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Op het dakterras van een flatgebouw in Oost-Beiroet staat
een Filippijns dienstmeisje te huilen. De conciërge die haar
vanaf de overkant van de straat bespiedt, vraagt zich gebiologeerd af of ze nou spleetogen heeft of niet… Die heeft
ze niet, ze heeft Palestijnse ogen. Hoe kan dat? En waarom
huilt ze? Welke antwoorden komt ze zoeken in Beiroet?
In het deftige Oxford worstelt de Turkse promovenda
Deniz met haar proefschrift, haar relatie en zichzelf. Na
stevige kritiek van haar promotor beseft ze dat ze zich
te veel afzijdig heeft gehouden van haar onderwerp: het
Midden-Oosten. En dus gaat ze op weg naar waar het allemaal gebeurt: Beiroet.
Beiroet zal beide jonge vrouwen een plaats geven in
haar geteisterde midden. Daar waar de politieke en religieuze facties niet te tellen zijn, alle talen van de wereld
worden gesproken, en eenieder zijn eigen pijn en zijn eigen
verhaal meesleept, juist daar doorstaat de liefde de moeilijkste omstandigheden. Ook Filipina en Deniz zullen er hun
eigen verhaal leren schrijven. Een verhaal over identiteit,
politiek en liefde.
‘Een onvergetelijk verhaal over onvermoede liefdes in een broeierig en verscheurd Beiroet.
Dit is wereldliteratuur!’ Murat Isik, auteur van Verloren grond
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Over de auteur
Ece Temelkuran is, op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds en het
Amsterdamse Fonds voor de Kunst, writer in residence in Amsterdam. Zij is een
van de bekendste Turkse journalisten, haar artikelen verschenen onder andere
in Le Monde Diplomatique en The Guardian. Temelkuran is een veelgevraagd
spreker op literaire festivals en internationale congressen. In het voorjaar van
2013 sprak ze voor the House of Commons in Londen.
De Vrijheidslezing in De Balie, dinsdag 17 december
De Balie organiseert i.s.m. Amnesty International en het Prins Claus Fonds dit jaar vier keer De Vrijheidslezing. Vier activisten uit verschillende werelddelen, met verschillende achtergronden houden
een inspirerend betoog. De vierde Vrijheidslezing wordt gehouden door Ece Temelkuran.
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