دعوت برای درخواست:
برنامه مشترك ادبی که برای نويسنده گان قصه های ناگفته از طرف آلمان تنظيم شده است.
آيا ميخواهيد در برنامه اى دوامدار ادبی سراسری در افغانستان شركت كنيد؟ )(KfW STIFTUNG
اداره ك اف دبليو ستيفتونگ آلمان برای سه تن از نويسنده های گروه قصه های ناگفته افغانستان شانس
ميدهد تا در برنامه ادبی وايتر شرايبن (به نوشتن ادامه دهيد) شركت كنند.
برنامه حاوی اين بخش هاست:
 اشتراك در برنامه مشترك نامه های ادبی (از طريق ايميل) با نويسنده های برجسته زن آلمانی. مكالمه و يا هم نظريات مشترك ،برګردانده شده و سپس به نشر سپرده ميشود  .حد اقل دو نامه ادبیهر نويسنده در سال  ٢٠٢١ميالدی در صفحه ای انترنتی انتشار ميابد.
ـ همه نوشته ها و يا متن ها به زبان آلمانی برگردانده شده ( البته هر نوشته بايد  ١٢٠٠كلمه باشد) و
سپس اين نوشته ها در صفخه انترنتی وايتر شرابين در سال  ٢٠٢١پخش ميشود.
 با اين اقدام جهانيان از مطالعه مطالب شما مستفيد خواهند شد.ـ به هر نويسنده ای كه در اين برنامه شركت ميكند مبلغ  ٧٠٠يورو حق الزحمه پرداخته ميشود.
شرايط فرستادن درخواست :
 به شخصی نياز است كه ميخواهد در برنامه ای دوام دار ادبی در سراسر افغانستان شركت كند وآرزو داشته باشد به فعاليت های ادبی خود منيحيث يك نويسنده مسلكی ادامه بدهد.
ـ عضو گروه قصه های ناگفته ای افغانستان باشد.
 نويسنده ای باشد كه ازقبل نوشته های ا دبی اش آنالين وياهم درمطبوعات چاپی پخش شده باشد(مثال دراخبار،مجله ،نشريه های ماهانه و يا هم از طريق راديو)
لطفا جزييات منبع نشر نوشته های تانرا توضيح دهيد.
درخواست:
لطفا اسناد ذيل را تا ساعت  ١٢شب به تاريخ  ٢١مارچ سال  ٢٠٢١از طريق ايميل بفرستيد و در
عنوان ايميل تان از برنامه ای ك اف دبليو ياد آوری كنيد.
آدرس ايميل اينست :
womenswritingproject@gmail.com

فورم درخواست را خانه پری كرده با اين اسناد يکجا بفرستيد.
نمونه ای از نوشته چاپ شده تانرا بفرستيد كه از بيست صفحه بيشتر و يا طوالنی تر نباشد.
اعضای كميته ای مشترك انتخاب در آلمان و انگلستان ،سه تن از نويسنده های قصه های ناگفته را
برای اشتراك در اين پروژه انتخاب ميکنند.
معلومات در مورد وايتر شرابين ،پلتفورم نشر نامه های ادبی
Weiterschreiben.jetzt
وايتر شرايبن پلتفورم انترنتی است برای آنعده نويسنده های كه خارج از كشور شان در دوری به سر
ميبرند .نويسنده های كه بنابر اختالفات سياسی در كشور شان نميتوانند نوشته های خود را به نشر
بسپارند و يا نويسنده های كه ديگر نميتوانند به پخش نوشته هايشان در كشور خودشان ادامه بدهند.
در اين پلتفورم از سال  ٢٠١٧تا به حال ،نويسنده های اهل سوريه ،عراق ،يمن ،ايران ،سودان جنوبی
و افغانستان شركت كرده اند و نوشته هايشان را پخش كرده اند .مثال نوشته های كوتاه ،شعر و داستان
های شان نشر شده است .همه ای اين نويسنده ها با نويسنده های شناخته شده آلمان به طور مشترك كار
ميكنند .متن های اين نويسنده ها در صفحه انترنتی توسط نقاشان كه در مهاجرت بسر ميبرند  ،نقاشی
شده است .هدف وايتر شرايبن اينست تا نويسنده های تازه كار و يا ناشناخته شده به هنر نويسندگی شان
ادامه بدهند ،اهداف ادبی و نوشته هايشان در عرصه ادبيات آلمانی برجسته و شناخته شود  ،چهره های
محلی ادبی بروز داده شوند و برای نويسنده ها اين زمينه مساعد شود تا به سطح بين المللی نامه های
ادبی خود را تبادله كنند.
در مورد مكالمه و يا هم ديالوگ ادبی وايتر شرايبن
اين برنامه ای تبادله ادبی به نويسنده های زبان عربی و فارسی شانس ميسر ميسازد تا با نويسنده های
نامور آلمانی به طور خصوصی و مستقيم تبادل نظر و مكالمه ادبی داشته باشند .در اين نامه های
ادبی ،نويسنده های كه مجبور شده اند به آلمان پناه ببرند و يا هم نويسنده های كه در كشور های جنگ
زده بسر ميبرند نظريات و يا هم نامه های ادبی شان را از طريق ايميل با نويسنده هاي آلمانی شريك
ميسازند .يا هم نويسنده ها در مورد شرايط نويسندگی شان مينويسند و با نويسنده های آلمانی تبادل نظر
ميکنند .و به ابن گونه روند ادبی آلمان از اوضاع آنان باخبر ميشود.
ژانر نامه های ادبی آزاد است ،اين آزادی به نويسنده اجازه ميدهد تا نظريات خود را به طور
خصوصی و يا هم عمومی شريك بسازد .در اين نامه های ادبی ممكن است نوشته های طوالنی و
پيچيده ای شاعرانه درقالب ياداشت های ادبی ارايه شود ،و يا هم ممكن است نامه ها به شكل تحليل
های سياسی و يا هم مقاله نوشته شود .از طريق اين نامه ها نويسنده ميتواند نظريات اش را در مورد
شرايط نويسندگی خود در قالب شعر بيان كند .اين مكالمه ها به شكل نامه و يا هم پادكاست پخش
ميشود.

چون نامه های ادبی هميشه يك مخاطب خاص دارد و يا به يك خواننده ناشناخته شده در نظر گرفته
شده ،اين برنامه به نويسنده فرصت ميدهد تا نامه های خود را به طور خصوصی و يا هم عمومی
شريك بسازد .اين برنامه به نويسندهای فصه های ناگفته فرصت ميدهد تا سه نامه ای خود را با
نويسنده ای مستقر در آلمان شريك بسازند و همچنان با تعدادی از نويسنده های كه از سال ها بدينسو با
اين برنامه همكاری كرده اند معرفت حاصل نمايند .مطالب ادبی اين نويسنده ها در صفحه انترنتی
وايترشرايبن نشر ميگردد .از اين طريق تفاوت های ادبی و يا شباهت های كلتوری و ادبی شان روشن
ميگردد ،همچنان اين برنامه به نويسنده ها مياموزاند كه پل های روابط ادبی را چگونه ساخته
ميتوانند .و در عين حال تفاوت ها و شباهت های ادبی ،زبانی و كلتوری شان آشكار ميشود  .اين نامه
ها مشتركا با نويسنده های مستقر در آلمان به خوانش گرفته ميشود و در صفحه انترنتی ذيل به نشر
سپرده خواهند شد:
WWW.weiterschreiben.jetz

