ِ
الشعر العربي األ ّول الذي س ُيق َرأ يف الفضاء
مسابقة كتابة ِشعر للشبيبة عىل اسم دافيد أفيدان

يف فرباير  ،2022ستنطلق مه ّمة "ركيع" ،وإيتان ستيبه  -ثاين إرسائييل يف الفضاء ،س ُيقلع إىل محطّة الفضاء الدول ّية .ماذا سيفعل هناك؟ سيقرأ ِ
الشعر طب ًعا!
مجلّة األدب العربي الحديث "هافا لهابا" ،بالتعاون مع صندوق رامون ووكالة الفضاء اإلرسائيل ّية يف وزارة االبتكار ،العلوم والتكنولوجيا ووزارة الرتبية
الشعر الفائز سيكون ِ
والتعليم ،يعلنون عن مسابقة كتابة ِشعر عىل اسم الشاعر دافيد أفيدانِ .
الشعر العربي األ ّول الذي س ُيق َرأ يف الفضاء.
"من األفضل أن نسري نحو العظمة" ،كتب دافيد أفيدان يف أحد أشعاره )والذي ا ّدعى أنّه جسم غريب من كوكب أفيدانيوم الذي هبط يف تل أبيب( .هذه
فرصتكم للوصول إىل أعظم وأبعد ما يكون :أن تكتبوا الشعر الذي سيقرأه ثاين إرسائييل يف الفضاء أثناء دورانه حول الكرة األرض ّية برسعة  25,000كم/س،
وطريانه تحت تأثري الجاذب ّية الصغرى.

طالب الثانويّة )صفوف العارش-الثاين عرش( من جميع أنحاء البالد .سيت ّم اختيار ثالثة أشعار من ِقبل
لكل ّ
املشاركة يف املسابقة مفتوحة ّ
لجنة تحكيم مهن ّية )وفقًا ملعايري ورشوط مح ّددة مسبقًا( وسيت ّم نرشها يف مجلّة "هافا لهابا"ِ .
الشعر الفائز س ُيقرأ من ِقب إيتان ستيبه
من محطّة الفضاء الدول ّية ،وس ُيس َّجل يف أوراق التاريخ عىل أنّه أ ّول ِشعر عربي يُقرأ من الفضاء.

موضوع مسابقة الكتابة هو :وجهة نظر".

ماذا يعني ذلك؟
لام أ ّن ذلك
ليس عليكم الكتابة بالرضورة عن املج ّرات أو عن حلقات زحل ) ِع ً
ممكن ،طب ًعا( .الفضاء ميكّننا من مشاهدة الكرة األرض ّية منه ،االشتياق إليها،
الحب املحبِط والحسد الكبري
تقديرها وحامية ّ
كل ما تركناه وراءنا .أحيانًاّ ،
الذي يكون قري ًبا م ّنا ،قد يبدو لنا بعي ًدا ع ّنا مسافة سنوات ضوئ ّية .أحيانًا،
نبتعد عن أنفسنا برسعة الضوء.
وكل
كل القواعد ّ
لذلك ،ليست هناك قواعد صارمة للمسابقة .الكون يشمل ّ
املواضيع .الطلب الوحيد هو الكتابة عن بُعد ،بنظرة من األعىل أو من منت
املركبة الفضائ ّية.

يجب تقديم األشعار التي ستكتبونها  -باللغة العربيّة فقط )دون تحريك( ،بطول
حتى  20سط ًرا  -عرب الرابط التايل:

<<لتقديم امللفّات>>
امللف نفسه
مبلف وورد وبدون تفاصيل مع ّرفة يف ّ
ّ

