" ال ّ
عاون اإلبدا ِع ُّي ب ْي َن مدين ِة د َْرم واألُرد ُِّن"
طا ِئ ُر :الت ّ ُ
شهر في مدين ِة د َْرم في
ب" الكتاب األردنيين إلى اإلقامة ل ُم ّد ِة
(يدعو
"معر ُ
ٍ
ض د َْرم لل ِكتا ِ
ِ
بريطانيا)
ّ
ب/مؤسسة ال ِكتابةُ الشماليّة الحديثةُ
ع ٌ
نوان لمشروع
"الطا ِئ ُر" هو ُ
ض دَ ْرم لل ِكتا ِ
معر ِ
ٍ
تعاون بيْن ِ
ث البريطا ِنيّة في بالد الشام
س األبحا ِ
ك ُمؤ ِ ّ
شاركٍ  ،والمعهد البريطاني في عمان  /مج ِل ُ
س ٍس ُم ِ
ضا ،باإلضاف ِة إلى ُك ِلّي ِة سانت ماري في جامع ِة دَ ْرم ،والكاتبة الدّكتورة فادية
شاركٍ أي ً
كمؤ ِ ّ
س ٍس ُم ِ
ي.
الفقير ك ُمؤ ِ ّ
سس ٍة لهذا المشروعِ وص ِ
احب ِة الفكرة ،والمج ِل ُ
ي البريطان ُّ
س الثّقاف ُّ
ُ
ُ
سيكون
بحيث
سيش ّجع هذا المشروع؛ "الطائر" ،على الحوار مع العالم العربي من خالل األدب.
ما ستوفره هذه اإلقامة من تبادل ثقافي وحوار بين الثقافات فُرصةً كبيرة ً ستفت ُح النوافذ على القُ ّراء
غير العرب في المملكة المتحدة لالطالع على حقائق الثقافة العربية بتنوعها وحيويتها ،مما سيم ّكن
من إقامة خطاب مثمر بين الثقافات .مع األمل بأن يؤدّي ذلك إلى مزيد من التبادل الثقافي
واالحترام ال ُمتبادل.
يسعى مشروع "الطائر" أيضا إلى إقامة عالقات وطيدة طويلة األجل بين الكتّاب في المملكة
المتحدة والكتّاب في اإلردن.
ستوفر اإلقامة في ك ّل سنة فضا ًء مم ً
لمؤلّف األردني ال ُمشارك للتفكير والكتابة ،وتتيح
تازا وفريدًا ل ِ
له أيضا ً إمكانية ا ّ
طالع القُ ّراء البريطانيين على أعماله .وتهدف لتوفير فرصة للتركيز على
ب ،قد تتضم ُن إقامة فعاليّات مثل
ت واحتياجا ِ
مشروع كتابة محدّد بنا ًء على اهتماما ِ
ت كل كات ٍ
سسات و ُمنظما ٍ
ت عمل أو حلقا ٍ
ت أدبي ٍة ومراكز ثقافيّة،
وو ْرشا ِ
ت دراسيّة وشراكات مع مؤ ّ
قراءات َ
باإلضاف ِة لرحالت في شما ِل شرق إنجلترا.
نب َح ُ
ث ْ
تص ُل إلى أربع ِة أسابيع -
عن كا ِت ٍ
ُقيم ُمدة َ ِ
ب (أو كاتبة) أردني له أعمال منشورة لك ّ
يي َ
مدفوع ِة الت ّ
األول /أكتوبر لعام .2018
ِ
كاليف – في دَ ْرم ،خال َل تشرين ّ
ُ
ُ
سيكون
حيث
داخ َل مدينة دَ ْرم وخار َجها،
ت والّ ِلقاءا ِ
بتنظي ِْم الفعاليّا ِ
ت ِ
ب ِ
ض دَ ْرم لل ِكتا ِ
معر ِ
سيقو ُم ِ
متواص ًال وموازيا للفعاليات في األردن التي سيقوم بها الكاتب البريطاني.
ضها
بع ُ
ِ
فتر ِة اإلقامة بالقيام ب َّما يلي:
سيتم َّك ُن الكا ِت ُ
شاركُ خالل َ
ب ال ُم ِ
ُ
بحيث تكون هذه النشاطات مفتو ٌحة للجميع.
 .1ورشة عا ّمة لل ِكتاب ِة اإلبداعية أوال ِقرا َءة األدبيّة،
خار َج مدين ِة دَ ْرم.
 .2إدارة ورشة لل ِكتاب ِة ِ
رض حصيل ِة ما َكت َ َبهُ أثنا َء توا ُج ِد ِه في دَ ْرهام.
 .3تنظي ُم فعاليّة يقو ُم الكا ِت ُ
ب من ِخال ِلها ِب َع ِ
ِ .4كتابَ ِة مدونة حول هذه ِ ّ
ب التي خاضها الكاتِب لنشرها في موقع
الزيارةِ بأكم ِلها والتّجار ِ
ض دَ ْرم لل ِكتاب.
معر ِ
ِ

جربةُ
 .5مناقشة
َ
زيارتَهُ للمملك ِة ال ُمتّحدة بشك ٍل عام ومدين ِة دَ ْرم بشك ٍل خاص ،وما ألهمتهُ هذه الت ّ ِ
ض دَرم للكتاب ،يوم األح ِد ال ُموافِ ُق  /14تشرين
معر ِ
ِلكتابتِ ِه ،في لِقاءٍ خاص ضمنَ فعاليّات ِ
األول(أكتوبر).2018/
ّ
ُ
َ
اب
بحيث
قافي ِ مع المملك ِة ال ُمت َّ ِح َد ِة،
* تأتي هذه اإلقامة
سيزور ُكت ّ ٌ
ُ
ضمن برنامجِ التّبا ُد ِل الث ّ ّ
َهر أيلو ِل /سبتمبر.
بريطانيين المملكةَ األردنيّة الهاشميّة في ِ ش ِ
سفَ ِر واإلقا َم ِة:
تعليماتُ ال َّ
تكاليف السفَ ِر والتّأشيرة ،مع تقديم مبلغِ (( 800جنيه
ض دَ ْرم للكتاب)) بتغطي ِة
سيقو ُم
ِ
((معر ُ
ِ
استرليني)) للشخص الذي سيتم إختياره.
كما ستقو ُم ((كلية سانت ماري في جامعة دَ ْرم ))
بتوفير ال َمبي ِ
ت وكافة الوجبات طيل ِة فترةِ
ِ
اإلقام ِة.
ق والوثائق المطلوبة:
األورا ُ
سبب رغ َب ِتك في ال ُمشارك ِة بهذا
ض ُح فيه
 تقديم ملخص من  500ك ِلم ٍة – باللغة العربية  -تو ِ َّ
المشروع ،وما الذي تسعى إلى تحقيق ِه من ِخال ِل ِه.
 سيرة ٌ ذاتيّةٌ.أن يكونَ ق ْد نش ََر له ً
أن يكون أردنيا ،و ْ
ب (أو الكاتبة ) ْ
واحدًا على األق ِّل؛
عمال ِ
 على الكاتِ ِكمجموعةً قصصيةً ،أو روايةً أدبيّةً.
الفنون في إنجلترا
(( يتبع معرض د ُرهام للكتاب /مؤسسة ال ِكتابةُ الشماليّة الحديثةُ سياسة مجلس
ِ
ي والفنّي ،ويرحب بجميعِ ال ُمتقدِّمين))
التي تؤمن بالت ّ ُّ
نوعِ اإلبداع ّ
تقديم ال ّ
طلبات هو يوم الخميس ال ُموافق  /14تموز .2018/
ِ
آخ ُر مو ِع ٍد ِل ِ
وتقديم ّ
صل عبر البريد اإللكتروني التّالي:
فسار
الطلباتِ ،يُرجى التّوا ُ
ِ
لالستِ ِ
cbrl@bi-amman.org.uk
أو التواصل مع:
فراس بقاعين
ث البريطا ِنيّة في بالد الشام
س األبحا ِ
المعهد البريطاني في عمان  /مج ِل ُ
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