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9:00  Ontvangst

9:30  Opening

  - De heer Rudy Demotte
   Minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel 
  - Mevrouw Leila shahid
   Gewezen Palestijns ambassadrice en erevoorzitster  

10:15  vOORsteLLing van De speciaLe eDitie van het LiteRaiRe tijDs 
  chRift ‘euROpe’ Dat aan MahMOuD DaRwish is gewijD

  - jean-Baptiste para (dichter, literatuurcriticus en vertaler, directeur van  
   het tijdschrift ‘Europe’)
  - Kadhim jihad hassan (dichter, literatuurcriticus en vertaler, 
   professor aan de afdeling Arabische studies van de universiteit 
   INALCO in Parijs)

11:00-13:00 1ste ROnDetafeLgespReK: LiteRatuuRKRitieK

  Moderator : farouk Mardam-Bey (historicus en uitgever, directeur van de  
  collectie Sindbad bij uitgeverij Editions Actes Sud)
  - Miguel casado (dichter, literatuurcriticus en vertaler, woont in Toledo)
  - Rima sleiman (onderzoekster in de Arabische en vergelijkende literatuur,  
   lectrice aan de afdeling Arabische studies van INALCO in Parijs)
  - evanghelia stead (professor algemene en vergelijkende literatuur, 
   Universiteit van Versailles Saint-Quentin, lid van het Institut Universitaire  
   de France)
  - René corona (dichter, literatuurcriticus en vertaler, professor Franse 
   letterkunde aan de Universiteit van Messina)

studIo
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Lanceringsdag van 
de ‘Universitaire en culturele leerstoel Mahmoud Darwish’ 
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15:00-17:00 2De ROnDetafeLgespReK: getuigenissen

  Moderator : elias sanbar ((historicus, essayist, vertaler, ambassadeur 
  bij UNESCO)
  - andré velter (dichter, essayist en uitgever, directeur van de collectie 
   poëzie bij Gallimard)  
  - hassan Khader (onderzoeker in de sociale wetenschappen, 
   commentator over politieke en culturele actualiteit en vertaler, 
   pendelt tussen Ramallah en Berlijn)
  - elias Khoury (romanschrijver en journalist, leidt de Arabische editie 
   van Revue d’études palestiniennes, woont in Beiroet)
  - subhi hadidi (literatuurcriticus, commentator over politieke en 
   culturele actualiteit en vertaler, woont en werkt in Parijs)

16:45  fiLM
    MahMOuD DaRwich à tOLèDe
  simone Bitton, 15’, besteld door de Leerstoel Mahmoud Darwish

17:00  DRinK

18:00  fiLM
    MahMOuD DaRwich, et La teRRe cOMMe La Langue
  een documentaire van simone Bitton en elias sanbar - FR, 1998, 59’
  In aanwezigheid van simone Bitton

19:00	 	 Pauze 

20:30	 	 « ThulTh »	-	ConCerT	van	Tamer	abu	Ghazaleh
  
  tamer abu ghazaleh (zang, oed), shadi el-hosseiny (piano), 
  Khaled Yassine (percussie), Mahmoud waly (basgitaar) 

in BOZaR wORDen weRKen tentOOngesteLD van eRnest pignOn-eRnest 

studIo

studIo

studIo

zaal M
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De ‘Leerstoel Mahmoud Darwish’ is in 2016 
opgericht door de Federatie Wallonië-Brus-
sel, op initiatief van haar minister-president 
Rudy Demotte.

De leerstoel heeft tot doel het werk en het ge-
dachtegoed van een van de belangrijkste dich-
ters van de 20ste eeuw levendig te houden en 
aandacht te vragen voor de moderne cultuur 
van de Arabische wereld in een context van 
dialoog en universalisme. 

Mahmoud Darwish wordt gezien als een van 
de belangrijkste hedendaagse Arabische au-
teurs. Zijn werk – zo’n twintig dichtbundels en 
zeven prozawerken met tal van artikelen en in-
terviews – is in ongeveer veertig talen vertaald.

Darwish werd in 1941 in Galilea geboren en 
moest, zoals zoveel andere Palestijnen, na 
de oprichting van de staat Israël in 1948 zijn 
dorp ontvluchten. Hij werd een ‘vluchteling 

in zijn eigen land’, leefde later in ballingschap 
in Moskou, Caïro, Beiroet, Tunis en Parijs en 
keerde in de laatste fase van zijn leven terug 
naar zijn geboorteland, naar Ramallah. Hij 
overleed in 2008.

Ballingschap, het verloren paradijs, nostalgie 
naar de kindertijd, maar ook in dialoog treden, op 
doortocht zijn, de horizon uitbreiden: de poëzie 
van Darwish beschrijft ‘Palestina’ als het sym-
bool van het universele mens-zijn. Darwish was 
een geëngageerde en vrije schrijver die trouw 
was aan zijn identiteit, maar zich verzette tegen 
elke vorm van identitarisme. Hij maakte van 
schrijven een verzetsdaad, maar ook een aanzet 
tot vrede en dialoog. Hij pleitte voor het naast el-
kaar bestaan van twee staten – in zijn woorden 
veronderstelt dat ‘dat je elkaar het recht geeft 
om elk zijn eigen geschiedenis te vertellen’. 

Zijn poëzie wisselt eenvoudige gedich-
ten af met erg complexe liederen. Ze schil-

de ‘leerstoel MahMoud darwIsh’

‘Ik heb naar het anders-zijn van mensen gezocht, overal waar mensen zijn’

Mahmoud Darwish met Edward Said ©D.R.
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dert het verlies (eerder dan de nederlaag), 
de omzwervingen, het buitengesloten 
zijn en vooral de afwezigheid – maar een 
afwezigheid die doordrenkt is van tast-
bare aanwezigheden, die van de moeder, 
de vrouw, de aarde, geuren, een reddende 
glimlach. Bij Darwish vind je een serene 
woede, een pessimisme dat de blik richt op 
wat mogelijk is. De wond die de ballingschap 
heeft geslagen zet hij om in een kans op een 
metamorfose, verheldering, het uitbreiden 
van de dingen waaruit men hoop kan put-
ten. Darwish was een patriot maar geen 
nationalist en hij had een sensuele band met 
de Arabische taal, die hij zag als overbren-
ger van een concreet universalisme.

Met de oprichting van de ‘Leerstoel Mah-
moud Darwish’ herbevestigt de Federatie 
Wallonië-Brussel de samenwerkingsverban-
den met Palestina. Het is een voortzetting 
van het artistieke seizoen MASARAT dat 
in 2008 enkele maanden lang een uitsta-
lraam was van de creativiteit van Palestijnse 
kunstenaars en waarvan Mahmoud Darwish 
het erevoorzitterschap had aanvaard. Helaas 
overleed hij enkele weken voor de officiële 

start van het initiatief, maar zijn geest bleef 
voelbaar doorheen de hele programmering.

We leven in een wereld die van slag is, waar 
zowel ‘het Oosten’ als ‘het Westen’ is getroffen 
door een diepe zingevingscrisis die uitmondt 
in blind geweld, maar de Federatie Wallonië-
Brussel wil de universele waarden steunen en 
zoeken naar ‘de verovering van spirituele ge-
bieden’ – gebieden waar weldenkende men-
sen helaas terrein hebben verloren aan hen die 
haat en fanatisme zaaien. En hoe kunnen we 
dat beter doen dan door het oeuvre van Mah-
moud Darwish levendig te houden, het oeuvre 
van een belangrijke vertegenwoordiger van de 
universele literatuur.

De ‘Leerstoel Mahmoud Darwish’ past ook in 
de dynamiek om de moderne culturen van de 
Maghreb en het Midden-Oosten te bevorde-
ren, een initiatief van Wallonië-Brussel Inter-
nationaal en de Federatie Wallonië-Brussel. 
De leerstoel wil binnen de Franstalige univer-
siteiten de oprichting aanmoedigen van leer-
stoelen die gewijd zijn aan die regio’s in de 
wereld die aan de basis liggen van de grootste 
diaspora als gevolg van immigratie naar Brus-

Ramallah 2009 ©Ernest Pignon-Ernest
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sel en Wallonië. Tot slot past hij ook in het ka-
der van de Palestijnse toetreding in 2011 tot 
de UNESCO, waarvan Palestina het 195ste lid 
werd, en in het kader van de erkenning door 
de Verenigde Naties van Palestina als waarne-
mende staat, in november 2012. 

Het doel van de ‘Leerstoel Mahmoud Darwish’ 
is mensen te laten kennismaken met het werk 
en gedachtegoed van de dichter en, meer alge-
meen, het promoten van de hedendaagse Ara-
bische cultuur in dialoog met andere culturen. 
De leerstoel wil een kruispunt vormen tussen 
de universitaire en de culturele wereld en zal 
zich inzetten voor: 
- het organiseren van colloquia en andere aca-
demische activiteiten, het aanmoedigen tot het 
maken van afstudeerstudies, scripties, ver-
talingen, tijdschriftartikels enz. om binnen de 
wereld van studenten en onderzoekers een 
dynamiek te stimuleren;
- de organisatie van culturele evenementen die 
op een breder publiek mikken;
- het ‘toekennen van een label’ aan kwalita-

tieve initiatieven in de geest van het gedach-
tegoed van Darwish en de doelstellingen van 
de leerstoel.
Daarom zal de ‘Leerstoel Mahmoud Darwish’ 
de Internationale Prijs ‘Mahmoud Darwish’ in 
het leven roepen en daarmee een afstudeers-
criptie voor een mastertitel of een docto-
raatsthesis belonen. 
Tot slot zal de leerstoel zich ook inzetten om 
scholen en verenigingen over de verschillende 
aspecten van het project te sensibiliseren.
De activiteiten van de ‘Leerstoel Mahmoud 
Darwish’ komen tot stand met hulp van de 
Federatie Wallonië-Brussel en de operationele 
steun van de ‘Feitelijke vereniging BOZAR, 
ULB, UCL’.

Leila Shahid, gewezen Palestijns ambassadrice 
in België en bij de Europese Unie, is erevoor-
zitster van de leerstoel. De activiteiten worden 
gecoördineerd door een Begeleidingscomité 
bestaande uit Arabisch- en Franssprekende 
experts en vertegenwoordigers van de Fede-
ratie Wallonië-Brussel. x

Muur in Jeruzalem © Ernest Pignon-Ernest
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De poëzie van Mahmoud Darwish behoort 
tot de meest opmerkelijke poëzie van de vo-
rige eeuw en zou op zich al de oprichting van 
deze leerstoel rechtvaardigen. Toen de Bel-
gische culturele autoriteiten dit initiatief aan-
kondigden, meldden tal van hechte vrienden 
van de dichter zich om dit project mee uit te 
werken en zo blijk te geven van hun interesse 
en erkentelijkheid. 

1. Uitgaand van het echte ‘universalisme’ van 
Darwish, van zijn poëtische droom en over-
tuiging, moeten we een duidelijk onderscheid 
maken tussen nationaliteit en afkomst, poë-
zie heeft immers enkel het paspoort van de 
taal: Darwish is een dichter van Palestina en 
geen ‘Palestijnse dichter’ zoals hij al te vaak 
is genoemd.
In mijn ogen is dat onderscheid essen-
tieel. Het bevestigt de universaliteit van zijn 
oeuvre en bevrijdt het van het nationalis-
tische keurslijf – ook al is dat zeker wel ge-

rechtvaardigd en in het geval van het Pales-
tijnse drama ook verklaarbaar – maar het is 
tegelijk beperkend. 
Dat onderscheid lag bij de dichter zijn hele le-
ven lang gevoelig, maar het heeft er nooit toe 
geleid dat hij zijn afkomst heeft verloochend 
of zijn diepe empathie en identificatie met 
zijn volk heeft ontkend. Integendeel. 

2. De afwezigheid, het verdwijnen, de on-
zichtbaarheid die voortvloeiden uit de trage-
die van Al-Nakba zijn de ‘speerpunten’ van 
zijn poëzie, veel meer dan de realiteit van 
de bezetting die al decennialang de media 
beheerst.
Die signatuur is niet het vanzelfsprekende 
gevolg van het permanente verlangen van 
de dichter om te ontsnappen aan het statuut 
van ‘schrijver van poëtische pamfletten’ dat 
hem werd opgedrongen door tegenstanders, 
maar ook door tal van mensen die van zijn 
verzen hielden. Ze is ontstaan uit het feit dat 

‘IK ZEG ZOVEEL…’ 
Elias Sanbar

« Mahmoud Darwich, et la terre, comme la langue… » ©Simone Bitton
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Palestina in 1948 is verdwenen. De bezet-
ting ‘in de klassieke betekenis’, zou pas twin-
tig jaar later plaatshebben, in 1967. 
De tragedie die aan de oorsprong lag, was al 
een feit. Een land was met man en muis ver-
gaan en het volk was meegesleurd. Het was 
verdronken. Het kreeg een nieuwe naam, Is-
raël, en het was of het nooit bestaan had. Pa-
lestina was lange tijd een soort tabula rasa, 
een zogezegd onbewoond en ongevaar-
lijk gebied dat handig van pas kwam voor 
een project van nationale verlossing na de 
gruwelijke periode in Europa met barbaars 
nazisme, voorafgegaan door tal van antise-
mitische pogroms.
Het werk van Darwish moet gezien worden 
als een verrijzenis uit het water, een weder-
geboorte van degenen die verdwenen zijn 
en van wie men vindt dat ze nooit een thuis-
land hebben gehad. Van wie men vindt dat 
het nomaden waren die zoals krakers het 
land hadden ingepikt en bevuild, en waarbij 
het land geduldig wachtte, tweeduizend jaar 
lang, op de ‘terugkeer’ van verlossers.

3. Voor de dichter zal die culturele wederge-
boorte, gesteund door de strijd van de Pales-
tijnse nationale beweging, gebeuren door 
middel van de taal, het Arabisch. De Palestij-
nen zullen uit de onzichtbaarheid en de afwe-
zigheid treden, gedreven door een poëtische 
benadering die de taal van de Arabieren de 
hemel in prijst en zich uitslooft om die taal in 
nieuwe en vernieuwende vormen te bezingen.

4. Darwish was een bijzonder fijnzinnige 
politieke analist en hamerde met ongelofe-
lijke taalrijkdom op een voor hem belangrijk 
onderscheid, de scheidslijn tussen nederlaag 
en verlies. 

De nederlaag was, in zijn ogen terecht, ste-
riel, verlies daarentegen kon een krachtige 
hefboom zijn om zichzelf te overstijgen. Wij 
Palestijnen hadden geen nederlaag geleden 
maar een verlies. Die vaststelling bevat een 
van de sleutels van de aanspraken van de 
dichter: ‘Ik ben de dichter van Troje, ik ben 
een Trojaanse dichter wiens taak het is het 

« Mahmoud Darwich, et la terre, comme la langue… » ©Simone Bitton
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andere gezicht te schetsen van de Ilias, het 
epische gedicht van Troje’.

5. Op een dag zei zijn vriend Yannis Ritsos 
tegen hem: ‘Jij bent een lyrisch-epische dich-
ter’. 
Lyriek voor de afkomst, epiek voor de uni-
versele claim van de wereld, onze werelden, 
en in de eerste plaats die van een zee, ‘onze 
zee’, de Middellandse Zee. 
Lyrisch en episch zijn ook zijn liederen, de 
stem van onze vriend die tegelijk erg per-
soonlijk en universeel is. Die stem die zijn lie-
deren scandeert en haar weg vindt, waarin 
miljoenen luisteraars klankkleur en melodie, 
vorm en inhoud herkennen en daarin ook hun 
eigen stem, en die beslissen dat hij vanaf dan 
hun stem is.

6. Onze eerste bijeenkomst, de plechtige 
opening dus, zal ongetwijfeld gedomineerd 
worden door voornamelijk literatuurcritici 
die hun visie willen geven. Maar de volgende 
ontmoetingen in het kader van de leerstoel 
moeten zich openstellen voor tal van andere 
gebieden van reflectie en uitwisselingen.
Anders riskeren we dat ons eerbetoon ver-
zandt in iets wat geen van ons allen wil zien 

gebeuren: de ‘mummificatie’ van een poëzie 
die een lofzang is op de rijkdom van het leven.
Het leven van een dichter, van zijn Palesti-
jnse en Arabische broeders, van zijn men-
senbroeders overal ter wereld. x

« Mahmoud Darwich, et la terre, comme la langue… » ©Simone Bitton
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Mahmoud Darwish werd op 13 maart 1941 
geboren in al-Birwa, een Palestijns dorp op 
zo’n tien kilometer van Akko, in Galilea. Op het 
einde van 1947 werden hij en zijn familie door 
bommen uit het dorp verjaagd en vluchtten 
ze samen met duizenden andere Palestijnse 
vluchtelingen naar Zuid-Libanon.

Ongeveer twee jaar later, uit wanhoop 
en omdat hij niet langer geloofde dat er een 
oplossing zou komen voor het vluchtelingen-
drama, besloot zijn grootvader langs vaders-
kant met zijn familie stiekem naar Palestina te-
rug te keren, als ‘infiltranten’. Ze ontdekten dat 
hun dorp verwoest was. Waar ooit hun dorp 
had gestaan, stond nu een Israëlisch boeren-
dorp, Ahihud, en de kibboets Yasur. Daarom 
vestigden ze zich als vluchtelingen in het meer 
naar het noorden gelegen dorp, Deir al-Assad. 
Daarna namen ze hun intrek in een dorp in de 
buurt van Haifa.

Mahmoud Darwish ging naar de middel-
bare school in Haifa. Hij sloot zich aan bij de 
Israëlische communistische partij, een partij 

waar Arabieren en Joden samen actie voer-
den, begon gedichten en artikels te publiceren 
en werd redacteur bij de krant Al-Ittihad (‘De 
Unie’).

Vanwege zijn publicaties kreeg de jonge 
dichter en schrijver een verbod opgelegd, hij 
mocht Haifa tien jaar lang niet verlaten. Zonder 
dat hij ooit door een rechter werd veroordeeld, 
werd hij vijf keer in de gevangenis opgesloten: 
in 1961, 1965, 1966, 1967 en 1969, en van 
1967 tot 1970 kreeg hij huisarrest.

In die fase van zijn evolutie schreef de 
dichter de bundels Oiseaux sans ailes (1960, 
waar hij zich later van distantieerde), Feuilles 
d’olivier (1964), Un amant de Palestine (1966), 
Fin de la nuit (1967) en Les oiseaux meurent 
en Galilée (1970).

Hij ondernam zijn eerste reis buiten Pa-
lestina in 1970, dankzij een studiebeurs van de 
Academie voor sociale wetenschappen in Mos-
kou. In 1968 had hij geprobeerd naar Parijs te 
gaan, maar de Franse overheid had geweigerd 
hem een visum te verlenen. 

mahmOud darwIsh

Mahmoud Darwish in Cairo, circa 1971 ©D.R.
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Na zijn verblijf in Moskou verhuisde 
Darwish naar Caïro, een keuze die hijzelf 
omschreef als een van de belangrijkste in zijn 
leven. Ook hij ging in de Palestijnse diaspora 
om eindelijk in alle vrijheid te kunnen schrijven. 
Hij maakte er kennis met Egyptische dichters, 
schrijvers en kunstenaars die hij erg bewon-
derde en korte tijd later sloot hij zich aan bij en-
kelen van hen die wekelijks een artikel schre-
ven voor de belangrijkste krant van het land, 
Al-Ahram (‘De Piramides’). Hij vertelde graag 
dat zijn kantoor, op de 6de verdieping van de 
hoofdzetel van de krant, vlak bij de kantoren 
lag van Tawfiq al-Hakim, Nagieb Mahfoez, Yu-
suf Idris en Bint al-Shati.

Zijn verblijf in Caïro leidde tot een gron-
dige vernieuwing van zijn poëzie en dat kwam 
kort erna tot uiting in de bundel Je t’aime ou 
ne t’aime pas (1972), met daarin het beroemde 
gedicht ‘Sirhane prend le café à la cafétéria’. In 
1969 had hij in Al-Jadid een opzienbarend arti-
kel geschreven, ‘Bespaar ons die wrede liefde!’, 
en later verzette hij zich nog vaak tegen de in 
de Arabische wereld erg verspreide interpre-
tatie dat de Palestijnse poëzie van toen enkel 
en alleen een uithangbord was van een ‘ver-

zetspoëzie’, waardoor alle gedichten bejubeld 
werden, ongeacht of ze goed of slecht waren.

Daarna trok de dichter naar Beiroet. Hij 
woonde er van 1973 tot 1982. In 1975 brak de 
Libanese burgeroorlog uit. De grote culturele 
instellingen en creatieve projecten die in Bei-
roet bloeiden, verloren in geen tijd terrein aan 
de verschillende politieke organisaties en mili-
ties die elkaar bestreden. Darwish behoorde 
tot het kamp van de Palestijnse schrijvers die 
vonden dat de Palestijnen zich niet in die oor-
log mochten laten meeslepen. Samen met tal 
van schrijvers en onderzoekers uit Palestina, 
Libanon en andere Arabische landen werkte 
hij voor het Palestinian Research Centre. Hij 
schreef ook voor het driemaandelijkse tijdsch-
rift Shu’un filastiniyya (‘Palestijnse zaken’) tot 
hij zelf het tijdschrift Al-Karmel oprichtte. In 
die periode publiceerde hij de gedichten Essai 
n° 7 (1974), Telle est son image et voici le sui-
cide de l’amant (1975) en Noces (1977).

In 1982 viel het Israëlische leger Beiroet 
binnen en verlieten de Palestijnse strijders de 
stad, toch bleef Darwish nog een tijdje in de Li-
banese hoofdstad hangen. Hij wandelde door 
de straten waar hij, zo vertelde hij tijdens inter-

Mahmoud Darwish ©D.R.
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views, niets anders zag dan Israëlische tanks 
en soldaten en mannen met bivakmutsen. Hij 
wist dat het appartement waar hij woonde 
bewaakt werd en dat agenten van de Is-
raëlische veiligheidsdienst het al verschillende 
keren terwijl hij niet thuis was doorzocht had-
den. Hij sliep liever in het achterzaaltje van 
een restaurant. De dag dat hij vernam dat de 
Libanese falangisten, onder het toeziende oog 
en met de hulp van het Israëlische leger, in de 
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila een 
bloedbad hadden aangericht onder de achter-
gebleven Palestijnen, die in principe de bes-
cherming van de internationale gemeenschap 
genoten, besefte hij dat het absurd en riskant 
was om nog langer in Beiroet te blijven. Voor-
zien van een Tunesisch paspoort liet hij zich 
door de Libische ambassadeur van Beiroet 
naar Damas rijden. 

Onderweg naar Damas stopte de auto in 
Tripoli om er te eten. Darwish at er verse vis na 
maandenlang enkel voedsel uit blik te hebben 
gegeten. Hij bekeek zichzelf in een spiegel en 
zag ‘een neus met daarboven een bril’, hij her-
kende zichzelf niet. 

Hij bleef niet lang in Damas en verhuisde 
naar Tunis, waar hij Arafat en de andere Pales-
tijnen in een rampzalige toestand aantrof. ‘Bij 
mijn aankomst zag ik dat de Palestijnse revo-
lutie zich in een hotel aan zee verschool.’ Maar 
Arafat blies zijn politieke organisatie nieuw le-
ven in en gaf Darwish voldoende middelen om 
het tijdschrift Al-Karmel te blijven uitgeven. 
Daarna verbleef Darwish langere periodes 
in Parijs, waar hij volgens hemzelf zijn ‘echte 
geboorte als dichter’ heeft meegemaakt. Ti-
jdens zijn eerste maanden in Tunis voltooide hij 
Éloge de l’ombre haute, waaraan hij tijdens de 
Israëlische invasie in Beiroet was begonnen, 
en schreef hij gedichten voor de bundel Blo-
cus pour les panégyriques de la mer. In Parijs 
schreef hij Moins de roses (1985), C’est une 
chanson, c’est une chanson (1985), Je vois 

ce que je veux (1990), Onze astres (1992), 
Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? 
(1995), de helft van de gedichten van Lit de 
l’étrangère, zijn autobiografische verhaal Une 
mémoire pour l’oubli (1987), over één dag in 
Beiroet tijdens de Israëlische invasie van 1982, 
en tientallen artikels.

In 1987 werd Darwish opgenomen in 
het Uitvoerend Comité van de PLO. Hij maakte 
er zes jaar lang deel van uit, maar na de akko-
orden van Oslo nam hij ontslag. 

In 1995 besloot hij Parijs te verlaten, 
hij vond het immers immoreel om de nieuwe 
leefomstandigheden in een deel van Palestina 
niet samen met zijn volk te delen. Die waren 
het gevolg van de Oslo-akkoorden, waarover 
hij trouwens had gezegd dat ze ontoereikend 
waren en dat ze voor een impasse zouden 
zorgen. Hij koos ervoor afwisselend in Ramal-
lah, een stad waar hij de nieuwe situatie kon 
observeren, en in Amman in Jordanië te wo-
nen, waar hij zich makkelijker op het schrijven 
kon concentreren. In Amman (en voor een deel 
ook in Ramallah) voltooide hij Le Lit de l’étran-
gère (1998) en schreef hij Murale (2000), 
État de siège (2002), Ne t’excuse pas (2003), 
Comme des fleurs d’amandier ou plus loin 
(2005), zijn autobiografische verhaal Présente 
absence (2006), La Trace du papillon (2007), 
de gedichten die werden verzameld in de pos-
tume bundel Je ne veux pas que ce poème se 
termine (waarvan de meeste al gepubliceerd 
waren in de naar het Frans vertaalde bundel 
Le Lanceur de dés et autres poèmes) en, eens 
te meer, talrijke artikels. Daarnaast bleef hij Al-
Karmel, het tijdschrift dat hij had opgericht, 
uitgeven.

Na medische bezoeken aan Parijs vloog 
Darwish op de ochtend van 28 juli 2008 naar 
Houston (Texas). Op 9 augustus overleed hij 
in een ziekenhuis in die stad na een mislukte 
openhartoperatie. Hij werd op 13 augustus in 
Ramallah begraven. x



13

BeLangRijKste pRijZen en  
OnDeRscheiDingen

1969: de Lotusprijs (van de Unie van Afro-
Aziatische schrijvers), uitgereikt in India.
1983: de Lenin Vredesprijs (Sovjet-Unie).
1997: Commandeur in de Orde van Kunst en 
Letteren (Frankrijk).
1998 : Honoris Causa – Université catholique 
de Louvain (Belgie)
2001: de Prijs voor culturele vrijheid van de 
Lannan Foundation (Verenigde Staten).
2003: de Vredesprijs Erich-Maria-Remarque 
(Duitsland).
2004: de Prins Claus Prijs (Nederland). 
2007: de Caïro Prijs voor Arabische Poëzie, 
van het ministerie voor Cultuur (Egypte); de 
Gouden krans van de Struga Poëzieavonden 
(republiek Macedonië).
2008: de Bosnische Stecak (Bosnië); de In-
ternationale Poëzieprijs Nazim Hikmet (Tur-
kije); de Internationale Poëzieprijs Argana 
(Marokko); de medaille van al-Quds (Jeruza-
lem), Ramallah, Palestina. x

 

BiBLiOgRafie

franse vertalingen

- Rien qu’une autre année, anthologie poé-
tique, 1966-1982, traduit par Abdellatif Laâ-
bi, Paris, Éditions de Minuit, 1983.
- Palestine, mon pays : l’affaire du poème, tra-
duit de l’arabe par Elias Sanbar et de l’hébreu par 
Simone Bitton, Paris, Éditions de Minuit, 1988.
- Plus rares sont les roses, traduit par Abdel-
latif Laâbi, Paris, Éditions de Minuit, 1989. 
- Chroniques de la tristesse ordinaire, suivi 
de Poèmes palestiniens, traduit par Olivier 
Carré, Paris, Cerf, 1989.
- Au dernier soir sur cette terre, traduit par 
Elias Sanbar, Arles, Actes Sud, 1994.
- Une mémoire pour l’oubli, traduit par Yves 
Gonzalez-Quijano et Farouk Mardam-Bey, 
Arles, Actes Sud, 1994 ; « Babel » n° 835.
- Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?, 
traduit par Elias Sanbar, Arles, Actes Sud, 1996.
- La Palestine comme métaphore, entre-
tiens, traduit de l’arabe par Elias Sanbar et de 
l’hébreu par Simone Bitton, Arles, Sindbad / 
Actes Sud, 1997 ; « Babel » n° 555.
- La terre nous est étroite et autres poèmes, 

Mahmoud Darwich Tolède ©Simone Bitton
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anthologie poétique, traduite par Elias San-
bar, Paris, Poésie / Gallimard, 2000. 
- Le Lit de l’étrangère, traduit par Elias San-
bar, Arles, Actes Sud, 2000.
- Murale, traduit par Elias Sanbar, Arles, 
Actes Sud, 2003.
- État de siège, traduit par Elias Sanbar, Arles, 
Actes Sud, 2004.
- Ne t’excuse pas, traduit par Elias Sanbar, 
Arles, Actes Sud, 2006.
- Entretiens sur la poésie, avec Abdo Wazen 
et Abbas Beydoun, traduit par Farouk Mar-
dam-Bey, Arles, Sindbad / Actes Sud, 2006.
- Comme des fleurs d’amandiers ou plus loin, 
traduit par Elias Sanbar, Arles, Actes Sud, 
2007.
- La Trace du papillon, traduit par Elias San-
bar, Arles, Actes Sud, 2009.
- Anthologie poétique (1992-2005), édition 
bilingue, traduite par Elias Sanbar, Arles, 
Actes Sud, coll. « Babel » n° 949, 2009.
- Une nation en exil : Hymnes gravés suivi 
de La Qasida de Beyrouth, avec deux textes 
d’Elias Sanbar et Abdelkébir Khatibi, traduc-

tion de l’arabe par Abdellatif Laâbi et Elias 
Sanbar, gravures de Rachid Koraichi, calligra-
phies de Hassan Massoudi et Kamel Ibrahim, 
Alger, éditions Barzakh / Arles, Actes Sud, 2009.
- Le Lanceur de dés et autres poèmes, tra-
duit par Elias Sanbar, Arles, Actes Sud, 2010.
- Nous choisirons Sophocle et autres poèmes, 
traduit par Elias Sanbar, Arles, Actes Sud, 2011.
- L’Exil recommencé, choix d’articles, traduit par 
Elias Sanbar, Arles, Sindbad / Actes Sud, 2013.
- Je soussigné, Mahmoud Darwich, entretien 
avec Ivana Marchalian, traduit de l’arabe par 
Jana Jaber, Arles, Actes Sud, 2015.
- Présente absence, traduit par Farouk Mar-
dam-Bey et Elias Sanbar, Arles, Sindbad / 
Actes Sud, 2016. x

 werken over Mahmoud Darwich

(Des dizaines d’articles et travaux universi-
taires et de nombreux ouvrages critiques ont 
été consacrés, notamment en langue arabe, à 
l’œuvre de Mahmoud Darwich. Pour une bi-
bliographie fiable et quasi exhaustive, se re-
porter à l’ouvrage de Hussain Hamza, infra.)

Al Amari kamp, Ramallah, 2009 ©Ernest Pignon-Ernest
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in het frans
- Collectif, NU(e), n° 20, Nice, juin 2002, 
numéro consacré à Mahmoud Darwich, réa-
lisé en collaboration avec l’IISMM (Institut 
d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde 
Musulman), de l’EHESS (École des Hautes 
Études en Sciences Sociales), Gilles Ladkani 
et Pierre Grouix coordinateurs.
- Collectif, Poétique et politique : la poésie 
de Mahmoud Darwich, Marie-Hélène Avril 
et Sobhi Boustani éditeurs, Presses universi-
taires de Bordeaux, Bordeaux, 2010.

 
in het engels

- Passage to New Wor(l)d, Exile and Res-
toration in Mahmoud Darwish’s Writings, 
Anette Mansson, Stockholm, Uppsala Uni-
versitet, 2003.
- Collectif, Mahmoud Darwish : Exile’s Poet, 
edited by Khamis Nassar and Najat Rahman, 
Massachussets, Olive Branch Press, 2008.

in het arabisch
- Collectif, L’Olivier de l’exil (Zaytounat al-
manfâ), Beyrouth, éd. Al-mu’assassa al-‘ara-
biyya li-l-dirâssât wa-l-nashr, 1998.
- Collectif, Al-Karmel, Ramallah, n° 90, Prin-
temps 2009. Dans ce numéro, le dernier de la 
revue, publié un an après le départ du poète, 
sont réunies, par les bons soins de Has-
san Khader, des études portant sur la vie de 
Darwich et son œuvre.
- Hussain Hamza, Lexique des motifs poé-
tiques de Mahmoud Darwich (Mu‘jam al-
mûtîfât al-markaziyya fî shi‘r Mahmoud 
Darwich), éd. L’Académie arabe, Haïfa, 2012.
- Rajâ’ al-Naqqâsh, Mahmoud Darwich, 
poète des territoires occupés (Mahmoud 
Darwich, shâ‘ir al-ard al-muhtalla), Le Caire, 
éd. Dâr al-Hilâl, 1971.
- Abdo Wazen, Mahmoud Darwich, l’étran-
ger se retrouve (Mahmoud Darwich al-
gharîb yaqa‘ ‘alâ nafsih), Beyrouth, Riad El-
Rayyes Books, 2006.

Parmi les ouvrages consacrés à Darwich 
dans d’autres langues, une place à part doit 
être réservée à celui de Breyten Breytenbach, 
Outre-voix / Voice over, Conversation no-
made avec Mahmoud Darwich, poèmes tra-
duits de l’afrikaans par Georges Lory, édition 
bilingue, Collection Unesco d’œuvres repré-
sentatives, Arles, Actes Sud, 2009 (Prix Max 
Jacob étranger 2010). x

fiLMOgRafie

- Mahmoud Darwich, et la terre, comme la 
langue…, documentaire réalisé en 1997 pour 
la télévision française par Simone Bitton et 
Elias Sanbar.
- Notre musique, film de Jean-Luc Godard, 
2004, réalisé à Sarajevo, avec Sarah Adler 
(Judith Lerner), Nade Dieu (Olga Brodsky), 
Rony Kramer (Ramos Garcia), George Agui-
lar (L’Indien), Leticia Gutiérrez (L’Indienne), 
Simon Eine (Olivier Naville), Jean-Christophe 
Bouvet (C. Maillard) et, dans leur propre rôle, 
Jean-Luc Godard, Juan Goytisolo, Mahmoud 
Darwich, Jean-Paul Curnier, Pierre Bergou-
nioux, Gilles Pecqueux. 
- Écrivains des frontières, documentaire 
réalisé en 2004 par Samir Abdallah et José 
Reynes. «  Le film accompagne Mahmoud 
Darwich qui, assiégé à Ramallah en 2002, 
accueille une délégation du Parlement inter-
national des écrivains : l’Américain Russell 
Banks, le Sud-Africain Breyten Breytenbach, 
l’Italien Vincenzo Consolo, le poète chinois 
exilé Bei Dao, l’Espagnol Juan Goytisolo, le 
Français Christian Salmon, le Portugais José 
Saramago (prix Nobel de littérature en 1998) 
et le Nigérian Wole Soyinka (prix Nobel de 
littérature en 1986). Accompagnés dans leur 
périple par Leïla Shahid et Elias Sanbar, les 
écrivains venus participer à un événement 
culturel seront les témoins directs de l’occu-
pation militaire israélienne ». x

Met Dank aan “Revue Europe”
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Miguel casado is dichter, literair criticus en ver-
taler. Zijn meest recente dichtbundel is El sen-
timiento de la vista (Het gevoel van het zicht, 
2015). Hij is de auteur van een omvangrijk kri-
tisch oeuvre dat zich vooral toespitst op de mo-
derne Spaanse poëzie en op poëtiek. Enkele van 
zijn meest recente kritische essays zijn La pala-
bra sabe y otros ensayos de poesía (De woorden 
weten het en andere essays over poëzie, 2012) 
en Literalmente y en todos los sentidos (Letter-
lijk en in alle betekenissen, 2015). Hij heeft poë-
zie van Arthur Rimbaud, Francis Ponge en Ber-
nard Noël naar het Spaans vertaald. Hij woont in 
Toledo. In Madrid en in andere Spaanse steden 
organiseert hij geregeld activiteiten rond poëzie, 
samen met dichteres en literair recensente Olvi-
do Garcia Valdès.

x 
René corona doceert Frans en vertaalwetens-
chap aan de universiteit van Messina. Als essayist 
heeft hij verschillende teksten gepubliceerd, in 
het Frans en het Italiaans, over taalgeschiede-

nis, synonymie, vertalen en poëtiek. Hij heeft tal 
van auteurs vertaald, onder andere Gesualdo 
Bufalino naar het Frans en Henri Calet naar het 
Italiaans. Enkele van zijn recentste werken zijn 
Les mots de l’enfermement. Clôtures et silences 
: Lexique et rhétorique de la douleur du néant 
(L’Harmattan, 2013), Exercices d’admiration. De 
la langue à la parole et de quelques poètes (Her-
mann, 2014) en Le singulier pluriel ou ‘Icare et les 
élégiaques’ (Hermann, 2016). Hij heeft ook twee 
romans geschreven, de laatste, L’hébétude des 
tendres, werd in 2012 uitgegeven door Finitude.

x 
subhi hadidi is literair criticus, commentator 
over politieke en culturele actualiteit en vertaler. 
Enkele van zijn publicaties zijn ‘Passages van bal-
lingen: Mahmoud Darwish en de lyrisch-epische 
vorm’ (in het Arabisch), ‘Reading Raymond Wil-
liams, After Reading Edward Said’ en ‘Palestine: 
l’enjeu culturel’. Hij heeft verschillende werken 
naar het Arabisch vertaald, onder andere One 
Flew Over the Cuckoo’s Nest van Ken Kesey, Het 

KOrtE OVErZIchtEn Van dE sprEKErs 

Cursussen Mahmoud Darwish, huis vernield ©Ernest Pignon-Ernest
Oost-Jeruzalem © 2009 Ernest Pignon-Ernest
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geluid van de berg van Yasunari Kawabata, Middle 
Eastern Mythology van S. H. Hooke en Afterwards 
to Orientalism van Edward Said. Hij heeft ook se-
lecties gedichten vertaald van Ezra Pound, W. B. 
Yeats, Samuel Beckett, Derek Walcott en Seamus 
Heaney. Hij woont en werkt in Parijs.

x 
Kadhim jihad hassan is dichter, vertaler, literair 
criticus en professor aan de afdeling Arabische 
studies aan het Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO – Langues O) in 
Parijs. Hij heeft verschillende dichtbundels en kri-
tische essays gepubliceerd, zowel in het Arabisch 
als in het Frans. Hij schreef onder andere Chants 
de la folie de l’être et autres poèmes (Tarabuste, 
2001), dat hij samen met Serge Sautreau uit het 
Arabisch heeft vertaald, en La Part de l’étranger 
– La traduction de la poésie dans la culture arabe 
(Sindbad/Actes Sud, 2007). Hij heeft ook werken 
naar het Arabisch vertaald, onder meer De god-
delijke komedie van Dante, het volledige oeuvre 
van Arthur Rimbaud, de gedichten van Rainer 
Maria Rilke en filosofische essays van Gilles De-
leuze en Jacques Derrida. Vorig jaar kreeg hij de 
Internationale Prijs voor Vertaling Gherardo da 
Cremona. 

x
hassan Khader is wetenschappelijk onderzoe-
ker, commentator over politieke en culturele 
actualiteit en vertaler. Hij focust vooral op de 
Arabische en Israëlische cultuur, een domein 
waarover hij verschillende werken heeft geschre-
ven en vertaald. Hij heeft onder meer een essay 
gepubliceerd, La crise d’identité dans la littéra-
ture israélienne, en een autobiografie: La terre de 
la gazelle. Hij heeft De glimlach van het lam van 
David Grossman en The disenchantment of the 
Orient van Gil Eyal naar het Arabisch vertaald. Hij 
pendelt tussen Ramallah en Berlijn.

x
elias Khoury is literair criticus, essayist en colum-
nist, maar hij is vooral de auteur van een tiental 
romans, waaronder La Porte du soleil (Actes 

Sud, 2002; Babel n° 586) / Poort van de zon, dat 
in verschillende talen is vertaald. Bij Actes Sud 
zijn nog meer boeken van hem verschenen: Yalo 
(2004), Le Petit Homme et la Guerre (Babel n° 
639), Un parfum de paradis (Babel n° 834), La 
Petite Montagne (Babel n° 974), Comme si elle 
dormait (2007), Le Coffre des secrets (2009) en 
Sinalcol (2013). Hij is momenteel hoofdredacteur 
van Revue d’études palestiniennes (Arabische 
editie) in Beiroet.

x
farouk Mardam-Bey was bibliothecaris van het 
Institut des langues et des civilisations orien-
tales (1972-1986), verantwoordelijk uitgever 
van het tijdschrift Revue d’études palestiniennes 
(1981-2008), cultureel adviseur bij het Institut 
du monde arabe (1989-2008). Sinds 1995 is 
hij bij Actes Sud directeur van de collectie Sind-
bad, gewijd aan de vertaling van klassieke en 
moderne Arabische literatuur. Samen met Samir 
Kassir schreef hij Itinéraires de Paris à Jérusalem: 
la France et le conflit israélo-arabe (Institut des 
études palestiniennes, 2 vol., 1992-1993), met 
Elias Sanbar schreef hij Être arabe (Actes Sud, 
2007) en samen met Edwy Plenel en Elias San-
bar schreef hij Notre France (Actes Sud, 2011). 
Bovendien was hij auteur of coauteur van drie 
boeken over culinaire kunst in de Arabische we-
reld en verzorgde hij de eindredactie van vers-
chillende collectief geschreven historische, poli-
tieke, literaire en bibliografische werken. 

x
jean-Baptiste para is dichter en literair criticus, 
vertaalt uit het Italiaans en het Russisch en is 
hoofdredacteur van het tijdschrift Europe. Samen 
met André Velter heeft hij van 1994 tot 2004 op 
tv-zender France Culture het programma Poésie 
sur parole gepresenteerd. Hij heeft verschillende 
dichtbundels uitgegeven die in meerdere talen 
vertaald zijn, onder andere Une semaine dans 
la vie de Mona Grembo (Arcane 17; 1986) en La 
Faim des ombres (Obsidiane), voor die laatste 
ontving hij in 2006 de Prix Apollinaire. Voor zijn 
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vertalingen werd hij bekroond met de Prix Nelly 
Sachs en de Prix Laure Bataillon. Hij is ook de 
auteur van een essay over Vergilius, een biogra-
fie van Pierre Reverdy (Cultures France, 2007) en 
een essaybundel over schilderkunst en plastische 
kunst: Le Jeûne des yeux et autres exercices du 
regard (Éditions du Rocher). Daarnaast heeft hij 
ook essays geschreven over hedendaagse dich-
ters en schrijvers (Claude Esteban, Jean-Loup 
Trassard, Pierre Michon…).

x
Rima sleiman is een oud-leerlinge van de École 
Normale Supérieure, professor in de Arabische 
literatuur en auteur van een proefschrift over 
Badr Chakir al-Sayyab en Charles Baudelaire. Ze 
is lectrice aan de afdeling Arabische studies van 
het Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO – Langues O) in Parijs. Als 
onderzoekster in Arabische en vergelijkende lite-
ratuur en als essayiste publiceert ze zowel over 
moderne poëzie als over romans (Mahmoud 
Darwish, Nagieb Mahfoez, Ibrahim Al-Koni …). 
Ze heeft ook geschreven over de oorlogsroman 
in Libanon en doet onderzoek naar oorlogsboe-
ken door vrouwen.  

x
Évanghélia stead is essayiste en literair vertaals-
ter uit verschillende talen. Ze doceert algemene 
en vergelijkende literatuur aan de universiteit. Ze 
verdiept zich in oude en moderne teksten, boe-
ken en tijdschriften, literatuur en iconografie, de 
mythes en de literaire traditie van La Mille et Deu-
xième Nuit. Enkele van haar recentste werken 
zijn Contes de la mille et deuxième nuit, meerta-
lige editie (Grenoble, Jérôme Millon, 2011) en La 
Chair du livre: matérialité, imaginaire et poétique 
du livre fin-de-siècle (Paris, PUPS, 2012, herui-
tgegeven in 2013).

x
andré velter eis dichter, essayist en uitgever. 
De oorlog in Algerije was net afgelopen, die 
in Vietnam woedde nog steeds, toen hij zijn 
eerste dichtbundel Aisha uitbracht, samen met 

Serge Sautreau en met een voorwoord van 
Alain Jouffroy (Gallimard 1966, heruitgegeven 
in 1998 en 2005). Enkele jaren later verscheen 
De la déception pure, manifeste froid, een geza-
menlijk boek van Serge Sautreau, André Vel-
ter, Jean-Christophe Bailly en Yves Buin (10/18, 
1973). Daarna publiceerde Velter nog tal van 
dichtbundels, onder andere L’enfer et les fleurs, 
met illustraties van Antonio Saura (Fata Mor-
gana 1988), L’Arbre-Seul, bekroond met de Prix 
Mallarmé (Gallimard 1990), Le Haut Pays (Galli-
mard 1995), La vie en dansant (Gallimard 2000), 
L’amour extrême et autres poèmes pour Chantal 
Mauduit (Poésie/Gallimard 2007), Paseo Grande 
(Gallimard 2011), Avec un peu plus de ciel (Galli-
mard 2012), Jusqu’au bout de la route (Gallimard 
2014) en Loin de nos bases (Gallimard 2016). 
Daarnaast schrijft hij columns voor de krant Le 
Monde, is hij een fervent reiziger naar verre bes-
temmingen (Afghanistan, India, Nepal, Tibet, 
China, Mongolië), is hij directeur van tijdschriften 
(Caravanes) en literaire collecties (L’Arbalète en 
Poésie/Gallimard), radioman (in 1987 bedacht hij 
voor France Culture Poésie sur Parole, een pro-
gramma dat hij samen met Jean-Baptiste Para 
van 1994 tot 2004 heeft gepresenteerd; met 
Claude Guerre maakte hij van 1995 tot 1999 
Poétiques, een programma dat elke maand live 
werd opgenomen in het Théâtre du Rond-Point, 
van 2001 tot 2004 volgde Orphée-Studio in het 
Théâtre de l’Aquarium). Al vanaf zijn beginjaren 
beschouwde André Velter ‘doorleefde poëzie’ 
(poésie vécue, de term is afkomstig van Alain 
Jouffroy) als zijn belangrijkste taak tijdens dit 
aardse bestaan. In 1996 ontving hij de ‘Prix Gon-
court / Poésie’. Hij heeft verschillende ontmoe-
tingen met Mahmoud Darwish georganiseerd 
en er ook actief aan deelgenomen, met name in 
het Maison des Cultures du Monde (het avond-
vullende programma La terre nous est étroite, 22 
maart 2000) en in het la Maison de la Poésie in 
Parijs (twee avonden, op 4 en 5 oktober 2007). 

x 
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LEDEN :
- Leila shahid, gewezen Palestijns ambassadrice – erevoorzitster 
- joël Mathieu, adviseur van de minister-president – voorzitter van het comité
- elias sanbar, historicus, essayist, vertaler, ambassadeur bij de UNESCO
- farouk Mardam-Bey, historicus en uitgever, directeur van de collectie Sindbad bij  
 Editions Actes Sud
- Kadhim jihad hassan, dichter, literatuurcriticus en vertaler, professor aan de 
 afdeling Arabische studies van de universiteit INALCO in Parijs
- fabienne verstraeten, voormalig directrice van Les Halles de Schaerbeek en 
 voormalig commissaris van MASARAT
- edouard Delruelle, adviseur van de minister voor Hoger Onderwijs (FWB)
- rajae	essefiani, voormalig diplomatiek raadgever van de eerste minister (FWB)
- alain sougnez, vertegenwoordiger van Wallonie-Bruxelles International (WBI)

FEITELIJK CoNSoRTIUM BoZAR/UCL/ULB :
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- UCL : johannes Den heijer, perrine pilette
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Literatuur als verzetsdaad. 
Hoe in de moderne Arabische fictie over politiek en religie wordt geschreven.

De Arabische schrijvers waren vaak bij de allereersten die de politieke en religieuze verte-
genwoordigers in hun maatschappij met een kritische blik bekeken – ook al werd de literatuur 
door sommige regeringen schaamteloos voor eigen nut gebruikt – en stelden zich op die 
manier soms bloot aan censuur, gerechtelijke vervolging, gevangenisstraf of ballingschap.
 Die schrijvers gebruikten soms een allegorische stijl – zoals Nagieb Mahfoez in De kin-
deren van Gabalawi – en soms een erg realistische stijl – zoals Abdul Rahman Munif in A l’est 
de la Méditerranée. 
 Tijdens dit colloquium stellen we Arabischsprekende Arabische schrijvers voor die zich 
via fictie tegen de politieke en/of religieuze macht hebben verzet, van de 20ste eeuw tot van-
daag, met bijzondere aandacht voor wat er na de Arabische Lente is gebeurd. De voorbije 
jaren zijn er immers heel wat romans verschenen, zoals Le Messie du Darfour van Abdelaziz 
Baraka Sakin, Les jeunes filles de Sindjar van Salim Barakat, La mécréante van Ali Bader, 
Frankenstein à Bagdad van Ahmed Saadawi en Eaux désertifiées / Desertified Waters van 
Hazim Kamaledin. Al die boeken zijn geïnspireerd op de chaotische situatie die momenteel in 
sommige Arabische landen heerst. Die chaos levert originele fictie op waarbij nu eens de poli-
tieke situatie gehekeld wordt (autoritarisme van de staat, politiek communautarisme, buiten-
landse inmenging enz.) en dan weer de religieuze situatie (rivaliteit tussen geloofsrichtingen, 
het ontwikkelen van de islamitische staat enz.).
 De volledige Arabische wereld zal aan bod komen, van de Maghreb over het Arabisch 
Schiereiland tot de Mashreq.
 De communicatie zal in het Frans en het Engels gebeuren.
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