
 
 

 بانيبال للكاتب الزائر"زمالة االعالن عن "
 

 St Aidan’s College of the University of Durhamرام جامعة دفي  نيكلية سانت أيد تعلن
البريطاني، عن إنشاء زمالة سنوية الثقافي ومجلة بانيبال لألدب العربي الحديث، بدعم من المجلس 

وسوف  ،منشورة له أعماليكتب باللغة العربية و لمؤلف تمنح  باسم "زمالة بانيبال للكاتب الزائر"للكتابة 
 لمدة ثالثة شهور.ن يفي كلّية سانت أيد الزمالةالكاتب الحاصل على يقيم 

مجلة بانيبال وهي: من أجله تستند الزمالة إلى األركان األساسية الثالثة التي تشّكل الجوهر الذي أنشئت 
الحوار  ضرورة تعميقمع ، الثقافة العالمية والحضارة اإلنسانيةمن ال يتجزأ األدب العربي جزءًا إعتبار 
ا المرء من قراءة شعر جميل وكتابة ي يستمدهالتأن المتعة فضال عن الثقافات باستمرار، مختلف بين 

 .الوجود اإلنسانيهامًا في  اً جزءوالفائدة التنويرية التي يحصل عليها تشكالن ة تخيليّ إبداعية 
على الحوار مع العالم العربي من خالل األدب.  "زمالة بانيبال للكاتب الزائر"ستشّجع لك انطالقا من ذو 

غير العرب في على القراء سيفتح النوافذ  بين الثقافات هذه الزمالة من تبادل ثقافي وحواروفره إن ما ست
مّكن من إقامة خطاب سي مما العربية في تنوعها وحيويتها، حقائق الثقافةالطالع على لالمملكة المتحدة 

التشجيع المتبادل، و  الثقافي واالحترام يؤّدي ذلك إلى مزيد من التبادلمع األمل بأن . بين الثقافات مثمر
لى كتابات جديدة، و على صدور  بين األدب العربي مكانته الحقيقية  يتبوأفي أن أعمق واإلسهام فهم تا 

 .كنوز األدب العالمي
 وتتيح لهللتفكير والكتابة،  له أعمال منشورةلمؤلف عربي  ضاء مميزًا وفريداً في كّل سنة فستوفر الزمالة 

 ن على أعماله.يالبريطانيالقراء إمكانية إطالع أيضًا 
يمضي فترة من لمنشورة هذه الفرصة لكاتب عربي له أعمال  بتوفيرالبريطاني الثقافي ويرّحب المجلس 

الكّتاب والمترجمين ودور النشر  معجيدة عالقات تتيح له فرصة إقامة الزمن في المملكة المتحدة، 
الوعي بالكتابة العربية في زيادة أعماله. وستعمل الزمالة على ب الجمهور البريطانيتعريف البريطانية، و 

بين الكّتاب في وطيدة طويلة األجل  ويتطّلع المجلس إلى إقامة عالقات .ةعام بصورة المملكة المتحدة
 م العربي.العالالكّتاب في مملكة المتحدة و ال



إلى الحاصل على الزمالة  من موطن الكاتبنفقات الذهاب واإلياب  "زمالة بانيبال للكاتب الزائر"ستقدم 
قامة كاملة في الكلّية خالل يكلّية سانت أيد عن  جنيه إسترليني 1500مكافأة قدرها ، و الزمالةفترة ن وا 

 كامل فترة االقامة.
 .2017نيسان/ أبريل  21إلى  2017كانون الّثاني/ يناير  23موعد الزمالة األولى في الفترة من يحدد 

 
مرفقة برسالة تقديم وسيرة ن، يهم إلى رئيس كلّية سانت أيداتاألولى إرسال طلب لمتقدمين لهذه الزمالعلى ا

 يمكن إرسال الطلبات بالبريد قيد اإلنجاز.التي هي عن أعمالهم المنشورة وأعمالهم معلومات  ذاتية تشمل
الساعة هو ، 2017 ،اإللكتروني أو بالبريد العادي. الموعد النهائي لتلقي الطلبات لزمالة السنة األولى

 . 2016نوفمبر/تشرين الّثاني  30الخامسة من مساء يوم األربعاء 
 كانون األول/ ديسمبر. 19 لزمالة األولى بالبريد اإللكتروني يوم اإلثنينالفائز باسيتم إبالغ المتقدم 

 

 : لجنة االختيار
في الكتابة  زميلةسوزان فرينك، رئيسة كلية سانت أيدين. فادية الفقير، تتكون لجنة االختيار من: 

االبداعية في كلية سانت أيدين. صموئيل شمعون، رئيس تحرير مجلة بانيبال. مارغريت أوبانك، ناشرة 
 مجلة بانيبال.
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