
Programme

09:15-09:30 
Ouverture du colloque
Galili Shahar (directeur de l’École des Sciences de la Culture Shirley et Leslie Porter)

09:30-11:30
Session I
Paroles d’écrivain 
Michèle Bokobza Kahan (Université de Tel-Aviv)
Quelques mots d’introduction 
Jean Rouaud 
Virus de guerre

11:45-11:30  Pause

13:15-11:45
Session II
Les Tranchées de la Mémoire chez Jean Rouaud
Présidence : Eran Dorfman (Université de Tel-Aviv)
Hadas Zahavi (Université de Tel-Aviv, Sorbonne Nouvelle)
Jean Rouaud : Pour un genre littéraire de « ni paix ni guerre »
Sylvie Freyermuth (Université de Luxembourg)
La guerre dans l’œuvre de Jean Rouaud : une composante de la construction de 
la mémoire autobiographique

13:15-14:30  Pause

14:30-16:15 
Session III
Le témoignage de guerre : entre présence et absence 
Présidence : Michèle Bokobza Kahan (Université de Tel-Aviv)
Phillipe Mesnard (Université Blaise Pascal)
Récits de guerre en mouvement
Alon Ben Porat (Université de Tel-Aviv)
Parler au nom des autres : La représentation de la guerre et du conflit 
israélo-palestinien dans le théâtre anglais  

16:15-16:30  Pause

16:30-17:30
Session IV   
Témoignages de guerre dans la culture contemporaine : des 
aspects politiques, poétiques et théorétiques 
Intervenants : Dana Amir (Université de Haïfa) Dana Olmert (Université de Tel-Aviv), 
Avi Mograbi (réalisateur et artiste) 
Table ronde

Clôture 
Dror Burstein (Université Hébraïque de Jérusalem)
Lecture d’extraits des Champs d’honneur et Eclats de 14

Colloque international 
Jean Rouaud : 

Comment peut-on témoigner d'une 
guerre à laquelle on n'a pas assisté ?

החוג לספרות
הפקולטה למדעי הרוח
ע״ש לסטר וסאלי אנטין

בית הספר למדעי התרבות
ע״ש שירלי ולסלי פורטר

הפקולטה למדעי הרוח
ע״ש לסטר וסאלי אנטין

Avec le soutien de :
Ecole des Sciences de la Culture Shirley et 

Leslie Porter (UTA)
Institut Porter de Sémiotique et Poétique 

(UTA) 
Chaire Henri Glasberg de Culture française 

(UTA)
Fondation Azrieli 

Dimanche, 1 Mai 2022

 Université de Tel-Aviv
 Département de Littérature

Bâtiment Gilman Salle 496

Colloque ouvert au public
 Traduction simultanée en

Français et en Hébreu

רסיסי
מלחמה

ז�אן רואו

מעבדה  אותה  מתוך  קוביד-14.  היא  הראשונה  העולם  מלחמת 
העשרים,  המאה  כל  את  שזיהם  רצחני  נגיף  הסתנן  פלנטרית 
שרטט מפות חדשות, פילג בין העמים, הציב אותם אלו מול אלו, 
הזה  הנגיף  אל  נחשפתי  ההון.  את שוק  הניע  הקרקע,  את  הכשיר 
גביה  שעל  מולדתי,  בעיירת  המלחמה  באנדרטת  כשהתבוננתי 
נופלים שנספו בהקזת הדם הראשונה של המאה  הונצחו מאתיים 
המצבה,  גבי  על  ממנה).  שב  לא  בעיירה  גברים  משלושה  (אחד 
בטור  רואו,  ג�וזף  משפחתי:  מבני  שניים  של  שמותיהם  נחקקו 
המוקדשת  בעמודה  רואו,  ואמיל   ,1916 של  לקורבנות  המוקצה 
את  שחילק  סייקס-פיקו  בהסכם  מקופל   .1917 משנת  למתים 
המזרח התיכון בין האנגלים ל צרפתים שנה לפני הצהרת בלפור, 

זהו אותו נגיף הממשיך להתפשט ולזרוע מוות.
ז�אן רואו

Mathurin Méheut, :איור
Nord d’Arras, 5 juillet 1915
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מצרפתית: הדס זהבי


