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رى في مسارها طوة أخ  و؛ هذا اليوم؛ جائزة األركانة العالمية للشعر خ  ط  تخ  

قاع ختلف أص  من م   ريات  ع  ة ش  المحب   بيد   ؛ز الذي صافحت فيه منذ بدايتهاالمتمي  

عراء المغاربة لنظرائهم في عر المغربي وزمالة الش  د صداقة الش  ـور لتؤك  المعم  

 وال.الز  ار ومايته من االندثن المعنى و ح  واظبون على صو  العالم، أؤلئك الذين ي  

وفي ةٌ ، وهي بذلك HAWAD لشاعر الطوارق خواد 2017ول أركانة سنة تؤ  

عر ته تحت ظاللها. الوعد  بالش  تنباته ورعاياس   للوعد الذي حرصت دوما على

نص   رح الخاص  في م  المدهش، الم  ني واإلنساني في آن. فعلى عانقته للكو  ت للج 

ن الشاعر خواد دها بتمجاغت كتب قصيدته   HAWADالرغم من كو  بحرف وعم 

هد  عليه تش   اعالمي   اتدادام  لها  تضمن   فإن هذه القصيدة استطاعت أن   ؛تيفيناغ

 النقدية التي أنجزت حولها. ، والدراساتالشعرية هالتي عرفتها أعمال  رجمات الت  

م جائزة األركانة  لذلك، لم يكن   من الص عب على جائزة عالمية في قيمة وحج 

تطاع أن  يحفظ نسب ه د الذي اس  تفر  عري الم  وت الش  العالمية للشعر أال تنتبه لهذا الص  

 له الكوني.العانق به ومن خ  عري الطوارقي وأن ي  الش  

قضايا ل هوفاؤ   HAWADاعر خواد للش   ، كذلك،لسج  عر، ي  على الوفاء للش   الوة  وع  

ود لتجربة الترحال و المشد بشعبه  من أواصر همع  ارتباطه بما يج  و جتمعهم  

ال التجوال، وهو ما جعل تجربته الشعرية، كما جاء في حيثيات لجنة التحكيم، 

لتنفصل  عن تجربة الت   والتيه، على نحو جعل  كتابته مشدودة  إلى األقاصي،  رح 

سته النصية إلى شسوع معنى.وإلى شس   مار  ل  في م   وع فضاء الصحراء، الذي تحو 



فهو في البدء  .التي ينتمي إليها معزوال عن الجماعةإن الشاعر ال يمكنه أن يكون 
بال أمته والتعبير عن ذلك بما يتالءم  جس  بما يشغل  يه  كائن اجتماعي المنتهى و

تحكم الشعر. وقد نجح الشاعر  والمقتضيات الفنية والجمالية والرؤيوية التي

ته اجسيد األمثل لهذه الثنائية. فمنذ كتابيكون الت   أن   2017المتوج بجائزتنا لسنة 

أن يصد ر عن  HAWAD؛ استطاع خواد نيات حتى اليوممنتصف الثمانياألولى 
ت به وأن  يكشف  تراث و حضارة هذا الشعب سواء فيما كتبه من شعر أو  صو  شع 

 .سياسية همقاالتنثر وكذا في رسوماته التشكيلية و

اعر خواد جد ن   على فوزه  HAWADد في بيت الشعر في المغرب، تهنئتنا للش 

الفضل  فيه  بهذا االختيار الذي يعود أنفسنا  ونهنئ  بجائزة األركانة العالمية للشعر؛ 

 الصحفي عيسى مخلوف.الشاعر و ، مشكورا،للجنة التحكيم التي ترأس أشغالها

مؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبير الراعي  :ركاء جمعيتناا لش  شكر  

. فبفضلهما ووزارة الثقافة واالتصال الرسمي لجائزة األركانة العالمية للشعر

سير الص الت  الثقافية همتهابم  تواصل االضطالع  ركانة أن  استطاعت األ في تج 

 نظيراتها في العالم.والشعرية واإلنسانية بين القصيدة المغربية 

راسة الريح ومرافقة  HAWAD هنيئا لخواد نا في ح  عل م  شاعر الطوارق الكبير، م 

النجمة في الخالء، غير المكترث بالغسق وال بألوان الوقت و ال الفصول، الم صر 

دوما على المشي  و الت يه في عوالم الغبار والعرق من أجل لحظة  ينتصر  فيها 

 الكالم للجمال و العدالة.     

 

 

 

 

      

 

 

 


