يوم في الحياة
مسابمة أدبٌة فً الشعر والمصة المصٌرة

مسابقة "يوم في الحياة" –  62إبريل 6266

إذا كنت كاتبا طموحا وشغوفا بالتراث العربي ،فسيهمك أن تعرف بوجود مسابقة دولية جديدة
للشعر والقصة القصيرة ،وإمكانية الفوز بجوائزها التي تبلغ قيمتها  0222جنيه إسترليني.
مسابمة "يوم في الحياة" األدبٌة تنظمها جامعة لٌفربول هوب ،بالشراكة مع مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة
العربٌة.
المشاركون فً المسابمة مدعوون لتمدٌم لصٌدة ،أو لصة لصٌرة ،أو ممطع فٌدٌو ،لتسلٌط الضوء على جانب
إٌجابً ،أو سلبً ،من حٌاتهم فً مماطعة لٌفربول.
ٌمكن أن ٌكون هذا عن تجاربهم فً المدرسة ،أو العمل ،أو المجتمع ،أو فً أولات الفراغ ،على أن ٌموم
المشاركون بتمدٌم لمحة عن ٌوم كامل ( 42ساعة) من أٌام حٌاتهم الٌومٌة.
ٌمكن للمتمدمٌن استخدام أي وسٌلة ٌرغبون فٌها لتمدٌم أعمالهم ،سواء عبر الكتابة أو إرسال ممطع فٌدٌو لصٌر،
أو أغنٌة راب ،أو رابط إلى الـ"تٌن تون" الخاص بهم ،أو أي ممطع فً وسائل التواصل االجتماعً األخرى
الخاصة بهم.
على نفس السٌاق ٌمٌم كل من االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطٌنٌٌن ،ورابطة الكتاب األردنٌٌن ،وبشكل
منفصل ،مسابمتهم الخاصة أٌضا ً بعنوان "ٌوم فً الحٌاة" فً بلدانهم األصلٌة ،وسٌتم استضافة مندوبٌن منهم،
عبر برنامج الزووم ،لحضور الحفل الخاص بالفائزٌن بهذه المسابمة ،والذي سٌمام فً مدٌنة لٌفربول فً ولت
الحك من هذا الصٌف.
البروفٌسور ماٌكل الفالٌت ،عمٌد كلٌة العلوم االجتماعٌة فً جامعة لٌفربول هوب ،لال "تُعد هذه فرصة عظٌمة
للكتاب الشباب الطموحٌن والمفكرٌن المبدعٌن" ،موضحا ً" 8ما نرٌده حما ً هو رؤٌته لصائد ،أو لصص لصٌرة،
تمدم نافذة على تجربة ٌعٌشها شخص ما" ،مؤكدا ً على أنه "ال توجد لٌود على ما لد تتناوله كمشترن فً
المسابمة ،إذ ٌتعلك األمر بكٌفٌة تفسٌرن لٌوم من أٌام حٌاتن" ،كما "ٌمكن للمتمدمٌن استخدام مجموعة متنوعة
من الوسائط لتسجٌل أفكارهم ،سواء كانت لصٌدة مكتوبة ،أو لصة لصٌرة ،أو تحوٌل هذه األفكار إلى ممطع
فٌدٌو عبر وسائل التواصل االجتماعً".

وٌضٌف الفالٌت لائالً" 8بالنسبة لً ٌعتبر عنصر المنافسة العابرة للمومٌات مثٌرا ً حما ً ،إذ تلتزم جامعة لٌفربول
هوب ،ومعها مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة ،بتعزٌز الروابط بٌن المجتمعات المحلٌة ،ونأمل أن تكون
هذه المسابمة طرٌمة أخرى لبناء المزٌد من الجسور" ،مختتما ً بالمول" 8بالطبع الجائزة المالٌة لهذه المسابمة لٌست
سٌئة أٌضا ً".
من جهتها ،لالت أفراح لاسم ،رئٌسة مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌةٌ" ،سعدنا أن نعمل بالشراكة مع
جامعة لٌفربول هوب فً هذه المبادرة الرائعة ،خاصة أن السمة األساسٌة لمهرجان  4244هً نماط الوصل
بٌن الثمافات ،وهذا المشروع ٌترجم هذا األمر بشكل رائع" ،مضٌفة "من الكتابة إلى مماطع الفٌدٌو والصوت ،ال
ٌسعنا انتظار رؤٌة الردود اإلبداعٌة فً هذه المسابمة العابرة للمومٌات".
ستكون هنان فئتان عمرٌتان للمتمدمٌن فً لٌفربول 64 8عاما ً أو ألل؛ و  65إلى  46عاما ً.
أما الجوائز فهً ،لكل فئة عمرٌة ،كما ٌلً 8الجائزة األولى ( 432جنٌه إسترلٌنً) ،الجائزة الثانٌة ( 632جنٌه
إسترلٌنً) ،الجائزة الثالثة ( 622جنٌه إسترلٌنً).
سٌتم التحكٌم فً مسابمة منطمة لٌفربول من لبل خبراء من جامعة لٌفربول هوب ،ومهرجان لٌفربول للفنون
والثمافة العربٌة ،وشركائه من المجتمع ،وسٌتم اإلعالن عن الفائزٌن خالل احتفال الصٌف الكبٌرٌ ،وم األربعاء
ٌ 61ولٌو .4244
ِمن هؤالء ال ُمحكَمٌن الشاعرة ،الحائزة على جوائز ،د .إلٌانور رٌس ،والتً تعمل كمحاضر أول فً الكتابة
اإلبداعٌة فً جامعة لٌفربول هوب ،ومن بٌن لجنة التحكٌم من مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة الباحث
والروائً الٌمنً ،الحائز على جوائز د .همدان دماج ،والشاعرة الٌمنٌة لٌفربولٌة المنشأ أمٌنة عتٌك ،وهً فنانة
أداء وممارسة إبداعٌة ،وناشطة مجتمعٌة حائزة على جوائز.
سٌتم اإلعالن عن الفائزٌن ٌوم األربعاء ٌ 61ولٌو  4244فً الماعة الكبرى بجامعة لٌفربول هوب ،الوالعة فً
الحرم الجامعً اإلبداعً ( )Creative Campusبوسط المدٌنة.
الجدٌر بالذكر أن مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة تأسس عام  ،6776وٌعتبر أطول مهرجان سنوي
مستمر للفنون والثمافة العربٌة وأكثرها نجاحا ً فً المملكة المتحدة ،وٌستضٌف أفضل الفنانٌن العرب فً المملكة
المتحدة والعالم.
ٌخلك المهرجان حراكا ً دٌنامٌكٌا ً بٌن مختلف األشكال الفنٌة العربٌة التملٌدٌة والمعاصرة ،وٌشجع على النماش
الواعً الذي ٌُسهم فً التعرٌف بثمافة العرب الغنٌة ،واالطالع علٌها وتمدٌرها.
ٌستمر مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة على مدار العام عبر مجموعة واسعة من الفعالٌات والمشارٌع
التشاركٌة التً تجمع بٌن الفنانٌن ومختلف المجتمعات المحلٌةٌ .بنً المهرجان جسور تواصل والتماء بٌن
لٌفربول والعالم العربً ،مما ٌساهم فً زٌادة معرفة الجمهور وخبراتهم بالثمافة العربٌة فً لٌفربول وخارجها.
ٌشمل برنامج الفعالٌات الفنٌة والثمافٌة على مدار العام على "مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة" ،الذي
سٌمام هذا العام من الخمٌس ٌ 5ولٌو إلى األحد ٌ 65ولٌو  ،4244والذي سٌمدم احتفاالً مثٌرا ً بالثمافة العربٌة فً
ّ
منظم ملًء بالفنون
أنحاء مختلفة من مدٌنة لٌفربول ،وسٌعرض للجمهور ثراء الثمافة العربٌة من خالل برنامج
المرئٌة والموسٌمى والرلص واألفالم واألدب والمسرح والفعالٌات الرلمٌة.
مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة هو أحد منظمات المحافظ الوطنٌة (ناشونال بورتفولٌو) التابعة لمجلس
الفنون فً إنجلترا.

وعن مسابمة "ٌوم فً الحٌاة" ،لال مراد السودانً ،األمٌن العام لالتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطٌنٌٌن" 8هذه
المسابمة فرصة عظٌمة للشباب فً فلسطٌن واألردن ولٌفربول للتعلم من بعضهم البعض ،واالطالع على
تفاصٌل حٌاتهم .إنها المنافسة المشتركة األولى بٌن الطالب فً بلداننا ،ونأمل أال تكون األخٌرة ".
أما رابطة الكتاب األردنٌٌن فٌترأسها دمحم خضٌر ،الشاعر المعروف والحائز على العدٌد من الجوائز.

***
األحكام والشروط:
















المسابمة مفتوحة ألولئن الذٌن ٌعٌشون فً مماطعة لٌفربول (وكذلن بشكل منفصل للمتواجدٌن فً
فلسطٌن واألردن).
ال يتعدى طول أي فيديو يقدم للمسابقة دقيقة واحدة.
ال يزيد طول أي مشاركات مكتوبة عن  022كلمة.
ٌمكن تمدٌم مادة العمل المشارن باللغة االنجلٌزٌة أو العربٌة.
الفئات العمرٌة للمتمدمٌن كما ٌلً8
 64 )6عاما ً أو ألل،
 65 )4إلى  46عاماً.
الجوائز لكل فئة عمرٌة كما ٌلً8
الجائزة األولى ( 432جنٌه إسترلٌنً)،
الجائزة الثانٌة ( 632جنٌه إسترلٌنً)،
الجائزة الثالثة ( 622جنٌه إسترلٌنً).
ٌمكنكم االطالع على التفاصٌل الكاملة للمسابمة على الرابط8
https://www.hope.ac.uk/socialsciences/adayinthelifecompetition
المساهمات تُرسل عبر البرٌد اإللكترونًadayinthelife@hope.ac.uk 8
ٌرجى تعبئة وإرفاق استمارة الموافمة على المشاركة فً المسابمة ،والتً ٌمكن العثور علٌها على
الرابط8
https://www.hope.ac.uk/socialsciences/adayinthelifecompetition
ٌرجى أٌضا ً تضمٌن تفاصٌل التواصل الخاصة بن ،أو تلن الخاصة بولً أمرن (حسب ما ٌتطابك مع
فئتن العمرٌة).
الموعد النهائً لتمدٌم المساهمات للمتمدمٌن من لٌفربول هو منتصف لٌل الجمعة ٌ 65ونٌو .4244
سٌتم دعوة  62متسابمٌن نهائٌٌن من كل فئة مشاركة ،مع عائالتهم ،إلى فعالٌة ٌوم األربعاء ٌ 61ولٌو
 ،4244وسٌتم خالل الفعالٌة اإلعالن عن الفائزٌن.
إذا كنت من الفائزٌن ،ولم تتمكن من التواجد فً ذلن الٌوم ،فٌرجى ترشٌح شخص آخر لٌتسلم الجائزة
نٌابة عنن.
سٌتم تسلٌم أموال الجائزة إما عن طرٌك التحوٌل البنكً أو بشٌن ،أو عن طرٌك بطالة هداٌا إذا كان
المتمدم للمسابمة من طالبً اللجوء.

