
 

 

  

   للشعر جائزة الأراكنة العاملية

تاا ي نننن ونيس ب لشاعر التذهب ا ىل ا  

 

 

دورهتا شأن اجلائزة يف يف  تبلل، مؤخرا   ،ابلرابط جلنة حتكيم جائزة األركانة العاملية للشعراجتمعت 
صندوق ل مؤسسة الرعاية  مع شراكةكل سنة، ب  هي اجلائزة اليت مينحها بيت الشعر يف املغربعة، و تاسال

 األستاذ الشاعر العميد من ،هذه السنة ،لجنةالوقد تكونت  وزارة الثقافة.تعاون مع بع والتدبري و اإليدا 
 ،الشاعر جنيب خداريالشاعر حسن جنمي، طنكول،  : الناقد عبد الرمحناإلخوة، و )رئيسا ( حسن مكوار

 والشاعر خالد الريسوين. الشاعر رشيد املومين،

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuno_J%C3%BAdice_01.JPG?uselang=fr


 ،يف هذه الدورة ،أن تتوجالتحكيم ارأتت جلنة لنيل اجلائزة  األمساء املرشحة يف التداولبعد و 
عارر يف يف املشهد الشعري امل األكثر حضورا  وأتثريا  تغا ي نونو جودي،، أحد األمساء الشعرية ب الشاعر ال

بداية  عمالطليعية اليت عرفت انطالقتها شعرية ال من خالل جتربته بالده  ويف الشعرية اإلنسانية، وذلك
شاعر متعدد األساليب والتيمات  .وانبثاق حلظة جديدة يف حياة البتغال يةساالزار الة ديكتاتوريالضار احت

من  ةمتداملاإليقاعية  نساقهاأب ،أشكال وتقنيات الكتابة الشعريةشتغال على مستوى الانازل عن تدون أن ي
ة النثر اليت تصل معها شعرية نونو والكتل الشعرية أو قصيد تيف تعايش مع السيلفا ،ةتالسوان أواألغنية 
 .واإلدهاش مستوايت من القلق اإلبداعي ابلغة العمق والشفافية إىل جودي،

للقول الشعري اخلفية ر و ه يستقصي اجلذاألشياء لدى الشاعر جعالأتمل  يف عمقالإن التبصر و  
على احلكي اقتدارا  قواي  نلم، لديه كما   .نقطع عن اجلوهر اللغوي لإلبداع الشعريييف مسارات حبث ال 

مستحضرا  األبعاد  ،لسرد الذي يساهم يف رسم  اسرتاتيجيات وظيفية جديدة للنص الشعرياتوظيف و 
مبا فيها  ،ة املفتوحة على الذات واألحاسي، والتجاربشفاكوبيوغرافية اليت تقرب الشعري من املطاألو 

 .لورفستعصي على اامل احلميمي واملنفلت 

على الرؤى  ا  اعتماد ،الوجود يفاألكثر عتمة ستكشاف األعماق اليته  شعر  حكما تنفس
 .واألحالم

زايراته خالل أن يربط عالقات متينة مع عدد من الشعراء املغاربة  وقد استطاع نونو جودي،
 عضاءهو أحد أف ؛منذ أتسيسهيف املغرب مع بيت الشعر شعرية وإنسانية   رداقة أقامو   .املتواترة للمغرب

ملهرجان  ةرابعالدورة ال ومنهاالبيت نشطة أ بعضاء الذين شاركوا يف عر أحد الشو  ،لبيتأردقاء اة هيئ
 الدارالبيضاء العاملي للشعر.

يتميز حبضور قوي ( 1949ميشلويرا غراندي، إقليم ألغريب، ) نونو جودي،إن العامل الشعري ل
 أتقدم" ة:ائر لدا لكئيب وهي متضي ابجتاه، تنتشل خريفها االنسيانو  وهي تقيم يف مناطق العزلة للذات

يف دائرة / اليت ختلفت إىل الوراء بال مساء وبال حواجز مالئمة/ و لطيورتلك اه الغناء األخرس لاابجت
ترسم  مرهقة   ،تبقى احلركة املسرمنة لألجنحة، بعد خراب السماء اليت حتميها ."مسرمنة من األجنحة حتوم

ذات والعامل، أي القصيدة اليت تستلهم وتستوعب احملطة النهائية للشاعر تلك هي حدود ال .حميطات اتئهة
بني  اهنيار العامل وتفككه خالل حلظة أفول وتالش  حيث والساخرة،  نونو جودي، يف رحلته الشعرية الكئيبة



هكذا جند يف قصيدة الشاعر البتغا ي تركيبة سحرية حتتفي  ومضات متأججة لشم، متخفية يف كتاب.
 .رمزية ممكنة للتعبري عن عاملنا الراهن أشكاال  جند و  ،حاسي، واألفكار واألخيلةابأل

املتخيل املكاين يف  ،د لنا بشكل حاسمإن استعارة "األفول" و"املساء" و"الغروب" و"الغسق" حتد  
يت لمفهوم الذات اينهض على تكثيف  داخليا   ال عاملا  ، إذ يشيد ما بني اخلراب واالكتمشعر نونو جودي،

حمدد يطفو فوقه الصمت املهيمن أبشكاله املختلفة:  غريويف مكان  تنجلي بشكل موضوعي يف القصيدة
 ... واملوت ،والغياب ،والفراغ ،العدم

متعددة جتد تعبريها  يات  ل  حضور يف شعر نونو جودي، عب جت أساسا ، ،إليروتيكيالحب و ول
 يف أعمال الشاعر املتأخرة... كثر بروزا  األ

جبهوده يف بلورة وتطوير شعرية تؤس، ملعرفة قلقة  اعرتافا  عدة جوائز  انل الشاعر البتغا ي وقد
جائزة الشعر لنادي القلم وانل  .1975نال جائزة اببلو نريودا سنة أبسرار الوجود من خالل القصيدة، ف

كازا ملؤسسة   جائزة د. دني، على أحرز 1990ويف  .عشر سنوات بعد ذلك عن ديوانه "قيثار األشنة"
انل ديوان شعري أساسي له "أتمل يف  1995ويف سنة  .ماثيوس عن عمله "قواعد املنظورات" دي

  .اخلرائب" جائزتني: جائزة الشعر للجمعية البتغالية للكتاب وجائزة إيسى كايروس اليت متنحها بلدية لشبونة
وهي اجلائزة اليت مينحها املركز البتغا ي للجمعية  2001كما انل عن جمموع أعماله جائزة النقد يف سنة 

تسلم جائزة سيزاريو بريدي وجائزة أانا هاثر ي عن كتابه:"أحوال  2003ويف سنة  لنقاد األدب.الدولية 
هندسة متغرية". واجلائزة عن ديوانه الشعري: " 2005يف  DSTواجلائزة الكبى لآلداب  .احلقول"

عن ديوانه "األشياء األكثر بساطة". وجائزة امللكة روفيا للشعر  2006الوطنية أنطونيو راموس روسا يف 
 عن جمموع أعماله. 2013اإليبريو أمريكي سنة 

 

يقول أخنيل كريسبو عن نونو جودي،:" لقد عرف كيف يدمج الصوالت اللسانية للتيارات  
تشظي القصيدة وتتجه على العك، من ذلك حنو  يف نصية تتجنب 1960و  1950الطليعية لسنوات 

 حكي ملحمي غنائي يف التباس..."
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 نونو جوديس
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درس  .1949مبيشلويرا غراندي إبقليم ألغريب سنة ولد الشاعر البتغا ي نونو جودي، يف 
عمل أستاذا ابجلامعة اجلديدة للشبونة اليت انل فيها  .اآلداب الرومانية يف جامعة لشبونة الكالسيكية

 ،وهو .بعد أن تقدم أبطروحة لنيل الدكتوراه ببحث يف اآلداب القروسطية 1989درجة الدكتوراه سنة 
أن و سبق  .منسق دراسات الدكتوراه يف اللغات واآلداب والثقافات ابجلامعة اجلديدة للشبونة ،حاليا  



يف حترير جملة ل اشتغ كما  .ة البتغال يف فرنسا ومديرا ملعهد كامويش بباري،مستشارا ثقافيا بسفار عمل 
اي اليت يصدرها ري مديرا جمللة طاابكعمل  1999وإىل حدود  .1974و  1969"الزمن واملوضة" بني 
مندوب كمت اختياره   ،49 هاملعرض الدو ي للكتاب بفرانكفورت يف دورتوخالل  بيت فرانندو بيسوا.

 .موضوعا" ابعتباره بلدا   الده "البتغالعن بلألدب 

 1993فقد قام حبملة واسعة سنة  ،يعتب أهم سفري لألدب البتغا ي يف العامل يف وقتنا الراهن 
عارمة  94ويف إطار لشبونة  ،1994ويف سنة  ."سفر يف قرن من األدب البتغا ي"حتت شعار: 
مناظرة اآلداب  حتمل مسؤولية إدارة 1996 سنة ، ويفنظم األسبوع األورويب للشعر ،أوروبية للثقافة

على الشؤون الثقافية يف مؤسسة جوزيه ساراماغو اليت مت أتسيسها   قيما  ني  ع   .يف مؤسسة غولبينكيان
نشرت له دار غاليمار الفرنسية ديوانني أساسيني يف سلسلتها الشهرية اخلارة ابلشعر  .2008سنة 
 .واحد مرتمجني عن البتغالية إىل الفرنسية مل يف اخلرائب" يف كتاب"أتو "غناء يف كثافة الزمن"مها: 

نشر العديد من الدراسات يف نظرية األدب ويف اآلداب البتغالية، والعديد من األنطولوجيات مثل 
وهو يساهم  .أنطولوجية الشعر البتغا ي املستقبلي، وطبعات حمققة مثل سواناتت أنطريو دو كينطال

 1972نشر أول ديوان شعري له سنة  . نقدية للكتب يف الصحف واجملالتابعات بشكل دائم مبت
وأعقبتهما  ،"الطاووس املصوت"ويف السنة نفسها نشر ديوانه الشعري  ."مفهوم القصيدة" بعنوان

بني " ،1975"آلية التشظي الرومانسي"  ،1974املياه الالحمدودة" " :من بينها دواوين شعرية أخرى
"تعداد الظالل" ، 1985، "قيثارة األشنة" 1982توزيع األساطري" " ،1976يل" ضئ ذراعي ضوء

، 1992 "يف كثافة الزمن غناء" ،1991"متوالية من أكتوبر"  ،1990"قواعد األبعاد" ، 1989
"  ،1996 "حركة العامل"، 1994 "أتمل يف اخلرائب" ، "انفورة احلياة" 1996"قصيدة بصوت عال 

"خرائط االنفعاالت" ، 2001أشعار وحساابت" "، 1999 "األحاسي، نظرية عامة يف" ،1997
األشياء ، "2005، "جغرافية الفوضى" 2005"جغرافية متغرية" ، 2003"حالة احلقول"  ،2002

، "دليل 2008، "اإلحساس الوجيز ابألبدي" 2008مادة القصيدة" ، "2006األشد بساطة" 
 وغريها... 2013" ردفوي ، "إحبار2010املفاهيم األساسية" 

اإليطالية األملانية و ترمجت أعماله إىل العديد من اللغات كالفرنسية واإلسبانية واإلجنليزية و  
 كما انلت أعماله العديد من اجلوائز اهلامة يف الشعر والرواية من بينها:  والعربية.

 عن ديوانه: "اآللية الرومانسية للتشظي". (1975)جائزة اببلو نريودا للشعر  -



 عن ديوانه: "قيثارة األشنة".(1985)ئزة اندي القلم جا -

 عن ديوانه: "قواعد األبعاد". (1990)جائزة د. ديني، ملؤسسة ماثيوس  -

 عن ديوانه: "أتمالت يف اخلرائب". (1995)جائزة اجلمعية البتغالية للكتاب  -

 ت يف اخلرائب".اليت متنحها بلدية لشبونة عن ديوانه: "أتمال(1994)وس لألدب جائزة عيسى كيري  -

 .(1999)جائزة بوردالو لبيت الصحافة  -

 عن ديوانه: "أشعار وحساابت". (2000) لنقاد األدبجائزة املركز البتغا ي للجمعية الدولية  -

 عن ديوانه: " حالة احلقول". (2003)جائزة أان هاثر ي لغرفة فونشال  -

 عن كتابه: "مالك العارفة".(2004)جائزة فريانندو انمورا  -

اليت متنحها جامعة شلمنقة ومؤسسة (2013)ئزة امللكة روفيا للشعر اإليبريو أمريكي يف إسبانيا جا -
 رتاث الوطين إبسبانيا.ال

 

 


