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 اليوم التالي

 ماراثون األدب

 الحي الجديد في مؤابيت

Beusselstraße 26, 10553 Berlin 

 

 2017سبتمبر/أيلول  16حتى  10من 

 الحي الجديد يدعوكم إلى مارثونه األدبي األول.

لسبعة أّياٍم متواصلة في سبتمبر ستقاُم قراءات, ورشات عمل, حفالت موسيقية, عروض أفالم, 

جيران قدم وجدد. من كتاٍب وكاتبات مشهورين, ومواهب جديدة من سوريا, مقامة من قبل 

بانيا, إيران, الشياشان وألمانيا. عبر الدخول المجاني ندعو سكان مؤابيت والمدينة لأفغانستان, أ

 كلّها لإلستماع والّتأمل.

كان يتردد  ها, هو السؤال الشهير عن اليوم التالي. السؤال الذيي نودُّ طرحتال أحد األسئلة

صداه في كل وسائل اإلعالم, اختفى تماماً من الميديا. الحديث العام أصبح يحدد بشكٍل متزايد 

 نظريات المؤامرة الجامحة. عنفهٍم جديٍد لألمة, أو  عنأسئلة عن األمن الداخلي, ب

وفي ذات الوقت, بعد إغالق طريق البلقان وتشديد سياسات اللجوء, أصبحت مالمُح "قلعة 

 روبا" واضحة للعيان. باحثون مشهورون يتكلّمون اآلن عن مرحلة "كساٍد عظيم".أو

ويسألون بعضهم الجيران الجدد أيضاً يتابعون أيضا األحداث المضطربة اآلن في اليوم التالي, 

كيف نترك هذا السؤال  لحياة العادية؟الظاهرية لنظم المرء العودة البعض: ما العمل؟ كيف ي

المهم مفتوحاً؟ ما الذي تحتاجه البنى والمبادرات اإلجتماعية الجديدة لتصبح فاعلة, وألّّل ُتكبت 

 سويًة؟ 

ل.  ايضاً لحظة مبادرة.  وهيفي لحظاٍت تاريخية كهذه تدّق ساعة األدب, بوصفه وسيلة تأمُّ

تفهم كمنحوتة إجتماعية أو "كومونات" بل و مساعدة. أالتي ّل تفهم فقط على أّنها جهود إغاثة 

خارج دائرة السوق ونماذج الدعم المعتادة. في وقٍت تهدد فيه المساحة العامة باإلختفاء. يحتاج 

 الجميع أرضيًة ُمشتركة, الجيران الجدد جاهزون وأبوابهم مشّرعة دائماً.

  بالتعاون مع مهرجان األدب في برلين



 برعاية مؤسسة أليانز الثقافية

 

 برنامج الفعاليات:

 سبتمبر:  10األحد 

 

 الخامسة مساًء استقبال. 17من الساعة 

 

 18الساعة 

 حفلة موسيقية مع فرقة "حبيبي"

 سوريا

 البداية الموسيقية لمارثوننا مع فرقة حبيبي:

نبيه على العود, ميالد على الطبلة, وفراس كمغني. الثالثة المنحدرين من سوريا, تعرفوا على 

 في برلين وأسسوا الفرقة. نغماٍت آشورية أرمينية ويونانية ممزوجٍة بنصوٍص عربية.بعضهم 

 

 ( مساًء:19:30السابعة والنصف )الساعة 

 ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة

 أصوات أدبية من سوريا

 ألمانية( مع خالد خليفة ونوري الجراح. -قرائة ثنائية اللغة )عربية

. درس القانون في جامعة حلب. من مؤسسي مجلة 1964 : من مواليد حلبخالد خليفة

"إيالف" منتدى نقدي لألدب التجريبي. مع نهاية ثمانينات القرن الماضي توقف عن كتابة 

إلى القائمة القصيرة روايته الثالثة "مديح الكراهية"  وقد وصلت الشعر وتوجه للكتابة الروائية.

 يش خالد خليفة حالياً في دمشق.للجائزة العالمية ألدب الخيال العربي. يع



. يعتبر واحداً من أهمِّ الشعراء المعاصرين في 1956: ولد في دمشق عام نوري الجّراح

وانعكاسها من  الفضاء العربي. يستند شعره على الميثولوجيا, حكايا الشعوب, عودة األساطير

ضمن مواضيع أخرى بتأملّه في قصائد ابن عربي. وقد استولت إحدى قصائده على اهتماٍم 

 واسع. قارٌب إلى لزبوس, مراسم جنازة للمنفى السوري الكبير.

 سبتمبر: 12الثالثاء 

 

 الثامنة مساًء:

 العالم نام, نحن فقط كّنا مستيقظين

 ألماني( -قراءة ثنائية اللغة )فارسي

 ياسر نكسادا, مهدي هاشمي و خالد كشميري )أفغانستان( مع

 تدير الجلسة: سوزانا كولبل

في برلين,  لمدة ثمانية أشهر التقى أطفاٌل ّلجئون من أفغانستان وإيران مع معلمين شعر

كانوا قد قدموا ألوروبا وحدهم. وتمّثل قصتهم  18و 14األطفال التي تتراوح أعمارهم بين 

 حرب وكيف عاشوها, ولماذا قدموا إلى هنا بالذات, إلى ألمانيا؟منظوراً آخراً لل

ورشة العمل على القصائد تمّول حصرياً بشكٍل خاص. والمعلمون هم مجموعة متطوعين 

 مترجمون, صحافيون, كتاب. تدعم آراش .د سبانتا المشروع كمترجمة.

 

 التاسعة والنصف مساًء:

 حفلة موسيقية مع ديو كالكوتيران

 سالخوردي, على الكاسور والسيتار "ايران"جواد 

 بابوبا بهاري, ناي وطبلة "الهند"

بنغالدشية. ولكن ليس -أعمالها بآّلٍت كالسيكية لموسيقة فارسية وهندو ديو كالكوتيرانتقدم 

 بشكلها األساسي, بل بأسلوب جديد وحماسي. الذي طوره وأعاد توزيعه الموسيقيين اإلثنين.



 

 ر:سبتمب 13إلربعاء ا

 

 الثامنة مساًء:

 وقٌت. بالكاد تظهر فيه الحقيقة.

 أصواٌت أدبية من ألبانيا

 ألماني( -قراءة ثنائية اللغة )ألباني

 مع لوليتا ليشاناكو و أنيال فيلمز.

في أجواء الدكتاتورية  ترعرعتفي الباسان.  1968عام  لوليتا ليشانكوولدت الشاعرة 

برية. ألن عائلتها تنتمي إلى المعارضة. وحتى تسعينيات الشيوعية في ألبانيا تحت اإلقامة الج

القرن الماضي لم يسمح لها بإرتياد الجامعة او نشر قصائدها. بعد سقوط أور خوجة )إنفر 

خليل خوجة( درست اللغة األلبانية في جامعة تيرانا, والكتاباة اإلبداعية في جامعة وارن 

مجموعات شعرية وتعتبر اليوم من  7ت لوليتا نشر 1993ويلسون في الوّليات المتحدة. منذ 

 اهم األصوات األلبانية في الشعر.

 

في تيرانا, ولدت أنيال وكبرت في المرفأ التاريخي "دوريس". من  1971: مواليد انيال فيلمز

جهة األم تنحد انيال من عائلة غنية لها أثرها السياسي ك"بكوات". منزوعة القوى بعد عام 

العائلة كعدوة طبيعية للحكم الشيوعي. درست التاريخ وعلوم اللغة في تيرانا. اعتبرت  1945

سافرت إلى برلين عبر منحة "داد" وتعيش هناك ككاتبة وناشرة. كتبت أولى  1994في عام 

 -فون -برتلحازت على جائزة أ 2013باأللمانيو واأللبانية وفي عام  2012رواياتها في عام 

 غهارت لرواية الجريمة عن أول عمل.شامسو, وكذلك جائزة شتو

 

 سبتمبر: 15الجمعة 

 



 الثامنة مساًء:

 ظاللُ البرق

 أصوات أدبية من الشيشان

 ماس إكيهارد , ومع أبتي بيسالتانوف

 

مع  كبر الشيشان، معظم مثل. الشيشان/  غويتسشو في 1959 عام في بيسولتانوف أبتي ولد

ومحرٍر, ناشر  وعمل كمحاضرٍ  اللغة علم درس. والروسية رسميا المحرمة الشيشانية غتين،ل

نائب رئيس حكومة ومقاتل من اجل الحّرية. حاز على الجائزة الوطنية الشيشانية عن قصائده 

يعيش أبتي في ألمانيا, حيث صدرت ترجمات  2003" ُكِتَب في شيباخ". منذ خريف عام 

 ظالل البرق" عن دار كتاب للنشر. -لقصائده "تكيسان آندريا

 

 التاسعة والنصف:

 باب سولدات

 أوكودشاوا بوالت أغاني

 ماس إكيهارد: وغيتار غناء

في ناومبورغ )سال(, مغني مترجم, وصحفي. درس  1951مواليد عام  ماس: إكيهارد

الالهوت والفلسفة في برلين الشرقية. بالتزامن مع سحب جنسية وولف بيرمان. طرد من 

ترأس  1996دراسته لتنظيمه قراءات في منزله وأصبح مالحقاً من قبل السلطات. منذ عام 

حصل على منحة  1998ى الشيشان. وفي عام الجمعية األلمانية القوقازية مع التركيز عل

فخرية من الجمعية الوطنية األلمانية إللتزامه بقضايا حقوق اإلنسان. يعيش إكيهارد ماس في 

 برلين.

 

 سبتمبر: 16لسبت ا



 الساعة الثانية ظهراً:

 نهايدي من الكاميرو

 اإللكتروني الخاص.. يقدمون كتابهم 26أطفال وشبان من مشروع الحي الجديد/استوديو 

هو واحة فنية حيث يمكن للجميع أن يتعلّموا أن يعبروا عن أنفسهم  26الحي الجديد/استوديو 

بشكٍل فني. في هذا اإلطار يتم إنشاء قصص فنية مصورة بعدة لغات للجيران الجدد من كل 

 ويب: العالم. القصص موجودة ككتب إلكترونية على تطبيقنا الخاص وعلى موقعنا على شبكة

http://library.neuenachbarschaft.de 

في ظهيرة السبت ندعوا الشبان وعائالتهم بشكٍل خاص, ستنتظركم قراءات ومحادثات مع 

كتابنا وفنانيننا الصغار. ولمهرجان األدب ستطبع مجموعًة مختارة من الكتب ثنائية اللغة. 

 لكتب متوفرة للمبيع.ا

 

 الساعة السادسة والنصف مساًء:

 مجتمع مكان

 حلقة نقاش حول األوضاع الراهنة

 مبادرات لالجئين في برلين

 مارينا ،(والهجرة االندماج أجل من الشيوخ مجلس مفوض) جيرمرشوسن مع أندرياس

 النجر أرمين ،(مونديال-برلين شبكة مدير) كرونر سابين. د ،(الجديد الحي) نابروشكينا

 (ثورة )تبنى في السوري شرف الناشط وعمر( شالوم سالم مبادرة)

 

كيف تبدو مشاريع الوقت الراهن لالجئين, التي لها فائدة عملية على األرض؟ كيف نهرب من 

متالزمة الناشط والمساعد المزيف؟ كيف ستترك المساحات المدنية حرة سويًة مع البرلينيون 

 وتحديد تجاربهم لمناقشة المختلفة المبادرات ورؤساء الناشطين ديدالج الحي يدعو الجدد؟

 .لعملل الضرورية اتالحاج

 

http://library.neuenachbarschaft.de/
http://library.neuenachbarschaft.de/


 الساعة الثامنة مساًء:

 اليوم التالي

 قراءة من مجموعة مرج 

 ورشة كتابة الحي الجديد

مع أورشوليا كالس )هنغاريا(, كنان خّداج )سوريا(, مروة يونس المقبل )سوريا(, إليانا 

 بلغاريا(, وردة حمدي )سوريا(. تيكو توكس )ألمانيا( وغيرهم)برايكوفا 

 يقدم اللقاء: كريستيان فيلبس

WIESE (Wie es ist) : منذ نهاية شهر أيار/ماي تلتقي ورشة كتابة الجيران الجدد  مرج

, نقرأ نتناقش, نترجم نصوص, بشكل رئيسي من العربية 26بشكٍل أسبوعي في استوديو 

تمحور حول األدب, الشعر, استقاللية وجمال اللغة, وكذلك أيضاً عن واأللمانية. مرج ت

الحاجات في الفضاءات األجتماعية والسياسة. مرج مكاٌن مثالي لتعلم األلمانية والعربية ولكن 

 ليس عبر الكتب التقليدية, بل عبر القراءات المشتركة للشعر والقصص القصيرة.

لبعضهم البعض كما هي )من أعمالهم(, ويتساءلون كيف في مرج  يسرد المشتركون األمور 

ستبدو المدينة بعد "مرج". الضيوف الجدد مرجب بهم دائماً. تسعدنا المساعدة في كتابة 

 .األوراق الرسمية والحكومية )البحث عن منزل, أوراق حكومية بشكٍل عام(

 

اإلقتصاد في جامعة . صحفي وكاتب قصة قصيرة, درس 1990: مواليد سوريا كنان خّداج

ة سوريا في غادروماضطر إلى ترك الجامعة قبل التخرج بسبب األوضاع السياسية  دمشق و

, يعيش كنان خداج حالياً في برلين, صدرت له عدة نصوص باللغة األلمانية في 2014عام 

يعمل كنان حالياً مع مبادرة  .stadtsprachen, وفي مجلة لغات المدينة tazجريدة تاتس 

 لحي الجديد.ا

 

ودرست الفنون الجميلة في جامعة دمشق قبل أن  1991: ولدت في سوريا مروة يونس المقبل

 2016. منذ عام 2015و 2014تعمل كمحاضرة في نفس الجامعة. وأقامت معارض عامي 



تعيش في برلين وقد شاركت في العديد من الورش الفنية. في أكاديمية الفون في فايسن سي. 

 لحالي تهتم مروة باللعالقة بين الصورة والنص.في الوقت ا

 

: لسنواٍت عديدة كان دريد رحال من أهم المترجمين في الفضاء األدبي. بين اللغتين دريد رّحال

وأيضاً بمشاريعه للصغار والشبان, عدى , بمربي النحلبحي مؤابيت  يعرفاأللمانية والعربية, 

وبالتعاون مع الجمعية العربية للبحث  2010 عن دورة صناعة الخزف التي يقيمها. في عام

 والنشر في هايدبيرغ أصدر أنطولوجيا "تهريب الشعر" قافلٌة للشعر.

 

: ولدت وترعرت في هنغاريا, وتعيش منذ سنين طويلة في برلين. شاعرة أورشوليا كالس

 باللغتين قصائدها تكتبومترجمة. سويًة مع مونيكا رينك تترجم الشعر المجري المعاصر. 

 ،2016 بريس بروتيريش نشرتها التي ،"الواحد" األخيرة مجموعتها. واأللمانية المجرية

 .2017 عامللشعر األلماني  الشهيرة هوشل بيتر جائزة على حصلت

 

 العاشرة مساًء:

 حفلة الختام مع فرقة الراب "مزاج":

الراب األميريكي في طرطوس. وهو يجمع بين  2008تأسس صوت الراب لفرقة مزاج عام 

مع موسيقة الدبكة الكالسيكية. بينما كانت نصوصهم بوجهة نظر " في مكان ما, يسار 

 ماركس", موجهين سهامهم نحو النقد اإلجتماعي والتكلفة العالية للحياة, قيود الحرية الشرف.

, ويعيش اآلن في برلين 2012بعد اإلعتقال والتعذيب هرب أبو حجر من سوريا في عام 

ث يستمر في عمله. أغنية مزاج األخيرة تتعامل مع هذه التجارب. ولكنها ّل تهاجم األسد حي

 وحده, بل أيضاً الميليشيات والمنتفعين من هذا الصراع, الذين خذلوا الثورة السورية.

 




