   سيداتي, سادتي !

   لا شيء يسعد الشاعر أكثر من اجتياز كلماته حواجز اللغات و الثقافات, صحيح, ان القصيدة تولد في وطن او منفى… لكن وطنها الحقيقي هو قلوب الناس, و منفاها الحقيقي هو ان لا تصل الى أحد!

    كم يشرفني ان أكون هنا الان بينكم, في مدينة سنتياغو, مع كتاب و شعراء و مثقفي الشعب الغاليسي العريق الذي يعتز بلغته الوطنية و بهويته الثقافية و ببلاده الجميلة.

و أنا, اذ اتشرف بقبول هذه الجائزة التقديرية التي تقنعني, مرة اخرى, بجدوى الشعر و بقدرته على مخاطبة المشترك الانساني, و بعالميته القادمة من محليته, الا انني لا ارى ان الجائزة تخصني وحدي. فهي لي و ليست لي في أان واحد:

   هي لي: لأنني من وضع توقيعه على النص الشعري.
   و هي ليست لي: لأن النص هو نتاج جهد جماعي لشعب يدافع عن حقه في الحرية و الاستقلال, و يدافع عن هويته الوطنية و الثقافية ببطولة نادرة المثال, من اجل ان يحقق الهدف البسيط العادي؛ أن يتحرر من الاستعباد و الاحتلال.

    من هنا, ارى في هذا التكريم رسالة تضامن و حب من الشعب الاسباني و الغاليسي خاصة, الى الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال و الحصار و الكراهية, في أرض كانت تسمى أرض المحبة و السلام, و يحيا حياة لا محبة فيها و لا سلام, حياة اقل من حياة و اكثر من زنزانة, دون ان يفقد الأمل في حياة طبيعية اسوة بسائر ابناء البشرية الذين يرون أن الغد يجب أن يكون افضل من اليوم.

    و اذا كان للشاعر من دور و معنى,فهو أن يمتزج صوته الفردي الخاص بالصوت العام, و أن يبتكر الأمل من قوة الروح, و مما تقدمه لنا الحياة من هدايا صغيرة تفاجئنا بالفرح, كنمو العشب على الصخر, و كطلوع قوس قزح من نهار شتائي.

    على الشاعر أن لا يطيل الخطبة في الجنازة, لأن عليه أن يهنئ جاره بمولود جديد, و عليه أن يشارك في حفل زفاف مجاور. و عليه أن يكون مخلصا لقارئه مرتين: مرة بالصدق في التعبير عن الواقع. و مرة بالمجاز القادر على صناعة الجمال الشعري.

   ما أصعب أن يكون المرء فلسطينيا!

   و ما اصعب أن يكون الفلسطيني شاعرا!


