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 شعرية عالمية لقصائد لين يوجه هذا النداء إلقامة أمسياتالمهرجان األدبي العالمي في بر
في هذه يتم ويأمل بأن . 2008أآتوبر / الشاعر محمود درويش في الخامس من تشرين الثاني

 سلمي وعادل بين العرب عر وسعيه الدؤؤب للتوصل إلى تعايشأعمال الشاتكريم مسيات األ
هذا النداء نوجهه إلى المؤسسات الثقافية، والمحطات اإلذاعية، والمدارس، . واإلسرائيليين

  .والمسارح وآل المهتمين في جميع أرجاء العالم
  

اهيرية وواحدًا من أآبر الشعراء آان محمود درويش من أآثر الشعراء العرب المعاصرين جم
دواوينه نشرت . محبي الشعرمن  أمسياته الشعرية آانت تجذب إليها اآلالف. في األدب العالمي

قصائده تغنى آأغنيات  . أعماله ترجمت إلى أآثر من ثالثين لغة.  من النسخ اآلالفبمئات
  .وآثير من أبيات شعره تحولت إلى أمثال. شعبية

  
العربي القديم ومنجزات الحداثة على حد سواء، آما يغرف من تقاليد الشعر درويش من يغرف 

 أحد فعلفي قصائده  آما لم يالتعبير درويش حاول وقد . لغة ونصوص القرآن والكتاب المقدس
وحقيقي وعادل بين العرب واإلسرائيليين، سالم يساهم سواه من الشعراء عن الحلم  بسالم آبير 

 أن تفرض إحداهما بالقوة نفسها على حوار بين صوتين وبين رؤيتين، دونفي التوصل إلى 
  .رىاألخ

  
ورغم أن درويش تحرر منذ مطلع التسعينات . آان الشاعر في الشعر العربي القديم صوتًا ألمته

 الشعري  سفير فلسطينحصره في لعب هذا الدور، إال أن آثيرين من قرائه مازالوا يعتبرونهمن 
  .إلى العالم

  
 1948م هرب عا.  في قرية البروة بالقرب من عكا في فلسطين1941ولد محمود درويش عام 

عمل في حيفا محررًا في عدد من المجالت . لى لبنان وعاد إلى دولة إسرائيل بعد تأسيسهاإ
أقام في .  إلى المنفى1970بعد اعتقاله مرات عديدة ترك إسرائيل وذهب عام . السياسية والثقافية

أنتخب . والقاهرة وبيروت وتونس وباريس، وعاش سنوانه األخيرة بين عمان ورام اهللاموسكو 
 عضوًا في المجلس المرآزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وآان أحد من صاغوا 1987عام 

 احتجاجًا على توقيع اتفاقيات 1993لكنه انحسب من العضوية عام . إعالن تأسيس دولة فلسطين
وجائزة ايريش ماريا ) 2001(المية عدة جائزة النن للحرية الثقافية ئز عمنحت له جوا. اوسلو

  ).2003(ريمارك للسالم 
  

ودفن في رام اهللا في الضفة . أغسطس على أثر عملية في القلب/ توفي الشاعر في التاسع من آب
  . الغربية بتشييع حكومي وشعبي آبير


