
 

 

 

 .Arabpop  مجلة الفنون واآلداب العربية المعارصة 

Tamu edizioni 

 

 دعوة للمشاركة

  2022 ، آبريل2عدد 

 

ي بداية وختام العدد األول من
، والذي كان موضوعه الرئيسي مفهوم التحول، سؤال مفتوح: "إىل  Arabpopف 

تم   ي 
الت  المساهمات  شهدت  وقد  ذاهبون؟".  نحن  تدفع  أين  هائلة  وثقافية  فنية  حيوية  وجود  عىل  جمعها 

المستقبل   التحول هذه، فإن مسألة  ي بانوراما 
الذي    - المجتمعات العربية نحو سيناريوهات ورؤى جديدة. ف 

ا قيد اإلنشاء 
ً
ز بكل إلحاحها.  -ُيفهم عىل أنه مساحة وزمان يجب أن ُيسكن وأفق  تبر

 الزمن الحاض  يتمب   
ّ
ي تجعل الحياة اليومية  ال سيما بتنوعات، إن

ي كل مكان، بالعنف واألزمات العالمية الت 
، وف 

نا،   ي تجبر
خانقة بطريقة تبدو ال مفر منها. فالرصاعات واألوبئة واألزمات البيئية ليست سوى بعض العناض الت 

السياقات ال العربية بسبب  ي المنطقة 
، متفاقم ف  انهيار عالمي سياسية  بتغلغلها، عىل مواجهة احتمال حدوث 

للتهرب   أن يخلق مساحة  يمكن  المستقبل  ي 
ف  التفكب   فإن  المساواة. ومع ذلك،  المستقرة والقمع وعدم  غب  

كة.  ، حيث يمكن تتّبع االحتماالت البديلة وتخيل أشكال جديدة للحياة المشب   والتحرر من الحاض 

ي أعمال المثقفي   والمثقفات والفنان
ظهر ف 

َ
ي ت

ي الدول العربية  ما هي أفكار المستقبل الت 
ي   والفنانات العرب ف 

 والغربة؟ كيف يصبح الفن والثقافة أداتي   لمقاومة اإلحباط الناتج عن خيابة حلم المستقبل؟ 

إىل   المجازية  الموازات  إىل  المستقبىلي  الِعلمي  الخيال  من  المجنونة،  اليوتوبيا  إىل  المظلمة  الديستوبيا  من 

ي للمجلة، نبحث عن مساهمات تروي الممارسات الملموسة للتحرر من إرث ال
، إننا، من أجل العدد الثان  ي

ماض 

ي المستقبل، من خالل   كيف يحاول الفن والثقافة العربية اليوم التعبب  عن التوتر بي   الواقع التنبؤي 
والرغبة ف 

اب.  ية إىل ما وراء الحاض  الخانق واالغب   أحاديث جديدة قادرة عىل جر البشر

 

 



 

 

 

 العدد نبحث عن: من أجل هذا  

والفرنسية   ية  واإلنجلب   العربية  باللغة  روايات  من  ومقتطفات  مصورة  وقصص  وقصائد  ة  قصب  قصص   •

نشر من قبل؛ 
ُ
 واإليطالية واأللمانية، لم ت

وروايات   مقاالت  من  ة وقصائد ومقتطفات  قصب  لقصص  اإليطالية  إىل  العربية  من  منشورة  غب   ترجمات   •

 .  والكاريكاتب 

ية والفرنسية واإليطالية واأللمانية؛  ة ومقابالت باللغة العربية واإلنجلب    • مقاالت مطّولة وأبحاث قصب 

 • صور فوتوغراف؛ 

 رسوم تحريرية؛   •

جمة أو غب  منشورة باللغة اإليطالية.   • مقاالت نقد كتب عربية )أبحاث، روايات، شعر، إلخ( مب 

ها من األحداث. • مقاالت نقد ألفالم وأل   بومات موسيقية ومعارض وغب 

  

 كيف تتعاون معنا 

جمة )بحد أقىص   اح الب  ص، أو اقب 
ّ
ي التعاون مع المجلة، أرسل ملخ

اح صور    400إذا كنت ترغب ف  كلمة( أو اقب 

ي موعد ال يتجاوز  redazione@arabpop.it)منخفضة الدقة( إىل 
 .2021نوفمبر  30ف 

ة ذاتية  ة )بحد أقىص ألحق المادة بسب   كلمة(.   100قصب 

ي  
بالفعل موافقة مسبقة من الضيف وأن تحدد ف  إذا كان لديك  وري تحديد ما  للمقابالت، من الرص  من أجل 

ي تنوي معالجتها. 
 الملخص الموضوعات الرئيسية الت 

احك سوف يتصل بك طاقم التحرير خالل   .2021ديسمبر  15إذا تم قبول اقب 

ي لتقرير المساهمات هو 
 .2022يناير  31الموعد النهان 

 المساهمات المختارة للنشر يتقاض  أجرها. 

 

 

 

 

 

 

 


