
 

 

 

 

  


 في بالغ عن لجنة تحكيم جائزة األركانة العالمية للشعر:

 
 بالجائزة الشاعر الفرنسي الكبير إيف بونفوا يفوز

 في دورتها الثامنة
 

 
 

  

 

األركانة العالمية للشعر، التي يمنحها  جائزة  اجتمعت، في الرباط، لجنة تحكيم                

التدبير و بتعاون مع وكة مع مؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع سنويا بيت الشعر في المغرب، بشرا

الناقد عبد   من األعضاء:وزارة الثقافة. و قد تكونت اللجنة من الشاعر عبد المجيد بنجلون، رئيساً، و

الرحمن طنكول، والشعراء: دانييل لوفيرس ، حسن نجمي ؛ نجيب خداري، رشيد المومني، رشيد 

 خالص.

 

بإجماع أعضاء لجنة  ، في دورتها الثامنة،2013انة العالمية للشعرللعام وآلت جائزة األرك

إلى الشاعر الفرنسي الكوني إيف بونفوا الذي منح اإلنسانية، من خالل تجربته الفريدة، شعرا  ،التحكيم

  ذا بعد إنساني عميق.

 

فقد  التجديد. والحكمة  باعتباره شاعربإيف بونفوا  بيت الشعر في المغرب  ،إذن ،يحتفي     

تمكن عبر أعماله الشعرية والنقدية، منذ انضمامه إلى السورياليين الفرنسيين إلى اليوم، من تجسيد 

 تابة ال تخلو من المخاطر و التحديات.كصورة الشاعر الحقيقي المهووس ب

 

يحرص بيت الشعر في المغرب على تأكيد بعد النظر الفكري لهذا الشاعر وعلى خاصيته  و

أثار إيف بونفوا، بصفة المحاضر و الناقد الجمالي، أسئلة حارقة حول وقد  زة كصانع للغة. الممي

الشعر، بل تعداه ليشمل الحوار الذي يقيمه هذا الجنس مع األجناس اإلبداعية األخرى كالموسيقى والفن 



ومتجددة   ةمن تحقيق كتابة منسجم ،بنجاح ،التشكيلي. ففي خضم هذا التفكير الجريء، تمكن بونفوا

 باستمرار.

 

 ،غواية اللغة و إغراء الالمنتهى هنفس نيشيد البيت بتجربة هذا الشاعر الفذ الذي يقاوم في اآل

من جهة أخرى. إن هذه الزاوية الحرجة التي يتخذ منها إيف بونفوا  ،وكمال العالم الذي يفتنه ،من جهة

أمل النظري، فيظل وثيق الصلة بأشياء الحياة مكانا لصوته تجعل شعره يتأرجح بين القول الشعري والت 

 البسيطة حيث يغدو فضاء انبجاس الشعر فضاء يتجدد فيه الواقع عبر كيمياء الكلمات.

 

 التحول العميق !

تلك هي سمة هذا العمل الرفيع الذي يرسم الشاعر من خالله معالم كون هاجسه الكائن وغايته 

 اإلنسان.

 

اشتغل إيف بونفوا بجهد كبيرعلى اللغة كمادة ليخلق منها شعرا يمنحه تفردا و عمقا خاصين. 

 فرغم االنبهار بالالمرئي فهو ال يتغاضى عن دينامية الحسي كما تتجلى في آنية و بساطة األشياء.

 

مراحل بعد وهو يعبر بشعره عن ذاته بالقرب من الكائن و األشياء. فشاعر الحضور بامتياز، إنه 

 ببيان القول. فإنه يحتفي اليوم  ،من االرتياب و العراك، ومن التخلي و القبول

 

أثنى بيت الشعر على تجربة هذا الشاعر الذي أصر دوما على قياس قوته و ضعفه كإنسان.  لكلذ

 بل وجودا له. ،أكثر من ذلك، فهو أثبت قدرته على أن يجعل من كل كلمة حدثا

 

فالشاعر الذي  م المرهف من أن يقيم سبيكة لحام بين المفكر و الفكرة. و قد مكنه هذا التصاد

يعبر بهذه الطريقة عن انبجاس األشياء و الصدى الذي تحدثه بين الكلمات يصبح بدوره ذاك الوعاء 

 الذي تصب فيه الكلمات قبل أن تتغير هيئتها و تتبدى للقارئ.

 الرائع.كان إذن لزاما على البيت ان يحتفي بهذا الجهد 

 

و بالفعل، نجح بونفوا في تحقيق الجالء بين الفكري و الحسي على حد سواء، لذلك فهو يعيد 

مجددا الكائن إلى جوهره مستعينا بلغة تسميه من جديد كما للمرة األولى ! و على الرغم من ذلك فشعره 

 ا مفتوحا.ليس تصويريا بل يتعداه ليصبح مياال إلى التخيل األولي. ويظل بدون شك كتاب

 

بهذا االختيار الجمالي و الوجودي حقق إيف بونفوا تحديا عظيما : أن يجمع مجمل التجربة 

 اإلنسانية التي ال ترضى لنفسها إال ان تصبح حضورا ذا جدوى لألشياء دون أن ينكر احتمال فقدانها.

 

ثمامن غيره أنه شاعر اإلنساني  أكثر فبونفوا يثبت   ي ثماينشأ و   ح ي   ث !يمك  ح

 

 اإلرث اإلنساني من الضياع، إذ بدونه فهو منذور حتما للضياع. ذهو الذي ينق إن الشعر

هذا هو درس األمل الذي يقدمه لنا إيف بونفوا، دون قصد أو عن دراية، في شكل أشبه 

 باحتفالية الهبة و العطاء.






















