
 األشقر، نضال
 األطرش، رشا
 األطرش، ليىل
 الزبري، دالل

 الهبايئ، مسري
بويارد، نيكوال
 بويكوت، روزي

 بيرتز، كريستوف
 بيضون، عّباس
حبش، اسكندر

 حسن علوان، دمحم
 احلسن، جىن
 حسن، مهى

 احلسيين، طالل
 محيدان يونس، إميان

 حنيف، ّدمحم
 دودان، مسر

دوفيل، باتريك
زينايت، روى

 ساسني، فارس
ساكو، جو

ستاجنوفسيك، ميشيل
 السعودي، إهلام

 السنعويس، سعود
شكراهللا، هاين

 الّهشال، هنلة
 شوفاين، هند

 الشيخ يوسف، ّدمحم
 الشيخ، حنان

 الشيخ، مساح
شريز، أوين

 طرابليس، فّواز
 الطفييل، فادي

 عبد الفّتاح، وائل
 عبد اهلادي، عالء

 غايبه، لينا
الفيق، شريين

 فلترش، طوم
 فؤاد، فؤاد

 قرييش، حنيف
 اكمفرن، جون
 كرباج، مازن
لكش، إرساء

كناوسغارد، اكرل أوف
 كونز

 كينيدي، هيلينا
 لييف، جوناتان

 مارتل، فريديريك
 ماك نوت، جون
 مانسل، فيليب
مايرز، روبرت
 جماهد، فايقة

 جمدالين، رشيف
 مزّوق، مكال

 املهدي، رباب
 مورايف، هبة

يارد، هيام
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Beirut Art Centre (BAC), Jish El Wati, Building 13, 
Street 97, Zone 66 Adlieh/ Beirut - Lebanon
Tel: +961 (0)1 397 018

Institut Français du Liban,  Rue de Damas (next to the 
French Embassy) / Beirut - Lebanon Tel: +961 1 420 249

American 
University of 
Beirut (AUB): 
Building 37
Hostler Student 
Centre Auditorium &
West Hall Auditorium 

AUB Campus, Main 
Entrance, Bliss Street/
Beirut - Lebanon 
Tel: +961 1 340 460 / 
350 000

392Rmeil393, Gouraud Street (Berbari alley)/
Beirut - Lebanon
Tel: + 961 3 242 193

Zico House, 174 
Spears Street, Sanayeh/ 

Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 746 769

venUes

Al Madina 
Theatre, Saroulla

Building, Hamra  street
/Beirut - Lebanon

Tel:+961 1 75 30 10 or 
+961 1 75 30 11



الرشاكء

كولومبيا غلوبل سنرتز | الرشق األوسط 
هو أحد أّول املراكز المثانية لكوملبيا غلوبل سنرتز اليت أطلقت 
عام 2009 من قبل جامعة كولوبيا يف مدينة نيويورك من أجل 
ركزية  ّمعان،  ومقّره  املركز،  يؤّمن  الدويل.  حضورها  توسيع 
األوسط. مكا  الرشق  منطقة  األاكدميية يف  للنشاطات  إقلميية 
ُيعّزز الرشااكت األاكدميية للجامعة وبراجمها يف املنطقة. ميّكن 
للطالب  ويحمس  امليدان،  يف  بأحباث  القيام  اجلامعة  املركز 
بالتعّرف إىل منطقة الرشق األوسط عن كثب، ويفتح الباب أمام 
مع  املبارش  بالتواصل  املستقبلّيني  والتالمذة  املنطقة  طّالب 
الرشق األوسط نشاطات  اجلامعة. ُتنّظم كولومبيا غلوبل سنرتز| 
بريوت  هاي  مهرجان  مشاركني يف  كّتاب  ثالثة  مع  ّمعان  يف 

.2013

بن إنرتناشنل
امجلعّية   PEN International إنرتناشنل  بن  مجعية  ُتشّلك 
العاملية الرائدة لكّتاب يسعون إىل نرش األدب والدفاع عن حرية 
التعبري. ُأنشئت سنة 1921، وتضّم اليوم أكرث من 20000 اكتب 
ونشاطاهتا  ومحالهتا  براجمها  هتدف  دولة.  مئة  من  أكرث  يف 
ومنشوراهتا إىل مّد اجلسور بني الكّتاب والقّراء حيمثا وجدوا 
حول العامل. وتقمي بن إنرتناشنل مجموعة من النشاطات حول 
 Free the األدب املعارص العاملي حتت عنوان "حّرروا اللكمة!" 
Word!. يعمل فريق "حّرروا اللكمة!" مع مراكز بن واملهرجانات 
الرشيكة هبدف تطوير شبكة دولية للعمل األديب. هتدف نشاطات 
إىل مجع الكّتاب من ثقافات خمتلفة ملشاطرة  "حّرروا اللكمة!" 
األدب.  عرب  والتأثري  التغيري  كيفية  حول  والنقاش  اخلربات 
إعطاهئا  مع  احمللية،  بالثقافة  نشاطات  مجموعة  ّلك  وتتشّبع 

طابًعا دولًيا.

بن لبنان
يف منطقة ترزح حتت وطأة نظام عريب غري مستقّر، تربز حاجة 
ماسة يف لبنان لبناء أرضية مشرتكة مجليع الكّتاب بعيًدا عن 
لبنان تأمني هذه  الطائفية. تستطيع بن  اإلنمتاءات واحلسابات 
والنخبة  الدولة  قبضة  من  األدب  حيّرر  ما  املشرتكة،  املساحة 
السياسية، وُيعيد للكّتاب دورمه الطبييع يف اخلطوط األمامية 
املرتبطة  لبنان،  كنب  مستقلّة  ملؤسسة  وميكن  الوطين.  للنقاش 
هبيئة معرتف هبا دولًيا، املساعدة يف محاية الكّتاب من مجيع 
أنواع الرقابة، حكومية اكنت أو دينية. مكا ترغب بن لبنان بلعب 
لعب  عىل  اللبنانّيني  الكّتاب  مساعدة  األمهية:  غاية  دورين يف 
احلرب؛  بعد  ما  للطوائف  عابرة  مدنية  ثقافة  بناء  يف  دورمه 
خمتلفة  ثقافات  بني  لبنان جكرس  موقع  إعادة  عىل  واملساعدة 

ومتقاطعة يف آن ومكلتىق للحياة الثقافية العربية.

مهرجان هاي

فرح عايص مساعدة تنسيق، 
فني بيلز موقع إلكرتوين وتصممي الغالف، 

أندرو بوسون اإلعالم، 
جو براندنغ تطوير، 

ليندي كوك املديرة التنفيذية ملهرجان هاي، 
بيرت فلورنس مدير مهرجان هاي، 

كرستينا فونتس ال روش مديرة مهرجان هاي بريوت، 
إزارا غارسيا رودريغزي مسؤولة مرشوع، 

بالناك غراسيا تصممي الربناجم، 
عائشة حبيل مساعدة تنسيق، جييس إنغهام حمّرر، 

اكيتلن ماك نامارا مساعدة تنسيق، 
سيوبان مغوير مساعد مرشوع، 
زينة مريع مساعدة تنسيق، 

نيارا باالسيوس مساعدة إدارية، 
ريانا رّزوق مساعدة تنسيق، 

راكيل فيسيدو أرتريو مساعدة تنسيق،
نيكوال كييل مساعد تنسيق.

مركز بريوت للفنون
ساندرا داغر ومليا جرجي مديرتان، ندى غصن 
مديرة تنفيذية، سينتيا عيىس مساعدة إدارية، 

مريا منقارة مديرة إدارية، جورج حّداد ومروى قبييس 
استقبال ومسؤول عن املكتبة.

392RMEIL393
نائلة باسييل عضو مؤّسس، 

ألفريد رسسق كوكرين عضو مؤّسس، جورج رّباط مدير.

املعهد الفرنيس
فوزي  كوري اكتو –  أوريليان لوشوفالييه، مارتني جييل – 

احلاج ووليد سعد

زيكو هاوس
مصطىف ّميوت مدير

شكر خاص لـ
اكرول قرم، كريستينا دال ليل، زينة اخلليل، أمل غندور، 
فادي غندور، ماريا قصيمي، ألفريد رسسق كوكرين، 

فادي الطفييل، هيام يارد، بن لبنان.

فريق العمل



واملسؤولية  والرتبية  للثقافة  بريوت  هاي  مهرجان  يرّوج 
والسيمنا  املرئية  والفنون  األدب  يلتيق  ففيه  اإلجمتاعية. 
احلوار  من  جّو  يف  والصحافة،  السياسية  واجلغرافيا 
واإلحتفال. يتضّمن مهرجان سنة 2013 مرشوًعا تربوًيّا واسًعا 
لقد  بريوت.  املجمتعات يف  إىل خمتلف  الوصول  إىل  هيدف 
لبنان،  يف  الفرنيس  واملعهد  السبيل،  رشاكئنا  مع  أعددنا 

ومعهد غوتيه واملدارس األرمنية الربناجم التايل:

مايو  األربعاء 8 أّيار/ 
12.00-11.00، املكتبة العاّمة يف مونو

جنا احلسن
أنا ويه والنساء األخريات

باللغة العربية

امخليس 9 أّيار/مايو
12.00-11.00، املكتبة العامة يف اجلعيتاوي

حديث مع مسندل
باللغة اإلنلكزيية

17.00-15.30، جامعة الروح القدس الكسليك
حوار بني باتريك دوفيل وطّالب من جامعة الروح القدس الكسليك

باللغة الفرنسية

مايو امجلعة 10 أّيار/ 
10.00–11.00: املدرسة األملانية يف جونية

كريستوفر بيرتز
سيقرأ كريستوفر بيرتز مقتطفات من معله وُيناقهشا مع طالبه

باللغة األملانية

11.00–12.00: املعهد الفرنيس (قاعة احملارضات)
فريدريك مارتيل

يلتيق فريدريك مارتيل مع طالب حصافة.
باللغة الفرنسية

11.00–13.00، املكتبة العاّمة يف الباشورة
أوين شريز

أهلًا بمك إىل حربنا. عاملا شاريل ف.
باللغة اإلنلكزيية

مكا ننّظم بعض اللقاءات مع كّتاب يف املدارس األرمنية.
  

مهرجان هاي بريوت – 
امجلهور والربناجم الرتبوي

الرشاكء

اجلامعة األمريكية يف بريوت 
وتستيق   .1866 سنة  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  تأّسست 
اجلامعة فلسفهتا الرتبوية ومعايريها وممارساهتا من المنوذج 
األمرييك للتعلمي اجلاميع األاكدميي. وتضّم اجلامعة األمريكية 
يف بريوت ما يقارب 700 أستاذ جاميع و8000 طالب. تّجشع 
اجلامعة حرّية الفكر والتعبري وتسىع إىل خترجي رجال ونساء 
والزناهة،  املسمتر،  والتعّمل  والنقدي،  املبدع  بالتفكري  ملزتمني 

واملسؤولية املدنية، والقيادة.
أنيس  برناجم  بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة  رشياك  ُينّظم 
ثالثة  واألحباث،  األمريكية  الدراسات  ومركز  لآلداب  مقديس 

نشاطات من مضن مهرجان هاي بريوت 2013.

السبيل
أجل  من   1997 سنة  ُأنشئت  حكومية  غري  منّمظة  السبيل يه 
تأسيس مكتبات عاّمة ّجمانية ومفتوحة أمام امجليع والرتوجي هلا 
العاّمة دوًرا مهًامّ يف تطوير األفراد  لبنان. تلعب املكتبات  يف 
واملجمتعات. إّن الولوج املّجاين وغري احملدود إىل املعلومات هو 
من أسس تطوير مواطنية واعية وجممتع دميقرايط. مكا تشّلك 
مفتوحة  أماكن  األمهّية:  غاية  عاّمة يف  أماكن  العاّمة  املكتبات 
إجمتاعية  خلفّيات  من  أناس  يرتادها  حيث  امجليع  أمام 
اآلراء.  ويتبادلون  فيلتقون  ودينية وسياسية خمتلفة  واقتصادية 
ننّظم يف إطار بريوت 2013 ثالثة نشاطات مع كّتاب يف مكتبات 

عاّمة يف بريوت.

املعهد الفرنيس
هيدف املعهد الفرنيس يف لبنان إىل بّث التنّوع الثقايف واللغوي 
يف  ينشط  الفرنسية.  للسفارة  تابع  وهو  لبنان،  يف  الفرنيس 
املؤسسات  مع  والتعاون  والصحافة؛  والبث  الثقافة  ميادين 
احلكومية ومؤسسات املجمتع املدين؛ والنشاطات وفرص العمل 
األدبية؛ والتعاون اللغوي. ميلك املعهد الفرنيس شبكة واسعة من 
املراكز يف تسع مدن يف لبنان (بعلبك وزحلة وصور والنبطية 

وصيدا ودير القمر وطرابلس وجونية وبريوت).

أدب عرب احلدود
أدب عرب احلدود يه شبكة من املنّمظات واألفراد يعملون مًعا 
يف أوروبا وخارجها لتطوير احلوار ما بني الثقافات عرب األدب 
والرتمجة. يتعاون أدب عرب احلدود ومهرجان هاي بشلك منتظم 
سنة   "39 "بريوت  منذ  رشياكن  ومها  الدولية  النشاطات  يف 

www.lit-across-frontiers.org .2010



مجيع النشاطات ّجمانية (*)، غري أّن احلجز رضوري.
(*) تبلغ تذكرة النشاط "8" 15000 لرية لبنانية وميكن جحزها يف:

مرسح املدينة
بناية الساروال، شارع امحلرا

للحجز 01753010 أو 01753011
فاكس 01753012

يرىج احلجز مسبًقا عىل العنوان  اإلنرتنت:  احلجز عرب شبكة 
hayfestival.org/Beirut :التايل

النشاطات  مجليع  بطاقات  جحز  ميكنمك  اهلاتف:  عرب  احلجز 
للفنون عىل الرمق  عرب مركز بريوت  (باستثناء النشاط رمق 8) 

التايل: 00961397018 . 
أّما احلجز عىل شبكة اإلنرتنت فهو متاح من الساعة 12 ظهًرا 

حىت الساعة 8 مساًء.

ُيلىغ  نشاط؛  ّلك  بدء  من  ساعات  ثالث  قبل  احلجز  باب  ُيقفل 
احلجز 15 دقيقة قبل بدء النشاط لذا ُيرىج الوصول قبل ذلك 

الوقت.

hayfestival.org/Beirut املوقع اإللكرتوين
info@beirutartcenter.org الربيد اإللكرتوين

هاتف 00961397018

[25] 20.30-19.30، زيكو هاوس
اكرل أوف كناوسغارد يف حديث مع جوناثان لييف

لقد ألّف الاكتب الرنويج اكرل أوف كناوسغارد مؤلّفات تتحّدث 
عن حياته أثارت اجلدل واإلجعاب يف آن. وصف نيويورك ريفيو 

 New York Review of Books أوف بوكز

لييف  جوناثان  إىل  يتحّدث  بـ"الرائعة".  أوانه  لّلك يشء  روايته 
سريه الذاتية الست يف مجموعة "كفايح".

باللغة اإلنلكزيية
NORLA بدمع من نورال

392RMEIL393 ،21.00-22.00 [26]
هاين شكراهللا وتوم فلترش وإهلام السعودي يف حوار مع مسري 

الهبايئ
نقاشات غوغل 2

رحلة حمفوفة بالصعوبات من الدكتاتورية إىل الدميقراطية: 
ال ريب أّن هناية دكتاتورية هو أمر ُحيتفل به داًمئا. ولكن، ما يه 
السبيل لإلنتقال من نظام مستبّد إىل جممتع دميقرايط؟ ُيناقش 
وإهلام  املّتحدة)  (اململكة  فلترش  وتوم  (مرص)،  شكراهللا  هاين 
الهبايئ  مسري  مع  الدميقراطية  إىل  السبيل  (ليبيا)  السعودي 

(مرص).
باللغة اإلنلكزيية

برعاية غوغل

[27] 22.00-21.00، زيكو هاوس
الشعر احمليك  زانادو* 

يّرس زانادو Xanadu وبوتشزن Poeticians إقامة احلفل اخلتايم 
للشعر  ديناميكًيا  عرًضا  الهنايئ  احلفل  يتضّمن  هاي.  ملهرجان 
إىل  واملنمتني  شوفاين  هند  بوتشزن  سة  مؤِسّ قبل  من  احمليك 
 �e Amazin’ رسدين  أمايزن  ذو  و  زينايت  روى  املجموعة 
عهنا يف  ُيكشف  وعروضات   ،Tina Fish فش  وتينا   ،Sardine

حينه يقوم هبا شعراء وموسيقّيني... 

مكا سيجري إطالق إصدار جديد لزانادو خالل األمسية، الكتاب 
األّول لروى زينايت حتت عنوان عىل مجل نيتشه أن ميوت.

باللغات اإلنلكزيية والعربية والفرنسية.

التذاكر مهرجان هاي بريوت 2013 –  مايو امجلعة 10 أّيار/ 



[19] 16.00-15.00، اجلامعة األمريكية يف بريوت (وست 
احلرم العلوي) هول، قاعة ب/ 

شريين الفيق يف حوار مع فؤاد فؤاد
اجلنس والقلعة

العالقات امحلمية  شريين الفيق يه مؤلّفة كتاب اجلنس والقلعة: 
يف عامل عريب متغّري. يه اكتبة ومذيعة وجامعّية، من أب مرصي 
اإلجمتايع يف  التغيري  مسائل  خبرية يف  غالّية. ويه  أّم  ومن 
العامل العريب، خاصة يف ما يتعلّق بالصحة اجلنسية واإلجنابية. 
نقص  فريوس  حول  العاملية  اللجنة  رئيس  كنائب  مّرتني  خدمت 
املناعة البرشية والقانون، ممّثلة املنطقة العربية. يه خبرية دولية 
املّتحدة  األمم  حتالف  إعداد  من  مرشوع  املّتحدة،  لألمم 

للحضارات. 
باللغة اإلنلكزيية

بتنظمي مشرتك مع اجلامعة األمريكية يف بريوت (برناجم أنيس مقديس لآلداب/ مركز 
الدراسات األمريكية واألحباث)

392RMEIL393 ،18.00-19.00 [20]
فّواز طرابليس وهيلينا كينيدي وحنيف القرييش يف حوار مع 

جون اكمفرن
حوارات غوغل 1

حّق عاملي؟ حرّية التعبري: 
ا عاملًيّا جيب أن ُيصان.  يعترب العديد من الناس حرية التعبري حًقّ
يف عرص يسوده النسبية الثقافية والعالقات املعّقدة بني األديان 
والثقافات والدولة، ما يه الطريقة األمثل لمليض قدًما يف هذا 
كينيدي  هيلينا  البارونة  عاملّيني،  خرباء  ثالثة  يتحاور  النقاش؟ 
القرييش  وحنيف  (لبنان)،  طرابليس  وفّواز  املّتحدة)،  (اململكة 

(اململكة املّتحدة) يف املوضوع هذا مع جون اكمفرن.
باللغة اإلنلكزيية

برعاية غوغل

(مرسح  لبنان  يف  الفرنيس  املعهد   ،18.00-18.50  [21]
مونتينيه)

باتريك دوفيل يف حوار مع رشيف جمدالين وفارس ساسني
حاز باتريك دوفيل جائزة فميينا 2012 عن كتابه األخري الطاعون 
والكولريا. أّسس دار الكّتاب األجانب واملرتمجني يف سان نازير 
وإفريقيا  األوسط  (الرشق  عديدة  بلدان  إىل  وسافر  (فرنسا)، 
وأمرياك الوسىط). ألّف أكرث من عرش روايات ُترمجت إىل أكرث 

من عرش لغات.
باللغة الفرنسية

تنظمي بالتعاون مع املعهد الفرنيس يف لبنان

[22] 19.00-18.00، زيكو هاوس
مساح الشيخ وّدمحم الشيخ يوسف وإرساء لكش يتحاورون مع 

بىن بيضون
كتابات جديدة من الرشق األوسط

يتحّدث ثالثة كّتاب شباب خمرضمني من فلسطني عن معلهم.
باللغة العربية

بدمع من مؤسسة عبد احملسن القّطان

(مرسح  لبنان  يف  الفرنيس  املعهد   ،19.00-19.50  [23]
مونتينيه)

فريدريك مارتيل
ثقافة اإلّجتاه السائد

ُيقّدم عامل اإلجمتاع والصحايف الفرنيس فريدريك مارتيل كتابه: 
ولإلعالم،  للثقافة  الشاملة  احلرب  حول  حتقيق  السائد:  اإلّجتاه 
فهم  وأمهيهتا يف  العامل  الرتفهيية يف  الثقافة  حيث حيلّل حال 
يليق  للحارض  حتليل  إّنه  احلالية.  السياسية  اجلغرافيا  وضع 

الضوء عىل أمناط سلطة أكرث تعقيًدا.
باللغة الفرنسية

تنظمي بالتعاون مع املعهد الفرنيس يف لبنان

392RMEIL393 ،19.30-20.30 [24]
هيلينا كينيدي يف حوار مع هاين شكراهللا

هيلينا كينيدي يه حمامية يف اإلستئناف يف بريطانيا ومذيعة 
وعضو يف جملس اللوردات عن حزب العّامل الربيطاين. اكنت 
وتّلكمت عن  وكتبت  والمثانينيات،  السبعينيات  ريادًيّا يف  صوًتا 
مؤسًسا يف  عضًوا  القانون. مكا اكنت  املرأة يف  المتيزي ضد 
أنشئت  دستورية  إصالحية  88، ويه مجموعة  شارتر  مجموعة 
الربيطانية  املؤسسات  حول  املزتايد  القلق  ا عىل  رًدّ  1988 سنة 
اليت ختّطاها الزمن. حمست هلا مهاراهتا مكحامية ومكناضلة 
بشلك  ملزتمة  جعلها  ما  خمتلفة،  ميادين  يف  بالعمل  اجمتاعية 
خاص بالفنون. ُحياورها هاين شكراهللا، وهو حصايف ومؤلّف 
"مرص والعرب والعامل: تأّمالت يف مطلع القرن الواحد والعرشين".

باللغة اإلنلكزيية
بدمع من فادي غندور

مايو مايوامجلعة 10 أّيار/  امجلعة 10 أّيار/ 



392RMEIL393 ،19.30-20.30 [14]
حنيف قرييش يف حوار مع روزي بويكوت

حنيف قرييش، حائز لقب قائد يف رتبة اإلمرباطورية الربيطانية، 
هو اكتب مرسيح واكتب سيناريو وخمرج وروايئ بريطاين. يف 
ألفضل  سنة 2008، ورد قرييش مضن الحئة حصيفة "ذا تاميز" 
50 اكتًبا بريطانًيّا منذ العام 1945. تناول يف أمعاله مواضيع 
العنرصية والقومية واهلجرة واجلنس. من مؤلّفاته ذو بودا أوف 
ماي  فيمل  وسيناريو   ،(�e Buddha of Suburbia) سرببيا 
بيوتيفل الوندريت (My Beautiful Laundrette) وروايته الصادرة 
مؤّخًرا مسثينغ تو تل يو Something to Tell You. ُحتاوره روزي 

بويكوت.
باللغة اإلنلكزيية

Literature Across Frontiers بدمع من أدب عرب احلدود

[15] 20.30-19.30، مركز بريوت للفنون
شريين الفيق

Sex and the Citadel اجلنس والقلعة
العالقات امحلمية  شريين الفيق يه مؤلّفة كتاب اجلنس والقلعة: 
يف عامل عريب متغّري. يه اكتبة ومذيعة وجامعّية، من أب مرصي 
اإلجمتايع يف  التغيري  مسائل  خبرية يف  غالّية. ويه  أّم  ومن 
العامل العريب، خاصة يف ما يتعلّق بالصحة اجلنسية واإلجنابية. 
نقص  فريوس  حول  العاملية  اللجنة  رئيس  كنائب  مّرتني  خدمت 
املناعة البرشية والقانون، ممّثلة املنطقة العربية. مكا أّهنا عضو 
Global Experts ، وهو مرشوع من إعداد  يف "خرباء عاملّيون" 

حتالف األمم املّتحدة للحضارات. 
باللغة العربية

Literature across Frontiers بدمع من أدب عرب احلدود

[16] 20.30-19.30، زيكو هاوس
جون ماك نوت وكونز يف حوار مع ميشيل ستاجنوفسيك

حاكيات مصّورة
جون ماك نوت الربيطاين اجلنسية هو واضع تقنية رمس مبتكرة، 
يستعمل فهيا الطباعة بالشاشة احلريرية والطباعة احلجرية من 
فقد  اجلنسية،  البلجييك  كونز  أّما  مصّغرة.  صور  إنشاء  أجل 
انطلق يف مسريته املهنية سنة 2004 مبجلّده املقتبس عن سريته 
الخشصية Toen ik nog Baas van de Wereld was (ملّا كنت 
أحمك العامل، دار نرش Oogachtend)، والذي فاز جبائزة أفضل 
انطالقة يف مهرجان ترهنوت للقصص املصّورة. يعمل حالًيّا عىل 
 De Wraak حتقيق حمله، وهو رواية مصّورة من اخليال العيمل
ميشيل  حتاورمها  احلوت).  (انتقام   van de Walvis

ستاجنوفسيك.
باللغة اإلنلكزيية

بدمع من املجلس الثقايف الربيطاين والصندوق الفملنيك لآلداب

392RMEIL393 ،21.00-22.00 [17]
وإرساء  يوسف،  الشيخ  وّدمحم  زينايت،  وروى  الشيخ،  مساح 
شريز،  وأوين  لييف،  وجوناثان  كنوسغارد،  أوف  واكرل  لكش، 

وكريستوف بيرتز وهند شوفاين، تقدمي جون اكمفرن
أمسية شعر وخيال

يتقامس الكّتاب أمثلة عن أمعاهلم يف لغهتم األم مع احلارضين. 
الشيخ  وّدمحم  (لبنان)  زينايت  وروى  (فلسطني)  الشيخ  مساح 
كنوسغارد  أوف  واكرل  لكش،  وإرساء  (فلسطني)  يوسف 
وأوين  األمريكية)،  املّتحدة  (الواليات  لييف  وجوناثان  (الرنوج)، 
شريز (اململكة املّتحدة)، وكريستوف بيرتز (أملانيا) وهند شوفاين 

(فلسطني).
Literature Across Frontiers بدمع من أدب عرب احلدود

[18] 22.00-21.00، زيكو هاوس
ّدمحم حسن علوان، وجىن احلسن، وسعود السنعويس يف حوار 

مع فادي الطفييل
للجائزة  الهنائية  التصفية  مرحلة  بلغوا  روائّيني  ثالثة  يتحّدث 
آخر  حول  الطفييل  فادي  إىل   2013 العربية  للرواية  العاملية 
السعودية،  العربية  اململكة  من  علوان  حسن  ّدمحم  مؤلّفاهتم. 

وسعود السنعويس من الكويت، وجىن احلسن من لبنان.
باللغة العربية

بدمع من اجلائزة العاملية للرواية العربية 

مايو مايوامخليس 9 أّيار/  امخليس 9 أّيار/ 



[9] 15.00–16.00، اجلامعة األمريكية يف بريوت 
(قاعة مركز هوستلر/ احلرم السفيل)

جو ساكو يف حوار مع لينا غايبه
قد يكون جو ساكو أكرث الصحافّيني إبداًعا يف عرصنا. يستعمل 
جو الرسومات واملالحظات لرسد قصص حصافية وكشف غياب 
العدالة. لقد نرش عدد من الكتب كفلسطني وغورازدي: احلرب يف 
رشق بوسنة 1995-1992 ومالحظات يف غزة. حتاوره لينا غايبه.

باللغة اإلنلكزيية
بتنظمي مشرتك مع اجلامعة األمريكية يف بريوت (برناجم أنيس مقديس لآلداب/ مركز 

الدراسات األمريكية واألحباث)

392RMEIL393 ،19.00–18.00 [10]
مكال مزّوق يف حوار مع روزي بويكوت

الطعام واملدينة
املزارع  مبارشة  مجتع  اليت  األسواق  أوىل  مزّوق  مكال  أنشأ 
باملسهتلك (سوق الطّيب)، حمافًظا بذلك عىل تقاليد الطعام وعىل 
ثقافة الزراعة املستدامة يف آن يف لبنان، مع تطوير معل صغار 
منوذًجا لملبادرة اإلجمتاعية  "الطاولة"  املنتجني. ويشّلك مطعمه 
وُيعترب من أكرث املطامع البريوتية إبداًعا. مكا افتتح مطعًام ثانًيا 
الطعام  عن  مكال  يتحّدث  البقاع.  عينه يف هسل  اإلمس  حيمل 
سكننا  ماكن  لصريورة  التنّبه  وعن  وبسّاكهنا  باملدينة  وعالقته 
فهي  بويكوت  روزي  أّما  التطّور.  موجة  ظّل  ونوعية طعامنا يف 
حصافية واكتبة ومديرة "لندن فود"، ويه مبادرة أطلقها رئيس 
بلدية لندن بوريس جونسون يف حماولة لتحسني ولوج اللندنّيني 

إىل الطعام الّيحص واحملّيل وبأسعار معقولة. 
ييل املداخلة تذّوق من تنظمي "الطاولة".

باللغة اإلنلكزيية

[11] 18.00–19.30، مركز بريوت للفنون
مسر دودين وهيلينا كينيدي وهبة مورايف وإهلام سعودي وفّواز 

طرابليس يف حوار مع هاين شكراهللا
السياسة وحقوق املرأة يف الرشق األوسط مساحة للتغيري: 

يتناول مخسة خرباء ونشطاء دولّيني موضوع حقوق املرأة املدنية 
يف الرشق األوسط. 

واملسؤولة عن الرباجم  مسر دودين يه املديرة اإلقلميية لـ"رّواد" 
يف هذه املبادرة األردنية اليت تمشل اكمل املنطقة؛ هيلينا كينيدي 
يف  وعضو  ومذيعة  بريطانيا  يف  اإلستئناف  يف  حمامية  يه 
هبة مورايف يه  جملس اللوردات عن حزب العّامل الربيطاين: 
مديرة هيومن رايزت واتش يف مرص؛ إهلام السعودي يه مديرة 
هو  فّواز طرابليس  ليبيا؛  العدالة يف  أجل  من  منّمظة حمامون 
أستاذ جاميع يف اجلامعة األمريكية يف بريوت. حياورمه هاين 

شكراهللا (مرص).
باللغة اإلنلكزيية

بدمع من فادي غندور

[12] 18.00–19.00، زيكو هاوس
كريستوف بيرتز وّدمحم حنيف يف حوار مع جوناتان لييف

 Stadt Land روايته  أملاين. نرشت  روايئ  هو  بيرتز  كريستوف 
Fluss سنة 1999، وحاز جائزة ”Aspekte“ ألفضل انطالقة أدبية 
أملانية؛ تبعها مجموعة من القصص القصرية سنة 2001. أّما سنة 
 �e” اإلنلكزيية  باللغة  األوىل  روايته  نرش  هشدت  فقد   2007
Fabric of Night“. ّدمحم حنيف هو اكتب وحصايف باكستاين، 
من مؤلّفاته A Case of Exploding Mangoes، احلائز جائزة 
كومنولث لعام 2009 وجائزة شاكيت بات Shakti Bhatt للكتاب 
ي جلوائز الغوارديان سنة 2008 وجلائزة مان بوكر  األّول. مكا ُمسّ
برايز Man Booker Prize للسنة عيهنا. مكا كتب حنيف للسيمنا 
واملرسح، ال سّميا فيمل بعنوان e Long Night� (الليل الطويل) 

سنة 2002. حياورمها الاكتب والصحايف جوناثان لييف.
باللغة اإلنلكزيية

الثقايف  املجلس  من  وبدمع  األوسط  الرشق  سنرتز/  غلوبل  كولومبيا  مع  بالتعاون 
الربيطاين ومعهد غوتيه

[13] 19.30-18.30، معهد رسفانتيس بريوت
لكمة امرأة

عرض فيمل وثائيق
فالنسيا  وتلفزيون  إذاعة  إنتاج  ومن  بونزودا  إخراج سيلفيا  من 
وتالر دي إماجن دي ال أو آ Taller de Imagen de la UA وتالر 
نساء  ثالث  معل  الوثائيق  يتناول   .Taller Digital دجييتال 
وحنان الشيخ (لبنان)  نوال السعداوي (مرص)  عربّيات وحياهتّن: 
للتغيري  دعوهتّن  النساء  هؤالء  تتشاطر  (املغرب).  بنونة  وخناثة 
اإلجمتايع من خالل أدهبّن، والكتابة باللغة العربية انمتاهئّن إىل 
جيل املثّقفني عينه. فاز الوثائيق جبائزة اللجنة التحكميية ملهرجان 

سان دييغو ألفالم املرأة سنة 2006.
باللغتني العربية واإلنلكزيية مع ترمجة إسبانية. املّدة 52 دقيقة.

مايو مايوامخليس 9 أّيار/  امخليس 9 أّيار/ 



 

[6] 18.30–19.30، زيكو هاوس
مع  حوار  يف  املهدي  ورباب  الفّتاح  عبد  ووائل  بيضون  عّباس 

إسكندر حبش
حرية التعبري والرقابة لبنان:  مركز "بن" 

هل ميلك الاكتب واجب إلعادة كتابة بعض القصص أو حماولة 
اليت  املجمتعات  يف  املسؤولية  هذه  تزيد  وهل  احلقيقة؟  كشف 
من  كّتاب  يتحّدث  الرقابة؟  بسبب  التعبري  حلّرية  حدوًدا  تعرف 

مرص ومن لبنان عن خرباهتم يف الرقابة ويف النرش يف املنطقة.
باللغة العربية

لبنان وبدمع من "بن إنرتناشنل" بتنظمي مشرتك مع "بن" 
!PEN International Free the World "!حدث بن إنرتناشنل حّرروا اللكمة

[7] 19.30–21.30، مركز بريوت للفنون
أوين شريز يف حوار مع جوناثان لييف

عاملا شاريل ف. أهلًا بك إىل حربنا: 
نشأت مرسحية أوين شري عاملا شاريل ف. من هشادات جنود 
مصابني وعائالهتم. وقد شارك العديد من هؤالء اجلنود أيًضا يف 
املرسحية، ما جعل من العمل مرشوًعا فريًدا يف إعادة التأهيل، 
مكا أّنه مرسحية تبعث ببصيص أمل حول شفاء اجلراح النفسية 
اإلفتتايح  العرض  جرى  الزناعات.  عن  الناجتة  واجلسدية 
يف لندن قبل أن  لملرسحية عىل خشبة "ثياتر رويال هامياركت" 
ُتعرض يف صاالت عّدة يف اململكة املّتحدة. وقد حازت املرسحية 
جائزة حرّية التعبري من منّمظة العفو الدولية خالل مؤمتر إدنربه. 
إنتاج  من  احلرب"  "مرسح  بعنوان  وثائيق  فيمل  سُيعرض  مكا 
شبكة يب يب يس حول املرسحية. ييل العرض حواٌر مع أوين ُيديره 

جوناثان لييف.
باللغة اإلنلكزيية

بدمع من جملس ويلز للفنون

[8] 21.30-20.30، مرسح املدينة
مرسح املدينة ومهرجان هاي يقّدمان:

حنان الشيخ ونضال األشقر
قراءة يواكهبا موسيقّيون وممّثلون ألف ليلة وليلة: 

تلتيق الاكتبة املعروفة حنان الشيخ واملمّثلة واملخرجة العربية 
الرائدة نضال األشقر لقراءة مقتطفات من قصص ألف ليلة وليلة 
الذكية والشاعرية والعنيفة واملثرية يف آن، اليت تقّصها هشرزاد 
لمللك هشريار حتت وطأة اإلعدام. وتقوم برسد شبكة من القصص 
ليلة بعد ليلة يك حتافظ عىل حياهتا، تاركة امللك حبالة تشويق عند 
القصص  هذه  ومجتع  إضافًيا.  يوًما  حلياهتا  ممّددة  الصباح، 
املشّوقة بني احلقيقة واخليال، واحلّب والزواج، والسلطة والعقاب، 
عن نخسة  الشيخ  حنان  وتكشف  القدر.  والفقر، وجعائب  والغىن 

معّدلة عن قصص ألف ليلة وليلة بصوت أّخاذ.
باللغة العربية مع ترمجة باللغة اإلنلكزيية

بدمع من املجلس الثقايف الربيطاين

مرسح املدينة، مبىن الساروال، شارع امحلرا
سعر البطاقة: 15000 لرية لبنانية

للحجز: 009611753011 أو 009611753010
فاكس: 009611753012

مايو مايواألربعاء 8 أّيار/  األربعاء 8 أّيار/ 



[1] 11.00–12.00، زيكو هاوس
عالء عبد اهلادي وليىل األطرش وهيام يارد يف حوار مع إميان 

محيدان
حتّديات جديدة مركز بن PEN لبنان: 

حول  ولبنان  ومرص  األردن  يف  "بن"  مراكز  أعضاء  بني  حوار 
يف املنطقة. ما يه األهداف والقمي واللقاءات  أمهية مراكز "بن" 
تواجهها  اليت  التحّديات  يه  وما  "بن"،  تنّمظها  اليت  األدبية 

يف ّلك من البلدان اليت تتواجد فهيا؟ مراكز "بن" 
باللغتني العربية والفرنسية

لبنان وبدمع من "بن إنرتناشنل" بالتنظمي املشرتك مع "بن" 
!PEN International Free the Word "!حدث "بن إنرتناشنل حّرروا اللكمة

[2] 15.30-14.30، زيكو هاوس
طالل احلسيين وهنلة الّهشال يف حوار مع دالل الزبري

الكتابة يف جممتع طائيف لبنان:  مركز "بن" 
ا؟ كيف  ما هو دور الاكتب يف جممتع يعرف انقساًما طائفًيّا حاًدّ
كهذه؟  باحلقيقة يف جممتعات  السلطة  يواجه  أن  للاكتب  ميكن 
يتخّىط  أن  له  كيف  األذهان؟  حتويل  يسامه يف  أن  له  وكيف 

فردّيته ليندجم يف بعد وطين أوسع؟
باللغة العربية

لبنان وبدمع من "بن إنرتناشنل" بالتنظمي املشرتك مع "بن" 
!PEN International Free the World "!حدث "بن إنرتناشنل فري ذا وارلد

[3] 15.00–16.00، اجلامعة األمريكية يف بريوت 
(املبىن 37/ خلف املرصد القدمي)

فيليب مانسل يف حوار مع روبرت مايرز
هل اكنت بريوت مدينة مرشقية؟

فيليب مانسل هو مؤّرخ واكتب له عدد من املؤلّفات حول فرنسا ما 
وحول  العمثانية  اإلمرباطورية  وحول  بعدها،  وما  الثورة  قبل 
الرشق األوسط. لقد أصدر مانسل 11 كتاًبا حول التارخي وسري 
الخشصيات التارخيية. ويلتفت مانسل يف كتابه األخري املرشق: 
من  ناًسا  جذبت  مدن  ثالث  إىل  املتوّسط،  عىل  وكوارث  روائع 
اإلسكندرية وبريوت وإزمري، ويه مدن  ديانات وثقافات خمتلفة: 

مرشقية تقع عىل الساحل الرشيق من البحر األبيض املتوسط.

ينيمت مانسل إىل امجلعية امللكية لعلوم التارخي، وامجلعية امللكية 
اآلسيوية،  امللكية  وامجلعية  التارخيية،  البحوث  ومعهد  لآلداب، 
جائزة  وحاز  فرساي.  قرص  مركز حبوث  العيمل يف  واملجلس 

لندن اليربري اليف لآلداب سنة 2012.
باللغة اإلنلكزيية

بتنظمي مشرتك مع اجلامعة األمريكية يف بريوت (برناجم أنيس مقديس لآلداب/ مركز 
وبدمع من املجلس الثقايف الربيطاين. الدراسات األمريكية واألحباث) 

[4] 15.30–16.30، زيكو هاوس
رشا  مع  حوار  الفيق يف  وشريين  وفايقة جماهد  احلسن  مها 

األطرش
مركز "بن" لبنان: معارك النساء والنظام العريب ما بعد اإلستبداد

هشادات من نساء شاركن يف الثورات العربية
باللغة العربية

لبنان وبدمع من "بن إنرتناشنل" بتنظمي مشرتك مع "بن" 
!PEN International Free the Word "!حدث بن إنرتناشنل "حّرروا اللكمة

[5] 18.00–19.00، مركز بريوت للفنون
جو ساكو يف حوار مع مازن كرباج

قد يكون جو ساكو أكرث الصحافّيني إبداًعا يف عرصنا. يستعمل 
جو الرسومات واملالحظات لرسد قصص حصافية وكشف الظمل. 
احلرب يف رشق  لقد نرش عدد من الكتب كفلسطني وغورازدي: 

بوسنة 1995-1992 ومالحظات يف غزة.
باللغة اإلنلكزيية

الرشق األوسط بالتعاون مع كولومبيا غلوبل سنرتز | 

مايو مايواألربعاء 8 أّيار/  األربعاء 8 أّيار/ 



يف العام 2012، قّدم مهرجان هاي يف بريوت أمجل نوايح الثقافة 
املعارصة. من دوايع رسورنا أن نعود للسنة الثانية عىل التوايل بني 
كّتاب  النشاطات حييهيا  من  أّيام  ثالثة  مايو 2013:  أّيار/  و10   8
ومفّكرون وفّنانون يف أرجاء العامصة اللبنانية، للوصول ألكرب عدد 

من املهّمتني بالشأن الثقايف.

يشّلك مهرجان هاي منذ 25 عاًما ويف أطياف العامل، مساحًة للقاء 
األصدقاء وفرصًة للتعبري والنقاش وتبادل األفاكر والقصص.

ال ريب يف أّن بريوت ماكن رائع لتنظمي مهرجان، ال سّميا بفضل 
تقاليد راخسة يف حسن الضيافة واإلنفتاح عىل اآلخر، وساحة 

ثقافية غنّية وتنّوع سّاكين قّل نظريه يف منطقة الرشق األوسط.

والرواية املصّورة  ُيرّكز عىل األدب  رائًعا  برناًجما  املهرجان  ُيقّدم 
ومسائل التمنية وحقوق اإلنسان. تعالوا وانضّموا إلينا!

كرستينا فوينتس ال روش، مديرة
إيزارا غارثيا رودريغزي، مسؤولة عن مشاريع

وفريق معل مهرجان هاي بريوت

قد تطرأ تعديالت عىل الربناجم بعد إرساله للطبع




