
مسابقه نویسندگی از ۱۵ ژانویه تا ۱۵ مه ۲۰۲۱
آیا شما به عنوان پناهنده یا پناهجو به فنالند آمده اید؟ درباره تجربیات خود 
هنگا می  که مجبور به ترک وطن شدید بنویسید. در سال های اخیرسفرهای 
پناهندگان و پناهجویان  به اروپا بارها در رسانه ها انعکاس داشته است. با 
وجود این، بسیاری از پناهندگان امکان بیان روایت خود را نداشته اند. ما 

 قصد داریم نسبت به جمع آوری و بایگانی این روایت  ها اقدام کنیم تا به 
فراموشی سپرده نشوند.

ما عالقمند به دریافت روایت افرادی هستیم که درسنین مختلف و دردوره  
های زمانی گوناگون تجربه سفرپناهندگی داشته  اند. سفر شما ممکن است 

چند ساعت یا چند سال طول کشیده باشد. ما پذیرای هر گونه روایتی در این 
خصوص هستیم.  می توانید روایت خود را به زبان مادری خود بنویسید.

سؤاالت زیر ممکن است در روند نوشتن کمک کنند: 
چه زمانی وارد فنالند شدید؟ در آن زمان چند ساله  بودید؟

 سفر خود را از چه زمانی آغاز کردید و هنگام عزیمت چه شرایطی 
داشتید؟ آیا عزیمت  تان ناگهانی بود یا فرصت برنامه ریزی برای سفر خود 
را داشتید؟ هنگام عزیمت چه وسایلی همراه داشتید؟ آیا با افراد دیگری سفر 

کردید؟ عزیمت  تان چه ساعت، روز و سالی بود؟ 
 چه احساسی هنگام ترک وطن داشتید؟

 چه زمانی  متوجه شدید که مقصد شما فنالند است؟ چه تصور، انتظار یا 
اطالعاتی در مورد فنالند داشتید؟

برای سفر چه مسیری را انتخاب نمودید؟ در مسیر خود از چه نوع وسایل 
نقلیه ای استفاده کردید؟ درطول سفربا چه افرادی روبرو شدید و چه نوع 

روابطی داشتید؟
 سفر شما چقدر طول کشید؟ آیا موقعیت، مکان یا تجربیاتی هست که به 

 طور خاص و واضح به خاطر بیاورید؟
از ورود به فنالند چه خاطره ای دارید؟

 تجربه سفر چه تأثیری بر شما و زندگی شما داشته است؟
امروز کجا را وطن خود می دانید؟

این مجموعه توسط انجمن ادبیات فنالند )اس کی اس( ترتیب داده شده و 
پروژه "سفرهای پناهندگان: روایت  های جابجایی های اجباری" توسط 

آکادمی فنالند )دانشگاه اولو( پشتیبانی می شود.
 اس کی اس میراث فرهنگی متنوع را جمع آوری و حفظ کرده و در 

دسترس عموم قرار  می دهد و عالقمند به گنجاندن روایت  شما در 
مجموعه های خود هستیم. در مورد اس کی اس    )www.finlit.fi( بیشتر 

بخوانید و در صورت داشتن هر گونه سؤال لطفا  با ما با این آدرس مکاتبه  
arkisto@finlit.fi :کنید

 جایزه اصلی مسابقه ۵۰۰ یورو است. عالوه بر آن، سه جایزه  ویژه هر 
کدام به ارزش ۲۰۰ یورو برای سایر برگزیدگان در نظر گرفته شده است. 

با برندگان تماس گرفته  می شود و نتایج پاییز ۲۰۲۱ اعالم  می شود.

دستورالعمل  ها:
لطفاً به زبان و سبک خود بنویسید. محدودیتی 
در اندازه متن نیست. عکس، فایل ضبط شده، 

خاطرات قبلی و مصاحبه نیز پذیرفته  می شود. 
لطفاً فقط در صورت برخورداری از حق و 
یا اجازه ارسال چنین مطالبی آنها را ارسال 

نمایید. اگر داستان خود را از طریق پست و یا 
پست الکترونیکی ارسال  می کنید، لطفاً نام یا نام 

مستعار، جزئیات تماس، تاریخ تولد و حرفه خود 
را ذکر کنید. عالوه برآن، رضایت خود را برای 
بایگانی مطالب در بایگانی اس کی اس و استفاده 
از آن ها مطابق با قوانین بایگانی با نام اصلی یا 

نام مستعار خود ذکر کنید.
لطفاً دستورالعمل  های مربوط به مجموعه 
مطالب بایگانی اس کی اس را در بایگانی 

  www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet
مطالعه کنید.

 لطفاً متن خود را تا ۱۵ ماه مه ۲۰۲۱ از طرق 
زیر ارسال نمایید:

− از طریق فرم آنالین به آدرس  
 www.finlit.fi/pakolaismatkat یا 

www.finlit.fi/en/refugeejourneys
− از طریق پست به آدرس 

 The Finnish Literature Society,
Archive, PO Box 259, FI-00171

Helsinki, Finland 
لطفاً روی پاکت نامه عبارت

Pakolaismatkat را درج نمایید.

برای اطالعات بیشتراز طرق زیر با ما تماس بگیرید:
 تلفن ۰۰۳۵۸۲۰۱۱۳۱۲۴۰

keruu@finlit.fi  پست الکترونیکی

www.finlit.fi/keruut

سفرهای پناهندگان


