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Poesiens dag

n athalie Handal bor i New York 
og skriver overvejende sine 
digte og tekster på engelsk. 

Men når hun skal nævne et nøglebegreb 
i sin poesi, griber hun resolut til det 
franske sprog:

’Følelsen af déchirement er ofte nær-
værende i mine digte, fordi det er sådan, 
jeg oplever livet – en række af modsigel-
ser og umulige afstande, som på en eller 
anden måde er forenet af vores følelser’, 
slår hun fast.

Déchirement betyder både sønder-
rivning, dyb smerte og sorg. Hos Han-
dal drejer det sig ofte om den usikker-
hed, der både ligger i vores identitet 
(eller vores roller) og i det sprog, vi 
bruger til at pejle os ind på hinanden. 
Med en enkelt paradoksal linje, over-
sat til dansk, fra digtet In Jerusalem: 
’Den konversation, vi har med det 
spejl, vi har lånt fra hinanden.’ 

For Nathalie Handal tilføjes disse 
uundgåelige sproglige spejlinger og gen-
spejlinger et par yderligere dimensioner, 
fordi hun i sin poesi ikke blot benytter 
sig af det engelske sprog, men også af 

arabisk, spansk og fransk. Noget, hun 
ser som en gevinst:

’Jo flere sprog, man taler, jo mere om-
fattende bliver ens verden. Og jo mere bli-
ver man i stand til at opdage sammenfald 
mellem kulturer og opbygge dialoger. Og 
som digter betyder flere sprog desuden 
flere ord og metaforer at spille med. Det 
er fascinerende at overføre en kulturel 
forestilling fra ét sprog til et andet.’

Derfor mener hun også, det er muligt 
at beskæftige sig med hendes poesi uden 
at inddrage hendes palæstinensiske 
baggrund eller den politiske konflikt:

’Selvfølgelig. Kunst er inkluderende. 
Da New York Times anmeldte min digt-
samling Love and strange horses blev der 
fokuseret på de sensuelle bestanddele, 
mens de arabiske medier mere fokuse-
rede på den politiske side.’

Det er her, friheden kommer ind i bil-
ledet:

’Som forfatter prøver jeg at undgå at 
blive defineret af tematiske eller kultu-
relle grænser – jeg har haft nok af den 
slags at kæmpe med. I stedet prøver jeg – 
på den blanke side – at leve den frihed 

fuldt ud, som alle og enhver er berettiget 
til. Men når det er sagt – vi trækker på 
vores omgivelser, når vi skaber, og mine 
har bestemt haft noget med Palæstina, 
krig og fordrivelse at gøre 

Når hun læser op, afslutter Nathalie 
Handal altid med digtet ‘Even’ – ‘I håb 
om fred’, som hun siger:

N a t h a l i e  H a n d a l
Født i Bethlehem og har boet i 
Europa, Latinamerika og USA (i 
øjeblikket bosiddende i New York). 
Hun har bl.a. udgivet digtsamlin-
gerne Poet in Andalucía (2012) og 
Love and strange horses (2010). 
Med sidstnævnte vandt hun kate-
gorien ’Poetry’ ved Independent 
Publisher Book Awards i 2011. 
Hendes tekster og artikler har væ-
ret trykt i bl.a. Vanity Fair, Guer-
nica Magazine, The Guardian og 
The Nation.  Hun skriver bloggen 
’The City and the Writer’ for 
Words without Borders.
Projektet Grænseløse Ord videre-
føres til juli i Ramallah under lit-
teraturfestivalen PALfest, hvor 
Handal deltager sammen med Ka-
mal Boullata, Najwan Darwish, 
Yahya Hassan, Janne Teller, 
Hanne-Vibeke Holst, Anne Lise 
Marstrand-Jørgensen og Martin 
Glaz Serup.

Poesiens dag

Poesiens  frihed

EVEN 
Nothing is even, even this line
I am writing, even this line I am waiting in,
waiting for permission to enter
the country, the house, the room.
Nothing is even, even now
that laws have been drawn and peace
is discussed on high tables,
and even if all was said to be even
I would not believe for even I know
that nothing is even – not the trees
the flowers, not the mountains or the shadows – 
our nature is not even so why even try to get even
instead let us find an even better place
and call it even.
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Engelsk, arabisk, 
fransk og spansk 
blandes i Nathalie 
Handals poesi

Den palæstinensiske forfatter Nathalie Handal deltog i  
oktober i arrangementet Grænseløse Ord på International 
Forfatterscene – Palæstina Edition, som til juli videreføres  
under litteraturfestivalen PALfest i Ramallah




