
 1 

 

 
 

 

 

  HAWAD فوز شاعر الطوارق خواد

 2017بجائزة األركانة العالمية للشعر 
 

بالرباط، لجنة تحكيم جائزة األركانة  2017نوفمبر  28اجتمعت، يوم  

ؤّسسة ها بيت الشعر في المغرب، بشراكة مع م  منح  العالميّة للشعر، التي ي  

 ة و االتصال.ثقافالرعاية لصندوق اإليداع والتدبير وبتعاون مع وزارة ال
، في دورتها الثانية 2017وقد آلت جائزة األركانة العالميّة للشعر للعام 

، الذي حرصت HAWAD))  عشرة، إلى شاعر الطوارق محمدين خواد
، وعلى ة التي منها تغتذينذ أربعة عقود، على تحصين المعرفقصيدته، م  

ً شعريّاً عل القاومة بالكلمة من تشعّباتها، وعلى ج  تمكين الم   ترحال مكانا

 ً  العالم. وتجديد الرؤية إلى الذات وإلى إلنتاج المعنى وفكريّا
على  ،ال تنفصل  التجربة الشعريّة لمحمدين خواد عن تجربة الترّحل والتيه 

الذي  الصحراء، فضاءشدودةً إلى األقاصي، وإلى شسوع كتابته م جعل   نحو
 ى.سته النصية إلى شسوع معنمار  في م   تحّول  

تبني المعنى  الشاعر محمدين خواد تجربة، كانت من حموالت األقاصي 

بعيداً في تأّمل الفضاء، ال  توّغلت كتابت ه منها. لقد يوّي مع ز  في تفاع ل ح  
نذ  ،خواد ، بل استناداً إلى تجربة ملموسة، فيها تلقىاعتماداً على التجريد م 

يفية االنتساب إلى فضاء ك خبر  ، ومنها أبجدية الترّحل ،تربيته األولى
األمداء واآلفاق واألقاصي جزءاً من تجربة  جعل   ما الصحراء. وهو

في البناء  اوتفّرعاته اامتداداته شهد  قبل أن ت ،متدّة في الزمنم   وجوديّة

ت  .مارسة الشاعر النصيّةلم   عرّي والدالليّ الش وهي االمتدادات التي انطو 
  سق. أت كتابة خواد لالشتغال ضدّ النّ للفضاء الواحد، وهيّ  الفت على رفض

فر في الذات وفي ؤية الشاعر خواد عن الفضاء والتيه والس  إّن صدى ر   
 ت الالنهائي  عل  ؤيةٌ ج  سومه كذلك. ر  ساٍر في أعماله الشعريّة وفي ر   العالم

ة التي عليها ينبني المعنى في تجربة الشاعر، حتى رات الرئيس  اأحد  المد
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لها مع  فضاء الصحراء ومع التيه والترّحل، كما لو أنّها ، في تفاع  لتبدو لغته 

كم ج  بهذا الالنهائّي، الذي بقدر ما ي   تروم  اإلمساك   ً بح  نفلتا وهره، بقى، م 
 ز الحدود.تجاو   تجربة دودها واختبارالمسة ح  جتذب  اللغة نحو م  ي  

نشغٌل بما ي تيح  للحياة    الذي خبره  الشاعر من  االتساع   غةوللّ  شعر  خواد م 
، في الع  داخل الترّحل. انشغاٌل ي   من التعدّد. لذلك ظلّت  اآلفاقمق، تمكين  روم 

تشعّبة، حاضرة  م   في طيات أعمال  وضوعة األفق، باحتماالتها الدالليّة الم 

ستجيبةً الشاعر خواد  الشاعر ، بل إن أعمالللترّحل بما هو تيهٌ النهائيّ  ، وم 
  هو التيه ذات ه. مكن  ق  الم  تكشف  أّن األف

محمدين خواد هو أّن التيه فيها لم يك ن  الشاعر يوّي في تجربةلعّل الح   
تجربة مع فضاء ال حدّ له وحسب، بل كان أيضاً تجربة داخليّة، بها اكتسى 

ه الشعريّة ر المنفى في تجربة الشاعر معنى خاّصاً، إذ سمح ت نصوص  تصوّ 

ً المسة المنفى بوصفه مبم   االغتراب داللة باطنيّة بعيدة ، فيه يأخذ نفى إراديّا
نقل الشاعر لموضوعة الظمأ، التي خّصها بأكثر يتبدّى من وهو ما  الغور.

 من مجموعة شعريّة، من معناها األول إلى معاٍن ال حدّ لها.
التي كان ي دّونها بحرف  الشاعر محمدين خواد قصيدته بتمجاغت كتب   

 من امتداد عالميّ  اها بتعدّد أجناسّي الفت،، التي غذّ لغته وقد مّكن   تيفيناغ.

ت هذه ب  والدراسات التي قار   ،عرفتها أعماله تشهد  عليه الترجمات التي
 .األعمال

 
المقيم في  ؛انينلبها الشاعر الشار إلى أن لجنة التحكيم لهذه السنة ترأسي  

عبد  ينقدالناقدة سناء غواتي، والناعضوية ، وعيسى مخلوف ؛باريس

والشعراء نجيب خداري، مراد القادري،  و خالد بلقاسم؛ الرحمن طنكول
 كانةمي أمين عام جائزة األروحسن نج عبد السالم المساوي، منير سرحاني

 العالمية للشعر.
 

سنة  د من مواليدحمدين خوام   الفائز اعرالشّ  اإلشارة إلى أنّ  كما تجدر  
 اعددبفرنسا، التي نشر بها حاليا  ويعيشإير ) النيجر( في منطقة  1950

ة إلى ترجمبال هالّ ج   ، التي حظيتواألعمال األدبية ؛والمالحم ؛من القصائد

"وصية التي ظهرت فيها العربية ، ومن ضمنها اللغة الكثير من اللغات
العربي  الشاعر ترجمتهاالتي قام ب (Testament nomade) "البدوي

 .أدونيس الكبير

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3

