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  بول داكیوكلمة الشاعر الكامروني 
 

كان الشعر ومازال سفرا لإلنسان من أجل ذاتھ لیقترب من ذھب الجمال 
الجواني، ولیمدّ یده نحو اآلخر المختلف. یحمل الشعر تحت قناع المتخیل 
مخاوف الشاعر وأسئلتھ، أحالمھ وآمالھ. ھذا الشاعر الذي یقتسم في 
دواخلھ انشغاالت اإلنسانیة التي وسمت بمیسمھا أسطورتھ الشخصیة. 
 یملك حامل نار الشعر إذن امتیاز لّي عنق األفكار الجاھزة والیقینیّات
البّراقة التي تھدّد السیر العادل لمجتمعاتنا. وھكذا ال یتمثّل دوره في إیجاد 
الحلول المادیة للمشاكل التي تقض مضجعنا في الحیاة الیومیّة، بل في إیقاد 

  .نار النقاش الفعّال
نحتفي الیوم بالیوم العالمي للشعر الذي یعود فضل االحتفاء بھ عالمیّا إلى 

حتفاء بالشعر والشعراء عملة نادرة عبر العالم. قال أحد المغرب، مادام اال
ھنا ال یحتفى  ": 1960الفائزین بجائزة نوبل في العاشر من دجنبر 

بالشعر، ألن القطیعة تزداد حدة بین الشعر وبین نشاط مجتمع یخضع 
لعبودیة المادة. ھذه الھّوة یقبلھا الشاعر لكنّھ ال یبحث عنھا، والشيء نفسھ 

ل العلم دون الممارسة التطبیقیّة للعلوم. لكنّنا نحتفي ھنا في یعیشھ رج
حالتي الشاعر والعالم بالفكر الخالص. لذلك ال ینبغي النظر إلیھما كإخوة 
أعداء، ألّن سؤالھما واحد على شفا الھاویة نفسھا. وما یفرق بینھما فقط 

 ."ھو طریقة البحث واإلبداع
عمیق الذي یقوم بھ بیت الشعر في نحیّي بھذه المناسبة أیضا العمل ال

ونرحّب باسم الشعر بالشعراء الذي تعبّأوا الیوم حول الشعر  .المغرب
فبالنسبة لقاّرتنا  الذي یعني الخلق و التغییر بالفعل الیومّي والفنّي. 

اإلفریقیّة الیوم وغدا، یمكن للشعر أن یصبح مالذا إلنسانیّة جدیدة محّررة 
في سفر العبور الالمنتھي، وأن یعتبر صیرورة  عصبیّة متطّرفة من كلّ 

 .وقفزة إبداعیّة تبني أسسا إفریقیة جدیدة نحن في أمّس الحاجة إلیھا الیوم
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من أجل إفریقیا الیوم وغدا، یحمل الشاعر زّوادتھ أحالمھ ورآه مشعال 
صدى أمل في آالف األرواح التي تنتظر تحریرا حقیقیّا من أجل قارة 

 .، متعدّدة وخالّقةإفریقیّة موّحدة
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