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2010جلون يفوز جبائزة األركانة العاملية للشعر لسنة الطاهر بن  

 
ايع ملوعة ايعمي حةها ع   األركانةةابيعاباب،، جلةعة يمعوا جع      2010ِاجتمعت، يوم اجلمعة اتسع  يويوعو  

، بابائسععة ايععع ماب امععغ ايوععابيو  امسععوية  امسعع عر  ا امععغ ايعععاب  املو عع    بيةةا الشةةعر غ امل ةةر 
وغ بج جنوو انوج يممو امبغ اياب نج كةموو اامغ بة و  ايموخ اغا   اا يغ بنس سا   امبغ اجمل

هلععرا ايوععةة ينععع ماب املطععاب  اي عع قاب بععج  األركانةةةابعععغ قِسعع ي مموععئ اقعع َت، لععابة من ايناةععة  ععة م جعع     
 جنوو 

 ايف    ينو عسابياب جلةة ايتهمواا   
ه اي ععع قاب بعععج جنعععوو ايمت بعععة لب ععع    ، ايمعععج  ِ عععج  يعععف هو  يتةمعععابم يِِ تةعععِة ابيعععععاب بمعععغم عععاَب لم هو  عسعععوَماا ال ايوة

م  ععِب لععابو، ال  ععة امبععوبمة بعع   ايبغايععِة ايععععابية اااموَِقعع   قمععرا هاتنععت  يعععا ايمت بععة، منععف  ععغ، لابابععة ِقب 
، ممععابمام اي عع قاب بععج جنععوو حوععبم ياععغيابا نععوا امب ِسععاب ِ  مب بوة معع   عع  ياسععو   اشعع  ام ا  م ، يف شععمن   ابععغامو  

مم  سِتِع ايةبوة، اجيعل حالًّ  ة م  يطتر   ج اآلااب  هبِرِا اإلل  ة، هيس مب، ِاخنعابم،م اي ع قاب بعج جنعوو يف 
ومويععة ِانت ِتععت  منععف  ق مَِّعع  ايبعوععغ ، اه ةةععت، يف اإليمعع    ومويععِة ساععحاو امَ   نم ايمت بععة ِ ععج  َاِاععل نم

ْم ااعخم اي،ع و ، منعف  عو  ع  قعو بع ِ    ايةب و، ايتع يشم ايبة ع   بع  ايوةعابَِ اايعععاب، ا مةعمعت اما وم ِ عج  هو  
 ِ ج  مة ِصاب ع  ماِن م  ااش ِ اِع ايِت قاب  ااخل وة يف خمتنب هكوا  املو   ايمت   اي ويل 

جم ايوم ِغ اير  ِاستةبمتت عا،  ةتبب ايوتوةو ن، جممومة     عةسو  ايبغاية ايععابية ين  قاب بج جنوو ِضم 
مسععع     اي،الععععةا مبعععغ اين وعععب اينععععو ا بععع  ف ايةووععع بو   اامعععغ اعععف ايعععغيج، يف سعععو   هق ععع   أ

ععتِهسعا قععرا  ِ  يف اية ععو   عع  يمو  جمتمعععو صعععخ، م  حم ةعع   قععرا اجملموممععة ِ ععجم اإانععا، اِ ععج  اشععاباِه ايسبععوغم
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اإلقوع و اابيعغع ع معج اإانا  الغ ِا عب ت حت بة ايع ماب اي ع قاب بعج جنعوو،  اةعر ايةبعوىل امال، أِم 
لعععوا اإابيععععة اايمابا ععععة، اقععععو اّ عبعععع ، ايععععر  عععععع خم عومعععع  بعمع ععععغ،  اةِبععععت مب هِلععععرا امِم ّ يف بعاع ععععِغِا ايععععوك  

 انو خ، ااّن  ، هيس مب، يف بعاع ِغا ايموو  
ِجنِةةو صا ةةائ    ال اجملمومععة اماععف   رجةةا حت  ةةا كافةةم ال  ةة ا ععج اجملمومععِة ايععععابية امالا      

عابم ايتلووعل، امم،عابمن  أخرى َمن  لبوغ ا ايع ماب اي  قاب بج جنوو   موم ِيم   ال    عاعوعغا بةع  ماا ممبع   ، ممغة
ية ق ِوعع    عسععغ   ععاَب عع  هب  ايب عع  تة نععك  م ععوم حت بمتِععِع ايوة هقبمععتت  لبععوغعاعا ين سعع ِ  املطععاب  اِق اللعع مب منععف  موم

اغاو املطاببوة ِشعاب  مب  حم  نمابمصمت منف ا سع ِ  ِشعع ابيِت   ابّشعتط و منعف اهلع  ش امنعف 
َمِ  حت بِة امل ِ ج  ام 

ة عععِت  يف امل ضعععو 
ا
عععِم   ابملوعععتسبل  راحعععاب    اوعععتسبنوة عطتعععر  ّ ِ عععجم امل بةععع   راحعععاب ن م عمعععج عا عععاب ِ، يف  تمول

 و خ، بل، هيس مب،  ج ِانتم و اآليت انم 
اال ج قِخ ريك ايف ع  ملن  عع، ممبعمابمن  حت بتاعا ايععابية ابملتلول املطاب  اايعاب  ال يطعةن هاعاب،،  ع     

َ  م ِحت بمِتع، عة و  منف  ع  قعو  طعاب ،  اح ِ ةعة يععا  جعلم اينطة اي ابقووة، ايمي ِاات  مق  اي  قاب بج جنوو   
َِ ع  مب نوا امب عس عو    مب  ة ته مب  يف ِشع ابِا، ْسابا ايعةباب املطعاب   ات ع مالمب  ع  عس ععِة يطع نن هاعاب،، عسعدل عوعع 

ععمم ا يِنسبععوغِ  هو  عاسععِمابم هصععوااتمب  اتعععغ َ ، عابعِععغاق  مععج ناععغاَِ ايبععو ِن ايوانععغ  ايمععج   تةعع ا اِقِطاللعععا اعو 
مم املطععاب ، يف حععلِ  ريععك، يمِتععلل،  ععج َااععل قععرا ايت بعع ِنِخ يعععا، سعع    مب يف ايععغ م 

ا
  مععل اايععوم و ايمتعع   امل

ععبم   ال  مععابا  اينطععة ايععمي هبعع  يمتععخا ايععع ماب اي عع قاب بععج جنععوو  ايف قععرا ايوععاب و، يم  عع  ايسبععوغ ا قوم
 اهلاوية املطاببوة اق الل مب  ج  نوية ختوونوة، عو   اهب  يته ام ا ايوك  اايعاب  اايموو  

نععوو ايمت بععة  عع  قععو  وععحايوة، اعبععغ ، شعععابااا ينسسعع   املبععفية، ايف  عع   م ايععع ماب اي عع قاب بععج ج   
عععِة ايعععغة    اِ عععج  اَ عععع    عععِغ عغانم ععع ِا اِق اللععع  ِ عععج   مص   اسعععغ  ت   ايسسعععوة اي نوععع وةوة، ايعععمي ي ساعععابا يف  اةام

عع ععتتبعاعا قععرا اإلَ عع  ا ِ ععج  ع  صععولم صعع  تةن، ختا وِ وا ينسبععوغ  ايععع غا  اي نوعع وة  يف ايبةعع   ايةبععو،  عع  يمو 
ِة ايععابية ااستع  اَِّ   وم وم بنطةن  مِعوعمة، اهو عاغيجم اخلمابما م إبيس ِع ايمِنمم  هو  عاواجعم ايةو 

ايع ملوعة ّ يامعابِ  ا اي ع قاب بعج جنعوو شع مابامب  طاببو ع مب  اةِبعت مب إِعوما   األركانة او  استهس  م ايتتويج جبع       
، هيسع مب  ومويعة ايع مِم انوخ، بل  يممِعبا َم اميواعج ااينطع ن يف اابي عة ايعععاب املطعاب  املع صعاب، انم ، ععمعغل

 قرا ايتعغ َ يف اية ِ  ايععابية املطاببوة                                


