
 

 

 

 

 

 
 بيت الشعر في المغرب

La Maison de La Poésie au Maroc 

 
 
 

 

 
 للشعر جائزة األركانة العامليةبالغ من جلنة حتكيم  

 فوز الشاعرة األمريكية مارلني هاكر
 

 
 

اِنتددددبيت الدددديف املغددددعض ء انةددددضي ائزددددرك نةدددديت   ددددل   ددددر    ا   رندددديت  املدددد     
اوابنك   لسديت  وعدعبي يوعدع  ئادب املضطدرو ،ة دو    ت ّونيف من مر غضييف

حسددن ي,ددنع اةعلسددل اوطرملدديتع ائزددرك  واددب تضادديف ل اة  ائزددرك امل  ةدديت ء 

 الهيئة الشرفية

 (سوريا)أدونيس 
 (لبنان)أنسي الحاج 
 (فلسطين)محمود درويش 
 (فرنسا)جاك ديريدا 

 (مقدونيا)باسكال جيليفسكي 
 (ألمانيا)س وجواشيم سارتوري

 (إسبانيا)أنطونيو كامونيدا 
 (اركالدانم)سن تنإنغر كريس

 روبيرت كيلي

 (الواليات المتحدة) 
 (المغرب)لطيف اللعبي لعبد ا

 (فرنسا)برنار نويل 
 (لندةفن)بانتي هوالبا 

 

 

 
 

 هيئة األصدقاء

 (تركيا)زدمير إنس وأ
 (فرنسا)نيكول دو بونشرة 

 (البرتغال)نينو جوديس 
 (إسبانيا)كالرا خانيس 

 (فرنسا)ر يلتفندري أ
 (ألمانيا)شولدت 

 (تونس) المودبب عبد الوها
 (العراق)سعدي يوسف 

 
 



  ء ةو هتددددر 2011تتددددويش املغددددرئض  ا مضي لدددديت مددددر ملك نددددر ض ةددددر    ا   رندددديت املعرنلدددديت ملعددددر  
 املسرةعيت 

غعضييت نر ملك نر ض  امل  تقدو   ئ دل ِاحت ,يف امل  ةيت ء نذا املتتويش لىل حلوييت املت ضايت امل   
 ْصددب تصرصددلي امللددومن وعتى ددر ئ ددل ااعددرةح لنسددرنليت  تْحادديت  عةرملاددرة مددر ت ددتِق  املغددرئض     لددر ح 
حلرتليت ااي او تست  نت مة ر ةالال ح ئ,لقيت و تصتتى ر ئ ل آعرقح تت روز  ان  ن لىل ازراي 

 لنسرنليت واعئ يت و وةييت 
ةتادديت ابملددذاع املددذي ئضعدديْف  لددع تةىددرز  ادد    دديت املصددض ع املت ضادديت املغددعضييت نددر ملك     نددر ض َر 

ع لنسدددددر   دددددر   دددددعضي  عدددددواك ء  سدددددر هتر ا يضوعدددددليت املددددد  تددددد ئش احلدددددر ع او  ء صدددددضا ح
وو وةيع اوّي مع انو   عع ل املضغ  من احلزو  املضعيف ملثل,ديت اندو  ء نصوصد ر  ئ دل 

ْت   عإّو نذا احل توملِّدب مةد   لثض ةاك املسض،رو املذي وا  ت
 
زو  ليا م سدلا رة  در ي زدعع  اا دع ان

لذ ل ايف اصر ب  املغرئض   حىت ء نصوص انو   م زد,ض ة باّديت احللدر  واااادرِ  ئ ل در  وندو 
مر  ّ يت   ؤييت اثوييت و اك  ترات در املغدعضييت  ئ دل خيدو  دةق  مدر ندو ذاع ويت دروز ا  ذملدك مدر 

 دد ر  انددو   عددواك ااددةو ابملعةددع ء امللددومن او ابعتغددضاك يت  ّددل ء ناددِذ نصوصدد ر مل دديِّ ا
 احلضوي ء املتوتضا  امل  يغ بنر املعرمل  املضّانن 

لّو معضعددديت مدددر ملك ندددر ض ابملغدددعضاي  املعرنلددديت  وء مقدددّبمت ر املغدددعضييت ا مضي لددديت وااي ل يددديت    
يت ا مضي لديت انعرصدض   عقدب واملصضنسليت  اات ت ار او ت ةِتشت نصوصرة اّواهتر م رنيت ئرمللديت ء املغدعضي

اغتدددذع  دددعض نر اضواعدددبت متةّوئددديت  ع ددديف م ة ت تنددددر حدددوا اة م تصدددرئضة مدددع نصدددوصح م تىدددّب   ِمددددْن 
 ثقرعر ح ئبيب  

يةب ج  تتويش  مر ملك نر ض ةر    ا   رنيت املعرنليت  ء ةو هِتر املسرةعيت ايزدرع مد,ن حدضص    
اختلر اتد  ئ ددل  ةضاعلدر ح  ددعضييت م تاريةديت  ا ضا،ددرة  الديف املغددعض ء انةدضي ئ ددل تضعدلح انصتددر 

 ت صديت 
 
مة  ء احلوا  املذي ختوم   املغعضييت انةضاليت انعرصض  مدع املعدرملت  ومدع اقعدرق امل ترالديت ان

  انةرة 
 



دضت ئ,  در 1942و ملب  مر ملك نر ضئر       ابا  املةغض مةدذ عداعلةلر  املقدضو انرمدن  ل ت
   اك نلويو ك واب يس 1985تعلش  مةذ ئر   1974املغعضي ا ّو  ئر  

  ت ددب ِّ   Kenyon Reviewلىل  رند  رضاِت در ء املةغدض وء   عدديت األ ديت ا ةالديت    
 تىددب  ا مضي لدديت  اّمددر نغددر،  ر ااددر يس علتددوزّ  اددك 

ا ةي املصضنسددن ء انرمعدديت ابملددوالاي  ان
ر لنر  ئر ح اب ةي ا مضي ن وااي ل ي "  ا21املة يت وانغر  يت ء نلأ   ضيض جم يت "املقضو 

مستغدر   ا رةيلديت املغدعضاك  2008واملصضنسن   مليف  وا   اةاليت و عضييت  علعيت  ئ لِّةديف ئدر  
 ا مضي لك 

و املررررو و   "1985"  افرتاضررررا   "1976"  فرررررا مددددن ائ,راددددر املغددددعضييت  "    احلررررامل
ابحررا  "  "أرقرراا الشرر ا "  1990"  العررو ة  ا الن ررر  "1986"  وتقلُّبررا  الولررو 

     2009"  أمسا   "2000"  وميا ين
        

 


