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حمزة لكحل
 �صاعر �صاب من ال�صحراء 

الغربية، مقيم بامناطق امحتلة 
من هذا البلد، اختار الن�صال 
�صد ااحتال بقلمه ك�صاعر 

مرهف مرتبط بالتقاليد 
ال�صعرية العربية العريقة، مع 

اابداع ك�صاعر معا�صر.

قدر ي مهب الريح
 يقدم �صهادة �صاعر على 

الع�صق الذي يحمله لوطنه 
امغت�صب، ويبدو هذا وا�صح 
بجاء ي ق�صيدة »اذكريني 

يابادي« مثا حيث يتقم�ص 
�صخ�صية ال�صهيد �صعيد دمر 
الذي اغتيل بر�صا�ص �صرطي 

مغربي، ليحاكم ي رمزية 
بديعة ااحتال، والظلم، 

واجرمة.

Hamza Lakhal
est originaire du Sahara c-
cidental vivant dans les ter-
ritoires occupés du Sahara 
occidental. Il choisit de 
lutter contre l’occupation 
de son pays avec sa plume 
de poète, très � n et attaché 
à la tradition de la poésie 
arabe classique, mais aussi 
moderne.
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Un destin sous la merci du poème
Le jeune poète sahraoui, Hamza dessine avec ses poèmes un témoi-
gnage sur la vie, la lutte et l’amour qu’un Sahraoui peut avoir pour son 
pays occupé, usurpé mais résistant. Cela est aussi retentissant dans le 
poème rappelle-toi de moi ma patrie dans lequel le poète parle au nom 
du jeune martyr Said Dambar qui rappelle la beauté de son pays, mais 
aussi juge la colonisation, le meurtre, la déception et l’injustice.
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