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Amal Aly Mazhar, “Ritual and Myth in Dalia Bassiouny’s Magic of Borolos”, Arab
Stages, Vol 1, issue 2 (Spring 2015), New York: Michael Segal Theatre Centre
Publications.

ABSTRACT
In the aftermath of the 25th January 2011 Revolution, the Egyptian theatrical scene
witnessed a new wave of “independent” artists, such as Dalia Bassiouny, a young
promising Egyptian dramturg/director/actress, who describes herself by the term coined
by Kayhan Irani, as an “artivist” [combination of activist and artist]. The aim of such
“independent theatres”, the alternative to state-subsidized theatres, is to bring about social
and political mobility. I postulate that the play interrogates, and deconstructs, a
stereotyped negative female identity. Moreover, it launches a critique of society which
resists change and urges it to fight dogmatism. This paper proposes that the performance
of ritual and myth is manipulated as weapons to resist societal dogmatism and assert
female solidarity in the pursuit of female empowerment. This is done in order to create a
counter narrative to subvert, not only male domination and hegemony, but a whole
societal code which resists change. One of the major concerns of this paper is to explore
the function of ritual, myth as well as popular and folkloric songs not for the purpose of
sheer entertainment, but as Ian Kott suggests elsewhere “myth and rite … reach deep in
the structure of performance.” The paper argues that ritual and myth are manipulated, not
to consolidate the status quo, but rather to subvert it.
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Amani Badawy, “How Language is Practiced in ELT Course Books on Different
Levels”, The International Journal of Humanities and Social Studies (HS1512009), Globeedu Publishing Group, vol 3, issue 12 (December 2015).

ABSTRACT
The study attempted to test Yalden’s (1987) suggestion of a proportional approach in
course designing by analysing the activities in ELT course books on Elementary,
Intermediate and Advanced levels. It adopted the hypothetical classroom model proposed
by Savignon (1997) to see how the components of the continuum are incorporated in
these books and how priorities are established. A sample of 195 activities in each level,
i.e., a total of 585, was randomly chosen to be categorized and frequencies were
computed. The following findings were reached. First, all components of the continuum:
Language for a Purpose, Language Arts, My language is Me and I’ll be…You’ll be were
reflected in the activities of the three levels, excluding Use of language beyond the
classroom. However, while larger weight was given to Language Arts (accuracy-focused
activities) in the Elementary level, priority was given to My language is Me (personal
voice activities) at the Intermediate and Advanced stages. Second, the study lent support
to Yalden’s proportional approach as it was found that accuracy-activities diminished
with progress towards advanced levels. Lastly, integration of more than one component in
the same activity took place at all three levels and frequency increased as proficiency
increased.
Keywords: communicative competence, ELT books, competency levels, Savignon’s
hypothetical classroom model, Yalden’s proportional approach
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Dina Amin, “Arab Theater between Tradition and Modernity”, The Modernist
World, Routledge. 2015.

ABSTRACT

Arab intellectuals have debated the notions of asala (tradition) and hadatha (modernity)
since the mid-nineteenth century and this debate continues until today. Those major
intellectual/artistic debates are manifest in modern Arab history in four stages or junctures
in history: mid-nineteenth century, early twentieth, between the 1950s and 1960s and
post-1967. This essay will focus only on the last two major periods of deliberations and
dialogues around the issue of tradition and modernity in Arab theater as the scope of
discussion herein cannot possibly encompass all arguments around the field of modernism
and Arab literary output. In taking on this task, it is important to stress that even though
the region as a whole shares common geographical, cultural, social, religious and political
grounds, it is by no means a monolithic entity as each Arab country encompasses its own
local color of culture, dialect/s and historical specificities. This study is an attempt to map
out the chart of modernity and modernism on the Arab stage in very general terms while
narrowing the discussion to the three important decades pertaining to modernism: 1950s,
1960s and 1970s. The first part of this paper is an outline of the major debates around the
topic of modernity, and the second part is a broad overview of modernism and the Arab
stage during the second half of the twentieth century.
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Dina Amin, “Theater”, The Cambridge Companion to Modern Arab Culture,
Cambridge University Press, 2015.

ABSTRACT

This essay attempts at explicating the complex relationship Arab theater has with western
tradition since the mid-nineteenth century onwards. In doing so, two approaches are
advocated: a historiographic one to describe the trajectory of Arab performances from
traditional to modern, and a comparative one whereby Arab dramatic criteria is looked at
vis-à-vis the European one.
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Hala Kamal, “Inserting Women’s Rights in the Egyptian Constitution,” Journal for
Cultural Studies, Vol. 19, issue 2, 2015, pp. 150-161.

ABSTRACT
This article focuses on women’s rights in the Egyptian constitution, in light of the
Egyptian constitutional tradition, the history of Egyptian feminist activism and in the
context of the Egyptian revolution. The discussion mostly relies on personal experience
and involvement in the process of Egyptian feminist activism towards the inclusion of
women’s rights in the Egyptian constitution – a process that started in May 2011. The
essay is divided into two parts: the first part looks at the Egyptian feminist movement in
the light of Egyptian constitutional history. The second part discusses the form and
process of gendering the constitution, and focuses on three main issues: the concept of a
constitution as social contract, feminist agency and feminist efforts to include women’s
rights in the 2014 Constitution. As a feminist, my discussion here is grounded in a
personal/historical perspective that seeks to establish a continuum of women’s history
within national history.
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Hala Kamal, editor and translator, Feminist Literary Criticism.
.5102 ، مؤسسة المرأة والذاكرة: القاهرة، النقد األدبي النسوي، ترجمة وتحرير،هالة كمال

ABSTRACT
This volume of translated articles seeks to introduce feminist literary criticism to Arabspeaking readership. It includes a selection of articles and essays translated from English
into Arabic, which include the following: methodological aspects across cultural contexts;
concepts crucial to feminist theory, such as feminist, feminine, female, writing the body
and feminist narratology; and the intersections between genre and gender manifested in
the notions and practices of resistant autobiography, transnational feminism and Arab
women’s life-writing. The translated texts are preceded by an elaborate introduction,
which highlights the development of feminist literary criticism and traces feminist
criticism in Egypt. The introduction also addresses issues related to translating feminist
texts into Arabic within the framework of translation studies.
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Hala Kamal, translator of Feminist Research Practice by Sharlene Nagy HesseBiber and Patricia Lina Leavy (Sage Publications, 2007), in Arabic 2015.
،بايبر وباتريشا لينا ليفي- تأليف شارلين ناجي هيسي، مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقا، ترجمة وتقديم،هالة كمال
.5102 ، المركز القومي للترجمة:القاهرة

ABSTRACT

This is a translation of Feminist Research Practice published in 2007 by Sage
Publications. The book is authored by Sharlene Nagy Hesse-Biber and Patricia Lina
Leavy, in cooperation with a group of co-authors of its eleven chapters. The book also
includes the “Behind the Scenes” sections, which present personal and fieldwork
experiences. The book combines both theory and practice in approaching the social
sciences from a feminist perspective. The book opens with an invitation to feminist
praxis, and its eleven chapters are organized within three parts: feminist theoretical and
epistemological approaches; feminist approaches to research methods in the social
sciences; and forms feminist research practice. The book offers useful tools of feminist
research, relying on feminist researchers’ practices using the feminist perspective in
theorizing as well as fieldwork experiences and research methods and practices.
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Hala G. Sami, "A Strategic Use of Culture: Egyptian Women’s Subversion and
Resignification of Gender Norms”, Rethinking Gender in Revolutions and
Resistance: Lessons from the Arab World. Eds. Maha El Said, Lena Meari and
Nicola Pratt, London: Zed Books, 2015, pp. 86-105.

ABSTRACT
Egyptian women played a pivotal role in the 25th January, 2011 Revolution. However, the
radical right-wing ruling party and regime which emerged in the wake of the Revolution,
revealed an authoritarian political temper, which was not only inclined to marginalise
women, by promising to relegate their role to that of hearth and home, but, like a ruthless
juggernaut, it hoped to gradually obliterate the idiosyncrasy of the Egyptian cultural
identity. The chapter proposes to discuss selected examples of emerging women’s activist
resistance in the midst of the political upheaval that manifested itself after the Revolution.
Significantly, many of the emerging resistant paradigms illustrate women’s resort to
popular culture, which becomes both a springboard for resistance, as well as a tool of
empowerment. Such politically active paradigms draw on their cultural heritage in the
face of a regime that merely wished to exclude them from civil society and hence, to
address them as hidden invisible entities. In such a context, women’s role in the society is
a central and controversial issue, which constantly brings to the fore the public-private
dialectic: while the radically conservative discourse principally interpellates women as
merely home dwellers, the politically active female paradigms insist on equally securing
their place in the public arena.
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Heba Embaby, "The Sufi Tradition in Mahmoud Beram El-Tonsy, Mansour AlHallaj, and George Herbert”, Faculty of Arts Bulletin, volume 75, October 2015.

ABSTRACT

This paper examines the Sufi tradition in three famous poems, two major poems in
Arabic literature namely "The Heart loves whatever is Beautiful" by the famous Egyptian
poet of Tunisian origins, Mahmoud Beram El Tonsy (1893-1961), and "I swear by God
that the sun has not risen nor set except that your love is mixed with my breath" by the
famous Persian Sufi figure Abu Al-Mughith Al-Husayn Ibn Mansur Al-Hallaj (c.858922) and the well known English poem that belongs to the Metaphysical school of poetry
"Love III" by George Herbert (1593- 1633). Though Al-Hallaj is a major Sufi poet,
Beram El-Tonsy and George Herbert as poets are not regarded as belonging to the Sufi
tradition. However, reading closely "The Heart loves whatever is Beautiful" and "Love
III", one can detect the delineation of Sufi states that characterize the Sufi tradition. This
paper starts with a definition of Sufism and then proceeds to clarify the Sufi stages (states
that are descriptive of the Sufi tradition namely closeness to God that results in ecstatic
states involving an experience of mystic self transcendence that eventually lead to
spiritual serenity and inner peace) and then traces their existence in these three poems
with the aim of showing how Sufism finds its way to the poetry of Herbert and ElTonsy.
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Hoda Elsadda, “An Archive of Hope: Translating Memories of Revolution,” in
Translating Dissent: Voices from and with the Egyptian Revolution, ed. Mona
Baker, New York and London: Routledge, 2015.

ABSTRACT

The article offers an analysis of issues related to the translation of memories of resistance
of women who participated in protests since 2011 in Egypt, for inclusion in a web archive
created and managed by the Women and Memory Forum. It argues that stories and
testimonies are powerful modes of activism in the struggle over the collective memory of
a particular group or country. They complement and/or contest official narratives and
potentially construct counter-narratives of dominant histories. However, the archiving of
these stories, which may be conceptualized as a process of translating memories to a
wider audience in a structured manner for ease of access, is not straightforward or
innocent. Archives have been described as “tools of the powerful” that seek to normalize,
standardize and impose order; they are “the manufacturers of memory and not just merely
guardians of it” (Harvey Brown and Davis-Brown 1998:21-2). Archives are necessarily
entangled in the construction of hegemonic narratives as well as counter-hegemonic
narratives that potentially shape the future of a given group, country or nation.
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Hoda Elsadda, edited with an Introduction, Feminism and History: Selected
Articles in Gender Studies.
 مؤسسة المرأة: القاهرة، ترجمة عبير عباس، تحرير وتقديم هدى الصدة. مقاالت مختارة فى دراسات النوع:النسوية والتاريخ
.5102 ،والذاكرة

ABSTRACT

The book consists of selected articles in the field of history and gender studies translated
from English into Arabic. The aim is to make available specialized material to support the
establishment of academic programs on women and gender studies in Arab universities in
general, and Egyptian universities in particular. The articles interrogate established
concepts, terms and assumptions in contemporary feminist theory. In other words, they
are self-critical essays that revise feminist dictums in response to historical and political
transformations. The book comprises seminal articles in feminist theory, articles that
triggered much debate and discussion in western academia and in international cultural
forums and journals. The articles do not constitute the final word in feminist theory or in
feminist issues, but they are important contributions to the tradition of western feminism.
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Khaled Tawfik, co-translation into Arabic of Thomas, O. Sloane (ed.),
Encyclopedia of Rhetoric, Oxford: Oxford University Press, 2006.
.5102 ، المركز القومي للترجمة: القاهرة، االشتراك في ترجمة موسوعة أكسفورد للبالغة،خالد توفيق

ABSTRACT
Rhetoric is one of the Western world's oldest disciplines. From ancient Greece and Rome
to the modern era, the art of persuasion has been used, discussed, and debated for over
twenty-four hundred years. In recent times, scholars in such areas as philosophy, literary
theory, and communications have renewed their attention to providing a comprehensive
survey of the latest research--as well as the foundational teachings in this broad field--the
Encyclopedia of Rhetoric features 150 original, signed articles by leading scholars. It
synthesizes a vast amount of knowledge from classics, philosophy, literature, literary
theory, cultural studies, speech and communications, and discusses basic concepts and
themes throughout rhetoric. As the most wide ranging reference work of its kind-combining theory, history, and practice, with a special emphasis on public speaking,
performance and communication--the Encyclopedia is an invaluable resource to a wide
audience. Numerous cross-references, bibliographies after each article, and synoptic and
topical indexes further enhance the book and make it the definitive reference work on this
powerful discipline.
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Lamis al-Nakkash, “The image of the Arabic Language teacher in the novel: a
study of The Land (1954) by Abdel Rahman al Sharkawy, and A Feast to Sea
Weeds (1984) by Haydar Haydar, in Internationalizing Arabic Language, eds.
Loubna Youssef and Awad Ghobary, Cairo 2015.

ABSTRACT

Teaching Arabic to its native speakers is a very special case of teaching a language to its
natives, because in practice Arabic native speakers’ mother tongues are lexically and
syntactically distinct from the modern standard Arabic they learn at schools. In this study
I investigate how two novelists use the stereotypical image of an Arabic teacher to shed
light on the controversial nature of the relationship between native speakers of Arabic and
what is considered their mother tongue. The two novels are set during times of
revolutions and political change, bringing all aspects of society into questions including
the relationship to language.
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Lamis al-Nakkash, translation into Arabic of Leila Doss’ My Life Upside Down
.5102  دار المحروسة: القاهرة، مذكرات ليلى دوس: عشت وشفت، ترجمة،لميس النقاش

ABSTRACT

My Life Upside Down is the English title of the autobiography of Leila Doss (1917-2015).
Born to an aristocratic family in Egypt at the beginning of the twentieth century, Leila
Doss was not allowed to pursue her education at university level. Not satisfied with the
traditional domestic roles assigned to women at that time, Leila, joined by other friends,
founded the Women’s Health Improvement Association to take care of TB patients and
their families. The place became one of the largest organisations run on voluntary basis.
The autobiography details how this experience changed the lives of the women who took
part in it, as well as the lives of those whom they helped out. The autobiography presents,
in addition to this big story, a special point of view on the political and social history of
Egypt by a person who had the chance to be closely involved in the political life of the
country during times of upheavals. She witnessed the anti colonization struggle of Egypt,
particularly during the 1919 revolution against the British and lived to take part in the
2011 Egyptian revolution against dictatorship. The autobiography is narrated with all the
modesty and honesty that characterised its author.
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Lobna Ismail, “‘The Revolutionary Ideal’ and ‘The Art of Cunning’: Mutual
Creative Values in the Theatrical Vision of Wole Soyinka and Lenin Al-Ramly – Fi
Baytena Shabah (2005) as a Model.” L’étude comparé et al dialogue des
littératures, Academie Tunisienne des Sciences, des Letterset des Arts Beit al
Hikma, Carthage, 2015.
ABSTRACT
Like the notable Nigerian playwright, Wole Soyinka, Egyptian Lenin Al-Ramly
believes that "the creative ideal in revolutionary theatre" does not rest in the conscious
injection of and catering to, or rather "pandering to" the illusions of a restless, changeyearning audience on any level whatever, "be it the spiritual level or the socialrevolutionary level". The matrix of creativity, "most especially in the dramatic mode",
as Soyinka puts it, "embraces at all times –both in individual and communal
effectiveness – the regenerative potential of society". It is that very "regenerative
potential" that Al-Ramly indefatigably sets out to capture in his satirical rummaging for
"the root causes of the sense of chaos, of confusion, of loss of direction, of utter
befuddlement…that have been haunting and befogging the Egyptian mind and culture
for decades and obstructing their progress in the past as well as the present". In Fi
Baytena Shabah, the most alarming of these is the pentagon of ignorance, avarice,
superstition, religiosity and -critically important– irrational thinking. Brought together
to seek an inheritance in the form of a grand but declining, and an allegedly haunted
family house, the characters/cousins of the play represent, each in his or her own way,
the Egyptian cultural deadlock caused by neglecting the art of skepticism, the
existential stasis born out of a dominant metaphysical approach to life, the general
failure of critical and scientific thinking, and, finally, the deterioration of socioproductive patterns of living. Intent on separating the sometimes fuzzy notions of
political ideology and social vision, and keeping the balance between popular
entertainment and serious socio-political commentary, Al-Ramly's Fi Baytena Shabah
is a 'performance' (to be seen) - rather than a 'literary text' (to be read) - that mainly
functions as a vector of social and revolutionary messages. The present paper therefore
seeks to explore the "cunning strategies" and formal possibilities of Al-Ramly's satirical
performance which make Fi Baytena Shabah a manifestation of the social and
revolutionary "regenerative potential". To do that, the paper establishes a triangular
dialogue among Soyinka's ideas in his acclaimed lecture, "Drama and the
Revolutionary Ideal" (1973),
Al-Ramly's social and artistic vision in his testimonial
paper, "The Comedy of the East, or the Art of Cunning" (2005), and the 2012 (first)
production of Fi Baytena Shabah by the renowned Egyptian director, Essam El Sayed.
Keywords: drama; theatre; performance; ideology; revolutionary ideal; Lenin AlRamly; Wole Soyinka
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Lobna Ismail, translation into Arabic of Joe Kelleher, Theatre and Politics,
Palgrave Macmillan 2009; Cairo: National Centre for Translation 2015.

ABSTRACT

What happens to politics when it takes the form of theatre? How has theatre both
exploited and undermined politics both in society and on the stage? Theatre and Politics
explores the complex relationship between theatre and politics, questioning some of the
assumptions that often arise when they are brought together. Challenging ideas about
'entertainment' and 'communication', the book draws on a broad range of key writing from
Plato to Rancière, and theatrical examples from Shakespeare and his adaptors through
Peter Handke to Debbie Tucker Green.
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Maha El Said, co-editor, Rethinking Gender in Revolutions and Resistance:
Lessons from the Arab World, eds. Maha El Said, Lena Meari and Nicola Pratt,
London: Zed Books, 2015.

ABSTRACT
The aim of this edited volume is to go beyond the dichotomous discourses that have emerged
since 2011 that either celebrate women’s participation in the uprisings and mass protests
occurring across the Arab region or highlight that women’s rights are being threatened by
newly empowered conservative forces. It addresses the problems and gaps in current studies
of socio-political transformations in the Arab world and, specifically, women’s agency and
gender politics within those transformations. The volume explores both continuities and
ruptures in gender roles, relations and norms resulting not only from the dramatic uprisings
and protests occurring since the end of 2010 but from other moments of upheaval and
resistance. Taking gender dynamics and women’s issues in the Arab world as a point of
departure, the book sheds fresh light on our understandings of contemporary social-political
transformations in the Arab region. The volume also considers the ways in which women’s
bodies become objects of control by different actors in order to mark the past from the
present in processes of political and social change, with particular consequences for different
women, but equally how women’s bodies become powerful tools of resistance against
dictatorship, colonialism and patriarchy. Moreover, it challenges the constructed binary of
religion versus secularism that often frames evaluations of socio-political transformations in
the Arab world, particularly in relation to the situation of women. Bringing together authors
from the Arab world and Europe and from a variety of academic disciplines to rethink the
gendered implications of socio-political change and women’s resistance activities more
broadly. It deploys feminist analysis as a tool in order to shed light on overlooked aspects of
social-political transformations in order to capture the complex constitution of women’s
subjectivities and agency in relation to structures of power. Whilst many of the authors in this
volume adopt critical views of existing hegemonic Western epistemologies in analyzing the
conditions of women in the Arab world, nevertheless, the volume does not seek to reify a
binary of Western versus Arab scholarship on women. The chapters in the book present other
positions and arguments, reflecting the diversity of approaches amongst women academics
in/from the Arab region. The three main themes presented in the volume are: 1. the
malleability of gender and sexuality in revolutions and resistance; 2. the body and resistance;
and 3. gender and the construction of the secular/Islamic binary.
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Maha El Said, “She Resists: Body Politics Between Radical and Subaltern,”
Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons from the Arab World.
Eds. Maha El Said, Lena Meari and Nicola Pratt, London: Zed Books, 2015, pp.

ABSTRACT

The remarkable contribution of women in the Egyptian revolution of 25 January 2011
enthused a lot of research, in an attempt to re-examine and redefine the state of women in
Egypt. Although the 25 of January seemed to have a feminist face, with prominent
women activists in the forefront, typical to most revolutions, as the events progressed
women were being relegated to the sidelines and even more seriously were being
aggressively violated. Different ideas about Nationalism and Feminism were being
contested; the political interest of women’s agency and national interest were in the
forefront of the debate. Women persisted in spite of the two misogynistic systems that
came to power after the revolution, namely The Supreme Council of the Armed
Forces (SCAF) and The Muslim Brotherhood (MB). Each of these two systems has
practiced different forms of atrocities against women that led to a more forceful resistance
by women. In the middle of this collective struggle, two Egyptian women chose to resist
using their bodies for expression: Alia Magda El Mahdy, known as ‘the nude blogger’,
and Sama el Masry, a belly dancer. Both attempted at breaking the power dynamics of
social control over women’s bodies and mind. Engaging with post-colonial and feminist
theories, this paper aims at exploring the reasons behind this incongruence reaction
towards the two women. Despite the fact that both became “embodied subjects” in the
struggle for democracy and freedom at a time of redefining gender role and the remaking
of the nation, the effectiveness of their agency seems to be poles apart. Exploring their
tactics of defying the cultural representation of the female body shows El Mahdy rooted
in radical feminism and alien from popular appeal, while El Masry was entrenched in
popular culture making her the subaltern agent that challenges power from within the
culture of the grassroots.
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Mona Radwan, trans., The Revolt of the Young: Essays by Tawfiq al-Hakim,
Foreword by Roger Allen, Syracuse University Press.

ABSTRACT

The Revolt of the Young is a collection of essays originally published in 1984 by one of the
most distinguished Egyptian writers of the twentieth century, Tawfiq al-Hakim. The
English translation published by Syracuse UP, appeared in January 2015 by the present
researcher. Al-Hakim (1898-1987) muses on the cultural, artistic, and intellectual links
and breakages between the old and the young generations. He focuses on the young and
their role in the continuing development of Egyptian society, one that over the course of
the last century or so has undergone foreign occupation, an experiment in parliamentary
democracy within a monarchical system, a socialist revolution characterized by both
successes and failures, the emergence of a dictatorial presidency, and now the
development of a complex political scenario currently dominated by groups with
varyingly strong ties to terrorism and extremist Islamic groups. Al-Hakim did not live
long enough to witness the most recent phases of this elongated and often disruptive
process of experimentation and change, but in his writing he focuses on the institution that
he regards as crucial to any forward progress: the family and its generations. In the first
chapter, for instance, he argues that each generation forms a link in a long chain with the
generation that came before. In another chapter, he pinpoints the responsibility of each
generation in maintaining the previous generation’s cultural and artistic contributions. In
the third chapter, he focuses on how he and others from his generation never rebelled
against their parents, unlike the youth of the day. Towards the end of the book he
concludes that it is the young generation that will resurrect the old with reference to the
Osiris-Horus myth. The original title of the book foreshadows the 25 January Revolution
in Egypt. The essays present readers with a voice from the past, with uncanny foretelling
of issues raised by the events that occurred in Egypt more than twenty years after alHakim’s death. Radwan’s translation, along with Roger Allen’s foreword, brings to light
al-Hakim’s lucid and erudite commentary, much of it as relevant to the problems facing
Egyptian youth today as when it was first published.
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Nadia El Kholy, “The Possibility/Impossibility of Translating Alice in Wonderland
into Arabic” in Alice in A World of Wonderlands, eds. Jon Lindseth and Alan
Tannenbaum, eds., New Castle: Oak Knoll, 2015.

ABSTRACT

This paper deals with the difficulties of translating Alice in Wonderland into Arabic.
The text contains parodies, puns (especially homophones), wordplay, verbal humour,
“speaking” names, , as well as other elements of Carroll’s creative style which appear
almost on every page and result in paradoxically comic effects, making this book a
real challenge for translators. In addition to the story’s varied and distinctive use of
style, special tone of voice, clear intertextuality and the clever interplay between
fiction and reality. In Wonderland, all kinds of phonological, morphological, lexical
and grammatical “mistakes” or language tricks occur, and virtually everything is
confused or (mis)taken for something else. The clever and witty implementation of
pungent satires, cunning puzzles, nonsensical riddles, all contribute to the creation of
an extremely challenging text to translate. My main concern when translating Alice
was to see how much of all this ingenious play with words will/will not be lost in
translation. I used my own intuition to catch the true meaning and intended message,
lying at different levels behind the overall structure of the source text and tried to put
them adequately into Arabic with the intention of not losing the entire flavour of
Carroll’s play on words and at the same time maintaining a kind of domestication in
the target language that will not alienate the child/adult reader from the text. I have
endeavoured to retain in the Arabic translation as much as possible from this rich and
unrivalled manipulation of language following a domestication strategy which
inevitably entailed losses but also retained meaning.
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Ola Hafez, “Child language in Abdel-Tawwab Youssef's (1969) children's novel
The Scarecrow”, in Towards Internationalizing the Arabic Language, Loubna
Youssef & Awad Al-Ghobary (eds.), Cairo: Cairo University, pp. 175-188.

ABSTRACT

Reading children's literature has often been commended for its role in contributing to
children's linguistic and conceptual growth relative to their age. The present study belongs
to the area of language acquisition where studies such as Clark and Clark (1977) and
Short and Candlin (1989) asserted the role of reading literature throughout the different
stages of language acquisition. One of the novels that played a prominent role in Egyptian
children's literature is Abdel-Tawwab Youssef's (1969) The Scarecrow. Millions of copies
were printed and it was included in the "Best of the Best" list. This paper analyzes The
Scarecrow to identify the suitability of its language to its readers' linguistic and
conceptual competence. It shows how the author focuses on familiar areas of experience
and simplifies new elements. The paper analyzes the drawings used and the scarecrow's
role as a narrator. It also investigates the lexical items used to help children visualize the
story and enrich their repertoire with new vocabulary explained in context. Additionally,
it demonstrates how syntactic simplicity in the first few pages leads gradually to longer,
more complex sentences facilitated by a special use of punctuation marks as the story
develops. The study concludes that the author achieves the two goals of literature, namely
instruction through reading practice, lexical and syntactic accessibility and gradual
development, and pleasure in reading about fictional characters, the victory of
cooperation and perseverance, and the happy ending for the protagonists.
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Omaima Abou-Bakr, “Islamic Feminism and the Equivocation of Political
Engagement: ‘Fair is foul, and foul is fair’” in Rethinking Gender in Revolutions
and Resistance: Lessons from the Arab World, eds. Maha El Said, Lena Meari, and
Nicola Pratt, London: Zed Books, 2015, pp. 181-204.

ABSTRACT

The recent rise and fall of the Islamist rule in Egypt calls for reflection, not just on the role
of Islamic feminist ideas in society, but also on the shifting political grounds and questions
of ethical and principled opposition. The presentation of this subject does not take the
approach of the usual secular/Islamist binary or a criticism of secular liberalism, but is
rather focused on a critique of any feminist movement, be it secular or Islamic, that allows
itself to be co-opted and silenced by corrupt political regimes. In addition to discussing the
issue of ‘state feminism,’ the chapter attempts to conceptualize and articulate an ethical
politics for the Islamic feminist trend and argues that if Islamic (not ‘political Islamist’)
feminists wish to grow and develop into a conscientious social and activist movement,
they need to take stands vis-à-vis the politics and ethics of both the religious establishment
and the ruling regime—opposing authoritarian patriarchy and injustice in both.
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Omaima Abou-Bakr, “The Interpretive Legacy of Qiwamah as an Exegetical
Construct” in Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition, eds.
Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, London: Oneworld
Publications, 2015, pp. 44-64.

ABSTRACT

The chapter traces the development of ideas of male authority and superiority through the
treatment of the concept of qiwamah in exegetical literature (tafsir). Applying a
genealogical reading to interpretations of verse 4:34, the presentation shows how
qiwamah became constructed as a juristic concept that in turn shapes hierarchal gender
rights in the family domain and affirms male authority and superiority versus female
dependence and inferiority. The analysis documents the significant changes in
understandings of the verse, from the classical exegete al-Tabari in the tenth century to
modernists such as Muhammad Abduh. The final part reviews some of the main
interpretive approaches adopted by a number of contemporary reformist scholars to
provide alternative readings.
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Shereen Abuelnaga, “Reconstructing Gender in Post-revolution Egypt” in
Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons from the Arab World,
eds. Maha El Said, Lena Meari, and Nicola Pratt, London: Zed Books, 2015.

ABSTRACT
This article attempts to understand the process of generating novel constructs of gender
that depend in their formation on the fierce tactical and discursive confrontation with a
deep-rooted discourse of socio-political power. This hegemonic discourse has aimed at
consolidating its power through several means, one of which is to constitute knowledge
about women’s bodies and subjectivities. However, the insistence of women (and men) to
counter this discourse by ‘occupying’ the public sphere has turned these institutional
discursive practices into sites of contestation and challenge. Paradoxically, while the
dominant discourse offers a normative form of feminine subjectivity--claimed to be the
only politically correct one--its organization and practices, mainly, ‘gendered violence,’
imply the possibility of reversal. The reverse discourse, or resistance discourse, has
enabled women to subvert the concept of victimization into a concept of agency in order
to augment political resistance, and to integrate the personal (body) with the political
(revolutionary course). Far from being self-indicting, the testimonies of women subjected
to violence and harassment prove that gender is being ‘fabricated’ by force in those
incidents, and that ‘silence’ is coerced. The liberation of the body from the shackles of
orthodox patriarchal discourse has helped women to ‘occupy’ the public space.
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د .هالة كمال هي أستاذة مساعدة في دراسات الجندر بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .وهي باحثة
مهتمة بالدراسات النسوية والجندرية ،والدراسات الثقافية ،وبالترجمة نظرية وممارسة .لها دراسات منشورة باللغتين العربية
واإلنجليزية في النقد األدبي النسوي والدراسات الجندرية ،وكتابات السيرة الذاتية ،والحركة النسوية المصرية .كما ترجمت عددا
من الكتب إلى العربية منها :كتاب جوديث تاكر نساء مصر في القرن التاسع عشر ( ،)5112كتاب أصوات بديلة :المرأة
والوطن والعرق ،تحرير هدى الصدة ( ،)5112كتاب مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقا (المركز القومي للترجمة،
 ،)5102وكتاب النقد األدبي النسوي (مؤسسة المرأة والذاكرة.)5102 ،
د .هبة إمبابي مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .تقوم بتدريس األدب االنجليزي بجامعة القاهرة.
حصلت على الماجستير والدكتوراه في الشعر من جامعة القاهرة .نشر لها كتاب بعنوان Two Poets, Two Trends: John
 Milton and Farouq Gweidaعام  5102بألمانيا .نشرت أبحاثا في دوريات علمية تابعة لجامعة الفاهرة وجامعة عين
شمس .وهي باحثة مهتمة باستخدام الصور الشعرية في الشعر االنجليزي والعربي ،وبالصوفية وعناصرها في النصوص
الشعرية االسالمية والمسيحية ،وأيضا بأثر الحضارة العربية واإلسالمية في الحضارة األوربية ،وبتأثير الحداثة والرومانسية في
الشعر العربي المعاصر ،وبدور المرأة المصرية البارز في الثورة ،وبطرق تدريس اللغة االنجليزية كلغة ثانية.
أ.د .هدى الصدة أستاذة األدب اإلنجليزي والمقارن في كلية اآلداب بجامعة القاهرة وناشطة فى مجال حقوق النساء .شاركت في
تأسيس ملتقى المرأة والذاكرة وترأس حاليا مجلس أمناء المؤسسة .صدر لها في  5105كتاب النوع والوطن والرواية العربية:
مصر  ،5112 -02٨5عن دار نشر أدنبره في المملكة المتحدة وسيراكيوز في الواليات المتحدة األمريكية.

أ.د .شيرين أبو النجا أستاذة بكلية اآلداب وتقوم بتدريس األدب االنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة .لها العديد من األبحاث
النقدية المنشورة باللغة االنجليزية في دوريات أدبية وثقافية محكمة ،مع تركيز علي مسألة الجندر .صدر لها باللغة العربية:
عاطفة االختالف :قراءة في نصوص نسوية ( ،)0٨٨1نسوي أم نسائي؟ ( ،)5110مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية
( ،)5112صورة الحجاب :محلي أم عولمي ( ،)5111المثقف االنتقالي بين االستبداد والتمرد ( .)5102وقد صدر لها مؤخرا
عن الجامعة األمريكية بالقاهرة كتاب باللغة اإلنجليزية . Is there Gender in this Revolution? (2016) :وطبقا لوعيها
بموقعها في العالم الثالث هي تري العالم من خالل منظور نسوي يساري الذي يسعي إلي قراءة تجليات األبوية الجديدة وتحالفها
مع الليبرالية الجديدة مما يدفع إلي صعود النص الجديد :وهو بمثابة عالمة مقاومة.
د .لبنى إسماعيل  ،أستاذ مشارك األدب اإلنجليزى والمقارن بقسم اللغة اإلنجليزية ،جامعة القاهرة .تدور كتاباتها األكاديمية حول
الخطابات السردية والتناول األنثروبولوجى للتخييل ،التفاعلية واألدائية فى عملية السرد سواء فى الرواية أو القصة القصيرة أو
سيسة ،إستخدام الشعائر والطقوس وما وراء الطبيعة فى النص األدبى ،التناص ،كتابات
الدراما .تضم إهتماماتها :النصوص ال ُم َ
المرأة ،يوتوب يا وديستوبيا ما بعد اإلستعمار ،الخيال العلمى وتداخل الثقافات فى العروض األدائية .وهي ناقدة حرة (مجلة
المسرح ،فصول ،إبداع ،القاهرة) ومتحدثة عامة ومترجمة .كما أنها نائب رئيس الجمعية المصرية لألدب المقارن (-5111
 )5102للشؤون الدولية ،وهى عضو االجميعة الدولية لألدب المقارن بباريس واإلتحاد الدولى للدراسات المسرحية ،وجمعية
الدراسات النفسية للفنون بجامعة فلوريدا ،وعضو محكم بلجنة الترجمة ( .)5102-5102قامت بالمشاركة فى ترجمة "إختراع
التراث :دراسات عن التقاليد بين األصالة و النقل و اإلختراع" لمركز البحوث والدراسات اإلجتماعية ،آداب القاهرة و"كيف
يتعلم الناس :المخ والعقل والخبرة والمدرسة" للمركز القومى للترجمة ،و"موت منهج" لجياتري سبيفاك ،و"المسرح والجسد"،
و"المسرح والتبادل الثقافي" (قيد النشر) للمركز القومي للترجمة .كذلك السيرة الذاتية والفنية للرسام المصري صبري منصور.
د .لميس رجاء النقاش مدرس األدب المقارن ودراسات الترجمة بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
تخرجت من نفس القسم في  0٨21وحصلت على الماجستير في موضوع “المادة الوثائقية في الرواية :دراسة في نجمة
أغسطس لصنع هللا إبراهيم وموبي ديك لهيرمان ميلفل” .وحصلت على الدكتوراه في موضوع “تصوير تجارب الفقد في
الرواية المعاصرة” .وقد نشر لها عدد من الكتب والمقاالت المترجمة منها :النهضة النسائية لبث بارون ،ومذكرات ليلى دوس:
عشت وشفت.
د .منى رضوان مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،وتخصصها الدقيق الرواية اإلنجليزية واألدب
المقارن .ولقد قامت بتدريس اللغة واألدب في أربع جامعات خاصة بالقاهرة .وكانت تكتب لصحيفة الدستور من .5105 .5100
ولقد حاضرت عدة مرات في األدب العربي في جامعة بتسبرج بأمريكا .وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية في مصر
والخارج مثل مؤتمر هيئه األدب األمريكي المقارن .وقد نشرت رسالتها للدكتوراه ككتاب عام  5105تحت عنوان "مظاهر
عصاب الحرب في ثالثية بات باركر ريجناريشن" .وفي عام  5102أختيرت كعضو في لجنة الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة
بمصر .وقد صدر كتابها المترجم " ثورة الشباب :مقاالت لتوفيق الحكيم" هذا العام عن دار نشر جامعة سيراكيوز بنيويورك.
أ.د .نادية الخولي أستاذ األدب اإلنجليزي وأدب األطفال بجامعة القاهرة .عملت مستشارة ثقافية في سفارة مصر ببريطانيا ،كما
عملت مديرة لمجلس ثقافة الطفل ،وعضوة في لجنة تحكيم جائزة هانس كريستيان أندرسون الدولية ألدب الطفال .وهي حاليا
عضوة اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي لكتب الناشئة ،وترأس المجلس المصري لكتب الناشئة .وتتضمن اهتماماتها البحثية الكتابة
والترجمة لألطفال ،األدب المقارن ،أدب ما بعد الكولونيالية ،ودراسات الجندر .وشاركت في موسوعة أكسفورد ألدب األطفال
( ،)Oxford Encyclopaedia of Children’s Literatureوشاركت في تحرير سلسلة النساء يكتبن أفريقيا ( Women
 )Writing Africaالصادرة عن دار نشر فيمينيست برس النسوية في نيويورك ،وكذلك في كتاب مصر بعيون الرحالة
( .)Egypt in the Eyes of Travellersهذا وقد نشرت العديد من المقاالت حول الرواية العربية واإلنجليزية الحديثة ،وعن
أدب األطفال ،كما قامت بترجمة كتاب أليس في بالد العجائب ( )Alice in Wonderlandإلى اللغة العربية.
د .هالة سامى أستاذة مساعدة متخصصة في دراسات األدب القوطي ودراسات الحكاية الخيالية .تناولت في رسالة الدكتوراه
إعادة كتابة األساطير الثقافية النسائية في الحكايات الخيالية الغربية المعاصرة .وهي عضوة بالجمعية البريطانية لدراسات
الشرق األوسط والجمعية الدولية للفن الغرائبي .وتشمل اهتماماتها البحثية الحالية دراسات الجندر والمجال العام والخاص
ودراسة الشرق األوسط ما بعد االستعمار والدراسات الثقافية باإلضافة إلى النظريات األدبية الحديثة.
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تعريــف بالمشــاركات والمشاركيــن
أ.د .آمال علي مظهر أستاذة الدراما واألدب المقارن بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بكلية اآلداب جامعة القاهرة .تهتم بصفة
أساسية باألدب المقارن ،وخاصة في مجال الدراما ،وينصب اهتمامها على الدراما البريطانية واأليرلندية والعربية (وبصفة
خاصة المصرية) .تهتم أيضا بالترجمة ،حيث قامت بترجمة مسرحيتين من العربية إلى اإلنجليزية وهما :باب الفتوح لمحمود
دياب و كليوباترا تعشق السالم ألحمد عتمان .كما ترجمت روايتين من اإلنجليزية إلى العربية وهما :في البالد العتيقة للكاتب
الهندي البريطاني آميتاف جوش ( ،)Amitav Gosh, In an Antique Land( )5100و لم يعد هناك أحساس بالراحة
لتشينوا آتشيبي ( ،)Chinua Achebe, No Longer at Ease( )5102وشاركت في ترجمة وتحديث قاموس المسرح
الصادر من الهيئة المصرية العامة للكتاب .كما أشرفت على  51بحثا للماجستير والدكتوراه.
د .أماني بدوي هي أستاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية وآدابها بجامعة القاهرة وقد قامت ببحث ونشر عدد من األوراق في حقول
فرعية مختلفة من دراسة اللغويات :مثل اكتساب وتعلم اللغة ،شكل ومعنى اللغة ،واللغة في السياق.
أ.د .أميمة أبوبكر أستاذة األدب اإلنجليزي المقارن بجامعة القاهرة ،وعضوة مؤسسة/نائبة مجلس أمناء "مؤسسة المرأة
والذاكرة" ،وعضوة مجلس أمناء حركة "مساواة" الدولية .حصلت على تعليمها في جامعات القاهرة ونورث كارولينا
وكاليفورنيا-بركلي .تخصصت في الشعر الصوفي في العصور الوسطى والموضوعات المقارنة بين األدب اإلنجليزي والعربي.
وتتضمن اهتماماتها األكاديمية الروحانيات والتصوف النسائي في اإلسالم والمسيحية ،المعرفة الدينية من منظور نسوى ،النساء
في التاريخ اإلسالمي ،وقضايا المرأة والنوع في التراث اإلسالمي والتاريخ الثقافي والخطابات اإلسالمية المعاصرة .نشرت
عددا من المقاالت والدراسات األكاديمية حول الشعر اإلنجليزي والعربي وغيره من النصوص األدبية في العصور الوسطى،
وحول تطور الخطابات الدينية المعنية بالنساء .من الكتب المنشورة :النسوية والدراسات الدينية ( )5105والنسوية والمنظور
اإلسالمي :آفاق جديدة للمعرفة واالصالح (.)5102
أ.د .خالد محمود توفيق  ،أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغة بقسم اللغة اإلنجليزيةة ،كليةة اآلداب ،جامعةة القةاهرة ،وعضةو اتحةاد
الكتاب .قام بالتدريس في عشر جامعات عربية وأجنبيةة ،منهةا الجامعةة األمريكيةة بالقةاهرة ،وجامعةة الملةك عبةدالعزيز ،وجامعةة
الفيصل بالمملكة العربية السعودية ،وجامعة سيتي ،وجامعة نيويورك فرع القاهرة .قام بوضع العديد من المناهج الدراسية ألقسام
اللغات والترجمة في بعض الجامعات العربية ،كما قام بتقويم مناهج الترجمة التي تدرس فةي الجامعةة األمريكيةة بالقةاهرة .صةدر
له أكثر من ثالثين كتابا ،ما بين مؤلف ومترجم .وقام باإلشراف ،والمشاركة في اإلشراف ،على عدد كبير من رسائل الماجسةتير
والدكتوراه.
د .دينا أمين مخرجة مسرحية ومدرس في المسرح واألدب المقارن بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
لها كتاب باللغة اإلنجليزية "ألفريد فرج والمسرح المصري" ( )5112واشتركت في تحرير كتاب عن الدراما الشرق أوسطية
األمريكية ( ،) 511٨ومقالة في مجلة األدب العربي عن التحول في الدراسات األدبية العربية من االستشراق إلى الدراسات
العربية ( .)5101وهي حاصلة على الدكتوراه في األدب المسرحي من جامعة بنسيلفينيا وماجستير في اإلخراج المسرحي من
جامعة كارنيجي ميلون .وحصلت على جائزة كأحسن مخرجة في جامعة كارنيجي ميلون .وقد أخرجت مسرحيات باللغتين
العربية واإلنجليزية في مصر والواليات المتحدة األمريكية .وآخر مسرحية أخرجتها هي مسرحية "متصنفنيش" التي عرضت
مؤخرا في مسرح جامعة القاهرة ومسرح الميدان باألوبرا ،ومسرحية "سجن النسا" تأليف فتحية العسال ( .)5102كما حصلت
على جائزة التميز في مهرجان عمان للمسرح الحر عن إخراج مسرحية "المشوار األخير" .ولها دراسات منشورة في مجالت
أكاديمية دولية كما ترجمت عددا من المسرحيات العربية إلى اللغة اإلنجليزية.
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هدى الصدة ،تحرير وتقديم ،النسوية والتاريخ :مقاالت مختارة في دراسات النوع ،ترجمة عبير عباس،
القاهرة :مؤسسة المرأة والذاكرة.5102 ،

الملخص
يتضمن الكتاب مقاالت مختارة في الدراسات النسوية و)النوع( والتاريخ مترجمة من اإلنجليزية إلى العربية
بهدف توفير المادة العلمية الالزمة لتشجيع البحث في هذا المجال وتيسير إنشاء برامج دراسات المرأة والنوع
في الجامعات العربية عامة ،والمصرية على وجه الخصوص .تشترك المقاالت المختارة في خاصية
محاورتها لما هو سائد ومستقر في الفكر الغربي بشكل عام ،باإلضافة إلى مساءلتها لما توصل إليه الفكر
النسوي في مرحلة من مراحل تطوره ،أي أن المقاالت تحاور ما أضحى سائدا ومستقرا في النظرية النسوية
الحديثة ذاتها ،على مستوى المفاهيم والمصطلحات والفرضيات .ومن هذا المنطلق فهذه المقاالت تقوم بعملية
نقد الذات ،أو مراجعة المنطلقات والمفاهيم وفقا لمتغيرات تاريخية أو سياسية .معظم المقاالت تعد مقاالت
مؤسسة في النظرية النسوية عامة ،مقاالت أثارت جدال واسعا في األوساط األكاديمية الغربية وتمت مناقشتها،
في الدوريات والمحافل الثقافية .ال تشكل هذه المقاالت الكلمة األولى واألخيرة في النظرية النسوية أو في
القضايا المطروحة ،ولكنها جزء أصيل ومهم في مسار الفكر النسوي الغربي.
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هدى الصدة" ،أرشيف األمل :ترجمة ذكريات الثورة"
Hoda Elsadda, “An Archive of Hope: Translating Memories of Revolution” in Translating
Dissent: Voices from and with the Egyptian Revolution, edited by Mona Baker, New York and
London: Routledge, 2015.

الملخص
تقدم المقالة تحليال للقضايا المتعلقة بترجمة ذكريات المقاومة للنساء الالتي شاركن في موجة االحتجاجات التي
عمت مصر في  5100وتضمينها في أرشيف إلكتروني تشرف عليه مؤسسة المرأة والذاكرة .تنطلق المقالة
من فرضية أن الروايات والشهادات تلعب دورا مهما في المجال الدعوي وفى الصراع حول الذاكرة الجماعية
لمجموعة معينة أو لبلد معين .فمن شأن الروايات أن تكون مكملة أو داحضة للروايات الرسمية ومن ثم قد
تتشكل روايات مضادة للروايات التاريخية السائدة .ومع هذا ،من المهم األخذ في االعتبار أن عملية أرشفة تلك
الروايات ،من منطلق أنها عملية ترجمة للذكريات وتيسير إتاحتها لجمهور أوسع ،ليست باألمر الهين أو
البريء تماما .ذلك ألن األرشيفات بشكل عام هي من األدوات التي يستخدمها أصحاب السلطة بهدف إحكام
سطوتهم على مقدرات الناس من خالل تقديم رؤيتهم ورواياتهم بوصفها معبرة عن كل الرؤى األخرى
وفرضها على الجميع ،ومن ثم ،فاألرشيفات ال تحافظ على الذاكرة فحسب ولكنها أيضا تصنعها .لذا،
فاألرشيفات متورطة بشكل أساسي في بناء الروايات المهيمنة وفى نفس الوقت ،فهي تتيح بناء روايات مضادة
مما قد يساعد على تشكيل مستقبل مجموعة أو بلد أو وطن .
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هبة إمبابي" ،الصوفية (المنهج الصوفي) عند محمود بيرم التونسي ومنصور الحالج وجورج هيربرت"
Heba Embaby, "The Sufi Tradition in Mahmoud Beram El-Tonsy, Mansour Al-Hallaj, and
George Herbert”, Faculty of Arts Bulletin, volume 75, October 2015.

الملخص
يتناول هذا البحث تحليل الصور الشعرية في ثالث قصائد ،اثنتان تنتميان إلى التراث الشعري العربي وهما
"القلب يعشق كل جميل" ،للشاعر الكبير محمود بيرم التونسي (0٨20-02٨2م) "وهللا ما طلعت شمس وال
غربت إال وحبك مقرون بأنفاسي" للشاعر الصوفي الشهير منصور الحالج (٨55-222م) ،والثالثة تنتمي
للتراث الشعري اإلنجليزي "الحب" للشاعر اإلنجليزي المعروف جورج هيربرت (0222-02٨2م) .يهدف
هذا التحليل إلى إبراز الجانب الصوفي في هذه القصائد ،فمن المعروف أن منصور الحالج ينتمي إلى
الصوفية إال أن بيرم التونسي وجورج هيربرت ال ينتميان إلى هذه المدرسة وبالرغم من هذا فإننا نجد التقليد
الصوفي يتجلى في "القلب يعشق كل جميل "و"الحب" .تبدأ الباحثة بتعريف الصوفية والمنهج الصوفي ثم
ت وضح من خالل تحليل الصور الشعرية في القصائد السابق ذكرها كيف تتجلى الصوفية في أبهى صورها
في هذه القصائد التي تنتمي إلى عصور وأزمنة مختلفة .ففي القصائد الثالث نجد تجسيدا للتجربة الصوفية
ومنهجها في العشق اإللهي .يتناول البحث الصور الشعرية التي استخدمها الشعراء الثالثة ليصورا هذه الحالة
الصوفية المعبرة عن العشق الصوفي اإللهي .ويصور البحث هذه "المحبة اإللهية المطلقة" "ومرتبة الفناء في
الحضرة اإللهية" التي يتميز بها المذهب الصوفي.
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هالة كمال ،ترجمة وتقديم مدخل إلى البحث النسوي :ممارسة وتطبيقا ،تأليف شارلين ناجي هيسي-بايبر
وباتريشا لينا ليفي ،القاهرة :المركز القومي للترجمة.5102 ،

الملخص
هذه ترجمة لكتاب صدر عام  5111باإلنجليزية عن دار نشر سيج ،وهي من أبرز دور النشر األكاديمية
المتخصصة .وقد قامت بتأليفه كل من شارين ناجي هيسي-بايبر وباتريشا لينا ليفي ،ليضم مساهمات لعشرين
باحثة وباحث (واحد) من المشاركين في كتابة فصول الكتاب أو مقاطع مستندة إلى التجارب الشخصية
والخبرات الميدانية .وينطلق من قاعدة فكرية نسوية تجمع بين النظرية والممارسة ،مع دمج المنظور النسوي
في أبحاث العلوم االجت ماعية .ويبدأ الكتاب بدعوة إلى التعرف على البحث النسوي وممارساته وتطبيقاته.
ويشتمل الكتاب على ثالثة أبواب ،يتناول الباب األول المقاربات النسوية إلى اإلبستمولوجيا والنظرية ،ويركز
الباب الثاني على المقاربات النسوية إلى المنهجيات ومناهج البحث ،بينما يقوم الباب الثالث على مناقشة
ممارسات البحث النسوي وتطبيقاته .ويتميز الكتاب بنجاحه في التناول المفصل لكيفية دمج المنظور النسوي
في مناهج البحث المختلفة ،بما يخلق ممارسات بحثية جديدة في البحث النسوي والعلوم االجتماعية .وال يدعي
الكتاب طرح مناهج بحث نسوية بل ينطلق من مناهج البحث في العلوم االجتماعية مع الكشف عن دور
الباحثات النسويات في إضفاء البعد النسوي واستخدام المنظور النسوي على مستوى مناهج البحث وتطبيقاته
والعمل الميداني .وهو ما يتضح عبر فصول الكتاب التي تتناول مفاهيم كالموقعية النسوية واإلثنوجرافيا
النسوية وتحليل المضمون من منظور نسوي وعقد المقابالت وممارسة التاريخ الشفاهي النسوي.
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هالة كمال ،ترجمة وتحرير ،النقد األدبي النسوي ،القاهرة :مؤسسة المرأة والذاكرة.5102 ،

الملخص
يسعى هذا الكتاب إلى تقديم أهم مالمح مدرسة النقد األدبي النسوي حيث تتالقى النظرية النسوي مع النظرية
األدبية .ومن هنا يضم مجموعة مختارة من المقاالت والدراسات المتنوعة مترجمة إلى اللغة العربية ،يتم فيها
تناول قضايا منهجية في النقد النسوي في سياقات متعددة ،مع التركيز على بعض المفاهيم المحورية في النقد
النسوي مثل كتابة الجسد والسرد النسوي والفروق بين ما هو نسوي وأنثوي ومؤنث .وااللتفات إلى عالقة
النوع الدبي باإلبداع النسائي والنقد النسوي .كما يشتمل على دراسات تطبيقية في النوع األدبي والنقد النسوي
ما بين السيرة الذاتية المقاومة والذوات النسوية عبر القومية وسرديات السجن وكتابة حيوات النساء العربيات.
ويحتوي الكتاب كذلك على مقدمة مستفيضة تتناول نشأة وتطور مدرسة النقد األدبي النسوي ،كما تتتبع النقد
النسوي في مصر فترى تبلور تيارين في النقد األدبي النسوي يستند أحدهما إلى النظرية النسوية العربية بينما
ينطلق اآلخر من داخل مدرسة النقد األدبي العربي .كما تلتفت المقدمة إلى قضية الترجمة فتتوقف أمام تجربة
ترجمة النصوص النسوية إلى اللغة العربية وذلك في إطار علم الترجمة .هذا وقد صدر هذا الكتاب ليكون هو
الكتاب الخامس ضمن سلسلة "ترجمات نسوية" التي تصدرها مؤسسة المرأة والذاكرة بهدف إتاحة المعرفة
الثقافية الصادرة عن المؤسسات األكاديمية الغربية من خالل نقلها إلى اللغة العربية بهدف العريف بها
وتشجيع التفاعل الفكري معها بالفهم والنقد والتطبيق والتفنيد.
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هالة كمال" ،إدراج حقوق النساء في الدستور المصري :تأمالت شخصية"
”Hala Kamal, “Inserting Women’s Rights in the Egyptian Constitution: Personal Reflections,
Journal for Cultural Research, vol. 19, issue 2, (2015), pp. 150-161.

الملخص
تركز هذه المقالة على حقوق النساء في الدستور المصري ،وذلك في ضوء تاريخ مصر الدستوري وتاريخ
النضال النسوي المصري في سياق الثورة المصرية .ويستند الطرح المقدم هنا بدرجة كبيرة إلى التجربة
الشخصية في العمل النسوي المصري نحو تضمين حقوق النساء في دستور جمهورية مصر العربية ،منذ
مايو  .5100وينقسم المقال إلى جزأين ،يتناول الجزء األول الحركة النسوية المصرية في ضوء تاريخ مصر
الدستوري .أما الجزء ال ثاني فيناقش أشكال جندرة الدستور مع التركيز على ثالثة نقاط ،وهي :مفهوم الدستور
باعتباره عقدا اجتماعيا ،والفاعلية النسوية والنضال النسوي من أجل تضمين حقوق النساء في دستور .5102
وتنطلق هذه المقالة من نقطة تجمع بين المنظور الشخصي والتاريخي في سبيل ترسيخ استمرارية وتواصل
التاريخ النسائي ضمن التاريخ الوطني.
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هالة سامي" ،االستخدام االستراتيجي للثقافة :دور المرأة المصرية في هدم معايير النوع وإعادة تعريفها"
Hala G. Sami, "A Strategic Use of Culture: Egyptian Women’s Subversion and Resignification of
Gender Norms”, Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons from the Arab
World. Eds. Maha El Said, Lena Meari and Nicola Pratt, London: Zed Books, 2015, pp. 86-105.

ملخص
على الرغم من الدور المحوري الذي لعبته المرأة في ثورة  52يناير  5100جاء برلمان ما بعد الثورة ُم َر ِوجا ً
إلزاحة المرأة عن المجال العام وإقصار دورها على المجال الخاص ،خاصةًًً فيما يتعلق بدورها كأم
ب محافظٍ غلب عليه مزاج سياسي يميني متشدد.
وزوجة .فقد أزاحت هذه المؤسسة التشريعية الستار عن خطا ٍ
يتناول هذا الفصل في الكتاب بعض النماذج المقا ِومة لتلك النظرة الضيقة لدور المرأة في المجتمع المدني في
أعقاب الثورة وهي بمثابة نماذج ناشطة سياسيا ً حرصت على تقديم صورة مختلفة للمرأة .ومن خالل هذه
الدراسة تظهر إشكالية دور المرأة في المجتمع ومحاولة محاصرتها في المجال الخاص وسلبها الحق في
التواجد في المجال العام والمشاركة فيه .وتتم عملية المقاومة من خالل دحض القوالب التقليدية التي عادة ً ما
ترتبط بصورة المرأة في المجتمع وذلك باالستعانة ببعض النماذج اإليجابية من التراث الثقافي المصري
وخاصةً الثقافة الشعبية .وتصبح الثقافة في هذا السياق أداة للمقاومة والتمكين وليست إطارا ً ضيقا ً يغلب عليه
أيديولوجية السلطة األبوية.
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نادية الخولي" ،ترجمة أليس في بالد العجائب إلى العربية بين الممكن والمستحيل"
Nadia El Kholy, “The Possibility/Impossibility of Translating Alice in Wonderland into Arabic,
in Alice in A World of Wonderlands, eds. Jon Lindseth and Allan Tannenbaum, New Castle: Oak
Knoll, 2015.

الملخص
تتناول هذه الورقة عرض للصعوبات اللغوية التي واجهت المترجمة في ترجمة أليس في بالد العجائب إلى
اللغة العربية .وذلك ألن النص يحتوي على المحاكاة الساخرة ،التورية (وخاصة الهوموفون) ،التالعب
باأللفاظ ،والنكتة اللفظية ،و"تحدث" األسماء ،باإلضافة إلى عناصر أخرى من أنماط كارول اإلبداعية التي
تظهر تقريبا في كل صفحة وتؤدي إلى تأثيرات هزلية للمفارقة ،مما يجعل هذا الكتاب تحديا حقيقيا
للمترجمين .باإلضافة إلى استخدام القصة األساليب المتنوعة والمميزة من أسلوب ،لهجة خاصة من الصوت،
والتناص والتفاعل الذكي بين الخيال والواقع ،وأن النص االنجليزي به جميع أنواع النماذج الصوتية،
"لألخطاء" المورفولوجية والمعجمية والنحوية أو الحيل اللغوية مثل التنفيذ الذكي والبارع من هجاء الذع،
والغاز ماكرة واألحاجي التي ال معنى لها ،وكلها عوامل تساهم في خلق نص صعب للغاية في الترجمة .وكان
قلقي الرئيسي عند ترجمة أليس الحفاظ على المعنى الحقيقي والرسالة المقصودة ،ونقلها بشكل مقنع إلى اللغة
العربية مع عدم فقدان النكهة الخاصة للنص من تالعب كارول بالكلمات وفي الوقت نفسه الحفاظ على روح
الدعابة في النص.

21

منى رضوان ،ثورة الشباب :مقاالت لتوفيق الحكيم
Mona Radwan, trans., The Revolt of the Young: Essays by Tawfiq al-Hakim, Foreword by
Roger Allen, Syracuse University Press.

الملخص
كتاب ثورة الشباب هو عبارة عن مجموعة مقاالت لتوفيق الحكيم نشرت عام  .0٨22ويعد الحكيم من أهم
الكتاب والمفكرين العرب في القرن العشرين .وقد ظهرت الترجمة اإلنجليزية لهذا الكتاب في يناير 5102
بترجمة منى رضوان .أما العنوان األصلي للكتاب فهو ثورة الشباب :قضية القرن الحادي والعشرين فكأنما
يتنبأ الكاتب بثورة  52يناير  .5100وفى هذا الكتاب يتحدث الحكيم ( )0٨21-02٨2عن ترابط وانفصال
األجيال ثقافيا وفنيا واجتماعيا .وفي مقدمة الكتاب يتحدث الحكيم عن الثورة وباألخص ثورة الشباب ألن
الثورة كما يقول تحتاج الى الحيوية وهي ما يمتلكه الشباب .أما الفصل األول في الكتاب المكون من عشرين
فصال فيتناول حلقات األجيال وكيف أن كل جيل البد أن يمد يده الى الجيل الذي يليه وخاصة في مجال الفكر
واألدب والفنون .والفصل الثاني يدور حول مسؤولية كل جيل عن أفكاره وينصح الحكيم أن يفسر ويشرح كل
جيل أفكاره حتى ال يساء فهمها من األجيال الجديدة .وفى الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن انفصال األجيال
الذي حدث بين جيل جده وأبيه وجيل ابن الحكيم .ففي األجيال األولى كان األب يفرض رأيه على أبنائه وجيل
ابنه يفرض إرادته على آبائه .وفي الفصل قبل األخير يرى الحكيم أن البعث سيكون على يد الشباب مع
اإلشارة إلى األسطورة المصرية القديمة لحورس وأوزوريس.
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لميس النقاش ،ترجمة ،عشت وشفت :مذكرات ليلي دوس ،القاهرة :دار المحروسة.5102 ،

الملخص
عشت وشفت عنوان مذكرات ليلى دوس ( )5102-0٨01واحدة من مؤسسات جمعية تحسين الصحة والتي
أمضت حياتها في العمل االجتماعي التطوعي .وهذه المذكرات تحكي حياتها الخاصة كفتاة في النصف األول
من القرن العشرين في مصر فتلقي الضوء على حياة المصريات في تلك الفترة وعلى ما كان لهن من فرص
ضئيلة وأحيانا منعدمة لخلق حياة مستقلة بعيدا عن الدور التقليدي للمرأة داخل البيت .وتروي المذكرات
تفاصيل احدى المبادرات المبدعة التي خلقتها ليلى دوس وزميالتها في جمعية تحسين الصحة حيث استجمعن
كل الحماس والمجهود والعلم الذي توفر لهن باالضافة لعالقاتهن بأوساط السلطة بحكم انتمائهن للطبقات العليا
في مصر في ذلك الوقت لتأسيس جمعية تخدم مرضى السل وتعتني بأسرهم أثناء عالجهم .وقصة تأسيس هذه
الجمعية من العدم واستمرارها بالمجهودات التطوعية قصة ملهمة حقا وتستحق أن يعرف تفاصيلها كل مهتم
بالعمل العام والتطوعي .وتقدم ليلى دوس هذه التجربة بكل تواضع وصدق وأمانة فهي رغم ما تسرده من
انجازات كبيرة ساهمت وال شك في تغيير حياة كل من تلقى المساعدة من هذه الجمعية ،تقول صراحة “أن
االنجاز األهم لجمعية تحسين الصحة هو أنها استطاعت أن توقظ ضمير الحكومة واألثرياء ليتحملوا
مسئوليتهم نحو المحتاجين “.والمذكرات تحتوي كذلك جوانب هامة من تاريخ مصر السياسي من وجهة نظر
صاحبتها التي خبرت ثورتي مصر في العصر الحديث ثورة  0٨0٨وثورة  ،5100فكانت في الثورة األولى
الطفلة التي تتابع أباها المحامي المرموق المدافع عن ثوار  0٨0٨وعضو لجنة صياغة الدستور المصري:
توفيق باشا دوس ،وفي الثورة الثانية تقتحم ميدان التحرير على كرسي متحرك مع أحفادها ،وسيرى القارئ
كيف تضئ حكاياتها عن الثورتين تاريخ مصر بشكل مختلف فترى ثورة  5100فيما تحكي ليلى دوس عن
 0٨0٨وترى الخط الواصل بين هموم المصريين ومعانتهم ونضالهم على مدى قرن من الزمان .وهذه
المذكرات في النهاية سيرة ذاتية لمعاناة وانتصارات إنسانة تتحدث بصدق نادر عن حياتها وتجاربها الخاصة.
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لميس النقاش" ،صورة مدرس اللغة العربية في الرواية :دراسة في روايتي األرض لعبد الرحمن الشرقاوي
ووليمة ألعشاب البحر لحيدر حيدر" ،في نحو عالمية اللغة العربية ،تحرير لبنى يوسف وعوض الغباري،
القاهرة.5102 ،
Lamis al-Nakkash, ““The image of the Arabic Language teacher in the novel: a study of The
Land (1954) by Abdel Rahman al Sharkawy, and A Feast to Sea Weeds (1984) by Haydar
Haydar” in Internationalizing Arabic Language, eds. Loubna Youssef and Awad Ghobary, Cairo,
2015.

الملخص
تحاول هذه الورقة مقارنة الصورة النمطية لمدرس اللغة العربية بتلك التي تقوم الروايتان محل الدراسة
بطرحها .والدراسة تتناول رواية األرض ( )0٨22لعبد الرحمن الشرقاوي ،ورواية وليمة ألعشاب البحر
( )0٨22لحيدر حيدر .ونجد في الروايتين أن صورة مدرس اللغة العربية تتقاطع وتختلف مع الصورة
النمطية في محاولة لتوصيل رسالة الرواية .وتخلص الدراسة إلى أن الروايتين يتبنيان موقفا مشابها فيما يتعلق
بإمكانية وصل الفجوة بين اللغة العربية وأهلها من خالل التعليم .فال يمكن استعادة العالقة بين الناس و اللغة
العربية ما لم يشعروا بارتباطها بهم وتعبيرها عنهم ،واستعادتها من السلطة التي سخرتها لصالحها .ربط اللغة
العربية بالواقع يعيدها للحياة ،ويعيد للناس تراثهم وتاريخهم الذي اغتربوا عنه كرها في السلطة .وفي رواية
األرض يقوم المدرس بدور الوسيط بين الفالحين والسلطة فيكتب العرائض دفاعا عن الفالحين ،وأثناء هذه
الخبرة يتغير وتتغير عالقته باللغة نفسها فمحمد أفندي المتعالي على الفالحين في أول الرواية يكتب بلغة
متكلفة ال يفهمها الفالحون متقربا من السلطة ،في حين يغيره انخراطه في نضال الفالحين وسجن أخيه وتنتهي
الرواية وهو يكتب عريضة بلغة مختلفة تماما عن التي بدأ بها :لغة “من القلب” .أما مهدي جواد في رواية
وليمة ألعشاب البحر فيجعل وظيفته كمدرس لغة عربية في الجزائر مهمة ثورية وهو الثوري المهزوم المنفي
من العراق .وفي السنة الدراسية التي نراه فيها ينجح في التواصل مع طالبه وفي تعليم آسيا العربية ونجاحها،
ويمثل هذا النجاح وقوفا للمؤلف إلى جوار شخصيته رافعا رايتها رغم الهزيمة التي تطاله وتقضي عليه
وتدفعه إلنهاء حياته ملقيا بجسده "وليمة ألعشاب البحر".
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لبنى إسماعيل ،ترجمة ،المسرح والسياسية ،تأليف جو كيلهر ( ،)511٨القاهرة :المركز القومي للترجمة،
.5102

الملخص
في هذا العمل المتفرد ،المسرح والسياسة ،يتناول جو كيلهر ،أستاذ المسرح وفن األداء في جامعة
روهامبتون بالمملكة المتحدة ،والذي يعتبره العديد من القراء أكثرالمعلقين لباقة وسالسة فيما يتعلق بالمسرح
المعاصر المقدم باللغة اإلنجليزية ،العالقة المركبة بين المسرح والسياسة ،ويضع العديد من الفرضيات التي
تنشأ من الحديث المشترك عنهما محل جدال .يعرض كيلهر هذه الفرضيات الواحدة تلو األخرى تحت عناوين
ست رئيسية" :السياسة"" ،المسرح"" ،العمل"" ،المتعة"" ،المسرح السياسي"" ،رسل عنيدون" .وتتمحور
األسئلة حول ما يلي :ماذا يحدث للسياسة عندما تتجسد في شكل مسرحي؟ كيف يقوم المسرح بتوظيف
السياسة ،والتشكيك في آلياتها والدور المنوط بها سواء في المجتمع أو على خشبة المسرح؟ ثم يتصدي كيلهر
لبعض األفكار المتأصلة عن الترفيه والتواصل ،وينهل أمثلته بدءا ً من نظريات أفالطون وصوال إلى رانسيير،
متناوال شيكسبير واإلعدادات الفنية لمسرحيته يوليوس قيصر مرورا ببيتر هاندكه ووصوال إلى ديبى تاكر
جرين.
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لبنى إسماعيل’" ،النموذج الثورى‘ و’فن المكر‘ ،نحو قيم إبداعية مشتركة في الرؤية المسرحية لكل من وول
شوينكا ولينين الرملي :مسرحية في بيتنا شبح ( )5112نموذجا".
Lobna Ismail, “‘The Revolutionary Ideal’ and ‘The Art of Cunning’: Mutual Creative Values in
the Theatrical Vision of Wole Soyinka and Lenin Al-Ramly – Fi Baytena Shabah (2005) as a
Model.” L’étude comparé et al dialogue des littératures, Academie Tunisienne des Sciences, des
Letterset des Arts Beit al Hikma, Carthage, 2015.

الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى رسم حوار افتراضي بين القيم المسرحية للكاتب النيجيري وول شوينكا،
والتي روج لها في محاضرته الشهيرة "الدراما والنموذج الثورى" ( ،)0٨12والرؤية االجتماعية والفنية
للمسرحي المصري لينين الرملى فى شهادته المكتوبة والمعنونة "كوميديا الشرق ،فن المكر" (.)5112
وتتناول الورقة بالتحليل تجسد وتناغم طرفي الحوار في العرض المسرحى األول لنص لينين الرملي "فى
بيتنا شبح" على مسرح ميامي بالقاهرة ( )5105للمخرج المصرى المعروف عصام السيد .ويعنى الحوار بما
هصفه شوينكا بـ "النموذج اإلبداعى فى المسرح الثورى" ،ويعني به التفعيل الذكي لقدرة التجديد االجتماعية
والثورية الكامنة فى العمل الدرامى والتي ال تتحقق ،كما يتصور العديد من النقاد ،من خالل "الحقن
المقصود" بجرعة أحالم لجمهور قلق تهفو نفسه للتغيير ،أو عن طريق التوجه إلرضاء و"تدليل" تلك
األحالم من خالل لغة المسرح واألداء الحي "المهيج" لممثل بارع يتدثر بتلك اللغة ،وهو ما قد يحدث على
مستويات متنوعة فى عالم المسرح" ،المستوى الروحانى أو المستوى اإلجتماعى الثورى" .فمنشأ اإلبداع فى
مجال الدراما ،كما يوضح شوينكا ،هو استيعاب الكاتب لقدرة العرض المسرحي على إثارة الوجدان الفردى
أو الوجدان العام من خالل تجربة المواجهة والظهور على المسرح ،ومتابعة الجمهور لدراما التكشف
والوجود والهزيمة واالنكسار ،ثم استيالد رؤية اجتماعية (سياسية) تبحث داخلنا  -كجمهور -بعد نهاية
العرض عن ما يتخطي "حوارها الصامت" ،أي عن ما يفجر قدرتها على تغيير وإعادة توجيه واقع ما .وهى
نفس القدرة التى يحاول لينين الرملى دائما اصطيادها وتفعيلها من خالل تأكيده على الفصل الواعي بين
المفاهيم المشوشة التى تخلط بين األيدولوجيا السياسية والرؤية االجتماعية ،والحفاظ على "خلطة" الترفيه
الشعبى والتناول السياسى الجاد للواقع من منظور اجتماعى .وعليه تتناول الورقة البحثية "االستراتيجيات
الماكرة" واإلمكانيات التشكيلية للعرض الساخر "في بيتنا شبح" والذي يبحث ،كما تعبر الناقدة نهاد صليحة،
عن جذور الشعور بالفوضى ،والحيرة ،وفقدان االتجاه ،والتشوش المطلق الذى سكن وأصاب العقل المصرى
والثقافة المصرية بقصور الرؤية لعقود طويلة ،والذى تسبب فى إعاقة تطورهما فى الماضى والحاضر.
يطرق الرملي من خالل العرض أبواب الوجدان الفردي والعام للمتفرج ليقتلع من الالوعي الجمعي أكثر هذه
الجذور خطورة :الجهل والشره والخرافة واستغالل الدين وكذلك – وهو األخطر على اإلطالق – التفكير غير
العقالنى وغير المنطقى .ويتضح كل ما سبق من خالل مجموعة من الشخصيات/أوالد وبنات العم الذين
يجتمعون فى بداية المسرحية للحصول على ميراثهم بعد وفاة الجد ،وهو الميراث المتمثل فى بيت عظيم ،لكنه
متهالك ،تسكنه ،كما يدعى البعض ،األشباح .وتعكس الشخصيات/األقرباء ،كل بطريقته ،الجمود الثقافى
المصرى الناتج عن إهمال فن الشك ،والركود الوجودى الناتج عن رؤية ميتافيزيقية للحياة ،والفشل العام
للتفكير العلمى والنقدى ،وأخيرا انحدار أشكال الحياة المرتبطة بالعمل االنتاجى فى المجتمع.
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عال حافظ" ،لغة الطفل في رواية األطفال خيال الحقل ( )0٨2٨لعبد التواب يوسف" ،في نحو عالمية اللغة
العربية ،تحرير لبنى يوسف وعوض الغباري ،القاهرة :جامعة القاهرة ،ص.022-012
Ola Hafez, “Child Language in Abdel-Tawwab Youssef's (1969) Children's Novel
The Scarecrow”, in Towards Internationalizing the Arabic Language, Loubna
Youssef & Awad Al-Ghobary (eds.), Cairo: Cairo University, pp. 175-188.

الملخص
طالما ساهمت قراءة ادب األطفال في تشكيل وعي الطفل باللغة والمفاهيم العقلية واالجتماعية المناسبة لسنه.
تقع هذه الدراسة في مجال علم اكتساب اللغة حيث اثبتت دراسات عديدة ،منها دراستا Clark and Clark
 1977و  ،Short and Candlin 1989دور األدب في اكتساب اللغة من خالل مراحل اكتساب اللغة
المختلفة .ومن الروايات التي القت نجاحا ً واسعا ً في ادب األطفال رواية "خيال الحقل" لعبد التواب يوسف
( )0٨2٨والتي طبعت منها ماليين النسخ وضمتها قائمة "أفضل األفضل" األلمانية .يقوم هذا البحث بتحليل
هذه الرواية للتعرف على مناسبة اللغة المستخدمة بها لقدرات الطفل المفاهيمية واللغوية حيث يركز الكاتب
على مجاالت معينة من الخبرات والمفردات المألوفة ويقوم بتبسيط العناصر الجديدة بغرض تيسير الفهم
والتشويق .وتقوم هذه الدراسة بتحليل الرسوم المستخدمة ودور الراوي الذي يقوم به خيال الحقل ودراسة
انواع المفردات التي ترتبط بحياة الطفل اليومية مما يساعد الطفل على تذكرها ورسم صورة ذهنية واضحة
لها كما يثري حصيلته اللفظية بمفردات جديدة يشرحها الراوي بشكل يندمج مع السياق .ومن الناحية النحوية
تتدرج الرواية من البساطة النحوية والجمل القصيرة المتعاقبة في اول الرواية لتعين الطفل على القراءة
السلسة الى جمل طويلة مركبة تقطعها عالمات الترقيم بغية تيسير الفهم مع تقدم القصة واندماج القارئ.
وبذلك يوضح البحث كيف نجح الكاتب في تحقيق هدفي األدب المعروفين بالتعليم واإلمتاع من حيث التعليم
غير المباشر من حيث صقل مهارة القراءة وإثراء الحصيلة اللغوية للقارئ والتدرج بالتراكيب النحوية من
األسهل لألكثر تعقيدا ً من ناحية ،وامتاع القارئ بالشخصيات الخيالية وانتصار الحق والنهاية السعيدة من ناحية
اخرى.

1

شيرين أبوالنجا" ،إعادة بناء الجندر في مصر ما بعد الثورة"
Shereen Abouelnaga, "Reconstructing Gender in Post-Revolution Egypt" in Rethinking Gender in
Revolutions and Resistance: Lessons from the Arab World, eds. Maha El Said, Lena Meari and
Nicola Pratt, London: Zed Books, 2015, pp. 35–58.

الملخص
تحاول هذه الورقة فهم العملية التي يتم بها ظهور أشكال جديدة من الجندر ،وهي أشكال تعتمد على المواجهة
الخطابية والتكتيكية مع الخطاب االجتماعي والسياسي للسلطة .ألقد أرسي هذا الخطاب جزءا من هيمنته عبر
ترسيم المعرفة المتعلقة بذاتية النساء وأجسادهن .إال أن اصرار النساء (والرجال) على مواجهة هذا الخطاب
عبر التواجد بفاعلية في المجال العام قد أدي إلي تحويل تلك الممارسات الخطابية المؤسسية إلي مواقع
للصراع والتحدي .وبشكل مفارق ،تؤدي ممارسات هذا الخطاب ،وتحديدا أشكال العنف الموجه إلي النساء،
إلى خلق خطاب معاكس تماما ،أي خطاب مقاومة يسمح بنفي فكرة الضحية لصالح إرادة التغيير النابعة من
الرؤية النسوية ،وهو ما يسمح بدمج الشخصي والسياسي معا .فيتحرر الجسد من القيود المعرفية والخطابية
المفروضة عليه ويتحول إلي وسيلة مقاومة .وتؤكد شهادات النساء اللواتي تعرضن إلى العنف أن الجندر ليس
إال مفهوما مصنوعا و ُمقحما ،وهو ما يجعل الصمت حيال هذه الوقائع مفروضا بالقوة.

1

دينا أمين" ،المسرح"
Dina Amin, “Theater”, The Cambridge Companion to Modern Arab Culture, Cambridge
University Press, 2015.

الملخص
تحاول هذه الدراسة تفسير وتحليل العالقة المعقدة القائمة بين المسرح العربي والتقاليد الدرامية الغربية منذ
منتصف القرن التاسع عشر .وفي سبيل ذلك يتم اتباع نهجين للبحث :األول هو التأريخ لوصف مسار
العروض العربية من التقليدية إلى الحديثة ،والثاني مقارن حيث يتم دراسة المعايير الدرامية العربية ومقارنتها
باألوروبية.

1

دينا أمين" ،المسرح العربي بين الحداثة والتراث"
Dina Amin, “Arab Theater between Tradition and Modernity”, The Modernist World, Routledge.
2015.

الملخص
لقد اختلف المفكرون العرب على مفاهيم األصالة أو الموروث الثقافي والحداثة منذ منتصف القرن التاسع
عشر ،وال يزال هذا الجدل مستمرا حتى يومنا هذا .ويتجلى هذا الجدل في أربع مراحل أو منعطفات تاريخية:
منتصف القرن التاسع عشر ،وبداية القرن العشرين ،وما بين  ،0٨21-0٨21وأخيرا ما بعد  .0٨21ويركز
هذا البحث على الفترتين األخيرتين (فترة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين) فقط
ألهميتهما في حاضر الثقافة العربية .الجزء االول من البحث يلقي الضوء على نقاط الجدل واالختالف
الرئيسية حول أهمية الحداثة ،والجزء الثاني يستعرض ويحلل إرهاصات الحداثة على المسرح العربي.

1

خالد توفيق ،ترجمة ،موسوعة أكسفورد للبالغة ،القاهرة :المركز القومي للترجمة.5102 ،

ملخص
اشتركت في ترجمة موسوعة أكسفورد للبالغة التي صدرت عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة ،فةي ثالثةة مجلةدات
ضةةخمة .الموسةةوعة هةةي األضةةخم واألشةةمل مةةن بةةين الموسةةوعات الحديثةةة المخصصةةة لعلةةم البالغةةة ،وقةةد صةةدرت فةةي
نسختها الورقية في عام  ،5110وفي نسختها اإللكترونية في عام  .5112شارك فةي تةأليف الموسةوعة نخبةة مةن أبةرز
البالغيةةين فةةي العةةالم المعاصةةر .وضةةمت قائمةةة المتةةرجمين العةةرب األسةةاتذة :د.بةةدر مصةةطفى ،ود.حجةةاج أبةةو جبةةر،
ود.حسام أحمةد فةرج ،وأ.د.خالةد توفيةق ،وأ.د.مهةا حسةان ،ود.عةزة شةبل ،ود.عمةاد عبةد اللطيةف ،ود.محمةد الشةرقاوي،
ود.محمد فوزي الغازي ،ود.محمد مشبال ،ود.مريم أبةو العةز .وأشةرف علةى ترجمةة الموسةوعة وقةددمها الةدكتور عمةاد
عبد اللطيف ،أستاذ مساعد البالغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة ،واشترك في مراجعتها مةع أ.د.مصةطفى لبيةب .تقةع
الترجمة العربية للموسوعة في ثالثة مجلدات وتتضمن أكثر من مائتي مدخل ،وتقدم معلومات وافرة عن آالف المفةاهيم
ى واسة ًعا مةن الموضةوعات
والمصطلحات والظواهر والكتب والمدارس والشخصيات وثيقة الصلة بالبالغة .وتعالج مةد ً
صةلة للبالغةة فةي ماضةيها
التي تقع في صلب علم البالغة أو تتقاطع معه أو تتماس به .تقدم الموسوعة صورة دقيقة ومف د
وحاضرها ،موليةً اهتما ًما متميِ ًزا لآلفاق التي ترتادها في الوقت الراهن ،وتلك التي يمكنها ارتيادها في المستقبل.
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أميمة أبوبكر" ،التراث التفسيري لنشأة وتشكل مفهوم ’القوامة‘"
Omaima Abou-Bakr, “The Interpretive Legacy of Qiwamah as an Exegetical Construct” in Men in
Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition, eds. Ziba Mir-Hosseini, Mulki AlSharmani, and Jana Rumminger, London: Oneworld Publications, 2015, 44-64.

الملخص
يتتبع الفصل تطور فكرة السلطة والتفوق الذكوري من خالل تحليل مفهوم القوامة في التفاسير اإلسالمية .يقدم
البحث قراءة ’جينيولوجية‘ لفهم وتفسيرات آية  22من سورة النساء ليوضح كيف نشأت وتكونت القوامة فقهيا
وتشريعيا وخطابا ،لتؤثر بدورها على تشكيل وضع تراتبي منقوص للمساواة بين الجنسين داخل األسرة ،وكيف
رسخت فكرة التفوق والسلطة الذكورية مقابل دونية واعتمادية النساء .كما يُظهر التحليل التغيرات في فهم اآلية
ابتداء من المفسر الكالسيكي الطبري في القرن العاشر الميالدي حتى المحدثين من أمثال محمد عبده .ثم
يتعرض الجزء األخير لبعض مناهج التفسير التي يتبناها عدد من العلماء اإلصالحيين المعاصرين لتقديم
قراءات بديلة.

2

أميمة أبوبكر" ،التيار النسوي اإلسالمي والتباسات العمل السياسي’ :الحسن كريه والكريه حسن‘"
Omaima Abou-Bakr, “Islamic Feminism and the Equivocation of Political Engagement: ‘Fair is
foul, and foul is fair’” in Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons from the
Arab World, eds. Maha El Said, Lena Meari, and Nicola Pratt, London: Zed Books, 2015, 181204.

الملخص
يستدعى صعود وسقوط الحكم اإلسالمي في مصر مؤخرا التأمل ليس فقط في دور أفكار النسوية اإلسالمية
في المجتمع ولكن أيضا في تأثير تحرك وتبدل اإلطار السياسي على الحركات النسائية وفى قضية المعارضة
النسوية على أساس المبادئ األخالقية .ال تتبنى هذه الدراسة منظور الثنائية المعتادة بين العلمانية واإلسالمية
أو نقد العلمانية الليبرالية ،بل تركز على نقد أي حركة نسائية – علمانية أو إسالمية – عندما تخضع إلى
االحتواء واإلسكات من قبل نظام سياسي فاسد .باإلضافة إلى مناقشة مسألة ’نسوية الدولة‘ ،تحاول الباحثة
بلورة مفهوم عن موقف سياسي يتحلى ب ُمثل أخالقية يتبناه تيار النسوية اإلسالمية ويعبر عنه .كما تعرض
فكرة أنه حتى ينمو فكر النسويات اإلسالميات ويتطور في اتجاه حركة اجتماعية ضميرية وناشطة ،يجب أن
معارضة من سياسات وأخالقيات كل من المؤسسة الدينية والنظام الحاكم — ضد إهدار العدل
يتخذوا مواقف
ِ
واألبوية التسلطية لدى كل منهما.

3

أماني بدوي" ،كيف تمارس اللغة اإلنجليزية في الكتب الدراسية ذات المستويات المختلفة"
Amani Badawy, “How Language is Practiced in ELT Course Books on Different Levels”, The
International Journal of Humanities and Social Studies (HS1512-009). Globeedu Publishing
Group. Vol 3, issue 12 (December 2015).

الملخص
حاولت الدراسة اختبار اقتراح يالدين ( )0٨21المسمى بالنهج النسبي في تصميم المناهج الدراسية من خالل
تحليل األنشطة في كتب تعليم اللغة االنجليزية للمستويات :المبتدئ والمتوسط والمتقدم ،وبتطبيق نظام الفصل
االفتراضي الذي اقترحه ( )Savignon 1997لنرى كيف مكونات تدرج التواصل في هذه الكتب وكيف يتم
تحديد األولويات في كل مستوى .تم أخذ عينة من  0٨2من األنشطة المستخدمة في كل مستوى ،أي ما
مجموعه  ،222وتم اختيارهم عشوائيا لتصنيفها وحساب الترددات .تم التوصل إلى النتائج التالية .أوال ،كل
مكونات التواصل :اللغة لغرض ،فنون اللغة ،لغتي هي أنا وأنا سأكون  ...وأنت ستكون ،انعكست كلها في
أنشطة المستويات الثالثة ،باستثناء استخدام المكون األخير وهو اللغة خارج الفصل الدراسي .ومع ذلك ،في
حين تم إعطاء وزن أكبر لمهارات اللغة (األنشطة التي تركز على الدقة اللغوية) في المرحلة األولى ،أعطيت
األولوية للغتي هي أنا (أنشطة صوت الشخصية) في المستوي المتوسط والمراحل المتقدمة .ثانيا ،أعطت
الدراسة الدعم لنهج يالدين النسبي كما وجد أن أنشطة الدقة اللغوية تضاءلت مع التقدم نحو مستويات أعل،
وأخيرا استغرق اندماج أكثر من عنصر واحد في نفس النشاط مكانا أكبر في جميع المستويات الثالثة وزاد
التردد كلما زادت الكفاءة1

الكلمات الدالة :الكفاءة التواصلية ،كتب تدريس اللغة االنجليزية ،مستويات الكفاءة المختلفة ،الفصول الدراسية
االفتراضية في نموذج سافيجنون ،النهج النسبي ليالدين

2

آمال علي مظهر" ،الطقوس واألسطورة في مسرحية داليا بسيوني سحر البرلس"
Amal Aly Mazhar, “Ritual and Myth in Dalia Bassiouny’s Magic of Borolos”, Arab Stages, Vol
1, issue 2 (Spring 2015), Michael Segal Theatre Centre Publications (New York).

الملخص
في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير  5100شهدت الساحة المسرحية موجة جديدة من فناني المسرح
المستقل مثل داليا بسيوني الممثلة/المخرجة والدراماتورج ،وهي تصف نفسها أنها مزيج من الفنانة والناشطة
السياسية .يهدف "المسرح المستقل" ،خالفا للمسرح المدعم من قبل الدولة ،الي إحداث حراك اجتماعي
وسياسي .يسعي البحث للتأكيد على أن المسرحية تناقش الهوية النمطية للمرأة بهدف تفكيكها ومناهضتها،
وأيضا لكي يوجه النقد للمجتمع الذي يقاوم فكرة التغيير ويدعوه لمحاربة الجمود .يستند البحث على فكرة أن
أداء الطقوس واألسطورة ال يهدف فقط إلى "الفرجة المسرحية" ،ولكنه موظف باعتباره أداة لمناهضة الجمود
المجتمعي ولكي يرسخ الدعوة إلى تكاتف وتضامن نسوى بغرض تمكين المرأة .إحدى المحاور في البحث هو
مناقشة استخدام وتوظيف األسطورة والطقوس واألغاني الشعبية والفولكلورية بهدف إحداث التغيير وليس
بهدف ترسيخ األوضاع القائمة.

قائمة المحتويات
.2
.3
.2
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.22
.22
.23
.22
.21
.02
.21
.21
.21
.21
.32
.32
.33
.32

آمال علي مظهر

الطقوس واألسطورة في مسرحية داليا بسيوني سحر البرلس
أماني بدوي
كيف تمارس اللغة اإلنجليزية في الكتب الدراسية ذات المستويات المختلفة
أميمة أبوبكر
التيار النسوي اإلسالمي والتباسات العمل السياسي’ :الحسن كريه والكريه حسن‘
التراث التفسيري لنشأة وتشكل مفهوم ’القوامة‘
خالد توفيق
موسوعة أكسفورد للبالغة ،ترجمة
دينا أمين
المسرح العربي بين الحداثة والتراث
المسرح
شيرين أبو النجا
إعادة بناء الجندر في مصر ما بعد الثورة
عال حافظ
لغة الطفل في رواية األطفال "خيال الحقل" ( )0٨2٨لعبد التواب يوسف
لبنى إسماعيل
’النموذج الثورى‘ و’فن المكر‘ ،نحو قيم إبداعية مشتركة في الرؤية المسرحية لكل من وول شوينكا ولينين الرملي:
مسرحية في بيتنا شبح ( )5112نموذجا
المسرح والسياسة ،ترجمة
لميس النقاش
صورة مدرس اللغة العربية في الرواية
عشت وشفت :مذكرات ليلي دوس ،ترجمة
منى رضوان
ثورة الشباب :مقاالت لتوفيق الحكيم ،ترجمة
نادية الخولي
ترجمة أليس في بالد العجائب إلى العربية بين الممكن والمستحيل
هالة سامي
االستخدام االستراتيجي للثقافة :دور المرأة المصرية في هدم معايير النوع وإعادة تعريفها
هالة كمال
إدراج حقوق النساء في الدستور المصري :تأمالت شخصية
النقد األدبي النسوي ،ترجمة وتحرير وتقديم
مدخل إلى البحث النسوي :ممارسة وتطبيقا ،ترجمة
هبة إمبابي
الصوفية (المنهج الصوفي) عند محمود بيرم التونسي ومنصور الحالج وجورج هيربرت
هدى الصدة
أرشيف األمل :ترجمة ذكريات الثورة
النسوية والتاريخ :مقاالت مختارة في دراسات النوع ،تحرير وتقديم
تعريف بالمشاركات والمشاركين

ملخصات األبحاث المنشورة
عام 5102
إعداد:
د .هالة كمال
لجنة البحث العلمي:
د .هالة سامي (منسقة)
د .ريم الدجوي
أ .زينب مجدي
د .سونيا فريد
أ .فاطمة الزهراء رامي
أ .مريم النقر
أ.د .منى إبراهيم
أ.د .نادية الخولي

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
كلية اآلداب – جامعة القاهرة
edcu.edu.eg

ملخصات األبحاث المنشورة
عام 5102

قسـم اللغـة اإلنجليزيـة وآدابهـا
كليـة اآلداب – جامعـة القاهـرة
edcu.edu.eg

