يعد األستاذ الدكتور حسن جنمي واح ًدا من األسماء األكثر حضوراً ،في املشهد الثقافي
املغربي ،والعربي ،واملتوسطي ،وذلك لتعدد اجملاالت التي يقتر ُن بها اس ُمه ،في الشعر
والرواية والبحث األكادميي ،والصحافة واإلدارة الثقافية .عمل األستاذ الدكتور حسن
رئيسا الحتاد كتاب املغرب ،وأسس بيت الشعر في املغرب .وشهدت فترة مسؤوليته لهذه
املؤسسات دينامي ًة فعالة ،وانفتاحا على مختلف التجارب والروافد الثقافية ،واللغوية
واألدبية العربية.
حرص ،خالل عمله أمينا عاما جلائزة األركانة العاملية للشعر ،على التقريب بني اجلغرافيات
الشعرية العاملية ،وعمل على ضمان مصداقية اجلائزة ،وشفافيتها وتطوير آليات عملها،
وتعزيز حوكمتها.
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امليالد:

• مدينة ابن أحمد ،إقليم سطات ،اململكة املغربية.1960 ،

املؤهالت األكادميية:

•دكتوراه في الشعر املغربي املعاصر.
•دبلوم الدراسات العليا في األدب احلديث من كلية اآلداب بالرباط.1996 ،

األعمال واجلهود الثقافية:

•انتخب عضوا في املكتب املركزي الحتاد كتاب املغرب ،في املؤمتر العاشر بالرباط،
في عام .1992
•انتخب رئيسا الحتاد كتاب املغرب في املؤمتر الرابع عشر في نوفمبر  ،1998وظل في
هذا املنصب حتى عام .2005
•أسس بيت الشعر في املغرب ،إلى جانب مجموعة من الشعراء املغاربة .1995
•انتخب نائبا لرئيس البيت ،وناطقا باسمه.
•انتخب رئيسا لبيت الشعر.2009-2007 ،
•مدير سابق للكتاب بوزارة الثقافة.
•مدير املعرض الدولي للنشر ،الدار البيضاء.
•ترأس حترير مجلة (الرائد).
•ترأس حترير صحيفة (النشرة).
•كان مديرا جمللة (آفاق) ،و مجلة احتاد كتاب املغرب.
•بدأ العمل الصحفي في صحيفة (االحتاد االشتراكي) ،منذ يوليو  ،1984محررا
صحفيا ،ثم مديرا ملكتب الصحيفة بالرباط منذ .1999
•عمل أستاذا مبعهد اإلعالم والتكوين الصحفي ،اخلاص بالدار البيضاء ،من عام
.2000-1995
•م ّثل املغرب في عدة ملتقيات ومهرجانات ،وندوات أدبية وعلمية وشبابية في الوطن
العربي ،وآسيا ،وأوروبا ،وأفريقيا.
•تُرجمت أعماله الشعرية إلى عدة لغات من بينها الفرنسية ،واإلسبانية ،والهولندية،
واإلجنليزية ،واألملانية.

النتاج الروائي:

•احلجاب.1996 ،
•جيرترود.2011 ،

النتاجات األدبية األخرى:

•لك اإلمارة أيتها اخلزامى (شعر).1982 ،
•سقط سهوا (شعر).1990 ،
•الرياح البنية (شعر باالشتراك مع الفنان محمد القاسمي).1993 ،
•حياة صغيرة (شعر).1995 ،
•الناس والسلطة (مقاالت)1997 ،
•الشاعر والتجربة (نصوص نقدية).1999 ،
•شعرية الفضاء (دراسة نقدية).2000 ،
•ليل يستريح على خشب النافذة (شعر).2013 ،
له حضور متميز في املشهد الثقافي املغربي ،واملشهد الثقافي العربي بعامة.
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