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في رحلة اللجوء
مسابقة الكتابة 15/5/2021 – 15/1
هل أتيت إلى فنلندا كالجئ أو طالب لجوء؟ اكتب وشارك تجاربك عن ترك
وطنك والمراحل التي مررت بها بعد ذلك بعد ذلك .لقد نشرت وسائط اإلعالم في
السنوات األخيرة الكثير عن رحالت الالجئين وطالبي اللجوء إلى أوروبا ،لكن
قصص أولئك الذين قاموا بهذه الرحلة بقيت على الهامش ،ونحن نرغب بحفظ
هذه القصص حتى ال تُنسى.
نتمنى الحصول على كتابات من أشخاص من مختلف األعمار والفترات ممن
مروا بتجربة رحلة اللجوء .ومن المحتمل أن تكون الرحلة قد استغرقت ساعات
ّ
أو سنوات – ونحن نرحب بكافة أنواع القصص .يمكنك الكتابة بلغتك األم.
يمكنك االستعانة باألسئلة التالية:
متى وصلت إلى فنلندا؟ كم كان عمرك آنذاك؟
متى بدأت الرحلة وكيف كانت الظروف المحيطة بها؟ هل كانت المغادرة
مفاجئة أم كان لديك الوقت للتخطيط لها؟ ماذا أخذت معك عندما غادرت؟ مع من
غادرت؟ في أي وقت من اليوم والعام كان عليك المغادرة؟
كيف كان شعورك عند ترك البيت؟
متى علمت أن المطاف سينتهي بك في فنلندا؟ ما هي االنطباعات أو المعلومات
أو التوقعات التي كانت لديك عن فنلندا؟
ما هو المسار الذي سلكته في رحلتك؟ ما هي وسيلة النقل التي استخدمتها في
الرحلة؟ ما نوع الصداقات أو العالقات االجتماعية األخرى التي تشكلت على
طول الطريق؟
كم من الوقت استغرقت رحلتك؟ ما هي المراحل أو المواقف أو األماكن أو
المشاعر التي تذكرتها بشكل خاص أثناء الرحلة؟
ما هي الذكريات التي بقيت لديك عن الوصول إلى فنلندا؟
كيف أثرت تجربة السفر عليك وعلى مجرى حياتك؟
ما الذي يمكن أن تعتبره بيتًا بالنسبة لك في الوقت الحالي؟
يتم تنظيم جمع القصص من قبل مشروع "في رحلة اللجوء :دراسة مقارنة
لقصص الهجرة القسرية" الممول من قبل جمعية األداب الفنلندية واألكاديمية
الفنلندية (جامعة أولو).
تحفظ جمعية األداب الفنلندي ( )SKSتراثًا ثقافيًا متعدد األصوات وتنقله ،لذلك
نحن نرغب بتسجيل قصتك كجزء من ذلك التراث .نرجو االطالع على أنشطة
جمعية األداب الفنلندية ( )SKSواالتصال بنا لطرح المزيد من األسئلة على
الرابط.arkisto@finlit.fi :
تبلغ الجائزة الرئيسية لمسابقة الكتابة  500يورو .وباإلضافة إلى ذلك هناك
ثالث جوائز تقدير بقيمة  200يورو .سيتم االتصال بالفائزين وإعالن النتائج في
خريف .2021
معلومات إضافية:
أرشيف SKSهاتف 0201 131 240 :بريد إلكترونيkeruu@finlit.fi :

تعليمات اإلجابة:
اكتب بلغتك وأسلوبك الخاص .ال يوجد حد لطول
ضا الصور والتسجيالت
النصوص .نحن نقبل أي ً
الصوتية والمذكرات والمقابالت السابقة .أرسل
فقط المواد التي لديك الحق و  /أو اإلذن بنشرها.
وإذا أرسلت الجواب بالبريد أو كملف مرفق،
فاكتب اسمك الصريح أو اسمك المستعار
ومعلومات االتصال بك وتاريخ الميالد والمهنة
واإلذن بأرشفة المواد التي أرسلتها إلى أرشيف
جمعية األدب الفنلندية ( )SKSباسمك الصريح أو
باسمك المستعار ،كذلك إذن استعمال المواد وفقًا
لقواعد األرشيف.
اطلع لطفًا على تعليمات جمع األرشيف على الرابط:
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet
التقديم مفتوح من اآلن ولغاية  15أيار (مايو) 2021
– باستخدام االستمارة الشبكية على الرابط
 www.finlit.fi/pakolaismatkatأو
– www.finlit.fi/en/refugeejourneys
– عن طريق البريد على العنوان:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
arkisto
PL 259
Helsinki 00171
ضع على الظرف عبارة ""Pakolaismatkat

