
  

 

درخواست:   ت برایدعو  

 

. آلمان تنظيم شده است  طرفناگفته از   یگان قصه هاه نويسند  یبرا  که یبرنامه مشترك ادب  

 

(KfW STIFTUNG) در افغانستان شركت كنيد؟   یسراسر یآيا ميخواهيد در برنامه اى دوامدار ادب   

ناگفته افغانستان شانس    یگروه قصه ها یها نويسنده از سه تن یاداره ك اف دبليو ستيفتونگ آلمان برا

شركت كنند. (به نوشتن ادامه دهيد ) ايبنوايتر شر یميدهد تا در برنامه ادب  

 

: اين بخش هاست یبرنامه حاو  

 

ی. برجسته زن آلمان ی  هاه با نويسند ( از طريق ايميل) یادب یاشتراك در برنامه مشترك نامه ها  -  

 

ی و سپس به نشر سپرده ميشود . حد اقل دو نامه ادب برګردانده شده ،مكالمه و يا هم نظريات مشترك - 

. انتشار ميابد  یانترنت  یدر صفحه ا یميالد   ٢٠٢١هر نويسنده در سال   

 

و   (كلمه باشد  ١٢٠٠البته هر نوشته بايد  )برگردانده شده   یهمه نوشته ها و يا متن ها به زبان آلمانـ  

پخش ميشود.   ٢٠٢١بين در سال اوايتر شر  یسپس اين نوشته ها در صفخه انترنت  

 

. با اين اقدام جهانيان از مطالعه مطالب شما مستفيد خواهند شد  -   

 

د. ميشوپرداخته لزحمه ق ايورو ح  ٧٠٠كند مبلغ ميكه در اين برنامه شركت  ای  نويسنده ـ به هر  

  

 شرايط فرستادن درخواست : 

 

در سراسر افغانستان شركت كند و   یدوام دار ادب ینياز است كه ميخواهد در برنامه ا  یبه شخص -

.ادامه بدهد  یخود منيحيث يك نويسنده مسلك یادب یآرزو داشته باشد به فعاليت ها  

 

.افغانستان باشد  یناگفته ا یعضو گروه قصه ها ـ   

 

 باشد  شده پخش ی چاپ  درمطبوعات  وياهم  آنالين اشی دب ای ها  نوشته ازقبل كه باشد ای   نويسنده - 

، نشريه های ماهانه و يا هم از طريق راديو( دراخبار،مجله مثال)  

دهيد. تانرا توضيح  یلطفا جزييات منبع نشر نوشته ها   

 

: درخواست  

 

از طريق ايميل بفرستيد و در   ٢٠٢١مارچ سال  ٢١تاريخ  شب به   ١٢ساعت را تا لطفا اسناد ذيل  

. كنيد  یك اف دبليو ياد آور  ی عنوان ايميل تان از برنامه ا   

 آدرس ايميل اينست :  

 womenswritingproject@gmail.com 

 

 

mailto:womenswritingproject@gmail.com


  

 

 

 

. بفرستيد   يکجا كرده با اين اسناد  یپر   فورم درخواست را خانه  

 

د. نباش و يا طوالنی تر رتاز نوشته چاپ شده تانرا بفرستيد كه از بيست صفحه بيشای  نمونه   

 

ناگفته را   یقصه ها یسه تن از نويسنده ها  ، مشترك انتخاب در آلمان و انگلستانی كميته ااعضای 

ميکنند.  اشتراك در اين پروژه انتخاب  یبرا  

 

  یادب یپلتفورم نشر نامه ها  ،نبيامعلومات در مورد وايتر شر
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به سر  در دوری  از كشور شان  خارجكه  یآنعده نويسنده ها یاست برا یوايتر شرايبن پلتفورم انترنت 

خود را به نشر   یدر كشور شان نميتوانند نوشته ها  یكه بنابر اختالفات سياس  ینويسنده ها  ميبرند. 

. ادامه بدهند  خودشان كه ديگر نميتوانند به پخش نوشته هايشان در كشور یبسپارند و يا نويسنده ها  

  

  یاهل سوريه، عراق، يمن، ايران، سودان جنوب  ینويسنده ها  ، تا به حال  ٢٠١٧در اين پلتفورم از سال 

كوتاه، شعر و داستان   یو افغانستان شركت كرده اند و نوشته هايشان را پخش كرده اند. مثال نوشته ها

مشترك كار  به طور شناخته شده آلمان  یاين نويسنده ها با نويسنده ها یشان نشر شده است. همه ا یها

ی  اشدر مهاجرت بسر ميبرند ، نق  توسط نقاشان كه یاين نويسنده ها در صفحه انترنت یميكنند. متن ها

شان  یتازه كار و يا ناشناخته شده به هنر نويسندگ یشده است. هدف وايتر شرايبن اينست تا نويسنده ها 

  یه هابرجسته و شناخته شود ، چهر یو نوشته هايشان در عرصه ادبيات آلمان یادامه بدهند، اهداف ادب

  ینامه ها یالملل ينه مساعد شود تا به سطح بينم ز اين نويسنده ها  یبروز داده شوند و برا یادب یمحل

. خود را تبادله كنند  یادب  

 

وايتر شرايبن  یدر مورد مكالمه و يا هم ديالوگ ادب  

 

ی شانس ميسر ميسازد تا با نويسنده ها  یو فارس ی زبان عرب یبه نويسنده ها   یتبادله ادب  ای  اين برنامه 

  یداشته باشند. در اين نامه ها  یو مكالمه ادب نظر و مستقيم تبادل یبه طور خصوص یآلمان نامور

جنگ   ایكه در كشور ه یكه مجبور شده اند به آلمان پناه ببرند و يا هم نويسنده ها  ی، نويسنده ها یادب

شريك  یشان را از طريق ايميل با نويسنده هاي آلمان یادب یزده بسر ميبرند نظريات و يا هم نامه ها 

ی تبادل نظر  آلمان یشان مينويسند و با نويسنده ها  یميسازند. يا هم نويسنده ها در مورد شرايط نويسندگ

. آلمان از اوضاع آنان باخبر ميشود ی و به ابن گونه روند ادبميکنند.   

  

به نويسنده اجازه ميدهد تا نظريات خود را به طور   یآزاد است، اين آزاد  یادب یژانر نامه ها

و   یطوالن یممكن است نوشته ها یادب یشريك بسازد. در اين نامه ها  یو يا هم عموم یخصوص 

تحليل  ارايه شود، و يا هم ممكن است نامه ها به شكل  یادب یياداشت هادرقالب شاعرانه  یپيچيده ا

از طريق اين نامه ها نويسنده ميتواند نظريات اش را در مورد  . نوشته شود ه و يا هم مقال  یسياس یها

خود در قالب شعر بيان كند. اين مكالمه ها به شكل نامه و يا هم پادكاست پخش ی شرايط نويسندگ

 ميشود. 

 

 



  

 

 

 

هميشه يك مخاطب خاص دارد و يا به يك خواننده ناشناخته شده در نظر گرفته   یادب یچون نامه ها

  یو يا هم عموم یخود را به طور خصوص   ایامه به نويسنده فرصت ميدهد تا نامه هرنشده، اين ب

خود را با   ای ناگفته فرصت ميدهد تا سه نامه  یفصه ها یشريك بسازد. اين برنامه به نويسندها

كه از سال ها بدينسو با   یاز نويسنده ها یدر آلمان شريك بسازند و همچنان با تعداد  ای مستقر نويسنده

  یصفحه انترنتاين نويسنده ها در  یه اند معرفت حاصل نمايند. مطالب ادبرد ك یاين برنامه همكار

شان روشن   یو ادب ی كلتور  یو يا شباهت ها یادب  یوايترشرايبن نشر ميگردد. از اين طريق تفاوت ها 

   چگونه ساخته ی راروابط ادب یميگردد، همچنان اين برنامه به نويسنده ها مياموزاند كه پل ها

شان آشكار ميشود . اين نامه  ی و كلتور  ی، زبانیادب یو در عين حال تفاوت ها و شباهت ها ميتوانند. 

ذيل به نشر   یصفحه انترنت رخوانش گرفته ميشود و د به  مستقر در آلمان  یها مشتركا با نويسنده ها 

 سپرده خواهند شد: 

WWW.weiterschreiben.jetz 

http://www.weiterschreiben.jetz/

