
בתמיכת:
בית הספר למדעי התרבות
 ע"ש שירלי ולזלי פורטר

הקתדרה לתרבות צרפת המודרנית
      ע"ש הנרי גלסברג

קרן עזריאלי 
מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה

1 במאי 2022

 09:15-09:30
התכנסות וברכות 

גלילי שחר (ראש בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר)

 09:30-11:30
I מושב

ז׳אן רואו ויצירתו 
מישל קאהן (אונ׳ תל אביב)

דברי פתיחה 
ז׳אן רואו 

נגיפי מלחמה 

11:45-11:30 הפסקה 
 

 13:15-11:45
 II מושב

מצבי סכסוך ביצירתו של ז׳אן רואו 
יו"ר: עירן דורפמן (אונ׳ תל אביב)

הדס זהבי (אונ׳ תל אביב, אונ׳ סורבון נובל)
ז׳אן רואו: אל עבר סוגה ספרותית של ״לא שלום ולא מלחמה״ 

סילבי פריירמוס (אונ׳ לוקסמבורג)
המלחמה ביצירתו של ז׳אן רואו: רכיב במבנה הזיכרון האוטוביוגרפי 

13:15-14:30 הפסקת צהרים

 14:30-16:15
  III מושב

עדות מלחמה : בין נוכחות להיעדרות     
יו"ר: מישל קאהן (אונ׳ תל אביב)

פיליפ מסנר (אונ׳ בלז פסקל)
כתבי מלחמה בתנועה 

אלון בן פורת (אונ׳ תל אביב)
לדבר בשם אחרים: ייצוג של קונפליקט ומלחמה בישראל/פלסטין על הבמה

הבריטית 

16:15-16:30 הפסקה 

16:30-17:30
 IV מושב

עדויות מלחמה בתרבות העכשווית – סוגיות פוליטיות, פואטיות ותאורטיות 
דנה אמיר (אונ׳ חיפה), דנה אולמרט (אונ׳ תל אביב), אבי מוגרבי (במאי ואמן)

רב שיח  

דרור בורשטיין (האונ׳ העברית)
קטעים מיצירתו של ז׳אן רואו לסיכום הכנס

תכנית הכנס
 ז׳אן רואו ויצירתו: 

כיצד למסור עדות על מלחמה 
שלא נכחנו בה? 

אוניברסיטת תל אביב
החוג לספרות

בניין גילמן
אולם דרכליס (496)

הקהל מוזמן 
תרגום סימולטני

לעברית ולצרפתית

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

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


