
2011نوفمبر  21 فيفي ذذكرىى هھھھايینريیش فونن كاليیست عالميیة للقرااءةة  ندووةةددعوةة إإلى   

 

االمؤسساتت االثقافيیة وواالمدااررسس وواالمحطاتت ااإلذذااعيیة ووجمعيیة هھھھايینريیش فونن كاليیست  (ilb)يیدعو االمهھرجانن ااألددبي ببرليین
. 2011نوفمبر 21بتارريیخ  ٬، ووذذلكاليیستهھھھايینريیش فونن ك للقرااءةة في أأعمالل ااألدديیب ااأللماني إإلى ندووةة عالميیة ووكافة االمهھتميین

لوفاةة هھھھذاا ااألدديیب.  200ووتحل في هھھھذاا االيیومم االذكرىى ررقم   

فونن كاليیست ووااحدااً من االمتخصصيین في ااألززماتت ووأأصحابب االمشرووعاتت في أأعتابب نهھايیة االقرنن االتاسع  كانن هھھھايینريیش
ظظ االتجارربب االمستقبليیة في نفوسس معاصريیهھ ليیس ووقد حاوولل إإيیقافتقر للحرااكك. بلدااً جامدااً يی٬، حيیث كانن يیستشعر في أألمانيیا عشر

أأفكارر في مجالل ااإلصالحح االمالي طرحح ذذلك بعمل على وو ٬،االمجتمعيیةوولكن في شتى االمجاالتت  ٬،في مجالل ااألددبب ووحدهه
وومن  ٬،بعد برنامج عرفف باسم علم االتربيیة "االنقيیض" باخترااعهھ لما يیعرفف "بمدررسة االرذذاائل"وو ٬،لدوولة برووسيیا وواالعسكريي

ووووضعهھ تصوررااً لصحيیفة شعبيیة لتنميیة االسلوكك  "[متناهھھھي االسرعة] صوررااً للغوااصاتت أأوو "االبريید االقنبلةخاللل ووضعهھ ت
ووااحدااً من  معاصرووهه اوويیبدوو كاليیست االيیومم كشخصيیة فذةة وومسرحي ووقاصص لهھ موااقف متطرفة لم يیفهھمهھ االسيیاسي.

بعالقاتت متقلبة  يیا ووتميیزتت حيیاتهھجتماعيیة في أألمانفي االتحوالتت االسيیاسيیة ووااال تنخرططاا االتي االشخصيیاتت االعصريیة
قامم بتطويیر أأفكاررهه  . وومن خاللل خبرااتهھ االداائمة باألززماتتفي برااندنبوررغغمن االنبالء  نحدااررهه من أأسرةةاابالرغم من  ٬،باستمراارر

باعتباررهه عالماً  ووعن نفسهھعن االحيیاةة  تصورر بوضع بعد فترةة قضاهھھھا في االعسكريیة قامم. ووقد ووتصوررااتهھ االمتقلبة عن االحيیاةة
  ووهھھھو ما أأنكر عليیهھ خاللل فترةة حيیاتهھ. ٬،ثم كاتباً ناجحاً بعد ذذلك ناشرااً  ووأأكتب  ووتاجرألسرةة ووفالحاً عائالً ظظفاً وووومو

هھھھي االداافع في مناقشة االعالقة بيین ااألززمة وواالنقد ووأأفكارر  2011نوفمبر  21في يیومم  200ووكانن حلولل ذذكرىى ووفاةة كاليیست ررقم 
ً  ااإلصالحح في ذذلك االوقت ووفي االوقت االحالي ً . أأيیضا لتكريیم حيیاةة  كما أأنن االحادديي وواالعشريین من نوفمبر هھھھو يیومم خاصص أأيیضا

هھھھايینريیش فونن  ووأأعماللخطاباتت من تم قرااءةة مقتطفاتت لذلك سوفف تووووأأعمالل كاليیست ااإلبدااعيیة على مستوىى عالمي.  ووووفاةة
. يیومم ووفاتهھذذكرىى كاليیست في   

ووكانن . يیاء االذكرىى االثالثة الندالعع االحربب في االعرااققإلحأأنشئت وولمؤسسة "االقرااءةة على مستوىى االعالم" تارريیخ؛ فقد 
ووهھھھو االعيید االسنويي  2006ااألددبي ببرليین وومؤسسة بيیتر فايیس للسيیاسة وواالفنونن قد ددعتا في االعشريین من ماررسس عامم  االمهھرجانن

ااقق". ثم تلتهھا "ما سمعتهھ عن االعر االمسمى ووألوولل مرةة إإلى ندووةة عالميیة للقرااءةة في عمل إإيیليیوتت فايینبيیرجر للكذبة االسيیاسيیة
ندووااتت عالميیة بمناسبة إإغتيیالل أأنا بوليیكوفيیسكي قبل ددووررةة ااأللعابب ااألووليیمبيیة بالصيین٬، ووبمناسبة معاررضة ااستمراارر حكم 

ووتشارركك حواالي مائة . ددعم االمعاررضة االديیمقرااططيیة في إإيیرااننوومن أأجل  ٬،ووفي ذذكرىى محمودد ددرروويیش ٬،ررووبرتت موجابي
سنويیاً في كل قاررااتت االعالم االدعوااتت للقرااءةة يیفزيیونيیة في االندووااتت االخاصة بهھذةة مؤسسة من بيینهھا محطاتت إإذذااعيیة ووقنوااتت تل

ووتنقل أأخباررهھھھا للعالم.  

. وويیرجى من وواالمجريیة ووتقدمم االنصوصص االخاصة بالقرااءةة باللغاتت ااأللمانيیة ووااإلنجليیزيیة وواالفرنسيیة ووااليیابانيیة ووااألسبانيیة
صص للقرااءةة في يیومم االحادديي وواالعشريین من نوفمبر االتوااصل االمؤسساتت ووااألشخاصص االذيین يیرغبونن في االمشارركة بعمل مخ
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