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1
Amal Aly Mazhar, “East-West, Terrorists Are Worst”: Mohamed Salmawy’s The
Chain (1992) and Robin Soans’ Talking to Terrorists (2005), in Recontextualizing
Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance
ABSTRACT
Resistance literature, as Barbara Harlow contends, becomes “the arena of struggle” mainly in
the national struggle against colonialism. Other forms of resistance can be manifested against
internal injustice or gender resistance against male tyranny … etc. However, this paper seeks
to postulate that “the arena of struggle” becomes much agonizing and trenchant when it deals
with the contemporary, harrowing problem of terrorism. This is reverberated by some
political thinkers, who maintain that the real threat and challenge in a post-independence
period, comes from within, not from without, as in the case of colonialism. Reflecting
through drama such heated issues as terrorism is in itself an act of resistance, since theatre is
the most direct medium of communication which addresses its target audience directly.
Resistance, as this paper argues, is against the subversive tactics of such “terrorists” is done
in the two plays under study, through peaceful, though decisive acts by the exposure of, and
negotiating with subversive views and practices. The paper examines behavioural paradigms
that could possibly underlie and link such subversive tactics in the two plays, with the aim of
resisting the terrorist ideologies, through the exposure of such subversive behavior and
beliefs, and not through violent acts. The Chain (1992) by Mohamed Salmawy depicts the
horrific and tragic effects of terrorism which Egypt witnessed in the 1990’s,and which
disguised itself under the delusive mask of religion. Nehad Selaiha rightly describes the play
as “the first Egyptian play (indeed work of art) to come openly to grips with the explosive
issue of religious fundamentalism and engage its advocates in heated debate” and proved to
be a great hit, depicts resistance to the terrorist attacks in Egypt in the 1990’s by the nonviolent exposure of the terrorist ideology. Talking to Terrorists(2005) by Robin Soans, as
well as other plays, are concerned with aspects of post-9/11 history of Bush’s and Blair’s
“War on Terror” in a quasi- verbatim play, based on a number of interviews with various
types of “terrorists” from different political, cultural, religious ... etc backgrounds. Through
an eclectic methodology which blends behavioural psychology and dramatic analysis, the
paper postulates that these dramatic texts are sites of peaceful resistance, by seeking to
expose such subversive ideologies and practices with the aim of putting an end to them.
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Amani Badawy & Randa Anwar, “Egyptian Presidential Speeches: A Cluster
Approach to Rhetorical Analysis”, in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna
Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,
2017. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the rhetoric of two inaugural speeches delivered by
Egyptian ex-President Muhammad Morsi and current President Abdel Fattah al-Sisi in order to
reveal their motives via determining the key terms they have used and charting the clusters of
words associated with these terms. Burke’s (1973) associational cluster analysis was used. The
analysis showed that 4 key terms were shared by both presidents: Egypt, Egyptian, I and work.
Future was the key term in Sisi’s speech only, while here, now and revolution were key terms
in Morsi’s speech only. Nevertheless, the clusters of associations around these key terms
exhibited different attitudes. Sisi's key terms and clusters reflected a firm, strong personality
and a figure confident of his present base of supporters. Besides, he showed little need for
power, enabling others to feel strong and responsible and tried to engender high morale in his
followers and a sense of team spirit and goal clarity. He was caught up in planning for the
future, visiting the past occasionally but never dwelling on it. Morsi’s clusters revealed a need
to portray his political personality as a strong president and a self-disciplined leader with an
important mission. He was constantly seeking to rally the public and earn acclaim via kinship
terms and direct personal pronouns. He seemed entirely excited about the moment; living the
present moment with all its glory and brilliance. The study concluded that political ideologies
can originate in the associations of words that political speakers confront their audiences with
so as to lower or raise their level of resistance to these ideologies.
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Dalia Gomaa, "Re-membering Iraqis in Nuha al-Radi’s Baghdad Diaries: A
Woman’s Chronicle of War and Exile", Feminist Formations, 29. 1 (Spring 2017):
53-70.
ABSTRACT
Baghdad Diaries recounts the horrific consequences of the first Gulf War and the
embargo imposed on Iraq that started in 1991 and drastically affected the daily lives of
Iraqis, especially women. Throughout the diaries, al-Radi portrays the multiple facets of
the destruction inflicted by the sanctions and the wars against Iraq launched by the
coalition forces between 1991 and 2003, such as the demolition of bridges and
infrastructure, as well as the transformation of the natural environment in Iraq. This essay
examines Baghdad Diaries as a political diary—what I call “unhomely diary”—that does
not only act as a domestic historical record, but also as a political historical record that
blurs the boundaries between the domestic and the political, as well as between the
personal and the global. In light of Homi Bhabha’s theory of the “unhomely” that
intertwines the “home” and the “world,” I focus, in my analysis, on themes of war and
resistance in relation to gender and domesticity. Through the critical lens of the
“unhomely diary,” the aim of this article is twofold: to expand feminist studies of
women’s diaries, and to contribute to feminist scholarship by and about women from the
Middle East.
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Galila Ann Ragheb, “A Victim Speaks Out: Margaret Atwood’s ‘Little Red Hen’,
in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson,
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 141-148. ISBN:
978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance
ABSTRACT
In Margaret Atwood’s rewriting of the well known children’s tale “The Little Red Hen”,
the hen finally speaks out to adult readers in order to reveal the gender discrimination
concealed in the text. This paper examines the various ways in which Atwood subverts
the early twentieth century English editions of the tale to indict this differentiation, which
she shows as continuing to exist in contemporary societies. The hen portrays herself as a
victim of a patriarchal society in which the female is marginalized in the public sphere by
being limited to the domestic role of cooking and serving others. But she here fights back
by engaging in humorous wordplay, satire and irony in her exposure of the gender
discrimination imposed on her and the danger to a female’s self image in accepting
stereotypes of her role in society.
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Hala Kamal, “Women's Writing on Women’s Writing: Mayy Ziyada's Literary
Biographies as Egyptian Feminist History," Women's Writing – Female Biography,
vol. 25, issue 2, pp. 268-287 (forthcoming, May 2018). Published online 17 Oct
2017. Print ISSN: 0969-9082. Online ISSN: 1747-5848
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09699082.2017.1387350)

ABSTRACT
This paper uses feminist literary theory in studying three literary biographies written by
the Arab feminist writer Mayy Ziyada (1886-1941), published in Cairo at the beginning of
the 20th century: Bahithat al-Badiya (1920), Aisha Taymur (1926) and Warda al-Yaziji
(1926). Ziyada is a pioneer Arab woman writer and feminist intellectual who wrote
articles which were published in various newspapers issued in Egypt at the time, in
addition to her several books of essays. The focus of this paper, however, will be directed
to her three literary biographies of Egyptian pioneer feminist writers Malak Hifni Nassif
(1886-1918), Aisha Taymur (1840-1902) and Warda al-Yaziji (1838-1924). I begin by
exploring the multiple voices embedded in Ziyada’s biographies followed by a discussion
of the cultural discourses and feminist politics in the three texts. I then examine the
construction of women’s lives involved in life-writing, while in the last part of the paper I
look at Ziyada’s literary biographies within the paradigm of ‘women’s writing on
women’. The paper concludes with reflections on the three texts, within the theoretical
frameworks and gendered approaches in relation to literary biography as cultural memory
and feminist history.
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Heba El-Abbadi, “Resisting Impairment by the ‘Differently Abled’: The Miracle
Worker and Children of a Lesser God” in Recontextualizing Resistance, eds.
Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing, 2017, pp. 141-148. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
The aim of this paper is to study William Gibson’s The Miracle Worker (1959) and Mark
Medoff’s Children of a Lesser God (1980) as Disability Plays with the core message that
the handicapped, or rather “differently abled” should not be marginalized for they feature
as important and effective members of society. With recourse to Disability Studies and
Disability Theory, the paper aims to establish the meeting point between Disability and
the Humanities, with special reference to the theatre. The study will explore how people
with disabilities have been repressed and considered as a minority group whose daily
struggles to affirm themselves in their societies is a type of resistance—a resistance
against a mainstream that wants to enforce “normalcy.” On a daily basis they have to
challenge discrimination and prejudice, whereas if awareness is spread and their humanity
is acknowledged, their status would be transformed and physical and psychological
suffering alleviated. The Miracle Worker tackles the real life of Helen Keller who was
triple handicapped, as she suffered from deafness, muteness and blindness. The play
dramatizes the challenging role played by her tutor Annie Sullivan, herself a former blind
woman, in transforming her student into the noted writer, public figure and inspirational
person she has become. Children of a Lesser God was exclusively written for deaf actress
Phyllis Frelich who communicated only through sign language. The play portrays the
struggle of the deaf community to assert its identity and determine its role in the society
against a patronizing system that wants to force its own rules.

7
Heba Embaby, “A Redefinition of Feminism from an Egyptian Perspective: A
Dissenting View of Feminism in the Line of Egyptian Reality".
 رؤية مغايرة لمفهوم النسوية في ضوء الواقع: "إعادة تعريف النسوية من منظور مصري،هبة إمبابي
.93-1 ص،7112  فبراير،111  العدد، مجلة فكر وإبداع، رابطة األدب الحديث،"المصري

ABSTRACT
This paper attempts to redefine feminism from an Egyptian perspective. Feminism
emerged as a reaction to patriarchal dominance that has long suppressed the feminine
potential. Worldwide, women raised and still raise their voices to bespeak their suffering
and their refusal to exist in a male dominated social context. Whilst this was happening,
Egyptian women developed a way of their own to coexist in a seemingly patriarchal
society and showed unrivalled determination to exist and rule. This paper starts with
shedding light on feminism as a movement initiated worldwide and then proceeds to show
how the Egyptian experience differs and how fundamental the role of women was in the
Egyptian society since ancient times. This is further clarified through a discussion of the
Isis-Osiris myth and Salah Abou Seif's famous Egyptian movie The Second Wife or
Alzawga Althanya.
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Heba-T-Allah Selim, “Orality as Resistance in Naguib Sorour’s Menein Ageeb
Nas (Where do I Find People Who Understand?) (1974)”, in Recontextualizing
Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 193-205. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
The use of oral speech has always been and will definitely remain a basic means of
communication. Societies resort to orality, which is using speech rather than writing as a
means of communication, to preserve and nourish their cultures and civilizations. Thus,
orality plays a vital role in popular culture as a primary step which could or could not be
followed by documentation in written records. One of the prominent critics who
investigate orality is Walter J. Ong. His seminal book Orality and Literacy: The
Technologizing of the Word (1982) attempts, as suggested by its title, to explore the
nature of orality and compare it to literacy. He believes that “Most, if not all, oral cultures
generate quite substantial narratives or series of narratives” and due to “their size and
complexity of scenes and actions, narratives of this sort are often the roomiest repositories
of an oral culture’s lore” (138). This makes orality an integral medium for preserving
cultures and history. It is also noteworthy that “When an often-told oral story is not
actually being told, all that exists of it is the potential in certain human beings to tell it”
(11). This observation is deeply connected to the play under study. Naguib Sorour’s play,
Menein Ageeb Nas (Where do I Find People Who Understand?) (1974) is a play for all
times due to its universal call for resisting tyranny anywhere, any time. Here, orality is
manipulated as a tool by the characters to fight and resist domestic as well as external or
foreign authoritative power and tyranny. This is achieved starting from the title of the
play, its form and even the characters. This paper will endeavor to trace how orality is
employed in the play on all the above-mentioned levels to perform this act of resistance.
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Hoda Shucry Ayad, “Unspoken Resistance in Three Poems by Mourid AlBarghouti”, in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily
Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 297-312.
ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
The political reference has become the most common in Palestinian poetry; but,
restricting the reading of a Palestinian poet to the Palestinian cause does violence to the
text and misses the many varieties of the unspoken in the poetry. To assume only a
political situation is to reduce the poem to mere ideology. Political interpretations of
Palestinian poetry should be related to deeper, more complex human issues. This paper
attempts to read three poems by Mourid Barghouti in the context of what he calls the
"human experience”. The poems chosen for discussion were written within a period of
less than one year. Although the political experience is part of the unspoken in the poems,
there are also other unspoken inferences that give profoundly human dimensions to the
poems. The poems are read in the light of theories of the unspoken of Iser, Jameson, and
Macherey, but the reading does not stop at the political level of interpretation. The poems
have a wider human meaning that makes them accessible to poetry readers who are not
Palestinians or Arabs. References will be limited to what is basically part of our being as
Arabs, the human and cultural heritage that goes into the making of each and every one of
us. This is a culturally based interpretation, where we would not refer to Frazer or Mircea
Eliade or Malinowski when we talk, for instance, about magic, although there are issues
which are universally human regardless of individual cultures. The poems extend into
many areas, but all references are relevant to the common reader.
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Khaled Tawfik, Lexical Issues in Arabic and English
7112 ، دار نور للنشر: القاهرة،قضايا المفردات في العربية واإلنجليزية
978-3-330-84659-3 :)ISBN( الترقيم الدولي

ABSTRACT
This book is a collection of papers which I wrote on some lexical issues in Arabic and
English. The first paper aims at analyzing the difficulties (linguistic and cultural) facing
professional translators in rendering problematic Arabic headlines and the strategies they
adopt to produce informative and acceptable translations. In order to analyze the
translation difficulties faced by translators, twenty headlines were selected, and a fourstep questionnaire was designed and sent to thirty professional translators of long
experience in the field. The second one adopts a comparative approach with the aim of
revealing many of the similarities and dissimilarities between Arabic and English in
borrowing words from other languages. The third one focuses on how the lexical variation
between Arabic dialects may hinder and sometimes block the channel of communication
between Arabs with a special reference to the Egyptian and Saudi dialects. The last one
aims at throwing some light on some lexical challenges facing translators nowadays
hoping to draw the attention of translation students and novice translators to be alert to
such challenges.
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Khaled Tawfik, The Rules of Newspaper Translation
.7112 ، دار هال للنشر: القاهرة،قواعد الترجمة الصحفية

ABSTRACT
The book consists of eight chapters dealing with the rules of translating headlines, stories
and opinion articles. This book has two related objectives, namely, analyzing the
difficulties facing professional translators in rendering problematic Arabic headlines and
the strategies they adopt to produce informative and acceptable translations, and how this
can be of benefit to designers of newspaper translation courses.
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Loubna A. Youssef, “Sheikh Youssef’s Biography as Epic: Writing, Teaching, and
Singing Resistance”, in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and
Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp.
31-66. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
It is hardly an exaggeration to regard the ethos of change as one of resistance. One can
associate resistance with “oppositional consciousness,” a term coined by Mansbrigde and
Morris in Oppositional Consciousness: The Subjective Roots of Social Protest (2001). If
the twentieth century was often dubbed the “people’s century,” the twenty-first may be
referred to as the century of growing consciousness. Universal education and the
overwhelming conquests of the media have combined to make people more conscious of
their situation. Without technology early in the twentieth century, Abdel-Tawab
Youssef’s (1928–2015) Arabic biography of his father (1976), My Father: An Egyptian
Teacher (2014) shows that the biographer and Sheikh Youssef (1898–1952) are conscious
of what they are doing. In writing “Why not begin at the beginning of his story, or indeed
his epic?” (19), the biographer is arguing that the life of an Egyptian rural teacher can be
raised to the level of an “epic” in the tradition of Homer, Virgil, Milton, and Wordsworth,
and as a consequence biography is an art. This paper hopes to contribute to the ongoing
cultural interaction between Egyptians and non-Arab readers by providing a
recontextualized understanding of biography as a form of resistance art. It will also deal
with: What insights does the biographer provide to understanding, first, the mission of the
teacher who resists, and singing is his way out; second, the idea of freedom in Islam; and
third, a phase in the history of Egypt?
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Loubna A. Youssef, “The Victory of the Egyptian Vernacular in Egyptian
Writings pre and post January 2011”, in Studi Magrebini: Emerging Actors in PostRevolutionary North Africa: Gender Mobility and Social Activism, eds. Anna Maria
Di Tolla and Ersilia Francesca. Nuava Serie. Volumin XIV Napoli 2016, Vol. 1,
2017, pp. 373-391. ISSN: 0585-4954. ISBN: 978-88-6719-155-0.

ABSTRACT
Is there change in modern Arabic/Egyptian writings pre and post the January 2011
revolution? Yes, indeed: the Arabic presses have been churning out heaps of material, and
to sift through them for such trends may require research of a specialized and sustained
nature. The alternative is to highlight one or two major trends, whether fully indicative of
such change by themselves or not. This paper will, therefore, focus first on what I may
call the language polemic, that is the clash between writing (and speaking, though only up
to a point) in archaic Arabic (symptomatic of the religious discourse resurrected in the
1970s), and the local varieties of vernacular Arabic popularized, simultaneously, by the
theatre and the soap operas, and the plethora of ‘poetic’ pieces published in the press and
in individual volumes. The latter is hailed as the real language of the people. The second
point this paper will deal with will shed light on the problem of feminist writing.
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Mariam Taha Al-Naqr, “Eco-Ethics of the Desert: the Bedouins’ Dwelling in the
Eastern Desert of Egypt in Sabri Moussa’s Seeds of Corruption”, in Ecocultural
Ethics: Critical Essays, eds. Rayson K. Alex et al, London/NY: Lexington Books,
2017.

ABSTRACT
In this paper, I aim to study the eco-ethics and eco-spirituality of the Bedouins in the
Eastern Egyptian Desert as presented in Sabri Moussa’s novel Seeds of Corruption,
published in Arabic in 1973, and translated into English by Mona N. Mikhail in 1980. The
novel takes place in Egypt’s Eastern Desert along the coast of the Red Sea; it discusses
the issue of mining and how the different characters deal with it. This paper reads the
relationship between the Bedouins and the desert as a long-term relationship of
"dwelling", using Greg Garrard’s definition of the term in Ecocriticism (2004) as “the
possibility of coming to dwell on the earth in a relation of duty and responsibility.
‘Dwelling’ is not a transient state; rather, it implies the long-term imbrication of humans
in a landscape of memory, ancestry and death, or ritual, life and work” (108). In addition,
this paper explores whether the relationship of the Bedouins to their desert is governed by
a philosophy of the unity of all creation, like many native traditions, or whether it leans
towards a duality of mankind and nature highlighting their responsibility for keeping the
welfare of the whole environment. I also make use of Lawrence Buell’s criteria for
evaluating environmental texts in his The Environmental Imagination: Thoreau, Nature
Writing, and the Formation of American Culture (1995) in order to evaluate the
environmental orientation of the novel.
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Mohamed Enani, “Resistance – Existential and Linguistic: A Personal
Perspective”, in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily
Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN: 9781-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
Separated by nearly a century, the two remarkable manifestations of popular resistance to power
in Egypt shared an existential essence, in spite of their slightly different linguistic features. The
first, occurring in 1919, that is at the end of the second decade of the twentieth century, bore the
marks of an identity long-lost but newly found, celebrated and seeking real existence—political,
social and linguistic. The second, early in the second decade of the twenty first century, sought a
refining of that identity, and the re-establishment of the ideals of the first, again politically,
socially and linguistically. When the Egyptians took to the streets in their thousands in 1919,
apparently in support of their national leaders, they were after real independence both from
nominal Ottoman rule and from actual British occupation, rallying around the call of 'Egypt for
the Egyptians'. When they took to the streets once again in 2011, however, they wanted to declare
their Dasein, their consciousness of Being, even in Heidegger's sense, displaying their resolve to
exist: to show the world essentially that they were there.
Motivated by the discovery of an identity which had long been denied to them in the name of
Islam by the Turks, the first form of resistance led to the birth in modern history of Egyptian
nationality. It was ironically supported by the unearthing of the treasures of King Tut AnkhAmon, which came to be seen as a symbol of what Egypt once was and what Egyptians now
looked to reviving. Soon, Arabic literature responded by adopting new genres and, in poetry
especially, there was a strong resistance to the neo-classical poets of the turn of the century. By
the late 1920s the linguistic resistance bore fruit: in 1932 the Apollo School of Poetry, complete
with an eponymous literary organ, showed the world that Egyptian poetry (and the Egyptian
spirit) were born again. A major feature of this fight for freedom, basically romantic in spirit, was
the revitalization of indigenous Egyptian literary genres, especially the theatre and the folkloric
epics in the Egyptian vernacular.
The second form of resistance was more home-grown, based on a thorough soul-searching and
the existential impetus of the Egyptian intelligentsia: It was an open resistance to the virtual
control of the country by the unscrupulous capitalists who had made an alliance with the rulers,
believing they could suppress any resistance in their self-seeking designs by force of arms. When
the Egyptians took to the streets once more, their motive was purely existential. "The Egyptians
lost their fear," commended a perspicacious foreign journalist: though not really wrong, he
simply missed the point. The Egyptians were there, regardless of the brute force used to disperse
with them, in order to establish once again their Dasein. Again, language played a major role in
mobilizing psychological resistance: Egyptian Arabic dominated the scene, peppered by the
foreign terms which globalization had popularized. It would have been an anomaly in 1919 to
use "Game Over" in English; not so in 2011. The times change and we change with them.

16
Nariman Eid, “Mad Women Who Run in the House: The Malestream Politics of
Representation”, Cairo Studies in English – Literature, Language and the Arts
(forthcoming 2017).

ABSTRACT
In our modern times, one of the most influential tools used in mass media is
advertisements: particularly television advertisements. Advertisements have pervaded
every home, urban and rural, as an integral part of a powerful visual culture that is
shaping today’s concepts and modes of representation. This is why their impact and the
ways in which they represent cultural phenomena are not to be overlooked. Before the
exciting action movie, within the breaks of an interesting talk show or until the vegetables
simmer in the chicken broth on a catchy cooking channel, advertisements do not shy away
from boldly and continuously popping up. This paper aims at culturally analyzing some
advertisements shown on Egyptian television channels in order to shed light on the image
of the woman represented in them. The advertisements chosen particularly center the
woman as a potential bride, housewife and a mother. Under the three roles, her image is
positively stereotyped; or in other words is presented as a visual cultural marker for the
standard social image of the bride, housewife and mother. The essentialized image of the
woman paves the way to a myth that is created and propagated by means of mass media
to serve the whole bigger ideological frame of the mainstream or malestream society .The
myth rooted within the social mosaic perpetuates the fact that the woman’s body and
mental faculties are belittled and come down to her function as an efficient housewife or a
perfect mother. This paper attempts to show that through the analysis of a selected
number of advertisements.
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Pervine Elrefaei, “Memory, Identity and Resistance in Susan Abulhawa’s
Mornings in Jenin: Writing Back to the Zionist Discourse”, in Recontextualizing
Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 79-110. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
This paper aims at examining the novel Mornings in Jenin (2010) by the PalestinianAmerican writer Susan Abulhawa. Translated to more than twenty languages, the novel
has attracted global attention to the intractable plight of the Palestinians and their journey
from home to homelessness. As Abulhawa puts it, "There is a new generation of writers
who have lived most of their lives in the West and we are telling our story, finally, in our
own voice and in Western languages." Abulhawa has been under attack for possessing the
right to the Palestinian narrative. Labelled as anti- Semite who disseminates the culture of
hatred against Israel, Abulhawa has been harshly attacked by the Harvard law professor
Alan Dershowitz, known for his staunch support for Israel, during the Boston Book
Festival on October 2010. In the light of post-colonial theory and memory studies, this
paper attempts to provide answers to a number of questions: How does Abulhawa
challenge and interrogate the dominant discourse? How does her novel delineate the
Catastrophe, or al-Nakba? How is the Palestinian exilic identity depicted? What are the
politics of exile and strategies of survival implemented in her novel? The paper aims at
providing an in depth analysis of the novel as a narrative medium that contributes to the
literature of resistance produced by Palestinian-American writers in exile.
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Pervine Elrefaei, “Intellectuals and Activists Writing under the Sign of Hope:
Radwa Ashour and Ahdaf Soueif’s Manifestos of the 2011 Revolution”, in Studi
Magrebini: Emerging Actors in Post-Revolutionary North Africa: Gender Mobility
and Social Activism, eds. Anna Maria Di Tolla and Ersilia Francesca. Nuava Serie.
Volumin XIV Napoli 2016, Vol. 1, 2017, pp. 323-358.

ABSTRACT
The present article aims at conducting a comparative study of Ahdaf Soueif’s 2012
memoir Cairo: My City, Our Revolution, entitled Cairo: Memoir of a City Transformed in
the 2014 edition, and Radwa Ashour's 2013 autobiography: Athqal min Radwā, (Heavier
than Radwa: Excerpts from an Autobiography). The works that document the 2010-2013
state of flux from the perspective and experiences of both writers, interwoven with
various recollected historical periods, are examined in the light of an interdisciplinary
approach that combines cultural studies, postcolonial and autobiography theories.
Scrutinized within the scope of the intellectuals’ other writings and interviews, I argue
that the selected texts that depict the issues of identity, the self and nationalism as pivotal
points can be regarded as acts of literary activism or textual spaces of resistance. The
paper situates both writers first within Edward Said’s and Patricia Hill Collins’ definitions
of the intellectual in dissent against the status quo, and second as writers of
autobiographical manifestos. Hence, the autobiographical strategies of the manifesto and
its ‘emancipatory politics’ used by both writers to pull together the scattered threads of
the threatened individual and collective self are major points of focus.
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Rania Abdelrahman, “The Politics of Mourning: Mothers of the Martyrs’
Narratives of Resistance and Empowerment,” in Studi Magrebini: Emerging Actors
in Post-Revolutionary North Africa: Gender Mobility and Social Activism, eds.
Anna Maria Di Tolla and Ersilia Francesca. Nuava Serie. Volumin XIV Napoli
2016, Vol. 1, 2017, pp. 233-253. ISSN: 0585-4954. ISBN: 978-88-6719-155-0
ABSTRACT
This paper is based on the narratives of a group of Egyptian mothers whose sons
were killed during the 25th of January demonstrations in Egypt in 2011. I examine
the narratives of this group of martyrs' mothers whether those that appeared in Talk
Shows in the mainstream media, or in Youtube videos commemorating their sons,
or in Facebook pages which they created to remember their martyred sons, or
videos depicting the mothers’ speeches and actions during protests, or photographs
depicting their powerful iconic status and hence great influence on revolutionaries
as ‘mothers of martyrs’. I argue that their narratives are simultaneously narratives
of resistance and empowerment. Some of those mothers -although they were still
mourning the deaths of their sons- participated in the protests that led to the
overthrowing of Mubarak on the 11th of February. I believe that both those who
participated ‘politically’ and those who told their/their sons' stories inspired other
protestors, attested to the injustice of the regime, its use of excessive violence
against the protestors and therefore signaled its loss of legitimacy. Even after
Mubarak stepped down, under the rule of the military they continued to act as
reminders of the atrocities committed by the regime and the need for bringing
justice for the blood of the martyrs. I argue that the actual and symbolic presence of
the martyrs' mothers played a unifying role in the society. They unified protestors
in spite of ideological and religious diversity against a common tyrannical regime.
The voices of the martyrs' mothers or the 'mothers of the revolution' continue to
counter dominant myths propagated by the counter revolution about the revolution
and its martyrs. Since both the 'mother' and the 'martyr' are archetypes that trigger
certain feelings in the Egyptian collective unconscious; hence, making their voices
heard can counter the counter revolutionary discourse which represents the
revolutionaries as immoral, paid, traitors of the nation who do not represent 'the
people'.
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Shereen Abouelnaga, “Journalistic Reception of Layla Ba’albakki’s Literary
Discourse”
 عدد، مجلة البالغة المقارنة: ألف،" " االستقبال الصحفي لخطاب ليلى بعلبكي األدبي،شيرين أبو النجا
.7103 ،73

ABSTRACT
This article explores the relationship between the literary field and journalistic reception
that is governed by specific ideological trends. The complexity of this relationship turns
the text into a social document liable to condemnation or praise. To illustrate this
relationship, the article rereads the confiscation of the 1964 short story collection Safinat
Hanan ila al-qamar (A Spaceship of Tenderness to the Moon) and its author Layla
Ba’albakki’s trial instigated by a brief condemnatory comment in the Egyptian magazine
Sabah al-Khayr. The article offers a discourse analysis of subsequent reviews with a
focus on gender and the ramifications on the cultural milieu to reveal the play of power
relations.
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Yassmine Muhammad Mahfouz, “Palestinian Resistance: Responses and
Debates” in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson,
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. pp. 279-286.
ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

ABSTRACT
Whereas history is usually concerned with listing facts and dates, literature attempts to
reveal the effect of historical events on the lives of people who are in constant attempts to
search for their identity in the age of globalization. However, the Palestinian Question
stands to mock such attempts at creating a ‘globalized identity’ in the twenty first century
especially as Palestinians suffered and are still suffering imperialistic occupation, which
other peoples had overcome decades ago. Hence, this resulted in their depravation of the
post-colonial maturing other nations around the world have experienced. Since 1948 till
the present moment, Palestinians have been undergoing a continuous process of ethnic
cleansing and dispossession both as a direct usurpation of land or indirect usurpation of
rights, which has resulted in a feeling of estrangement, even if the citizens are still on
land. As a reaction, the painful experiences Palestinians daily undergo have resulted in
many forms of resistance both on the individualistic and collective levels. Hence, this
paper will attempt to discuss both the issue of resistance and the characters’ response to it
as well as to the debate around the different forms of resistance in the following films:
Rana's Wedding and Paradise Now directed by Hani Abu Assad, and The Bombing by
Simon Bitton via contextualizing the works in their historical background. The research
shows that either by exploiting people's needs or oppressing them, the consequences for
the people do not radically differ because eventually they suffer mental, psychological
and physical entrapment both on the level of the individual and its community.
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آمال علي مظهر ،مساوئ اإلرهاب في الشرق والغرب :مسرحية محمد سلماوي الجنزير ()1337
وروبين سونز التحدث مع اإلرهابيين (.)7112
Amal Aly Mazhar, “East-West, Terrorists Are Worst”: Mohamed Salmawy’s The Chain
(1992) and Robin Soans’ Talking to Terrorists (2005), in Recontextualizing Resistance,
eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing, 2017. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
تقرر باربرا هارلو في كتابها "أدب المقاومه" أن أدب المقاومة يصبح بمثابة "حلبه نزال" خاصة
فيما يتعلق بالمقاومة الوطنية ضد المستعمر األجنبي ،إال أن هذا البحث يهدف إلى إظهار أن "حلبة
الصراع" تصبح أشد وطأه وإيالما عندما تتعلق بمشكلة اإلرهاب في الشرق والغرب .ويؤكد هذه
الفكرة بعض المفكرين السياسيين عندما يقررون أن التحدي والتخوف الحقيقي يتكشفان في مرحلة ما
بعد االستقالل .وتتناول هذه الورقة البحثية مسرحيتين بهدف الكشف عن األنماط السلوكية التي قد
تربط ما بين هؤالء اإلرهابيين وأفعالهم الجانحة ويتعرض البحث كذلك لمناقشة أساليب مقاومة الفكر
المتطرف وذلك عن طريق الحوار والمكاشفة .وتصور مسرحية محمد سلماوي الجنزير ()1337
نتائج اإلرهاب الوخيمة والمأسوية التي عانت منها مصر في عقد التسعينيات من القرن الماضي وهو
ما استتر وراء ستار التدين البراق .كانت هذه المسرحية بحق "أول مسرحية  ..بل أول عمل فني
يتناول التطرف الديني" كما تقرر ناقده المسرح نهاد صليحة .أما مسرحية سونز التحدث مع
اإلرهابيين فهي تهتم بالكشف عن تلك األنماط السلوكية في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر فيما
أطلق عليه "الحرب ضد اإلرهاب" التي تبناها كل من جورج بوش وطوني بلير.
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أماني بدوي ورندة أنور ،استخدام النهج العنقودي الخطابي للتحليل اللغوي لخطب الرئاسة المصرية
Amani Badawy & Randa Anwar, “Egyptian Presidential Speeches: A Cluster
Approach to Rhetorical Analysis”, in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef
and Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN:
978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
الهدف من هذه الورقة هو تحليل الخطابين االفتتاحيين الذين ألقاهما الرئيس السابق المصري محمد
مرسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من أجل الكشف عن دوافعهم عبر تحديد المصطلحات
المفتاحية التي تستخدم ورسم مجموعات من الكلمات التي ترتبط مع هذه المصطلحات .تم استخدام
منهج العنقودي التحليلي لبروك ( )1329وأظهر التحليل أن المصطلحات المفتاحية المشتركة بين
الرؤساء هي "مصر"" ،مصري"" ،أنا" و"العمل" .وكانت "مستقبل" كلمة مفتاحية في خطاب
الرئيس السيسي فقط ،بينما "هنا" " ،اآلن" و"الثورة" كانت هي المصطلحات المفتاحية في خطاب
مرسي فقط .ومع ذلك ،فإن مجموعات من الكلمات تم استخدامها حول هذه المصطلحات الرئيسية
أظهرت المواقف مختلفة ورؤى متباينة .عكست الكلمات الرئيسية وما حولها أن السيسي شخصية
قوية واثق من قاعدته الحالية من المؤيدين وتبين أيضا عدم حاجته إلظهار قوته وسلطته ،ورغبته في
تمكين اآلخرين من الشعور بالقوة وتحمل المسؤولية ،ومحاولته لتوليد روح معنوية عالية في أتباعه
والشعور بروح الفريق الواحد ووضوح الهدف واعترافه أنهم طرفا في التخطيط للمستقبل ،ويتذكر
الماضي في بعض األحيان ولكن لم يكن يخوض فيه كثيرا .كشفت مجموعات كلمات مرسي حاجته
لتصوير نفسه كرئيس قوي وزعيم منضبط عليه مهام جسام .يسعى باستمرار إلى حشد الرأي العام
وكسب إشادتهم به وتأييدهم له عبر استخدام مصطلحات القرابة والضمائر الشخصية المباشرة .وبدا
انه متحمس تماما للحظة الراهنة بكل ما فيها من مجد وتألق وزهو وتفاخر .وخلصت الدراسة إلى أن
األيديولوجيات السياسية يمكن أن تظهر في مجموعة الكلمات التي يختارها ويتناولها أي متحدث
والتي هي بمثابة مكبرات الصوت السياسي الموجه للجماهير والغرض منها تخفيض أو رفع مستوى
مقاومتهم أو تقبلهم لهذه األيديولوجيات.
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Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing, 2017, pp. 79-110. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
تهدف هذه الورقة إلى دراسة رواية الكاتبة الفلسطينية األمريكية سوزان أبو الهوا " Mornings in
 "Jeninالصادرة باإلنجليزية في  7111والتي ترجمت إلى العربية في  7111بعنوان "بينما ينام
العالم" .جذبت الرواية التي ترجمت إلى ما يزيد على عشرين لغة أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية
والقهر والتشريد الذي تعرض وال يزال يتعرض له شعب فلسطين .تنتمي الرواية الي أدب المقاومة
الصادر عن الفلسطينيي ن في الغرب والذي قالت عنه أبو الهوا "هنالك جيل من الكتاب عاش معظم
حياته في الغرب ،ونحن أخيرا ً نقص حكايتنا بصوتنا وبلغات غربية" .تشهد هذه األصوات وعلى
رأسها صوت سوزان أبو الهوا المحاوالت المستميتة إلسكاتها من قبل اللوبي الصهيوني األمريكي
وعلى رأسه آالن ديرسوفيتش عن طريق التلويح بسالح العداء للسامية .وفي ضوء نظرية ما بعد
الكولونيالية ودراسات الذاكرة ،تهدف الورقة الي اإلجابة على بعض التساؤالت ومنها ،كيف تواجه
وتستجوب الكاتبة الخطاب السياسي السائد؟ كيف تصور وتوثق الكاتبة أحداث النكبة؟ كيف ترسم
الكاتبة صورة الذات الفلسطينية في المنفى؟ ما هي آليات االغتراب واستراتيجيات المقاومة التي
توظفها الكاتبة لخدمة القضية الفلسطينية؟

4
برفين الرفاعي ،مثقفات وناشطات يكتبن تحت راية األمل :رضوي عاشور وأهداف سويف
ومانيفستو ثورة 7111
Pervine Elrefaei, “Intellectuals and Activists Writing under the Sign of Hope: Radwa
Ashour and Ahdaf Soueif’s Manifestos of the 2011 Revolution”, in Studi Magrebini:
Emerging Actors in Post-Revolutionary North Africa: Gender Mobility and Social
Activism, eds. Anna Maria Di Tolla and Ersilia Francesca. Nuava Serie. Volumin XIV
Napoli 2016, Vol. 1, 2017, pp. 323-358.

الملخص
يهدف هذا المقال إلى عقد دراسة مقارنة بين مذكرات أهداف سويف المنشورة في عام  7117بعنوان
القاهرة ،مدينتي ،ثورتنا ،والتي نشرت في طبعة  7111بعنوان القاهرة ،مذكرات مدينة تغيرت،
وكتاب رضوي عاشور المنشور في عام  7111بعنوان أثقل من رضوي :مقاطع من سيرة ذاتية.
يرتكز البحث في دراسته للعملين اللذان يتضمنان العديد من المراحل التاريخية المختلفة ،ويوثقان
حالة السيولة التي اتصفت بها سنوات  7119-7111من منظوري وتجربتي الكاتبتين ،على منهج
بيني يجمع بين الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد االستعمار ونظريات السيرة الذاتية .وتطرح
الدراسة التي تأخذ في عين االعتبار الكتابات واللقاءات األخرى مع المثقفتين فرضية أن األعمال
المختارة التي تناقش قضايا الهوية والذات والقومية كنقاط محورية تعد نشاطا سياسيا أدبيا يدخل في
نطاق أدب المقاومة .تعني الورقة بدراسة دور الكاتبتين أوال في ضوء تعريف إدوارد سعيد
وباتريشيا هيل كولينز للمثقف المناهض للسلطة ،وثانيا ككاتبتي سيرة ذاتية تعد بمثابة مانيفستو أو
بيان سياسي ،ومن هنا كانت استراتيجيات السيرة الذاتية للمانيفستو وسياساته التحررية التي تنتهجها
الكاتبتان لجمع شتات الذات الشخصية والقومية هي نقاط جوهرية يركز البحث على دراستها.

5
جليلة آن راغب" ،الضحية تتكلم :دجاجة مارجريت آتوود الحمراء الصغيرة"
Galila Ann Ragheb, “A Victim Speaks Out: Margaret Atwood’s ‘Little Red Hen’, in
Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 141-148. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
عندما قامت مارجريت آتوود بإعادة كتابة حكاية األطفال المعروفة "الدجاجة الحمراء الصغيرة"،
تتكلم الدجاجة أخيرا متوجهة بحديثها إلى قرائها الكبار ،لتكشف عن التمييز على أساس الجندر
الكامن في النص .وتتناول هذه الدراسة مختلف الطرق التي تنتهجها مارجريت آتوود لتقويض الصيغ
التي صدرت عليها الحكاية في الطبعات المختلفة في بدايات القرن العشرين ،من أجل إدانة هذا
التمييز والذي توضح لنا استمراره في المجتمعات المعاصرة .إذ تصور الدجاجة نفسها باعتبارها
ضحية للمجتمع األبوي الذي يتم فيه تهميش األنثى في المجال العام من خالل حصرها في األعمال
المنزلية كالطبخ وخدمة اآلخرين .إال أنها تقاوم هنا هذا الدور من خالل تالعبها باأللفاظ بطريقة
فكاهية والسخرية المفارقة كي تكشف عن التمييز القائم على أساس الجندر المفروض عليها،
واألخطار التي تواجه صورة الذات لدى األنثى عند قبولها بتنميط دورها في المجتمع.

6
خالد توفيق ،قضايا المفردات في العربية واإلنجليزية ،القاهرة :دار نور.7112 ،
الترقيم الدولي (978-3-330-84659-3 :)ISBN

الملخص
يضم هذا الكتاب مجموعة من األبحاث حول صعوبة ترجمة المفردات في عدد من المجاالت وعلى
رأسها صعوبة ترجمة مفردات لغة الصحافة ،وخاصة تلك التي تستخدم في المانشيتات .كما يلقي
الكتاب الضوء على ظاهرة اقتراض اللغات المختلفة من بعضها البعض لمفردات في مجاالت
مختلفة ،والعمليات والتحوالت الداللية المختلفة التي تخضع لها هذه المفردات ،فضال عن عقد مقارنة
بين المفردات في اللهجة السعودية واللهجة المصرية.

7

خالد توفيق ،قواعد الترجمة الصحفية ،القاهرة :دار هال للنشر.7112 ،

الملخص
يحتوي الكتاب على  8فصول :الفصل األول عنوانه صياغة المانشيت ،ويتناول الفصل الثاني قواعد
ترجمة المانشيت ،ويتمحور الفصل الثالث حول تفاصيل ترجمة الخبر الصحفي ،ويقدم الفصل الرابع
نماذج ألخبار صحفية مترجمة من اإلنجليزية ،بينما يعرض الفصل الخامس لنماذج ألخبار صحفية
مترجمة من العربية ،أما الفصلين السادس والسابع فيضمان نماذج ألخبار إنجليزية وعربية غير
مترجمة ،ويضم الفصل الثامن أشهر  211تعبير متداول في األخبار الصحفية اإلنجليزية ،باإلضافة
لوجود ملحق ألشهر أسماء المنظمات والهيئات المحلية والدولية باللغة اإلنجليزية والعربية .يؤسس
الكتاب لمنهجية جديدة في ترجمة األخ بار تقوم على السهولة والمباشرة ،بدءا بعنوان الخبر ،ثم المتن،
والخاتمة.

8

داليا عزمي جمعة" ،ذكريات العراق في يوميات بغداد :وقائع امرأة في الحرب والمنفى للكاتبة نهى
الراضي"
Dalia Gomaa, "Re-membering Iraqis in Nuha al-Radi’s Baghdad Diaries: A
Woman’s Chronicle of War and Exile", Feminist Formations, 29. 1 (Spring
2017): 53-70.

ملخص
تذكر يوميات بغداد العواقب المروعة لحرب الخليج األولى والحصار المفروض على العراق والذي
بدأ في عام  1331وأثر بشكل كبير على الحياة اليومية للعراقيين ،وخاصة النساء .وطوال اليوميات،
تصور نهى الراضي الجوانب المتعددة للتدمير الذي أحدثته العقوبات والحروب التي شنتها قوات
التحالف ضد العراق بين عامي  1331و ،7119مثل هدم الجسور والبنية التحتية ،فضال عن تحول
الطبيعة في العراق .هذا المقال يدرس يوميات بغداد كمذكرات سياسية  -ما أسميه "يوميات غير
مألوفة"  -وهى ليست فقط بمثابة سجل تاريخي يومي ،وإنما أيضا سجل تاريخي سياسي يضعف
الحدود بين الخاص والسياسي ،وكذلك بين الشخصي والعالمي .وفي ضوء نظرية هومي بابا "غير
المألوف " التي تربط بين "الوطن" و"العالم" ،أركز في تحليلي على موضوعات الحرب والمقاومة
فيما يتعلق بالجندر والحياة اليومية .من خالل مفهوم " يوميات غير مألوفة" ،يهدف هذا البحث إلى:
أ وال توسيع نطاق الدراسات النسوية لمذكرات المرأة ،والمساهمة في الدراسات النسوية عن النساء
في الشرق األوسط.

9

رانيا عبد الرحمن" ،سياسات الحداد :المقاومة والتمكين في روايات أمهات الشهداء"
Rania Abdelrahman, “The Politics of Mourning: Mothers of the Martyrs’ Narratives of
Resistance and Empowerment,” in Studi Magrebini: Emerging Actors in PostRevolutionary North Africa: Gender Mobility and Social Activism, eds. Anna Maria Di
Tolla and Ersilia Francesca. Nuava Serie. Volumin XIV Napoli 2016, Vol. 1, 2017, pp.
233-253. ISSN: 0585-4954. ISBN: 978-88-6719-155-0

الملخص
تنبني هذه الورقة البحثية على روايات مجموعة من أمهات الشهداء الالتي فقدن أبناءهن أثناء
مظاهرات  72يناير  .7111أقوم بتحليل رواياتهن من خالل :البرامج التلفزيونية الشهيرة التي
ظهرن بها ،الفيديوهات التي قمن بوضعها على اليوتيوب للتذكير بدور أبنائهن ،وصفحات الفيسبوك
التي انشأنها للتذكر الجمعي ألبنائهن الذين استشهدوا ،وخطاباتهن العامة وتشجيعهن للمتظاهرين في
الميدان والتي صورها البعض ووضعوها على قناة اليوتيوب ،وصورهن التي تبينهن كمثل ونموذج
قوي للمرأة يحتذى به في المجتمع وأثرهن الشديد على المشاركين في الثورة باعتبارهن "أمهات
الشهداء" .أرى أن رواياتهن تمثل كال من المقاومة والتمكين في آن .وسواء كن من المشاركات في
ال مظاهرات وقتها أم ال فرواياتهن تمثل مصدر إلهام للمؤمنين بالثورة ،وشهادة على ظلم نظام
مبارك ،واستخدامه العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين ،وبالتالي فرواياتهن بمثابة إعالن
لفقدان ذلك النظام لشرعيته .وحتى بعد أن تنحى مبارك ،وتحت حكم المجلس العسكري ،استمر دور
هؤالء األمهات في التذكرة باالنتهاكات التي ارتكبها هذا النظام في حق الشباب وضرورة القصاص
لدم الشهداء عامة .ولذلك فأرى أهمية للدور الذي لعبته هؤالء األمهات في توحيد المتظاهرين
والمتعاطفين مع الثورة بالرغم من االختالفات الدينية واأليديولوجية في وجه نظام جبار .إن أصوات
أمهات الشهداء أو "أمهات الثورة" كما أعتبرهن تمثل عامل مقاومة وتصد قوي لألساطير التي
تنسجها الثورة المضادة عن الثورة وشهدائها .ويساعد التعاطف الموجود في الوعي الجمعي
المصري مع "الشهيد" ومع "أم الشهيد" على مقاومتهن لخطابات الثورة المضادة التي تمثل الثوار
على أنهم مجموعة من الخونة والمأجورين والفاسدين أخالقيا والذين ال يمثلون الشعب.

11
شيرين أبو النجا " ،االستقبال الصحفي لخطاب ليلى بعلبكي األدبي" ،ألف :مجلة البالغة المقارنة،
عدد رقم .7103 ،73

الملخص
تسعي هذا المقالة إلي سبر أغوار العالقة بين النص األدبي واالستقبال الصحفي المتأثر بسيادة تيارات
أيديولوجية بعينها مما يشكل مركزا يؤثر في كافة المجاالت ،كما أنه يخرج النص من مجاله الجمالي
ويحوله إلى وثيقة اجتماعية تستحق اإلدانة أو اإلشادة .ولتحليل هذه العالقة الشائكة وتبعاتها ،تقوم
المقالة بإعادة قراءة وقائع محاكمة القصة القصيرة "سفينة حنان إلي القمر" والتي صدرت علم
 1391في مجموعة تحمل نفس االسم للكاتبة اللبنانية ليلي بعلبكي ( ،)1391وذلك بناء علي إدانة
مبتسرة صدرت في مجلة صباح الخير المصرية في نفس العام .تهدف المقالة إلى تحليل الخطاب
الذي بُنيت عليه المراجعات المناهضة أو المؤيدة ،في الصحافة العربية واألجنبية ،مع النظر إلى
الرؤية المتعلقة بالكتابة النسوية التي يطرحها هذا الخطاب ،وتأثير ذلك في المجال األدبي.

11
لبنى عبد التواب يوسف" ،ملحمة سيرة الشيخ يوسف :المقاومة من خالل الكتابة والتدريس والغناء"
Loubna A. Youssef, “Sheikh Youssef’s Biography as Epic: Writing, Teaching, and
Singing Resistance”, in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily
Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 31-66. ISBN:
978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
ليس هناك مبالغة في تناول المقاومة على أنها عنصر أساسي للتغير .من الممكن ربط المقاومة
بـ"الوعى المعارض" وهو مصطلح استخدمه مانسبردج وموريس ألول مرة في  7111في كتاب
بعنوان "الوعي المعارض :المصادر الشخصية لـ’االحتجاج االجتماعي‘" .إذا كان قد أطلق على
القرن العشرين "قرن الشعوب" ،فمن الممكن اإلشارة الى القرن الواحد والعشرين على أنه قرن نمو
الوعي .نظم التعليم العالمية والغزو الطاغي لوسائل اإلعالم معا ساهما في جعل الشعوب على دراية
بحقيقة حالها .ومع ذلك ،دون استخدام التكنولوجيا في أوائل القرن العشرين ،استطاع عبد التواب
يوسف ( )7112-1378في كتابه كان أبى معل ًما أن يوضح أنه على دراية بما يفعله من خالل كتابة
سيرة والده الشيخ يوسف عندما سأل في نهاية الفصل األول "لماذا ال نبدأ قصته – بل ملحمته – من
البداية؟" الكاتب يعلم أنه يتناول حياة مدرس ريفي مصري على أنها ملحمة في التقليد الذي بدأه
هوميروس وتطور عند فيرجل ثم ميلتون ثم وردزورث .لذلك فكتابة السيرة فن .يأمل هذا البحث أن
يساهم في التفاعل الثقافي الجاري بين المصريين والقارئ األجنبي إلعادة دراسة السياق الذي يتناول
السيرة باعتبارها شكال من أشكال فن المقاومة .تتناول هذه الدراسة أيضا األفكار التي يعرضها كاتب
وأخيرا
السيرة لفهم روية المعلم الذي يقاوم من خالل الغناء أوال ،ثم فكرة الحرية في اإلسالم ثانيا،
ً
تاريخ مصر خالل هذه الحقبة.

12
لبنى عبد التواب يوسف" ،انتصار العامية المصرية في الكتابات المصرية قبل وبعد ثورة يناير
"7111
Loubna A. Youssef, “The Victory of the Egyptian Vernacular in Egyptian Writings pre
and post January 2011”, in Studi Magrebini: Emerging Actors in Post-Revolutionary
North Africa: Gender Mobility and Social Activism, eds. Anna Maria Di Tolla and Ersilia
Francesca. Nuava Serie. Volumin XIV Napoli 2016, Vol. 1, 2017, pp. 373-391. ISSN:
0585-4954. ISBN: 978-88-6719-155-0.

ملخص
هل هناك تغير في الكتابة العربية قبل وبعد ثورة يناير 7111؟ اإلجابة بالطبع نعم .الصحافة العربية
تقوم بطباعة العديد من المقاالت التي ال حصر لها ومن الصعب أن يتناولها بحث قصير وتحتاج إلى
دراسات متخصصة .البديل أن نقوم بتناول اتجاه أو اثنين أساسيين يدالن على هذا التغيير .بالتالي هذه
الدراسة ستقوم أوال بالتركيز على الجدل حول استخدام اللغة العربية واالشتباك بين الكتابة (وفي
الحديث إلى حد ما) باللغة العربية الفصحى (الواضحة في الخطاب الديني الذي أعيد إحياؤه في
التسعينيات من القرن الماضي وبين اللغات العربية العامية المختلفة التي تستخدم في المسرح
واألعمال التليفزيونية واألشعار العديدة التي تنشر في الصحافة وفى دواوين منفردة .يتناول هذا
البحث أيضا إشكالية الكتابة النسوية.

13
محمد عناني" ،المقاومة :وجوديا ولغويا"
Mohamed Enani, “Resistance – Existential and Linguistic: A Personal Perspective”, in
Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
صورتان من صور المقاومة الوجودية يفصل بينهما ما يقرب من قرن ،وإن كانتا تختلفان اختالفًا
طفيفًا من حيث التجليات اللغوية في كل منهما .أما األولى فقد وقعت في نهاية العقد الثاني من القرن
العشرين ،أي في عام  ،1313واتخذت صورة الثورة العارمة التي كانت تمثل "رسميًا" تأييد الشعب
لزعامة الوطنيين ،وإن كانت في الواقع تمثل مقاومة الشعب للتبعية االسمية للدولة العثمانية
واالحتالل البريطاني ،وأما الثانية فوقعت فو مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،أي في
 ، 7111واتخذ صورة المقاومة الوجودية لمظالم حكم ساده رأسماليون ال يأبهون إال لمصالحهم
الشخصية ،ظانين أنهم يستطيعون قمع أية مقاومة بالحديد وانار.
وأثمرت حركة المقاومة األولى عن ظفر المصريين ألول مرة في التاريخ الحديث باالستقالل عن
الدولة العثمانية ومولد ما يسمي بالجنسية المصرية في العشرينات ،أي العثور رسميا على الهوية
المصرية في العشرينيات ،وسرعان ما أفرزت نزعتها الوجودية لغة جديدة هي الفصحى المعاصرة،
إذ ولدتها الصحافة واإلذاعة الرسمية في منتصف الثالثينيات ،إلى جانب العامية المصرية التي نالت
االعتراف بها بصفتها لغة أدبية ،إذ استخدمت في المسرح وفي المالحم الشعبية والشعر الشعبي الذي
نشأ في كنف الزجل ،وتفوق فيه شعراء نابهون .كانت الفصحى المعاصرة أداة مقاومة شعراء مدرسة
أبوللو ،مستلهمين الروح الرومانسية ونزعة التحرر التي كان الرومانسيون اإلنجليز يمثلونها.
وأدت حركة المقاومة الثانية إلى بلورة المثل األعلى الوجودي للحرية والمسؤولية ،فكان تدفق
الجماهير في شوارع المدن المصرية في كل مكان يقول "نحن هنا" أي "يا من غفلتم عن وجودنا إننا
موجودون!" وكانت تقوم على فكرة هايدجر من الوعي بالوجود أي الحضور الذي يؤكد الحزم
والعزم ،وأصبحت العامية المصرية هي السالح الذي يؤكد الحضور ،فبرز شعراء العامية وسادوا
الساحة ،وكانت مقاومة اللغة التراثية صورة من صور عودة الروح للشعب .وهكذا اتسمت المقاومة
في الحالين بالنزعة الوجودية والتحرر اللغوي.
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مريم طه النقر" ،القيم البيئية في الصحراء :عن سكن البدو في صحراء مصر الشرقية في رواية
صبري موسى فساد األمكنة"
Mariam Taha Al-Naqr, “Eco-Ethics of the Desert: the Bedouins’ Dwelling in the
Eastern Desert of Egypt in Sabri Moussa’s Seeds of Corruption”, in Ecocultural Ethics:
Critical Essays, eds. Rayson K. Alex et al, London/NY: Lexington Books, 2017.

الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة األخالقيات والقيم الروحانية البيئية عند بدو الصحراء الشرقية المصرية
كما تم تمثيلها في رواية صبري موسى فساد األمكنة التي نشرت باللغة العربية في  1329وترجمتها
إلى اإلنجليزية منى ميخائيل في  .1381تدور أحداث الرواية في الصحراء الشرقية بمصر على
ساحل البحر األحمر ،وتتناول موضوع التعدين في الصحراء وكيفية تعامل الشخصيات المختلفة
معه .يتناول البحث العالقة الناشئة بين البدو والصحراء كنموذج لعالقة "سكن" طويلة األمد،
مستخدما ً تعريف جريج جيرارد لعالقة "السكن" في كتابه "النقد البيئي" ( )7111بأنه "إمكانية
السكن على األرض في عالقة واجب ومسئولية’ .السكن‘ ليس حالة وقتية ،بل يوحي باشتباك طويل
األمد لإلنسان مع بيئة مرتبطة بالذاكرة ]متمثلة[ في األسالف والموت ،أو بالطقوس مثل الحياة
والعمل" .كذلك يحاول هذا البحث استكشاف ما إذا كانت العالقة بين البدو والصحراء ترتكز على
فلسفة تفترض وحدة الخلق جميعاً ،كالعديد من الثقافات البدائية/األصلية ،أو تميل إلى االعتقاد في
وجود ثنائية بين اإلنسان والطبيعة ،لتبرز مسئوليته في الحفاظ على مصلحة البيئة بجميع عناصرها.
كذلك يقوم البحث بتطبيق معايير لورنس بيويل لتقييم النصوص البيئية في كتابه "الخيال البيئي :ثورو
وكتابة الطبيعة وتشكيل الثقافة األمريكية" ( )1332لتقييم التوجه البيئي للرواية.

15
ناريمان عيد " ،نساء مجنونات تجرى في المنزل :سياسات التمثيل/التصوير الذكورية"
Nariman Eid, “Mad Women Who Run in the House: The Malestream Politics of
Representation”, Cairo Studies in English – Literature, Language and the Arts
(forthcoming 2017).

الملخص
تعتبر اإلعالنات من أكثر وسائل اإلعالم تأثيرا في عصرنا الحديث والسيما إعالنات التليفزيون.
تسللت اإلعالنات إلى المنازل – في الريف والحضر – وأصبحت جزء ال يتجزأ من ثقافة مرئية قوية
تشكل مفاهيم وأساليب اليوم التمثيلية/التصويرية .وبالتالي ال يسعنا إال أن نالحظ هذا التأثير الواضح
على الثقافة من حولنا .اكتسبت اإلعالنات جرأة كبيرة في الظهور ،فأصبحت تتكرر بكثرة قبل أي
فيلم جاذب وبين فواصل البرامج وحتى تنضج الخضروات على قنوات الطهي المشهورة .تهدف هذه
الورقة البحثية إلى تحليل بعض إعالنات التليفزيون المصري ثقافيا وذلك لتسليط الضوء على صورة
المرأة الممثلة فيهم .تظهر المرأة في اإلعالنات المختارة كعروس محتملة وكربة منزل وأيضا كأم.
وتقع المرأة بأدوارها الثالث في قوالب نمطية معينة تظهرها كعالمة ثقافية .وبالتالي تحدد صورتها
االجتماعية المقبولة .وتؤدى هذه الصورة النمطية – إلى خلق وانتشار أساطير ثقافية معينة تخدم
اإلطار األكبر للمجتمع الذكوري .تؤكد تلك األساطير حقيقة أن قدرات المرأة الجسدية والعقلية ال
تصلح إال لتأدية دورها كربة منزل وأم فقط .تحاول هذه الورقة البحثية إظهار ذلك من خالل تحليل
بعض اإلعالنات المختارة.

16
هالة كمال’" ،كتابة النساء عن كتابة النساء‘ :مي زيادة وكتابة السيرة األدبية بوصفها تاريخيا نسويا
مصريا"
Hala Kamal, “Women's Writing on Women’s Writing: Mayy Ziyada's Literary
Biographies as Egyptian Feminist History," Women's Writing – Female Biography, vol.
25, issue 2, pp. 268-287 (forthcoming, May 2018). Published online 17 Oct 2017. Print
ISSN: 0969-9082. Online ISSN: 1747-5848

الملخص
يستخدم هذا البحث النظرية األدبية النسوية في دراسة ثالثة سير أدبية بقلم الكاتبة النسوية العربية مي
زيادة ( ،)1311-1889والتي صدرت في القاهرة في بدايات القرن العشرين ،وهي كاآلتي :كتاب
باحثة البادية :دراسة نقدية ( ،)1371عائشة تيمور :شاعرة الطليعة ( ،)1379وردة اليازجي
( .) 1379وتعتبر مي زيادة من رائدات الكتابة النسائية العربية والفكر النسوي ،وقد كانت كاتبة مقال
بارزة تنشر كتاباتها في العديد من الصحف الصادرة في مصر في زمانها ،إلى جانب ما تم جمعه من
أعمالها في كتب متعددة .وتركز هذه الدراسة على السير األدبية التي كتبتها مي زيادة عن كاتبات
رائدات في الكتابة النسائية العربية وهن :ملك حفني ناصف ( ،)1318-1889وعائشة تيمور
( ،)1317-1811ووردة اليازجي ( .)1371-1898ويتناول البحث في البداية تعدد األصوات
الكامنة في كتابات مي زيادة ،ثم ينتقل البحث إلى مناقشة الخطابات الثقافية والسياسات النسوية القائمة
في النصوص الثالثة .ويعقب ذلك تحليل لحيوات النساء في إطار مفهوم كتابة سيرة الحياة ،بينما
يركز الجزء األخير من البحث على السير األدبية في إطار مفهوم ’كتابة النساء عن كتابة النساء‘.
وتختتم الدراسة بتأمالت حول النصوص الثالثة من منطلق األطر النظرية والمناهج الجندرية في
دراسة السير األدبية كذاكرة ثقافية وتاريخ نسوي.

17
هبة إمبابي" ،إعادة تعريف النسوية من منظور مصري :رؤية مغايرة لمفهوم النسوية في ضوء
الواقع المصري" ،رابطة األدب الحديث ،مجلة فكر وإبداع ،العدد  ،111فبراير  ،7112ص.93-1

الملخص
يهدف هذا البحث إلى إعادة تعريف النسوية من منظور مصري .لقد ظهرت الحركة النسوية كرد
فعل للهيمنة الذكورية والتي لطالما رأتها الحركات النسوية نوعا من القمع إلمكانيات وقدرات المرأة.
عال صوت الحركات النسوية في جميع أنحاء العالم للتعبير عن معاناة المرأة ورفضها أن تعيش في
مجتمع يقهرها ويقمعها ،مجتمع يسوده الفكر الذكوري .وبينما كان ذلك يحدث ،ابتدعت المرأة
المصرية طريقة ذكية لتحيا في مجتمع ذكوري ظاهريا وأظهرت إصرارا منقطع النظير في القدرة
على التعايش في هذا المجتمع بل والتحكم في مصيرها وفي المجتمع بصورة الفتة للنظر .يبدأ هذا
البحث بإلقاء الضوء على النسوية كحركة عالمية طالبت بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في التعليم
واألجور والعمل وغيرها ،ثم يوضح كيفية اختالف التجربة المصرية وكيف لعبت المرأة المصرية
دورا أساسيا بل جوهريا في المجتمع المصري منذ قديم األزل.

18
هبة سليم " ،الشفوية كأداة مقاومة في مسرحية منين أجيب ناس ( )1321لنجيب سرور"
Heba-T-Allah Selim, “Orality as Resistance in Naguib Sorour’s Menein Ageeb Nas
(Where do I Find People Who Understand?) (1974)”, in Recontextualizing Resistance,
eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing, 2017, pp. 193-205. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
إن استخدام التعبير الشفوي كان وسيظل بالتأكيد وسيلة اتصال أساسية .تلجأ المجتمعات إلى الشفوية
في التعبير فضال عن الكتابة من أجل الحفاظ على والعمل على ازدهار ثقافاتها وحضاراتها .وبالتالي
الشفوية تلعب دورا ً هاما ً في الثقافات الشعبية في المراحل األولية حيث أن التوثيق قد يتم وقد ال يتم.
وقد أصدر والتر ج .أونج والذي يعد من أبرز النقاد في مجال الشفوية كتابا ً هاما ً بعنوان "الشفوية
والكتابة :تحديث الكلمة" ( .)1387هذا الكتاب يبحث في طبيعة الشفوية ويقارنها بالتعبير المكتوب.
يقول الكاتب إن معظم الثقافات الشفوية تنتج قصصا ً أو سلسة من القصص الغنية من حيث الحجم
والمشاهد واألحداث المعقدة مما يجعلها مستودعا ً للتقاليد ( .)198وهكذا تصبح الشفوية وسطا ً أساسيا ً
في الحفاظ على الثقافات والتاريخ .وباإلضافة إلى ذلك وكما ذكر أونج أيضا ً أن القصة تظل كامنة
وعلى اإلنسان أن يقصها لتبقى ( .)11وهذه الفكرة مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بمسرحية نجيب سرور
منين أجيب ناس ( )1321فهي مسرحية تصلح لكل زمان ومكان لما فيها من دعوة لمقاومة
االستبداد .الشخصيات تستخدم الشفوية كأداة من أجل محاربة القوى المتسلطة سوا ًء كانت داخلية أو
خارجية .وتأثير هذه األداة يظهر في عنوان المسرحية ،بنائها الدرامي والشخصيات .هذه الدراسة
ستحاول أن تبحث عن كيفية استخدام الشفوية في هذه المحاور الثالثة من أجل تحقيق فعل المقاومة
في المسرحية.

19
هبة العبادي" ،مقاومة االعتالل للقادرين باختالف :دراسة لكل من معجزة عاملة وأبناء منبوذون
Heba El-Abbadi, “Resisting Impairment by the ‘Differently Abled’: The Miracle
Worker and Children of a Lesser God” in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna
Youssef and Emily Golson, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017,
pp. 141-148. ISBN: 978-1-5275-0012-9
http://www.cambridgescholars.com/recontextualizing-resistance

الملخص
إن هدف هذا البحث هو دراسة مسرحية معجزة عاملة ( )1323لــ ويليم جبسون ومسرحية أبناء
منبوذون ( )1381لــ مارك ميدوف كمسرحيات تنتمي إلى مسرح المعاقين ،وجوهر الرسالة هو أن
المعاقين ،أو باألحرى "القادرين باختالف" يجب أال يهمشوا حتى يبرزوا كأعضاء هامين وفاعلين
في المجتمع .وباالستعانة بدراسات اإلعاقة ونظرية اإلعاقة ،فإن البحث يهدف إلى إيجاد نقطة التقاء
بين اإلعاقة والعلوم اإلنسانية بمرجعية خاصة للمسرح .إن الدراسة ستستكشف كيف أن ذوي اإلعاقة
يعانون الكبت ويعتبرون كأقلية وكيف أن صراعهم اليومي إلثبات ذاتهم في مجتمعاتهم هو بمثابة
نوع من المقاومة – مقاومه ضد التيار العام الذي يريد أن يفرض "الحياة الطبيعية" .إنهم بشكل يومي
يتحدون التمييز ضدهم والحكم المسبق ،في حين لو انتشر الوعي وتم االعتراف بإنسانيتهم ،فإن
حالهم سيتغير وسيخفف عنهم معاناتهم الجسمانية والنفسية.
إن مسرحية معجزة عاملة تستعرض الحياة الواقعية لــ هيلين كيلر التي أصيبت بإعاقة ثالثية حيث
عانت من الصمم والبكم وفقدان البصر .إن المسرحية تتناول دور التحدي الذي لعبته معلمتها الخاصة
آني سولفان ،والتي كانت هي نفسها تعاني من فقدان البصر في السابق ،في تحويل طالبتها حتى
أصبحت كاتبة مشهورة وشخصية عامة و ُمل ِهمة .إن مسرحيه أبناء منبوذون قد ُك ِتبت بشكل خاص
للممثلة الصماء فيليس فريلتش التي كانت تتواصل فقط من خالل لغة اإلشارة .المسرحية تصور
صراع فئة الصم لتأكيد هويتها وتقرير دورها في المجتمع ضد نظام الرعاية الذي يريد أن يفرض
قواعده.
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هدى عياد" ،المقاومة المسكوت عنها في ثالث قصائد لمريد البرغوثي"
Hoda Shucry Ayad, “Unspoken Resistance in Three Poems by Mourid Al-Barghouti”,
in Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 297-312.
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الملخص
مع أن اإلشارات السياسية هي األكثر شيوعا عند تناول الشعر الفلسطيني ،إال أن االقتصار في قراءة
الشعر على أنه تعبير عن القضية الفلسطينية فقط يضر به ضررا شديدا ،حيث يفقد النص أشكاال
عديدة من أشكال المسكوت عنه في الشعر .وافتراض أن القصيدة ما هي إال تعبير عن موقف سياسي
يجعلها مجرد فكر فقط في حين أن التفسير السياسي للشعر الفلسطيني البد أن يرتبط بأمور إنسانية
أكثر عمقا وشموال .ومن هنا يحاول هذا البحث أن يقدم قراءة لثالثة من قصائد مريد البرغوثي في
سياق ما أسماه هو بالتجربة اإلنسانية .ومع أن التجربة السياسية تشكل جزءا من المسكوت عنه في
هذه القصائد ،إال أن هناك إشارات أخرى للمسكوت عنه تعطيها عمقا إنسانيا شديدا .ويتناول البحث
القصائد في ضوء ما كتبه منظرون مثل إيزير وجيمسون وماشيري عن المسكوت عنه ولكنه ال
يقتصر على المستوى السياسي للتفسير فالمعاني اإلنسانية األشمل في القصائد تجعلها مفهومة لقراء
الشعر من غير الفلسطينيين أو العرب .إال أن اإلشارات ستقتصر على ما هو جزء أساسي من تكويننا
كعرب أي على التراث اإلنساني والثقافي الخاص بكل من هو عربي .فالبحث يقدم تفسيرا ثقافيا في
أساسه ال يشير عند تناول موضوع السحر كمثال إلى غربيين مثل فريزر أو مرسيا إلياد أو
مالينوفسكى وإن كانت هناك أمور إنسانية ال ترتبط بثقافات بعينها .وتتشعب القصائد إلى مناح عديدة
وإن كانت اإلشارات معروفة للقارئ العادي.
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ياسمين محفوظ" ،المقاومة الفلسطينية :استجابات وجدليات"
Yassmine Muhammad Mahfouz, “Palestinian Resistance: Responses and Debates” in
Recontextualizing Resistance, eds. Loubna Youssef and Emily Golson, Newcastle upon
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الملخص
عادة ما يعنى التاريخ بإدراج الوقائع والحقائق ،أما األدب فيعنى بتأثير األحداث التاريخية على حياة
الناس الذين هم في سعي دائم للبحث عن هويتهم في زمن العولمة .ووسط هذا الزخم ،تقف القضية
الفلسطينية موقفا ساخرا من محاوالت خلق هوية عالمية في القرن الواحد والعشرين خاصة وأن
الفلسطينيين كانوا والزالوا يعانون من االحتالل االمبريالي الذي تحررت منه الشعوب منذ عقود
مضت .وبالتالي حرم الفلسطينيون من نضج مرحلة ما بعد االستعمار التي مرت بها الشعوب
األخرى .فمنذ  1318وحتى هذه اللحظة ،عانى الفلسطينيون عملية طويلة من التطهير العرقي
والطرد عن طريق االغتصاب المباشر لألرض واالغتصاب غير المباشر للحقوق اللذان خلقا مناخ
من الغربة حتى لو ظل المواطن على األرض .وكرد فعل ،فإن التجربة المؤلمة التي يعانيها
الفلسطينيون يوميا قد ولدت أنماطا عديدة من المقاومة على المستويين الفردي والجماعي .ومن هنا،
فإن هذا البحث سيحاول مناقشة قضية المقاومة وتعاطي الشخصيات معها واألوجه المختلفة للمقاومة
في األفالم التالية ومناقشة البعد التاريخي بها :زفاف رنا والجنة اآلن إخراج هاني أسعد والتفجير
لسيمون بتون .يكشف البحث عن أنه سواء باستغالل حاجة الناس أو باضطهادهم ال تتغير العواقب
كثيرا ألنهم بالنهاية يعانون تحت وطأة الحصار العقلي والنفسي والمادي على مستوى الفرد
والمجتمع.

22
تعريف بالمشاركات والمشاركين
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 وكليوباترا 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 ( )7111
 ،)Landولم يعد هناك أحساس بالراحة لتشينوا آتشيبي (،)Chinua Achebe, No Longer at Ease( )7119
وشاركت في ترجمة وتحديث قاموس المسرح الصادر من الهيئة المصرية العامة للكتاب .كما أشرفت على  72بحثا
للماجستير والدكتوراه.
أماني بدوي هي أستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .حصلت على درجة البكالوريوس،
تم الماجستير ،والدكتوراه في اللغويات في نفس القسم .وقد بحثت ونشرت العديد من األبحاث في مختلف المجاالت
الفرعية للدراسة اللغوية :شكل اللغة ،ومعنى اللغة ،واللغة في السياق .تشغل د .أماني بدوي حاليا منصب مدير مركز
جامعة القاهرة للغات والترجمة.
برفين الرفاعي برفين الرفاعي أستاذ مساعد الدراسات الثقافية بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بكلية اآلداب جامعة
القاهرة .كانت أطروحتها للدكتوراه بعنوان "الصراع الثقافي بين الشرق والغرب في بعض الروايات المختارة
للورانس داريل ،د .ج .أنرايت ،و ب .هـ .نيوبي" .لها بعض األبحاث المنشورة عن الثقافة الشعبية والمرئية ودراسات
الفيلم والجندر والنسوية ودراسات الحدود والالجئين ونظرية وأدب ما بعد االستعمار.
جليلة آن راغب أستاذة األدب اإلنجليزي بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،ورئيسة أسبق
للقسم .وهي متخصصة في األدب الروائي ،وتتركز اهتماماتها البحثية األساسية في الدراسات النسوية والجندر،
والدراسات مابعد الكولونيالية.
خالد توفيق أستتاذ دراستات الترجمتة وعلتم اللغتة بقستم اللغتة اإلنجليزيتة ،كليتة اآلداب ،جامعتة القتاهرة ،وعضتو اتحتاد
الكتاب .قام بالتدريس في عشر جامعات عربية وأجنبية ،منها الجامعة األمريكية بالقاهرة ،وجامعة الملك عبتد العزيتز،
وجامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية ،وجامعة سيتي األمريكية ،ومعهتد نيويتورك للتكنولوجيتا فترع القتاهرة .قتام
بوضتتع العديتتد متتن المنتتاهج الدراستتية ألقستتام اللغتتات والترجمتتة فتتي بعتتض الجامعتتات العربيتتة ،كمتتا قتتام بتقتتويم منتتاهج
الترجمة التي تدرس في الجامعة األمريكية بالقاهرة .صدر له أكثر من خمسة وأربعتين كتابتا ،متا بتين مؤلتف ومتترجم.
وقام باإلشراف ،والمشاركة في اإلشراف ،على أكثر من خمس عشرين رسالة ماجستير ودكتوراه فتي مجتال دراستات
الترجمة.
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  .7111تنصب
اهتماماتها 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.
رانيا عبد الرحمن تعمل حاليا مدرس الدراسات الثقافية المقارنة بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
ومن اهتماماتها البحثية :الجندر ،علم السرد ،التاريخ الشفهي ،السرد البصري .ومن األبحاث المنشورة لها" :سياسات
نبوية موسى األخالقية والبصرية" في كتاب من رائدات القرن العشرين :شخصيات وقضايا (القاهرة :مؤسسة المرأة
والذاكرة ،)7111 ،و"سياسات الحداد :المقاومة والتمكين في روايات أمهات الشهداء" في كتاب الذوات الفاعلة في
شمال افريقيا ما بعد الثورة (نابولي ،)7112 :و"تذكر بورسعيد  :1329صور المقاومة الشعبية في األفالم التسجيلية
المصرية" في كتاب تشكيل ذاكرة الحرب في الثقافة المرئية منذ ( 1914دار راوتلدج .)7118

رندة أنور تعمل حاليا كمدرس علم اللغويات في جامعة القاهرة بقسم اللغة اإلنجليزية حيث حصلت من هناك على
درجة الليسانس ،دبلوم في علم اللغويات ،والدكتوراه في عام  .7111وكانت قد التحقت بالجامعة األمريكية في القاهرة
في عام  7111كزميل التدريس حيث حصلت من هناك على الماجستير في تدريس اإلنجليزية كلغة أجنبية ).(TEFL
وقامت أيضا بالتدريس في الجامعة األمريكية كعضو هيئة تدريس بدوام كامل في أكاديمية اآلداب الليبرالية وقسم
اللغويات التطبيقية .واهتماماتها األكاديمية هي اللغويات التطبيقية ،البراغماتية ،اكتساب اللغة الثانية ،التواصل بين
الثقافات تحليل الخطاب ،اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية ،وعلم بناء الجملة .وقد قامت بنشر عدد من األبحاث
في هذه الم جاالت .الهدف المهني لها هو تعزيز تعلم وتدريس اللغة اإلنجليزية بين المتحدثين باللغة اإلنجليزية غير
األصليين.
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 ( ،)1332نسوي أم نسائي؟ ( ،)7111مفهوم الوطن
في فكر الكاتبة العربية ( ،)7119صورة الحجاب :محلي أم عولمي ( ،)7112المثقف االنتقالي بين االستبداد
والتمرد ( .)7111وقد صدر لها عن الجامعة األمريكية بالقاهرة كتاب باللغة اإلنجليزيةIs there Gender in :
) .this Revolution? (2016وطبقا 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.
لبنى عبد التواب يوسف حصلت على درجة الليسانس من قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة
( )1323وحصلت على الماجستير من جامعة سان جورج ،سانتا فيه ،نيومكسيكو بالواليات المتحدة األمريكية
( )1387وعلى الدكتوراه من جامعة القاهرة ( )1388وعلى درجة أستاذ في  .7111قامت برئاسة قسم اللغة
اإلنجليزية وآدابها ( )7111-7111وتقلدت منصب وكيل كلية اآلداب للدراسات العليا والبحوث (.)7112-7111
تقوم بتدريس مناهج البحث والدراسات المقارنة والشعر والترجمة على مستوى الليسانس والدراسات العليا .اهتمت
بتوطيد العالقات مع أقسام الكلية المختلفة وإقامة ورش عمل لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ومؤتمر وكتاب
"نحو عالمية اللغة العربية" مع قسم اللغة العربية .قامت بكتابة العديد من األبحاث المنشورة محليا ودوليا وبتحرير
كتب في سلسلة الرواد لمركز اللغات والترجمة عن أ.د .محمد عنانى ( )7117وعن عبد التواب يوسف (.)7112
قامت أيضا بتحرير  )7111-7111( Cairo Studiesو Towards, Around and Away from Tahrir
) (2014و) Recontextualizing Resistance (2017في بريطانيا لدى دار نشر Cambridge Scholars
 .Publishingتهتم بدراسات الترجمة وقامت بترجمة رواية  4/1جرام لعصام يوسف (المصرية اللبنانية)7113 ،
وكان أبى معلما لعبد التواب يوسف (المصرية اللبنانية )7117 ،وإشراقات الحياة ( 9كتب) لعبد المحسن بن أحمد
العصيمي (الرياض )7118 ،والعديد من كتب األطفال فى دار الشعب ودار المعارف ومؤسسة  9أكتوبر .هي مراجع
دولي لهيئة  American Academy of Liberal Arts in Wa DCمن  7119ومراجع معتمد لهيئة ضمان
الجودة واالعتماد في مصر وعضو لجنة الترجمة في المجلس األعلى للثقافة من  .7111وهي اآلن مقرر لجنة
ترقيات االساتذة تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها ،في المجلس األعلى للجامعات منذ .7117
محمد عناني يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب بجامعة القاهرة .وقد حصل على درجة
الماجستير سنة  1321من جامعة لندن وعلى درجة الدكتوراه سنة  1322من جامعة ريدينج .كما عمل كمراجع للغة
األجنبية لهيئة اإلذاعة البريطانية من عام  1398حتى عام  .1322وتميز منذ ذلك الحين بغزارة إنتاجه في الكتابة
للمسرح وهو رئيس تحرير مجلة المسرح المصرية منذ سنة  1389وحتى األن .كما شغل منصب نائب رئيس تحرير
مجلة سطور الثقافية التي تصدر بالقاهرة من عام  1332وحتى عام  .7112كما كان مديرا لتحرير سلسلة األدب
العربي الحديث وهى سلسلة لألعمال العربية المترجمة إلى اإلنجليزية من عام  7119-1389وتضم حتى تاريخه
 22عمال مترجما .وهو المسؤول عن إصدارات السلسلة الثانية من سلسلة األلف كتاب (من سنة  7111وحتى اآلن).
وألن الترجمة هب اهتمامه األول ،فقد ترجم حتى األن  71مسرحية لشكسبير ،وقد حصل على جائزة الدولة في
الترجمة عام  1387عن ترجمته لملحمة ميلتون الفردوس المفقود إلى العربية ووسام العلوم والفنون من الطبقة األولى
عام  1381وجائزة بن تركى للتميز في الترجمة إلى اإلنجليزية وهى جائزة من المملكة العربية السعودية تحت رعاية
الجامعة العربية سنة  .1338كما حصل محمد عناني على جائزة التميز في اآلداب سنة  1333وجائزة تقديرية للتميز
في الكتابة للمسرح من معهد المسرح في مصر سنة  .7111كذلك حصل على جائزة الدولة التقديرية في اآلداب عام
 7117وجائزة الملك عبد هللا العالمية في الترجمة عام .7111

مريم طه النقر مدرس مساعد وطالبة دكتوراه بقسم اللغة اإلنجليزية بآداب القاهرة .تتضمن اهتماماتها البحثية
وكتاباتها المنشورة النقد البيئي والنسوية واإلبداع والثورة.
ناريمان محمد عيد مدرس مساعد في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .حصلت على درجة
الماجستير في الشعر ،وهي حاليا طالبة دكتوراه ،وتحاضر في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها.
هالة كمال أستاذة مساعدة في دراسات الجندر بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .وهي باحثة
مهتمة بالدراسات النسوية والجندرية ،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 ( ،)7118كتاب أصوات بديلة:
المرأة والوطن والعرق ،تحرير هدى الصدة ( ،)7118كتاب مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقا (المركز
القومي للترجمة ،)7112 ،وكتاب النقد األدبي النسوي (مؤسسة المرأة والذاكرة.)7112 ،
هبة إمبابي أستاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .تقوم بتدريس األدب اإلنجليزي بجامعة
القاهرة .حصلت على الماجستير والدكتوراه في الشعر من جامعة القاهرة .نشر لها كتاب بعنوان Two Poets, Two
 Trends: John Milton and Farouq Gweidaفي عام  7111بألمانيا .نشرت أبحاثا في دوريات علمية تابعة
لجامعة القاهرة وجامعة عين شمس ،وغيرها .وهي باحثة مهتمة باستخدام الصور الشعرية في الشعر اإلنجليزي
والعربي ،وبالصوفية وعناصرها في النصوص الشعرية اإلسالمية 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 اإلنجليزية كلغة ثانية.
هبة هللا عزيز سليم مدرس مساعد في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بجامعة القاهرة .حاصلة على ليسانس ممتاز مع
مرتبة الشرف في مايو  .7111حصلت على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في فبراير  7118وذلك عن رسالة
بعنوان "التناص بصفته عنصرا ً في البناء الدرامي في مسرحيات مختارة لفرانك ماكجينيس".
هبة العبادي أستاذ الدراما في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في كلية اآلداب ،جامعة القاهرة .تقوم بتدريس مقررات
مختلفة في مرحلة الليسانس بالقسم .وقد شاركت في العديد من المؤتمرات ونشرت أبحاثا في مجال دراسات الجندر
والنقد البيئي والتناص والمهمشين ،ومهتمة بدراسات اإلعاقة .كما نشرت دراسات بينية في الدراما وعلم االجتماع من
ناحية والدراما والنظريات القانونية من ناحية أخرى .وهي مهتمة بانعكاس القضايا الثقافية في المسرح بصفة خاصة.
هدى شكري عياد تشغل وظيفة أستاذ متفرغ لدراسات الترجمة واألدب المقارن بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بكلية
اآلداب بجامعة القاهرة .وتعد رسالتها للدكتوراه عن المعلقات السبع دراسة رائدة في الترجمة من المنظور الثقافي .كما
تركز أبحاثها المنشورة على دراسة األعمال المترجمة من حيث عالقتها بالثقافة والتاريخ األدبي .وقد نشرت أيضا
أبحاثا في النقد واألدب اإلنجليزي.
ياسمين محمد محفوظ هي مدرسة مساعدة في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة القاهرة منذ  .7111حصلت
على درجة الماجستير من الجامعة األمريكية بالقاهرة عن دراسة مقارنة لسور قرآنية تعكس صورة المرأة في القرآن
كما تنقلها أربع ترجمات مختلفة .كما تظهر موضوعات األبحاث التي قامت بكتابتها خالل فترة دراستها في الجامعة
األمريكية وجامعة القاهرة اهتمامها بشكل خاص بمجاالت الترجمة والدراسات اإلسالمية والقضية الفلسطينية .نشر
للباحثة ترجمات لمقاالت ومراجعات لكتب من خالل مجلة طيبة الصادرة عن مؤسسة المرأة الجديدة وكذلك مجلة قسم
اللغة اإلنجليزية بو بوري .كما حصلت الباحثة على المركز األول في جائزة مادلين المونت للكتابة اإلبداعية عام
 7111وكذلك جائزة الدكتورة عفاف المنوفي للتفوق في مجال اللغويات من جامعة القاهرة عام  .7113وهي عضوة
في النايل تيسول والجمعية الثقافية بقسم اللغة اإلنجليزية ونادي القدس بالجامعة األمريكية.
***

