
"التّعاُون اإلبداِعيُّ بْيَن مدينِة َدرْ الّطائُِر:  "  م واألُرُدّنِ

م في لُمّدِة شهٍر في مدينِة َدرْ  قامةاإل إلىالكتاب األردنيين م للِكتاِب" "معِرُض َدرْ و)يدع  

 بريطانيا(

 

الِكتابةُ الشماليّة الحديثةُ  مؤسسة/م للِكتابِ تعاوٍن بْين معِرِض دَرْ ع "الّطائُِر" هوُعنواٌن لمشرو

ٍس ُمشاِرٍك، و  بالد الشاممجِلُس األبحاِث البريطاِنيّة في  /في عمان  المعهد البريطانيكُمؤّسِ

ٍس ُمشاِرٍك أيًضا، باإلضافِة إلى ُكلِّيِة سانت ماري في جامعِة دَرْ  الدّكتورة فادية الكاتبة م، وكمؤّسِ

سٍة لهذا المشروعِ وص .فكرةاِحبِة الالفقير كُمؤّسِ  ، والمجِلُس الثّقافيُّ البريطانيُّ

 

سيكوُن  بحيثُ العالم العربي من خالل األدب.  على الحوار مع، "الطائر"هذا المشروع؛ سيشّجع 

اء رّ النوافذ على القُ  فتحُ تسفُرصةً كبيرةً ستوفره هذه اإلقامة من تبادل ثقافي وحوار بين الثقافات ما 

تنوعها وحيويتها، مما سيمّكن بع على حقائق الثقافة العربية المتحدة لالطالغير العرب في المملكة 

مزيد من التبادل الثقافي من إقامة خطاب مثمر بين الثقافات. مع األمل بأن يؤدّي ذلك إلى 

  .تبادلم المُ راواالحت

 

المملكة إلى إقامة عالقات وطيدة طويلة األجل بين الكتّاب في أيضا يسعى مشروع "الطائر" 

 المتحدة  والكتّاب في اإلردن.

  

وتتيح  للتفكير والكتابة، الُمشارك ردنياألف لمؤلِّ ل اوفريدً  تاًزامم ستوفر اإلقامة في كّل سنة فضاءً 

ً إمكانية  وتهدف لتوفير فرصة للتركيز على اء البريطانيين على أعماله. رّ الع القُ طّ اله أيضا

ات مثل فعاليّ  إقامة نُ ، قد تتضم  كل كاتبٍ  واحتياجاتِ  على اهتماماتِ  د بناءً مشروع كتابة محدّ 

ة، ومراكز ثقافيّ  ةٍ أدبي   ماتٍ نظ  سات ومُ ة وشراكات مع مؤسّ دراسيّ  عمل أو حلقاتٍ  شاتِ رْ قراءات ووَ 

 . شرق إنجلترا في شمالِ لرحالت  باإلضافةِ 

 -لكّي يُقيَم ُمد ةَ تِصُل إلى أربعِة أسابيع له أعمال منشورة أردني  كاتبة( )أو نبَحُث عْن كاِتبٍ 

 .2018لعام  تشرين األّول/ أكتوبرم، خالَل في دَرْ  –مدفوعِة التّكاليِف 

م وخارَجها، حيُث سيكوُن بتنِظْيِم الفعاليّاِت والِّلقاءاِت داِخَل مدينة دَرْ م للِكتاِب معِرِض دَرْ  سيقومُ  

  .يقوم بها الكاتب البريطانيسالتي األردن عاليات في فلل وموازيا بعُضها متواِصاًل 

 

ا يلي:بالقيام ب اإلقامةسيتمكَُّن الكاِتُب الُمشاِرُك خالل فتَرِة   مَّ

 للجميع. ةمفتوحٌ  اتنشاطوالِقراَءة األدبيّة، بحيُث تكون هذه الأعاّمة للِكتابِة اإلبداعي ة  ة. ورش1

 م.للِكتابِة خاِرَج مدينِة دَرْ  ةورش إدارة. 2

 .دَْرهام. تنظيُم فعاليّة يقوُم الكاِتُب من ِخالِلها بَِعرِض حصيلِة ما َكتَبَهُ أثناَء تواُجِدِه في 3

ن4 يارةِ بأكمِلها والتّجارِب التي خاضها الكاتِب ل ة. ِكتابَِة مدو  موقع في  نشرهاحول هذه الّزِ

  .م للِكتابمعِرِض دَرْ 



م بشكٍل خاص، وما ألهمتهُ هذه التّجِربةُ زياَرتَهُ للمملكِة الُمتّحدة بشكٍل عام ومدينِة دَرْ  مناقشة .5 

تشرين  /14، يوم األحِد الُموافُِق للكتابم ضمَن فعاليّات معِرِض دَر خاصِلكتابتِِه، في ِلقاٍء 

 .2018األّول)أكتوبر(/

 

التّباُدِل الثّقافّيِ مع المملكِة الُمتَِّحَدِة، بحيُث سيزوُر ُكتّاٌب ضمَن برنامجِ اإلقامة * تأتي هذه 

 .َشهِر أيلوِل/ سبتمبر بريطانيين المملكةَ األردنيّة الهاشميّة فيِ 

 

 :تعليماُت السَّفَِر واإلقاَمةِ 

جنيه  800))مبلغِ تقديم (( بتغطيِة تكاليِف الس فَِر والتّأشيرة، مع للكتاب مسيقوُم ))معِرُض دَرْ 

  .للشخص الذي سيتم إختياره استرليني((

طيلِة فترةِ  وكافة الوجبات(( بتوفيِر الَمبيِت  مدَرْ كلية سانت ماري في جامعة قوُم ))تسكما 

 اإلقامِة.

 

 األوراُق والوثائق المطلوبة:

ُح في -باللغة العربية  –كِلمٍة  500 تقديم ملخص من - الُمشاركِة بهذا في ك غَبتِ رسبَب  هتوّضِ

 المشروع، وما الذي تسعى إلى تحقيقِه من ِخالِلِه.

 سيرةٌ ذاتيّةٌ. -

؛ له َشَر نأْن يكوَن قْد و ،دنياأرأْن يكون  )أو الكاتبة ( على الكاتِبِ   - عماًل واِحدًا على األقّلِ

 .مجموعةً قصصي ةً، أو روايةً أدبيّةً ك

 

الفنوِن في إنجلترا  مجلسمؤسسة الِكتابةُ الشماليّة الحديثةُ سياسة  /كتابمعرض دُرهام لل تبع)) ي

عِ اإلبداعّي والفنّي، بتؤمن  التي مين(( رحب يوالتّنوُّ  بجميعِ الُمتقدِّ

 

 .2018/ تموز /14آِخُر موِعٍد ِلتقديِم الّطلبات هو يوم الخميس الُموافق 
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