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Amal Aly Mazhar, trans. Chinua Achebe’s No Longer at Ease, Cairo: National
Centre for Translation, 2016.
.6102 ، المركز القومي للترجمة: القاهرة، رواية تشينوا أتشيبي لم يعد هناك إحساس بالراحة،)آمال علي مظهر(ترجمة

ABSTRACT
Chinua Achebe’s No Longer at Ease (1960), was translated into Arabic by Amal Mazhar,
and published by The National Centre for Translation in 2016. The importance of the
novel, the third sequel in Achebe’s trilogy, is that it depicts a post-independence Nigeria
in a state of flux and change, which endanger its cultural and social identities. It is worth
mentioning that the first sequel, Things Fall Apart, was translated by the late Professor
Angele Botros Sam’aan. The threat posed to the value system of the Igbo society which
Achebe depicts in the first sequel continues in with the grandson, Obi Okonkwo, having
the privilege of an education in Britain, but when he returns to Nigeria he is faced with
charges of bribery and corruption. The novel tackles the theme of cultural alienation
which the central figure suffers from, caused by the conflict between his ancestral
traditions and new Western values. It is worth mentioning that Achebe was inspired by
T.S. Eliot’s “The Journey of the Magi” in selecting the title of his novel, which clearly
reveals his dilemma.
“We returned to our places, these Kingdoms
But no longer at ease here ,in the old dispensation
With an alien people clutching their gods.
I should be glad of another death.”
The importance of translating this postcolonial novel is that it does not tackle issues
which pertain to Nigeria only “entering a new stage of disillusionment”, but to other
countries which share similar conditions.
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Amani Badawy, “Sex Differences in EFL Large-Scale Assessment of Egyptian
Graduates”, The International Research Journal of Humanities, Engineering and
Pharmaceutical Sciences (IJHEPS), June 2016, vol. 2, issue 12, pp. 1-12, p-ISSN:
2249-2569.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find the extent of sex differences in the scores of 31,086
Egyptian graduate students on an EFL proficiency test administered at Cairo University in
Egypt. It explored differences between males’ and females’ scores on listening, structure
and reading and followed the gap over five years. The sample included 16,490 females
and 14,587 males. The percentages of examinees’ high scores were compared and the ttest was run to evaluate differences. Women outperformed men in the three skills, and the
differences were highly significant in listening comprehension and structure across the
five years and in reading over three years. Performance on reading lagged behind
listening and structure. Scores on listening and structure went in a series of highs and
lows which reflected year-to-year instability while reading showed overall steadiness.
Lastly, while the gap between males and females slightly widened after five years in
reading, it remained almost unchanged in structure and listening showing that male
underachievement persisted.
Keywords: sex differences, Egyptian EFL learners, proficiency test, listening, reading,
structure
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Dalia Elshayal (trans.), Jalaludin Rumi: A Play, Rawya Rashed, Cairo: Dar Ain
for Publishing, 2016.
.6102 ، دار عين: القاهرة، راوية راشد، مسرحية: جالل الدين رومي،)داليا الشيال (ترجمة

ABSTRACT

Jalaludin Rumi by Rawya Rashed is a play that deals with the life of the Sufi master
Mavlana Jalaluddin Rumi. It describes the core of the conflict between the evil force
inside the human psyche and the need to reach a complete human condition through the
spiritual power. All is done using color, shadow and musical rhythms. Reading the play
transcends you into a magical spiritual world that controls the soul and body and allows
you to delve deeply into the wonders of the mortal life. The play reveals, not only the
human relations surrounding the character of Jalaluddin Rumi, especially his relationship
with his follower Shams-el-Tabrizi, but also Rumi’s vision and his ways of relating life to
religion as well as his philosophy in contemplating life: the Creator and His Creation. It is
this vision that led his poems and philosophy to become a significant source for
understanding the moderate nature of Islamic thought. Translating Rawya Rashed’s play
was no easy task. The use of real characters and the age in which they live, made the
choice of diction quite specific, and sometimes restrictive. Often times the search for
more archaic words was indispensible, and the equivalent standard modern English would
have been an inadequate mismatch.
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Dalia M.A. Gomaa, The Non-National in Contemporary American Literature:
Ethnic Women Writers and Problematic Belongings, Palgrave Macmillan, 2016.

ABSTRACT

This book examines contemporary narratives by Arab-American, South Asian-American,
Chicana, and Cuban-American women writers. Gomaa argues that the disparate histories
of Arabs, South Asians, Chicanas, and Cubans in the US reveal new non-national sites for
affiliations and identifications that unsettle notions of a unified American national space.
In each chapter, a South Asian-American, Chicana, or Cuban-American text is paired
with an Arab-American text to examine sites of ambivalence, which problematize an
individual's sense of belonging to an ‘imagined community’. The author proposes a
redefinition of imagined communities to imagined transnational communities, which are
formed beyond the geographical boundaries of a single nation and are not nationcentered. This study values Arab-American writings as a potential terrain to expand
American Studies, calling attention to Arab-American feminist strategies that contribute
to theoretical debates by and about American women writers.
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Hala Kamal, “Kitabat al-zat w-al-watan fi muzakkiraat Radwa Ashour” (Writing
the Self and Nation in Radwa Ashour’s Memoirs), The Knotted Handkerchief:
Essays on the Works of Radwa Ashour, ed. Faten Morsy, Cairo: Dar Al-Shurouk,
2016, pp. 58-87.
 تحرير، دراسات في أعمال رضوى عاشور: المنديل المعقود،" "كتابة الذات والوطن في مذكرات رضوى عاشور،هالة كمال
.58-85 ص،6102 ، دار الشروق: القاهرة،وتقديم فاتن مرسي

ABSTRACT

This study deals with memory, history, and imagination in the autobiographical writings
of Radwa Ashour. The study focuses on Ashour’s Al-Rihla: ayyaam taaliba misriyya fi
America (The Journey: the Days of an Egyptian Student in America, Beirut 1983) and
Athqal min Radwa: maqaati‘ min sira thaatiyya (Heavier than Radwa: Fragments of an
Autobiography, Cairo 2013), and is informed by cultural memory studies and
autobiography theory. The study traces the intersections between individual and collective
memory as manifested in Radwa Ashour’s memoirs, with particular emphasis on the role
of memory in inscribing the self and writing the history of the nation. The study thus is
concerned with the intersections of fictional narrative and the aesthetics of
autobiographical writing. Special interest is given to the notion of cultural memory and its
manifestations in the process of narrating the self and writing history in Radwa Ashour’s
two texts, as well as identifying literary and artistic intertextuality between the two works,
in the framework of Radwa Ashour’s notion of ‘textual conversations’ developed in her
critical writings. The study concludes by pointing out Radwa Ashour’s autobiographical
writing as historical documentation and a reliable holder of cultural memory.

6

Hala Kamal, “A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the
Egyptian Feminist Movement”, Gender and Race Matter: Global Perspectives on
Being a Woman, ed., Shaminder Takhar, Advances in Gender Research, vol. 21,
Emerald Group, 2016, pp. 3-22.

ABSTRACT

This chapter offers a critical outline of the Egyptian feminist movement. It traces the
forms of feminist activism and the demands raised by Egyptian feminists throughout the
twentieth century and into the new millennium. The study uses the tools of feminist
theory and women's history in charting a critical outline of the Egyptian women's
movement and feminist activism throughout a century of Egyptian history. The study
attempts to identify the main features of the movement in terms of the demands raised by
women and the challenges and achievements involved within the socio-political national
and international contexts. The Egyptian feminist movement is divided here into four
waves, highlighting the intersections between feminist demands and national demands, as
well as the Egyptian women’s struggle for their rights. The first wave is seen as focusing
on women’s right to public education and political representation. The second wave is
marked by women’s achievement of constitutional and legal rights in the context of state
feminism. The third wave is characterized by feminist activism in the context of civil
society organizing. The fourth wave has extended its struggle into the realm of women’s
bodies and sexuality. The essay offers an original attempt at outlining the Egyptian
women's movement based on the demands raised and challenges faced. The essay also
suggests the existence of a sense of continuity in the Egyptian women's movement.
Keywords: Egypt; feminism; women’s movement; revolution

7

Hala Kamal, “Translating Feminist Literary Theory into Arabic”, Studia
Filologiczne, vol. 9, issue 2, Poland 2016, pp. 57-73.

ABSTRACT
This paper is informed by feminist translation as theory and practice, in the sense of
feminist translation as an extension of feminist writing. It is based on the assumption that
the translator’s feminist position (or lack of it) influences the translation of a feminist
text; and it attempts to answer several questions: What identifies a feminist discourse?
What are the intersections between feminist theory and translation studies? Which
translation strategies help preserve the feminism of a text? What are the feminist
translation strategies that can be adopted in the translation of feminist texts into Arabic?
What makes feminist translation a political act? This paper is, therefore, divided into
three main parts. The first part discusses the issues related to the translation of feminist
discourses and feminist translation strategies. In the second part, the paper addresses
various issues related to feminist translation praxis, with particular reference to the
intersections between feminist theory and translation studies, as manifested in the notions
of visibility, foreignisation and simpatico/simpatica translation. The third part is based on
a case study; namely the translation of feminist thought into Arabic language. The
example used here is that of a Reader in Feminist Literary Theory and Criticism
published in Arabic, consisting of a selection of articles published in English on various
aspects of feminist literary studies. The paper explores the strategies used in translating
these articles into Arabic. The paper ends with concluding remarks on feminist
translation praxis as knowledge-production and reflects on feminist translation as a
political act, with particular reference to the Egyptian/Arab context.
Keywords: feminist translation; strategies; feminisation; visibility; voice; authority;
simpatico
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Hala Sami, “Between a Snapshot and the Stroke of a Brush: Capturing a Bedouin
Woman’s Fate in Miral Al-Tahawy’s Naqaraat al-Thibaa (Gazelle Tracks),”
Bulletin of the Faculty of Arts, vol. 76, no. 4, April 2016, pp. 5-30.

ABSTRACT

Memory is a universal practice, experienced by humanity at large. What people choose to
remember about themselves sheds light on their world view, which is particularly the case
in various ethnic groups. In the present context, a Bedouin community’s photographs
indeed reflect their “selective memory” and stance towards the members of their family,
especially their daughters. The aim of this paper is to examine how a Bedouin family
retains memory of its middle daughter in Miral Al-Tahawy’s novella Naqaraat Al-thibaa
(2003) by means of visual representation, particularly photographs. The paper proposes to
explore some of the family photographic representations, which, in turn, shed light on the
family’s partiality and their conservative frame of mind. Paintings are, therefore,
presented as an alternative aid to memory as the subjectivity of photographic depictions
prove their inadequacy. The paper, thus, depicts a dialectic relation between both types of
representation, whereby paintings fill in the gaps deliberately overlooked by the Bedouin
family photographs. Such a relation unravels the attempt to repress memory of a young
Bedouin woman, whose fate is gradually unveiled by means of an interpretive and, hence,
alternative aid to memory.
Keywords: Bedouin women, anthropology, memory, visual representation, photography,
painting, ekphrasis
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Heba Ismail Bakry, "The interplay of adversarialness and evasion on live TV:
Ahmed Shafik's "Final Words" as a PM" in The proceedings of the 12th
International Symposium on Comparative Literature: Language and Literature of
Resistance, November 2016, pp. 151-174.

ABSTRACT

Described in 2012 as "condescending" and "evasive" by international reporters, former
Prime Minister, Ahmed Shafik was hardly successful in managing one of the most heated
interviews aired on an Egyptian satellite channel, ONTV. The study analyzes this
interview as a hybrid genre that has the features of political interviews, live talk shows
and panel interviews. The controversial community response on this episode stirred the
main research question of this paper: How does the structure of the interview shape the
tone and type of the discussion? To explore its structure, Heritage and Clayman's (2002a)
model was used to analyze the preliminary and the introductions, the cross-examining of
the PM and the closing of the interview. The analysis also used Heritage and Clayman's
(2002b) four basic dimensions of adversarialness, and the dynamics of answering and
evading/resisting questions in interviews suggested by Clayman (2001). The findings
show the significance of structuring a balanced panel of interviewees who are prepared
for the discussed topics, with interviewers whose role is to manage the topical initiations,
boundaries, and shifts.
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Heba El-Abbadi and Sally Hammouda, “From Spectators to ‘Spect-Actors’: All
Tahrir’s a Stage”, Rewriting Narratives in Egyptian Theatre: Translation,
Performance, Politics, ed. Sirkku Aaltonen and Areeg Ibrahim, Routledge, 2016,
pp. 180-200.

ABSTRACT
This research attempts to consider the revolt in Tahrir Square during the period between
January 25th and February 11th, 2011 a powerful transformative performance within the
framework of Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed. Tahrir became a manifestation of
Boal’s theatre which has three basic types, image, invisible and forum. Image theatre
consists of exercises to free participants from the “cop in the head.” Significantly, in
Cairo’s famous “Liberation Square,” chanting, flag waving, and sign carrying embodied
the emancipation process from the internal repressive censor. Once this step was taken,
Tahrir became an arena for invisible and forum theatres. These types involve the audience
who take on the role of “spect-actors” to become actively involved in the performance.
By analogy, demonstrators who took to Tahrir on the 25th of January inspired the rest of
the revolutionaries in subsequent days to actively liberate themselves from the oppressor.
By viewing events unfold, spectators joined the protestors in their activism against the
oppressor. Spectators of the action became “spect-actors,” the passive became the active
and the language changed to dialectic rather than simply didactic. The study shows how
the space known as Tahrir was transformed into a real live arena where Boal’s goal of
liberation from oppression is actually realized.
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Kholoud Ezzat, “Approaches to Translation and Cultural Mediation in the English
Translation of Taha Hussein’s The Days”, Proceedings of the Third International
Conference on Cultures and Languages in Contact 4-5 December 2014, eds. A.
Boudlal, R. Erguig, A. Sabil & M. Yeou, Départment de Langue et Littérature
Anglaises, Université Chouaïb Doukkali, Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, El-Jadida – Morocco, 2016, pp. 201-213.

ABSTRACT
The present paper aims at examining the English translation of Taha Hussein’s three-part
autobiography, The Days, by E.H. Paxton, Hilary Wayment and Kenneth Cragg, who
gave the three untitled volumes the following titles respectively: An Egyptian Childhood,
The Stream of Days and A Passage to France. The Days is not a mere narration of factual
personal events or a description of real people or places, but it is also a realistic portrait of
the Egyptian society over about four decades. Hussein’s distinctive literary style, which
earned him the title of the Dean of Arabic Letters, poses a problem for translators who
have to set priorities on assigning themselves the task of translating The Days. The
present study aims to investigate instances of close translation and mistranslation in the
light of Peter Newmark’s “theory of semantic and communicative translation” (Newmark,
1). The present writer will also refer to some of the problems encountered by the three
translators and the translation strategies they used to solve them. The paper will also
explore to what extent they were able to overcome these problems or fell into errors of
mistranslation.
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Lobna Ismail (trans.), Sabry Mansour.
.6102 ، دار نشر أشرف رضا: القاهرة، صبري منصور،)لبنى إسماعيل (ترجمة

ABSTRACT
In May 2015, I was approached by renowned Egyptian painter, Sabry Mansour (b. 1943), who was
then launching what he described as the “narrative mega project of his life”, i.e., his biography, in
both English and Arabic. The biography was to relate his life’s journey into the world of colour and
canvas: his search for an Egyptian cultural identity in visual language steeped in Pharaonic myth and
layers of Coptic and Islamic tradition, his discoveries and celebrations of “the visual relationships
with self and the communal, the terrestrial and the celestial, the temporal present and the ever abiding
past”, and his belief that a shared visual language capable of sustaining communication between the
individual and his community is possible through the medium of art. The journey, the search, the
discoveries, the celebrations and the belief were all engraved in the wealth of paintings that studded
his website and other colourful pages over the internet (to which he directed me with joy and pride).
They were also recorded in 26 articles that he had carefully chosen, all documenting his artistic
lexicon, aesthetic values, the phases of his development, and his place in the Egyptian School of
painting. The articles were written by an accolade of the most prominent critics in the field of visual
art, many of them celebrated artists in their own right. These were chronologically organized, and
covered almost all elements of Mansour’s artistic compositions. The biography was designed as
follows: the biography (Arabic and English) written by Yasser Sultan was placed on the right and left
sides of the book sandwiching the pages that contained the chosen critical articles. The Arabic articles
were placed next to their English counterparts in neighbouring columns. Mansour’s paintings were
inserted between the textual narrative of the biography and the articles, guiding the reader to a
composition being discussed, or a painting or groups of paintings commented on by critics. Other
paintings that speak the same artistic ideology of the artist were evenly placed in consecutive pages
after an assigned number of articles, marking the various phases of the artist’s development and
providing a survey of the richness of Mansour’s artistic experience. The titles of all the paintings
were translated by my friend and colleague, Professor Marie-Therese Abdel-Massieh. Translating the
biography and the body of articles was not an easy task. Technical terms related to the art of painting
were not the main problem. It was the Arabic style of Mansour’s art critics that was quite challenging.
Their impressions, reactions and reproduction of Mansour’s paintings were often more intangible
than literary, cryptic than philosophical, amorphous than psychological. With the three approaches to
translation at the back of my mind, namely, semantic, communicative, functional, and a number of
strategies, the most important of which are paraphrase, coinage, cultural substitution, transliteration,
omission and addition, I found my way through a jungle of run-on-sentences, convolutions,
abstractions and cultural specific lexicon that were quite mentally exhausting. But my guiding star
was a state of identification with both painter and critic: I studied the paintings as if I was a student of
art. I followed Mansour’s compositions as I read his biography, and sought the gaze of the critic (I
was translating) over the canvases as I read his/her evaluation of the artistic elements and vision
crafted there. My exhaustion eventually turned into a pleasurable task. Mansour’s project and the
final product (i.e., the translation in the book) was my own joy and pride.
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Mona Radwan, “Domestication and Foreignization in The Revolt of the Young:
Essays by Tawfiq al-Hakim”, LibEuro Conference Proceedings, Sept. 2016, pp.5965. ISSN: 2188-9678.

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 appeared in January 2015 done 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. In the short story at the end of this collection, the four
young people in this work seek justice and the eradication of corruption in the USA
having returned from Vietnam. The paper's aim is to use Lawrence Venuti's two basic
strategies which provide both linguistic and cultural guidance "domestication and
foreignization". The translator shall explain the decisions she took to deal with all the
cultural specific words such as: "Jubbah, moulid, fezzes", Arab authors who are
unfamiliar to most foreign readers, for example, Abul al-Alaa al-Maari or even Western
and Asian writers and philosophers. Works like The Seven Mu'allaqat which are very well
known to Arab readers may be quite puzzling to Western readers and they would not
know why were they suspended on Kabbah in Mecca? The translator will explain her
choices as to how she made her translation reader–friendly. This research tends also to
tackle the concept of justice in this book with special focus on the last chapter which takes
place in a courtroom in the USA where the four main characters are searching for sociopolitical justice in their society.
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Omaima Abou-Bakr, “Considering Alternative Modernity: The problem of
“pastism” and the colonial discourse in literary and historical criticism”, The
Knotted-Handkerchief: Essays on the Works of Radwa Ashour, Cairo: Dar alShurouk, 2016, pp. 111-122.
 المنديل،" معضلة ’الماضوية‘ والخطاب االستعماري في النقد األدبي والتاريخي: "من وحي الحداثة الممكنة،أميمة أبوبكر
.066-000 ص،6102 ، دار الشروق: القاهرة، تحرير وتقديم فاتن مرسي، دراسات في أعمال رضوى عاشور:المعقود

ABSTRACT
Inspired by the main argument of Radwa Ashour’s book on Alternative Modernity (2009),
which analyzes and critiques the views of mainstream modern Arab literary criticism
towards traditional literatures, this paper presents a growing theoretical and research trend
in the European medieval studies, called ‘the post-colonial middle ages.’ The developing
school advocates studying this historical period (500 – 1500 A.D.) from a post-colonial
perspective in order to analyze and deconstruct prevalent literary, cultural, and intellectual
discourses concerning European Enlightenment/modernity in its opposition to pre-modern
and medieval ‘dark ages.’ This discussion reflects similar problematic discourses in the
Arabic context of literary and historical criticism, regarding the issue of
tradition/heritage/the past versus modernity. Hence, the paper explores two examples of
this debate: the representation of Ottoman history in the public image and by mainstream
Arab historians, and the study of women’s history in pre-modern Arabo-Islamic past.
What emerges from the two cases— related to Radwa Ashour’s argument in her study—is
the puzzle of the attitude towards history, the collective past, and cultural identity.
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Shereen Abouelnaga, Women in Revolutionary Egypt: Gender and the New
Geographics of Identity, AUC Press, 2016.

ABSTRACT

The 25 January 2011 Revolution allowed for the eruption of identities along
multiple lines, including class, ideology, culture, and religion, long suppressed by
state control. Concomitantly a profusion of women’s voices arose to further
challenge the state-managed feminism that had sought to define and carefully
circumscribe women’s social and civic roles in Egypt. Women in Revolutionary
Egypt takes the Revolution as the point of departure for an exploration of how
gender in post-Mubarak Egypt came to be re-thought, re-imagined, and contested.
It examines key areas of tension between national and gender identities, including
gender empowerment through art and poetry, the disciplining of the body, and the
politics of history and memory. The five chapters of the book revolve around the
idea that this new cartography of women’s struggle has to be read in a context that
takes into consideration the micropolitics of everyday life as well as the larger
processes that work to separate the personal from the political.
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Shereen Abouelnaga, “The New Intellectual in Egypt’s Revolutions”, Egypt
Beyond Tahrir Square, eds. Bessma Momani and Eid Mohamed, Bloomington:
Indiana University Press, 2016, pp. 63-75.

ABSTRACT
This paper challenges readers to understand the role of cultural intellectuals in Egypt’s
tumultuous years. It argues for a re-consideration of the very definition of “intellectual” in
Egypt in light of the disrupted and disruptive intersectionality between regime complicity
and revolutionary politics. It is in that space between regime complicity and revolutionary
politics that the decline of the intellectual in Egypt is examined, particularly under the
long regime of Hosni Mubarak. Therefore, all definitions of intellectuals, advanced by
philosophers or critics or politicians, are not applicable to the intellectuals who ‘ruled’ the
cultural scene in Egypt prior to the Revolution. At the same time, the Revolution has
facilitated the formation and appearance of the ‘new’ intellectual, who has always stood
in stark opposition to the ‘old’ intellectual, discursively, epistemologically and politically.
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Shereen Abouelnaga, “The Cul-de-Sac of Postcolonial Theory: Negotiation or
Negation?”, Kohl: a Journal for Body and Gender Research, vol. 2, no. 2, Winter
2016, pp. 168-181.

ABSTRACT

The escalating wave of migration and its discontents that the world is witnessing now
challenges some aspects that form the backbone of postcolonial theory through revealing
the inefficiency and invalidity of all the previous givens. Policed borders render the
concept of hybridity and the horizon invalid. The attempt at eluding the politics of
polarity could not survive the discursive and physical practices of several dislocated
localities. Consequently, the “contact zone” that has always been the pride of the West,
upon the assumption of hybridity, is shrinking now, if not fading. What should have been
cultural negotiation came down to be cultural negation. This paper reads the status of the
women asylum seekers who are locked in Yarl’s Wood Center in the U.K. as an example
of the stark violations practiced against immigrants and refugees in general, and in the
case of women, as an example of turning the female body into an arena onto which
conflicting power relations are inscribed. However, the main goal of this reading is to
prove the failure of postcolonial theory to cope with the fierce return of borders, material
and symbolic. To do this, the paper assumes that the life stories of the women stand as a
text/narrative that yields itself to analysis.
Keywords: borders, female body, horizon, contact zone, cultural authenticity, hybridity
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د .لبنى إسماعيل ،أستاذ مشارك األدب اإلنجليزي والمقارن بقسم اللغة اإلنجليزية ،جامعة القاهرة .تدور كتاباتها األكاديمية حول
الخطابات السردية والتناول األنثروبولوجي للتخييل ،التفاعلية واألدائية في عملية السرد سواء في الرواية أو القصة القصيرة أو
سيسة ،استخدام الشعائر والطقوس وما وراء الطبيعة في النص األدبي ،التناص،
الدراما .تتضمن اهتماماتها :النصوص ال ُم َ
كتابات المرأة ،يوتوبيا وديستوبيا ما بعد االستعمار ،الخيال العلمي وتداخل الثقافات في العروض األدائية .وهي ناقدة حرة (مجلة
المسرح ،فصول ،إبداع ،القاهرة) ومتحدثة عامة ومترجمة .كما أنها نائب رئيس الجمعية المصرية لألدب المقارن (-6112
 )6102للشؤون الدولية ،وهي عضو الجمعية الدولية لألدب المقارن بباريس واالتحاد الدولي للدراسات المسرحية ،وجمعية
الدراسات النفسية للفنون بجامعة فلوريدا ،وعضو محكم بلجنة الترجمة ( .)6102-6102قامت بالمشاركة في ترجمة "اختراع
التراث :دراسات عن التقاليد بين األصالة والنقل واالختراع" لمركز البحوث والدراسات االجتماعية ،آداب القاهرة و"كيف يتعلم
الناس :المخ والعقل والخبرة والمدرسة" للمركز القومي للترجمة ،و"موت منهج" لجياتري سبيفاك ،و"المسرح والجسد"،
و"المسرح والتبادل الثقافي" للمركز القومي للترجمة .كذلك السيرة الذاتية والفنية للرسام المصري صبري منصور.
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 .6106 .6100
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  6106تحت عنوان "مظاهر
عصاب الحرب في ثالثية بات باركر ريجناريشن" .وفي عام  6102اختيرت كعضو في لجنة الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة
بمصر .وقد صدر كتابها المترجم " ثورة الشباب :مقاالت لتوفيق الحكيم" عام  6102عن دار نشر جامعة سيراكيوز بنيويورك.
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.
د .هالة كمال 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 ( ،)6112كتاب أصوات بديلة :المرأة
والوطن والعرق ،تحرير هدى الصدة ( ،)6112كتاب مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقا (المركز القومي للترجمة،
 ،)6102وكتاب النقد األدبي النسوي (مؤسسة المرأة والذاكرة.)6102 ،
أ .هبة إسماعيل بكري مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بجامعة القاهرة وطالبة دكتوراه في برنامج اللغويات
التطبيقية .تشمل اهتماماتها في مجال اللغويات التطبيقية عدة تخصصات مثل تحليل الخطاب وطرق التدريس .قامت بتدريس
عدة مقررات مثل مقررات اللغة اإلنجليزية ألهداف متخصصة أو عامة ،ومقررات الكتابة األكاديمية والبحث العلمي واللغويات.
أ.د .هبة العبادي أستاذ الدراما في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .من اهتماماتها البحثية العالقة بين
الدراما والدراسات الثقافية ،وقد نشرت أبحاثا أكاديمية في موضوعات مختلفة مثل التواصل بين الجنسين ،شكسبير لألطفال،
النقد البيئي ،الميتامسرح ،التناص ،الدراما األمريكية والمسرح السياسي.
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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( )6100ولم يعد هناك أحساس بالراحة
لتشينوا آتشيبي ( ،)Chinua Achebe, No Longer at Ease( )6102وشاركت في ترجمة وتحديث قاموس المسرح
الصادر من الهيئة المصرية العامة للكتاب .كما أشرفت على  62بحثا للماجستير والدكتوراه.
أ.د .أماني بدوي هي أستاذ اللغويات بقسم اللغة االنجليزية وآدابها بجامعة القاهرة وقد قامت ببحث ونشر عدد من األوراق في
حقول فرعية مختلفة من دراسة اللغويات :مثل اكتساب وتعلم اللغة ،وشكل 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 ( )6106والنسوية والمنظور
اإلسالمي :آفاق جديدة للمعرفة واالصالح (.)6102
د .خلود عزت أستاذ مساعد الدراما بقسم اللغة اإلنجليزية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .تؤمن أن مجالي الترجمة واألدب يكمالن
بعضهما البعض ،ولذلك نجد لها أبحاثا منشورة ليس فقط في مجال الدراما اإلنجليزية والعربية ولكن في مجال الترجمة أيضا،
هذا باإلضافة إلى ترجمة منشورة بالكتيب الخاص بدار الهالل إلحدى المقاالت عن مسرحية "البوتقة" للكاتب األمريكى آرثر
ميلر.
د .داليا جمعة مدرس لغة بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بجامعة القاهرة .قامت بالتدريس في قسم اللغة اإلنجليزية وقسم دراسات
النوع والجندر بجامعة ويسكونسن-ميلواكي .حاصلة أيضا على منحة هيئة الفولبرايت عام  .6112تنصب اهتمامتها البحثية على
دراسات األدب األمريكي العرقي ،والدراسات الثقافية ،ودراسات النوع والجندر ،والدراسات األمريكية ،ودراسات األدب
األمريكي من وجهة نظر الكتاب العرب ،ودراسات األدب في شمال أفريقيا والشرق األوسط.
أ.د .داليا الشيال أستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،ومتخصصة في المسرح األفرو-أمريكي.
د .سالي حمودة أستاذ مساعد الدراما والمسرح في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة .تتضمن اهتماماتها البحثية
مسرح النساء واألقليات ،والدراسات األمريكية ،ودراسات التداخل الثقافي ،والدراسات العابرة للثقافات ،وقد نشرت العديد من
الدراسات في تلك المجاالت .كما أنها عضوة مؤسسة في "صوتي لبلدي" ،وهي منظمة أهلية تطوعية تعمل من أجل رفع الوعي
بأهمية المشاركة في االنتخابات.
أ.د .شيرين أبو النجا أستاذة بكلية اآلداب وتقوم بتدريس األدب االنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة .لها العديد من األبحاث
النقدية ال منشورة باللغة االنجليزية في دوريات أدبية وثقافية محكمة ،مع تركيز علي مسألة الجندر .صدر لها باللغة العربية:
عاطفة االختالف :قراءة في نصوص نسوية ( ،)0992نسوي أم نسائي؟ ( ،)6110مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية
( ،)6112صورة الحجاب :محلي أم عولمي ( ،)6112المثقف االنتقالي بين االستبداد والتمرد ( .)6102وقد 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.
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هبة العبادي وسالي حمودة" ،مسرح التحرير وال ُمشاهد التفاعلي"
Heba El-Abbadi and Sally Hammouda, “From Spectators to ‘Spect-Actors’: All Tahrir’s a
Stage”, Rewriting Narratives in Egyptian Theatre: Translation, Performance, Politics, ed. Sirkku
Aaltonen and Areeg Ibrahim, Routledge, 2016, pp. 180-200.

الملخص
يتناول هذا البحث تظاهرات  62يناير  6100في ميدان التحرير تحديدا واعتبارها أداة تغيير ،وذلك في إطار
نظرية أوجوستو بوال ’مسرح المقهورين‘ .فتتجسد في الميدان ثالثة عناصر من مسرح بوال أال وهي مسرح
الصورة ،والمسرح المتخفي أو غير المرئي ،ومسرح المنتدى .يتجسد مسرح الصورة في الميدان حينما يحمل
المتظاهرون الالفتات واألعالم في خطوة للتحرر من الرقيب الداخلي ،ثم يتبع ذلك المسرح المتخفي ومسرح
المنتدى حينما يتحول "ال ُمشاهد" السلبي إلى مشارك في األحداث والمظاهرات ضد القمع والقهر .وتتناول هذه
الدراسة كيفية تحول تلك المساحة المعروفة باسم ميدان التحرير إلى حلبة تغيير حقيقية ،حيث تحققت أهداف
بوال في التحرر من االضطهاد.
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هبة بكري" ،ما بين المعارضة والتهرب’ :آخر كالم‘ أحمد شفيق"
Heba Ismail Bakry, "The interplay of adversarialness and evasion on live TV: Ahmed Shafik's
"Final Words" as a PM" in The Proceedings of the 12th International Symposium on
Comparative Literature: Language and Literature of Resistance, November 2016, pp. 151-174.

الملخص
نجح بالكاد رئيس وزراء مصر األسبق أحمد شفيق في اجتياز واحدة من المقابالت التليفزيونية األكثر سخونة
عرضت على قناة أون تي في  ONTVكما تم وصفه من بعض المراسلين بالمتعالي والمراوغ .وتتناول
التي ُ
هذه الورقة الحلقة التليفزيونية الني أذيعت على الهواء مباشرة في واقعة فريدة من نوعها منذ لقاء الرئيس
عام  .(Steavenson, 2012) 0922وتتميز هذه الحلقة
األسبق محمد أنور السادات غير المعد الذي أذيع َ
بأنها تجمع بين خصائص اللقاءات السياسية ،مثل لقاء الرئيس السادات ،والبرامج الحوارية الحية التي تتفاعل
مع الجمهور من خالل االتصاالت أو شبكات التواصل االجتماعي والحلقات النقاشية التي يشارك فيها
مجموعة من الضيوف أصحاب اآلراء المختلفة .وقد تباينت ردود أفعال المشاهدين بخصوص هذه الحلقة بين
مؤيدين لضيف الحلقة الكاتب عالء األسواني باعتباره يمثل المعارضة وآخرين معارضين ألسلوبه تعاطفًا مع
شفيق ،وليس تأييدًا له بالضرورة .ونتج عن هذا التباين األسئلة البحثية التالية :كيف ساهم بنيان الحلقة في
وحدة الحوار؟ إلى أي مدى اتصفت أسئلة المقدمين والضيوف لرئيس الوزراء بالمراعاة أو
تكوين شكل ِ
العدوانية؟ وإلى أي مدى اتصفت إجابات رئيس الوزراء ألسئلة المقدمين والضيوف المباشرة وغير المباشرة
بالمراوغة؟ لإلجابة عن السؤال األول يعتمد البحث على نموذج هيريتيدج وكاليمان Heritage and
 )a6116( Claymanلتحليل بنية المقابلة من مقدمة واستجواب لرئيس الوزراء وإنهاء المقابلة .أما بالنسبة
للسؤال الثاني فيعتمد البحث لإلجابة عنه على نموذج هيريتيدج وكاليمان Heritage and Clayman
وأخيرا يعتمد البحث على طرق التهرب من أسئلة المقابالت
وصفَات المعارضة
ً
( )b6116لتحليل أبعاد ِ
وصفاتها التي طرحها كاليمان .)6110( Clayman
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هالة كمال" ،ترجمة النظرية األدبية النسوية إلى اللغة العربية"
Hala Kamal, “Translating Feminist Literary Theory into Arabic”, Studia Filologiczne, vol. 29,
issue 2, Poland 2016, pp. 57-73.

الملخص
تنطلق هذه الدراسة من ال ترجمة النسوية باعتبارها نظرية وممارسة ،بمعنى كون الترجمة النسوية امتدادا
للكتابة النسوية .وتستند الدراسة إلى كون الموقف النسوي (أو انعدامه) ،لدى المترجمة أو المترجم ،مؤثرا في
ترجمة النص النسوي .وتسعى الدراسة بالتالي إلى اإلجابة على بعض التساؤالت :ما هي السمات التي تحدد
الخطاب النسوي؟ ما هي مساحات التقاطع بين النظرية النسوية ودراسات الترجمة؟ ما هي استراتيجيات
الترجمة التي تساهم في الحفاظ على الطابع النسوي للنص المترجم؟ ما هي استراتيجيات الترجمة النسوية
التي يمكن تبنيها عند ترجمة النصوص النسوية إلى اللغة العربية؟ وما الذي يجعل من الترجمة النسوية فعال
سياسيا؟ ومن هنا تنقسم هذه الورقة إلى ثالثة أجزاء رئيسية ،فيتناول الجزء األول القضايا المتعلقة بترجمة
الخطابات النسوية واستراتيجيات الترجمة النسوية .ويتطرق الجزء الثاني إلى الترجمة النسوية المستندة إلى
النظرية ،مع التركيز على مساحات التالقي بين النظرية النسوية ودراسات الترجمة كما تتجلى في مفاهيم
المترجمة أو المترجم ’المرئي‘ ،و’التغريب‘ ،والترجمة ’الحميمة‘ .أما الجزء الثالث فيعتمد على دراسة حالة
ممثلة في ترجمة الفكر النسوي إلى اللغة العربية ،مع اإلشارة إلى كتاب القراءات في النقد األدبي النسوي
( ،)6102الصادر باللغة العربية ،والذي يتضمن مقاالت مختارة منشورة باللغة اإلنجليزية حول جوانب
متنوعة في الدراسات األدبية النسوية ،فتتتبع الدراسة االستراتيجيات المستخدمة في ترجمة تلك المقاالت إلى
اللغة العربية .وتخلص الدراسة إلى أن الترجمة النسوية هي إنتاج للمعرفة ،وتعتبرها بمثابة فعل سياسي ،في
السياق المصري العربي تحديدا.

الكلمات الدالة :الترجمة النسوية ،االستراتيجيات ،التأنيث ،الصوت ،السلطة ،الحميمية
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هالة كمال" ،مطالب النساء المصريات على مدار مائة عام :الحركة النسوية المصرية في موجاتها األربعة"
Hala Kamal, “A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian
Feminist Movement,” Gender and Race Matter: Global Perspectives on Being a Woman, ed.
Shaminder Takhar, London: Emerald Group, 2016, pp. 3-22.

الملخص
يقدم هذا الفصل عرضا نقديا للحركة النسوية المصرية ،متتبعا أشكال العمل النسوي والمطالب التي رفعتها
النسويات المصريات عبر القرن العشرين وفي منعطف األلفية الجديدة .وتستخدم الدراسة أدوات النظرية
النسوية وتاريخ النساء لرسم خارطة للحركة النسائية المصرية والعمل النسوي عبر مائة عام من تاريخ
مصر .وتسعى الدراسة إلى تحديد أهم مالمح الحركة من منطلق مطالب النساء والتحديات التي واجهنها
واإلنجازات التي حققنها في إطار السياق االجتماعي والسياسي على المستوى الوطني والدولي .ويتم هنا تقسيم
الحركة النسوية المصرية إلى موجات أربعة مع التركيز على مساحات التقاطع بين المطالب النسوية
والمطالب الوطنية ،باإلضافة إلى نضال النساء المصريات من أجل الحصول على حقوقهن .وتبدو الحركة
النسوية المصرية في موجتها األولى مركزة على حقوق النساء في التعليم العام والتمثيل السياسي ،أما الموجة
الثانية فتتسم بإنجازات النساء بحصولهن على حقوقهن الدستورية والقانونية في سياق نسوية الدولة .أما
الموجة الثالثة فتتميز بالعمل النسوي في إطار منظمات المجتمع المدني ،في حين امتدت الحركة النسوية في
موجتها الرابعة إلى مجاالت حقوق النساء الجسدية والجنسانية .ويقدم هذا البحث محاولة لرسم خارطة للحركة
النسوية المصرية بناء على المطالب التي رفعتها والتحديات التي واجتها ،مع تسليط الضوء على ما تتسم به
الحركة النسوية المصرية من استمرارية وتواصل عبر العقود الزمنية.

الكلمات الدالة :مصر ،النسوية ،الحركة النسائية ،الثورة
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هالة كمال" ،كتابة الذات والوطن في مذكرات رضوى عاشور" ،المنديل المعقود :دراسات في أعمال
رضوى عاشور ،تحرير وتقديم فاتن مرسي ،القاهرة :دار الشروق ،6102 ،ص.22-22

الملخص
تتناول هذه الدراسة مساحات الذاكرة والتاريخ والخيال في كتابات رضوى عاشور التي تنتمي إلى السيرة
الذاتية .وتركز الدراسة على الرحلة :أيام طالبة مصرية في أمريكا (بيروت  )0922وأثقل من رضوى:
مقاطع من سيرة ذاتية (القاهرة  ،)6102من منطلق مفهوم الذاكرة الثقافية ونظرية السيرة الذاتية .وتتتبع
الدراسة مساحات التقاطع بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية في مذكرات رضوى عاشور اإلبداعية ،مع
التركيز على دور الذاكرة في كتابة الذات والتأريخ للوطن .وتركز الدراسة على نصي السيرة الذاتية مع تتبع
تقاطعات السرد الروائي مع جماليات كتابة السيرة الذاتية .وتتناول الدراسة مفهوم الذاكرة الثقافية وتجلياتها في
كتابة الذات وكتابة الوطن لدى رضوى عاشور ،كما تتطرق إلى التناص األدبي والفني في الكتابين ،من
منطلق مفهوم ’حوار النصوص‘ الذي بلورته رضوى عاشور في كتاباتها النقدية .وتخلص الدراسة إلى أن
كتابة الذات عند رضوى عاشور هي تأريخ للوطن ومصدر موثوق لذاكرتنا الثقافية.
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هالة سامي" ،التقاط صورة امرأة بدوية في رواية نقرات الظباء لميرال الطحاوي" ،مجلة كلية اآلداب ،مجلد
 ،22العدد  ،2أبريل  ،6102ص.21-2
Hala G. Sami, “Between a Snapshot and the Stroke of a Brush: Capturing a Bedouin Woman’s
Fate in Miral Al-Tahawy’s Naqaraat al-Thibaa (Gazelle Tracks),” Bulletin of the Faculty of Arts,
vol. 76, no. 4, April 2016, pp. 5-30.

ملخص
إن هدف هذا البحث هو دراسة التصوير الفوتوغرافي والرسم كأساليب فنية لالحتفاظ بالذاكرة في رواية
نقرات الظباء ( )6112لميرال الطحاوي .ويقترح البحث دراسة كيفية تصوير البدو ألنفسهم وخاصةً
تصويرهم لبناتهم ،وفى هذا السياق يظهر التصوير الفوتوغرافي على أنه غير موضوعيا ً حيث يلقي الضوء
على ما يرغب المجتمع البدوي أن يظهره عن مجتمعه وما يفضل أن يخفيه .وهكذا يتحول التصوير
الفوتوغرافي إلى صورة سردية  -إن جاز التعبير -تعكس العادات والتقاليد والمعتقدات البدوية .لذا يقترح
البحث دراسة الصور الفوتوغرافية التي يتم التقاطها ألفراد العائلة البدوية بالمقارنة بفن رسم اللوحات
ً
سؤاال عن مدى مالءمة التصوير الفوتوغرافي كأداة لالحتفاظ
كأسلوب بديل للتصوير .وهكذا يطرح البحث
بالذاكرة ،وإن أثبت القصور -أي أصبح أداة للنسيان  -فما إمكانية تقديم فن الرسم كبديل لالحتفاظ بالذاكرة
والتصوير األنثروبولوجي للمنظور البدوي تجاه المرأة ،فضالً عن ذلك يكشف فن الرسم – بصفته أكثر
تأويالً  -ما تحاول األسرة والقبيلة البدوية أن تقمعه وتنساه عن ابنتها الوسطى بشكل خاص .وهكذا تكشف
ورقة البحث عن عالقة جدلية بين التصوير الفوتوغرافي والرسم.
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منى رضوان ،التقريب والتغريب في ثورة الشباب :مقاالت لتوفيق الحكيم
Mona Radwan, “Domestication and Foreignization in The Revolt of the Young: Essays by
Tawfiq al-Hakim”, LibEuro Conference Proceedings, Sept. 2016, pp.59-65. ISSN: 21889678.

الملخص
كتاب ثورة الشباب هو عبارة عن مجموعة مقاالت لتوفيق الحكيم نشرت عام  .0922ويعد الحكيم من أهم
الكتاب والمفكرين العرب في القرن العشرين .وقد ظهرت الترجمة اإلنجليزية لهذا الكتاب في يناير 6102
بقلم الباحثة ،أما العنوان األصلي للكتاب فهو ثورة الشباب :قضية القرن الحادي والعشرين فكأنما يتنبأ الكاتب
بثورة  62يناير  .6100وفى هذا الكتاب يتحدث الحكيم ( )0922-0292عن ترابط وانفصال األجيال ثقافيا
وفنيا واجتماعيا .ففي مقدمة الكتاب يتحدث عن الثورة وباألخص ثورة الشباب ألن الثورة كما يقول تحتاج إلى
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 إلى 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 .وفي 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 .والفصل الرابع يدور حول تصادم األجيال أحيانا وليس الخالف كما يقول توفيق الحكيم على مبدأ التطور
والتجديد بل على ضياع االحترام والثقة ونبرة التحدي من الجيل الجديد ضد الجيل السابق .ويستخدم هذا
البحث االستراتيجيتين األساسيتين عند لورانس فينوتي وهما ’التقريب والتغريب‘ ،وتقوم المترجمة والباحثة
بتوضيح القرارات التي اتخذتها لترجمة العديد من الكلمات والعبارات غير المألوفة لألجانب وهي أيضا
كلمات ذات خصوصيه ثقافية .وكذلك أسماء الكتاب العرب واألجانب غير المعروفين للقارئ األجنبي أو
العربي مثل أبو العالء المعرى أو هربرت ماركيز .وهناك أيضا بعض األعمال غير المألوفة لألجانب مثل
السبع معلقات ،ولماذا كانت تعلق على الكعبة مثال .وتوضح الباحثة والمترجمة كيف جعلت كتاب الحكيم
المليء بكلمات ذات خصوصيه ثقافية سهل القراءة سواء للعرب أو األجانب.
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لبنى إسماعيل ،صبري منصور (ترجمة) ،القاهرة :دار أشرف رضا للنشر.6102 ،

الملخص
فييي مييايو  6102تواصييل معييي الفنييان الرسييام المصييري المعييروف ،صييبري منصييور ( ،)0922والييذي كييان حينهييا يعييد مييا وصييفه
بمشروعه السردي الكبيير عين حياتيه الفنيية باللغية العربيية واإلنجليزيية .وفيي هيذه السييرة الشخصيية الفنيية ،كميا عبير منصيور ،سيرد
لرحلتييه فييي عييالم األلييوان ،وتفاصيييل اللوحييات التييي سييجلت بحثييه عيين هوييية مصييرية ثقافييية ميين خييالل لغيية بصييرية محمليية باألسيياطير
الفرعونية ،وطبقات متعاقبة من التقاليد القبطية واالسالمية ،واكتشافاته واحتفائه "بالعالقة البصرية بين النفس المتفردة والمجتمع ،بميا
هو أرضي وسماوي ،بحاضر الزمن والماضي المستقر دائما في الصدور" ،وإيمانيه بإمكانيية إيجياد لغية بصيرية مشيتركة قيادرة عليى
تدعيم واالحتفاظ بالتواصل بين الفرد والمجتمع من خالل الفين .ولقيد كانيت الرحلية والبحيث واالكتشيافات واالحتفياء واإليميان جميعهيا
محفورة ،كما أشار في حديثه معي ،في مجموعة فنية ثرية من لوحاته المتنوعة تزين صفحات موقعه اإللكتروني الشخصي وعدد آخر
من الصفحات على اإلنترنت (والتي وجهني لعناوينها بكل سعادة وفخر) .كما أنها كانت أيضا مسجلة في  62مقالية قيام هيو باختيارهيا
بعناية فائقة  ،جميعها توثق قاموسه الفني ،والقيم الجمالية التي تبناها ،ومراحيل تطيوره ،ومكانتيه فيي المدرسية الفنيية للرسيم .كتيب هيذه
المقاالت مجموعية بيارزة مين النقياد المعيروفين فيي مجيال الفنيون الجميلية ،كثيير مينهم فنيانون معروفيون كيل فيي تخصصيه .ولقيد قيام
منصور بترتيب تلك المقاالت زمنيا بحيث تغطي بشيكل كياف كيل العناصير التيي تحتويهيا لوحاتيه الفنيية .ولقيد قاميت دار نشير أشيرف
رضا بإصدار السيرة الذاتية والفنية لصبري منصور في ميارس  6102وكيان تصيميم الكتياب المنشيور كميا يليي :السييرة الذاتيية التيي
صاغها بالعربية ياسر سلطان على يمين الصفحات والترجمة اإلنجليزية لها على الجانب األيسر في عميودين متقيابلين .وقيد تيم تنسييق
اللوحات على الصفحات بحيث تظهر بين أعمدة النص السردي تارة والمقاالت المرتبة زمنيا تارة أخرى ،بحييث يسترشيد بهيا القيارئ
حين يقوم السرد بتحليل عمل فني بعينيه فيميا يقيرأ ،أو حيين تعليق مقالية نقديية عليى لوحية ميا أو مجموعية لوحيات مين أعميال منصيور
الفنية .ولقد تضمنت الصفحات أيضا العديد من اللوحات التي عكست توجهات منصور الفنية والفكرية التي تم اإلشارة إليها فيي السيرد
والنقد ،وتم تسكين هذه األعمال بشيكل متيوازن عليى صيفحات متعاقبية بحييث تشيكل ،ميع المقياالت السيابقة والالحقية ،عالميات ممييزة
للمراحل المتعددة لتطور الفنان ،وتقدم تباعا استعراضا شامال لتجربة منصور الفنية الثريية .ولقيد قاميت الصيديقة والزميلية العزييزة د.
ماري تيريز عبد المسيح في وقت سابق بترجمة كل عناوين اللوحات.
لم تكن ترجمة السيرة والمقياالت بالمهمية الهينية .ليم تشيكل المصيطلحات الفنيية المشيكلة الرئيسيية فيي الترجمية بالنسيبة ليي .كيان أكثير
األمور تحديا في عملية الترجمة الصياغة األسلوبية او اللغوية في المقاالت النقدية .كانت اللغة المستخدمة للتعبير عن انطباعات النقياد
الفنية والشخصية ،وردود أفعالهم ،وإعادة إنتاج الينص البصيري فيي اللوحيات فيي شيكل نيص نقيدي مكتيوب ،فيي أغليب األحييان ،لغية
مبهمة أكثر منها أدبية ،ملغزة أكثر منها فلسفية ،تعد بصياغات تحليلية نفسية متكاملة ولكنها تقدم جمال أو أجزاء من جمل مفككية غيير
منتظمة ومتقطعة .كان مرشدي في حيرتي اللغوية االتجاهات الثالثة الرئيسية في الترجمة من اللغة المصدر للغة المسيتهدفة :الترجمية
الحرفيية ،والحيرة ،والوظيفيية ،وبعيض االسيتراتيجيات المتعيارف عليهيا فيي الترجمية ،وأهمهيا إعيادة صيياغة التعبيير اللغيوي ،وصيك
كلمييات تعبيير عيين المعنييى األصييلي فييي لغيية المصييدر ،واالسييتبدال الثقييافي ،والترجميية الصييوتية للعربييية ،والحييذف واإلضييافة ،وكلهييا
صاحبتني في رحلتيي عبير غابية مين الجميل الطويلية والملتويية واألفكيار المجيردة وقياموس مين المفيردات الغارقية فيي سيياقات ثقافيية
مصرية صرفة ،وكانت جميعها مرهقة للغاية على المستوى اليذهني .ولكين كيان يحيدوني دائميا ويرشيدني نيوع مين التوحيد ميع الحالية
المزاجية الفنية لكل من الرسام والناقد :فقيد قميت أنيا أيضيا بتأميل اللوحيات بعينيي دارس للفين .وتتبعيت تشيكيالت منصيور عليى نسييج
اللوحات أثناء قراءتي لسيرته ،وتجسدت نظرة الناقد (الذي كنت أقوم بترجمة كلماته) للوحة ما في رؤيتي لهذه اللوحة ،وأنا أسبر غور
تقييمه للعناصر الفنية ورؤية الرسام فيها .وتدريجيا ،تحول ما شعرت بيه مين إرهياق ذهنيي لمهمية ممتعية .وأصيبح مشيروع منصيور،
والمنتج النهائي المترجم (الكتاب المنشور) ،مثار سعادتي وفخري.
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شيرين أبو النجا" ،المثقف الجديد في ثورات مصر"
Shereen Abouelnaga, “The New Intellectual in Egypt’s Revolutions” in Egypt Beyond Tahrir
Square, eds. Bessma Momani and Eid Mohamed (Bloomington: Indiana University Press, 2016),
pp. 63-75.

الملخص
تشتبك هذه الورقة مع التعريفات المتعددة لدور المثقف وما إذا كان أيا منها ينطبق على المثقف المصري قبل
اندالع الثورة .في هذا االشتباك يبدو من الحتمي النظر إلى السياق الذي أنتجته الثورة وما وقع من أشكال
تواطؤ بين النظام والمثقف القديم ،األبوي .تحديدا في هذه المنطقة الخطرة يمكن تأكيد أفول هذا الدور األبوي
وصعود المثقف الجديد المتخلص من ارث الماضي الثقيل .بالنظر إلي كافة أشكال التعبير والرؤي المعرفية
والغايات السياسية للمثقف الجديد تخلص الورقة إلي ضرورة النظر إلي الواقع في محاولة لوضع تعريف
جديد للمثقف.

1

شيرين أبو النجا" ،مأزق نظرية ما بعد االستعمار :التفاوض أم الرفض؟"
Shereen Abouelnaga, “The Cul-de-Sac of Postcolonial Theory: Negotiation or Negation?”, Kohl:
a Journal for Body and Gender Research, vol. 2, no. 2, Winter 2016, pp. 168-181.

الملخص
إن موجة الهجرة التي يشهدها العالم حاليًا واالستياء الذي تثيره يتحدّى بعض الجوانب التي تش ّكل ركيزة
سابقة ،فالحدود
نظريّة ما بعد االستعمار ،من خالل الكشف عن عدم فاعليّة وبطالن كافّة المعطيات ال ّ
الجغرافية الخاضعة للمراقبة تجعل من الهجنة واألفق مفهومين غير صالحين .لم تنجح محاولة التملّص من
ّ
تخطي الممارسات الخطابيّة والماديّة الموجهة للكثير من الذوات المر ّحلة قسرا.
سياسات االستقطاب في
فخر للغرب استنادًا إلى افتراض الهجنة ،تتضاءل اآلن
بالتالي ،فإن “منطقة التماس” التي لطالما كانت مصدر ٍ
إنكارا ثقافيًا .يقرأ هذا المقال وضع النساء
ضا ثقافيًا بات
إن لم تكن تتالشى ،وما كان يُفترض به أن يكون تفاو ً
ً
كمثال
طالبات اللّجوء وال ُمحتجزات في "مركز يارلز وود ) "(Yarl’s Wood Centreفي المملكة المتّحدة
ٍ
مارس ضدّ المهاجرين/ات والالجئين/ات بشك ٍل عام ،وفي حال النساء ،كمثا ٍل
على االنتهاكات الصارخة التي ت ُ َ
الرئيس لهذه القراءة هو
ي إلى
القوة المتنازعة .لكن الهدف ّ
ميدان تُنقَش عليه عالقات ّ
ٍ
على تحويل الجسد األنثو ّ
إثبات فشل نظريّة ما بعد االستعمار في التعامل مع العودة ال ّ
شرسة للحدود ،الماديّة منها والرمزيّة .وفي سبيل
صا /سرديّةً تُقدّم نفسها للتحليل.
تحقيق ذلك ،يفترض هذا المقال أن قصص حيوات هؤالء النساء تمثّل ن ً
ي ،األفق ،منطقة التماس ،األصالة الثقافيّة ،الهجنة
الكلمات الدالة :الحدود ،الجسد األنثو ّ
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شيرين أبو النجا ،النساء في مصر الثورية :الجندر والجغرافيات الجديدة للهوية
Shereen Abouelnaga, Women in Revolutionary Egypt: Gender and the New Geographics of
Identity (AUC Press, 2016).

ملخص
سمحت ثورة  62يناير  6100بظهور هويات جديدة على عدة محاور منها الطبقة واأليديولوجيا والثقافة
والدين ،وهي أشكال كانت مقموعة بقوة الدولة .وتزامن مع ذلك صعود أصوات النساء في تح ٍدّ لنسوية الدولة
التي سعت جاهدة لتعريف وتأطير أدوار النساء في مصر .يتخذ هذا الكتاب من الثورة نقطة انطالق في
محاولة لفهم الكيفية التي تغير بها مفهوم الجندر وذلك عبر دراسة مناطق رئيسية تجلى فيها التوتر بين الهوية
الوطنية والجندر كأشكال الفنون والشعر وتأديب الجسد وسياسات التاريخ والذاكرة .تدور الخمسة فصول حول
فكرة ضرورة قراءة نضال النساء في سياق يأخذ بعين االعتبار السياسات الميكرو للحياة اليومية والعمليات
األكبر التي تعمل على فصل الشخصي عن السياسي.

1

داليا الشيال (ترجمة) ،جالل الدين رومي :مسرحية ،تأليف راوية راشد ،القاهرة :دار عين للنشر.6102 ،
Dalia Elshayal, (trans.), Jalaludin Rumi: A Play, Rawya Rashed, Cairo: Dar Ain for Publishing,
2016.

الملخص
الكتاب ترجمة إلى اإلنجليزية لمسرحية راوية راشد بعنوان جالل الدين الرومي ،والتي تتناول حياة المتصوف
اإلسالمي موالنا جالل الدين الرومي .وتتبع المسرحية جوهر الصراع بين قوى الشر داخل النفس البشرية
والحاجة إلى بلوغ حالة الكمال اإلنساني عبر القوة الروحية ،وهو ما يتم من خالل استخدام اللون والظل
واإليقاع الموسيقي.

1

داليا جمعة ،الالقومي في األدب األمريكي المعاصر :كاتبات األقليات العرقية وإشكاليات االنتماء
Dalia M.A. Gomaa, The Non-National in Contemporary American Literature: Ethnic Women
Writers and Problematic Belongings (Palgrave Macmillan, 2016).

الملخص
هذا الكتاب دراسة في النصوص الروائية لكاتبات أمريكيات من أصول عربية ،مكسيكية ،هندية ،باكستانية،
وكوبية .ويناقش الكتاب الخلفية التاريخية لتلك األقليات في الواليات المتحدة األمريكية والتي تظهر االنتماءات
والهويات غير القومية التي تخلخل مفهوم القومية األمريكية الموحدة .يتناول كل فصل دراسة مقارنة بين هذه
األقليات العرقية ويقوم بتحليل مواطن التناقض التي تبرز إشكالية االنتماء القومي الموحد .وتطرح الكاتبة
إعادة تعريف مفهوم المجتمع القومي الموحد واستبداله بمفهوم جديد القومي عابر للحدود الجغرافية ومركزية
الهوية القومية .ويسهم الكتاب في الدراسات األمريكية ويركز على الكتابات العربية األمريكية وبخاصة
الكتابات النسوية والتي تسهم أيضا في األبحاث النسوية في الدراسات األمريكية.

1

خلود عزت" ،مداخل إلى الترجمة والوساطة الثقافية في الترجمة اإلنجليزية لكتاب ’األيام‘ لطه حسين" ،كتاب
المؤتمر الدولي الثالث "ثقافات ولغات في تفاعل" 2-2( ،ديسمبر  )6102قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة شعيب الدكالى ،الجديدة ،المملكة المغربية ،الناشر :جامعة شعيب الدكالى،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،6102 ،ص.602-610
Kholoud Ezzat, “Approaches to Translation and Cultural Mediation in the English Translation of
Taha Hussein’s The Days”, Proceedings of the Third International Conference on Cultures and
Languages in Contact 4-5 December 2014, eds. A. Boudlal, R. Erguig, A. Sabil & M. Yeou,
Départment de Langue et Littérature Anglaises, Université Chouaïb Doukkali, Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines, El-Jadida – Morocco, 2016, pp. 201-213.

الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة الترجمة اإلنجليزية للسيرة الذاتية لعميد األدب العربي طه حسين والمعروفة
بكتاب "األيام" وذلك في ضوء نظرية بيتر نيومارك في مداخل الترجمة والتي يعتمد فيها على رصد الفرق
بين مدخلين للترجمة هما ما أسماهما بالترجمة الداللية والترجمة التوصيلية .وحيث إن كتاب "األيام" يقع في
ثالثة أجزاء وإنه قد قام بترجمة األجزاء الثالثة للكتاب ثالثة مترجمين كل على حدة ،فقد قام كل منهم بوضع
عنوان من اختياره للجزء الذي قام بترجمته ،فاختار باكستون الذي قام بترجمة الجزء األول "طفولة مصرية"
عنوانا لترجمته باإلنجليزية ،بينما جاءت وايمنت بعنوان "مجرى األيام" في ترجمتها للجزء الثاني ،وقام
كراج بتسمية ترجمته للجزء الثالث "الطريق إلى فرنسا" .وفى أسلوب طه حسين سمات كثيرة تميزه وتمثل
عقبات للمترجم عند محاولته نقل النص العربي للقارئ األجنبي وهذا ما يتضح لنا عند دراسة الترجمات
الثالثة في ضوء المدخل الداللي ،والذي يعنى به بيتر نيومارك نقل ما يعنيه كاتب النص األصلي بدقة
متناهية ،والمدخل التوصيلي والذى يقصد به نيومارك ترجمة النص بحيث يكون له تأثير على القارئ األجنبي
مماثل للتأثير الذى تركه النص األصلي على القارئ العربي .ويؤكد هذا البحث – كما أكد نيومارك أيضا  -أن
المترجم في أحيان كثيرة يكون في حاجة إلى استخدام المدخلين معا حيث ال فضل ألي منهما على اآلخر.
ويعتمد هذا البحث على نظرية نيومارك بالتحديد ألنها أكثر مالءمه لطبيعة النص الذي ترجم إلى اإلنجليزية
إلى جانب أن ما جاء به نيومارك قلما تعرض له الكثيرون ممن قاموا بأبحاث ودراسات مماثله.

1

أميمة أبوبكر" ،من وحي الحداثة الممكنة :معضلة ’الماضوية‘ والخطاب االستعماري في النقد األدبي
والتاريخي" ،المنديل المعقود :دراسات في أعمال رضوى عاشور ،تحرير وتقديم فاتن مرسي ،القاهرة :دار
الشروق ،6102 ،ص.066-000

الملخص

استلهاما لألطروحة األساسية لكتاب رضوى عاشور الحداثة الممكنة ( )6119الذي قدم نقدا وتحليال لموقف
المؤسسة النقدية العربية من اآلداب التقليدية ،تقدم هذه الورقة اتجاها تنظيريا وبحثيا متناميا في نطاق دراسات
آداب وثقافات العصور الوسطى األوروبية ،وهو دراسة هذه الفترة التاريخية (0211-211م) من منظور
’مابعد الكولونيالية‘  ،لتفنيد وتحليل بعض المفاهيم الثقافية والفكرية السائدة .تعكس هذه المدرسة الجديدة بعض
اإلشكاليات المشابهة في السياق العربي عند طرح قضية الماضي/التقليد/الموروث .وأقدم هنا مثاال تطبيقيا من
خالل تحليل صورة ’التاريخ العثماني‘ في الخطاب العام أو لدى المؤرخين العرب ،ثم أشير سريعا إلى قضية
التعامل مع التاريخ القديم للنساء في التراث اإلسالمي العربي من منظور يتفادى طرفي تجميد/تقديس الماضي
من ناحية ،أو ازدرائه والتخلص منه برمته من ناحية أخرى.

1

أماني بدوي" ،االختالفات بين الجنسين في اللغة اإلنجليزية في تقييم واسع النطاق للخريجين المصريين"
Amani Badawy, “Sex Differences in EFL Large-Scale Assessment of Egyptian Graduates”, The
International Research Journal of Humanities, Engineering and Pharmaceutical Sciences
(IJHEPS), June 2016, vol. 2, issue 12, pp. 1-12, p-ISSN: 2249-2569.

الملخص
الغرض من هذه الدراسة معرفة مدى الفروق بين الجنسين في درجات  20122من طالب الدراسات العليا
المصريي ن في اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية الذي يقام في مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة
في مصر .كما ناقش البحث االختالفات بين درجات الذكور واإلناث في االستماع والنحو والقراءة وتتبع
الفجوة بينهم على مدى خمس سنوات .وشملت العينة  02291إناث و  02222ذكور .وتمت مقارنة النسب
المئوية للدرجات العالية للممتحنين .وتم تشغيل  t-testلتقييم االختالفات .وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
تفوقت النساء على الرجال في المهارات الثالث ،وكانت الفروق كبيرة في االستماع والفهم والنحو عبر
السنوات الخمس وفي قراءة أكثر من ثالث سنوات .األداء في القراءة تراجع عن االستماع والنحو .ظهرت
الدرجات في االستماع والنحو بشكل متذبذب للغاية التي تعكس عدم االستقرار من سنة إلى سنة في حين
أظهرت درجات القراءة الثبات الكلي .وأخيرا ،في حين أن الفجوة بين الذكور واإلناث اتسعت قليال بعد خمس
سنوات في ا لقراءة ،إال أنها ظلت دون تغيير تقريبا في النحو واالستماع وتبين أن التحصيل عند الذكور ظل
متدنيا.
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آمال علي مظهر ،ترجمة ،رواية تشينوا أتشيبي لم يعد هناك إحساس بالراحة ،القاهرة :المركز القومي
للترجمة.6102 ،

الملخص
ترجمت آمال مظهر رواية تشينوا آتشيبي لم يعد هناك إحساس بالراحة ( ،)0921وقد قام المركز القومي
للترجمة بنشرها عام  .6102وتتمثل أهمية الرواية ،وهي الجزء الثالث من ثالثية آتشيبي ،في أنها تصور
حالة التحوالت والتغيير في نيجيريا في حقبة ما بعد االستعمار ،وهو ما يمثل تهديدا لشخصيتها الثقافية
واالجتماعية .جدير بالذكر أن األستاذة الدكتورة أنجيل بطرس سمعان قد قامت بترجمة الجزء األول تحت
عنوان األشياء تتداعى .يستمر آتشيبي في الجزء الثالث في تصوير التهديد الماثل لمنظومة القيم لمجتمع األيبو
النيجيري .ويتم ذلك من خالل الحفيد أوبي أوكنكو الذي حصل علي تعليم متميز في بريطانيا ،إال إنه عندما
يعود إلي نيجيريا ويتقلد منصبا حكوميا تالحقه اتهامات بالرشاوى والفساد .تعالج الرواية فكرة االغتراب
الثقافي الذي تعاني منه الشخصية المحورية والصراع بين تقاليده العريقة والتقاليد الغربية الحديثة .ومما هو
جدير بالذكر أن آتشيبي قد أقتبس عنوان الرواية من قصيده شهيرة للشاعر البريطاني ت.س .أليوت يقول
فيها:
"عدنا أدراجنا إلى أماكننا ،إلى الممالك
ولكننا لم نعد نشعر بالراحة تحت تلك األنظمة القديمة
مع أناس أغراب يتشبثون بآلهتهم
آه! لكم أسعد بالموت مره أخرى".
تتمثل أهمية ترجمة هذه الرواية الخاصة بحقبة ما بعد االستعمار غب أنها ال تتناول فقط نيجيريا التي "تمر
بمرحلة إحباط" ،ولكنها تعكس أحوال بالد أخرى تتشارك مع نيجيريا في نفس الظروف.

قائمة المحتويات
 .8آمال علي مظهر
رواية تشينوا آتشيبي لم يعد هناك إحساس بالراحة ،ترجمة
 .1أماني بدوي
االختالفات بين الجنسين في اللغة اإلنجليزية في تقييم واسع النطاق للخريجين المصريين
 .1أميمة أبوبكر
من وحي الحداثة الممكنة :معضلة ’الماضوية‘ والخطاب االستعماري في النقد األدبي والتاريخي
 .1خلود عزت
مداخل إلى الترجمة والوساطة الثقافية في الترجمة اإلنجليزية لكتاب "األيام" لطه حسبن
 .1داليا جمعة
الالقومي في األدب األمريكي المعاصر :كاتبات األقليات العرقية وإشكاليات االنتماء
 .1داليا الشيال
جالل الدين رومي :مسرحية ،ترجمة
 .7شيرين أبو النجا
النساء في مصر الثورية :الجندر والجغرافيات الجديدة للهوية
 .1مأزق نظرية ما بعد االستعمار :التفاوض أم الرفض؟
 .9المثقف الجديد في ثورات مصر
 .81لبنى إسماعيل
صبري منصور ،ترجمة
 .88منى رضوان
التقريب والتغريب في كتاب ثورة الشباب :مقاالت لتوفيق الحكيم
 .81هالة سامي
التقاط صورة امرأة بدوية في رواية نقرات الظباء لميرال الطحاوي
 .81هالة كمال
كتابة الذات والوطن في مذكرات رضوى عاشور
 .81مطالب النساء المصريات على مدار مائة عام :الحركة النسوية المصرية في موجاتها األربعة
 .81ترجمة النظرية األدبية النسوية إلى اللغة العربية
 .81هبة بكري
ما بين المعارضة والتهرب’ :آخر كالم‘ أحمد شفيق
 .87هبة العبادي وسالي حمودة
مسرح التحرير وال ُمشاهد التفاعلي
 .81تعريف بالمشاركات

ملخصات األبحاث المنشورة
عام 6102

إعداد:
د .هالة كمال
لجنة البحث العلمي:
د .هالة سامي (منسقة)
أ .زينب مجدي
د .سونيا فريد
أ .فاطمة الزهراء رامي
أ .مريم النقر
أ.د .منى إبراهيم
أ.د .نادية الخولي
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