ وردة الثلج ، خذ القيراونية ) -

  (1994يروتيكا )إ -

 ( 1997القرد المفكر ) حانة -

 (2007)يدخل الجنة الشيوعي األخير-

 في الترجمة:

  (1979والت ويتمان ) ،اق العشبورأ -

-  ً   (1979كافافي ) ،لإلسكندرية التي تفقدها وداعا

  (1979يانيس ريستوس ) ،إيماءات -

 ( 1981لوركا ) ،األغاني وما بعدها -

  (1981نغاريتي )أو ، سماء صافية -

  الشعرية الرفيعة:واألدبية  حاز الشاعر سعدي يوسف العديد من الجوائز

الجائزة االيطالية العالمية، وجائزة )كافافي( من جائزة سلطان العويس،

جائزة ، (2005جائزة فيرونيا اإليطالية ألفضل مؤلٍف أجنبّي )، الجمعية الهلّينية

 .(2008) المتروبولس في مونتريال في كندا
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أحدثها بيت  ،يةوجائزة األركانة العالمية  للشعر،هي جائزة للصداقة الشعر

التدبير، لشاعر ويداع منحها، بشراكة مع مؤسسة صندوق اإليالشعر في المغرب و

الحرية ويتميز بتجربة خالقة في الحقل الشعري اإلنساني ويدافع عن قيم االختالف 

 سلم .الو

"األركانة" رمزا لجائزته ر في المغرب اسم اختيار بيت الشعيعود سبب و

تحديدا في وإال في المغرب، تفريدة ال تنبالشجرة الشعرية العالمية  لكون هذه  ال

حوض ماسة.شجرة ومنطقة محصورة من جنوب المغرب بين األطلس الكبير 

ظهر كونا غامضا ت  وكما القصيدة، بعيد شجرة الزيتون،لكنها ،عن قرب،تشبه من 

 ذاته.مستقال ب

للشاعر العربي الكبير سعدي يوسف في شهادة الجائزة وسيتم تسليم درع و

 بمسرح محمد الخامس بالرباط.  2009أكتوبر  24حفل شعري كبير ينظم يوم 

 

 

 


