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عام، في مسرحیتھ "حلم لیلة في  400كتب ویلیام شكسبیر، الذي رحل عن ھذا العالم قبل 
إلى األرض، منتصف الصیف": "أّما الشاعر فھو في نوبات جنونھ ینقّل بصره من السماء 

ومن األرض إلى السماء، فتصّور لھ مخیّلتھ أشكال أشیاء غیر معروفة أو مألوفة، ویستطیع 
ً یسمیھ  ."بقلمھ أن یجّسدھا وأن یخلق من ال شيء شیئا

 
وتنّوه "الیونسكو" بقیمة الشعر باعتباره رمزاً إلبداع العقل البشري إذ تشید بالرجال والنساء 

مھم وألسنتھم للتعبیر عن أفكارھم وآرائھم وخواطرھم. ویساھم الذین ال یملكون سوى أقال
الشعر في توسیع آفاق إنسانیتنا المشتركة، ویساعد على تعزیزھا وترسیخھا ویجعلھا أكثر 
ً لكینونتھا، إذ یرى الشاعر في ھذا العالم ما ال یراه سواه فیصفھ ویصّوره  ً وإدراكا تضامنا

غوره من آیات الجمال المحیطة بنا التي یمّر بھا سواه  ویسمیھ. ویرى الشاعر ما ال یُسبر
مرور الكرام، ویرى ضروب المعاناة الھائلة وأصناف البؤس الشدید التي ال یكترث لھا 

 .غیره
 

وتساھم األقالم التي تنظم الشعر، واألصوات التي ترویھ أو تلقیھ، في إبراز قیمة التنوع 
ً في المساعي العالمیة الرامیة إلى تعلیم اللغوي وحریة التعبیر وتعزیزھما. وتسا ھم أیضا

ً الستعادة الثقة بالنفس  الفنون ونشر الثقافة. وتكفي قراءة كلمة واحدة من قصیدة أحیانا
والتمكن من الصمود في مواجھة الشدائد والبالیا، واستعادة األمل واالبتعاد عن الیأس 

في ھذا العصر الحدیث الذي یطغى والقنوط والتقاعس عن التصدي للوحشیة والھمجیة. و
علیھ استخدام اآلالت في مختلف جوانب الحیاة، وكذلك سعي الناس إلى الحصول على كل 
شيء في طرفة عین، یتیح الشعر إیجاد حیّز لنوازع الحریة والمغامرة المتأصلة في النفس 

عارف والقیم البشریة. وتملك كل ثقافة فنون الشعر الخاصة بھا وتتخذھا وسائل لنقل الم
االجتماعیة الثقافیة والذاكرة الجماعیة التي تعزز االحترام المتبادل والتالحم االجتماعي 

 "والجنوح إلى السلم؛ سواء أكان ذلك أغنیة "أریرانغ" الكوریة، أم أغاني "بیریكوا
المكسیكیة، أم أناشید "الھدھد" الخاصة بشعب اإلیفوغاو، أم رقصة العرضة السعودیة، أم 

 .ناشید "غوروغلي" التركمانیة، أم فن "آیتیش" القیرغیزيأ
 

وإنني ألُحیي في ھذا الیوم الشعراء والممثلین والرواة وكل أولئك األشخاص المجھولین 
الذین وقفوا حیاتھم على الشعر ونذروا أنفسھم لھ، ینظمونھ أو یروونھ أو یلقونھ بعیداً عن 



لحدائق أو في الشوارع. وأدعو الدول األعضاء األضواء أو في المحافل المشھودة، وفي ا
كافة إلى دعم ھذه المساعي الشعریة التي تستطیع الجمع بیننا بغض النظر عن األصول 
 .والمعتقدات بفضل أسمى ما في النفس البشریة

 
 


