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 ق؛لكي حنل   منلك أجنحة ال
 لكي نتسلق؛منلك أقداماً  بل

 رويداً رويداً وخطوة تلو أخرى،
 املكفهرة. زمانناقمم جبال 

ومنها تغري املناخ وانعدام املساواة لنا التغلب على املصاعب اليت نواجهها يف زماننا هذا،  عندما يبدو
 هنريوهدفاً بعيد املنال، تبعث فينا كلمات الشاعر وتفشي الفقر وانتشار التطرف العنيف، أمراً عسرياً 

 املذكورة آنفاً األمل من جديد. وادزورث لونغفيلو

يف سائر  نظري هلا ال درةوتعدد صوره وثراء معانيه وإحكام حبوره، قجزالة ألفاظه وميلك الشعر، بفضل 
حياتنا اليومية وتذكرينا إخراجنا من قمقم إيقاظنا من غفلتنا و وهي القدرة على  فنون األدب. أال

 املعاين والِقيم اإلنسانية املشرتكة على الصمود.بآيات اجلمال احمليطة بنا وبقدرة 

اليونسكو  قائمة. وتضم تنوع البشرية الذي يأسر القلوب وخيلب األلبابة تطل على والشعر نافذ
من أشكال التعبري الشفهي والشعر، ومنها  العشرات املادي للبشرية التمثيلية للرتاث الثقايف غري
 البدويوالشعر الغنائي  ،الفيتناميالغنائي  ترو" "ساوشعر  ،(Tsiattistaاملناظرات الشعرية القربصية )

وإن الشعر،  ت احلاجة إىلوقد باتاملشرتك بني ُعمان واإلمارات العربية املتحدة.  املسمى "التغرودة"
أشد  مم ا كانت عليه يف أي وقت مضى يف ظل االضطرابات ِقدم اللغة ذاهتا،  اً قدمي اً أدبي اً فن كان

 حلياة يف هذا العامل.معىن اللناس تشاطر يبعث الشعر األمل يف النفوس ويتيح  ، إذالراهنة
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وميلك الشعر قدرة فريدة  ظم الشعر سبيل من ُسبل السالم".وقال الشاعر بابلو نريودا ذات مرة: "إن ن  
ولذلك يُعد  . على اختالف ثقافاهتميف كل مكان وزمان استئذان  قلوهبم بال ودخولعلى خماطبة الناس 

ومتلك  .احلرية. وقد كان دائماً سالحاً ملقارعة الظلم والذود عن ينضب للحوار والتفاهم الشعر معيناً ال
كما االحتجاج واألمل"،  و التعبري عن املقاومة والتمرد "قدرة عجيبة على  الفنون مجيعها، ومنها الشعر،

 .السيدة ضياه خانمن أجل احلرية الفنية واإلبداع الفين للنوايا احلسنة  ةاليونسكو اجلديد ةسفري  تقال

 رفاً.ميكن اعتبار الشعر ت وال

وننهل من معني  حنيا معاً اآلنحنن الذين ، ، رجاالً ونساءً فالشعر قوت القلوب الذي حنتاج إليه مجيعاً 
يعيننا على مواصلة حياتنا، وحنن املؤمتنني على هذا العامل الذي سيعيش فيه  ما تراث األجيال السابقة

 أوالدنا وأحفادنا.

قدرتنا حنتفل بالشعر يف هذا اليوم، بقدرتنا على االلتئام متحلني بروح التضامن، و  إذوإننا لنحتفي، 
لنحتاج إىل ذلك من أجل املضي قدماً يف تنفيذ خطة على تسلق "قمم جبال زماننا املكفهرة". وإننا 

، إنسانأي لكيال يتخلف ، وتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ، 2030 التنمية املستدامة لعام
 التنمية املستدامة.التقدم و ، عن ركب سواء أكان رجاًل أم امرأة

 

 إيرينا بوكوفا 


