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 2018القاھرة القصیرة  قصص

 كاتبات وكتاب من مصر دعم

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

ھذه المواھب في مجال الكتابة مثیرة أعمال مدى يمكن أن تكون 
 أخرى؟ تقافاتلالھتمام في 

 
شمال إفريقیا  إقلیمالمواھب الشابة في مجال الكتابة في  دعممن أجل 
مسابقة في  عنللمرة الثالثة  KFWمعھد جوته ومنظمة  أعلن األوسطوالشرق 

 وبصورةا ، كان االھتمام كبیرً " 2018الكتابة تحت عنوان "قصص القاھرة القصیرة 
ترشح  طلب 285، فقد تلقینا إجماال من جانب المرشحات والمرشحین مذھلة

، من بین جمیع ما تم إرساله قامت لجنة متخصصة جمھوريةمن جمیع أنحاء ال
(شیرين  یرات وخبراء مصريین معروفین في مجال األدبمكونة من خمسة خب

أبو النجا، محمد البعلي، منصورة عز الدين، محمد عبد النبي وطارق إمام) 
 قصة قصیرة.  12تیار أفضل باخ 2018مايو  14في  والمترجم األلماني جونتر أورت

 
 متتالیة في شھري يونیو ويولیو تحت ثالثة أسابیع  نھاية فيعقد ورش العمل تُ 

 الكاتب والصحفي المصري وجدي الكومي. إشراف
 

 تھامناقشو ،قصص قصیرة تألیفبالمواھب  ھذه ستقومفي إطار ورش العمل 
ات موضوع حولتدريب مھني  الكتابة منصةورش عمل  تیح، فضال عن ذلك تسوياً 

 ، الترجمة والنشر.ةاللغوي مراجعةال
   

 بعد انتھاء ورش العمل سوف تقوم نفس اللجنة المتخصصة بتقییم النصوص 
لي إ اإلنجلیزية واأللمانیة تترجم وتنشر باللغتین التي سوفوواختیار أفضلھا 

فعالیة عامة مع الفائزين كذلك مع المشرف على  وستقام. للغة العربیةا جانب
سیتم عرض القصص القصیرة، كما حیث  ،وجدي الكومياألستاذ ورشة العمل 

 أفضل المواھب في مشاركةمقرر أيضاً من الو، تجاربھم فیھا سیشاركنا الفائزون
 رحلة زيارة أدبیة إلى ألمانیا.

  
قاھرة بالمنھا ان تالقصیرة، اثنبعد أربع دورات سنوية ناجحة من فعالیة القصص 

ل مشروع دعم استكميتم ا) سوف 2017، 2016ان ببیروت (تواثن) 2015، 2014(
 2018 األوسطالمواھب في مجال الكتابة في إقلیم شمال أفريقیا/ الشرق 

عقد ست ،لقاھرةیروت واذكورة بورش عمل، بجانب األماكن الم بإجمالي ثالث
 ألول مرة باألراضي الفلسطینیة.  2018عمل ورشة ال

 
ومقرھا مدينة فرانكفورت في أكتوبر  غیر الھادفة للربح KFWمنظمة تأسست 

حماية العولمة،  –ھذه المنظمة بالتحديات االجتماعیة الكبیرة  عنى، تُ 2010
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ة لعولمحاضر افي  ييقع الحوار بین الثقافالديموجرافي، حول البیئة والمناخ، والت
منصات بإنشاء  KfWمنظمة  قومالثقافي، ت نشاطھافي بؤرة  الذي نعیشه

 حوارالالمعاصرة من أجل تقوية اإلبداع، حرية الرأي، والقدرة على  دولیةالللفنون 
دفھا ھو دعم التبادل بین المثقفین من يتم دعم التعددية الثقافیة، ھ ھكذاو

 ،من خالل مشاريع داخل بالدھمأمريكا الالتینیة، أفريقیا، الشرق األدنى وآسیا 
 كذلك من خالل برامج دولیة. 

 
ھو المركز الثقافي لجمھورية ألمانیا االتحادية المنتشر بفروعه  معھد جوته

 ،في جمیع أنحاء العالم، يقوم المعھد بدعم معرفة اللغة األلمانیة خارج ألمانیا
صورة شاملة عن دولة ألمانیا عن طريق  ونقل ،الدوليالثقافي  رعاية التعاون

عھد مھا، يعمل لثقافیة، االجتماعیة والسیاسیة بتقديم معلومات عن الحیاة ا
 نشاءإل آخرين التعاون مع شركاءب يقوموكما ، اُعام ٦۰ جوته في القاھرة منذ

، يركز ضاأيفي المجال األدبي  بعضھا – ذات تأثیروتنفیذ برامج ثقافیة وتعلیمیة 
 دعم الصفوة من الشباب. ھد بشكل خاص على المع

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


