      اصدقائي و صديقاتي, اعزائي الكتاب و الكاتبات, و عزيزي الشاعر محمود درويش.

    انه لشرف كبير لنا حضورك اليوم في غاليسيا لتسلمك هذه الجائزة, جائزة الشاعر الغاليسي العالمي التي تفتتحها جمعية الكتاب المتحدثون باللغة الغاليسية. اعترف انها لفرحة كبيرة ان الكتاب و الكاتبات الغاليسيين اختاروا لافتتاح هذه الجائزة السنوية صوت كصوتك, صوت شجاع, صريح, و موحد.
   
    لقد نجحوا في اختيارك لتسلم هذه الجائزة . حضورك هنا يفتح اعيننا الى الشعر الحقيقي, الى قواعد المناقسات الشعرية. اذا كان للثقافة ان تكون حوارا او لقاء, و ذكرنا اسم محمود درويش, يضعنا في طريق الى عالم يتجاوز الحدود, الى عالم يمكننا من لقاء انفسنا في شتى النواحي, متفهمين مختلف الامور التي عشناها و متبادلين الخبرات و الاحاسيس.

     في الوقت الذي القي هذا الخطاب, مترجم يقوم بترجمة كلماتي للعربية, لا تعرف, يا سيد درويش, ما يعني هذا لنا. فنحن الان يا شاعرنا نمس امتزاج لغتينا المختلفتين, مع ثقافات قليلا ما اجتمعت للقاء كهذا.
     
     و لهذا السبب, نحن فرحين ايضا هذا اليوم, لاننا نريد انتهاز هذه الفرصة تنفتح الثقافة الغاليسية الى جميع ثقافات العالم, و ان تبقى بابا مفتوحا لحضور الثقافات الاخرى, جميعها, يا سيد درويش, و بخاصة الثقافة الفلسطينية التي تمثلها انت اليوم.

      انت الان وصلت الى نهاية طريق سنتياغو, طريق روحية و ثقافية, اخترقت اوروبا لقرون طويلة. الان نبحث عن طريق جديدة, و احدى هذه الطرق ستأخذنا الى الثقافة العربية, للاسف معرفتنا عنها قليلة في غرب لم يلتفت اللا لنفسه.

     اقدم اذا تهنئتي لجمعية الكتاب المتحدثين باللغة الغاليسية, و نشكرها بان احسنت الاختيار و قدمت لنا امكانية ان يكون محمود درويش في غاليسيا اليوم, رمز كبير في الثقافة العربية و في الشعر العالمي.

    ان كتاب وطن ما هم نواب و ممثلوا ذلك الوطن, و نحن في غاليسيا نستضيفك يا محمود درويش بكامل التضامن و الشوق الذي نبديه لممثل من الشعب الفلسطيني, لما تبث في انفسنا من روح المقاومة, و الارادة في 
تحرير ارضك المحتلة. نعرف ايضا الظلم الذي يظهر في مثل هذه الاوضاع, فلو ان الجائزة قدمت لكاتب فرنسي, 
الماني او انجليزي, لن يتكلم احد منا عن الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني. لكنك انت فلسطيني يا محمود درويش, و نحن متأكدون انك تتقبل فخورا ان تتحول محاضراتك و كلماتك و شعرك الى رسالة تضامن من قبل العالم اكمل مع شعب يجب ان يكف عن تعذبه.
    
   حلمنا هو, و الذي لا يمكن ان يكون من ناحية اخرى, هو انه عند عودتك الى بيتك الجديد هذا ان لا نضطر للكلام عن اهمية تحرير الشعب الفلسطيني, لاننا نأمل انه عند غودتك للقائنا تكون قد عادت الأمور الى طبيعتها في الضواحي الفلسطينية.

    كنت اتكلم عن صوت الشاعر محمود درويش, لكن لا أحد ينسى العديد من الحلقات في حياته, و التي توحده بصورة خاصة مع تاريخ شعبه. محمود درويش واجه النفي, الاحتلال, الدمار الذي عاناه بصورة خاصة و ايضا دمار مشاريع ثقافية كان يرأسها, يعرف عن الشوق للحرية, عن الكرامة التي لم و لن تختفي, عن اهمية المقاومة و القوة للاستمرار. يعرف كل هذا و مع ذلك لم يتخلى عن ندائه للثقافات جميعها أن تجتمع كما اجتمعنا اليوم هنا في سنتياغو, في يوم, كتابنا و كاتباتنا اختارو شاعر فلسطيني ليكون الشاعر الغاليسي العالمي, و انه لا يوجد مستقبل ما لم نمشي في هذه الطريق.

   كما اخترناك لتكون الشاعر الغاليسي العالمي, و نعتبرك غاليسي مثلنا, فاننا ننتتظر ان تدخل لتكون جزءا من ثقافتنا. لنا لغة تمكننا من قراءة بعض اشعارك, لكنه وعد مني, وزيرة الثقافة, ان تكثر هذه الاشعار المترجمة للغاليسية, اشعارك, و اشعار جميع الشعراء الذين يشاركونك هذه الثقافة الغنية و التي نريدها ان تكون اقرب الينا.

   لكونك الشاعر الغاليسي العالمي, ادعوك ان تكون الان مضيفنا في هذه الرحلة الجميلة.  
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