
� ف�اير 2022، ستنطلق مهّمة "ركيع"، وإيتان ستيبه - ثا� إ�ائي� � الفضاء، سيُقلع إ� محطّة الفضاء الدوليّة. ماذا سيفعل هناك؟ سيقرأ الِشعر طبًعا! 

ال�بية  ووزارة  والتكنولوجيا  العلوم  ا£بتكار،  وزارة  ا¤�ائيليّة �  الفضاء  ووكالة  رامون  مع صندوق  بالتعاون  لهابا"،  "هافا  الحديث  الع�ي  ا»دب  مجلّة 

والتعليم، يعلنون عن مسابقة كتابة ِشعر ع´ اسم الشاعر دافيد أفيدان. الِشعر الفائز سيكون الِشعر الع�ي ا»ّول الذي سيُقَرأ � الفضاء.

"من ا»فضل أن نسÃ نحو العظمة"، كتب دافيد أفيدان � أحد أشعاره (والذي اّدعى أنّه جسم غريب من كوكب أفيدانيوم الذي هبط � تل أبيب). هذه 

فرصتكم للوصول إ� أعظم وأبعد ما يكون: أن تكتبوا الشعر الذي سيقرأه ثا� إ�ائي� � الفضاء أثناء دورانه حول الكرة ا»رضيّة بÈعة 25,000 كم/س، 

وطÃانه تحت تأثÃ الجاذبيّة الصغرى.

ا×شاركة � ا×سابقة مفتوحة لكّل طÑّب الثانويّة (صفوف العاÕ-الثا� عÓ) من جميع أنحاء البÑد. سيتّم اختيار ثÑثة أشعار من ِقبل 

لجنة تحكيم مهنيّة (وفًقا ×عايÃ وÕوط محّددة مسبًقا) وسيتّم نÓها � مجلّة "هافا لهابا". الِشعر الفائز سيُقرأ من ِقب إيتان ستيبه 

ل � أوراق التاريخ ع´ أنّه أّول ِشعر ع�ي يُقرأ من الفضاء. Úمن محطّة الفضاء الدوليّة، وسيُسج

الِشعر الع�ي ا»ّول الذي سيُقَرأ � الفضاء
مسابقة كتابة ِشعر للشبيبة ع´ اسم دافيد أفيدان

موضوع مسابقة الكتابة هو :وجهة نظر".
ماذا يعني ذلك؟

ليس عليكم الكتابة بالàورة عن ا×جرّات أو عن حلقات زحل (ِعلÞً أّن ذلك 

ممكن، طبًعا). الفضاء âّكننا من مشاهدة الكرة ا»رضيّة منه، ا£شتياق إليها، 

 Ãية كّل ما تركناه وراءنا. أحيانًا، الحّب ا×حِبط والحسد الكبÞتقديرها وح

الذي يكون قريبًا مّنا، قد يبدو لنا بعيًدا عّنا مسافة سنوات ضوئيّة. أحيانًا، 

نبتعد عن أنفسنا بÈعة الضوء.

لذلك، ليست هناك قواعد صارمة للمسابقة. الكون يشمل كّل القواعد وكّل 

 ãا×واضيع. الطلب الوحيد هو الكتابة عن بُعد، بنظرة من ا»ع´ أو من م

ا×ركبة الفضائيّة.

يجب تقديم ا»شعار التي ستكتبونها - باللغة الع�يّة فقط (دون تحريك)، بطول 

:äحتى 20 سطرًا - ع� الرابط التا

æلّف وورد وبدون تفاصيل معرّفة � ا×لّف نفسه

>>لتقديم ا×لّفات<<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFmIeiNVHylZVT9Y2t-fp5VAZBya884j4Zhv2QnqXC1edhjw/viewform

