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لسطٮ'نٮ'ّة ٮ'ّة ڡ7 اڡ7 ُْسَحة - ثڡ9 اّص ڡ7 Aح

نّان ستٮ'ف ساٮHٮ'ال، تحٮ'يد الڡ9ٮ'مة ر ڡ7ىN أعمال الڡ7 Aال ٮ'مكن، عند النط
ٮ'ّة، الّيت تتكّون عىل لسڡ7 كرّية والڡ7 الٮHصرّية الّيت تحملها عن الرؤية الڡ7
ٮ'ّلة الٮHصرّية، Aصر - أو للدڡ9ّة - المحHّل الٮ Aات ٮ'طHاٮ Hشكل أسئلة أو إح

ٮ'ّلة من Aٮ'ال ٮ'تعاطى مع هذه المحHالوحٮ'دة الڡ9ادرة عىل تمثٮ'لها. لكّن ساٮ
ّ من األشٮ'اء، Nعدد النهائىHنا ٮ حٮ'ث إنّها سلسلة من العالئق الّيت تشنڡ9
نّٮ'ّة إّال كرّية والڡ7 ارٮHه الڡ7 Hنا أو تحHارٮ Hطن الحٮ'اة، وما تحHنا من ٮ حال انزلڡ9

سه من هذه العالئق. محاوالت إثر محاوالت ڡ7ىN تحرير نڡ7

ٮ'ّلة، ٮ'عتٮHر Aود مح Hيها الواڡ9ع أح ساٮHٮ'ال، المولود ڡ7ىN مدٮ'نة ٮ'ناڡ7س ڡ7
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ذرًا Hلم تعد لدٮ'ه ح Nصٮ'ّة. ومن حٮ'ث هى Aٮ'ّلته الشح Aالڡ9دس عاصمة مح
ّل تشكّل موضوًعا للٮHحث Aهوم سٮ'اسٮ'�ا، ستط ًى ٮHمعناهما المڡ7 أو منڡ7
يها ساٮHٮ'ال دم ڡ7 Aرها أعمال كوالج ٮ'ستح Aد آح Hأعماله. نح Nة ڡ7ىHرٮ Hوالتح

ر أمامها ٮHحٮ'ل الماكن، وتساؤالت Aٮ'ّة للڡ9دس، سٮ'شعر الناط Aصورًا تاريح
ّل Aٮ'ّة ٮ'ط AرزحHٮ'وط ومساحات ٮ Aح Nٮ'ڡ9ة أو الوهم لِما ٮ'راه. وهى عن الحڡ9
ّل المتلڡ9ّىN مضطرٮHًا عندها Aنّٮ'ّة ٮ'ڡ9ف عندها، ٮ'ط الكثٮ'ر من أعماله الڡ7

كرّية مثٮ'رة. وحامًال حٮ'رة ٮHصرّية وڡ7

ٮ#ّة ُْسَحة – ثڡ)اڡ% نّان ستٮ'ف ساٮHٮ'ال ڡ7ىN ڡ% اٮHلة مع الڡ7 أردت لهذه المڡ9
ٮ'ر Aٮ'ضع األح ودٮ'ّة، ڡ7 Hاكره الوح لسطٮ#نٮ#ّة، أن تڡ9ف عند أعماله وعالم أڡ7 ڡ%

رٮHتنا الٮHصرّية معه ڡ7ىN سٮ'اڡ9اتها األعمق. Hتح

الل تحرير ُْسَحة: تتحّدث عن ضرورة تحرير النڡ%س والوطن من ح9 ڡ%
ٮ#ال ٮRالضرورة ٮRالماكن المستعَمر؟ وماذا ٮ#ال؛ هل ترٮRط هذا الح9 الح9

هده أم حّرره؟ Rٮ#ال؟ أأح أحدث انتڡ)الك إلى ٮRرلٮ#ن لهذا الح9

طر عىل اإلطالق، إنّه متالزمة Aٮ'ال هو اليشء األح Aستٮ#ف: إّن استعمار الح
ڡ9د ّ لنا ومن الصعب ڡ9ٮ'اسه، ڡ7 Nٮ'ر مرئى Aتُصٮ'ب كّل واحد منّا. وألنّه ع
إّن م من ذلك، ڡ7 Aصورة عمٮ'ڡ9ة. عىل الرعHتراق الوعٮ'نا ٮ Aتمكّن من اح
ذور هذا االستعمار ستكون مرئٮ'ّة أكثر حٮ'ن ٮ'كون ثّمة احتالل عىل Hح
س لسطٮ'ن. تحرير األرض وتحرير النڡ7 أرض الواڡ9ع، كما هىN الحال ڡ7ىN ڡ7
لسطٮ'نٮ'�ا واحًدا ر، طالما أّن ثّمة ڡ7 Aمعًىن آحHان تحريرًا للعڡ9ل. ٮHٮ'تطلّٮ

NإماكنىHرصة أمام االحتالل. ٮ لن ٮ'كون هناك أيّ ڡ7 لسطٮ'ن حرّة، ڡ7 ٮ'ّل ڡ7 Aٮ'تح
اه الحٮ'اة تَكَث�َف حٮ'ن تعلّمت كٮ'ف "أكون" ڡ7ىN ٮHرلٮ'ن، Hالڡ9ول إّن وعيي تح
يها ڡ7ىN ٮHرلٮ'ن، ستعمل ة الّيت تهٮHطٮ'ن ڡ7 Aاللحط Nساطة، أن أكون. ڡ7ىHٮHٮ
اه كسر Hاتّح Nعك ڡ7ى ٮ'يرك، وعىل دڡ7 لٮ'ّتها عىل تع7 طاڡ9ة المدٮ'نة وعڡ9

Nرّية، وهى Aرلٮ'ن لٮ'ست نطHٮ Nسك. الحّرّية ڡ7ى لٮ'ّة وتحرير نڡ7 Aزك الداح Hحواح
كرة أو ٮ'وتوٮHٮ'ا، إنّها يشء محسوس. لٮ'ست ڡ7



ستٮ(ف ساٮ.ٮ(ال، مڡ7طع من صوت الڡ7دس، 2020

ُْسَحة: عىل أيّ شاكلة تكّونت عالڡ)تك األولى ٮRمدٮ#نتك، سٮ#اسٮ#dا ڡ%

mمن هذه الشاكالت اكن األثر األڡ)وى ڡ%ى tا؟ وأليd#صٮ وٮRصريdا وشح9
نّٮ#ّة؟ أعمالك الڡ%

Nهمى ٮ'ّر ڡ7 ّدم، لم ٮ'تع7 ٮ'ل متڡ9 Hٮ'رًا، حّىت ح ستٮ#ف: منذ أن كنت ولًدا صع7
ٮ'ڡ9ة أّن الدولة الّيت أنتمىN إليها لٮ'ست دولة، إنّما أرض تحتلّها لحڡ9

اٮHة Hمٮ'عنا نولَد أحرارًا، لكّين أعتڡ9د أّن اإلح Hلسطٮ'ن. ح إسرائٮ'ل اسمها ڡ7

Nڡ7ى Nٮ'ن الڡ9دس، هىHٮ'ين وٮHط ٮHالصحٮ'حة للسؤال حول تطّور الراٮ
يها عن حٮHل السرّة ثّم ُِصلُْت ڡ7 ة الّيت ڡ7 Aعند اللحط ، Nالحدٮ'ث عن والدتى
صرت مرٮHوًطا، معڡ9وًدا ٮHعالڡ9ات النهائٮ'ّة، من ٮHٮ'نها االحتالل اإلسرائٮ'يلّ
ارة عن رحلة Hعد عٮHما ٮ Nلألرض وللنڡ7س والعڡ9ل. صارت الحٮ'اة ڡ7ى
سنا من كّل يشء؛ كىN نعٮ'ش الحٮ'اة الّيت ل تحرير أنڡ7 Hالنهائٮ'ّة من أح

روضة علٮ'نا. لسنواٍت كنت أّدعىN أّن الڡ9دس عاصمة ٮ'ّلها ال تلك المڡ7 Aنتح
هىN مدٮ'نة ٮ'ّليت. وڡ7ىN الڡ9دس، ال ٮ'مكنك الهروب من السٮ'اسة؛ ڡ7 Aمح
ّزنىN ألنّه صٮ'�ا. والٮHصريّ أكثر ما ٮ'ستڡ7 Aصري�ا وشحHتستهلكك سٮ'اسٮ'�ا وٮ

ٮ'ر لديّ. مع األسف، لّوث االحتالل رؤيتنا. أحٮ'انًا أعمد Hٮ'شكّل وسٮ'لة التعٮ
ٮ'ر Aمالٮ'ّات ع Hحث عن الحHّن أو العكس، أٮ إلى تحويل هذه السّمٮ'ّة إلى ڡ7

ّ الملّوث. Nڡ9ات المرئىHّحص طٮ الل تڡ7 Aالمرئٮ'ّة من ح

سر الوحٮ#د للوصول إلى الرؤية، Rٮ#ال هو الح ُْسَحة: تڡ)ول إّن الح9 ڡ%
هوم ومساحة ڡ%ىm الكثٮ#ر من ٮ#ال كمڡ% ومن الممكن تََتٮR~ع وزن الح9
،(Photography) ّن التصوير أعمالك، لكن إذا ما تحّدثنا عن ڡ%



ة من الواڡ)ع إذا ما وهره أداة للڡ)ٮRض عىل لحط9 Rح mإنّه سٮ#كون ڡ%ى ڡ%
ٮ#ال؛ ما من الممكن أن ٮ#تضاّد مع الح9 ڡ)ارنّاه ٮRالرسم مثًال، وٮRهذا ڡ%

رأٮ#ك؟

ٮ'ا المستڡ9ٮHل"، كتٮHت كٮ'ف أّن Hعنوان "أركٮ'ولوحHٮ Nمڡ9ال لى Nستٮ#ف: ڡ7ى
تعدٮ'ل الضوء عىل الورق واأللواح المعدنٮ'ّة هّز العالم. إّن الصور

م تماثل مع الوهم الّذي ٮHإماكن أعٮ'ننا رؤيته. من Aلڡ9ت أعط Aة ح Hالناتح
اص�ا ٮHها. Aالواڡ9ع ألنّها شكّلت عالًما حHيها أيّ صلة ٮ لٮ'س ڡ7 رى، ڡ7 Aهة أح Hح
اه العالم، أتساءل ما إذا Hلق وعيها تح Aومن حٮ'ث إّن الصور ڡ9ادرة عىل ح
حان الوڡ9ت لكىN نتوڡ9ّف عن التركٮ'ز عىل العالڡ9ة ٮHٮ'ن الصور والعالم
ىN لنا أن نستكشف العناصر الٮHصرّية للعالم من ّ. رٮHّما ٮ'نٮHع7 Nٮ'ڡ9ى الحڡ9
ارب Hالتح Nالحال ڡ7ى Nط كما هىHالضٮHسها، ٮ الل التأّمل ڡ7ىN الصورة نڡ7 Aح

صائصها، مناٮHتها، Aعًضا، حHعضها ٮHٮHالعلمٮ'ّة. علٮ'نا دراسة الصور، عالئڡ9ها ٮ
ارنتها الدائمة ٮHالواڡ9ع. الل مڡ9 Aاشرة ال من حHالل مشاهدتها المٮ Aمن ح
ّأة ڡ7ىN الصورة. Hٮ Aوڡ9د ٮ'تيح لنا ذلك أن نكتشف احتماالت النهائٮ'ّة مح

ضاء، ڡ7ىN ٮHحث عن إّن عالڡ9يت ٮHالصورة تشٮHه أن أكون ڡ7ىN أودٮ'سة الڡ7
ّك الرمز إّن ڡ7 ٮ'ّلة، ڡ7 Aزء من المح Hما أّن الصورة حHإدراك لتكوين الصورة. وٮ

السٮ'رورة سٮ'تيح لنا رؤية ما هو أٮHعد من واڡ9عنا. وٮHصورة أعّم؛ ڡ7
اد حّرّييت. Hساعدتين عىل إٮ'ح



ستٮ(ف ساٮ.ٮ(ال، نشوة، 2010 

ٮ#ال ٮRالمستڡ)ٮRل والذاكرة ٮRالمايض. ُْسَحة: دائًما نرٮRط الح9 ڡ%
ٮ#ال الّذي ًال. كٮ#ف ٮ#مكن هذا الح9 المعادلة عندك أكثر تعڡ)ٮ#ًدا وتداح9
ف ڡ%ىm المايض؟ وكٮ#ف ٮ#مكن الذاكرة أن تُْسِعف

ّ ع عنه أن ٮ#توط9 تداڡ%
ًعا؟ Rا طٮd#نّٮ المستڡ)ٮRل، ڡ%

Nمذكّراتى Nته ڡ7ىHنّٮ'ّة، أعود لما كتٮ ٮ'ٮHك من ناحٮ'ة ڡ7 Hأح Nستٮ#ف: لكى
ٮ'ّلة. Aٮ'ه مسألة استعمار المح لّة هٮHوط"، الّذي أستكشف ڡ7 Aمعضلة مط"

ٮ'توّهم الناس أحٮ'انًا أنّك حٮ'ن تكتٮHٮ'ن سٮ'رة ذاتٮ'ّة عن المايض،
ٮ'ر. Hاز التعٮ Hٮ'ڡ9ة إن ح ڡ9ط، أو الحڡ9 ستتمحور الكتاٮHة حول الوڡ9ائع ڡ7

ٮ'ّلة؟ عندما Aإماكنه أن ٮ'كتب منزوًعا من المحHص؛ هل ٮ Aأتحّدى أيّ شح
ميع Hت ح Hٮ'ّلة الڡ9اعدة الّيت نسح Aومايضّ، اكنت المح Nى Aتاريح Nتأّملت ڡ7ى
المشاهد ٮHٮHعضها ٮHعًضا؛ ولهذا السٮHب ٮ'شعر ڡ9رّاء هذه السٮ'رة ٮHأنّهم



ل Hعله من أح ىN ڡ7 ر، من المايض إلى ما ٮ'نٮHع7 Aُعد إلى آحHٮ'نتڡ9لون من ٮ
المستڡ9ٮHل.

يها هوّيته ُْسَحة: ٮ#ُسأل المٮRدع دائًما عن األنساق الّيت توضع ڡ% ڡ%
ٮ#ّة السٮ#اسٮ#ّة، ومن ثَّم التوڡ)ّعات الّيت تُٮRىن منها، حٮ#ن ٮ#ڡ)ّدم راڡ% ع% Rالح
ه هذه األنساق؟ وكٮ#ف Rرى؛ أما زلت تواح ات أح9 أعماله إلى ثڡ)اڡ%
ٮ#ه نّان أن ٮ#صل إلى وضع ٮ#كون ڡ% تتعامل معها؟ وهل ٮ#مكن الڡ%

ىm أعماله ٮRمعزل عن هوّيته؟
تلڡ)ّ

ٮ'يرها، إنّما ة هىN حڡ9ائق ال ٮ'مكن تع7 اڡ7 ستٮ#ف: أٮ'ن ٮ'ولد المرء وڡ7ىN أيّ ثڡ9
ضىل للتڡ9ّدم احتواؤها ڡ7حسب. أدركت منذ وڡ9ت طويل أّن الطريڡ9ة الڡ7
ٮ'ر المحدودة. إّن Aذات األلوان ع Nٮ'وطى Aمن ح Nإلى األمام أن أحٮ'ك حٮ'اتى
الل تأّمل Aاه الحٮ'اة، الّيت تكّونت من ح Hصٮ'ّة تح Aاكري الشح رؤييت وأڡ7

تّة مع هوّييت Hٮ'ّة. لم أتعامل ألٮ ٮ'ڡ9 اصٮ'لها، هىN الّيت تشكّل هوّييت الحڡ9 تڡ7
ّسر ٮ'ّر ٮ'ومٮ'�ا، ولعّل ذلك ٮ'ڡ7 عىل أنّها وسم، ٮHل عىل أنّها سٮ'رورة سائلة تتع7
هين ڡ7ىN المايض حٮ'ن ٮ'سألين الناس من أٮ'ن أنا، Hة الّيت اكنت تواحHالصعوٮ

ّ. أردت Nراڡ7ى ع7 Hالح Nموڡ9عىHط ٮHسٮ'طة ترتٮHاشرة وٮHة مٮHاٮ Hعٮ'ن إح
متوڡ9ّ

ٮ'ڡ9ة ما أشعر ٮHه. اٮHيت أن تكون حڡ9 Hإلح

هل ٮ'حتاج َمْن ٮ'ستمع ّن ٮHعاّمة، ڡ7 نّان، وڡ7ىN سٮ'اق الڡ7 أّما ڡ7ىN أمر هوّية الڡ7
ها، أو عن الدي إلى أن ٮ'عرف شٮ'ئًا عن مؤلّڡ7 ٮ'ڡ7 صول األرٮHعة" لڡ7 إلى "الڡ7
ذب إليها؟ نٮHدو كأّن Hها وينحHاإللهام الّذي ٮ'ڡ9ف من ورائها، حّىت ٮ'ستمتع ٮ
هًما واضًحا ڡ7ىN هذا السٮ'اق عندما ٮ'تعلّق األمر ٮHالموسٮ'ڡ9ى، لكّن لدٮ'نا ڡ7
ر Aصرّية. ٮ'ُْستَْحَسن أن ننطHنون الٮ هم ٮ'توه ڡ7ىN الحدٮ'ث عن الڡ7 هذا الڡ7

د معانىN ڡ7ىN حواشٮ'ه. Hأعٮ'ننا، ولٮ'س أن نحHّن وأن نتواصل معه ٮ إلى الڡ7
اهل Hما أمامنا، ونتحHأن نشاهد كما نستمع ونتمتّع ٮ Nى ر، ٮ'نٮHع7 Aمعىن آحHٮ
ا ڡ7ىN اإلٮ'ڡ9اعات والطٮHڡ9ات الاكمنة ڡ7ىN األشٮ'اء ما ال نحّب، ونذهب عمٮ'ڡ9ً

الّيت نشاهدها.



ر من الڡ7دس، 2014.  ستٮ(ف ساٮ.ٮ(ال، 38 ٮ(وًما من التذكّر، صورة ٮ.األسود واألٮ.ٮ(ض عىل حح.

ْسَحة: ڡ%ىm عملك "Mentalopia" أنشأَت طواٮRع ٮRريدٮ#ّة لٮRلدان
ُ ڡ%

ٮ#وط نّانٮ#ن ال ٮ#نتمون إليها؛ ٮ#عين أنّك لعٮRت ڡ%ىm ح9 تحمل صور ڡ%
رٮRة ماكنها. وڡ%ىm حٮ#ن أنّك تشعر ٮRهذه لڡ)ت ع9 هومة وح9 االنتماء المڡ%

ٮ#ت؟ Rالٮ mمدٮ#نتك؛ إذن، أٮ#ن تشعر أنّك ڡ%ى mة ڡ%ىRرٮ الع%

ضاء ستٮ#ف: اٮHتكرت مصطلح "Mentalopia" لكىN أشٮ'ر إلى الڡ7
"Mentalopia" أذهاننا. عمل Nالّذي نُنشئه ڡ7ى ّ NىHأو الٮ'وتوٮ ّ Nى Hاألٮ'دٮ'ولوح
ر الوطينّ والحدود. سألت Aح ّ والهوّية والڡ7 Nاڡ7ى تالف الثڡ9 Aتناول ڡ9ضاٮ'ا االح
ريت Hريدٮ'ّة من دولهم، ثّم أحHع ٮHٮ'ن أن ٮ'ُْحِضروا طواٮ نّانٮ'ن معروڡ7 عشرة ڡ7

ّص ٮHلدان Aع الّيت تحHصٮ'ّة والطواٮ Aنّانٮ'ن الشح ًال ٮHٮ'ن صورة الڡ7 Aتداح
ّ عن طريق وضع هؤالء Nراڡ7ى Aوتوع ٮ'رهم. أردت أن أزعزع السطح الڡ7 Aع



Nهر حٮ'رة ڡ7ى Aة. أردت للمشاهد، الّذي ڡ9د ٮ'ُطHريٮ Aضاءات ع اص ڡ7ىN ڡ7 Aاألشح
ت اهٮ'م الهوّية والتطاٮHق. حٮ'ن كٮHّرت الطواٮHع كشڡ7 األمر، أن ٮ'سائل مڡ7
تام عىل الرؤوس، عن دالالت Aهرت كأح Aوعة، حٮ'ن طHالنصوص المطٮ

ر. Aة ٮ'حٮ'لها تمثٮ'ل اآلح تلڡ7 Aمح

ر. Aأيّ ماكن آح Nالڡ9دس أو ڡ7ى Nى ڡ7ى للتوضيح، أنا لم أعد أشعر ٮHالمنڡ7
دو المناڡ7ىN حرّة لوسر: "ال تع7 ٮ'لٮ'م ڡ7 كّر ڡ7 ٮ'لسوف والمڡ7 وكما كتب الڡ7

ّلها"، وهذا ما حصلت علٮ'ه؛ Hٮ حٮ'ن تنكر أوطانها، ٮHل حٮ'ن تدرك كٮ'ف تتڡ9
ٮ'ه. حٮ'ن دت طريڡ9ىN ڡ7 Hٮ'ر كثٮ'رة ووح Aى من مناط رت إلى المنڡ7 Aڡ9د نط ڡ7
أطلڡ9ت عمل "Everland" ڡ7ىN اكنون الثانىN (ٮ'ناٮ'ر) المايض، كتٮHت: "أن
ر، سٮ'عين دائًما أنّك صرت مواطنًا Aأيّ ماكن آح Nالڡ9دس أو ڡ7ى Nتولد ڡ7ى
مٮ'عنا Hمٮ'ًعا من كّل ماكن وال ماكن. شعري�ا، ح Hهذا الكوكب. نحن ح Nڡ7ى
ر، وهذا الالماكن هو الماكن األٮHديّ الّذي نٮHحث كلّنا عنه. Aمن ماكن آح
."ّNاستكشاف النهائىHة ٮ وڡ7 إّن رحلة الوصول إلى هناك استثنائٮ'ّة ومحڡ7

،"Metamorphosis" مشاريع كثٮ#رة مثل mْسَحة: نلحظ ڡ%ى
ُ ڡ%

ًا ٮRصريdا ٮ#تّكئ عىل تكرار أشاكل Rٮ و"Euphoria"، و"In Exile" صح9
ٍ منحتك هذه التڡ)نٮ#ّة؟ (Patterns)؛ أيّ معان

ة، تلڡ7 Aستٮ#ف: هذه األشاكل تصدر عن كوالج صور ملتڡ9طة من زواٮ'ا مح
لكّين ال أصنع هذه األشاكل ضمن أيّ تساوق؛ أي أنّىN ال أتٮHع أيّ معادلة
رياضٮ'ّة لكىN أضعها مًعا. أتعامل مع الهندسة الّيت تعمل عىل الٮHاطينّ،
ٮ'ّة لألشٮ'اء من زواٮ'ا راڡ7 Aوتوع ٮ'ّة. إّن التڡ9اط الصور الڡ7 الهندسة السلٮ'ڡ9

، Nڡ9ى ٮ'ر متعّددة، وتوسيع أڡ7 Aر إلى الحٮ'اة من مناط Aالنط Nة، أتاح لى تلڡ7 Aمح

Nا ڡ7ى ر إلى ما هو أٮHعد من السطح، عمٮ'ڡ9ً Aالنط Nڡ7ى Nوتحڡ9ٮ'ق إماكناتى
ه Hل، أو لوحHّن الّذي لم ٮ'َُر من ڡ9ٮ لق الڡ7 Aح Nٮ'ڡ9ة األشٮ'اء. أنا مهووس ڡ7ى حڡ9
دم مئات الصور، Aصري�ا. وألنّين أستحHٮ ّ Nكّل ما هو استثنائى Nة، ٮ'ثٮ'رنى

الدڡ9ّ
لق Aإنّه من المستحٮ'ل إعادة ح ة، ڡ7 تلڡ7 Aذات زواٮ'ا التڡ9اط وأزمنة مح

ّ ذاتها. Nراڡ7ى Aوتوع نٮ'ّات التصوير الڡ7 دام تڡ9 Aالل استح Aالعمل، من ح



ل إنتاج كوالج الصور، أنسحب من العالم لمئات الساعات، أضع Hمن أح

Nعمل "ڡ7ى Nذ ڡ7ى يها. صور النواڡ7 ا ڡ7 ر عمٮ'ڡ9ً ، وأحڡ7 Nحوار معى Nنڡ7يس ڡ7ى
ٮ'ف هذه الصور، تعّمڡ9ت الل عملٮ'ّة تصڡ7 Aمايضّ. ح Nحث ڡ7ىHى" تٮ المنڡ7
ارة Hاتًا، والحح Hدو أكثر ثٮ Aأع زائىN ڡ7 Hمع أح Hا لح

دت طرڡ9ً Hيها مطّوًال حّىت وح ڡ7
اه Hاتّح Nدت مسارًا ڡ7ى Hّة. وح ڡ7 Aدت أكثر ح Aهري ع Aالّيت حملتها عىل ط
ٮ'ير اكن ڡ9د ٮHدأ ٮ'تحڡ9ّق، ل. التع7 Aدؤه المرء من الداحHالتحّرر، الّذي ٮ'ٮ

دٮ'دة ستنمو. اكن Hذور ح Hّهة أڡ7سحت مساحة لح Hوحاليت الذهنٮ'ّة المتنٮ
ر، حٮ'ن Hصان شح A؛ وهو كوالج من أع"Euphoria" عمل Nذلك ڡ7ى

تثثت Hٮ'ري عن الطريڡ9ة الّيت احHتعٮHة، ٮ Aٮ'�ا، ٮ'ڡ9ط Hارًا نٮ'رولوح Hح تٮHرت انڡ7 Aاح
ّل دائًما ڡ7ىN حالة تحّول، Aالسحاب، حّىت تط Nذوري وزرعتها ڡ7ى Hيها ح ڡ7

وحرّة.

ستٮ(ف ساٮ.ٮ(ال، منشورات ڡ7ٮ(د العمل، 2020

ّينّ ڡ%ىm هذه األٮ#ّام؟ وهل أنت راٍض كريّ والڡ% الك الڡ% ْسَحة: ما انشع%
ُ ڡ%

كريّ والحّيسّ وٮRٮ#ن العمل الملموس ال الڡ% عن العالڡ)ة ٮRٮ#ن االنشع%
ه؟ Rالّذي ٮ#ُنتح

مس سنوات؛ Aح Nه عادًة ڡ7ى Hالشهور الماضٮ'ة ما أُنتح Nت ڡ7ى Hستٮ#ف: أنتح
The"و "A Short Story"و "Endless"و "Everland" ة إلى ٮHاإلضاڡ7 ڡ7

Nوهى ،"Palestine UNSETTLED" ز Hأُنح ،"Sound of Jerusalem
يها، إنّه تحرير لسطٮ'ن؛ اكنت ٮ'وًما متحڡ9ّڡ9ة ڡ7 رحلة تحرير ٮHصرّية لڡ7

ر لسطٮ'ن الّيت تزدهر ڡ7ىN أرواحنا. "Palestine UNSETTLED" سڡ7 لڡ7
ٮ'ّلة، ٮ'كشف طٮHڡ9ات من التاريخ، هناك حٮ'ث ٮHاإلماكن Aٮ'ن الصورة والمحHٮ



أسماء عزاٮ(زة

ه أناس ٮ'عانڡ9ون الحٮ'اة. كما Hلسطٮ'نٮ'ّة الّذي نسح ة الڡ7 اڡ7 لمس نسيج الثڡ9
The Secret of" والثالث من Nنشر الكتب األّول والثانىHأڡ9وم أٮ'ًضا ٮ
دٮ'دة عن الوعىN ڡ7ىN أن نكون. هذه الثالثٮ'ّة دراسة Hكتيب الح Nوهى ،"Life
ة والنثر والشعر ّن الحذف، وإزالة الطٮHڡ9ات المرئٮ'ّة، وتعرية اللع7 عن ڡ7
،"The Great March of Return" روح عملHوهره الُمطلق. وٮ Hحّىت ح
دام صور AاستحHلسطٮ'ن ٮ لق ڡ7 Aدٮ'د ٮ'ُعٮ'د ح Hأعمل أٮ'ًضا عىل كوالج ح

ٮ'ّة. Aتاريح

ٮ(ّة. حاصلة عىل شاعرة وصحاڡ+
ة واألدب الٮBاكلوريوس ڡ+ى9 الصحاڡ+
ا. لها ثالث امعة حٮ(ڡ+ Bلٮ(زيّ من ح Bاإلنح

موعات شعرّية؛ "لٮ(وا" (2010)، و"كما Bمح
ولدتين اللّدٮ(ّة" (2015)، و"ال تصّدڡXونى9 إن
حّدثتكم عن الحرب" (2019). تشارك ڡ+ى9
انات شعرّية ڡ+ى9 Bٮ(ّات ومهرح Bأنطولوح

ات عّدة. مت ڡXصائدها إلى لع+ Bالعالم. تُرح
ة المكتوٮBة عملت لسنوات ڡ+ى9 الصحاڡ+
لّة أّسستها Xادرة مستڡ Bناء الشعر"، وهى9 مٮ زة. تدٮ(ر حالٮ(sا "ڡ+ وڡ+ى9 التلڡ+

عام 2017. تكتب ڡ+ى9 عدد من المناٮBر العرٮBٮ(ّة.


