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  األميرآية ناتالي حنظل-الشاعرة الفلسطينية
  والشعر عاصمته.. العالم آله وطني

  
  

  سليمان منذر األسعد: المجلة
  
  
  

الي      شرق نات اة، ت ة الحي ر رتاب ى تغيي ة عل ة المعزوف درة الكلم ًا بق إيمان
ى مغرب الحزن، لتطّل               صيدة إل حنظل بشعرها ومسرحها من مطلع الق

رة تجوال        الحنين          على عالم أصبح من آث ا المفرطة ب ا مسرحًا لحكاياته ه
  ...والمفعمة بالنجوى

ا       صيدة، فظالله شاق الق م بامت ين ته ا ح اب خلفه ل الب رأة ال تقف ي ام ه
ي     اح الت روت الري ن جب ى م ة المعن ٌة بحراس شجن موآل ي ال ة ف الموغل

  .تصّر على بعثرة رسائل المنفى آي ال تصل إلى وطن سليب
رة لالحت  يلتها األثي شعر وس ق   ال ه وف ول في ره أو الحل الم وتغيي اك بالع ك

ربح   -في سبيل لحظة تجلٍّ    -منطق صوفي ال يعبأ      زان الخسارة وال ..  بمي
ال    ذي عاشته نات ضياع ال ى      يفال اريبي إل ر جزر الك ا في أفق ذ والدته  من

ا في      م  رضأصقاع األ مختلف  استقرارها في الالمكان مرورًا بحياته ، ل
شعر     يترك لها بقعة تسميها وطنًا بعد      ذي    ..  هذا الشتات سوى ال وطن ال ال

  . تصر على أن تنتمي إليه ما دامت فلسطين نفسها تتحدث لغته
ا      ي دفتره شعر ف دى ال د أن ارت ي بع ا ه عادة  "وه ون وس صان زيت أغ

ى            "مشروخة تقص عل ول  "، تقف على شرفة الوطن ونافذة المنفى ل الحق
 :سيرة السالم بين الذات والعالم" الالمتناهية
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ا           ..  سؤال الهوية األزلي   أوًال • م تعيشي فيه سطين ول ذلك  .. لم تولدي في فل وآ
وطن ليس جزء     /أبوك وأمك، فمن أين يأتيك هذا الشعور باالنتماء إلى أرض         

  من ماضيك؟
سان     . فلسطين تحتل جزء آبيرًا من تاريخي الشخصي   .  على العكس تماماً   - ا أفترض أن لكل إن فأن

د      و بالن    ماضيه طريقته في تحدي سألة                 ، فه سبة آلخرين م دون، وبالن دأ من حيث يول بعض يب سبة لل
ا هي     ! تتعلق بجواز السفر   اء آم وفي حالة أخرى قد يحمل التاريخ الشخصي نوعًا من ثنائية االنتم

د األم          ى البل ين إل ة من خالل الحن ذه االزدواجي حال العرب األميرآيين الذين اختاروا أن يعيشوا ه
  . مكان اإلقامةدون التخلي عن االنتماء إلى

ا     جوانحي  هي ... ربما لم أترعرع في فلسطين، لكنني أشعر أنني لم أفارقها مطلقاً     التي تنبض آلم
  .المفتون بأشجار الزيتون ، وهي قلبي رائحة الياسمينلفحتها 

ر                   ى غي شوارع عل حين أآون في القدس القديمة، معزوفة الماضي والحاضر، يحدث أن أهيم في ال
ى                   هدى ألتماهى مع   وة، إل ع الكعك والقه صغيرة التي تبي  الظالل المنتشرة بين جدران المحالت ال

ة                        ه بصور فوتوغرافي زدان جدران ذي ت ي ال افوك األرمن ى محل ه أن أعّرج في طريقي أخيرًا عل
  .ساحرة لفلسطين ما قبل النكبة

ي ضًا جزء من ان أي ي . لبن دتي ألب ة-فج ي أن أعيش بحيوي ي علمتن ة-الت ل . آانت لبناني ا قب  وفاته
اآن التي تنتمي                    شاف األم بضع سنوات أججت في نفسي الرغبة في زيارة بيروت وطرابلس الآت

  .إليها
ة                             ذه المدين م أغادر ه ى شعرت أنني ل رة األول ا للم دينتي أصًال، حين زرته أما بيت لحم، وهي م

ًا ا . مطلق ود إليه ت أع تمرار خاللآن ًا ح باس وطن دائم ي ال سنوات الماضية، فه ا  ال و طّوقه ى ل ت
ا عدت                       " جدار" ي آلم ة الت ذه المدين ة عن ه اس الحري ا وتحجب أنف آغيمة سوداء تخسف بأرواحن

ا                   تبقى معي أينم ا س د أخرى، لكنه ارة بع ام وزي د ع ًا بع ًا عام زداد خراب إليها انتابني شعور بأنها ت
  .حللت

معظم سنواتها في تجوال       آل ما قلته ال يعني أنني ال أعي الشتات الذي يكتنف حياتي التي قضيت               
امتي في                         ى إق اع األرض إل ر بق اريبي هي من أفق مستمر، وبدأتها منذ والدتي في جزيرة على الك

الم   اطق الع ى من ا : أغن سا وأميرآ ـ   . فرن سنوات ال ي ال ا    17وف ى أميرآ ردد عل ت أت رة آن  األخي
  ).لبنان وفلسطين(عالم الالتينية حيث تقيم عائلتي التي نزحت آذلك من أآثر المناطق سخونة في ال

افى             المًا مع ذا س يم آه م يكن             .اإلنسان ال يخرج من تشظٍّ أل شتات ل ذا ال اس، ألن ه ه الن ا يقول ذا م  ه
شفت      ..  ما انفّك ينشر عتمته في أرجاء عمري        قاتمًابل فضاء   ! مكانًا رحبًا لإلقامة   رًا اآت لكنني أخي

ر، جعلتن       ور مبه ذ ن امي نواف ذه فتحت أم ة النفي ه ه،     أن رحل الم آل ى الع يم إل اء حم ي أشعر بانتم
سه           ع        -فال يمكنني   ! ألصبح أميرآية وفرنسية والتينية وفلسطينية في الوقت نف ى وق ا أصغي إل وأن

ا، فوحدتي مع األشياء حولي                 -الحياة من حولي   ا هو أن الم وال عن آل م  أن أعزل نفسي عن الع
  .تشعرني بقدسيتها

  
هل  .. ص التي سمعتها من جديك     فلسطين في ذاآرتك هي مجموعة من القص       •

  آان شعرك دفاعًا عن شرعية هذه الذاآرة وأحقيتها في امتالك وطن؟
فالكتابة تتيح لي أن ألد شاهدُا يتلو قصصًا  ! أعتقد أن الشعر هو ما يبقي هذا العالم على قيد الحياة          -

ا              !.  دون أن يضيعها    عن آل أنواع التجارب اإلنسانية التي قد تمر بها فتاة فلسطينية أضاعت وطنه
ن شعرًا،                 ذا الف ان ه ادي، سواء آ وق الوجود الم سمو ف ى ال ن عل درة الف ان عميق بق دي إيم ا ل فأن

ا  .. مسرحًا، رواية، سينما، أو رسمًا تشكيلياً  د  -فكل هذه الفنون تحّفزن ة    عن دها للحصون اآلمن  تهدي
ا،            -التي نسّيج بها أنفسنا      ى             على أن نعي ذواتنا والعالم من حولن دي إل سنا، لنهت ر في أنف وأن نتفّك

شلنا               . ما يفترض أن يكون بّناء ال هداماً       ادئ لينت ساب آلحن ه ذي ين وعي  –الفن هو حلم اليقظة ال ب
  .  إلى حيث يمكننا أن نقرر ما نريد معرفته وما ال نريد-أو بال وعي
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رة                    " • سماء ذاآ شعر، حين آانت ال سطين وال ين فل ذي يجري ب أتذآر النهر ال

  ! أي صورة شعرية هذه". ذلك هو الوطن.. خضراء
تُّ أعجز                        - اني حتى ب ى آي ام، واستحوذت عل هي رؤيا تمّلكتني في لحظة نادرة بين اليقظة والمن

سعه من                   عن التمييز بين حضورها وغيابها، حتى حين توشك في لحظة تجلٍّ أن تستحيل وهمًا ال ي
  .فرط حضوره في النهاية إال أن يكون حقيقيًا

ى مهل                 .. رة والضياع وآالم الفراق   الخسا تلّم أشالئي عل ذات، ل اق ال تستدعي هذه الذآرى من أعم
ى    ه عل ة وجه رء رؤي ود يحجب عن الم اء أس ره م ر يغم ي أشطان بئ ي ف ل أن تبعثرن سوتها قب ق

سطين   . صفحته رغم قدرته على سماع صوت همهمته       ا            ... تلك هي فل ل هي م ا، ب ا نراه ليست آم
  .آانته دائمًا

  
م • ددة  اس ًا متع ذ وجوه عرك يأخ ي ش سطين ف  ,Ephratha Palestine: فل

Falestin, .ما هي داللة هذه األسماء بالنسبة إليك؟  
ة     -بلغات مختلفة -آل هذه األسماء تعني      - أثيرات اللغوي  فلسطين بالتأآيد، لكن هذا التنوع يعكس الت

ذا          .. التي صبغت شعري   ى سؤال آه ا هي لغتك   : (فأنا آخر من يجيب عل ، ألني أحس أن   ) األم؟م
  ..لغات متعددة هي لغتي األم، فقد نشأت على العربية والفرنسية واإلنجليزية والكريولية

ى سطح                   بفحين أآتب باإلنجليزية تن     ة عل و بتلقائي أًة لتطف بانية فج سية وإس ة وفرن جس آلمات عربي
  . ثم تدخل في ترآيبة الجملة بحيث يكاد القارئ يغفل عن وجودها! النص

ا        .. لك أتكلم وأحلم بجميع هذه اللغات التي تنسجم بتناسق عجيب في مخيلتي           لذ ك م ل ذل أو على األق
  ! أميل إلى أن أقتنع به

  
وطن            .. قصيدة إيفراثا  • زًا ل شعر رم ان ال ا،  آانت مساءلة للشعر، فهل آ ا    م  آم

  ؟".حين يكون وطنًا.. الشعر: "أآدت في قصيدة األخرى
ا - ردة ألنه ذه المف تعملُت ه دها اس ى وأحسست ببع رة األول ذ سمعتها للم ي من ارح ذهن  أبت أن تب

  ..التاريخي، فـ إيفراثا هو االسم الكنعاني لفلسطين الذي يعني المثمرة
  

أي .. آما يقول مارتن إسبادا   " هم نار تتأجج في أجوافهم    ديبعض الشعراء ل  " •
  نار تعتمل داخلك؟ 

ي لتنبش أعماقي ودواخلي وتدفعني إلى أن هي الفوضى التي تتقـد بوهجها ولهيبها في داخل -
أآتب عن الغابات الممتدة في أدغال أميرآا .. فأآتب عن لبنان.. أآتب ما يغريني وما يسحقني معًا

ألنني أريد حقًا أن أتحد مع هذا العالم من خالل . عن القبلة التي أتوق إلى قطفها.. الجنوبية
 الرحبة، وأن أستميل ذاتي إلى المشارآة في متعة شعري، وأن أستهّل حوارًا حميمًا مع أرجائه

مراقبة اتصال الذات بالعالم وارتباط الفّن بالحب، ألفهم آيف يوفق الشعر بين البهجة والحزن 
  .وبين النصر والهزيمة ليأخذنا بجموحه نحو إنسانيتنا

  !.ة من الشعروبصرف النظر عن ذلك، فأنا مولعة بالتجريب اللغوي وتفّقد المناطق غير المأهول
  

وت            • ذآرت إلي ك، ف روا ب ذين أّث شعراء ال ن ال ئلت ع ابقة، س ة س ي مقابل ف
ودلير رودا وب ًا... وني اعرًا عربي ذآري ش م ت ن  . ل ة م ة العربي ن هي الثقاف أي

    قراءاتك إذن؟
على العكس، األدب العربي أثر بي آثيرًا، فالمتنبي، سرآون بولص، نزار قباني، نازك  -

. ، آانت لهم جميعًا بصمة واضحة على أعماليوآخرونقان، سعدي يوسف، المالئكة، فدوى طو
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إلى جانب سلمى الخضراء الجيوسي التي لعبت دورًا آبيرًا في حياتي، فنشاطها الرائد  في 
الناقد صبحي حديدي آذلك . الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية آان له تأثير آبير على قراءاتي

  . ًا تعّرفت من خالله على شعراء وأدباء بارزين في األدب العربيآان معلمًا عظيمًا ومرجع
ويجدر بي القول إن أهم شاعرين في حياتي آانا محمود درويش، وجبران خليل جبران الذي يعد 

األميرآية، وتجربته أْثـرت حياتي الشخصية واألدبية آعربية تعيش -َمْعلمًا مهمًا للثقافة العربية
أما درويش الذي يتمتع بعبقرية فريدة فهو أحد أعظم شعراء العالم، . خارج العالم العربي

فحين . واستعاراته الشعرية الساحرة واألنيقة تسمو بأعماله الغزيرة إلى درجة تقترب من الكمال
أقرأ درويش تدهشني قدرته على استنطاق العناصر الساآنة فينا ودفعها إلى البوح بأسرارها، 

قطرات الندى التي "، "لتقى بامرأة ليوم واحد فعجز عن نسيان شفتيهاالعاشق الذي ا: "يعجبني
التي االبن الذي يحّن إلى قهوة أمه "، "تشدو في الصباح الباآر قبل أن يستفيق الناس من نومهم

   "..   تنتظره بصبٍر
  

آنت تبحثين عن الجذور   ) The Neverfieldالحقل الالمتناهي (ديوان في  •
ين عن وطن       .. عبر رحلة طويلة في المنفى     ك        .. آنت تبحث ن وصلت ب ى أي إل

  ؟ه درويش فيها؟ وما الذي يعنيالرحلة
لطالما شعرت أنني محاطة بالحقول الالمتناهية، الحقول الصفراء التي رأيتها في فرنسا وأيوا  -

  .. وفلسطين
نت أواصل المشي في هذه الحقول التي تطّوقها خيوط ورغم أنني لم أصل إلى نقطة النهاية، آ

 الذي يّدعي أنه يجعل  The Neverfield)الحقل الالمتناهي(وتلك داللة عنوان الديوان .. النور
  . آلَّ مستحيل ممكنًا

أو ما اعتقدت أنها (متأثرة بالمالحم الشعرية، آنت أسعى إلى أن أصف رحلتي في اآتشاف ذاتي 
لبحث عن فرادة األشياء والعناصر التي تشكل في مجملها هويتي ووطني من خالل ا!) ذاتي

وانتمائي ال إلى فلسطين فحسب، بل إلى دول متعددة اعتدت أن أقطنها، ولغات مختلفة لطالما 
  ... آنت جزء منها

 أسبح في فضاء مختلف بحثًا عن شيء فريد في تلك -وال أزال-آنت ) الحقل الالمتناهي(في 
  .عمة بأنفاس الذآرى، المطّلة على إشراق الروح وألق الحياةالحقول المف

 فمن خالل. وبالنسبة إلي، يمثل درويش في هذه الرحلة فلسطين، ويرمز إلى تاريخي وتراثي
  . الشعر، الذي هو بطريقة أو بأخرى، وطن أيضًاتآتشفشعره لم أآتشف فلسطين فحسب، بل ا

اتي في الترحال المستمر، آلما التقينا في باريس درويش نفسه آان يتهّكم مازحًا على نمط حي
  .حيث آان آالنا يعيش قبل بضع سنوات

مع إدوارد سعيد ومارسيل خليفة ونعومي شهاب وآارولين وحين دعته مؤسسة النان لتكريمه 
أين تعيشين هذه األيام؟، اختاري : (مازحًا  اجتمعت به خالل العشاء فسألني،في بنسلفانيا فوتشي
  !!سأجيبه عندما نلتقي ثانيةلكنني ..  عندئذلم أهمس بكلمة!).. تالياواستقري يا نمكانًا 

  
ا   • ى األنتولوجي ذ عل ارات (يؤخ ل   )المخت درتها قب ي أص نوات4 الت ت  س  تح

وان ات  (عن ساء العربي عر الن سودان   ) ش ا ال ربيين هم دين ع ت بل ا أغفل أنه
  . مفرطةإلى جانب أنها انحازت إلى فلسطين ولبنان بصورة.. وعمان

آما أوضحت لك في مناقشاتنا السابقة، لم يكن هناك إشارة نقدية حول هذه المسألة، ألنني  -
بالتأآيد لم أتجاهل السودان وعمان، وشرحت ذلك في مقدمة آتابي، فقد بدأت جمع مادة الكتاب 
في بداية التسعينيات وواجهت صعوبات جمة في البحث عن مصادر الشعر النسوي العربي، 

لم يكن . ان من العسير أن أحظى بأعمال آاملة لشاعرات عربيات وأن أحدد أماآن إقامتهموآ
فبذلت جهدًا مضنيًا ألنجز هذا . هناك إنترنت وال بريد إليكتروني، ولم أآن أستطيع تمويل عملي
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العمل، حيث سافرت إلى دول عربية ألقابل المترجمين والناشرين وبعض األصدقاء، وزرت 
لكتاب والناقدين الستشارتهم، آما زرت مهرجانات ثقافية ومكتبات عامة وتجارية عددًا من ا

  . ومراآز ثقافية، وجمعت قدرًا آبيرًا من الصحف والمجالت أيضًا
. وقد بدت لي المهمة مستحيلة في ذلك الوقت، ال سيما مسألة االختيار والتفضيل بين الشاعرات 

 في باريس وحصلت على نسخة من المجلدات الثالث لكتاب أذآر أنني ذهبت إلى السفارة اللبنانية
، واتضح لي بعد البحث أن بعض الشاعرات لم ينشرن سوى )أنتولوجيا الشعر النسائي في لبنان(

لذلك رأيت أن أعمق دراستي بحيث ألتمس من التي ! ديوان واحد فقط ثم توقفن عن النشر
األدب العربي وحضور على المستوى الشعبي استمّرت في الكتابة والنشر وآان لها بصمة على 

وقد رأيت أهمية أن أتطّرق إلى الحرآة النسوية في آل قطر، وأن أدرس البيئة األدبية . والثقافي
  .والسياسية واالجتماعية التي  تعيشها آل شاعرة

أميرآيات، فلمست -وعندما زرت المشرق العربي، حاولت أن أتحدث عن الشاعرات العرب
ناس بهّن وسعيهم إلى قراءة أعمالهن ومعرفة سيرهن، فقررت أن أضيف هذه الفئة إلى اهتمام ال

األنتولوجيا، خاصة أنهّن ال يحظين باالهتمام من الوسط الثقافي األميرآي، وهن آذلك مجهوالت 
  .األميرآيين أيضًا-من العرب

الفرنسية، ولم أستطع باإلضافة إلى ذلك، أدرجت عددًا من الشاعرات العربيات اللواتي يكتبن ب
-حصرهّن جميعًا بطبيعة الحال، ألن ذلك يتطلب أنتولوجيا مستقلة تتخصص في األدب العربي

فاآتفيت بأسماء رائعة مثل أندريه شديد وفينوس خوري غاتا وأمينة سعيد إلى جانب . الفرانكفوني
  .شاعرة فلسطينية تكتب بالسويدية

فلم تكن أغلب الشاعرات من فلسطين ولبنان في الواقع، بل وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، 
اللواتي يعشن في أميرآا (وإذا نظرت بتمّعن ستجد أن شاعرات المنفى . آّن من سورية أيضًا
قد نسبن إلى بلدانهن األصلية، وهذا ما جعلك تعتقد أن أغلب الشاعرات آّن ) وأستراليا وأوروبا

  .من هذه البالد
ناعتي أن هناك أصواتًا رائعة في الخليج العربي ظهرت منذ حرب العراق وهذا ال يغير من ق

  .وأحداث سبتمبر، وهي تعيش حالة مذهلة من النشاط الثقافي واألدبي
وفي واقع األمر، حقق لي الكتاب ما آنت أطمح إليه، فهو اآلن يدرس في جامعات أميرآا 

ى رقم في المبيعات لدى أآاديمية الشعراء وغيرها، ونلت عليه جائزة القلم في أوآالند، وحقق أعل
  .األميرآيين

  
  هال حدثتنا عنها؟.. تعتزمين إصدار أنتولوجيا أخرى هذه األيام •

لغة (أعتزم في الحقيقة أن أنشر مع فريق من الزمالء أنتولوجيا جديدة في أبريل المقبل، بعنوان  -
يا وما حولها، وهي تتضمن ، مختصة في الشعر المعاصر في الشرق األوسط وآس)لبلد جديد

قصائد مختارة أحدثت أثرًا في الوسط الثقافي في تلك المناطق، آما تحتوي آذلك على أعمال لم 
يسبق نشرها، وأعمال ألدباء يعيشون في المنفى لكنهم ينتمون إلى البلدان المستهدفة، بعضهم 

م مجهول بالنسبة يحظى بشهرة واسعة مثل الشاعرين محمود درويش وباي داو، لكن أغلبه
  .ألغلبية القراء

:  لغة مختلفة في مواضيع شتى40 دولة يتحدثون 55 صوت من 400تضم هذه المختارات 
وهذه األصوات تمثل في مجملها الحرآة ).. شهوانية(سياسية وغير سياسية، صوفية وإيروتيكية 

حتى وصلنا إلى هذا  الشعري واألدبي الرآامالفنية والثقافية التي أفرزتها عقود طويلة من 
  .المستوى في أدبنا المعاصر

وقد اعتمدنا في هذه األنتولوجيا على ترتيب المواد وفق المحتوى والفكرة بدًال من ترتيبها حسب  
الجنسية أو المنطقة، وقّدمنا في بداية آل قسم مقالة خاصة من المحررين في صورة مقدمة وافية 

في عملية لى التوّحد معها وإشراك تجربته الشخصية تعين القارئ على فهم القصائد وتحثه ع
  .القراءة
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وتظهر أهمية هذه األنتولوجيا في آونها محاولة طموحة لتكريس قوة الفن واألدب في ظل 
  .التجاهل التام للثقافة في عصر يكتنفه الكثير من اإلرهاب والعنف

، رغم أننا أغفلنا عددًا من ولك أن تتخيل الجهد الهائل الذي ُبذل إلصدار عمل بهذه األهمية
األسماء الرائعة بسبب آثرة النصوص المتوافرة، لكننا حاولنا أن نقيم شيئًا من التوازن والتجانس 
بين مختلف األجيال واألذواق واالتجاهات، دون أن نكترث للغة التي آتب بها النص، بل آان 

نا مثًال  الشاعر السوري ممدوح فأدرج. معيارنا هو حجم التأثير الذي يترآه الشاعر في لغته
الذي نشر أآثر من ( والكوري آو آن والياباني أووآا ماآوتو محمد حسن عوادعدوان والسعودي 

معنّية بتمثيل هذه البلدان قدر اهتمامها بمسألة الحوار األنتولوجيا لذلك لم تكن !).  آتاب200
األميرآي رافي شنكر -ميرآية والشاعر الهندياأل-الثقافي بينها، وقد حاولنا أنا والشاعرة التايوانية

، ورغم  التي يرّوجها اإلعالم الغربي عناأن نقيم وحدة بيننا آمشرقيين ردًا على الصورة السلبية
أننا ال نملك حلوًال سحرية لكننا بذلنا وسعنا اختيار األصوات اإلنسانية القادرة بقصائدها الفاتنة 

رئ الغربي، من خالل استخالص القيم الجمالية والروحية على تعريف الشرق وتقريبه من القا
والشعرية التي يزخر بها ذلك الجزء من العالم، على أمل أن يستمر الحوار بين الشرق والغرب 

  .دائمًا
  

سرحيتك   • م أن م صمت (رغ يل ال سي   ) تفاص ب الجن اقش الجان ت تن دى آان ل
ذ            اطفي ال شح الع ه جراء      المرأة وتوقها إلى االنعتاق من أغالل ال اني من ي تع

  .لكنها تضّمنت أبعادًا سياسية أيضًا.. تجاهل الرجل لرغباتها
بالفعل، تحاول هذه المسرحية أن تحتج على ! أال تتفق معي أن آل شيء سياسة، حتى الحب؟ -

ومن منطلق حرصنا على أال . الصورة النمطية المكرسة في الغرب عن المرأة العربية والمسلمة
 آالمنا خارج سياقه،  آنا حذرين جدًا في مناقشة هذه يبتريًا أو اجتماعيًا وأال يساء فهمنا ثقاف

  .. المواضيع المتعلقة بالجنس والعنف
وألننا آعرب ومسلمين نعيش خارج العالم العربي، فنحن نستغّل القبول النسبي الذي نحظى به في 

لخاصة، ونحاول أن نلعب دورًا الشاعر الغربي، نستغله في لفت األنظار إلى قضايانا العامة وا
  .إيجابيًا في رسم الصورة التي نريد لها أن تمثلنا في ذهنية الغربيين

وبالنسبة لي، فإن العمل المسرحي واالحتكاك بالممثلين والمخرجين من أآثر األمور إثارة في 
 - ريق متكامل ضمن ف-هذه األيام، ألنني أعّد ) مسرح نيويورك(وأنا اآلن أآاد ال أغادر .. حياتي

مسرحية جديدة تشارك فيها الممثلة الرائعة نجالء سعيد، وهي بالمناسبة ابنة المفكر الكبير إدوارد 
آما أنني أشارك فريقًا آخر العمل على إنتاج فيلم وثائقي عن حياة الشاعر جبران خليل . سعيد
  .جبران

  


