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 ۲۰۱۹قصص القاھرة القصیرة 

 دعم كاتبات وكتاب من مصر

كیف يمكن دعم المواھب في مجال الكتابة؟ كیف يمكن تطوير تلك 
المواھب؟ كیف يمكن التعريف بأعمالھم على نطاق واسع؟ إلى أي مدى 

ھذه المواھب في مجال الكتابة مثیرة لالھتمام في أعمال يمكن أن تكون 
 دول أخرى؟

المواھب الشابة في مجال الكتابة في إقلیم شمال إفريقیا والشرق  دعممن أجل  
عن مسابقة في الكتابة تحت  الرابعةللمرة  KFWاألدنى أعلن معھد جوته ومنظمة 

 .  ۲۰۱۹عنوان "قصص القاھرة القصیرة "
القاھرة القصیرة موجَّه نحو المواھب الشابة المتمیزة في مجال مشروع قصص 

الكتابة التي تقیم في مصر وتكتب بلغتھا األم، اللغة العربیة. تحثكم ورش عمل 
القصص القصیرة تحت إدارة الكاتب وجدي الكومي على تطوير قصص قصیرة والنقاش 

صلة التدريب المھني في الجماعي. باإلضافة إلى ذلك، توفر ورش الكتابة منصة لموا
المجاالت اآلتیة: التدقیق اللغوي والترجمة والنشر. تقام ورش العمل ھذا العام في 

 نھاية ثالثة أسابیع متتالیة في شھري إبريل ومايو.
بعد انتھاء ورش العمل سوف تقوم نفس اللجنة المتخصصة بتقییم النصوص التي تم 

عقب ذلك باللغة العربیة وبترجمة إلى  التي سوف تنشروتألیفھا واختیار أفضلھا 
 . اللغة اإلنجلیزية واأللمانیة

 
 األلماني التعمیر بنك مؤسسة بین مشترك مشروع ھو "القصیرة القاھرة قصص"

المتمیزة في مجال التألیف  الشابة المحلیة المواھب لدعم القاھرة جوته ومعھد
"القصص القصیرة" في دوراتة والكتابة في مصر. بعد النجاح الذي حققه مشروع 

، سوف يتم استكمال المشروع في القاھرة  ھذا  ۲۰۱۸و   ۲۰۱٥و  ۲۰۱٤السابقة ، 
و في أريحا ۲۰۱۸و  ۲۰۱٦العام. والجدير بالذكر أنه تم تنفیذ المشروع في لبنان عام  

 .۲۰۱۸عام 
 

 رة التقدمتفضلوا بزيارة موقعنا االكتروني لمزيد من المعلومات عن المسابقة واستما
 https://www.goethe.de/ins/eg/ar/kul/ser/aus/css.html  
 

غیر الھادفة للربح ومقرھا مدينة فرانكفورت في أكتوبر  KFWمنظمة تأسست 
العولمة، حماية البیئة  –ھذه المنظمة بالتحديات االجتماعیة الكبیرة  عنى، تُ 2010

ة الذي في حاضر العولم يوالمناخ، والتحول الديموجرافي، يقع الحوار بین الثقاف
 دولیةمنصات للفنون البإنشاء  KfWمنظمة  قومالثقافي، ت نشاطھافي بؤرة  نعیشه

 ھكذاو توجیه الخطاب،المعاصرة من أجل تقوية اإلبداع، حرية الرأي، والقدرة على 
يتم دعم التعددية الثقافیة، ھدفھا ھو دعم التبادل بین المثقفین من أمريكا الالتینیة، 
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كذلك من خالل ، أفريقیا، الشرق األدنى وآسیا من خالل مشاريع داخل بالدھم
 برامج دولیة. 

 
ھو المركز الثقافي لجمھورية ألمانیا االتحادية المنتشر بفروعه في  معھد جوته

جمیع أنحاء العالم، يقوم المعھد بدعم معرفة اللغة األلمانیة خارج ألمانیا، رعاية 
الثقافي الدولي، وتوصیل صورة شاملة عن دولة ألمانیا عن طريق تقديم  التعاون

سیاسیة بھا، يعمل معھد جوته في معلومات عن الحیاة الثقافیة، االجتماعیة وال
عام، يقوم بالتعاون مع شركاء بإنشاء وتنفیذ برامج ثقافیة  50القاھرة منذ أكثر من 

بعضھا في المجال األدبي أيضا، يركز المعھد بشكل خاص على  –وتعلیمیة ذات تأثیر 
 دعم الصفوة من الشباب. 

 


