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 لماذا تعبر الكتابة الحدود؟
 إبراهیم عبد المجید

 
 (الیوم األول)

 
اجتماعي واقع من وآالمها الروح بآمال یحیط ما كل اإلنساني. الروح هو اإلبداعیة الكتابة في                 األصل
العالمیة عن والحدیث مطلق. إنساني أفق إلى الكتابة یحمل الذي هو والمكان المجتمع من                ومفردات
الكاتب. ومجتمع مكان في عابرة قضایا وعن مباشرة الكتابة تكون أن أبدا یعني ال المحلیة الكتابة                  في
ما كل یكون حین لكن أفضل. شواهد یقدم أن یمكن فالتاریخ التاریخ؛ عندها یتوقف ال الكتابة                  هذه
الكتابة نقول فقط فهنا إنساني أفق إلى یحملها الروائیة، الكاتب شخصیات أدق بمعني أو الكاتب،                 حول
األدبي فالعمل الحدود. عبر كتابتنا العالم لیرى نفتقدها آلیات العملیة الحیاة في تظل لكن الحدود.                 عبر
عنها یعرف ال منطقة في اإلنسانیة تجلیات لیرى العالم إلى بها نعبر فكیف سلعة. یصبح صدوره                  بعد
فیه وینقصنا هام لكنه الكتابة إنسانیة عن بعیدا بدا مهما حدیث هذا الصحف؟ في رائج هو ما                   إال
عصر في الفضیلة ادعاء أو السیاسة من ساذجة ألسباب نفسها العربیة الحدود تعبر ال فكتابتنا                 الكثیر.
هذه عربیة. ألعمال واسعة ترجمات وجود رغم قلیال یزال ال العالم إلى عبورها أن كما                 اإلنترنت.
یتوفر وهذا االنسانیة للروح تجلیات الكتابة أن واألصل أكثر. آلیات تحتاج لكنها اآلن تتسع                الترجمات

  بالمواهب الكبرى. لكن ما بعد ذلك یحتاج أیضا الكثیر من الحدیث.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 شعریة  الكتابة عبر حواجز السجن: قصص من سجن مانوس
 أومید توفیجیان (الجامعة األمریكیة بالقاهرة/ جامعة سیدني)

 بهروز بوتشاني (جامعة سیدني)
 

 (الیوم الثانى)
 

بهروز تألیف من )2018 (بیكادور مانوس" سجن من الكتابة الجبال: سوى صدیق "ال كتاب                
لخصوصیة األدبي التصنیف على تستعصي التي الكتب تلك من توفیجیان أومید ترجمة و               بوتشاني
إلى األسترالیة الحكومة تنفیهم ممن الالجئون له یتعرض الذي الممنهج للتعذیب وتحلیله              تصویره
للرسائل استخدامهما البحث هذا فى والمترجم المؤلف یناقش الجدیدة. غینیا بابوا في مانوس               سجن
عوائق من له تعرضا وما وترجمته، الكتاب من لالنتهاء Whatsapp تطبیق عبر والصوتیة               النصیة
كنموذج المؤلف لتجربة تحلیال البحث یستعرض كما المشترك. عملهما إلنجاز وعملیة             سیاسیة
الحكومة لسیاسة االستعماري الوجه عن یكشف ما وهو واحد، آن فى والسجن والنفي               للنزوح
وكذلك مسمى، غیر ألجل الالجئین احتجاز من یتبعها وما حدودها بمراقبة یتعلق فیما               االسترالیة
األعمال ضمن تصنیفه من یجعل والذي كتابته في المتبع والنهج وشكله الكتاب محتوى على                انعكاسه
كما وأسلوبه السجن، لحدود عابر إعالم إلى أقرب فهو محله؛ غیر في تصنیفا الحدود عابرة                 األدبیة
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المنفى أدب من المألوفة التصنیفات بذلك متجاوزا المروعة، السیریالیة والمترجم المؤلف علیه              یطلق
 أو أدب الشتات أو أدب ما بعد التحرر من االستعمار.

 
❋❋❋❋❋ 

 

 ترحال متصل: رؤیة شخصیة لمسألة القیم في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
 جیزیم ألبیون (جامعة برمنجهام)

 
 (الیوم الثالث)

 
في كطالب الشخصیة تجربته على الضوء أجزاء ثالثة إلى تنقسم التي كلمته في الباحث                یسلط
ودارام، والقاهرة تیرانا جامعات في العلیا الدراسات ومرحلة الجامعي التعلیم من األولى              المرحلة
على القائم األكادیمي البحث في وإسهامه المباحث متعدد الرسمي التعلیم أهمیة بالتقییم              ویتناول
الترحال دائم الباحث تواجه التي التحدیات لبعض یتعرض تجربته خالل ومن البینیة.              الدراسات
العصور مفكري إسهامات الباحث یبرز كلمته، من الثاني الجزء وفى عاتقه. على الملقاة               والمسئولیات
وزیجموند سعید وإدوارد ویبر وماكس خلدون وإبن األقوینى طوما مثل الحدیث، والعصر              الوسطى
مرة بها یتعلق فیما النقاش فتح أهمیة على مشددا الفكریة، والحریة الحقیقة قیم تأصیل في                 بومان،
بحیادیتهما الزعم – الباحث رأي في یمكن- ال اللذین االجتماعیة والعلوم اإلنسانیات مجالي في                أخرى
منها بعینها، مفاهیم من یتخلص لم الذي العولمة عصر في سیما ال المذكورة، باألفكار یتعلق                 فیما
یتناول واألخیر، الثالث الجزء وفي بینهما. الفجوة زادت بل و"الهامش" "المركز" المثال سبیل               على
ومنها بعینها، توجهات یحمل الذي والصحفي واإلبداعي األكادیمي إنتاجه من نماذج             الباحث
) شهیرة؟" شخصیة أم قدیسة تیریزا: "األم وكتاب ،(2006) ینصتون" الموتى أن "لو              مسرحیته
األم الى األكبر اإلسكندر من الحضارة: مع "مواجهات بعنوان كتاب في مقاالت مجموعة و ،(2007               
السیرة" أدب مع التاریخ لـ"تقاطع ملز رایت سى دعوة جمیعا فیها یستلهم والتي ،(2008)                تیریزا"
الفكریة" "الرحلة تكتمل كي غیره أو االكادیمي للعمل فقط لیس أهمیته الى الباحث یخلص                والذى

 التي یجسدها، بل ولصاحب العمل لیتحقق دوره كوسیط ملتزم ومستقل.

 

❋❋❋❋❋ 
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 ابتسام أمین نعمان عاشور
 

 المكان الثالث في روایة "بنات حواء الثالث" إللیف شافاك
 

التركیة الجمهوریة وتأسیس العثمانیة الخالفة سقوط منذ تركیا في شائكا موضوعا الدین              یمثل
تجدد الذي تركیا في الدائر الدیني الجدل الثالث" حواء "بنات روایتها في شافاك ألیف وتقدم                 الحدیثة.
بسبب المشتتة نالبانتوجلو أسرة روایتها في شافاك فتقدم األوروبي. لالتحاد تركیا انضمام              بمحاولة
بالتاریخ، للتمسك والداعي المحافظ األصولي االتجاه تمثل سلمى فاألم والغرب. الشرق بین              الصراع
بالنظریة" "االلتزام مقاله في بابا هومي یقدمه ما العلماني. الحداثي االتجاه یمثل منصور األب                بینما
بین فیما ینشأ والذي الثالث المكان فكرة مقاله في یعرض فبابا النص. هذا لدراسة ممتازة قاعدة                  یمثل
ویؤكد التعبیر. من جدیدة أنماط وخلق االختالفات على للتفاوض مساحة لیمثل المتناحرة              السیاسات
في نفسه یضع أن النقیض طرفي من طرف لكل یمكن التي المساحة هو الثالث المكان أن على                   بابا
وهي أخرى فكرة بابا ویعرض اآلخر. منظور من األمور رؤیة بذلك فیستطیع اآلخر الطرف                مكان
بدال بل احتواءه، أو تشتته قبول أو اآلخر محو إلى الثقافي االختالف یطمح ال حیث الثقافي                  االختالف
الجامدة التحدیدات تتخطى جدیدة أنماط لخلق االختالفات هذه خالل من العمل إلى یهدف ذلك                من
إلى مقسم فمنزلهما الدیني. باالعتقاد یتعلق فیما النقیض طرفي ومنصور سلمى من كل یمثل                الحالیة.
تحمل سلمى فأركان أحدهما. بها یؤمن التي الدینیة الرموز من رمزا منها ركن كل یحمل حیث                  أركان
ومنصور سلمى من كل فشل وقد علمانیة. رموزا منصور أركان تحمل بینما إسالمیة، دینیة                رموزا
وهو احتوائه أو اآلخر محو سنوات مدار على منهما كل فحاول الدینیة معتقداتهما حول التفاوض                 في
في األفكار تلك تالقت فقد بینهما، التفاوض في ومعتقداتهما أفكارهما فشلت وبینما أیضا. فیه فشال                 ما
عقل عن الناتجة الدینیة أمها أفكار بین محاصرة نفسها بیري وجدت "بیري". أبنائهما أصغر                عقل
حول الروایة مدار على بیري فتتساءل ویأس. وحدة عن الناتجة والدها معتقدات وبین               مضطرب
بیئة في نفسها بیري وتجد أكسفورد. في للدراسة تنتقل حینما معها هواجسها فتحمل الرب                طبیعة
ما بین موازنة یالئمها، دیني اعتقاد حول البحث في فتستمر منزلها في تركته لما مماثلة                 مستقطبة

  قدمه لها والداها فتتحرك جیئة وذهابا بین االیمان والالیمان.

 

❋❋❋❋❋ 

 

 ابتهال عبد السالم الشیخ
 (كلیة التربیة، جامعة طنطا)

 
 قراءة أناركیة لشعر أحمد فؤاد نجم وأمیري بركة

 
والهرمیة المركزیة السلطة رفض على تقوم سیاسیة فلسفة الالسلطویة) (أو األناركیة الفلسفة              تعتبر
الفروقات عن الناتجة وخاصة - الحدیثة السیاسیة القالقل من الكثیر یرتبط وقد الحدیثة.               للدولة
لهذه وكان األناركیة. بفلسفة - المركزیة السلطة تعنت وعن وفقرائهم المجتمعات أغنیاء بین               الكبیرة
Jesse مثل البعض أن حتى األدب إلى السیاسة حدود فتخطت المعاصر األدب على تأثیرها                الفلسفة
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كنظریة األناركیة عناصر البحث هذا یتناول هنا ومن خصائصها. لها أدبیة نظریة اعتبرها Cohn              
واألفرو-أمریكي نجم فؤاد أحمد المصري الشاعر من لكل واالجتماعي السیاسي الشعر في              أدبیة

 أمیري بركة.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 تیین شارییه

 (جامعة بیلكنت، تركیا)
 

 الكتابة عند نقاط التفتیش: عبور الحدود وتأمل الحدود
 في روایة "ساعات الترحیل" لمحمد یاسین

 
للجزیرة والتركیة الیونانیة القوات اجتیاح أحدثها التي قبرص جزیرة في الجیو-سیاسیة لألوضاع              كان
في بدأ الذى األدبي مساره وفي یاسین محمد التركي القبرصي األدیب حیاة في فارق تأثیر 1974                  عام
بین عدة مستویات على الدائر التوتر یاسین روایة وتصور مباشرة. الیوناني التركي الغزو               أعقاب
أخرى. جهة من تركیا من والوافدین قبرص في المولودین واألتراك جهة، من والیونانیین               األتراك
األدبي النظام داخل متباینة أدبیة أسالیب تصارع عن الناشئة التوترات على الضوء الروایة تسلط                كما
من یذكر یكاد ال باعتراف تحظى والتي وثقافیا، واقتصادیا سیاسیا لتركیا التابعة الجزیرة تلك                في
وهو المؤلف إلیه ینسبها الذي األدبي نوعها یخفي التي الترحیل" ساعات و"فى الدولى.               المجتمع
ومقال الشعري والنثر القصصي الفن بین الفاصلة الحدود فیه تتداخل هجین كعمل حقیقتها               الروایة
التفتیش ونقاط الحدود تأمل مثل المقارن األدب دراسات من مستمدة مفاهیم تتبلور الذاتیة،               السیرة
بالنوع ترتبط أخرى حدود لتأزم تجسیدا القبرصیة األزمة سیاق في الحدود عبور ویصبح               اللغویة
یاسین محمد یتبناه الذي التجریب بین المفارقة البحث یتناول كما والسیاسة. واللغة والدین               والعرق
التي األسلوب هذا وتداعیات الترجمة واستحالة اللغة حدود عبور على یستند والذي روایته               في
خارجها. وانتشاره تداوله صعوبة من وتزید لقبرص والسیاسي المادي النطاق في العمل              تحصر
المجتمع في المؤثرة القوى بتشابك تعنى التي والدراسات اللغویة التعددیة لمبحث إضافة البحث               ویمثل

 والنزوح داخل المجتمع الواحد في منطقة شرق البحر المتوسط وخارجها.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 أحمد خاطر

 (جامعة حلوان)
 

 الموارد اللغویة لتحدید المواقف الذاتیة المشتركة في ترجمة النصوص السیاسیة
 من العربیة إلى اإلنجلیزیة
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األخرى اللغویة الموارد وبعض التقریریة األفعال ترجمة دراسة إلى البحثیة الورقة هذه              تهدف
اإلنجلیزیة، اللغة إلى العربیة اللغة من السیاسیة النصوص في ج والَتَدرُّ االرتباط بخاصیتي              المتصلة
النص تجاه للمترجم المشتركة الذاتیة المواقف تحدید في كبیر بشكل الخاصیتان تلك وتساهم               هذا
) ووایت مارتین وضعها التي اللغویة التقییم نظریة خواص أهم من لكونهما وذلك ومؤلفه،               الُمَتْرَجم
الحاسوبیة اللغویة والفنون واألدوات التطبیقات أحدث استخدام إلى الدراسة تهدف كما .(2005            
النص تجاه المشترك الذاتي المترجم موقف على یؤثر بشكل التقریریة األفعال ترجمة ظاهرة               لرصد
اللغویة الحاسوبیة التقنیات تلك أهمیة مدى لتبین وذلك السیاسیة، النصوص في ومؤلفه              الُمَتْرَجم
أو الظاهرة تلك تعمیم من الباحثین ن ُیَمكِّ وبأسلوب دقیق، بشكل اللغویة الظاهرة تلك رصد في                 الجدیدة

 أیة ظاهرة لغویة أخرى، من خالل تطبیقها على عدد كبیر من النصوص.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 أسماء أحمد حسن
 (كلیة األلسن، جامعة عین شمس)

 
 التناوب اللغوي بین اإلنجلیزیة والعربیة في المراسالت النصیة

 التي یرسلها الناطقون بالعربیة: الدوافع والبنیة
 

عدیدة مجاالت في تلعبه الذي للدور نظرا الحالي الوقت في كبیرة مكانة الحدیثه التكنولوجیا                تحتل
المصحوبة الذكیة الهواتف اختراع بعد وخصوصا المعلومات تكنولوجیا مجال رأسها على             یأتي
من آب) (الواتس تطبیق ویعد النافعة. التطبیقات من العدید تشغیل على تعمل متطورة تشغیل                بأنظمة
شهر في ملیونًا 80 مستخدمیه عدد بلغ (2016) شودري أشار كما إنه حیث رواجا التطبیقات                 أكثر
قد أنه إلى األرقام هذه وتشیر .2016 عام فبرایر شهر في مستخدم ملیار إلى لیصل 2015 عام                   إبریل
یطلق اللغة. أهمها من عدیدة مجاالت على تأثیر ولها شائعة ظاهرة الفوریة المراسالت               أصبحت
طبقا وذلك الكتابة أو التحدث عند أخرى إلى لغة من االنتقال ظاهرة على اللغوي التناوب                 مصطلح
في التحدث أثناء اللغوي التناوب ظاهرة تناول تم قد أنه من .وبالرغم (1982) جامبرز إلیه أشار                  لما
الدراسة.ولذلك من الكافي بالقدر الكتابة أثناء اللغوي التناوب تناول یتم لم أنه إال الدراسات، من                 الكثیر
الفوریة المراسالت كتابة في اللغوي التناوب ظاهرة وراء األسباب معرفة إلى الدراسة هذه               تهدف
حیث آب الواتس تطبیق على فوریة محادثات من مستخرجة اللغة مادة آب. الواتس تطبیق                باستخدام
التحلیل ویتم جملة. 20 المحصلة لتكون محادثات عشرة من المنتقاة الجمل من عدد تحلیل                تم
ضوء في التحلیل ویأتي ،(1993) عام سكوتن مایر قدمتها التى األصل) (اللغة نظریة               باستخدام
ظاهرة وراء األسباب أن إلى النتائج وتشیر .1984 عام بیل آلن قدمها التي المتلقى) (تصمیم                 نظریة
بخبرات درایته إلى باإلضافة وظیفته) أو تعلیمه أو (خبرته للمتحدث ترجع قد اللغوي               التناوب

 المخاطب أو تعلیمه.

❋❋❋❋❋ 
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 أسماء عبد السالم الشیخ
 (جامعة دمنهور)

 
 تناول المرض النفسي بین القصة القصیرة والمسرحیة باإلشارة إلى

 سلوى بكر ویوسف الجندي: دراسة مقارنة
 

تفرض التى العامة المعلومات من هائل بكم محمال األدبیة األعمال في النفسیة األمراض تناول                أصبح
عملیة على ابستمولوجیة وعوائق حدودا یضع مما األدبي؛ العمل على وكذلك الجمهور على               نفسها
لمعاییر تخضع النصوص هذه فإن اآلخر الجانب وعلى األدبیة. النصوص في األمراض هذه               تناول
المزاج علیها ویفرضها شعر) أو مسرحیة أو روایة (من األدبي العمل نوعیة علیها تفرضها                محددة
نوعیة قدرة دراسة الى یرنو البحث هذا فإن السیاق هذا وفى الحكایة). أو (التمثیل للنص                 السردي
االبستمولوجیة الحدود داخل النفسي المرض وتناول عرض على السردي األدبیوالمزاج            النص
شخصیة وتعتبر النفسي. المرض من إكلینیكیة شبه نسخ تقدیم على قدرتها وكذلك الموجودة،               واألدبیة
الصوت "هذا القصیرة قصصها في بكر سلوى تتناولهما نفسیتین حالتین كریمة وشخصیة              سیدة
الحالتین هاتین بتناول الجندى یوسف المسرحى المؤلف قام وقد شجرة". وثالثون و"إحدى              الجمیل"
القصة نصي بین والمقارنة االختالفات مناقشة الى تهدف الحالیة والدراسة األمریكي. المسرح              على

 القصیرة والمسرحیة لدى الكاتبین في تناول هذه الحاالت.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 أسماء عمر بكر

 (المعهد العالي للغات بمدینة الثقافة والعلوم، 6 أكتوبر)
 

 عبر تفاعل الثقافات: اجتیاز حدود المكان والهویة في مسرحیة "سان دییغو"
 للكاتب المسرحي دیفید جریج

 
إلى باإلشارة الثقافات" "تفاعل بنظریة وعالقتها "العولمة" مفهوم على الضوء البحث هذا              یلقي
یحمل وهو 1969 عام جریج دیفید ولد وقد جریج. دیفید المسرحي للكاتب دییغو" "سان                مسرحیة
عمق أعماله في ویتضح المسرحي. واإلبداع بالتمیز الدرامیة أعماله وتتسم االسكتلندیة،             الجنسیة
شكال فقط لیست أنها على "العولمة" وصف یتم ما فغالبا المعاصر. العالم على "العولمة" مفهوم                 تأثیر
ننتمي ال مواطنون بأننا نشعر یجعلنا مما الوعي، في زیادة تمثل ولكنها االقتصادي التوسع أشكال                 من
الثقافات"، "عبر كتابه وفي ككل. العالم إلى یتحول انتماءنا ولكن فحسب، بعینیها محددة منطقة                إلى
یتجاوز الثقافات تفاعل عبر أن ویوضح الثقافات" "تفاعل نظریة ایبشتاین میخائیل الكاتب              یناقش
استوحى وقد اإلنسانیة. التجربة عالمیة على التركیز أجل من المحددة الثقافیة الهویات حدود               الناس
المسرحیة وتصور ألمریكا. زیاراته أول من (2003) دییغو" "سان مسرحیته فكرة جریج              دیفید
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أحداث خالل ومن كالیفورنیا. بوالیة دییغو سان مقاطعة إلى األولى للمرة جوا یسافر رجل                قصة
أي في توجد أن یمكن كمنطقة تبدو ثم غامضة، هویة ذات كمدینة دییغو سان تقدیم یتم                  المسرحیة
هذا حدود ویتجاوزون مختلفة ثقافات من أناس أرضها على یلتقي مفتوحة كمدینة أو العالم، في                 مكان

  المكان، ثم یطورون شعورا باالنتماء للعالم كله.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 أسماء محیي الدین كاشف - أمل محیي الدین كاشف
 (كلیة التربیة، جامعة طنطا)

 

 البحث عن الیوتوبیا بین الحقیقة والخیال في روایة "یوتوبیا" ألحمد خالد توفیق

 

ال16 القرن الى الیوتوبیا أدب تاریخ یرجع فیه. نعیش مما كثیرا أفضل لعالم تصور هى                 الیوتوبیا
كلمة من مشتقة فهى الیونانیة؛ اللغة إلى الكلمة أصل ویرجع "یوتوبیا". مور توماس نشر                حین
الیوتوبیا تكون وبذلك "الالمكان". تعني التي eutops وكلمة جید" "مكان تعني التي outopos             
االجتماعیة بالموضوعات الیوتوبیا أدب یهتم اآلن. إلى موجود غیر بالجنة أشبه لمكان              صورة
صورة الیوتوبى األدب یعرض وبینما الثروات. وتوزیع االجتماعیة الطبقات تقسیم مثل             والسیاسیة
مرغوبة أو مقبولة غیر صور برسم Dystopian literature البائس األدب یهتم للمجتمع،              أفضل
الطب كلیة فى أستاذا كان الذي توفیق، خالد ألحمد "یوتوبیا" روایة البحث هذا یتناول                للمجتمع.
الحزینة التعلیقات من سیال موته وأثار ،2018 عام أبریل شهر من الثالث في وتوفي طنطا                 بجامعة
وكتب بكتاباته، الشدید الشباب لتأثر وذلك وتویتر، بوك فیس مثل االجتماعى التواصل مواقع               على
لمصر طبیعیا تطورا تعد التى المستقبل لمصر تصورا "یوتوبیا" تعد یقرأ". الشباب جعل قبره"                على
متباعدتین طبقتین إلى اجتماعیا مصر تنقسم حیث 2023 عام مصر فى العمل أحداث وتقع                الحاضر.
فى خاص منتجع فى الثراء شدیدة األولى الطبقة تعیش المطحونین. وطبقة الصفوة طبقة               تماما،
من الفقیرة الطبقة تكافح بینما المارینز، جنود ویحرسها لحمایتها األسوار تحیطها الشمالى              الساحل
أن فیقرر المغامرة إلى (الصیاد) األغنیاء طبقة من شاب یسعى الملل من وللتخلص العیش. لقمة                 أجل
من بجزء واالحتفاظ قتله في یفكر أنه ذلك من واألسوء الوقت وقضاء للعب الفقراء أحد                 یصطاد
رسم من بالرغم أنه البحث یناقش األحداث. من سلسلة تتداعى ذلك بعد للمغامرة. كذكرى                جسده
المستقبل هذا لتجنب إنذار جرس یكون قد هذا أن إال المستقبل لمصر مأساویة لصورة                الكاتب

 البغیض. وتعد "یوتوبیا"  أحمد خالد توفیق عمال أخالقیا یحقق الهدف التعلیمي من األدب.
 

❋❋❋❋❋ 
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 أسماء معوض
 (كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة)

 
 خلق حدود معقدة داخل عالم بال حدود في فیلم رنینیزیرسكي بعنوان

 "العدو غیر المرئي عبر الجدار: منظور األطفال اإلسرائیلي والفلسطیني
 عن اآلخر" (2015)

 
والحكومات الناس یقوم مرنة، حدود أو حدود بال عالم في والعرقیة السیاسیة السلطة عن البحث                 في
لها یزال ال الرمزیة، أو المادیة فالحدود، واالجتماعیة. واإلیدیولوجیة السیاسیة الحدود وبناء              بزیادة
فقد ومواقفهم. وأفعالهم الناس حیاة على تؤثر فهي المعاصر. العالم في والوظائف األدوار من                العدید
والمخاوف اإلرهاب وبسبب السیاسیة. التحوالت بسبب أصعب أو لیونة أكثر الحدود بعض              تصبح
البحث هذا ویركز للقمع. وسیلة فهي اآلخر، الجانب على ولكن لألمن، رمزا الحدود تصبح                السیاسیة،
واالجتماعیة االقتصادیة القیود ضمن والجماعات األشخاص تقیید یتم وكیف التضییق عملیة             على
اإلسرائیلیین األطفال منظور من المرئي: غیر "العدو یزیرسكي رنین فیلم الورقة وتناقش              والمكانیة.
األطفال نظر وجهات الفیلم ویعكس الحدود. فرض یتم كیف ویبین لآلخر"(2015)،             والفلسطینیین
في اختالفات یظهر كما الحدود. وطبیعة بمعنى یتعلق فیما المتعارضة والفلسطینیین             اإلسرائیلیین
مجتمع داخل الناس حقوق البحثیة الورقة هذه وتناقش الجدیدة. واألجیال القدیمة األجیال بین               اآلراء
اآلخر الطرف إلى الحدود عبر یمر أن یجب من على والسیطرة التقیید طبیعة وتفحص                محصور،
اإلنسان.فیتم وحقوق األخالق مبادئ حول أسئلة هذه االحتجاز عملیة بذلك.وتثیر لهم یسمح ال               والذین
ضد هو االنتحاریین، ومنع التأمین، أجل من الحدود إغالق وهویتهم.ویعد الناس والء              استجواب
كونها من الحدود تركیز وینحصر وجسیمًا. خطیرًا اضطرابًا یواجهون العادیین الناس ألن              األخالق

 مجرد موقع مادي، لتصبح عقبة نفسیة وثقافیة وأمنیة واقتصادیة.
 
 

❋❋❋❋❋ 
 

 إكرام أحمد الشریف
 (كلیة اللغات، جامعة العلوم الحدیثة واآلداب)

 
 "كتاب عربي باللغة اإلنجلیزیة": عبور الحدود اللغویة والثقافیة

 في روایات فادیة فقیر
 

تركت امرأة بأنها نفسها فقیر فادیة األردنیة-البریطانیة الكاتبة تصف عربیة أصول من              ككاتبة
المتحدة المملكة إلى وذهبت والفكریة والسیاسیة العائلیة رقابته من هربا وطنها في األبوي               مجتمعها
أنها غیر التعبیر، حریة وعن وإبداعي أكادیمي مستقبل عن بحثا العشرین القرن من الثمانینیات                في
اآلن أنهـا ورغم متحیز. آخـر بلغة یكتب آخـر كونها بمعنى الهامش على تقف هناك نفسها                 وجدت
في واالختالف، والغیریة االغتراب موضوعات تناقش روایاتها في مازالت أنها إال مكانة، لها               كاتبة
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بشكل منشغلة فهي ولذلك مختلفتین. ثقافتین محظورات تتفادى أن أیضا فیه تحاول الذي الوقت                نفس
عربیا "كتابا تكتب أن هو أهدافها أحد أن على وتؤكد والتصویر، االغتراب بموضوعات               خاص
التفاهم من جسورا تبني أیضا ولكن لدیها االغتراب مشاعر لتستكشف فقط لیس االنجلیزیة"               باللغة
العربیة ثقافتها بها تصور التي الطریقة فإن ذلك ومع المتبناه. اإلنجلیزیة وثقافتها األم ثقافتها                بین
إذا عما للتساؤل تدعو المجتمع، في ووضعهما الجنسین بین بالعالقة یتعلق فیما وخاصة               األردنیة،
عربیة ككاتبة بواقعها متأثر تصویر هو وتقالیده عاداته في متشدد كمجتمع لمجتمعها تقدیمها               كان
ثم ومن العنصریة. تجتاحه إنجلیزي مجتمع وفي اإلنجلیزي األدب في مكانة لنفسها تصنع أن                تحاول
حواجز وهدم تخطي في روایاتها في فقیر فادیة نجحت هل مفاده سؤال تحري إلى الدراسة هذه                  تسعى
للثقافة المستشرقون لها روج التي النمطیة الصور إنتاج أعادت أنها أم الخاطئة، الثقافیة               المفاهیم

  العربیة والعالقة بین الجنسین في المجتمع العربي.
 
 

❋❋❋❋❋ 

 

 السید محمد علي
 (جامعة األمیر سطام بن عبد العزیز)

 
 تمثیالت الطغاة والفوضویین في الروایة:

 بزوغ نجم الشعوبیة في روایة ما بعد الحداثة
 

افتراضیا الفاصلة حدوده ذابت حیث انكمش قد الحداثة بعد ما عالم بأن زعما هناك أن من الرغم                   على
بالخوف یعرف ما أو الزینوفبیا ظاهرة أن إال متانة، أكثر والثقافي االجتماعي تواصله سبل                وباتت
وقد والشرقیة. الغربیة الثقافتین على المتزاید تأثیرهما في استمرتا الثقافي واالنقسام الغرباء              من
محل المتعصب الخطاب حل فلقد القول، ولنفصل مؤخرا. التأثیر ذلك الحداثة بعد ما روایة                أظهرت
ما "بمزاج الظاهرة تلك وُعرفت الثقافي، والتنوع الثقافیة والتعددیة الهجانة بقیم یؤمن الذي               الخطاب
تلك ساهمت وقد والنسبیة. والذاتیة الشك من حالة أنه علي بدقة وصفه یمكن والذي " الحداثة                  بعد
تربة تقدیم في الحداثة بعد ما مرحلة على هیمنت التي والنسبیة والذاتیة الریبة من المزاجیة                 الحالة
علي بوضوح السلبیة آثاره ظهرت الذي االستبدادي الفوضوي الشعبوي الخطاب لهیمنة             خصبة
هناك فكانت الغرب. أو الشرق في سواء یقطنون الذین الهجینة األصول وذوي واألقلیات               الالجئین
الربیع ثورات عقب األوسط الشرق في السطح على ظهرت الشعبوي الخطاب من مكتسحة               موجه
الرئیس مرسي محمد استخدم فلقد األدبیة. واألعمال السیاسي الخطاب على انعكست والتي              العربي
والذي االنتخابیة حملته خالل شعبویا خطابا المسلمین األخوان جماعة وعضو األسبق             المصري
المنوال نفس وعلى االسالمي. التراث إلى والرجوع الخالفة فكرة وإحیاء الدینیة الحماسة على               اعتمد
انتخب وقد وألمانیا وفرنسا هولندا ذلك في بما الغرب في كبیرة بصورة الشعبوي الخطاب                انتشر
الخوف لفكرة یؤصل شعبوي خطاب علي قائمة انتخابیة حملة بعد ترامب دونالد الرئیس               األمریكیون
مختارة مجموعة في الشعبویة نجم بزوغ ظاهرة تحلیل إلى تسعى الدراسة هذه فإن لذا الغرباء.                 من
سلطة یعطي أن الشعبوي للخطاب یمكن كیف لتوضح المعاصرة والعربیة الغربیة الروایات              من
ومبتكرة إبداعیة نقدیة قراءة تقدیم إلى الدراسة تهدف ذلك، عن فضال العالم. عبر والدهماء                للطغاة
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التأریخیة استخدام خالل من وذلك شرقیة أو غربیة سیاقات في المكتوبة سواء الحداثة بعد ما                 لروایة
  الحدیثة كمنهجیة لتفسیر الخطاب الشعبوي في اآلداب الحدیثة.

 

❋❋❋❋❋ 

 

 إلینا أدیل
 (جامعة كارولینا الشمالیة، الوالیات المتحدة)

 
 نظریة الشعور واالغتراب:

 دراسة التجلیات األدبیة للعالقات األسبانیة الكوبیة في القرن العشرین
 

ما دراسات منظور من السیما األدبیة الدراسات باهتمام وكوبا أسبانیا بین التاریخیة العالقة               حظیت
العشرین. القرن في الدولتین بین المتشابكة العالقة لفهم تكفي ال لكنها االستعمار، من التحرر                بعد
على الكوبیة الثورة تأثیر وخصوصا بینهما، االرتباط دینامیة لفهم محاولة الشعور نظریة              وتمثل
محیرة ألسئلة إجابات لیجدوا كوبا إلى تطلعوا والذین الرادیكالي، للیسار المنتمین األسبان              المثقفین
المواءمات علیها غلبت والتي فرانكو، لحكم التالیة االنتقالیة والفترة األسبانیة األهلیة الحرب              أفرزتها
مخیلة على كوبا تأثیر تتناول أشمل دراسة من جزءا الحالي البحث ویعد السیاسیة.               والتنازالت
أسبانیا في الشتات في الكوبیین المثقفین تأثیر سیما ال وفنانین، وأكادیمیین كتاب من األسبان                المثقفین
والنقد الشعور نظریة بین یجمع منهج خالل من العشرین القرن تسعینیات في واألدب الموسیقى                على

 األدبي وتحلیل الخطاب بما یثرى مبحث الدراسات األسبانیة.
 

 
❋❋❋❋❋ 

 

 آمال إبراهیم كامل
 (جامعة الفیوم)

 
 الطبیعة ومعناة المقهورین:

 قراءة بیئیة مقارنة لمسرحیتي "إله الجحیم" لسام شیبرد و"ثم قالتها" لتس أونومي
 

مثل بیئیة مشكالت العالم ویواجه عصرنا، في الملحة المشكالت أكثر من واحدة البیئیة األزمة                تعد
وانقراض العالم في الغابات مساحة وتقلص المناخ وتغیر الغذائیة واإلمدادات الشرب میاه              نقص
المسرح ویلعب وغیرها. والتلوث، الحراري االحتباس وظاهرة والحیوانات الطیور أنواع            بعض
التالقي إلى البیئي المسرح مصطلح ویشیر القضایا. هذه وتصویر العام الوعي زیادة في حیویا                دورا
"إله مسرحیة أن كیف استكشاف إلى البحثیة الورقة هذه وتهدف المسرحي، واألداء البیئة               بین
األزمات بعض على الضوء تسلطان أونومي لتس قالتها" "ثم ومسرحیة شیبرد سام للكاتب               الجحیم"
تمثیل یعد وال الثانیة. في النیجر دلتا وأزمة األولى المسرحیة في الریفیة البیئة تلوث مثل                 اإلیكولوجیة
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الذین األفراد وهویة نفسه المكان بین تفاعل هو وإنما خارجي مشهد مجرد المسرحیتین في                الطبیعة
وتكشف ذاته. الوقت في بهم وتتأثر البشر على تؤثر كقوة الطبیعة تعمل بحیث فیه                یعیشون
ویحاول والبیئة. الجسدي اإلنسان رخاء على السیاسیة األنظمة تأثیر عن الدراسة قید              المسرحیتان
الذي الدور هو وما المسرحیتین؟ في الطبیعة تقدیم یتم كیف التالیة: التساؤالت على اإلجابة                البحث
؟ اإلیكولوجیة الحكمة إلى المسرحیتان تدعو وهل المسرحیتین؟ حبكة في الطبیعة أو المكان               یلعبه
األفراد بتفكك البیئي التدهور یرتبط وكیف الطبیعي؟ والعالم اإلنسان بین العالقة تصویر یتم               وكیف

 في المسرحیتین؟
 

❋❋❋❋❋ 
 

 آمال حمزة محمد شنیشن
 (جامعة طنطا)

 
 إشكالیة ترجمة سونیتات شكسبیر إلى اللغة العربیة: تبادل الثقافات وكفاءة الترجمة

 
في المترجمین من العدید اهتمام على سونیتة 154 من المؤلفة شكسبیر سونیتات مجموعة               حازت
أخرى جوانب فهناك الترجمات، هذه به تتمتع الذي اللغوي الجانب عن وبعیدا األرض. بقاع                شتى
الورقة هذه وراء من المنشود والغرض االجتماعي. وأیضًا والجمالي الثقافي الجانب مثل              ٌمتعددة
وفحص دراسة ولكن العربیة، اللغة إلى السونیتات ترجمة لجودة تقییم بعملیة القیام لیس               البحثیة
الهدف. باللغة الخاصة والِقَیْم باألعراف المترجم التزام مدى ومعرفة للترجمات الجمالي             الجانب
سونیتات لترجمة الجمالي الجانب في بالتدقیق تقوم فهي مزدوجة؛ أهمیة البحثیة الورقة              ولهذه
إلى وللوصول الٌمَترِجْم. من الُمَتَلِقي یتوقعها التي وأیضا یقبلها التي األمور دراسة وتحاول               شكسبیر،
النص مع الترجمات من ُمختارة مجموعة بین مقارنة على البحثیة الورقة هذه تعتمد الدراسة،                أهداف

  األصلي للسونیتات.

❋❋❋❋❋ 

 

 آمال علي مظهر
 (جامعة القاهرة)

 
 نص آمیتاف جوش "في البالد العتیقة":

 "واضعا إحدى الرجلین في كل ناحیة من الحدود أم عابرا تلك الحدود"؟
 

االنتماء الزئبقیه بخاصیته یتحدى "كونه خاصیة العتیقة" البالد "في المثیر جوش آمیتاف نص               یمثل
الجغرافیة الحدود من شتى أنواع وتداخل تمازج واضحا تمثیال یمثل فهو نوعي". تصنیف أي                إلى
من المختلفة األنواع حدود بعبور یقوم جوش فإن األصعدة، أحد فعلى والثقافیة. والسیاسیة               والتاریخیة
واقع من أحداثها بناء أعید خیالیة روایة مع األكادیمي األنثروبولجي االهتمام من غریب بمزج                الكتابه
بدراسة یهتم جانب من فهو متوازیین، خطین على قائم العتیقة" البالد "في نص إن قدیمة.                 مخطوطات
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أطروحة كتابة إلى المطاف نهایة في به ستؤدي التي االجتماعیة األنثروبولوجیا مجال في               الكاتب
الدلتا قرى إحدى في المصریین وتقالید ألحوال الواقعي الوصف في ذلك ویتمثل              الدكتوراه،
مشكوك تاریخ من أحداثها بناء أعید روایة في یتمثل الموازي الخط فإن آخر، جانب وعلى                 المصریة.
التاجر هذا عبر الوسطى. القرون في بالقاهرة مقیما كان الذي الیهود التجار بأحد خاص أمره                 في
الحدود تلك عبور أن إال الهند. إلى ومنها عدن إلى الفسطاط من منطلقا كثیرة، جغرافیة                 حدودا
یسعى وسیاسیة. وتاریخیة ثقافیة حدود األهم، وهو ولكنها، فقط مكانیة حدود أنها یعني ال                الجغرافیة
یقوم جعلته والتي والمجازیة، الحقیقیة الحدود تلك لعبور جوش ومغزى دوافع عن للكشف البحث                هذا
بأنه النص هذا في نفسه یصف جوش أن بالذكر جدیر هو ومما المثیرة. الروایة هذه تركیب                  بإعادة
الضوء إلقاء البحث هذا یحاول سوف ما وهو الحدود"، من ناحیة كل على القدمین إحدى                 "واضع
أعید التي الروایة في المحوریة الشخصیة عبور على فقط لیس الضوء إلقاء إلى البحث ویهدف                 علیه.
في خاصة وأهمیتها، المجازیة الحدود على كذلك االهتمام ینصب ولكن الجغرافیة، للحدود              صیاغتها

 توقیت صدور هذا النص الذي یتمیز باإلثارة الشدیدة.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 أماني النحاس
 (جامعة حلوان)

 
 بین القصص المصورة والفیسبوك:

 تحدي الفساد والتحیز الجنسي في "العصبة" لجون ماهر، وماجد رأفت، وأحمد رأفت
 

الیومیة واالهتمامات األخبار ومشاركة والترفیه االجتماعي للتفاعل منتدى مجرد فیسبوك یعد             لم
Twitterature ، Twisters ، Twiller ، tweet fic مثل فمثله اإلنترنت. عبر الجاریة               واألحداث
تأثیر عن تعبر التي األخرى والمصطلحات التلقائي الخیال ، اإللكتروني (السرد ، ، Twiction              
وتحدي الحدود عبور من الكّتاب تمكن منصة فیسبوك موقع أصبح فقد األدب) على               التكنولوجیا
الكتب. نشر صناعة بآلیات التقید بدون القراء مالیین إلى للوصول سبل وإیجاد البیروقراطیة               األنظمة
إحباطاتهم عن للتعبیر الفیسبوك إلى الكّتاب لجأ أخرى، أماكن في الحال هي كما مصر،                وفي
المهنیة الكفاءة إلى واالفتقار الفوضى على تشدد التي التقلیدیة النظر وجهات وبین والعامة.               الشخصیة
األخري النظر ووجهات جهة، من األدب، لصناعة والمنظمة المقیدة األساسیة المبادئ من خاٍل               لوسط
من الكتاب تمكن وتعبیرفكري، وإبداع اتصال كوسیلة الفیسبوك الي تنظر التي تقدمیة              األكثر
أحد إلى فیسبوك أدب تحول بحیث قرائهم مع للرقابة الخاضع غیر والعفوي المباشر               التواصل
التكنولوجیا. على یرتكز التواتر سریع عالم في القراء إلشراك شعبیة واألكثر األساسیة              الوسائل
الرغم فعلى جذري. بشكل المتغیر الرقمي العالم هذا على األدب أدخله لما جید مثال هو                 و"العصبة"
تتخذ أن قبل ،2012 عام في قصیرة مصورة/قصص كقصص الفیسبوك علي البدایة في نشرها                من
خالل فمن القراء. مجتمع من واسعة مجموعة انتباه جذب في "العصبة" استمرت مطبوًعا،               شكًال
المصورة القصص أن فكرة تحدي فقط الكّتاب یحاول ال خارقین، مصریین أبطال ستة من                عصبة
مثل والمتواصلة الجدیة المواضیع من مجموعة یواجهون أیضا ولكنهم فحسب، لألطفال             موجهة

15 
 



استخدام إلى الورقة هذه وتسعى األقلیات. وحقوق الجنسین، بین والتمییز الهویة، وفقدان              الفساد،
األدبي النشر استخدام كیفیة في التحقیق أجل من السیبرانیة والنسویة االستعمار بعد ما               نظریات
االجتماعي والوعي السیاسیة المشاركة أیًضا بل الذاتي، التمثیل عن فقط یعبر ال عالم لخلق                الرقمي

 والتعبئة والتغییر والثورة.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 أماني محمود عبد الصمد الصاوي
 (كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة)

 
 كرنفالیة عبور الحدود: سالسة الهویة في مسرحیة "لیلة في نوفمبر" لماریا جونز

 
یدیمون ال الذین والمتطرفین والوحدوي البروتستانتي المجتمع نوفمبر" في "لیلة مسرحیة             تستجوب
في والكاثولیك البروتستانت بین االنقسام من المزید أیضا ولكن والكراهیة، والطائفیة التعصب              فقط
محتملة بتجربة جونز تقوم الحدودیة، المعابر من والعدید البؤري األداء خالل من الشمالیة.               أیرلندا
لممثل نوفمبر" في "لیلة مسرحیة كتبت الهویة. سیولة لتجسید المسرحیة للمونودراما األطیاف              متعددة
یعطي الذي الممثل نفسه هو كینیث فإن ذلك، ومع ماكلیستر؛ كینیث المركزیة، الشخصیة یلعب                واحد
عن عبارة الفنیة الناحیة من المسرحیة أن من الرغم وعلى األخرى. الشخصیات من لسلسلة                صوتا
من متعدد دور لعب على التركیز أن إال الممثلین، ألحد مسرحي كاتب بواسطة مكتوبة                مونودراما
إمكانیة إلى یشیر الممثل ومهارة والموهبة البدني األداء براعة على واالعتماد واحد ممثل               قبل
في رمزا تعتبر نوفمبر" في "لیلة مسرحیة إن واحد. شخص عرض أنها على المسرحیة                تصنیف
فحسب، األولیة كینیث عزلة یبرز ال األحادي الشكل وإن المتخیلة. االحتماالت من الفضاء هذا                وسط
ومشاكلها، لبلفاست والمادیة الحرفیة الحدود تتجاوز سردیة مساحة في بالحركة أیضا یسمح إنه               بل
االحتماالت هذه وتنعكس والهویة. للمسرح التقلیدیة الحدود یتخطى وسرد خیالي تحول من ن              ویمكِّ
البروتستانتیون شخصیات: عدة بین مسرحیة وحركة البؤر، متعددة حركة خالل من             المتخیلة
الجمهوریة، من واإلیرلندي الشمالي، واإلیرلندي والكاثولیك، المتطرفون، والموالون          المعتدلون،
شخص بها یقوم التي والجنسانیة، والحدودیة المجتمعیة المعابر هذه وتنعكس والنساء.             والرجال،
والفضاء الجمهوریة إلى كینیث بها قام التي والنفسیة الجسدیة الرحالت خالل من واحد،               وممثل
الثابتة الهویات وتتحدى الهویة، لسالسة حدودیة كرنفالیة جونز معابر وتؤكد العالم. لكأس              الكرنفالي

 للطائفیة الشمالیة اإلیرلندیة، وتوفر إمكانیة للتحول والتغییر.

 

❋❋❋❋❋ 
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 أماني وجیه عبدالحلیم
 (جامعة القاهرة)

 
 قراءة للطرز األولیة في مسرحیة لویز فالدیز "الغزال المحنط" من منظور تقنیة

 الواقعیة السحریة
 

الطرز مصطلح التحلیلي النفس علم ومؤسس السویسري النفس عالم یونج جوستاف كارل              استخدم
الالواعي العقل ولیس الجمعي الالواعي العقل في المخزونة والرموز الصور إلى مشیرا              األولیة
الطرز هذه أصبحت فقد ولذلك للبشر. الجمعي الالوعي في حاضرة المفاهیم هذه أن بمعنى                الفردي،
بتقدیم األول المقام في تعنى ألنها والزمنیة والثقافیة الجغرافیة الحدود تخطت عالمیة رموزا               األولیة
الرغم (على یونج نظریة األمریكي األنثربولوجیا عالم كامبل جوزیف استخدم كذلك االنسانیة.              الخبرة
في األساطیر أهمیة إلى مشیرا األساطیر عالم على بتطبیقها وقام المفاهیم) بعض في معه اختالفه                 من
یستخدم الواعي. للعقل الالواعي العقل أسرار تكشف كونها النفسي العالج من كجزء الشعوب               حیاة
الرئیسي الدور فالدیز لویز المسرحي الكاتب تغییر لتتبع كخلفیة وكامبل یونج نظریات البحث               هذا
تحفیز بهدف المحنط"(2000) "الغزال مسرحیته في الیاكي شعوب أساطیر في األولیة             للطرز
استخدام تحلیل إلى البحث ویتطرق والسیاسیة. االجتماعیة أوضاعهم في النظر إلعادة             الجمهور
االستعمار، بعد وما واالستعمار والحقیقة، والخیال والموت، الحیاة مثل المتناقضات من لعدد              فالدیز
متقابلة عناصر بین المزج على السحریة الواقعیة تعتمد حیث السحریة. الواقعیة تقنیة منظور من                إلخ
لم السابقة األبحاث أن إال الالتینیة أمریكا أدب في بدایتها من الرغم وعلى والخیال، الواقع                 مثل

 تستخدم هذا المفهوم لدراسة مسرح لویز فالدیز واعتمدت على مفهوم حقبة ما بعد االستعمار.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 أماني یوسف

 (الجامعة البریطانیة بمصر)
 

 الفكاهة في مقابالت الشارع: دراسة لغویة لتأثیر الثقافة والعمر والنوع
 

والتي التلیفزیونیة، الحواریة البرامج في إذاعتها یتم التي الشارع، في تجرى التي المقابالت               أصبحت
ظاهرة عشوائیًا، المشاة على فكاهیة) أسئلة (عادًة اثنین أو سؤاال المذیعین أحد یطرح أن على                 تقوم
وعن مختلفة. أعمار من جمهور الستهداف والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة الحدود تعبر             عالمیة
الذات ذم ونظریة Incongruity التضارب نظریة وهما الفكاهة، نظریات من نظریتین دمج              طریق
والعمر الثقافة تأثیر في التحقیق إلى اللغویة الدراسة هذه تهدف ،Self-) Disparagement)            
من یوتیوب مقاطع خمسة على البیانات وتشتمل واستقبالها. الفكاهة إنتاج كیفیة على              والجنس
الذي المشاة " "سؤال محاورات من مقاطع وخمس الشارع"، "مذیع المصري الحواري             البرنامج
Jimmy مباشرة " الهواء على كیمیل "جیمي األمریكي الحواري البرنامج من كجزء             یعرض
والنغمة المقابلة أسئلة نوع أن نجد واألمریكي، المصري الجانبین، كال في .Kimmel Live             
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من كال أن األولیة النتائج كشفت وقد للفكاهة. مؤاتیًا جوًا توفر المذیعین وإیماءات لصوت                اإلیقاعیة
المخططات بكسر األحیان من كثیر في قاموا المقابالت معهم أجریت الذین واألمریكیین              المصریین
خلق األمریكیة، الحوارات وفي الفكاهة. وتولید التنافر إلى أدى مما ثقافاتهم، في العامة               المعرفیة
التي الطریقة بین التوافق عدم إلى استناًدا توافق عدم حاالت سًنا، األكبر الذكور وخاصة                المشاة
ما على صعبة أسئلة واجهوا وعندما الكامیرا. أمام الفعلي مظهرهم وبین أنفسهم إلى بها                ینظرون
یشاركون منهم، الشباب وخاصة المصریین، من المقابالت معهم أجریت الذین األشخاص كان              یبدو،
المذیع فعل رد وكان الوجه، وتعبیرات باإلشارة أو لفظیًا سواء الذات سخریة في خاص                بشكل

 والمشاة الملتفین حوله هو الضحك واإلیماءات الفكاهیة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 أمل حمادة
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 عبر حدود الصمت "# انا أیضًا" وسیاسات القوة

 
للتمییز حالة دراسة العاملة: بالمرأة الجنسي "التحرش كتابها ماكینون كاثرین كتبت ١٩٧٩ عام               في
التحرش وراء األول السبب أنها اعتبار على القوى موازین اختالل فیه ناقشت والذي               الجنسي"
ومنذ الجنسي. التحرش ظاهرة حول الصمت لكسر المحاوالت أوائل من الكتاب هذا ویعتبر               الجنسي.
كما القوانین. بتغییر طالبت أو األسباب، تحلیل حاولت التي الدراسات من العدید ظهرت الحین                ذلك
هذا من للناجیات والدعم الحمایة تقدیم أو الجنسي التحرش منع حول المبادرات من العدید تنظیم                 تم
التي الحملة وهي أیضا، #أنا والقوة، الحجم حیث من مسبوقة غیر حملة مؤخرا ظهرت وقد                 العنف.
وفي الجنسي. التحرش حول الصمت وكسر فیها المشاركة العالم من مختلفة أنحاء من نساء                قررت
األصوات جماعات تحول خالل من الحملة هذه أحدثته الذي التأثیر تجاهل یمكن ال األمر                واقع
"المساحات في الجندریة العالقات تتفاعل األبوي النظام في مؤثرة. جمعیة نسویة قوة إلى               الفردیة
بدون االجتماعي التغییر عن الحدیث یمكن وال المستدعاة" "المساحات في قلیلة وأحیانا              المغلقة"
االعتراف على النسویة من الثالثة الموجة ركزت وبینما المستحوذة". "المساحات عن             الحدیث
الذي الجماعي التأثیر على النسویة من الرابعة الموجة اعتمدت فقد بالفردیة، واالحتفاء              باالختالف
قدمه الذي المفهوم وهو التشاركیة" "القوة ممارسة خالل من القوة" "مساحات بتحدي للنساء               یسمح
تصاعد أسباب على الورقة هذه تركز للقوة، جافنتا مفهوم على وباالعتماد .٢٠٠٥ في جافنتا                جون
من هي أیضا #أنا حملة أن وتجادل الدولي، المستوى على الجنسي التحرش لمواجهة الحالیة                الحملة
الحالي النمط تغییر وإمكانیة وقوة صوت وإعطاء جدیدة مساحات على لالستحواذ الهادفة              األفعال
القوة عالقات تغییر النساء بها استطاعت التي المختلفة واآللیات الطرق أیضا وتناقش القوة.               لعالقات

 من خالل عبور حدود الصمت.
 

❋❋❋❋❋ 
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 أمیرة حنفي الزهیري
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 دراسة لغویة عن الحمالت اإللكترونیة على تویتر: تحلیل النوع

 
الحالي، الوقت ففي نظرهم. وجهة عن اإلنترنت مستخدمو بها یعبر التي الطریقة تغییر تویتر                استطاع
أي تجاه الجمعي الوعي زیادة أجل من وسیاسیة اجتماعیة بحمالت القیام تویتر مستخدمو               یستطیع
استخدام طرحت قد الدراسات معظم أن حین وفي الهاشتاج. حمالت خالل من وذلك كانت، أیا                 قضیة
یستطیع كیف لبحث قلیلة لغویة دراسات سوى الیوجد واسترجاعها، المعلومات لتنظیم كأداة              الهاشتاج
كتابة خالل من السیاسیة أو االجتماعیة سواء المختلفة الهاشتاج بحمالت القیام تویتر              مستخدمو
لبحث الرقمیة النصوص من الكثیر على مؤخرا النوع تحلیل تطبیق تم وقد التغریدات. من                مجموعة
عبر رسائلهم لتوصیل النصیة التقالید من مجموعة توظیف االنترنت مستخدمو یستطیع             كیف
الحمالت في المستخدمة للتغریدات النوع لتحلیل بحث أي إجراء یتم لم ذلك ومع               اإلنترنت،
المهم من ولذلك والسیاسیة. االجتماعیة القضایا تجاه الهاشتاج خاصیة خالل المفعلة             اإللكترونیة
اإللكتروني الجماعي العمل من نوعا تعتبر أصبحت التي الحمالت تلك نجاح لكیفیة اللغوي               البحث
تحت تندرج المختارة الهاشتاج حمالت كانت إذا ما لمعرفة المقترحة الدراسة وتسعى المسبوق.               غیر
) وسویلس باتیا قبل من النوع لتحلیل التقلیدي النموذج باستخدام وذلك أمال، النصوص من واحد                نوع
الرقمیة. النصوص لبحث لومبورغ(2013) طرحه الذي الجدید النموذج باستخدام وأیضا (1990           
تغریدة ألف ثالثین من مكونة مجموعة لتحلیل للبحث والنوعیة الكمیة الطرق الدراسة تستخدم               وسوف
في رواجا للهاشتاج حمالت عشر أكثر اختیار خالل من وذلك تویتر، على اإلنجلیزیة باللغة                مكتوبة
النحویة، المعجمیة خصائصه حیث من النصوص من النوع هذا وصف بهدف ،2018-2016              أعوام
باتیا وصفها التي النماذج تتبع سوف الدراسة أن من الرغم وعلى وهیكلها. النصوص               ونمط
التغریدات طبیعة مع أفضل بشكل لتتناسب النماذج هذه تطویر ستقترح فإنها ،              وسویلیس(1990)
اإلنترنت ومستخدمو والمنظمات والشركات اإلعالم وسائل ستتمكن .وبالتالي تویتر على            المستخدمة
نجاح لضمان وذلك الدراسة ستقترحه الذي النصي اللغوي النموذج من االستفادة من              العادیون

 حمالتهم االلكترونیة على تویتر.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 إمیلي جولسون
 (جامعة نورث كولورادو، الوالیات المتحدة األمریكیة)

 
 تحول الشكل واألرواح المجهولة على هامش الوجود البشري

 
المصطلح شیوع ورغم الدراسة، من حقها یوفها لم وإن الشكل تحول ظاهرة العالمي الفلكلور                عرف
البدائیة األنماط في "المرجع كتاب وفي التقصي. إلى حاجة في المصطلح وأصل تصنیف               مازال
المشاركون میز ،(2005) الشامي وحسن جاري جین تحریر من واألدب" الفلكور في              والموتیفات
غیر من الكائنات داخل في والتحول والسحرة كالجنیات علیا سحریة قوى بفعل الشكل تحول                بین
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السكان وعند العربي الفلكور في بالجان واقترانها الظاهرة الكتاب تناول كما والحیوان، كاآللهة               البشر
یتحول حیث األیرلندي األدب وفي یونج عند البدائیة األنماط نظریة وفى األصلیین،              األمریكیین
تحول من یجعل الذي الرؤى تعدد یتضح هنا ومن القدماء. وأرواح البشر بین التواصل عند                 الشكل
واحدة روحا یجعل أو بینهما الواقع الحیز تشغل أو عالمین بین الفاصل الحد تتجاوز ظاهرة                 الشكل
یسكنه الذى والعالم األخیر والنوع خفیة. عوالم في واحد شكل في روحین بین یجمع أو هیئتین                  تتخذ

 وإن لم یكن له حدود هو موضوع البحث الحالي.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 إنجي حسن عبده
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 حي األقلیات كهتروتوبیا

 
للكاتبة (A Raisin in the Sun(1959 مسرحیة في الرئیسیة الشخصیات حلم هو               الترقي
The House on Mango القصیرة والروایة هانسبیري لورین األفریقیة           األمریكیة
األحداث تدور حیث سیسنیروس، ساندرا المكسیكي األصل ذات األمریكیة للكاتبة (Street(1983           
تبقى أن الشخصیات ترفض كمكانین الحیین هذین تصویر ویتم شیكاغو في لألقلیات حیین               في
لهذین قراءة البحث هذا یقدم أفضل. لحیاة أحالمها تحقیق دون یحول عائقا باعتباره فیه                منحصرة
وسوف .(1967) األخري" األماكن "عن كتابه في جاءت التي فوكوه میشیل أفكار ضوء في                النصین
الستكشاف كأداة مضادة" "أماكن بمعنى "هیتروتوبیا" سماه الذي فوكوه مفهوم البحث هذا              یستخدم
هي كما ال"هیتروتوبیا" خصائص على الضوء إلقاء طریق عن وذلك والعرقي، العنصري              التوتر
منظور من النصین قراءة إلى البحث یهدف كما النصین. في األقلیات حي تصویر في                مستخدمة
كأماكن والالتینیة اإلفریقیة األقلیات أحیاء رؤیة خالل من سعید إدوارد المفكر عند              "الغیریة"
یمثل هل مثل: اإلشكالیة األسئلة بعض القراءة هذه تطرح وسوف مقبولین. غیر أناس یسكنها                مجهولة
الشخصیات یساعد أن للهروب یمكن مدى أي وإلى الخالص؟ إلي طریقا األقلیات حي حدود                عبور

 على التغلب على محنها؟ وسوف تحاول الباحثة اإلجابة عن هذه األسئلة وغیرها من خالل التحلیل.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 إنجي عاشور
 (كلیة اآلداب جامعة السویس)

 
 مطاردة الماضي: آفاق أخرى في "أجراس امرزفورت" لزاكیس مدا

 و"الفقدان" لجون كاني

بین ما العنصري الفصل انتهاء بعد ما فترة إلى تنتمیان مسرحیتین وتحلیل دراسة البحث هذا                 یتناول
المفاهیم بعض ضوء في وذلك األبیض للعرق ینتمون الذین والمحتلین أفریقیا لجنوب األصلیین               السكان
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في الحقیقیة" و"الحریة المزعومة" "الحریة مفهوم الكولونیالیة: بعد ما دراسات من المختارة              النقدیة
"اآلفاق ومفهوم فانون، فرانز الفرنسي الجزائري للفیلسوف (1961) األرض" "معذبو            كتاب
السرد طرائق اختالف من وبالرغم بابا. هومي الهندي للكاتب (1992) الثقافة" من"موضع              األخرى"
(2015) "الفقدان" ومسرحیة (2002) مدا لزاكیس امرزفورت" "أجراس مسرحیة في            والحكایة
األولي المسرحیة في والذا تیمي - اآلدبیین العملین في الرئیسیتین الشخصیتین أن إال كاني                لجون
جنوب في األول مختلفة: عواِلم ثالثة بین یتأرجحان أنهما في یشتركان - الثانیة في خلیفة                 وروبرت
العالم في والثاني البیض، المستوطنین ضد النضال یوجد حیث العنصري التمییز فترة خالل               أفریقیا
ما أو االفتراضي العالم هو والثالث لالحتالل، مقاومتهم بسبب قسرا نفیهم تم حیث الرأسمالي                الغربي
كل اندثار حیث األلیم الواقع من للهروب فیه للعیش یلجئان الذي الثالث" "العالم بابا هومي علیه                  یطلق
كل فیلجأ السیاسیین. الزعماء فساد بسبب بها ینادون كانوا التي والسیاسیه االجتماعیه العدالة               مفاهیم
ومستقبل مؤلم ماض من للهروب كوسیلة افتراضي عالم خلق إلى خلیفه وروبرت والذا تیمي                من

 مزیف.

❋❋❋❋❋ 

 
 أولجا فوسنیوك
 (جامعة فیینا)

 
 األدب الجالیسي كنموذج لألدب متعدد القومیات

 
ویتخذ واأللمانیة والبولندیة األوكرانیة باللغات المكتوب األدب بین یجمع الذي الجالیسي األدب              یمثل
اإلقلیم تقسیم فبعد فریدة. أدبیة ظاهرة له موضوعا وأوكرانیا بولندا بین حالیا المقسم جالیسیا إقلیم                 من
الموضوعات تناول في واألوكراني) (البولندي الجانبین من الكتاب بدأ السوفیتى االتحاد             وانهیار
كان عندما اإلقلیم ماضي إلى الحنین تثیر التي تلك خاصة السوفیتیة، الحقبة خالل عنها                المسكوت
دولتین إلى الیوم ینتمون الذین الكتاب بین للتفاهم جسرا تمد الوقت ذات وفى هابسبرج، إلقلیم                 خاضعا

 مستقلتین.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 إیمان القرموطي

 (جامعة اإلسكندریة)
 

 "ابنوا الحائط": إبقاء الزومبى (األموات األحیاء) بالخارج
 

وهى األحیاء)" (األموات والزومبى والتحیز "الكبریاء روایته سمث غراهام سث قدم 2009 عام               في
"االكبریاء أوستن جین لروایة والعشرین الحادي القرن في حدیثة صیاغة إعادة عن              عبارة
الزومبى انتشار وهى الكالسیكیة للروایة أخرى إضافة تم حیث القراء صیاغته ادهشت              والتحیز".وقد
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مجموعات ویكونون الضعفاء یفترسون البشر، أمخاخ اللتهام البالد أرجاء في األحیاء)             (األموات
"الغیر األحیاء) (األموات الزومبى إلبقاء عظیم ضخم سور تشیید تم منها.وقد الهروب              یصعب
على والقضاء من للتخلص الغرب محاوالت یجسد تخیلي بناء في لندن مدینة خارج فیهم"                مرغوب
لحملة المصاحبة الحائط" "ابنوا بهتافات الضخم السور هذا ویذكرنا "اآلخرین". األخرى             األجناس
البقاء والمكسیك المتحدة الوالیات بین ما یفصل سور بناء القتراحه مؤیدة الرئاسیة ترمب               دونالد
به مرغوب غیر الغرب یراه من كل األحیاء) (األموات الزومبى ویمثل بالخارج. فیهم               الغیرمرغوب
المهارات في بارعة مقاتلة هیئة في تظهر بنیت الیزابث البطلة علیه؛فحتى والقضاء عزله               ویجب
"رفعت المخیفة: المهارات تلك لتعلم للصین شقیقاتها مع إرسالها تم حیث األقصى للشرق               القتالیة
من سحابة محدثة تحطمت التى الزومبى رأس بقوة ودفعت بالحیاء عابئة غیر فستانها طرف                الیزابث
شارلوت وصدیقتها دارسى حبیبها یصاب بعدما إال تصرفاتها في تغیر أي یبدو وال والعظام".                الجلد
الحدیث القوطي فاألدب شك بدون أحبائهن. إلنقاذ له عالج عن وأخواتها هى فتبحث اللعین،                بالوباء
القوطي. األدب ظهور بدایة في كان كما الخارق بالخیال االعتقاد أو الخوف من قدر أى یثیر یعد                   لم
Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western Literature كتابها           وفى
الكتابات تلك أهمیة هیوم كاثرین توضح الغربي" األدب في الواقع على الردود والمحاكاة:               "الخیال
"إن لدیها: والمغزى الصدق مدى من یزید واقعي نص داخل بوضعها وذلك الخارق الخیال                حول

 الخیال یساعد على تفعیل عقولنا ومنحنا اإلحساس بأن شیئا ما له مغزى".
 

❋❋❋❋❋ 

 

 إیمان عبیده محمد منصور
 (جامعة المنصورة)

 
 الهویة العربیة-األمریكیة في أشعار سهیر حماد، ولیزا مجاج، وناعومي ناي

الوالیات في وأدبیا سیاسیا للجدل إثارة العرقیة الهویات أكثر من العربیة-األمریكیة الهویة              تعد
ظهرت الدائم الجدل لهذا ونتاجا اآلن، وحتى سبتمبر من عشر الحادي هجمات منذ األمریكیة                المتحدة
األمریكیة الحدود داخل العربي-األمریكي الكیان تدعم التي والنقدیة األدبیة الكتابات من             العدید
وخارجها المتحدة الوالیات داخل واالندماج الدمج سیاسات تفرضه ما عن النظر وبغض              وخارجها.
أدب مدرسة منذ – المختلفة العصور عبر ارتبطت قد العربیة-األمریكیة الهویة فإن تعقیدات،               من
یضع الذي والسیاسي واالجتماعي النفسي والصراع العربیة لألصول بالحنین اآلن– وحتى             المهجر
من علیه یترتب وما األم للوطن االنتماء إما مر: كالهما خیارین بین دائما العرقیة األقلیة                 هذه
یترتب وما الجدید للوطن واإلنتماء الوالء وإثبات التام االندماج أو العنصري، والتمییز              عواقباإلقصاء
ما الصراع البحث هذا یستعرض العربي. الوطن في واألصدقاء األهل مع الود أواصر قطع من                 علیه
أبرز من ثالث قصائد في العربي) (الوطن والموطن المتحدة) (الوالیات للوطن االنتماء              بین
ومغنیة سیاسیة ناشطة وهي حماد سهیر وهن: فلسطیني أصل من العربیات-األمریكیات             الشاعرات
وشاعرة ناقدة وهى مجاج ولیزا المتحدة، الوالیات في والمرأة األقلیات حقوق تدعم شابة               وشاعرة
ناي ناعومي وأخیرا ناشئ، كأدب العربي-األمریكي األدب لدعم كتاباتها في تسعى جامعیة              وأستاذة
بین واالختالف التشابة أوجه البحث یتناول المنشورة. الدواوین من العدید لها مخضرمة شاعرة               وهى
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ترسیم منهن كال أعادت وكیف قصائدهن في الموطن لفكرة تناولهن حیث من الثالث               الشاعرات
أهم البحث هذا یناقش كما والموطن. الوطن بین نوعها من جدیدة عالقة خلق خالل من هویتها                  حدود
الوطن في األصلي بموطنهن ارتباطهن على للحفاظ الشاعرات اتبعتها التى المجازیة             األسالیب
الصحف عناوین أفسدته ما الشعر سیصلح وهل السیاسة؟ فیه فشلت فیما األدب سینجح فهل                العربي.

  ونشرات األخبار؟ وهل ستبنى أبیات الشعرما هدمه تاریخ طویل من االرتیاب وانعدام الثقة؟
 

❋❋❋❋❋ 
 

 إیمان محفوظ
 (األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري)

 
 آراء المستخدمین للبرامج المساعدة للترجمة: دراسة تطبیقیة

 على طالب الترجمة والمترجمین المصریین

ولما الترجمة، خدمات على الطلب ازدیاد في العالمیة للتجارة المتالحق والرواج العولمة              ساعدت
أضحت فلقد ممكن وقت أسرع في النصوص من ضخم كم بترجمة مطالبین المترجمون               أصبح
ومكاتب شركات معظم في عنها غنى ال CAT tools باسم والمعروفة للترجمة المساعدة               البرامج
ولقد الترجمة. نفقات وتوفیر المصطلحات واتساق اإلنتاجیة زیادة في ممیزات من لها لما               الترجمة
الدراسیة المناهج ضمن إدراجها تم كما الترجمة، عملیة على واضح أثر البرامج تلك النتشار                كان
سلبیة وأخرى اإلیجابیة اآلراء بعض ظهور إلى ذلك أدى وقد الجامعات، من بالعدید الترجمة                ألقسام
التي األبحاث ندرة مع خاصة والتوجهات اآلراء تلك دراسة وجب فقد ثم ومن البرامج، تلك                 تجاه
الدراسة هذه تعنى ولذا والعكس. اإلنجلیزیة إلى العربیة من الترجمة مجال في الموضوع هذا                تتناول
الترجمة وطالب المترجمین من 114 عدد رأي استطالع خالل من المستخدمین آراء على               بالتعرف
ولقد الحتیاجاتهم. ومالءمتها استخدامها وسهولة البرامج تلك من االستفادة حیث من خاصة مصر               في
إضافة مع السابقة الدراسات طرحتها التي واألسئلة المفاهیم من عدد على االستقصاء الباحثة               بنت
بعض مع شخصیة مقابالت بإجراء الباحثة قامت وقد الباحثة، تقترحها التي الهامة النقاط               بعض
بحث إلى الدراسة تسعى كما تفصیال، أكثر بشكل آرائهم على للتعرف االستطالع في               المشاركین
تمكنهم ومدى الخبرة سنوات وعدد العمر مثل الشخصیة وخصائصهم المستخدمین آراء بین              العالقة
أن الدراسة تحاول وأخیرا بترجمتها. یقومون التي النصوص ونوع الحاسب مع التعامل مهارات               من
الدراسیة المقررات ضمن للترجمة المساعدة البرامج على التدریب إدراج أهمیة على الضوء              تلقي

 بأقسام الترجمة بالجامعات.

❋❋❋❋❋ 
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 إیمان محمود العیسوي
 (كلیة األلسن، جامعة المنیا)

 
 النواقل الثقافیة والفولكلور العبر-كوني

 
ضوء في صیاغتها وإعادة تفكیكها یتم ثقافیة مادة بوصفه الرقمي الفولكلور البحثیة الورقة هذه                تتناول
(الصور والمرئیات الدینیة والمعتقدات لألساطیر البحثیة الورقة وتعرض الثقافي. التناقل            علم
العالمي اإللكتروني الفضاء في وطرحها ضفرها یتم التى العرقیة التقالید وكذاك والرموز)              والرسوم
واالتجاهات اإللكترونیة اإلنترنت ألعاب من الحالیة الدراسة في األمثلة .وتستقي اإلنترنت وهو              أال

  العرقیة باإلضافة إلى األعراف والتقالید المحلیة والدولیة.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 إیمان نجیب السعدني

 (كلیة اآلداب جامعة بور سعید)
 

 معضلة المهاجر: دراسة نفسیة سیاسیة لروایة "الصرصور" لراوي حاج
 

النفسى الجانب تجاهل یمكن ال الهجرة، عبر أماكنهم ویغیرون التخوم البشر فیه یتجاوز عالم في                 
النفسي المدخل من كل على الضوء إلقاء الى الحالي البحث یسعى لذا السیاسیة. خلفیته وكذا                 للمهاجر
من یعانون فالمهاجرون جدیدة. لثقافة واالنضمام الوطن ترك تأثیر تحلیل خالل من              والسیاسي،وذلك
غالبیة ویفشل إنسانیتهم. من تجریدهم وأحیانا الوطن إلى والحنین واالغتراب بالمرارة             الشعور
البحث هذا یهدف الغربیة. والحضارة الشرقیة حضارتهم بین التقاء نقطة إلى الوصول في               المهاجرین
بلبنان بیروت في ولد كندي كاتب وهو حاج، راوي للكاتب (2008) "الصرصور" روایة تحلیل                إلى
1975 عام منذ استمرت التى الوحشیة األهلیة الحرب بسبب الهجرة بتجربة مر وقد ،1964                عام
فكل وإیران، والمغرب لبنان فیها بما مختلفة دول من مهاجرین معاناة الروایة وتتناول .1990                وحتى
ولكن االنتحار یرید یائس مهاجر للقصة والراوي كندا. إلى الهروب عنها نتج سیاسیة خلفیة لدیه                 منهم
كبیرة درجة إلى شبیه وهذا صرصور، ونصف إنسان نصف نفسه فیتخیل عنه، رغما إنقاذه                یتم

 بروایة "التحول" للكاتب فرانز كافكا.
 

❋❋❋❋❋ 
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 إیناس السید
 (كلیة التربیة، جامعة المنصورة)

 
 اللجوء الداخلي: الهویة والسعي الدائم للوحدة المادیة والروحیة

فقدان تصاعد الحالي القرن وبحلول ذلك ومع األدب. في متواصال صراعا الهویة عن البحث                یعد
االجتماعي التواصل ووسائل للتكنولوجیا المتزاید التطور یسهم حیث متوقعة، غیر بطریقة             الهویة
یثور عندما الهویة، صراع في واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والدینیة العنیفة            والصراعات
محاولة هي البحثیة الورقة هذه الهویة. تحقیق أجل من نضالهم لرفض نتیجة أنفسهم ضد                الناس
األمریكیین الجنوب كتاب أشهر إحدى بیتس،وهي دوریس لشخصیات الداخلي الروحي التمرد             لتحلیل
جوائز عدة على حائزة روائیة وهى (2012-1932) الشمالیة كارولینا في الحالى.ولدت القرن              في
یبدو أسلوبها أن حین القصیرة.وفي القصص من والعدید روایات ستة كتبت قصیرة، قصة               وكاتبة
الفلسفیة واألسس المیتافیزیقي الصراع قاطع بشكل یجسد أنه إال ومباشرا، وواضحا             بسیطا
قامت التى "النفوس وخاصة ألعمالها نقدیة وبقراءة شخصیاتها. حیاة في السیكولوجیة             والموضوعات
اللطیفة و"الثورة (1998) الحادة" الحب و"أسنان (1966) و"الفلكي" (1994) الموت"            من
المسائل دراسة الى حتما نصل (1973) البریة" الجنوب و"وحوش (1954) أخرى"             وقصص
والمزیج والموت الحیاة بین والتفاعل والشر الخیر بین الداخلي الصراع ذلك في بما الفلسفیة                الحیویة
كتاباتها في بیتس دوریس تعالج ما وغالبا اإلنساني. الوضع عمق في واألكاذیب الحقیقة بین                المبتذل
والتواصل األسري والتفكك والحریة الروحیة والقیم األخالقي الوعي مثل صلة، ذات             مواضیع
الفردیة ومعاناتهم النساء وخاصة الجنوب لشخصیات بیتس دوریس تصویر والیزال المعقد.             البشري
من والهدف الجنوب. روایات في له مثیل ال البریئة غیر وأسرارهم سحرهم جانب إلى                واالجتماعیة
بیتس دوریس لشخصیات والبارع والماهر الرائع التصویر طبیعة دراسة هو البحثیة الورقة              هذه

  التي تحارب ضد حیاتها الداخلیة على الرغم من أن الكثیر منهم ال ینجح في هذه الحرب.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 بانسیه أحمد شریف
 (الجامعة العربیة المفتوحة)

 
 من األساطیر إلى الثقافة البصریة: إعادة إحیاء اإلله حورس في فیلم "األسد الملك"

 
المختلفة الشعبیة واألساطیر بالحكایات تراثها ویزخر السنین آلالف القدیمة المصریة الحضارة             تمتد
وصراعه حورس أسطورة تكون وقد والعالمیة. اإلقلیمیة لمثیالتها الشبه أوجه من العدید تحمل               التي
ألساطیر وقربًا تعقیدًا المصریة األساطیر أكثر من القدیمة مصر حكم على سیت ضد               الطویل
والحكایة األساطیر ألبطال البدائي للنموذج حورس لتخطي ذلك یعود وقد األخرى.             الحضارات
لألرض. التوازن وإعادة التجدد سیت على ونصره نضاله وجلب للعالم، منقذ بمثابة كان فقد                الشعبیة،
واستكشاف البصریة الثقافة على القدیمة المصریة الحضارة تأثیر استكشاف إلى الدراسة هذه              وتهدف
ظهورها وتراوح األدبیة واألسالیب العصور عبر السفر وسیت حورس أسطورة استطاعت             كیف
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فیلم الى النظر إمكانیة على الدراسة ستركز واألفالم. والمسرحیات األدبیة النصوص بین              المستمر
القدیمة، المصریة وسیت حورس ألسطورة وَفّني أدبي اقتباس أنه على دیزني لوالت الملك"               "األسد
في المستخدم النظري اإلطار ویعتمد حورس. لحیاة معاصرة كمعالجة الفیلم رؤیة في یساهم               مما
روالند ومفاهیم األدبي، واالقتناص االقتباس عن ساندرز جولي نظریة على أساسي بشكل              الدراسة
المخطط. نظریة ومبادئ األدبي، التناص حول كریستیفا جولیا ونظریات والتأثیر، النص حول              بارت
االلتقاء نقطة األسطورة أصبحت كیف سیتبین الدراسة في أعاله المذكور النظري اإلطار              وبتوظیف
دون األدبي والشكل الوقت حدود عبر والمستقبل، والحاضر الماضي خاللها لیتدفق متعددة،              ألصوات
مظاهر في نفسها تشكیل إعادة في األسطورة نجاح على الضوء الدراسة تسلط باختصار، قیود.                أي

 وأشكال أدبیة مختلفة یتم اقتباسها واقتناصها بسهولة في الحداثة األدبیة والثقافة البصریة المعاصرة.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 بسمة حسني

 (كلیة اآلداب، جامعة المنصورة)
 

 فالتر بنیامین وكنیث بیرك: رقصه مسیحیة-یهودیة على أنغام أغنیة حب عابرة للحدود

أدى وانتشاره الثقافي اإلنتاج وتزاید العولمة أن ثقافیة" "دراسات كتابه في دیورنج سیمون               یوضح
التزاید هذا وجه كما االعتبار. في وضعها من البد التي المنفصلة اآلخر كینونة على التأكید                 إلى
یحدث. ما كل تفسر المتناثرة القصص كل وراء واحدة قصة وجود فكرة رفض إلى الثقافیة                 الدراسات
التي الشعبیة أو التجاریة الثقافة ظهور أدىإلى دیورنج یقول كما البشریة اختارته الذي الحل                هذا
من ومنظرون نقاد یتنازل لم حالهم. لسان أنها مدعیة المعرفة درجات أدني یملك لمن دائما                 تتحدث
ولكنه معرفیا، أو دینیا أو أسطوریا كان سواء قصصي إطار وجود ضرورة عن وبیرك بنیامین                 أمثال
للوعي للوصول وجودها وضرورة حتمیة ویكشف الحواجز تسمیة ویعید القواعد یضع واحد              إطار
المعرفي اإلطار لهذا للوصول المعقدة واللغویة النقدیة جهودهما تتبع البحث هذا ویحاول              الذاتي.

 القادر على إنقاذ البشریة من هذا السبات العمیق .
 

❋❋❋❋❋ 

 

 بسمة عبد الحمید
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 نموذج  المستعِمر األبیض والمستعَمر من أصول أفریقیه في "غنائي هویتي"

 و"الرحله الطویله الى المنزل "

والتي االستعمار وإنهاء السود ضد بالعنصریة الخاصة (1961-1925) فانون فرانز نظریات             تمثل
التوالي على (1961) األرض" و"معذبو (1952) بیضاء" أقنعة سوداء، "بشرة كتابي في تحلیلها               تم
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والمؤلفین والنشطاء العلماء من العدید في تؤثر تزال ال أنها حیث الحدود لعبور واضحة                حالة
القاها التي المعاناة مناقشة البحث هذا یقترح االجتماعیة. والعدالة اإلنسان حقوق في              المتخصصین
الثقافي االستقالل لتحقیق ناضلوا والذین المتحدة الوالیات في أفریقیه أصول من             األمریكیون
I’m Black"هویتي "غنائي سانشیز سونیا مسرحیة في بمهارة تتجلى المثال، سبیل فعلى              والسیاسي.
العنصري. للقمع النفسي البعد When)دراسة I’m Singing, I’m Blue When I Ain’t(1982            
على واالجتماعي العنصري القمع انعكاسات سانشیز تعرض للسود، الفنیة بالحركة یتعلق             ففیما
البعد یتمثل آخر، جانب من أسري. رفض من تعاني المسرحیة في سوداء لشابة النفسیة                الصحة
"الرحله فیلم في كبیرة بدرجة أفریقیة أصول من والمستعَمر األبیض المستعِمر بین للعالقة               السیاسي
في كورك جون وألفه بیرس ریتشارد أخرجه الذي The Long Walk Home المنزل" إلى               الطویله
مقاطعة في شاركت والتي أودیسا ُتدعى سوداء لخادمة نضال صورة الفیلم هذا یقدم حیث ،1990               
الضوء بإلقاء الدراسة هذه باركس.وتهتم روزا بها بادرت التي أالباما في مونتغمري في               الحافالت
والمستعَمر المستعِمر بین العالقة فاجعة إلى االستعمار ألزمة الداخلي المنظور من فانون تحول               على

 من خالل المسرحیة والفیلم قید الدراسة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 بسنت أیمن عبد العلیم
 (جامعة مصر الدولیة)

 
 انتصار الطبیعة على النظام الذكوري: دراسة مقارنة من منظور نسوي إیكولوجي
 لمسرحیة برنارد شو "بیجمالیون" وفیلم بول توماس أندرسون "الخیط الخفي"

 
في بالطبیعة المرأة كیان ارتباط فكرة واألدب السینما ناقشت الكامیرا، وعدسة األدب حبر بین                ما
أفكاره یمثل منها تمثال وصنع المرأة لقولبة المستدیمة الرجل محاولة أبرزت كما البدائیة،               صورتها
اإلطار هذا في والتقولب التأقلم تحاول وهي المرأة معاناة ورصدت الخارجي، الجمال عن               وتصوراته
والمجازیة الحسیة صورتها في الطبیعة واألدب السینما صورت وقد علیها. فرض الذي              الذكوري
لتتخطى والحضاریة الثقافیة وأنماطه الذكوري المجتمع على به لتنتصر المرأة تستخدمه             كسالح
فكرة لدراسة البحث هذا یهدف وبالتالي الرجل. أمام المجتمع علیها فرضها التي الدونیة               حواجز
انتصار مناقشة خالل من الذكوریة والحضارة الثقافة مفاهیم على األنثویة الطبیعة مفاهیم              انتصار
في هیجینز السید یمثلها التي الذكوریة الحضارة وقیود أنماط على البدائیة األنثویة إلیزا               طبیعة
الحضارة على األنثویة ألما طبیعة وانتصار شو، برنارد المسرحي للكاتب "بجمالیون"             مسرحیة
بول السینمائى والكاتب للمخرج الخفى" "الخیط فیلم في رینولدز األزیاء مصمم یمثلها التى               الذكوریة
صورها في الطبیعة انتصرت كیف یبحث كما إیكولوجى. نسوي منظور من أندرسون              توماس
للنسویة األدبي المنظور المقارن البحث هذا ویستخدم العملین. كال في للمرأة والمجازیة              الحسیة

 اإلیكولوجیة وأسالیب النقد السینمائي لمناقشة عناصر النسویة اإلیكولوجیة في كال العملین.

 

❋❋❋❋❋ 
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 بشرى الغزولي
 (كلیة اآلداب، جامعة المنوفیة)

 
 ترجمة دالالت ومسارات معاني األفعال القرآنیة إلى اللغة اإلنجلیزیة

 
المضارع الفعل إعراب بدالالت تتعلق نادرة لظاهرة اإلنجلیزیة الترجمات الدراسة هذه             تستكشف
ظاهرة هذه سمیت وقد المختلفة. القرآن قراءات لبعض وفقًا مجزوم) - مرفوع              المتناوبة(منصوب-
العرب النحاة قبل من األوجه" حمال المضارع ب"الفعل تحدیدا األفعال لهذه اإلعراب              تناوب
دراسة یتم لم والتي حدوثًا النادرة اللغویة الظاهرة هذه جوهر إن .(2003، الربیعي .2006                (الجدبة،
أو صوتیة داللیة عالمات یحمل أن یمكن المضارع الفعل نفس أن هو قبل من                ترجمتها
من لذلك، ونتیجة الموثقة. القرآنیة القراءة على اعتمادا أیضا وبالجزم والنصب بالرفع              مورفو-صوتیة
یقع. لم أو وقع إما متناقضین، حالتین في یوضع الحاالت هذه بعض في الفعل فإن اللغویة،                  الناحیة
ذلك في بما مختلفة داللیة مسارات إلى ستؤدي الحاالت هذه في اإلعرابیة العالمات أن                وبما
اللغة ترجمات تقدیم كیفیة في التحقیق الضروري من یصبح وقوعه، عدم أو الفعل وقوع                تفسیرات
morphosyntactic النحویة التحلیالت تقدیم یتم الدراسة، هذه في األفعال. لهذه            اإلنجلیزیة
اكانت (سواء تمثلها التي الداللیة االتجاهات فحص جانب إلى اإلعرابیة األشكال لهذه ((analysis             
عشرترجمات المستهدفة النصوص وتشمل اإلنجلیزیة. بالترجمات ومقارنتها ،(irrealis أو realis          
) جیرانس ،(1999) وبیلي بیلي ،(1964) أربیري ،(1934) علي ،(2004) الحلیم (عبد             للقرآن
Pikhtallو (2015) نصر ،(1997 ) وهاللي خان ،(2012) عیتاني ،(2009) حماد ،(2016            
المسموح اإلعرابي التناوب إلیه یشیر الذي الداللي المعنى أن التحلیالت نتائج وتظهر .(((1977             
مثل المورفولوجیة التراكیب في فقیرة بلغة الترجمة في بالكامل التقاطه یتم أن یمكن ال األفعال                 لهذه
العربیة- في كما - للغایة معقد نظام وجود مع أنه إلى الدراسة تخلص ذلك، على عالوة                  اإلنجلیزیة.
األوجه حمال المضارع الفعل حالة في المترجمون یمیل یقع، لم وما وقع ما الى األفعال تمییز                  في
عن للتعبیر (1965 (كاتفورد، الفعل زمن في تحوالت إلى اللجوء إلى الداللي الماضي الفعل                وأیضا

 التمییز بینrealis  وirrealis داخل المجال اللفظي.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 بشرى شریف جالل الدین
 (الجامعة العربیة المفتوحة)

 
 المتصوف وزیر النساء: تصویر الرجل المسلم في األدب الهسباني

 
یمیز ما وهذا أخرى إلى ثقافة من واالنتقال الثقافیة الحواجز اختراق الزمن هذا في السهل من                  أصبح
أیضًا السهل من أصبح فقد أخرى عیوبًا جلب اإلحداث هذا ولكن مضى. وقت أي عن الحاضر                  زماننا
المختلفة الثقافات من العدید وتزاوج وبامتزاج بالواقع. عالقة لها لیس نمطیة صور في اآلخر                وضع
قابلة المشكلة هذه فهل الشعوب، بین والتفاهم الحوار في أمل أي على تطغى التى الصور هذه                  ولدت
لونا" "إیفا الهسبانیتین الروایتین في الشرقي المسلم الرجل تصویر في بوضوح هذا یتمثل               للحل؟
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لونا" "إیفا في نقابل غاال. أنطونیو اإلسباني للروائي التركي" و"الوله ألیندي إیزایبل التشیلیة               للكاتبة
في ولكن الروایة لبطلة األب دور ویمثل متصوف مسلم تركي رجل وهو حلبي" "ریاض                شخصیة
فیتم الثانیة الروایة في أما قاصر. فتاة من ویتزوج لألطفال جنسیة میوال لدیه أن نكتشف األمر                  نهایة
في اإلسبانیة الروایة بطلة یستغل حیث مخدرات وتاجر نساء كزیر "یمام" التركي الرجل               تصویر
في قویًا انطباعًا یعطیان الكاتبان األم. وبلدها زوجها لترك یغویها أن بعد المشروعة غیر                تجارته
لتلك تصویرهما في نرى كما ولكن الثقافي والتمازج للتبادل تأییدهما عن السابقة              كتاباتهما
أن المهم من اإلسالمیة. الثقافة عن سلبیة أفكارًا قرائهما أذهان في یرسخان قد فإنهما                الشخصیات
هذه تؤثر وقد باإلسالم كبیر تواصل لها لیس الهسبانیة الشعوب أن االعتبار عین في                نضع
هذه بین كبیرة بشهرة یتمتعان الكاتبین وأن خصوصا ككل، اإلسالمیة للثقافة رؤیتها على               الشخصیات
صورة على المحتمل وتأثیرهما الشخصیتین تصویر وأنقد أحلل أن البحث هذا في أحاول               الشعوب.
وكتابات "اآلخر"، لفكرة سعید إدوارد تعریف على الضوء تركیز مع الهسبانیین القراء لدى               اإلسالم
اللقاء في أمل وجود استحالة أو احتمالیة أناقش أن أیضًا أحاول كما النمطي، التصویر عن بابا                  هومي

 الثقافي بین الشعوب الهسبانیة واإلسالمیة.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 بیتر جیري
 (المعهد البریطاني بأنقرة)

 
 كتابة النسویة عبر الثقافتین التركیة والبریطانیة: جریس ألیسون وزینب هانم وملك

 هانم
 

في الخارجیة الشئون وزیر كریمتا النساء، نیر ونوریة النور ذي خدیجة من كل التقت 1906 عام                  في
هذا وكان فرنسا في العطلة قضائهما أثناء ألیسون جریس البریطانیة بالصحفیة العثمانیة،              الدولة
وتحریر والزیارات والمراسالت األفكار خالله من تبادلن ثالثتهن بین أدبي لتعاون بدایة              اللقاء
تركیة امرأة "انطباعات النور ذي خدیجة كتاب نشر في فعال دور أللیسون وكان األدبیة.                األعمال
النساء نیر نوریة مع الحال هانم)،وكذلك (زینب مستعار باسم نشرته (1913)والذى أوروبا"              عن
(ملك مستعار باسم (1913) عثمانیة" أمیرة مأساة الحمید: عبد السلطان "إبنة روایة لها نشرت                التي
إنجلیزیة بعنوان"سیدة مجلدات عدة في صدر تركیا عن أللیسون كتاب في شاركتا المقابل وفى                هانم).
.(1928) حالیا" و"تركیا ،(1923) أنقرة" في إنجلیزیة و"سیدة ،(1915) التركي" الحرملك             في
الخطاب تفاوت على الضوء تلقي أنها إلى لویس رینا الباحثة ترى كما النصوص هذه أهمیة                 وترجع
االستشراقیة الصورة یؤكد أنه حیث العشرین، القرن أوائل في تركیا في بالمرأة المتعلق               االستشراقي
ألدب یروج الوقت ذات وفى للجنس، كأداة الرجل إلیها ینظر التي المقهورة التركیة المرأة                عن
تلك على الضوء لیلقي الثقافات تفاعل بمنهج البحث ویتوسل الشرق. على سحرا یضفى الذي                الحریم
المتعلق جانبیهما فى والعثمانیة البریطانیة الهویتان فیها تتالقى اتصال مناطق باعتبارها             النصوص

 بالقومیة والثقافة والجندر.
❋❋❋❋❋ 
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 بیرفین یحیى الرفاعي
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 ما وراء الحدود: تمثیالت الحدود في بعض األعمال الفنیة المختارة لنساء عربیات

 أمریكیات

لفنانتین المختارة األعمال بعض في الحدود لتمثیالت مقارنة دراسة عقد إلى الورقة هذه               تهدف
الفلسطینیة وهما الفني، إنتاجهما في جوهریًا محورًا الحدود قضیة تتخذان            أمریكیتین-عربیتین
تعاني فردي)، إرتجالي كومیدي (عرض كومیدي أب ستاند فنانة وهي زاید، میسون              األمریكیة
تدرس وأكادیمیة. وشاعرة روائیة وهي قحف، مهچة األمریكیة والسوریة الدماغي، الشلل             من
البرتقالي" الوشاح ذات "الفتاة وروایة اإلنترنت عبر المتاحة زاید میسون عروض             الورقة
على ترتكز بینیة دراسة تقدم التي الورقة وتسعي المختارة. قصائدها بعض إلي باإلضافة               لقحف
بعض على اإلجابة إلى والنسویة االستعمار بعد ما ونظریة اإلعاقة ودراسات الحدود              دراسات
وما المختارة؟ أعمالهما في وتمثالنها الحدود الفنانتان تعّرف كیف ومنها: المطروحة،             األسئلة
كومیدي، أب (ستاند المختلفة الفنیة األنواع هذه وهل األعمال؟ تلك في المستخدمة اآللیات               هي
المتعددة القضایا الفنانتان تصور وكیف وتتخطاها؟ تزیلها أم الحدود ترسخ وروایة)             شعر

 والمتشابكة مثل الهویة والچندر والقومیة وعبر الحدود في أعمالهما؟
 

❋❋❋❋❋ 
 

 جاكلین جوندو
 (جامعة تولوز)

 
 هجرة مصطلح/ دال

 
من النازحین عن یروى أو یكتب فیما تتردد التي نسبیا الحدیثة المصطلحات من "مهاجر"                 مصطلح
عنها عبر كما الهجرة تجربة في النظر إلى البحث هذا ویهدف بإرادتهم. یرحلون من أو قسرا                  دیارهم
الدال على التركیز مع القصصیة أعمالهم أو الذاتیة سیرهم في باإلنجلیزیة الناطقون العرب               الكتاب
ألهمیته وذلك نزوح؛ أم نفي أم رحیل أم وطن، إلى هجرة أم وطن من هجرة الظاهرة: بهذه                   المقترن
مستوى على الهجرة بتجربة محجوب جمال إلى رحباني إبراهیم من الكتاب هؤالء وعي تكوین                في

 األفراد أو الجماعات.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 حسام الدین أحمد عبد الوارث

 (جامعة طیبة، المملكة العربیة السعودیة / وجامعة سوهاج)
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 التالعب باألیدیولوجیة في ترجمة النصوص الحساسة
 

من األصلي النص صیاغة إعادة إال هي ما (1992) لوفیفر وأندرو باسنت سوزان بحسب                الترجمة
غیر أو یفعل لما واعیا المترجم أكان سواء التالعب أنواع من نوعا یعد ما وهو المترجم نظر                   وجهة
فإن لذا معین. مجتمع في معینة بطریقة معینة أیدیولوجیة فرض یحاول الفعل بهذا والمترجم                واع.
الدراسة هذه دور جاء ثم ومن الصواب. جانبه قول هو محاید أو بريء فعل الترجمة بأن                  الجزم
الدراسة تتناول حیث المترجم، النص على وتأثیره للتالعب المختلفة األشكال            للتركیزعلى
التعامل في وتأثیرها المترجم أیدیولوجیة على وتركز الترجمة، دراسات في ودورها             "األیدیولوجیة"
األفكار هذه بتوظیف المترجم یقوم كیف ثم ومن به، یؤمن وما یعتقده ما خالل من المترجم النص                   مع
من معین نمط نحو القارئ ثم ومن النص توجیه في المترجم على بالتأثیر األفكار هذه تقوم كیف                   أو
األحادیث بعض تحلیل الدراسة وتتناول ومؤلفه. األصلي النص علیه یملیه ما أساس على ال                التفكیر،
أیضا الدراسة وتوضح المختلفة. تراجمها مع الحساسة، النصوص أنواع من كنوع الشریفة،              النبویة
األحكام تغییر في بل فحسب المعنى تغییر في لیس المترجم أیدیولوجیة تلعبه الذي الكبیر                الدور
مختلف بین الخالفات ظهور إلى بدوره أدى ما وهو الشریف النبوي الحدیث من المستنبطة                والقواعد
للخطاب النقدي التحلیل في دایك" "فان منهج الدراسة استخدمت الغرض ولهذا والمذاهب.              المدارس

  في تحلیل التراجم المختلفة للحدیث الواحد ثم مقارنتها مع النص األصلي للحدیث.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 خالد مصطفى محمود
 (كلیة اآلداب، جامعة السویس)

 
 الوعي الذاتي المتبادل كتریاق مضاد لمعضلة الذات واألخر في "إبن الجنرال" لمیكو

 بیلید و"اخرج من الغرب" لمحسن حامد

واكتفاء قناعة یحقق الذاتي "الوعي فإن (1807) الروح" "ظواهر كتابه في هیجل جورج یعتقد                كما
الثقافات، متعدد المعاصر العالم في أنه البحث هذا ویبرز .(175) لآلخر" الذاتي الوعي فهم                عند
هیجل مفهوم أن الباحث یؤكد ولذلك الزوال. إلى آیال أمرا الذات حول والتمركز االنطواء                أصبح
قادر عنصري الغیر واإلدراك الموضوعي الذاتي االستبطان على ُیبنى والذي المنفتح الذاتي              للوعي
أدنى،فالبد أو منزلة أعلى الفرد كان سواء أنه هیجل ویجادل واآلخر. الذات بین الحواجز هدم                 على
"بشرة كتابه وفي اآلخر. عیون خالل من الذات رؤیة تتطلب لذاته الشاملة المعرفة أن یدرك                 أن
في الذاتي للوعي المجردة هیجل نظریة صیاغة بإعادة فانون فرانز قام أبیض"، قناع               سوداء،
الذاتي للوعي هیجل لنظریة فانون معالجة ضوء في روایتین البحث هذا یتناول عملیة. أكثر                توصیف
الحدود. تجاوز للمرء یتیح بما للذات وتمثیال متبادلة أو مشتركة لذاتیة ممكنة أشكاال               ویكتشف
محسن وروایة (2012) فلسطین" في إسرائیلي رحلة الجنرال: "إبن بیلید میكو روایة البحث               فیناقش
اآلخر من النفور یزیل أن یمكن المتبادل االعتراف أن حیث من (2017) الغرب" من "اخرج                 حامد
ویعید والعزلة التقوقع یمدد المنفرد الذاتي والوعي اآلخر إقصاء أن حین في الحواجز،               ویخترق
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منظور من الذاتي الوعي مفهوم في النظر بیلید یعید مذكراته اإلقصائیة.وفي الحدود              إنشاء
الفجوة لیتجاوز برحلة یقوم والذى إسرائیلى عسكري قائد إبن الروایة في یمثله              المستعِمر،الذي
من اثنان خاللها من یمر خیالیة بوابات فیبتكر حامد أما والفلسطینیین. اإلسرائیلیین بین               الفاصلة
السابق. للمستعمر التابع أو المستعَمر منظور من الذاتي الوعي فكرة ویتناول هجرة، بمسار               الالجئین
ذات الشعوب لفصل ُأنشئت التى للحدود البیروقراطي البناء على حامد یتغلب البوابات تلك               وبابتكار
مبدأ أن الباحث یناقش الحدود من متقابلین جانبین من صوتین تقدیم خالل ومن المختلفة.                األعراق
كل تَبنى وبالتالي واآلخر؛ الذات بین متبادال حوارا یتطلب وبیلید حامد تناوله كما اللیبرالیة                الكونیة

 منهما مفهوم الوعي الذاتي المتبادل كتریاق مضاد لرهاب األجنبي والفكر القائم على التمییز.

 
❋❋❋❋❋ 

 

 دالیا سعد منصور
 (الجامعة العربیة المفتوحة)

 
 تفكیك السرد الرقمي وإعادة بنائه: الالنهائیة في المعاني واأللعاب

من جزءًا الالعب أو القارئ فیه یكون حیث السردیة التجربة من نسبیًا جدیدًا نوعًا الرقمي السرد                  یعد
یتفاعل القراءة عملیة وأثناء لألدب. النمطیة األشكال عن البعد كل بعیدًا الوسائط متعدد تفاعلي                سرد
على معتمدًا كثیرة معان عن باحثًا منها جزءًا فیكون فیدیو ألعاب یتضمن تشعبي نص مع                 القارئ
النص تفكیك في القارىء/الالعب أدوات یمثل فكالهما الماوس، ومؤشر الكمبیوتر مفاتیح             لوحة
الرقمیة القصیدة لتحلیل تفكیكیًا اتجاهًا الدراسة هذه وتتبنى عنه. الغموض بعض وإزالة بنائه               وإعادة
الشخصیة تخوض وفیها فولكارت. وفینسنت بوشاردون سیرج للكاتبین التحكم" "فقدان            التفاعلیة
من جزءًا بدوره أصبح الذي القارئ معها ویتفاعل الحیاة، في التام التحكم فقدان من تجربة                 الرئیسیة
ترتیب اختالف إلى ذلك ویرجع للنص. ثابت معنى تكوین في التحكم كل بالتبعیة ویفقد                اللعبة،
ال عملیة إلى تتحول وبالتالي للماوس، المستمر الالعب نقر عن تنتج التي الشعریة واألسطر                الكلمات
تعضیدًا الالعب مشاركة فتكون ومختلفة كثیرة معان األغلب في یصاحبه الذي اللعب من               نهائیة
تتواءم طرق كشف إلى أیضًا الدراسة وتهدف السرد. تكوین من وجزءًا النص في المتحدث                لصوت
األلعاب بدراسة المعروف الرقمي السرد من الجدید النوع هذا مع القصصي السرد نظریة              فیها
في النفسیة األبعاد وبعض الحداثة بعد ما أسالیب بعض إلى أیضًا الدراسة وتتعرض .Ludology              
رقمي أدبي نص مع التعامل حواجز لتخطي محاولة في للمعنى تكامًال أكثر صورة تتكون حتى                 النص

  غیر تقلیدي.

 

❋❋❋❋❋ 
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 دالیا یوسف سعید
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 جسد األنثى والمشكالت الصحیة النسائیة كمساحة للمقاومة

 في مسرحیة "فینیجار توم" لـ"كاریل تشرشل"
 

الجسد یداوي أن به ُیفترض الذي الطب مثل مجال وحتى لقهرها، أداة األنثى جسد كان                 لطالما
روح، بال شيء وكأنه الجسد مع والتعامل القهر من مفارقة، من لها ویا بریئًا لیس علیه                  ویحافظ
هذا ُكتبت هذا. على صارخ مثال تشرشل" "كاریل للكاتبة توم" "فینیجار مسرحیة في الطبیب                ومشهد
في جمعت قد تشرشل كأن "یبدو النص هذا في ألن كبیر؛ مغزى التاریخ ولهذا 1976 عام                  المسرحیة
.(1 (شامبافي، النسویة" الحركة من الثانیة الموجة اهتمامات لكل الكامل التاریخ فحسب، مشهدًا 21              
بالجنس والسبعینیات، الستینیات في ازدهرت التي النسویة، الحركة من الثانیة الموجة اهتمت              وقد
في جلیًا ذلك یتجسد التیار. هذا فروع أحد الصحیة الرعایة وكانت خاصًا، اهتمامًا الجسد                وبتحریر
إناث. طبیبات من بالكامل مكون فریق یكتبه طبي دلیل أول وهو وأجسادهن"، "السیدات ونشر                كتابة
ال الطب مجال على األبیض الذكر سلطة من التحرر بنیة النساء؛ أجل من نساء وضعته كتاب                  إنه
واإلجهاض، الحمل، مثل الصحیة المشكالت وألن والوالدة. النساء بأمراض یتعلق فیما             سیما
البحثیة الورقة هذه تحاول توم"، "فینیجار في أساسیة تیمات بالهیستریا، یسمى وما الطمث،               وانقطاع
طبي؛ كدلیل وأجسادهن" "السیدات تستخدم حیث للمسرحیة، االختصاصات متداخلة قراءة            تقدیم
االختصاصات متعدد المنهج یخدم الصحیة. المشكالت تلك تجاه المتغیرة المواقف على الضوء              إللقاء
فروع بین والتداخل المشاركة تقییم هو[…] االختصاصات تعدد منظورات "أحد ألن الموضوع              هذا
توم" "فینیجار العملین كال یلقي حیث البحث، هذا من الهدف هو وهذا (3 (روبرتسون،                المعرفة"
إحساسًا النساء لدى وتولد األنثوي، الجسد تنتهك التي الممارسات على الضوء وأجسادهن"              و"النساء
رسالته یحفر درامي تأثیر خلق طریق عن الممارسات تلك تشرشل تقاوم أجسادهن. عن               باالغتراب
إنشاء خالل من وأجسادهن" "السیدات وضعن اللواتي الطبیبات تقاوم بینما الجمهور، أذهان              في
كال الذات. وحب واالستقاللیة المعلومات، تداول في للمساواة یدعو الذي الخاص، الطبي              خطابهن
بها جاءت التي الموضوعات أهم بعض یعكس مختلفین، اختصاصین إلى انتمائهما رغم إًذا،               العملین
ألنها أهمیة؛ ذات جنب إلى جنبًا النصین قراءة تعد السبب ولهذا النسویة، الحركة من الثانیة                 الموجة
فتح على نفسها بالقدرة یتمتع كلیهما أن لتبرهن والطب؛ المسرح بین دینامیكیة جدلیة عالقة                تقیم

 مساحات للمقاومة، كل بأدواته الخاصة.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 دینا الشاذلي
 (األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري)

 
 أهال بك یا صوفیا؟ ءأخذنا بما بعد اإلنسانیة؟
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براجماتیا التعامل من تمكنه اصطناعیة ذاكرة ذي آلي إنسان كأول 2015 عام "صوفیا" إطالق                یمثل
فعلیا تواجدًا حقق السایبورج؛الذي تطور 2016 عام في مرة ألول ظهورها ثم المختلفة، المواقف                مع
من فعل ورد تعبیرا وستین باثنین یتمتع مدمج متطور روبوت هي صوفیا األرضي. الوجود                عبر
البحث لورقة إلهام مصدر 2017 عام في الجنسیة صوفیا منح واقعة وكانت البشریة. األفعال                ردود
هذا أن إلى الورقة فتشیر قادم. لجیل أولیا نموذجا صوفیا تكون أن فرضیة تتحرى التي                 هذه
البیولوجیة المصطلحات البحث ویستعیر األرض. على مسیطر كسید اإلنسان ثبات یهدد قد              الروبوت
طمست كمفهوم العاقل اإلنسان عن الدراسة هذه وتبحث البشریة. بعد لما اآلفاق / التحدیات                لتحدید
للنوع جدید تعریف وجود إمكانیة تتبع إلى الدراسة وتهدف الرقمي. العصر ثقافة مالمحه               بعض
في صوفیا إمكانات دراسة نیة مع غریبة، عناصر لتشمل امتدت قد الحدود هذه كانت إذا وما                  البشري
للجدل؛ المثیر الوضع هذا بسبب تتولد قد التي العالقات طبیعة بحث إلى الدراسة تهدف المادي.                 العالم
لریتشارد (2014) "ماكینا" مسرحیة الدراسة وتتخذ التبادلیة؟ عالقة أم االفتراس عالقة هي              هل

 جوردان  نموذجا لمسرح ما بعد االنسانیة .
 
 

❋❋❋❋❋ 
 

 دینا محمد علیمي

 (الجامعة البریطانیة بمصر)
 

 الفیس بوك والرحالة الجدد: دراسة ألعمال فنان الكومیكس المصرى محمد وهبه
 الشناوى واستخدام فن الكومیكس في روایة التاریخ

ظهور أدى وقد الترحال. مفهوم تمیز التي الخصائص أهم من آخر إلى مكان من التنقل خاصیة                  تعد
كل بممارسته یقوم الذي الترحال لمفهوم جدید بعد ظهور إلى الواقعي، للعالم مواز كعالم                اإلنترنت،
له تتیح الذي السیبراني التنقل حریة الرقمي العالم داخل مستخدم لكل یصبح آخر، بمعنى                مستخدم.
ثورة بعد المصریین، الفنانین من العدید أدرك وقد والمكان. الزمان بحدود التقید دون الترحال                حریة
والفیس عامة، بصفة میدیا السوشیال تلعبه الذي الحیوي الدور ،2011 ینایر من والعشرین               الخامس
من عدد أكبر إلى لتصل أعمالهم نشر في الفنانین لهؤالء الفرصة إتاحة في خاصة، بصفة                 بوك
بوك الفیس على الفنانون ینشئها التي الشخصیة الصفحات واستطاعت اإلنترنت. علي             متابعیهم
من ینتج افتراضیة برحلة یقوموا أن بسهولة یمكنهم جدد رحالة إلى ومتابعیهم الفنانین من كل                 تحویل
على نشرها یتم التي الفنانین أعمال على الحر بالتعلیق للمتابعین فیه یسمح جدید ثقافي خطاب                 خاللها
بصورته الترحال لمفهوم مثال خیر الشناوي وهبه محمد المصري الكومیكس فنان یعد بوك.               الفیس
االفتراضي. العالم في التنقل في تتمثل التي الجدیدة وصورته الواقعي، العالم تخص التي               الكالسیكیة،
الفیس من االستفادة استطاع وهبه فإن الكومیكس، إنتاج في الكالسیكیة للمدرسة انتمائه من               فبالرغم
على قدرتها في وهبه أعمال أهمیة وتقع علیها. بالتعلیق المستخدمون یقوم التي أعماله نشر في                 بوك
التاریخیة الروایة من جزءًا تاریخه یعد ال والذي المصري، المجتمع من جزء وتاریخ طبیعة                توثیق
(مثال: المهمشة المجتمعات على الضوء بإنتاجها وهبه یقوم التي الكومیكس تسلط لذا              الرسمیة.
في یتمثل فاألول، الترحال: مفهومي بین یجمع أن وهبه استطاع لهذا وتاریخها. النوبي)               المجتمع
تاریخ من جزء بتدوین أعماله تقوم رحالة كومیكس فنان إلى تحوله والتي بها یقوم التي                 الرحالت
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یمكن ثقافي عام مجال خلق من تمكنه التي میدیا للسوشیال وهبه استخدام في فیتمثل الثاني أما                  مصر.
تحلیلیة دراسة تقدیم إلي البحث هذا یهدف أعماله. على ویعلقوا یتابعوا أن متابعیه لكل خالله                 من
المتعلقة المختلفة المظاهر إلي ستتطرق والتي الترحال لنظریة الجدید المفهوم ضوء في وهبه               ألعمال
یعرض بدیال تاریخیا خطابا تقدم أنها على وهبه أعمال بدراسة البحث یقوم أیضًا النظریة.                بتلك
أو عنها التحدث عن الرسمي التاریخ یغفل والتي المصري المجتمع في المهمشة المجتمعات               تاریخ

 عرضها.

 

❋❋❋❋❋ 

 

 راجیة السعید
 (جامعة عین شمس)

 
 البعد الثالث وحمایة مفهوم الوطن في أعمال مختارة

 لناعومي شهاب ناي ورفیف زیادة

على الضوء ویسلط زیادة ورفیف ناي شهاب لناعومي القصائد بعض تحلیل البحث هذا               یتناول
بالوطن العالقة لتوضیح محاوالت وزیادة ناي كتابات تعد واالنتماء. والهویة المكان بین              العالقة
بالحاضر وربطها الجذور عن البحث عملیة في الشاعرتان وتستمر والمسافة. البعد رغم              األصلي
لشخصیة الوسطي الموقف قصائدهما وتعكس الوطن. إلي والحنین الهویة بین للتوفیق             كمحاولة
الخاص تصورهما عن الناتج فلسطین عن بمفهومها ربطها خالل من جذورها تأسیس              تحاول
الثقافات بین الحدود على والتغلب الثقافي االختالف في خبرتها دائًما ناي كتابات تتناول               للوطن.
قدر للتشبث محاولتها في العربیة والكلمات التعبیرات بعض متكرر بشكل ناي وتستخدم              المختلفة.
وتتشبث "ستي". العربیة الكلمة باستخدام تدعوها جدتها مع كطفلة ذكریاتها بوطنها،فتروي             اإلمكان
التفاصیل إحدى على أو معینة فكرة على دائًما كتاباتها،وتشدد في بها وتفخر العربیة بثقافتها                ناي
إحساس تطور البحث یحلل للوطن. الشخصي بتصورها اتصالها على للحفاظ ما بعنصر              وعالقتها
هومي نظریة إلى خاصة إشارة مع المختلفتین هویتیها مع تتالءم ثالثة مساحة إلى االنتماء بعدم                 ناي
تتجاوز التي الثالثة المساحة هذه في هویتها على الحفاظ من ناي تمكنت وقد الثالث". "البعد عن                  بابا
فتقدم زیادة رفیف أما بالوطن. إحساسها مع والنفسي الجسدي ارتباطها بسبب الجغرافیة              الحدود
مفهوم یوضح األول محاور: ثالثة على البحث من الثاني الجزء ینطوي لذلك المسرح على                قصائدها
الناتجة الهویة یبین والثالث والسیاسة، والثقافة العرض بین العالقة یحلل وأهمیته،والثاني             العرض
یختلف الذي المقاومة مفهوم حیث من وزیادة ناي قصائد بین البحث سیقارن كما العرض. عملیة                 عن

 في قصائدهما.

 
❋❋❋❋❋ 
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 رانیا أحمد سالم
 (الجامعة البریطانیة بمصر)

 
 التفرد والهویة الثقافیة في "زقاق القصائد" للسودانیة لیلى أبو العال

مسألة األمر، واقع في ولكن بقلیل، لیس حِد إلى الهویة" "أزمة مصطلح استخدام في اإلفراط تم أنه ما لوهلة                     یبدوا
أن للهویة جدًا المقبول من أصبح أدق، بمعنى أو، ثابت مفهوم للهویة یعد فلم والتعریف. البحث قید تزال ال                     الهویة
والتفكیك البناء من مستمرة عملیة في دینامیكي شيء الفرد هویة أن حیث الجمود، أو الثبات عن بعیدة                   تكون
الذي الذات من المستقر أو الثابت الجزء هي الهویة تعد لم ذلك، على وبناء كلیًا. أو جزئیًا سواء - البناء                      وإعادة
مواقف مع یتفاعل الفرد أن طالما باستمرار تتطور الهویة فإن ذلك، من العكس على بل للتغییر؛ قابل غیر                    یبقى
المستمرة.وبما الصناعة من دائمة حالة في الهویة أن هول ستیوارت یعتقد مختلفة. وتاریخیة وسیاسیة                اجتماعیة
أو ثابتا الهویة مفهوم یكون أن یمكن فال والتطور، التغییر من مستمرة حالة في وخبرته االجتماعي الفرد موقع                    أن
یتوقع الذي للفرد والنوعي االجتماعي باألداء مرتبطة - كمفهوم - الهویة تكون أن یستلزم وهذا المستوى.                  أحادي
الواقعي بالنهج الدراسة هذه استرشدت اإلجتماعي.وقد نطاقه وفي اآلخرین األفراد بین فیما یؤدیها               أن
العربیة الثقافیة الهویة "صنع" تحلیل أجل من (postpositivist realist approach)            البوستبوسیتیفیست
فیما باختین إلى خاصة إشارة مع العال أبو للیلى (Lyrics Alley(2010 القصائد" "زقاق روایة في                 األفریقیة
والموقع الحیة التجربة من تنبع الهویة وألن الفردیة. للشخصیات المتنوعة األصوات واحتضان باالعتراف               یتعلق
النص في "الحقیقیة" والخبرات للشخصیات والخارجیة الداخلیة الحوارات تحلیل یتم أن یجب للفرد،               االجتماعي
تلك في الشخصیات فإن ذلك، ضوء في الشخصیات. هذه تواجهها التي الصراعات فهم أجل من كثب                  عن
اللون تقسیم من ثابتة مفاهیم خالل من یدركونه الذي والعالم أنفسهم على للتعرف طرق عن تبحث                  الروایات
یتم بل مستقرا، ثابتا كیانا لیست ماهیتهم بأن الوعي إلى للوصول فقط والتقالید، االجتماعیة والطبقات                 والجنس
بالبیئة یتعلق فیما فردیة هویة كل تفرد في التحقیق فإن لذا التصنیفات. هذه كل تقاطعات عند باستمرار                   تعریفها
الفرد.بین هویة تشكیل وإعادة تشكیل في مباشر بشكل تؤثر التي القوى في التبصر من المزید یعطي                  الثقافیة
الشخصیات وتواصل تقاطع خالل من الثقافیة والنضاالت الهویة وتحلل الدراسة هذه تقارن ومصر،               السودان
تبني على الشخصیات قدرة أن كیف أیضا البحث یستكشف وسوف القصائد". "زقاق في والمصریة                السودانیة
أكثر بشكل الیومیة الحقائق مع بالتعامل لها وتسمح والتفاهم الرحمة من بمزید تمدها المتنوعة هویاتها                 جوانب

 سالسة.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 رانیا عبد الباقي عالم
 (جامعة العلوم الحدیثة واآلداب)

 
 ترجمة التعبیرات االصطالحیة من العربیة إلى اإلنجلیزیة

 في روایة عصام یوسف "ربع جرام": التحدیات واالستراتیجیات
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هذه تحقیق سبیل وفي المختلفة. والمجتمعات الثقافات بین الحدود لتخطي فعالة أداة الترجمة               تعتبر
ترجمة هي الترجمة تواجه التى المعوقات بین ومن ملموسة. تحدیات الترجمة عملیة تواجه               الغایة
استراتیجیات في البحث إلى بصددها نحن التي البحثیة الورقة وتهدف االصطالحیة.             التعبیرات
جرام" "ربع مبیعًا األكثر یوسف عصام روایة في الموجودة االصطالحیة التعبیرات ترجمة              وتقنیات
االصطالحیة فالتعبیرات یوسف. التواب عبد لبنى د. بترجمتها قامت والتى اإلنجلیزیة إلى العربیة               من
تشكل والتي متعددة، وثقافیة وبرجماتیة داللیة جوانب ذات لغویة وحدات عن عبارة ذاتها حد                في
النص في مقابل أقرب إلیجاد محاولة في وذلك الترجمة، عملیة أمام وصعوبات عوائق               بدورها
تحمل خاص بشكل األدبي النص ففي األصلي. النص في الموجود االصطالحي للتعبیر              المترجم
التعبیر ترجمة عملیة تحتاج ثم ومن تنضب. ال عمیقة جمالیة دالالت االصطالحیة              التعبیرات
والذي أوًال، الداللي التركیب هذا بنیة شفرة فك إلى مركبة كلمات مجموعة من المكون                االصطالحي
سیاقیة معاني یكتسب حیث له المكونة المنفصلة الكلمات خالل من مباشرة معناه استنتاج یمكن                ال
في تدخل التي االصطالحیة للتعبیرات والبرجماتیة النحویة الدالالت تفسیر عملیة تأتي وثانیا              خاصة.
والنفسیة الفكریة بالدالالت یعج والذي الورقة هذه في البحث قید جرام" األدبي"ربع العمل               نسیج
ثقافي مقابل إیجاد عملیة تتم والحقًا فقط. اللغویة المجاالت حدود تتعدى التي والثقافیة               واالجتماعیة
في الموجودة والدالالت المفاهیم جمیع فیه تتحقق بحیث المترجم النص في للمصطلح              ولغوي
الحوار كتابة في القاهریة العامیة بین الروایة للغة الرشیق االنتقال أن كما األصلي.               المصطلح
عملیة على الدارسة وترتكز الترجمة. تحدیات الى إضافة یشكل الروایة نص في الفصحى               والعربیة
دالالت وإتقان بحرفیة تنقل بحیث المترجمة تتبعها التى الترجمة ومنهجیات سلوكیات             تحلیل
المترجم. النص في اإلنجلیزیة إلى والفصحى العامیة العربیة االصطالحیة التعبیرات            وإیحاءات
وتستخدم الترجمة(1992)، استراتیجیات لتحلیل بیكر منى نموذج التحلیل عملیة في الدراسة             وتطبق
والتعبیرات األصلي النص في االصطالحیة التعبیرات ترجمة في المتبعة التقنیات عن للكشف              أدواته
االستراتیجیات عن الكشف بهدف كمي نوعي تحلیل عمل یتم والحقُا المترجم. النص في لها                المقابلة
تلك ترجمة عملیة أثناء المختلفة العوائق على للتغلب المترجمة تتبعها التي والعملیة              الفعالة
والثقافیة السیاقیة العوامل أخذ بها یتم التي الكیفیة عن الكشف هو النهائي البحث فهدف                المصطلحات.
وذلك الترجمة، عملیة أثناء االعتبار في اللغة حدود تتعدى والتي واألسلوبیة اللغویة              واالجتماعیة

 بهدف إیجاد نص مترجم ممتع وجذاب وأخاذ.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 رانیا عبد الرحمن
 كلیة اآلداب، جامعة القاهرة

 
 "بعیدا عن الموطن": السرد، والجندر، والهویة في ذكریات

 النساء المصریات العامالت عن السفر عبر الحدود
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التنظیر تطور خالل مرحلة من أكثر وفي الشفهي للتاریخ التنظیر تاریخ مدى على المنظرون                الحظ
الموجودة بالحقائق األبحاث بعض تهتم فبینما الشفهي. التاریخ في البحث مجال في انقسام وجود                له
األدبیة، (اللغویة، الشفهي للنص الشكلیة المظاهر بتحلیل أخرى أبحاث تهتم الشفهي، التاریخ              في
التاریخ خالل من إلیها نتوصل التي الحقائق أن األول االتجاه یعتبر وبینما المختلفة).               األسالیب
الثاني االتجاه یهتم الرسمي، التاریخ ولمراجعة والثقافي االجتماعي للتغییر وسیلة هي             الشفهي
بین "الحدود" أن الباحثة وتعتقد به. المعنى تعددیة وعن الشفهي للنص المعقدة الجوانب عن                بالكشف
خالل من یمكن أنه حیث عبورها، یمكن االتجاهین بین السابقة القسمة عنها تعبر التي                التخصصات
من تمكننا بدورها والتي والتاریخیة االجتماعیة معرفتنا إلى اإلضافة الشفهي النص سردیة              تحلیل
هذا یتناول الفرضیة هذه وإلثبات التاریخیة. األخطاء ومراجعة االجتماعیة االفتراضات            مساءلة
نموذج باستخدام وذلك مصریات، لسیدات شفهیة نصوص ثالث "سردیة" تحلیل            البحث

 شنفرو-دوشیه لقراءة ما تسمیه ب"سردیة تجربة الحیاة"، و"روائیة الذات"، و"نصیة الهویة".
المجتمع كان وقت في الجامعي تعلیمهن أكملن سیدات لثالث الشفهیة للسیر قراءة الورقة هذه                تقدم
فلقد العملیة، حیاتهن في الترقي لهن یتسنى وحتى أخالقیا. متحررة أنها على المتعلمة للفتاة فیه                 ینظر
الشهادات على للحصول مصر خارج إلى أو الصغرى والمدن األقالیم إلى مصر داخل في                سافرن
تقاوم وكیف كنساء؟ هویتهن والعالمیة الداخلیة عبر"الحدود" السفر تجربة شكلت كیف             العلمیة.
– عنهن مختلفة مجتمعات مع تفاعلهن أثر وما ثقافتهن؟ في األنوثة عن السائدة التصورات                قصصهن
حیاتهن عن تصوراتهن على – لتصرفاتهن المختلفة ونماذجها النساء ألدوار المغایرة             بتوقعاتها

 وإنجازاتهن؟
 

❋❋❋❋❋ 

 
 رانیا مجدي فوزي محمد

 (األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري)
 

 إضفاء الصبغة الجمالیة على المعاناة:
 الموقف التقییمي البصري في صور أزمة الالجئین في أوروبا الفائزة بجائزة بولیتزر

 
المعاناة من لحظات تلتقط إذ التقییمیة الصبغة الالجئین أزمة تتناول التي اإلخباریة الصور على                یغلب
الفائزة الصور تعكسها التي المرئیة التقییم أدوات بتحلیل الدراسة تلك وتعني والضعف.              اإلنسانیة
التقییمیة النظریة إطار في وذلك 2016 لسنة أوروبا في الالجئین أزمة تتناول والتي بولیتزر                بجائزة
البحث فرضیة وتقوم .(2009 ,2008) إلكونومو المرئیة التقییمیة والنظریة (2005) ووایت             لمارتن
اعتبارها فقط ولیس الصحفیة، للصور التركیبیة والسمات الجمالیة بالخصائص االعتراف أهمیة             على
تقییم نموذج على الدقیقة التحسینات بعض استحداث أهمیة تكمن وهنا األحداث. على دلیل أو                كشاهد
والقیم المعاني لمراعاة فرعیة فئات وإزالة واستبدال إضافة طریق عن (2005) ووایت              مارتن
على التقدیر نموذج على إدخالها المقترح التعدیالت وتهدف المناقشة. قید بالصور الموجودة              البصریة
الصور تحلیل على المقترحة التقدیر موارد تطبیق خالل ومن للصور. التقییمي الموقف في               التعمق
جذابة وتجعلها الالجئین معاناة تجمل بولیتزر جائزة على الحائزة الصور أن یتبین البحث،               موضع
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تصویر عنها ینتج الصور في المستخدمة اإلیجابي البصریة التجمیل أدوات فإن ذلك، ومع               بصریا.
 سلبي لالجئین أنفسهم إذ تظهرهم كمجموعة مستبعدة ومهمشة اجتماعیا.

 
❋❋❋❋❋ 

 

 رانیا محمد عبد المجید
 (جامعة اإلسكندریة)

 
 "االستشراق في السینما: تحلیل خطاب نقدي لبناء هویة العرب والمسلمین

 في فیلم "الدیكتاتور"
 

الغرب، في خاصًة العالم، حول الكثیرون صار اإلرهابیة، سبتمبر من عشر الحادي هجمات               منذ
السینما وتقوم معه. یختلف من كل واضطهاد بالجهاد سوى ینادي ال إرهابًیا دیًنا اإلسالَم                یعتبرون
العرب إظهار في كبیًرا دوًرا هولیوود أفالم لعبت وقد الجمهور، إدراك تشكیل في األهمیة شدید                 بدور
المنظور دور استكشاف إلى الدراسة هذه تهدف لذلك الهمجیین. اإلرهابیین بصورة             والمسلمین
اإلرهابیة الشعوب بصورة والمسلمین العرب إظهار في هولیود أفالم بعض تتبناه الذي              االستشراقي
) "الدیكتاتور" بعنوان لفیلم تحلیل بتقدیم الدراسة فتقوم الغربیة، الشعوب مستوى إلى ترقى ال               التي
والمسلمین. للعرب سلبیة صوًرا أعماله قدمت طالما الذي كوهین بارون ساشا ببطولته یقوم (2012              
تصویًرا والمسلمین العرب تصویر یتم كیف لتكشف التحلیلیة األدوات من مجموعة الدراسة              وتستخدم
النصوص لتحلیل (2008) زابالبیسكوا یقدمه الذي النظري اإلطار فتستخدم الفیلم، هذا في              سلبًیا
هذا في والبصریة السمعیة العناصر به تقوم الذي االستشراقي الدور عن للكشف البصریة               السمعیة
المنطوقة) الكلمات (أي المسموعة اللغة ِألن ونظًرا والمسلمین. العرب عن سلبیة صورة لتقدیم               الفیلم
الذي النظري اإلطار الدراسة تستخدم زابالبیسكوا، یقدمه الذي النظري اإلطار عناصر أحد              تمثل
بناء في للمتحدثین اللغویة االختیارات به تقوم الذي الدور عن للكشف (2012) بسیوني               تقدمه
یمكن ،(1997) دایك فان یقدمه الذي األیدیولوجي المربع وباستخدام اآلخرین. وهویات             هویاتهم
عن یقدمها التي السلبیة الصورة مقابل في لألمریكیین إیجابیة صورة تقدیم في الفیلم دور عن                 الكشف

 العرب والمسلمین.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 رحاب بیبرس
 (الجامعة العربیة المفتوحة)

 
 رؤیة جدیدة لروایة فیودور دوستویفسكي "الجریمة والعقاب" في السینما المصریة:

 تخطى الحدود الثقافیة
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فإن الممیزة تحفته هى (1866) والعقاب" "الجریمة دوستویفسكي فیودور روایة لكون             نظرًا
تلهم التى األدب كالسیكیات كإحدى الخاص جمالها سحر من جزء على ستشتمل دائما               إقتباساتها
الجدید باإلنتاج الخاص للسیاق طبقًا اختالفًا أكثر بأبعاد اقتباسات إلهدائنا األفالم وصناع              الكتاب
في الثقافیة الحدود تخطى تقدیم كیفیة عرض إلى الدراسة هذه تهدف المستهدفین.              والمشاهدین/القراء
فیلم مثل لدوستویفسكي والعقاب" "الجریمة لروایة متعددة اقتباسات خالل من المصریة             السینما
الدین لحسام والمجنون" "سونیا وفیلم ،(1957) عمارة إبراهیم للمخرج والعقاب"            "الجریمة
الورقة وتفحص .(1984) السباعي لمدحت الجنة" یدخلون ال "فقراء وفیلم ،(1977)             مصطفى
اختلفت وكیف الروایة، أحداث أو األصلي النص عناصر األفالم غیرت أو حافظت كیف               البحثیة
في النظرى العمل إطار یتضمن حدة. على فیلم كل نجاح ومدى الكاتب، رؤیة عن المخرج                 رؤیة
السینمائیة التقنیات إلى باإلضافة العرض لشاشة النص من ُترى كما االقتباس نظریة              أساسه
"نظریة هتشیون لیندا لكتاب خاص بشكل باإلشارة هذا وسیكون البارزة. الثقافیة             واالختالفات
) االقتباس" لنظریة مقدمة الفیلم: إلى الروایة "من ماكفارالین برایان وكتاب ،(2006)             االقتباس"
وكتاب األفالم "(2005) اقتباس وتطبیق لنظریة دلیل والفیلم: "األدب ستام روبرت وكتاب ،(1996            
الورقة ستستكشف .(1999) للنص" الشاشة من للشاشة، النص من "االقتباسات: كارتمیل             دیبورا
العرض طرق وستفحص التوالي، على والفیلم األدبي النص للسرد: المختلفین الوسطین             البحثیة
وسیلة كل بتأثیر الدراسة تهتم كما والمكان. والزمان الكامیرا، لقطات وزوایا الصوت، مثل               المختلفة

 سرد على متلقیها وطبقات المعانى الجدیدة التي تتولد أثناء عملیة االقتباس.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 رحاب فاروق جاد
 (كلیة اآلداب، جامعة المنصورة)

 
 تحلیل لغوي بیئوي لالعالنات العقاریة في الصحف بمصر

 
سبیتزر المثال سبیل اإلعالمیة؛على المادة للغة تحلیًال تناولت التي اللغویة الدراسات من العدید               هناك
مغزى دراسة على ركز فقد (1963) هنري أما لإلعالنات، أسلوبیة دراسة بعمل قام (1962)              
أجراها سیمیولوجیة بدراسة مقارنة وصفیا لغویا تحلیل لیتش قدم (1966) عام وفي              اإلعالنات،
طرحها اإلعالنات للغة اجتماعیة لغویة دراسة عمل تم أخرى ناحیة ومن ،(1977) عام               بارثس
قد والبراجماتیة واالجتماعیة الوصفیة اللغویات مثل فمفاهیم .(1985) عام وسكوردر            فیستیرجارد
فقد ومؤخرا اإلعالنات. دراسة مجال في والتطورات التغییرات بعض تطلب مما هائال تطورا               شهدت
مما البیئة وعلم اللغة علم عالقة تداخل على الضوء من مزید إللقاء الطلب تزاید العلمي البحث                  شهد
هذه تهدف المنطلق هذا ومن العشرین. القرن للغویات كتحد البیئوي اللغة علم لظهور المجال                أفسح
في تظهر والتي مصر في العقاریة اإلعالنات للغة بیئوي لغوي تحلیل إجراء الى               الدراسة
والملحق مجانیة أسبوعیة جریدة وهى الوسیط جریدة من البیانات جمع على الدراسة              الصحف.وتعتمد
الجمعة یوم من تبدأ زمنیة فترة في الواردة اإلعالنات حصر تم وقد القومیة، األهرام لجریدة                 العقاري
تعتمد .2018 أبریل شهر من والعشرین السابع الجمعة یوم الى 2018 مارس شهر من                الثالثین
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تحلیل إجراء ویتم بمصر، البیئي بالنظام اإلعالنات هذه لغة لربط لغوي تحلیل إجراء على                الدراسة
(2000) وستیفینسون وباندسجارد (1998) وفیل (1990) لهالیداي النظري لإلطار وفقا            البیانات
وتخلص المجموعة. للبیانات ووصفي كمي تحلیل إجراء على البحث ویعتمد .(2914)             وكاولي
بمصر البیئي التغیر أدى وكیف العقاریة اإلعالنات في العناصر وأبرز ألهم الوصول إلى               الدراسة
إلى بذلك البحث فیهدف العقاریة. اإلعالنات في المستخدمة اللغویة والتراكیب األنماط تغیر              إلى

 دراسة آثار التنوع البیئي في مصر على  لغة اإلعالنات العقاریة.
 
 

❋❋❋❋❋ 
 

 رشا الجوهري
 (كلیة األلسن، جامعة مصر الدولیة)

 
 المرض/ اإلعاقة كبناء اجتماعي في السینما المصریة

 
إال یوجد ال المصریة السینما في ولكن العالمیة السینما في بكثرة یناقش موضوعا المرض                أضحى
باإلضافة الخصوص وجه على اإلیدز ومرضى عام بشكل المرضى تصویر تتناول فقط أفالم               بضعة
هؤالء تجاه والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة مؤسساته بمختلف المجتمع رؤیة تصویر            إلى
مع حدیثا إال باالهتمام اإلعاقة أو المرض من كل یحظ لم األدبي، النقد مجال في وحتى                  المرضى.
هذا اإلعاقة. دراسات تخصص وظهور زونتاج سوزان أمثال من المنظرین بعض أعمال              ظهور
تصویر لتحلیل المرض عن زونتاج سوزان وأعمال جوفمان إلیرفینج الوصم مفهوم سیستخدم              البحث
اإلیدز مرض على الضوء إلقاء مع المصریة السینما في للمرض المصري المجتمع ونظرة               المرضى
المصري المجتمع كان إذا ما بینها من األسئلة، بعض على باإلجابة البحث هذا وسیقوم خاص.                 بشكل
مع والواجبات الحقوق في یتساوى المجتمع في طبیعي كعضو یتقبله أم المریض الشخص بوصم                یقوم
البحث یحاول كما والثقافیة. االقتصادیة التنمیة في ویساهم بل "الطبیعیین"، األشخاص من              غیره
شخصا كان سواء صاحبه، وقوع في المتسبب الوحید اإلعاقة عامل هو المرض كان إذا ما                 معرفة
عوامل هناك أن أم مؤسساته، بمختلف المجتمع لظلم ضحیة األشخاص، من مجموعة أم               منفردا
وسوف بالهویة. تتعلق نفسیة مشاكل ومنها كثیرة مشاكل في الشخص لهذا تتسبب متداخلة               أخرى
والمستوى النوع مثل المساواة عدم محاور وتعدد تقاطعیة وسیحلل اإلعاقة دراسات البحث              یستخدم
فیها تتفاعل عملیة وهي المهمشین، وصم عملیة على وتأثیرها المرض إلى باإلضافة              االجتماعي

  العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.

 

❋❋❋❋❋ 
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 رنا الخولي
 (كلیة اآلداب، جامعة عین شمس)

 
 تحلیل نحوي وظیفي نظامي لرسائل المحمول النصیة (SMS) اإلعالنیة

 باللغة اإلنجلیزیة في مصر
 

اإلعالنیة القصیرة الرسائل لتحلیل النظامي الوظیفي النحو نظریة استخدام هو البحث هذا من               الهدف
مؤخرًا المتزاید االستخدام أدى حیث مصر. في المحمولة التلیفونات إلى ترسل التي اإلنجلیزیة               باللغة
الرسائل لهذه اللغویة الخصائص بتحلیل البحث هذا في االهتمام إلى اإلعالنیة القصیرة              للرسائل
هي ما التالي: السؤال عن اإلجابة البحث هذا من الهدف كان وبالتالي الضمنیة. تركیبتها إلى                 للتوصل
التلیفونات إلى ترسل التي اإلنجلیزیة باللغة اإلعالنیة القصیرة للرسائل بالنحو المتعلقة             الخصائص
) حسن ونظریة (2004) لهالیداي النظامي الوظیفي النحو نظریة استخدام تم مصر؟ في              المحمولة
تیمة 15 إلى اإلنجلیزیة باللغة إعالنیة نصیة رسالة 72 تقسیم وتم .cline of dynamism (1989               
بینها. أهمیة ذات اختالفات إلى التوصل یتم حتى عنها المعلن الخدمة أو السلعة نوع على                 بناءًا
مثل تحلیلها تم التي اإلعالنیة النصیة الرسائل كل في متكررة خصائص یوجد أنه النتائج                فأظهرت
الرسائل معظم أن في والسبب الجمل. واختصار الكلمات وتكرار الحركة على تدل أفعال               استخدام
تجعلها الخصائص هذه أن هو تقریبًا النحویة الخصائص نفس باستخدام كتبت قد اإلعالنیة               النصیة

 مؤثرة في اإلعالن عن المنتجات والخدمات.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 رنا منیر البویطي

 (جامعة القاهرة)
 

 استحالة االنتماء: روایة "جوابا" لسلیم حداد
 

الكاتب لكن متزاید. بشكل والمتخیلة الجغرافیة الحدود فیه تتواجد عالم هو الیوم فیه نعیش الذي                 العالم
العربیة الهویة بین التداخل أن القارئ یذّكر (2016) "جوابا" روایة صاحب حداد سلیم               اللبناني
تدور بأكملها الروایة أحداث أن ورغم هذا. عالمنا في اآلن حتى له مكان ال تداخل والمثلیة                  واإلسالم
اسمها یذكر ال عربیة بلد في المبكرة حیاته عن الروایة، بطل راسا، ذكریات فإن واحد، یوم                  خالل
دولة. أو ثقافة ألي االنتماء عن الدائم عجزه إلى تشیر جامعي كطالب أمریكا في حیاته عن                  وذكریاته
ففي بالفشل. علیه محكوم والمثلیة واإلسالم العروبة فیه تتداخل سیناریو كل كان لو كما للقارئ                 ویبدو
غیر العربیة الدولة تلك في لتمییز تتعرض ال ألغلبیة انتماءه تعني ومسلم كعربي راسا هویة أن                  حین
اآلخرین وبین بینه حاجزًا فورًا یفرض كشاذ الجنسي توجهه فإن راسا، بها وینشأ یولد التي                 المسماة
راسا توجه أن أحد یعتبر معكوس؛فال فالوضع المتحدة، الوالیات في أما عنهم. غریبًا یجعله                ما
ویحاول "لآلخر". ینتمي كونه على عالمة وإسالمه عروبته لكن نوع، أي من مشكلة یشكل                الجنسي
یخلق كیف استكشاف الورقة هذه وتحاول للهویة. المتقاطعة الجوانب هذه وسط نفسه تعریف               راسا
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ومن والتفرقة. التمییز فیه یتزاید عالم في االنتماء معضلة والمثلیة واإلسالم العروبة بین               التداخل
سابقًا الذكورة الهویة جوانب بین التوفیق استحالة المقالة تدرس "جوابا"، لروایة وثیقة قراءة               خالل
ما غالبًا الجغرافیة الحدود عبور أن كیف أیضًا الورقة وتدرس حداد. یوضح كما الیوم، عالمنا                 في

 یكون غیر كاف للعثور على/لخلق مكان لالنتماء إلیه.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 روال عالء قراعة
 (الجامعة األمریكیة بالقاهرة)

 
 یاسمین: بناء الهویة الثقافیة والجنسیة

 
الثقافیة الصدامات تصور قصیرة قصص وكاتبة هندي أصل من أمریكیة روائیة موخرجي              بهاراتي
أنها خاصة موخرجي، كتابات في موضوًعا الهویة مسألة كانت ولطالما عادة. المهاجر یواجهها               التي
ترجع التي "یاسمین"، روایتها وتصور الهجرة. رحلة وبعد قبل تصویرهن یتم اللواتي بالنساء               تهتم
أمریكا. إلى السفر قبل أرملة أصبحت ثم مبكرة سن في تزوجت هندیة شخصیة حیاة ،1989 عام                  إلى
ممارسة بذلك تقضي كما نفسها بحرق لتقوم أمریكا إلى تسافر وأن زوجها، برغبة تفي أن                 وقررت
فكرة یاسمین تتجاهل ثم النهایة. في تقتله الذي السفینة قائد قبل من اغتصابها یتم ذلك، ومع                  الساتي.
هویة باستكشاف البحث هذا سیقوم أیوا. ثم نیویورك في شرعي غیر كمهاجر العیش وفكرة                االنتحار
أثناء لها المستمر والبناء لیاسمین الثقافیة الهویة تحلیل وسیتم وجنسي. ثقافي منظور من               یاسمین
"عملیة بأنها هول ستیوارت وصفها التي الثقافیة الهویة فكرة ضوء في أخرى إلى ثقافة من                 انتقالها
منظور من یاسمین هویة أیًضا البحث سیحلل كما والشتات"). الثقافیة ("الهویة أبًدا" تكتمل               لن
تقع أین لمعرفة المرؤوسون؟" یتحدث أن یمكن "هل سبیفاك غایاتري مقالة إلى إشارة في                جنسي،
وجنسي اجتماعي منظور من یاسمین تحلیل وسیساعد هندیة. كمهاجرة األمریكي المجتمع في              یاسمین

 القراء على تقییم رحلة الشتات / الهجرة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 ریم البردیسي
 (كلیة البنات، جامعة عین شمس)

 
 الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي على خشبة المسرح  من وجهات نظر مختلفة:
 مسرحیة (القتل في جنین) ألبي العال السالموني ومسرحیة (سبعة أطفال یهود)

 لكارل تشرشل
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تشرشل كارل الشهیرة البریطانیة للكاتبة مسرحیة هي لغزة) ...مسرحیة یهود أطفال (سبعة              مسرحیة
من المسرحیة هذه تتكون .2009 عام في غزة على اإلسرائیلیة العسكریة الهجمات عقب كتبتها                والتي
اسرائیل دولة بإقامة مرورا الهولوكوست من بدءا إسرائیل تاریخ الكاتبه فیها تستعرض مشاهد               سبعة
یقوم المشاهد هذه في .2009 عام غزة مدینة غزو إلى وصوال األولى الفلسطینیة               واالنتفاضة
على األحداث هذه سیقصون كیف وهو هام أمر بمناقشة الیهود واألمهات اآلباء من               مجموعة
أال یجب وماذا اإلسرائیلي، الفلسطیني الصراع عن الیهود األطفال یعرف أن یجب وماذا               أطفالهم،
لألحداث إشارة في بـ....) تخبرها (ال أو بـ....) (أخبرها بجملة المسرحیه سطور غالبیة               یعرفوا.تبدأ
أثارت الیهود.ولقد األطفال كل وتمثل المسرحیة أحداث في تشارك ال لطفله یخبروها أن یجب                التي
لكنها إلسرائیل تنحاز ال إنجلیزیه مسرحیة وجدوا الذین والنقاد القراء من العدید دهشة المسرحیة                هذه
األوروبیة األعمال غالبیة تقدمها التي النظرة لتلك مغایرة الصراع هذا تجاه معینة نظر وجهة                تقدم
اإلسرائیلیین النقاد من الكثیر غضب المسرحیه هذه أثارت وقد القضیة. هذه تناولت التي               واألمریكیة
المسرحیة هذه كتبت قد أنها الكاتبهة تنكر ولم السامیة بمعاداة واتهموها المسرحیة هاجموا الذین                أیضا
في (القتل مسرحیة أما غزة. في اإلسرائیلیون یرتكبها التي الوحشیة المجازر على الضوء تلقي                لكي
على تعقیبا كتبها والتي السالموني العال أبي البارز المصري المسرحي للكاتب مسرحیة فهي               جنین)
الفلسطیني الصراع المسرحیة هذه وتتناول الفلسطینیة جنین مدینة في تحدث التي الدامیة              األحداث
الذین األفراد هؤالء ویقوم وإسرائیلیة، وفلسطینیة ألمانیة مختلفة: نظر وجهات ثالث من              اإلسرائیلي
اإلسرائیلي الفلسطیني الصراع وتحلیل جنین مدینة في األحداث بتحلیل مختلفة خلفیات إلى              ینتمون
الفلسطیني الصراع تجاه متباینة نظر وجهات لعرضها وباإلضافة الشخصیة. نظرهم وجهة             من
لهذا والغرب الشرق في اإلعالم وسائل تناول كیفیة على الضوء تلقي المسرحیة فإن               اإلسرائیلي
یتم وسوف العالم. أنحاء كل في القضیة لهذه الناس رؤیة على اإلعالم وسائل تؤثر وكیف                 الصراع

 تحلیل المسرحیتین باستخدام نظریة ما بعد الكولونیالیة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 ریم الدجوي
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 أطلق (ال تطلق) الذات: استكشاف الحدود غیر المكتشفة في (إعادة) كتابة أمریكا

 
المجموعات تلك كتابات خالل من تحدیده یمكن المتحدة الوالیات في العرقیة المجموعات تاریخ               إن
الكتابات هذه تفرد ولكن المجموعات. لتلك الهویة تشكیل طرق من واحدة الوقت ذات في تعتبر                 والتي
محاولة أیضا بل المجموعات، هذه تكون من وتحدید لفهم محاوالت فقط لیست أنها نعتبر أن                 یسمح
بقلب تقوم باعتبارها المجموعات هذه رؤیة یمكن بحیث األمریكیة، المتحدة الوالیات هویة              تعریف
والممارسات القوى على للرد وسیلة المجموعات هذه منح ذاته الوقت وفي السائدة والموازین               القوالب
) التقاطع مثل مفاهیم قراءة محاولة من البحث هذا ویبدأ طائلتها. تحت تقع التي               القمعیة
التجربة لتحلیل المفاهیم هذه واستخدام (multinationalism) الحدود وعبور (intersectionality         
وتتمیز اإلطار. هذا في تستخدم التي القمعیة والقوى التهمیش أشكال بحث وأیضا              الهسبانو-أمریكیة،
في السبب األصلیة بالدهم وإلى من الدائمة حركتهم إلى یعود بالتفرد،حیث الهسبانو-أمریكیة              التجربة
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بشارع الواقع "البیت النصین: بتحلیل البحث ویقوم تجربتهم. على الضوء وإلقاء علیهم              التركیز
ما إذا یبحث بحیث ألفاریز لجولیا لكنتهن" جارسیا بنات فقدت و"كیف سیثنیروس، لساندرا               مانجو"

 كانت الهویة الهسبانو-أمریكیة مكانا للتغریب والقمع أم نموذجا للفهم والقبول.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 ریهام دبیان
 (جامعة اإلسكندریة)

 
 ترجمة الفلسطینیات: بین اجترار الذكرى وسیاسات المـ(جال)ـكان

 
الذي المكان في رأسي.... خارج سابحة هناك تطفو صورة هو أتذكره ما الذكرى"....               "اجترار
إیاك.... منتظًرا هناك، تجده ثانیة؛ لیحدث الحدث، كان حیث المكان في وقفت بالضبط...               شهدها
"المحبوبة"، (موریسون، إیاك" منتظًرا كائًنا حاضًرا دوًما سیظل لكنه – وانتهى تم مضى- أنه                فرغم
للحدود مفارقتهما زاویة من – والترجمة الذكرى اجترار مفهوم البحثیة الورقة هذه تتناول .(21              
عوز (أو المفقودة والمجاالت األماكن مكامن استحضار إلى والتحول المتناهیة المحدودة             واألطر
السرد إعادة شأن في الحداثیة بعد ما النسویة السیاسات الخصوص وجه على الورقة وتساءل                ذلك).
في المكان و"[انتزاع] للمجال الحداثیة بعد ما المؤسسة في وتماهیهن الفلسطینیات لسردیات              الترجمي
(فلوتو النسویة الترجمة نظریة بین الصلة بناء من وانطالًقا .(1996 (نیومان، السالم"              خطاب
2011 ،2009 (فلوتو السنویة لنظریة الثالثة للموجة الترجمي التحول في وبخاصة ،(1996 ،1991            
الذكرى اجترار شأن في السوداء للنسویة النظریة والرؤى ،(2013 ،2009 كاسترو 2017؛ ،             
(بیكر الترجمة في االجتماعي والسرد (2001 كرینشوا 1996؛ (موریسون البینیة            والتداخالت
"الطنطوریة"، لروایة الترجمي السرد إعادة البحثیة الورقة هذه وتستنطق ،(2012 هاردینج             2006؛
(The Woman from Tantoura (2014 المعنونة هیكنین كاي ترجمة في عاشور،             لرضى
Once Upon a Time in Jerusalem حمودة سحر الدكتورة لكتاب فتیاني هند ترجمة               وكذلك
هذا ومن القدس"(2017). في كان یاما كان " عنوان تحت العربیة إلى باإلنجلیزیة الصادر ((2010               
إلرسال فعلیة وممارسة الفلسطیني للشتات نسویة كتابة إعادة أداة بوصفها الترجمة البحُث 1             ُیقارب

مؤلف(ة) بوصفه(ا) والمترجم(ة) مترجمة) (المؤلف ُمترجًما المؤلف هویة صوت/ سردیة في             البصر
یقوم ذلك، وعلى أخرى. إلى لغة من الترجمة بحركیة یتصل فیما الناشرین سیاسة وكذلك جدید،                 من
الذكرى واجترار الفلسطینیات موضعة بین البیني التداخل أوًال، األوجه. متعدد حجاج على              البحث
بروح مدفوعة حمودة وسحر عاشور لرضوى السردیة فالمشاریع ونجاة. مقاومة وسیلة             بوصفها
من المصریة-الفلسطینیة لحماتها ما ُتحیل عاشور رضوى جعلت التي العطوف الطیبة             األمومة
تحویل إلى حمودة بسحر دفعت وكذلك قصص إلى الفلسطیني الشتات عن بالنساء خصیصة               قصص

  تقتفي مقاربة هذا البحث للترجمة أطروحة فلوتو في "ترجمة المرأة" (2011) حیث التركیز على أدوار1
 المرأة المتعددة في الترجمة (مترجمة، ومؤلفة وشخصیات) یحمل شیفرة "الخروج عن عضویة الفرد في
 مؤسسة ما" وما لذلك من إمكانات اجترار الذكرى بمعزل عن روایة أنظمة القوى للقصة. لذا فإن البحث
 یتناول سردیتي رضوى عاشور وسحر حمودة خالل مبدأ النقل بین الزمني والتدوین النصي األحفوري

 لقصص األنثى الشفاهیة الجترار ذكرى فلسطین المنتزعة العضویة.
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تحفز حمودة نص في أمومة صلة وجود البحُث یرى ثانًیا، النص. إلى المشافهة من أمها                 قص
التي األم حیاة سیرة - بالتناوب – صوتها یجُب والتي فتیاني، األم أنجزتها التي التعاونیة،                 الترجمة
النتزاع تخضع التي والمكان المجال سیاسات فهو ثالًثا أما لقصتها. العربیة والترجمة االبنة               تكتبها
بعد ما والتنظیم السالم" خطاب في المكان "[انتزاع] وفق الترجمة في التأطیر وإعادة               التأطیر
المسألة ُكممت وكذلك الخرائط، حذف شهدت اإلنجلیزیة إلى عاشور فترجمة للمجال.             الحداثي
بعد ما واإلقناع الثقافي النسبي (نسویة الحداثي بعد ما النسوي التوجه مقتضیات وفق               الجغرافیة
جغرافیة وكذلك الفلسطینیات موضعة أمومیة عن بمعزل (24 ص ،2001 (موجاب،             الحداثي

 المسألة الفلسطینیة.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 ریهام فؤاد

 (جامعة أسوان)
 

 "المحظورات والممنوعات: حكي محظورات وممنوعات قصص الوطن
 علي أرض الشتات"

العربي- الشتات قلب في بعمق تضرب التي القصیرة القصص من الخاصة تجربتها لها شاكر                إفیلین
أمریكا"،حیث في لبنانیات لسیدات قصص لبنان: إلى "سالمي وهي أمریكا في اللبناني-              وبخاصة
ناضجات سیدات إلي الشرف، حول آبائهن مفاهیم یواجهن مراهقات من القصص بطالت              تنوعت
والبعض األجیال، وصراع الحضارات حوار تتناول القصص فبعض أسرهن. شمل جمع             یحاولن

 اآلخر له أبعاد سیاسیة مثل الحرب في لبنان وما بعد هجمات 11 سبتمبر.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 زینب سعید المنسي
 (الجامعة البریطانیة في مصر)

 
 تمازج الكتابة التاریخیة والروائیة فى "باب الشمس" إللیاس خورى

  و"الطنطوریة" لرضوى عاشور
 

السرد وكون 1948 نكبة أحداث سرد على الصهیونیة الروایة هیمنة من الرغم              على
للسرد مقاوم حقیقي سرد إلیجاد المحاوالت من العدید نجد ونخبویا، ذكوریا             الفلسطیني/العربي
نظر وجهة إضافة ضرورة الفلسطیني الجانب أدرك 1979 عام الصهیوني.ففي            اإلستعماري
الماضي القرن ثمانینیات خالل ظهرت كما النخبوي، العربي الفلسطیني للسرد المغایرة             المهمشین
إلعادة الجدد، المؤرخین لقب الحقًا علیهم أطلق الذین اإلسرائیلیین، المؤرخین بعض قبل من               رغبة
التأریخ عند یتوقف لم النكبة سرد فإن األمر حقیقة وفي للنكبة. االستعماري اإلسرائیلي السرد                صیاغة
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القرى بعض سقوط تسرد العربیة الروایات بعض نجد لذا الروائیة. للكتابة أیضًا امتد لكنه                فقط
بین فیها مزج خوري،والتي إلیاس اللبناني للكاتب (1998) الشمس" "باب روایة مثل              الفلسطینیة
للكاتبة (2010) "الطنطوریة" وروایة الروائیة، والكتابة بالجلیل الزیتون عین قریة سقوط             تأریخ
والكتابة الطنطورة الساحلیة القریة سقوط بین أیضًا دمجت التي عاشور رضوى الراحلة              المصریة
Historiographic. هاتشون لیندا الكندیة الكاتبة علیه أطلقت ما شروط الروایتان فحققت             الروائیة؛
خلق هو الروائیة الكتابة و التاریخ بین المزج ذلك وراء الهدف فإن لنا یتضح وكما metafiction                
البحثیة الورقة هذه وتهدف الصهیوني االستعماري السرد و الفلسطیني النخبوي للسرد مقاوم              سرد

  إلى تحلیل هذا المزیج في الروایتین.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 زینب مجدي
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 الحدود الجغرافیة بین الروائي وكاتب الیومیات في مذكرات وجیه غالي

 

من ،1964 عام باإلنجلیزیة صدرت التي البلیاردو"، نادي في "بیرة الوحیدة غالي وجیه روایة                تعتبر
حین وثقافتین. لغتین بین الحیاة تّصور التي العربي-األنجلوفوني األدب في الروایات وأهم              أوائل
التمزق عن بالكتابة یكتِف لم غالي أن اتضح الروایة، صدور من أعوام بعد غالي مذكرات                 صدرت
قد متضاربین عالمین بین ما تجمع التي الروایة هذه كاتب وأن الذاتیة، روایته في فقط حالتین                  بین
ماذا وعن یكون من تقرر بحدود ومقیدًا عالمین بین محاصرًا الغربة في أعوامه من تبقى ما                  عاش
وهو – الشخصیة الكتابة من معین كتابة جنس على الحدود هذه تأثیر لفهم محاولة في                 یكتب.
یتضح كما غالي حیاة حكمت التي الجغرافیة الحدود في البحث هذا ینظر – الیومیات أو                 المذكرات
غالي یومیات دراسة خالل ومن .1969 عام انتحاره قبل تركها الیومیات من دفاتر أربع                في
الحدود تأثیر مدى عن الدراسة هذه ستبحث أخرى، روایة لكتابة محاولته من المكتملة غیر                والمسودة
ُنشر ما في الحدود هذه تنعكس وكیف الیومیة حیاته على الیومیات في المصورة والنفسیة                الجسدیة
اغتراب عن الناتجة الجسدیة الحدود في أیًضا الدراسة هذه ستبحث كما أدبیة. أعمال من ُینشر لم                  وما
األولى روایته بین ما البحث خالل فمن یومیاته، في اآلخرین مع عالقته على أثرت وكیف                 غالي
والتي كتاباته في الكامنة الحدود في الدراسة ستبحث المكتملة، غیر الثانیة روایته ومسودة               ویومیاته

  تظهر العالقة ما بین الروائي وكاتب الیومیات والحدود بینهما.

 

❋❋❋❋❋ 
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 سارة حجازي
 جامعة اإلسكندریة

 
 الذاكرة والهویة والنوستالجیا عبر الحدود في روایتي "المولودة" لنادیة كامل

 و"الرجل ذو البدلة البیضاء الشركسكین" للوسیت  لنیادو
 

والدتها حیاة قصة كامل نادیة التسجیلیة األفالم مخرجة تحكى حدیثا"المولودة"، الصادرة روایتها              في
في مصر لتاریخ توثیقا نادیة والدة حیاة قصة وتعتبر روزنتال". إلّي باسم"مارى المولودة كامل،                نائلة
مادیا. الحال میسور الغیر الكوزموبولیتانى المجتمع في كعضوة تجربتها خالل من العشرین              القرن
أن دون حقیقیا وطنا وجدوا حیث مصر، في إیطالي أصل من أسرة حیاة تجربة األم قصة                  فتعكس
التقاء نقطة تمثل ذاتها نائلة أجنبیة. حتى أو مصریة موثقة، جنسیة أو هویة بطاقة لهم                 یكون
في اإلسالم اعتنقت ثم للمسیحیة، تحولت یهودیة ألسرة ولدت حیث مختلفة، ودیانات              حضارات
حب رحلة شاركته والذي كامل، سعد المصرى والمثقف الصحفى من زواجها بعد الحقة               مرحلة
جمهور مع والدتها حكایة مشاركة عاتقها على كامل نادیة حملت ومثلما طویلة. سیاسي               ونضال
الرفاهیة حیاة یعیش كان الذي لنیادو لیون والدها حكایة كتابة مهمة لنیادو لوسیت تحمل                أوسع،
بدایة في مصر لنیادو أسرة الماضى. تترك القرن عشرینیات في الكوزموبولیتانیة القاهرة في              والرغد
إسرائیل دولة مع الواضحة العداوة مع وخصوصا حرجا، األجانب وجود أصبح ما بعد               الستینیات
في تستقر ثم واقتصادیة، اجتماعیة كوارث تواجه حیث أولى كمحطة لباریس األسرة وتذهب               الناشئة.
تعانى ولكن باریس، من قلیال أفضل االقتصادیة األوضاع تكون حیث األمریكیة نیویورك              مدینة
یشترك مصر. في السابقة حیاته تجاه جارف حنین شعور من الروایة بطل الوالد/ وباألخص                األسرة
حكي في الملحة والرغبة بنائها وإعادة والذاكرة الهویة بمسألة تتعلق أسئلة طرح مسألة في                النصان
الحكایتان للتاریخ. الرسمیة والروایات السیاسیة الساحات ارتباك عن البعیدة الشخصیة            الحكایات
تروى أن والداهم یحب كان وكما للحكایة، الناقلون أبناؤهم روى كما الحقیقیین بأبطالها               مرویتان
منفصلتان موجودا، یعد لم مصري واقع عن تتحدثان الخاصة، طریقتها على كال الروایتان،               قصتهم.
بكل احتضنهم بلد في حیاة عن وتتحدثان واإلنسانى، والسیاسي االجتماعى الفهم سوء من بعقود                عنه
والتاریخیة االجتماعیة الحدود عن یتحدثان أیضا النصان غیره. یعرفوا لم وطن عن وتسامح،               حب
وتمنوها أبطالها فقدها حیاة عن واالنفصال الوطن فقدان عن الناتجة والدینیة والسیكولوجیة              والسیاسیة

 وشعروا بالحنین إلیها.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 سالي حسن عزت
 (كلیة اآلداب، جامعة المنصورة)

 
 تحدید الهویة في روایة "قوم إذا عشقوا خانوا" لنرمین جمعة

 
خاللها ومن خانوا". عشقوا إذا "قوم جمعة نرمین الكاتبة لروایة نفسیة قراءة الدراسة هذه                تعرض
تطبیق طریق عن وهویتها المرأة تمس التى القضایا من العدید الكاتبة تأولت كیف الباحثة                تستعرض
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الباحثة وتوضح كالین. میالنى النفسیة للعالمة و"االنقسام" اإلسقاطي" النفسي"التماهي الدفاع            آلیتي
أن على كالین نظریة تقوم تواجهها. التى المشاكل لمواجهة اآللیات لهذه الروایة بطلة استغالل                كیفیة
یواجه ولكي األخرى، على القضاء إحداهما تحاول والتى والموت، الحیاة هما بغریزتین یولد               الطفل
التعامل لیستطیع خارجى شخص أو شىء على یعكسها الغریزتان هاتان تثیرها التى الهواجس               الطفل
الروایة، على النظریة هذه وبتطبیق أخرى. مرة هویته الطفل یوحد الهواجس هذه مواجهة بعد                معها.
عكسها طریق عن والغضب واالضطهاد والجرح، بالظلم، مشاعرها مواجهة تحاول البطلة أن              نجد
آلیات تنجح هل السؤال: عن الدراسة وتجیب میدیا. هى إغریقیة أسطوریة شخصیة خالل من                خارجیا
فعل رد تبني نحو وتدفعها تفشل أم غضبها، مواجهة في سلمى استخدمتها التى النفسي                الدفاع

  الشخصیة األسطوریة التى تستخدمها في استراتیجیة التماهي اإلسقاطي.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 سامح سعد حسن

 (جامعة قناة السویس)
 

 مظاهر االنتقال الثقافي في المعالجة المصریة لمسرحیة كاردینیو
 

لمسرحیة المصریة المعالجة في الثقافي االنتقال مظاهر دراسة هو البحث هذا من الرئیسي الهدف                إن
مشروع من كجزء الحب" "وهم عنوان تحت 2008 عام الرملي لینین كتبها التى               "كاردینیو"،
الكاتبان صیاغتها أعاد والتي "كاردینیو"، المفقودة شكسبیر مسرحیة من مستوحاة وهي             كاردینیو.
مشروع في البدء إلى السابقان الكاتبان دعا ،2003 عام ففى مي. وتشارلز جرینبالت               ستیفن
من مسرحیات عمل إلى تهدف الثقافي واالنتقال الحركة قابلیة في للبحث تجربة و هو               كاردینیو،
حتى الدول من العدید في بالفعل ذلك وتم المختلفة، ثقافته ضوء على كل دول، عدة في                  "كاردینیو"
عام وفى وأسبانیا. أفریقیا وجنوب وبولندا والیابان وكرواتیا ومصر والبرازیل الهند منها              اآلن،
ماساتشوستس. بوالیة كامبریدج في ریبیرتوري أمریكان مسرح في المسرحیة عرضت ،2008           
كانوا إذا عما وسألهم العالم، من مختلفة أنحاء في مسرحیة بفرق جرینبالت ستیفن اتصل                وبعدها
وبالفعل، دولة. بكل الخاصة الثقافیة الظروف مع یتوافق بما المسرحیة نص كتابة إعادة في                یرغبون
للعرض وتقدیمها للمسرحیة المصریة المعالجة بكتابة الرملي لینین المصري المسرحي الكاتب             قام
ما علیها: اإلجابة إلى البحث هذا یسعى التي األسئلة بعض ومن القاهرة . في للفنون الهناجر                 بمركز
قدمه الذي والنص الرملي لینین قدمها التى المصریة المعالجة بین واالختالف التشابة أوجه               هي
قام التي والمسرحیة الثقافیة المظاهر هي و ما "كاردینیو"؟ لمسرحیة مي وتشارلز جرینبالت              ستیفن
مصري ثقافي معادل إنتاج عملیة أثناء في األصلى النص من حذفها أو تغییرها أو بإضافتها                 الرملي
لعملیة الرئیسیة واألفكار المفاهیم على النظري إطاره في البحث یعتمد اإلطار، هذا وفى               للمسرحیة؟
عن "بیان بعنوان 2009 عام صدر الذي كتابه في جرینبالت ستیفن قدمها التي المسرحى                االنتقال

 االنتقال الثقافي ".

❋❋❋❋❋ 
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 سامیة أبو علم
 كلیة اآلداب، جامعة حلوان

 
 الهجرة الشخصیة في مذكرات دیانا أبو جابر

 
من بعض موجودة،ویتمثل مازالت الحواجز أن نجد الحدود، إذابة على التكنولوجیا ساعدت زمن               في
بعض وهناك والفن. واألدب اللغة في تنعكس والتي الجسدیة أو النفسیة النواحي في الحواجز                هذه
طریق عن ذلك تحقیق ویمكن الفشل. أو بالنجاح عادة تنتهي والتي الحواجز تلك لتخطي                المحاوالت
من العدید على یحتوي لغوي نشاط هو فالسرد لنا؛ معین حدث سرد یحاول شخصا نجد حیث                  السرد
العرب الروایة كاتبات إحدى وهي ،(1959) جابر أبو دیانا تقدم المختلفة. النصوص              أنواع
حیث طفولتها عن الذكریات بعض (2005) البقالوة" "لغة مذكراتها في المعاصرین،             األمریكیین
التي الكتاب حكایات مناقشة إلى البحث هذا ویهدف بالطعام. مغرم الجنسیة، أردني والد ید علي                 تربت
أبو وتذكر والحب. والثقة االختالف مثل أكبر بأشیاء متعلقة أصبحت وكیف بالطعام، معظمها               تتعلق
ملزمة المهاجر قصة أن ترى فهي العائلیة، الحكایات من مجموعة هو الكتاب أن المقدمة في                 جابر
بعد ثم ما بلد في یبدأ حیث والمكان الزمان حواجز المهاجر یتخطى إذ شدید. بوعي تمر أنها                   حیث
الفرصة األنسان یجد حیث األساطیر؛ من نوع ذلك أن تعتقد فهي آخر. بلد في ثانیة مرة یبدأ                   فترة
مناقشة تتم سوف ولذلك الفترة. هذه في الكثیر یفقد ألنه كابوسي أمر أیضا ولكنه نفسه، بناء                  إلعادة

 الكتاب كمثال لقصة الهجرة وكذا حكایات العائلة والطعام.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 سحر الموجي
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 ذاكرتین في حالة حرب أم في خیط متصل؟:

 قراءة لمسرحیة "سبع بنات یهودیات: مسرحیة من أجل غزة"
 

كتبتها التي (2009) غزة" أجل من مسرحیة یهودیات: بنات "سبع لمسرحیة قراءة الورقة هذه                تقدم
المدنیین على اإلسرائیلي العسكري الهجوم إبان تشرشل كاریل البریطانیة المسرحیة            الكاتبة
الرصاص "عملیة اإلسرائیلي الجیش أسماها والتي 2008 دیسمبر في غزة في             الفلسطینیین
عدد أو مكانا تحدد وال دقائق العشر عرضها مدة تتعدى ال (التي المسرحیة تتكون                المصبوب".
لسبع یقولون یقولون/ال عّم البعض بعضهم مع عائلة أفراد فیها یتحدث فصول، سبع من                شخصیات)
األول الفصل یتناول الیهودي/اإلسرائیلي. التاریخ من مختلفة فترات في یحدث ما عن یهودیات               بنات
محطات الفصلین بین وما غزة على الهجوم وقت إسرائیل في یحدث األخیر بینما الهولوكوست                فترة
فبرایر في الملكي لندن مسرح في األولى للمرة عرضها إبان المسرحیة أثارت أخرى.               تاریخیة
السامیة بمعاداة اتهامات إلى وصل الذي العنیف النقدي الهجوم بین ما كبیرة فكریة زوبعة 2009               
اإلسرائیلي الصراع تجاه متوازن أخالقي اشتباك من النص في رأته ما على أثنت أخرى                وآراء
بنات "سبع ضد النقدي الهجوم من لكل قراءة تقدیم إلى البحثیة الورقة هذه تسعى                الفلسطیني.
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خالل من روثبرج مایكل یقدم االتجاهات". متعددة "الذاكرة إطار في نفسها والمسرحیة              یهودیات"
البعض، لبعضها والمساندة باإلبداع تتسم جماعیة ذاكرة أشكال بین للمقارنة أسسا النقدي اإلطار               هذا
(1 موضوعین: تحلیل البحثیة الورقة وتنتوي واالستبعاد. واالستحواذ التنافس سیاسات تتبع             وأخرى
"الذاكرة على كمثال تشرشل مسرحیة (2 المسرحیة، على النقدي الهجوم أججت التي الذاكرة               نوع
شأن من فیها تهون ال التي اللحظة نفس في الهولوكوست أهوال تنكر ال أنها حیث االتجاهات"                  متعددة
أال ،1997 عام سعید إدوارد إلیه ودعا سبق ما یهودیات" بنات "سبع تحقق هل الفلسطینیین.                 معاناة
منذ للفلسطینیین یحدث وما الثانیة العالمیة الحرب في للیهود حدث ما بین العالقة تبین ضرورة                 وهو

  1948 عام النكبة؟ هذا هو أحد األسئلة المحركة لهذا البحث.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 سعید أحمد جزر
 (كلیة التربیة، جامعة طنطا)

 
 قصیدة الهایكو كنوع أدبي عابر للثقافات:

 دراسة مقارنة للهایكو الیاباني واإلنجلیزي والعربي
 

الیابانیة القصیدة بها ویقصد العالم، أنحاء جمیع في بذاته مستقل أدبي كنوع الهایكو قصیدة                انتشرت
الیابان في األمر باديء في نشأت ولقد اإلنجلیزیة، باللغة صوتًیا مقطًعا 17 من تتألف التي                 المنشأ
من الهایكو قصیدة به تتمتع لما ونظًرا وشیكي، وإیسا وبوسون باشو أمثال عظام شعراء ید                 على
قطاع وقبول معانیها، وتركیز قصرها وكذلك الصوتیة، المقاطع لعدد المحسوب الدقیق             التنظیم
من وتصمد الزمن تتحدى أن استطاعت وغربیها، شرقیها الثقافات، كافة في لها القراء من                عریض
كافة هدم الهایكو قصیدة استطاعت كما والعشرین، الحادي القرن وحتى الیابان في عشر السابع                القرن
في إال توجد ال متفردة ورؤى خاص، مذاق من للقارئ تمنحه لما وذلك واللغة، والهویة الثقافة                  حدود
معانیه وعمق ناحیة، من السطحیة تقارب تكاد التي لغته في والبسیط القصیر الشعري، النوع                هذا
لینكشف الهایكو"؛ "لحظة علیه أطلق ما أغوار لسبر التأمل موقف إلى القاريء تحیل التي                ورؤاه
تتمتع ما استكشاف حول الحالیة الدراسة تتمحور والجمالیات. والرؤى المعاني من شاسع طیف               أمامه
الهایكو قصائد بین مقارنة عقد خالل من وذلك شعري، كنوع بها خاصة مزایا من الهایكو قصیدة                  به
كیرواك، جاك الكندي الفرنسي والشاعر شیكي، موساوكا المجدد الیاباني الشاعر أبدعها             التي
عابر الهایكو من نوع تقدیم الثالثة الشعراء هؤالء استطاع فلقد سعید. شفیق لطفي العراقي                والشاعر
كل تخطي على قادًرا خاًصا شعرًیا نموذًجا منه تجعل تفردیة ومیزات بسمات ومتمتع الثقافة،                لحدود

  الحدود.

 

❋❋❋❋❋ 
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 سما داود سلمان
 (كلیة األلسن، جامعة مصر الدولیة)

 
 الحواجز الثقافیة في الترجمة الذاتیة للقصص المصورة

 
الظاهرة هذه أن ورغم أخرى. لغة إلى بنفسه أعماله بترجمة الكاتب قیام إلى الذاتیة الترجمة                 تشیر
ومن الترجمة. ودراسات األدبیة الدراسات تخصصي في كبیر باهتمام حظیت أنها إال نسبیًا،               نادرة
وعدم القراء من المزید إلى الوصول في الرغبة الذاتیة الترجمة إلى الكّتاب تدفع التي األسباب                 بین
الكتاب أعمال على رئیس بشكل المجال هذا في الدراسات ركزت وقد المترجمین. أعمال عن                الرضا
الدراسات أن غیر نابوكوف. وفالدیمیر بیكیت صامویل مثل الغربي العالم في اللغة ثنائیي               المهاجرین
أن حقیقة إلى أساسا ذلك ویرجع كبیر، حد إلى شائعة لیست اإلنجلیزي العربي السیاق في                 المماثلة
هذا ویهدف واإلنجلیزیة. العربیة باللغتین بطالقة الكتابة على قادرین غیر العرب الكتاب من               العدید
یعتمدها التي الترجمة الستراتیجیات نتیجة المفقودة الثقافیة والمعاني الدالالت مناقشة إلى             البحث
أن البحث ویفترض الكاریكاتیر. رسوم وتحدیًدا المصورة قصصهم ترجمة عند الذاتیون             المترجمون
القراء إلى النص رسالة إلیصال الكاریكاتیر رسوم في المرئي الجانب على الرسامین الكّتاب               اعتماد
ورغم منها. المترجم بالثقافة الخاصة بالعناصر یتعلق فیما الحرفیة الترجمة نهج اتباع على               یشجعهم
الحاالت من كثیر في قاصًرا یبدو أنه إال للمعاني، الدقیق النقل في أحیاًنا ینجح قد النهج هذا                   أن
مرهج لینا اللبنانیة والرسامة للكاتبة المصورة الذاتیة السیرة من أمثلة البحث هذا ویتناول               األخرى.
اإلنجلیزیة، اللغة إلى بنفسها ترجمتها والتي القادمة" الحرب في هادئین سنكون أننا "أعتقد               بعنوان
والدالالت العناصر لترجمة الرسامة الكاتبة اعتمدتها التي الترجمة استراتیجیات تحلیل یتم             حیث
الذي المنطقیة الثقافة مستویات نموذج إطار في القصة إلیها تشیر والتي العربیة، بالثقافة               المرتبطة
علیها تنطوي التي الثقافیة الصعوبات على الضوء البحث نتائج وتسلط .(2009) كاتان دیفید               طوره
مثالیة ترجمة بأنها الذاتیة الترجمات تصف التي القدیمة النظرة وتدحض المصورة، القصص              ترجمة

 أو نموذجیة.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 سمر محمود طلبة

 (كلیة اآلداب، جامعة بني سویف)
 

 تمثیل الذات واآلخر واإللهي في خطاب تطویر الذات اإلنجلیزي والعربي والمترجم
 

التوجه تأثیر استكشاف في النقدي الخطاب تحلیل منهج استخدام إلى المقترحة الدراسة              تهدف
والعربي اإلنجلیزي الذات تطویر خطاب في واإللهي واآلخر الذات تمثیل طرائق في              األیدیولوجي
في الكتابات فإن الغربي العقل نتاج هو حدیث- نصي كنوع الذات- تطویر أن من فبالرغم                 والمترجم.
األوروبیة اللغات من الترجمة طریق عن سواء العربي، العالم في كبیرة شعبیة حازت قد المجال                 هذا
الذات تطویر خطاب أن بید المجال. هذا في الغربیة الكتابة تقالید من أفادت التي العربیة الكتابات                  أو
الحال. بطبیعة العربي القارئ على غریبة أیدیولوجیة افتراضات على كبیر- حد إلى – یقوم                الغربي
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ص12 ،2011 هوفیستیده (انظ والتنافسیة بل واالستقاللیة الفردیة شأن من تعلي مثال الغربیة              فالثقافة
التنافسیة- تحبذ وال والتعاون، الجماعة إلى االنتماء تقدر الطابع، جماعیة ثقافة العربیة الثقافة بینما ،(               
والعربیة الغربیة الثقافتین بین هام آخر اختالف وثمة األغلب. في دینیة ألسباب نظریا- األقل                على
في انعكاسه ومدى الثقافتین في الدیني االعتقاد بموقع یتعلق وهو أعاله، المذكور باالختالف               یتصل
رئیسیا فاعال باعتباره الفرد إلى تنظر الغربیة فالثقافة منهما، بكل الخاص الذات تطویر               خطاب
الدیني المعتقد العربیة الثقافة تعتبر بینما الذاتي، وتطوره ونموه سعادته عن المسئولیة كل               مسئوال
اإلجابة إلى ترمي المقترحة الدراسة فإن تقدم ما ضوء في والمجتمع. الفرد لسعادة رئیسیا                مصدرا
األیدیولوجي اختالفه بإبراز والمترجم، العربي الذات، تطویر خطاب یقوم هل التالي: السؤال              على
االختالف؟ ذلك یطمس أنه أم له؟ مصدرا یعد الذي الغربي الذات تطویر خطاب عن                الجوهري
لمفاهیم معالجتهم في غربیا أیدیولوجیا توجها العرب والمترجمون الكتاب یتبنى هل أخرى،              بعبارة
القارئ وأیدیولوجیة تتالءم بحیث المفاهیم تلك إنتاج إعادة یحاولون إنهم أم واإللهي واآلخر               الذات
فیركلف نورمان نموذج سیما ال النقدي- الخطاب تحلیل تستخدم الدراسة فإن وأخیرا              المستهدف؟

 الثالثي-في تحدید الوسائل اللغویة التي یوظفها هؤالء لتحقیق هذا الهدف أو ذاك.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 سیلفیا إلیاس
 (جامعة فاروس)

  
 التداخل بین منظومات القهر: قراءة في الشخصیات النسائیة دون اسم في مسرحیة

 "من أجل الفتیات السمراوات" بقلم نتوزاكي شانج
 ومسرحیة "العرائس" بقلم دینا سلیمان

 
ویعني "التداخل" مصطلح كرینشو كیمبرلي المدنیة الحقوق عن والمدافعة النسویة الناشطة             ابتدعت
مستویات أن حیث متداخل إطار في أفضل بشكل المساواة انعدام فهم یمكن أنه النظري المستوى                 على
وقد اآلخر. دون واحد مستوى في البحث خالل من فصلها یمكن وال تتشابك المختلفة المساواة                 انعدام
تعاني الذي الممنهج االجتماعي الظلم شرح على قدرته ثبتت حیث كبیرة شعبیة المصطلح هذا                اكتسب
العرق مثل اإلنسانیة من متعددة جوانب االعتبار بعین النسویة الفرضیة النظریة وتأخذ النساء.               منه
وغیرها. الخاصة واالحتیاجات واإلعاقات الجنسیة والمیول االجتماعیة والطبقات العرقیة           واألصول
أفریقي أصل من األمریكیة الكاتبة سطرتها لمسرحیة قرائتي من البحث هذا كتابة فكرة نشأت                وقد
وكذلك (For Colored Girls السمراوات"1975) الفتیات أجل "من بعنوان شانج            نتوزاكي
أوجه واستخدام (The Dolls (2017 "العرائس" بعنوان سلیمان دینا المصریة للكاتبة             مسرحیة
في النصان یتشابه المرأة. وطأته تحت ترزح الذي القهر على الضوء إلقاء في المسرحیتین بین                 الشبه
العربي العالمین في العادیات النساء المسرحیتین في النساء وتمثل أسماء بال النسائیة شخصیاتهما               أن
فردیة) (مشاهد مونولوجات في المسرحیتین من كل جمهور النسائیة الشخصیات وتخاطب             والغربي.
البحث هذا یستخدم ثقافیة. وموروثات اجتماعیة قیم عن الناتجة معاناتهن عن النساء خاللها من                تفصح
في سواء النساء معاناة في كبیر بشكل تسهم التي المتداخلة الفكریة الخطوط لشرح "التداخل"                نهج
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كما الرمزیة على كبیر بشكل وتعتمدان الحرة الكتابة أسلوب الكاتبتان وتستخدم المجتمع. أو               المنزل
الحب في والرغبة جسدها من بالخزي المرأة وشعور الجنسي التحرش مثل قضایا منهما كل                تناقش
یتناول نص كل أن إال المتكررة. القضایا من وغیرها الوحدة أو بالعزلة والشعور النسائیة                والصداقات
وقد فیها. ُكتب التي البیئة یعكس مصّغر منظور من وقهرهن واضطهادهن النساء استغالل               مفاهیم
المساواة من المتأصل الخوف ألن الحالي العصر في واسعة شعبیة التداخلیة النسویة الدراسة               اكتسبت
على فقط المرأة معاناة تقتصر ال بحیث المرأة قهر من جدیدة أشكال في الحیاة یبث الجنسین                  بین

 التمییز بینها وبین الرجل بل تعاني أیضًا من تعّصب أعمى وما یتبعه من قهر ال ُیحتمل.

 

❋❋❋❋❋ 

 

 سیلفیا فام
 (جامعة عین شمس)

 
 تحریر الشعر: ذكریات الحرب فى ثالث قصائد سینمائیة

 "الید المتجمدة المتقرحة"، و"الهجوم الكبیر"، و"العب النرد"
 

Poetry's Afterlife: Verse in the الرقمي"(2010) العصر فى للشعر أخرى "حیاة كتاب              فى
الصفحة قیود من یتحرر أن الشعرمؤخرًا حاول كیف ستاین كیفن الكاتب یوضح ،Digital Age              
جدید أدبي نوع ظهور عن المحاوالت هذه أثمرت وقد االفتراضي. العالم الى باللجوء               المطبوعة
ذا شعرًا لیس األدبى النوع وهذا اإللكترونیة. الوسائط استخدام طریق عن والسینما الشعر بین                یجمع
مع الكلمة امتزاج عن نتج جدید شكل بل شعریة خصائص ذات سینما وال سینمائیة                خصائص
الحرب موضوع الشعراء فیها یتناول سینمائیة قصائد ثالث البحث هذا یدرس والصوت.              الصورة
والمؤثرات المتحركة والحروف والرسوم اإللكترونیة الخدع مثل مختلفة تقنیات استخدام طریق             عن
أجویالر، لجورج ”Frozen, Blistered Hand“ المتقرحة" المتجمدة "الید وهى           الصوتیة
استطاع لقد درویش. لمحمود النرد" و"العب جلنداي لجون ”The Big Push“ الكبیر"              و"الهجوم
العلمیة المؤتمرات جانب إلى بالجامعات الدراسیة المناهج فى مكانا له یجد أن السینمائي               الشعر
جدید نوع بإضافة الشعر إثراء الى الجدید الشكل هذا أدى هل سؤال: یبقى لكن الثقافیة.                 والمنتدیات

  من القصائد أم أساء إلیه بإكسابه شعبیة أكبر فى جیل ذي توجه بصري؟

 
❋❋❋❋❋ 
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 شیرین عبد الغفار
 (جامعة اسیوط)

 
 "إلى جمیع الالجئین، في كل مكان": الصور الثقافیة لحرب فیتنام في المجموعة

 القصصیة"الالجئون" للروائي فیت ثانه نغوین
 

وأوائل الثمانینات أواخر البالد.وفي من األشخاص آالف فر الجنوبیة، الفیتنامیة الحكومة انهیار              بعد
تحملها یمكن ال ظروف من هربا المتحدة الوالیات إلى طریقهم المهاجرین من العدید شق                التسعینیات،
الثالث والموجة الفیتنامیة، الهجرة من موجات ثالث هناك وكانت أفضل. حیاة وراء وسعیا بلدانهم               في
الالجئین من العدید تضمنت حیث وتعقیدا؛ شهرة األكثر هي 1982 عام بعد ظهرت التي منها m                
واجهها التي التحدیات دراسة إلى البحث هذا ویهدف البعض. بعضهم عن المختلفین              الفیتنامیین
مجموعة البحث هذا وسیعالج الهجرة. مصاعب وكذلك المتحدة الوالیات في الفیتنامیون             الالجئون
1971) نغوین ثانه فیت األمریكي الفیتنامي للروائي (2017) "الالجئون" بعنوان القصیرة             القصص
سقوط من سنوات عشر بعد كامل بشكل یتطور بدأ الذي فیتنام، حرب أدب مذهب ضوء في ،( -                  
تمثیلها إلى دعى مما التاریخ في فریدة حرًبا فیتنام حرب كانت .1975 عام في الفیتنامیة                 سایغون
لیعیش ،1975 عام في المتحدة الوالیات إلى عائلته مع نجوین وصل وقد األدب. في متمیزة                 بطریقة
أحداثها وتجري قصص، ثماني إلى لنجوین "الالجئون" كتاب وینقسم الفیتنامیین. لالجئین مخیم              في
بالتجربة المجموعة هذه في القصص وترتبط .2001 عام وحتى 1970 عام من السنوات               خالل
نغوین یقدم وفیها أمریكا. إلى طریقها ووجدت فیتنام في الحرب من نجت التي للشخصیات                المشتركة
لكن أمریكیون، اآلخر والبعض الفیتنامیین من منهم البعض - الشخصیات من متنوعة              مجموعة
نجوین یستكشف لشخصیاته، المختلفة القصص خالل ومن الفیتنامیین-األمریكیین. من           معظمهم
ذلك، جانب إلى الجًئا. یكون أن یعنیه وما الالجئ به یشعر ما على ویركز والهویة. الهجرة                  مسألتي
مثل الالجئین، أن وإظهار الماضي أهمیة علي "للتركیز في"الالجئون أشباًحا نجوین             یستخدم

 األشباح، تطاردهم ذكریاتهم.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 شیرین عبد القادر
 (جامعة حورس)

 
 رواندا: من حرب اإلبادة إلى المغفرة في روایة "نجت لتحكي"

 للكاتبة الرواندیة ایماكیولیه ایلیباجیزا
 

العرقیة الحروب أعنف من واحدة رواندا دولة شهدت متواصلة أشهر ثالثة ولمدة 1994 عام                فى
أفریقیاوكانت دول بین بالسالم تنعم التى الدول من تعد ذلك قبل رواندا وكانت دمویة،                وأكثرها
طائرة إسقاط جاء ثم للبالد. البلجیكى االحتالل قبل من المفضلة التوتسى قبائل من أقلیة                تحكمها
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شنتها التى الوحشیة العرقي التطهیر حرب أشعلت التى الشرارة بمثابة الوقت ذلك في               الرئیس
من قتیل ألف ثمانمائة من أكثر وراءها مخلفة التوتسي، قبائل من األقلیة ضد الهوتو قبائل من                  األغلبیة
ایماكیولیه األصل الرواندیة الكاتبة المجازر هذه من الناجین ضمن من وكان التوتسى.              قبائل
أعمالها أول في تروي حیث ،1998 عام في المتحدة الوالیات في للعیش انتقلت التى                ایلیباجیزا
لتحكي" "نجت أو Left to Tell روایتها في ایلیباجیزا وتروي الحرب. هذه من نجاتها قصة                 األدبیة
تلك في فقدتهم الذین وأخواها والداها أجبرها حیث الحرب، مع تجربتها 2006 عام كتبتها                التى
أخریات. نساء سبعة مع المرحاض بداخل الهوتو لقبائل ینتمي قسیس بیت في االختباء على                الحرب
تجربتها عن الكاتبة تحكي الروایة تلك في أشهر. ثالثة لمدة لالختباء اضطررن أنهن كیف                وتحكي
وثبات والتسامح المغفرة مرحلة إلى القتلة من اإلنتقام في والرغبة الكراهیة بمرحلة مرورا               الروحیة
الذین المجازر مرتكبي من هربا األمریكیة المتحدة للوالیات الهجرة الى ایلیباجیزا اضطرت              العقیدة.
ألمریكا انتقالها بادىء األمریكیین.وفي من أصدقائها نصیحة على بناءا المذابح من الناجین              طاردوا
الحنین شعور على تغلبت الوقت مضى مع لكنها األمریكى، المجتمع في تندمج أن علیها صعبا                 كان

  الذي سیطر علیها وأصبحت قادرة على مواجهة الصعاب الناتجة عن اختالف الثقافات.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 عائشة خلیل عبدالكریم
 (باحثة مستقلة)

 
 وحدها شجرة الرمان

 
تحت اإلنجلیزیة إلى روایته أنطوان سنان ترجم (٢٠١٣) الرمان" شجرة وحدها روایته" نشر               عقب
المستقلة الروایة لجائزة الطویلة للقائمة وصلت هذه، الثانیة وروایته .(٢٠١٣) "الُمغسل"             عنوان
عام العربیة البوكر لجائزة القصیرة القائمة على مریم" "یا الثالثة روایته أدرجت كذا               لألجانب.
الحروب مزقته الذي المعاصر العراق في الرمان" شجرة "وحدها روایة أحداث تدور .٢٠١٣             
تبع وما ،(١٩٩٠) للكویت العراق وغزو (١٩٨٠ـ١٩٨٨)، اإلیرانیة العراقیة الحرب            المتوالیة:
طائفیة فتنة من أعقبه وما ٢٠٠٣ عام للعراق األمریكي الغزو ثم اقتصادیة، عقوبات من                الحرب
  ومآسي إنسانیة. إضافة إلى أن حكم صدام حسین الممتد لسنوات طویلة كان دموًیا وقمعًیا في مجمله.

ألجساد المحترف الُمغسل الراویة وببطل للروایة، العام الجو تغلف التي العنیفة األحداث              وبتلك
لإلنسانیة أمل بارقة أعطى المؤلف أن یعتقد الباحث ولكن كئیبة. لكونها تمیل فاألحداث               الموتى،
یؤسس لما بتلر جودیث تحلیل الورقة هذه في الباحث فیستدعي والطرح، المضمون كآبة من                بالرغم
أسى إلى نحب من على الشخصي واألسى الحزن من ننتقل وكیف والحزن، األسى یستحق                لموت
تخطى الذي الرمان"، "شجرة روایة بطل معها تالمس مفاهیم وهي اإلنسانیة. أجل من شامل                وحزن
الضعف عوامل فهم خالل فمن والروحیة. النفسیة انشقاقاته من بالرغم والطائفیة الدینیة              الحواجز
الطریق إلى ویقودهم للعراقیین األمل حبل یمتد -- الروایة بطل في تتبدى كما – المشتركة                 اإلنسانیة

  السلیم فینتشلهم من العنف الذي غلف واقعهم المعیش وتاریخهم المعاصر.
 

❋❋❋❋❋ 
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 عایدة-جین راغب
 (كلیة اآلداب، جامعة عین شمس)

 
 البحث عن الهویة فى مسرحیة "تحت لهیب الشمس" لوجدي معوض

 
مسرحیته فى أودیب أسطورة خالل من للتناص معوض وجدي الكندي اللبناني المسرحي الكاتب               یلجأ
بیروت من للرحیل أسرته دفعت التي اللبنانیة األهلیة الحرب لتناول (2003)؛ الشمس" لهیب               "تحت
التوأم. لولدیها وصیة وتترك الحیاة فیها األم تفارق أسرة حیاة المسرحیة وتصور مونتریال.               إلى
اكتشاف إلى یقودهما ما وهو األم، رأس مسقط حیث لبنان إلى كندا من یسافران الوصیة                 ولتنفیذ
قیود من یحررهما الذى األلم لكنه األلم، من الكثیر لهما یسبب والذي عنهما تخبئه كانت مما                  الكثیر
یستعید كوسیلتین والصمت الحكي على یعتمد الذى الشهادات مسرح إلى المسرحیة وتتنتمي              خانقة.

 بهما اإلنسان ذاته المفقودة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 عبیر محمد رأفت خلف
 (جامعة أسیوط)

 
 الرغبة الجامحة للبحث عن السكن والهویة في روایة "شتاتنا" للكاتبه كدجا بارسینن

 
من العدید تناول فقد الصعوبة. بالغ أمر انه إال سهال، والهویة السكن كلمتي تعریف یبدو حین                  في
معني توضیح السیاسیة والعلوم واألدب والتاریخ والفلسفة االجتماع وعلم النفس علم مثل              المجاالت
للكاتبه (٢٠١٢) "شتاتنا" روایة في المفهومین هذین لشرح محاولة هو البحث وهذا الكلمتین.               هاتین
أحداث تدور السعودیة. العربیة المملكة في الثالث الجیل مغتربي من واحدة وهي بارسینن،               كدجا
وتتزوج األمریكیة المتحدة الوالیات في حیاتها عن التخلي تقرر التي األمریكیة روزلي حول               الروایة
عن للبحث منها محاولة في السعودیة العربیة المملكة في معه للعیش وتنتقل اهللا عبد اسمه                 سعودیا
وأنجبا سنوات لعدة سعداء عاشا أنهما إال بینهما الثقافیة االختالفات من وبالرغم واالنتماء.               السكن
ومنذ الثانیة. للمره الزواج اهللا عبد یقرر حین الدافئ البیت هذا یتحطم وفجاة ومریم. فیصل هما                  طفلین
كان الفترة تلك أثناء وفي المشكلة. هذه على التغلب یحاوالن والزوجان النهایة وحتى القصة                بدایة
في وقوعه إلى أدى مما الحكم لنظام معارض سعودي شیخ بأفكار التأثر في بدأ قد فیصل                  ابنهما
المتعاقبة األحداث خالل من یتضح السعودیة. المرأة حریة عن تدافع مریم كانت بینما               مشكالت
"هویة مفهوم على معتمدا منهجا البحث هذا ویتبع أفرادها. هویة في یؤثر األسرة تفكك أن                 للروایة

 األسرة" للباحثین كلودیا منزل ویوجینا سكبیني، كما یتضمن البحث شرحا لمعنى السكن.
 

❋❋❋❋❋ 
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 عزیز دي
 (جامعة فیدیاساجار، الهند)

 
 الحدود الوهمیة: الفراغات المتقاطعة والسرد فى روایة

 أمیتاف جوش "في البالد العتیقة"
 

ربع على یزید ما مرور ورغم النظام. فرض بهدف وقائم حقیقي هو ما بین الفاصل الخط هو                   الحد
التصنیف على عصیة الروایة زالت فما جوش ألمیتاف العتیقة" البالد "فى روایة ظهور على                قرن
مصر بین المكان فیتداخل قصصي. غیر هو وما قصصي هو ما بین الفاصل الحد فیها                 لیتالشى
المعاصرة، ومصر عشر الثاني القرن فى األوسط الشرق منطقة بین لیجمع الزمان ویتداخل               والهند،
الوطنیة. واالتجاهات التاریخیة الحساسیات فیها تمتزج ساحة الحداثة الى السائر العالم             ویصبح
الدیني والوعي التاریخیة والكتابة الثقافیة االختالفات بین التشابك على الضوء البحث هذا              ویسلط
الحدود أن إلى لیخلص عنه؛ والمروي للراوي الروائیین والصوتین والحداثة والقدم الوطنیة              والنزعة

  الفاصلة بین مناطق اإلدراك االنساني عبر المكان والزمان ما هي إال حدود وهمیة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 عطاف علي البنا
 (كلیة اآلداب، جامعة عین شمس)

 
 األدب والمجاالت المعرفیة: النظریة البینیة وتطبیقاتها

 
مختلفة معرفیة مجاالت عدة بین التفاعلي الحوار خالل من البینیة الدراسات أهمیة البحث هذا                یناقش
الدراسات أهمیة برزت وقد األصلیین. باألمریكیین الخاصة األدبیة النصوص بعض وتحلیل             لقراءة
التي المعرفیة المجاالت بین التقلیدیة الحواجز تخطي في للرغبة استجابة البحثیة الدوائر في               البینیة
حل في المختلفة المعرفیة التخصصات بین والتعاون الدمج یساهم حیث العزلة، من نوعا               فرضت
في األخرى العلوم من االستفادة األدب ویستطیع أحادي. منظور من حلها یصعب التي               المشكالت

 دراسة وتحلیل النصوص األدبیة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 علیاء بیومي
 (جامعة عین شمس)

 
 الذات المتنقلة والبحث عن المواطنة مسرحیتا "السقوط" لروي ویلیامز

 و"اِالصالح" لكوام كوي أرما
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آسیا وجنوب والكاریبي أفریقیا مناطق شعوب من مجموعات انتقلت الثانیة العالمیة الحرب              بعد
أي من أكثر لبریطانیا السكانیة التركیبة الجماعیة الهجرة هذه غیرت وقد بریطانیا. إلى كبیرة                بأعداد
العرقیة االختالفات عن الناتجة الثقافات متعددة الدولة تشكلت حیث تاریخها، في مضى              وقت
المهاجرین تمنح أن الرفاهیة على تقوم التي الدولة طبیعة أن على تنص قاعدة وهناك                لمواطنیها.
والمدنیة السیاسیة الحقوق كافة الشرعیین المواطنین من جزءا وأصبحوا فیها استقروا             الذین
حیث متزایدة بصورة محیرة أصبحت قد بریطانیا في بالمواطنة الخاصة القوانین أن ِاال               واالجتماعیة.
في الهجرة تجربة أصبحت فقد ثم ومن المجتمع. عموم في استیعابهم یتم لم السود المهاجرین                 إن
المسرح ویعد المواطنة. عن بحث حالة في دائما تكون التي المستقرة غیر للذات نموذجا                بریطانیا
الذات بتلك المتعلقة األمور استكشاف خاللها من یمكن التي المتعددة المیادین أحد البریطاني               األسود
الدراسة هذه وتتناول والعنصریة. االنتماء وعدم التشرد مثل ترحال حالة في أنها تشعر ما دائما                 التي
السود الكتاب من الثاني للجیل مسرحیتین دراسة خالل من بریطانیا إلى الحدیثة الهجرة               تجربة
،(2004) أرما كوي لكوام و"اإلصالح" (2003) ویلیامز لروي "السقوط" وهما أال             البریطانیین
لبول الثقافیة النظریة وكذلك جانیتي وإلیاس دولوز لجیلیه التنقل نظریة توظیف خالل من               وذلك

 جیلروي وآخرین.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 غادة األخضر
 (جامعة العلوم الحدیثة واآلداب)

 
 یودیمونیا (الحیاة الطیبة) والفیسبوك: لم شمل سردیات نجاح العمل والسعادة

 
من الكثیر یتبنى االقتصادي والتضخم المهني االستقرار وعدم العمل بضغوط مليء عالم              فى
الذات، وتطویر التدریب لخدمات التسویق بهدف وذلك والسعادة النجاح سردیة والكتاب             المدربین
مثالیات بمزج المهني واالستقالل الوظیفي التحول سردیات فتنتشر أرسطو. بیودیمونیا إیانا             مذكرة
كوجهة الطیبة الحیاة تتحول ثم ومن الفردیة، الحیاة كفاءة لرفع تهدف تنفك ال كثنائیة والسعادة                 النجاح
صیاغة تعاد وهكذا الذات، تطویر خدمات في اشتراكهم عند تتحقق الفیسبوك لمستخدمي              وهدف
كجوانب والسعادة والعمل الصحة نجاح إلى الحیاتي والتوازن اإلنجاز مثل بالعمل مرتبطة              مفاهیم
المستوى على المبهرة المشهورة القلة من الكالسیكیة النجاح سردیة تتحول ثم ومن مكتملة.               لحیاة
لحیاة الوصول شخص لكل یمكن الذي بالمعنى الكامل لإلنسان اإلغریقیة السردیة الى والثراء               المهنى
في والسعادة بالنجاح البناء العمل مفهوم تربط سردیة إلى الیودیمونیا تتحول ثم ومن والسعادة.                النجاح
كال تناول وقد التدریبیة. للخدمات تسویق لفرص تتحول والتى الفیسبوك على الصداقة عالقات               سیاق
كما للفیسبوك االجتماعي لالستخدام كتحول للذات التسویق (2014) ویانج (2013) راهادي             من
هذه وتعنى عمل. وفرص خدمیة فرص إلى االجتماعیة العالقات تحول بتناول (2014) إلیسون               قامت
الطیبة والحیاة الثراء على یؤكد بدیل كمفهوم الیودیمونیا بناء وكیفیة السردیة مفهوم بتناول               الدراسة
المفاهیم وتغییر للذات للتسویق میدیا السوشیال استخدام تحول یصف كما والنجاح، للسعادة              كمصدر

 الثقافیة واالجتماعیة.
❋❋❋❋❋ 
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 فاطمة إسماعیل
 (جامعة حلوان)

 
 الرسوم الكاریكاتوریة من أجل حقوق المرأة حول العالم

  
لكشف قویة وسیلة الكاریكاتوریة الرسوم أصبحت كیف شرح إلى البحثیة الورقة هذه              تسعى
الرسائل نقل طریق عن العالم، أنحاء جمیع في الجنسین بین المساواة عدم وتحدي المرأة                اضطهاد
بشكل تجمع فإنها الوسائط، متعددة وكنصوص انتقامیة. تكن لم إن للغایة، ونقدیة فكاهیة تعد                التي
خلق وبالتالي ؛ اللفظیة وغیر اللفظیة القرائن وهي المختلفة، التواصل" "أنماط بین              استراتیجي
استكشاف إلى الورقة هذه تهدف األساسیة. للمفاهیم مظاهر ذاتها بحد هي والتي بصریة،               استعارات
خالل من الكاریكاتیر، رسامي قبل من سواء حد على والنقدیة الفكاهیة الرسائل ترمیز یتم                كیف
الوسائط متعدد تداولیا نوعیًا تحلیًال الورقة هذه في أجریت ولقد الوسائط. متعددة االستعارات               استخدام
وتتألف االضطهاد. هذا ضد المرأة وكفاح المرأة اضطهاد تصور التي الكاریكاتوریة             للرسوم
وغیر العرب الكاریكاتیر رسامو رسمها التي الكاریكاتوریة الرسوم من سلسلة من             المجموعة
.2018-2015 الفترة خالل الویب ومنصات اإلنترنت صحف من استخراجها تم والتي             العرب،
على كبیر بشكل تعتمد الكاریكاتوریة الرسوم أن التحلیل كشف الصلة، نظریة إلى              واستناًدا
أظهر كما الجنسین. بین المساواة إلى والدعوة النساء اضطهاد إلى ترمز التي البصریة               االستعارات
في حیوًیا دوًرا الشعبیة، الثقافة جانب إلى الوسائط، المتعددة االستعارات تفاعل یلعب كیف               التحلیل
المساواة عدم أن حین في أنه إلى الدراسة تشیر ذلك، على عالوة المتحركة. للرسوم التداولي                 التفسیر
رسامو یصور كما العربي، العالم أنحاء جمیع في النساء أن إال عالمي، قلق مصدر هو الجنسین                  بین

 الكاریكاتور العرب، یقاتلن أكثر من أجل عبور الحدود.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 فاطمة عاطف إبراهیم
 (الجامعة البریطانیة بمصر)

 
 لقاءات عربیة-أمریكیة عابرة للحدود في "الرحلة" لرضوى عاشور

 و"أمریكانلي" لصنع اهللا إبراهیم
 

من العدید في مستمر بشكل تشكیلها وإعادة تشكیلها یتم التي السردیة العناصر من الجامعة حرم                 یعد
هذا استخدام كیفیة دراسة لالهتمام المثیر ومن األمریكي. الجامعي الحرم خاصًة األدبیة،              األعمال
الممارسات انتهاكات ضد الفكریة التحدیات وقضایا والجندر العرق مفاهیم الستكشاف كأداة             العنصر
میشیل یصفه كما الغالب في وفوضوي مأزوم بأنه أصفه أن أحب إطار في واألخالقیة                األكادیمیة
التحقیق في للمساعدة كعدسة الجامعي الحرم عنصر استخدام كیفیة حول أسئلة یطرح ما وهذا                فوكو.
الترابط آثار على العثور خالل من والتهمیش االغتراب مفاهیم تخریب أو تقویة أو تأكید إعادة                 في
لرضوى أمریكا" في مصریة طالبة أیام "الرحلة: كتاب في الوطنیة للحدود العابرة              واللقاءات
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األدبي تاریخه خالل من األدب من النوع هذا فهم ویمكن إبراهیم. اهللا لصنع و"أمریكانلي"                عاشور،
الشرق بین التالقي في فقط نجده كنا األدبي التاریخ هذا العربي. األدب في األمریكي بالوجود                 المرتبط
أوروبیة. وأماكن شخصیات خالل من الغربي "اآلخر" األحیان من كثیر في یمثل كان الذي                والغرب
أمریكا، في الروایتین في العربیة الشخصیات قبل من الهویة تحدید عملیة على التركیز خالل                ومن
ازدواجیة ببدء أحیانا الجامعة حرم في األمریكي العربي اللقاء قیام كیفیة في النظر المقبول من                 فإنه
الشخصیات. هذه عن نیابًة متناقضة، تكون ما وغالبًا والتفضیالت، التعریفات تعدد إلى تؤدي               معینة
خلق في الذاتیة) السیرة روایة / الذاتیة (السیرة األدبي النوع دور مثل الزوایا في النظر سیتم                  كذلك

 مساحة لهذه االزدواجیة تسمح للمفاهیم عابرة الحدود بالظهور والتشكل في هیكلها الحالي.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 فدوى محمود حسن
 (كلیة اآلداب، جامعة حلوان)

 
 الزي في تجربة الشتات: قراءة تحلیلیة لروایة "الفتاة ذات الوشاح

 النارنجي" لمهجة قحف وروایة  "بریك لین" لمونیكا علي
مركبة آفاقا التعبیر هذا یكتسب وفعلیا الهویة، ویشكل ویعبر یكشف الزي إن تویج جولیا                تقول
وفى المهجر، تجربة إطار في استعراضه یتم حین خاصة أخرى، أحیانا ومتأزمة حینا               ومتعارضة
مثالین علي لمونیكا لین" و"بریك قحف، لمهجة النارنجي" الوشاح ذات "الفتاة روایتا تعد السیاق                هذا
هذه وتقع الروائیین، العملین في الرئیسیة النسائیة الشخصیة مع للزي الثقافي التفاعل لتجربة               مهمین
(النوع)، الجندر منظور مع الزي ونظریات المهجر أدب دراسات فیه تتقاطع إطار في               الدراسة
ثقافیا، التغیر هذا مغزى وتحلل الزي تغیر من لمراحل یعرضان النصین أن إلثبات الدراسة                وتسعى
من األول الجزء یعرض حیث األنثى، للمهاجرة النسویة الهویة تحدید في فاعلیته منظور من                خاصة
الجزء یقدم بینما النسائیة، الهجرة بفكرة ارتباطها وكیفیة الثقافیة الزى نظریات لمعطیات              البحث
روایة تعرضه كما األمریكیین العرب مجتمع سیاق في الزي وإیحاءات لمضامین تحلیال              الثاني
كما لندن في المسلمة البنغالیة األقلیة مجتمع إلى باإلشارة التحلیل ذات الثالث الجزء ویقدم                قحف،
الثقافي التفاعل مقدار تحدید في العنصر هذا أهمیة توضیح إلى الدراسة وتخلص علي. روایة                تقدمه
البحث ویختتم أخرى، جهة من العولمة ومنظور جهة من اإلسالمي المتوارث معطیات              بین

 باستخالص نتائج انعكاس مفهوم الزي على تقدیم تجربة الهجرة في النصین موضع الدراسة.

 

❋❋❋❋❋ 
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 فرانشیسكا جیانجراندي
 (جامعة مولیسي، إیطالیا)

 
 حكایات الهجرة بین دلتا النیل وإیطالیا

 
وفى ما مكان إلى ینتمى الجغرافیة للحدود عابرا شخصا المهاجر یصبح آخر إلى مكان من انتقاله                  في
موطنه تأثیر یزول ال إذ وتوترات؛ لصراعات عرضة یجعله ما وهو عنه، الرحیل اختار الوقت                 ذات
على یقوم الذي اإلثنوجرافي المنهج إلى البحث هذا ویستند آخر. موطن إلى انتقل ولو قط                 األصلي
النیل دلتا على بالتطبیق ومصر إیطالیا بین للهجرة نماذج لدراسة أماكن عدة في ما ظاهرة                 تتبع
وتكیفه الهجرة تجربة عن وحكایاته المهاجر لغة على وجنوبه المتوسط شمال بین الهجرة أثر                وتحلیل

 مع أماكن عدة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 فرانشیسكو ألفونسو لیسیسه
 (جامعة الدراسات الدولیة، إیطالیا)

 
 الصوفیة العابرة للحدود في المجتمع المعاصر: دراسة حالة لمنطقة وادي النیل

 
نشر في تسهم أساسیة صوفیة تیمات یمثل كنموذج الصوفیة البرهانیة للطائفة حالة دراسة البحث                یقدم
یخلق ما وهو الغربي، العالم وفي المعاصرة العربیة المجتمعات في الصوفیة والممارسات              التعالیم
عثمان محمد ید على الشاذلیة الدسوقیة البرهانیة الطائفة نشأت للحدود. العابرة الصوفیة من               نسقا
في والسودان مصر في العلیا الطبقة أبناء من الكثیر إلیها وانضم (1983-1904) البرهاني               عبده
إذ فریدة؛ حالة مصر في سیما ال السودان خارج انتشارها ومثل العشرین. القرن وثمانینیات                ستینیات
حدود عند انتشارها یتوقف ولم قدیما. السودان في واسع تأثیر ذات المصریة الصوفیة الطرق                كانت
الجانب اإلسالم اعتنقوا الذین األوربیون وشكل تحدیدا وألمانیا أوروبا إلى امتدت إذ النیل وادى                إقلیم
1999 عام وفى ألمانیا. إلى والسودان مصر من هجرة موجات غیاب في إلیها انضموا ممن                 األكبر
أنحاء مختلف في الطائفة أعضاء ربط بهدف اإلنترنت على البرهانیة للطائفة الرسمي الموقع               تأسس
محمد الشیخ بمولد أبریل في احتفاالن بینها ومن المختلفة، واألنشطة بالفاعلیات وتعریفهم              العالم
إلى البحث ویهدف ألمانیا. في هاوسشند في واآلخر الخرطوم في أحدهما الطائفة مؤسس               عثمان
الغرب في تبلورت كما الصوفیة بین والصلة النیل، وادى منطقة في البرهانیة الصوفیة تأثیر                دراسة

 وفي موطنها األصلى.

 

❋❋❋❋❋ 
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 فیروز فؤاد
 (كلیة األلسن، جامعة عین شمس)

 
 استراتیجیات اإلنكار في المناظرة الرئاسیة بین عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح:

 دراسة متعددة االختصاصات
 

وعمرو الفتوح أبو المنعم عبد أجرى 2012 عام مایو شهر من العاشر الموافق الخمیس یوم                 فى
العربى. والعالم مصر تاریخ في تلیفزیونیة رئاسیة مناظرة أول آنذاك، الرئاسیان المرشحان              موسى،
المجتمع هویة منها والقومیة السیاسیة الموضوعات من العدید المسبوقة غیر المناظرة تناولت              وقد
لإلجابة دقیقتان المرشحین لكال أتیحت وقد المدنیة. والحریات االقتصادي، واإلصالح            المصري،
ونصف ساعات األربع ناهزت التى المناظرة أن إال الخصم، ردود على والتعلیق سؤال كل                عن
إلى الدراسة هذه وتهدف المرشحین. بین االتهامات تبادل من سلسلة إلى تنحدر كانت ما كثیرا                 الساعة
على معتمدة المناظرة، في واإلنكار االتهامات بتبادل المرتبطة والبالغیة اللغویة التراكیب             تحلیل
) البراجماتى الجدل في ایمرین فان ونظریة (1992) العنصریة إنكار تحلیل في دایك فان               نظریة

 1996-2002)، كما تأمل الدراسة في بناء سجل لغوى-بالغى الستراتیجات االتهام واإلنكار.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 كارولینا باجدون
 (جامعة فیلنیوس، لیتوانیا)

 
 هل الهویة األوروبیة (العالمیة) ممكنة في فترة حكم االتحاد السوفیتي؟

 
نظام لخلق ممنهجة محاوالت لیتوانیا فیها بما السوفیتي االحتالل تحت وقوعها فترة دول عدة                شهدت
والدیمقراطیة الحریة إلى الداعي الغربي النموذج تحدیدا األخیر یقاوم كى جمعي ووعي              حضاري
أو التساؤل أو النقدي للتفكیر محاولة أي وأد أدواتها تام، خضوع لحالة الترویج وجرى                والفردیة،
االشتراكیة السوفیتیة الجمهوریات یمثل كیان بمثابة السوفیتیة الهویة وأصبحت الشكوك.            إثارة
والتجانس التشابه أوجه إلظهار األكبر الجهد یولي لكنه أمة كل من مالمح یحمل الكیان هذا                 مجتمعة.
وعن ذلك یؤكد عما لیتوانیا تاریخ في فبحثوا هویتهم بلورة اللیتوانیون حاول المناخ هذا ظل في                  بینها.
واالنفتاح بالتعددیة یرحب الذي الحدیث الغربي األوروبى التفكیر یخالف ما وهو هویتهم، حمایة               سبل
هذه ظل في الممكن من كان هل التساؤل ذلك ویبرز األحیان. بعض في التجزؤ بل الدائم                  والتغییر
الشعر في عنها التعبیر الممكن من كان وهل األوروبیة، بالهویة شبیهة لیتوانیة هویة ظهور                األوضاع
مستعینا التساؤالت هذه عن اإلجابة البحث یحاول العشرین؟ القرن من الثاني النصف في               اللیتواني

 بشعر سیجیتاس جیدا  الذي یبدو أقرب إلى منظومة سیاسیة ومیثولوجیة مقاومة للهویة األوروبیة.
 

❋❋❋❋❋ 
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 كیفورك كازانجیان
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 القراءة عبر الشاشات: أثر استخدام المنصات متعددة الوسائط على األداء القرائي لدى

 دارسي اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة من المصریین

الورقى (الوسیط الوسائط متعددة منساط من نوعین استخدام أثر عن الكشف إلى الدراسة هذه                هدفت
من المصریین من أجنبیة كلغة اإلنجلیزیة دارسى لدى القرائى األداء على الرقمى) الوسیط مقابل                في
ببرنامج المتوسط قبل ما بالمستوى دارسًا 40 إختیار تم .MALL المتنقل التعلم تكنولوجیا               منظور
مجموعة على عشوائیًا وتوزیعهم القاهرة، بجامعة للغات بمركز اإلنجلیزیة اللغة مهارات             لتنمیة
كتاب من الخاصة الوحدات دارسًا) 20) التجریبیة المجموعة تدریس تم ضابطة. وأخرى              تجریبیة
هاتف أو لوحى محمول كمبیوتر لجهاز الرقمیة الشاشة عبر النصوص وقراءة بهم الخاص               المستوى
كتاب من الخاصة الوحدات نفس تدریسها تم فقد دارسًا) 20) الضابطة المجموعة أما               محمول.
مدى لقیاس المجموعتین إختبار تم التقلیدى. الورقى الوسیط عبر النصوص وقراءة ذاته              المستوى
تأثیرنوعى مدى لقیاس لتدریس بعد آخر وبإختبار التدریس بدایة قبل ما بإختبار للنص القرائى                الفهم
التباین تحلیل باستخدام البیانات تحلیل وتم للمجموعتین. القرائى الفهم على الوسائط متعددة              منساط
اإلجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عن النتائج كشفت .(ANOVA)              األحادى
التقلیدى بالوسیط مقارنة الرقمى الوسیط الستخدام تعزى التدریس بعد ما القراءة إختبار في               الصحیحة
النص عرض وسائط من محدد نوع استخدام تفضیلهم تجاه الدارسین آراء دراسة تم كما                الورقى.

 القرائى وتحلیل النتیجة نوعیا.

 
❋❋❋❋❋ 

 

 لبنى شداد
 (جامعة أسیوط)

 
 عبور "ال فرونتیرا": الهجرة والمعاناة االجتماعیة في روایتي

 فرانسیسكو خیمنیز "الدائرة المفرغة" (1997) و"زمام األمور" (2015)
 

البشر یتملك الذي والسعادة الرضى بعدم المٶلم الشعور ذلك ٳلى االجتماعیة" "المعاناة مفهوم               یشیر
الخاطئة. والمفاهیم السیئة والتجارب المتوقعة غیر الظروف مثل شتى حیاتیة لتجارب             نتیجة
غیر لسلوكیات نتیجة وذلك االجتماعیة للمعاناة المریرة الصور تلك من للعدید المهاجرون              ویتعرض
في بوضوح االجتماعیة والمعاناة الهجرة بین الوطیدة العالقة تلك وتظهر العنصریة. مثل              سلیمة
سوف الذاتیة. سیرته تروى والتي خیمنیز فرانسیسكو مكسیكي أصل من األمریكي الكاتب              روایات
یستند والتى – األمور" و"زمام المفرغة" "الدائرة خیمنیز- روایات من روایتین الدراسة هذه               تتناول
المریرة تجربته لنا یروى المفرغة" "الدائرة روایته ففي كطفل. المؤلمة تجاربه من بعض ٳلى                فیهما
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إلى باألسبانیة- الحدود أى - فرونتیرا" "ال علیه یطلق لما عائلته مع الشرعي غیر العبور                 في
فیها فیتناول األمور"، "زمام الثانیة الروایة أما الكریمة. الحیاة عن بحثا األمریكیة المتحدة               الوالیات
لفهم السعي هو البحث هذا من الهدف األمریكة. الجامعات بٳحدى لاللتحاق كفاحه قصة               الكاتب
أسرته مع هاجر الذي الصغیر الطفل قصة خالل من وذلك االجتماعیة والمعاناة الهجرة بین                العالقة

 من المكسیك الى الوالیات المتحدة وكیف أثرت المعاناة االجتماعیة على فهمه لنفسه.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 لبنى عبد التواب یوسف

 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)
 

 من مكة إلى القدس إلى السموات السبع والعودة:
 تخطى الحدود بسرعة البرق في إطار قصة األطفال "أنا البراق" لعبد التواب یوسف

 
اهللا رسول محمد بها قام التي والعودة السبع السموات إلى القدس إلى مكة من المعراج اإلسراء                  رحلة
للصغار سردیات ألهمت الرحلة هذه نعرفه. كما الزمن في تحدث لم المسلمون یؤمن كما                (ص)
لألطفال كثیرة أعمال في مهمة فكرة البصر، لمح في السفر بمعنى "التسراكت"، فكرة وتعد                والكبار.
روایة هذه الزمن". "طي بعنوان النیوبرى جائزة على الحاصلة القصیرة لنجل مادلین روایة               مثل
رجب 27 یوم حدثت حقیقیة تاریخیة أحداثا تتناول التى والمعراج اإلسراء رحلة عن تختلف                خیالیة
قصة سیتناول البحث هذا (ص). محمد على الوحي نزول بدایة من الزمن من عقد من أكثر                  بعد
راویا مجهول، حیوان وهو البراق، جعل كیفیة إلى للتوصل یوسف التواب لعبد البراق" "أنا                األطفال
اهللا رسول محمد شخصیة معالم إبراز وإلى األول، المقام في الرحلة هذه تفاصیل لسرد                مقنعا
بتقلید االستعانة المهم من البراق، الراوي، دور لمناقشة والمعراج. اإلسراء لرحلة المختلفة              والمراحل
عقد آخر في ترسخت التى الحیوانیة البشریة والدراسات األطفال أدب في المتكلمة الحیوانات               استخدام
وقد القدماء. المصریین منذ األطفال أدب في تستخدم الحیوانات أن العلم مع العشرین، القرن                في
"دلیل بعنوان ماكهیو وسوزان مارفن جاري كتاب في واضحا یبدو كما حدیثا الدراسات هذه                تطورت
من سیصبح البراق" "أنا قصة تحلیل طریق وعن .(2014) الحیوانیة" البشریة للدراسات              راتلدج
مع والمعراج اإلسراء رحلة مراحل تطابق ومدى اهللا رسول محمد شخصیة سمات تناول               المهم

 المراحل التى یعرضها جوزیف كامبل في كتابه "البطل ذو األلف وجه" (1949).

 

❋❋❋❋❋ 

 

  

65 
 



 لبنى عادل شریف
 (الجامعة البریطانیة بمصر)

 
 إعادة تأطیر النظام البیئي اللغوي في المعالجة السینمائیة لروایة "طعام، صالة، حب"
تصور والتى خالبة مناظر من األدبیة النصوص تلك به تتمتع لما الرحالت بأدب السینما صناع                 یهتم
السینمائیة المعالجة وتقوم السینمائیة. المعالجة في سیمیائیة عالمات هیئة على فتظهر البیئي،              النظام
ومسموع. مرئي نص إلى المكتوب النص تحویل من الفیلم صناع یتمكن كي معقد سیمیائى نظام                 على
أجل من (2006) لووفن وفان كریس طرحه الذي المنظورة السیمیائیة نموذج الدراسة هذه               وتستخدم
أیضًا الدراسة وتوضح والطبیعة. الروایة بطل أیضًا یكون الذي المسافر بین العالقة على               الوقوف
كتبتها التي حب" صالة، "طعام، لروایة السینمائیة المعالجة في لغویًا البیئیة المناظر تصویر               كیفیة
أجل من المنظور السیمیائي للنموذج وفقًا الفیلم مشاهد بعض تحلیل طریق عن جیلبرت               إلیزابیث

 الوقوف على كیفیة تحویل الوصف  اللغوي  للنظام البیئي بالروایة إلى صورة سینمائیة.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 لمیاء حسن إبراهیم

 (كلیة التربیة، جامعة طنطا)
 

 لم یعد من الممكن العودة إلى المنزل: عبور الحدود والفضاء الحدي
 في "حدود" لتوماس كینج

 
السكان یواجهها التى اإلشكالیة تلخص فهى االستعمار بعد ما فكر في مهما مكانا الحدود فكرة                 تحتل
الجغرافیة الحدود بفكرة فقط ترتبط ال الفكرة وهذه العالم. أنحاء من كثیر في والمهاجرون                األصلیون
وعرقیا سیاسیا المغایر اآلخر تخلق ما غالبا فالحدود والثقافیة. السیاسیة الحدود تشمل أیضا               ولكنها
االستعمار، بعد ما فكر وفي اآلخر. أو المغایر إبعاد أجل من الحدود تخلق ما وغالبا وثقافیا.                  ودینیا
الذي القمعي الخطاب مواجهة على اآلخر هذا یساعد ما غالبا الحدود بفكرة المرتبط السرد                فإن
بفكرة وثیقا ارتباطا یرتبط الحدود مصطلح فإن هذا وعلى المضاد. السرد من نوعا یعتبر فهو                 یواجهه
وثقافیة وقومیة إثنیة بتراتبیة عالقة ذو مدلول لها الحدود فإن ذلك وعلى اآلخر. مع والتفاوض                 البناء
"حدود" القصیرة قصته وفى المجتمع. في مستقلة كمجموعة اآلخر مفهوم تحدید في تساهم               ودینیة
والفضاء الحدي الفضاء في والعیش الحدود عبور إلشكالیة كینج توماس الكندي الكاتب              تعرض
الوطنیة الهویة تعریف وإعادة بناء فكرة على كینج أكد القصیرة القصة هذه خالل ومن                الثالث.
كینج توماس یسلط كما وثقافیا. جغرافیا الفاصل الحدي الفضاء في یعیشون الذین األصلیین               للسكان
نظر وجهة تقدیم في تساهم التى والسیاسیة الجغرافیة للحدود االصطناعیة الطبیعیة على              الضوء
قد والتى الوقت، نفس في الحدود هذه وخارج داخل یعیشون الذین األصلیین للسكان ومختلفة                جدیدة
في كینج أكد كما فیه. التعایش یستطیعون جدید فضاء خلق إلعادة الجانبین كال رفض في                 تساعدهم
الهویة على للتأكید األصلیین السكان عن الموروثة القصص روایة أهمیة على "حدود"              قصته
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لیس تشكل التى واألمریكیة الكندیة الحدود بین الفاصلة المنطقة في وخاصة السكان لهؤالء               األصلیة
 فقط حدودا جغرافیة بین بلدین وإنما تشكل بشكل مجازي الرؤیة بین عالمین.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 لمیس رجاء النقاش
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
  الباقون هناك

 
اختلفت حیث المختلفة المنافي في بهم ملقیة للرحیل الفلسطینیین هزائم من بعدها وما النكبة                دفعت
أو األردن، أو سوریا أو لبنان في المخیمات أو وغزة، الضفة في الالجئین مخیمات بین ما                  تجاربهم
الحكایة. اختلفت منفى كل وفي الخلیجیة. الدول من وغیرها الكویت في النفط جنة إلى الهاربین                 أولئك
شخصیاتها عن الكثیر نعرف ال غامضة حكایة تزل لم األخضر الخط داخل هناك الباقین حكایة                 ولكن
بل إسرائیلیة، ومدن مستوطنات إلى تحولت التي ومدنهم قراهم داخل ومعاناتهم حیاتهم تفاصیل               وعن
روایتین بالدراسة البحث هذا یتناول الرسمیة. األوراق بحكم "إسرائیلیین" إلى أنفسهم هم              وحولتهم
ومعاناة. تناقض من وضعهم یحمله ما بكل الفلسطینیین هؤالء أوضاع عن تتحدثان              معاصرتین
روایة هي والثانیة عازم، ابتسام الفلسطینیة للكاتبة (٢٠١٤) االختفاء" "سفر هي األولى              الروایة
بجائزة الفائزة الروایة وهي (٢٠١٥) والهولكوست" النكبة كونشرتو "مصائر: المدهون            ربعي

  البوكر العربیة لعام ٢٠١٦.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 ماجد رشدي عبد اللطیف
 (كلیة اآلداب، جامعة بني سویف)

 
 دالالت سردیة في مسرحیة "ثقافة البانك" لجریجوري إس موس:

 دراسة عابرة لألجناس

إلى فلودرِنك مونیكا تذهب السرد، بأسلوب یرتبط ال أدبي نوع الدراما أن النقاد من العدید یرى                  بینما
من الكثیر یرى كما التقلیدي، بمفهومها فالدراما والمسرح. الدراما مجال في للتطبیق قابل السرد                أن
وتصویر الحبكة لبناء كأسلوب السرد على الروایة تعتمد حین في والحوار، الحدث على ترتكز                النقاد،
الدراما فن بأن تقول التي فلودرِنك نظریة على الدراسة هذه وتقوم تفاصیلها. بأدق               الشخصیات
الروایة. في الراوي یلعبه الذي لذلك مماثال دورا تلعب التي األساسیة العناصر بعض على                ینطوي
وأدبیة فنیة جوانب عن الكشف إلى السردیة العناصر هذه باستخدام الدرامیة النصوص تحلیل               ویؤدي
تحلیل خالل من تحقیقه على البحث هذا سیعمل ما هو وهذا والشخصیات. الحبكة في ظاهرة تكن                  لم
أبطال یقوم حیث ریَجن األمریكي الرئیس حكم فترة تصور التي Punkplay البانك" "ثقافة               مسرحیة

67 
 



الشعر وتصفیف المالبس في غریبة اتجاهات من به تتسم وما البانك ثقافة بإحیاء               المسرحیة
األمریكیة المتحدة الوالیات اجتاحت التي الشبابیة الموجة لهذه المسرحیة تصویر أن إال              والموسیقى.
ومحاولة ذكریات من تحمله وما الذات عن تعبیرا جاء والثمانینیات السبعینیات حقبة في               والعالم
للمسرحیة والمشاهد للنص فالقارئ بذاتها. ثقافة عن یعبر مسرحیا عرضا كونه من أكثر               الستكشافها
لیشمل أیضا یمتد بل األحداث، وتتابع الحوار متابعة مجرد على دورهما یقتصر ال سواء حد                 على
للشخصیات الفردیة والمونولوجات المصاحبة األغنیات إلیها تشیر التي السردیة الدالالت            استنباط
العابرة الفنیة المنهجیة هذه إظهار إلى الدراسة وتهدف الحوار. في والضمنیة الظاهرة              واإلشارات
العناصر مع لتمتزج الروایة فن حدود تتخطى فني تعبیر أداة السرد من تجعل والتي األدبیة                 لألنواع

 األساسیة للدراما في إطار أدبي جدید من حیث طریقة التعبیر والتصویر.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 ماستر شوكت علي
 (الهند)

 
 العلل المادیة والدواء الروحى: تجلي السالم في أشعار الل دید وإمیلى دیكنسون

 
وإرهاب فقر من المعاصر عالمنا تضرب التي واألزمات االجتماعیة العلل كافة أن الباحث               یرى
النظرة إلى مردها الروحیة العلل وكذلك البیئي النظام في وخلل وهجرة جماعیة وإبادة               وحروب
االنسان. حیاة في المنشود الهدف وحده المادي التقدم في ترى والتى غایة لتحقیق تسعى التي                 العقالنیة
من اإلنسان حرم والذي الرقمیة الثقافة زمن في الحدود تالشي الروحیة البشر أوجاع من زاد                 ومما
بوش أمثال الیوم نجد ولذا اهللا. مع التواصل ثم ومن باالنسجام، والشعور النفسیة لصحته هامة                 روافد
دعوة ظاهره في خطابهما ویبدو المادیة المكاسب سوى یریا ال كى غمامة یضعان اللذین                وترامب
بعد وما الحداثة فترة في ظهر الذي الخلل هذا لعالج السبیل أما دمار. نذیر حقیقته في لكنه                   للسالم
ویمثل أخرى. مرة كلیهما في الروحي الجانب ببعث فیكون والجماعة الفرد مستوى على               الحداثة
القرن من األمریكیة والشاعرة دید، الل عشر الرابع القرن من الكشمیرى للشاعر الصوفي               الشعر
بین القائمة التمییز مظاهر على والتغلب إنسانیته االنسان الستعادة سبیال دیكنسون إمیلى عشر               التاسع

 البشر.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 مایتراي میسرا
 (الهند)

 
 حكایات مجزأة من حیاة فارغة: المهاجر والوحیدة في روایة "الشاطئ البعید"

 لكاریل فیلبس
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بالسخرة، العمالة عشر التاسع القرن وأواخر العبودیة ظاهرة عشر الثامن القرن أواخر شهد               مثلما
الحدود عبر كالهجرة موضوعات وصارت الهجرة، ظاهرة آخره في العشرون القرن             عرف
وفى العالم. مستوى على باإلنجلیزیة الناطق لألدب مادة الالجئ وهویة والعرقیة الثقافیة              واالختالفات
والمواطن الالجئ/المهاجر بین الفاصل الحد ینطمس حیث فیلبس لكاریل البعید" "الشاطئ             روایة
بلغت إنجلیزیة سیدة وهي جونز، دوروثي بین األحداث تدور والحمایة، األمان عن یبحث الذي                المقیم
عمره. من الثالثینیات في أفریقي مهاجر وهو بارثلمیو، وسولومون وحیدة، تعیش التقاعد              سن
آخر إلى مكان من الرحیل فقط تعنى ال الهجرة أن بینهما الناشئة الصداقة خالل من الكاتب                  ویجسد
أعمق ارتباطا ترتبط حالة لكنها البریطاني، المجتمع في االندماج ومحاولته سولومون فعل              كما
المتعددة الروائیة األصوات خالل ومن الوحدة. تعانى التي دوروثي حال هو كما الحیاة من                باالنتزاع

 التي تنطق بها الروایة یؤكد الكاتب أن االنتماء صلة إنسانیة ولیس حدودا جغرافیة سیاسیة.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 محمد أحمد اللیثي
 (جامعة العریش)

 
 صور تعدد الوسائط في أدب األطفال: حكایة األرنب بیتر للكاتبة بیتركس بوتر نموذجًا

 
عملیة في الوحید العامل لیس النص أو اللغة أن فكرة یتبنى البینیة للدراسات اتجاه هو الوسائط                  تعدد
وبیانات الكتابة وطریقة الصور منها أخرى، عوامل یستلزم والفعال الجید التواصل وأن              االتصال
وهذا متكامل. تواصل إلى للوصول ذلك وغیر والهوامش الصفحة في النص وموضع              الطباعة
استكشاف إلى البحث هذا یهدف العرض. شاشات وحتى النص من تختلف وسائط على یشتمل                االتجاه
"حكایة بعنوان بوتر بیتركس الكاتبة عمل على ذلك وتطبیق األطفال، أدب في الوسائط               عناصر
والتي لألطفال بكتاباتها معروفة إنجلیزیة كاتبة هي (1943-1866) بوتر بیتركس بیتر".             األرنب
من وهي الطریقة. بهذه حكایة وعشرین ثالثة بوتر كتبت الشخصیات. أدوار الحیوانات فیها               تلعب
أفضل بشكل الفكرة لتوصیل النص مع مختلفة عناصر توظیف بفكرة اهتموا الذین الكتاب               أوائل
كتبها لتخرج التفاصیل بأدق كثیرا وعنیت بالرسومات كتبها جمیع زودت فقد ولذلك فاعلیة               وأكثر
على تقتصر لم بوتر تجربة الناشرین. مع متكررة خالفات الى ذلك أدى وإن حتى ترید التي                  بالطریقة
الكتاب حجم منها كثیرة أخرى تفاصیل كذلك شملت لكنها كتبها بها زودت التي التوضیحیة                الرسوم
خبرتها ذلك في بوتر ساعد وقد ذلك. غیر والكثیر الصفحات بین والفواصل والهوامش               وشكله

 كرسامة.
 

❋❋❋❋❋ 
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 محمد بدر الدین الحسیني
 (كلیة اآلداب، جامعة بنها)

 
 االستخدام الوظیفي لألسطورة في أعمال چیمس چویس

 
األیرلندي الكاتب أعمال في لألسطورة الوظیفي االستخدام إظهار إلى البحثیة الورقة هذه              تهدف
إنسانیا، المختلفة، للعوالم الشاملة الكونیة الصورة عن فكرته مناقشة خالل من چویس،              چیمس
أنها على اإلنسانیة للتجربة مفهومه على طرحها سیاق في ترتكز والتي وفلكیا، وزراعیا،               وحیوانیا،
والتي والتغیر، الثبات على تعتمد التي المركبة اإلنسان طبیعة توضح متكررة إنسانیة لخبرات               تدفق
بین یربط الذي األولیة"، "النماذج یونج چوستاف كارل أسماه الذي النقدي االتجاه طبیعة من                تنبثق
واتحاد موضعها، من النظر وجهة وانتزاع األسطورة، "إزاحة إلى ویؤدى والحاضر،             الماضي
فإن ثم، ومن .1957 عام النقد" "تشریح كتابه في فراي نورثروب إلیها أشار التى                التضادات"،
من والمتغیرة، المتكررة اإلنسانیة واألنماط الكونیة، الصورة من لكل مناقشته في ینطلق              البحث
یتقمصها والتي الذهبي"، "الفرع كتابه في فریزر چیمس ذكرها التي واإلحیاء، الموت لفكرة               عرضه
الحكمة امتالك من إلیه مایصبو تحقیق أجل من استعاري، نحو على أعماله في چویس                چیمس
إعطاء في تتمثل والتي أعماله، خالل من إلیها یرمي التي أهدافه تحقیق من ستمكناه اللتین                 واإلبداع،
على تقوم أنها على اإلنسانیة للتجربة مفهومه وإثبات الشاملة، الكونیة الصورة عن نظره               وجهة
والفناء، الموت إلى تدعو التي المأساة لتواجه والبناء الخلق إلى تهدف كومیدیا وتقدیم والتغیر،                الثبات
في چویس أسلوب من كل بین البحث یربط ثم التغیر. دائم عالم في الواقع من ومضة إدراك                   ومحاولة
حقیقة إیضاح في چویس أدوات البحث یعتبرهما اللذین التقلیدیة، الرومانسیة وأسلوب             الكومیدیا
هذه خالل من البحث، ویوضح والفناء، الموت إلى ولیس والحیاة الخلق إلى تدعو التي                الحیاة،
بتحویل مثال، یقوم، عندما وذلك الوظیفي، التناظر خالل من إما یعمل چویس خیال أن                المناقشة،
التقلیدیة الرومانسیة عوالم من واإلحیاء الموت إله نمط وتحویل البحث بدافع الخاصة              العملیات
لم الحالیة األولیة النماذج أن مثال، یظهر، عندما التقریب، خالل من أو األدب، عالم إلى                 واألسطورة
التعددیة إلظهار مثال، اللغة، یستخدم عندما التركیب، خالل من أو األصلیة، بخصائصها تحتفظ               تعد
المعالجة أو التقریب أجل من یكون األمور هذه كل في اإلزاحة هدف وبأن الواحدة، الصورة                 داخل
أیضا، البحث، یؤكد الصورة. تكون التي للعناصر المثالیة المعالجة إلغاء أجل من أو للصورة                المثالیة
والخصوبة واإلبداع الخیال دور على والتأكید ذكره، سبق ما كل في تحویلي كعامل اللغة أهمیة                 على
ناقشها التي أعماله في چویس من كل أسلوب بین المقارنة إلى البحث وینتهي معا. والحیاة اللغة                  في
بینهما، عدیدة تشابهات وجود على لیؤكد الذهبي"، "الفرع كتابه في فریزر أسلوب وبین               البحث،
الحقیقة لقضایا ومعالجته قرائه، قلوب إلى البهجة إدخال في چویس نجاح إثبات إلى               ولیخلص
على شابا" الفنان "صورة روایة في مقولته وتحقیق األولیة، األنماط وثبات تغیر وإثبات               والحتمیة،
مشع جسد إلى الیومي الغذاء بتحویل یقوم الذي األبدي الخیال "كاهن أنه من ستیفن شخصیة                 لسان

 متجسد في حیاة دائمة التغیر."
 

❋❋❋❋❋ 
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 محمد صالح حماد
 (كلیة اللغات والترجمة، جامعة 6 أكتوبر)

 
 الشعر الرقمي: قراءة تحلیلیة للشعر الرقمي وتأثیر الثورة اإللكترونیة الرقمیة على

 اإلنتاج الشعري
 

هذا نتاج أن الباحث یرى حیث اإلنجلیزي. الشعر على الرقمیة الثورة تأثیر بدراسة البحث هذا                 یقوم
بالشعر یسمى الشعر من جدید وشكل نوع هو والشعر الرقمیة التكنولوجیا بین والتزاوج               التأثیر
مظاهر من وغیرها والیوتیوب واإلنترنت الكمبیوتر تأثیر نتیجة تولد الذي اإللكتروني أو              الرقمي
على للوقوف الرقمي الشعر نشأة تاریخ استعراض على البحث هذا یعتمد الشعر. على الرقمیة                الثورة
القصائد بعض تحلیل خالل من خصائصه وتحدید اإللكتروني الرقمي الشعر وتعریف             مفهوم
في وماسون حاتم من كل قدمها التي الترجمة نظریة تأثیر فرضیة البحث یقدم كما                اإللكترونیة.
البحث منها وینتقل التواصل أنواع من نوع الترجمة أن اعتبار على 2005 عام الصادر                كتابهما
ویصل المنتقاة. اإللكترونیة الرقمیة القصائد لتحلیل عام كإطار الترجمة عن هولمز نظریة              لتطبیق

 البحث في النهایة لنتیجة أن الشعر الرقمي هو نوع جدید من أنواع اآلداب ذات الشكل اإللكتروني.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 محمد عجمي حسن
 (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة)

 
 الهویة الثقافیة في الشعر المعاصر لألمیركیین العرب: دراسة في علم النفس الثقافي

 لقصائد مختارة لنعومي شهاب ناي ودیما شهابي
 

لشتات الثاني الجیل تمثالن عربیة أصول من أمیركیتان كاتبتان هما شهابي ودیما ناي شهاب                نعومي
في أمیركیة وألم فلسطیني ألب األولى ولدت المتحدة. الوالیات إلى هاجروا الذي              الفلسطینیین
تافتس بجامعة لتلتحق هاجرت فلسطینیین ألبوین ولدت التي األخرى بینما 1952 العام في               میسوري
أن إال األمیركي. المجتمع في العنصریة للتحیزات عرضة وكانتا ،1988 العام في ماساتشوستس               في
واحدة كل رؤیة بخصوص تختلف الشاعرتین فعل ردود أن جهد دونما یدرك أن یمكن شعرهما                 قارئ
تعتبر بینما وطنها الدولتین كال أن ناي شهاب نعومي تعتبر فمثال وفلسطین، المتحدة للوالیات                منهما
السبب توضح أن الدراسة وتهدف الوطن. هي وفلسطین منفى بمثابة المتحدة الوالیات شهابي               دیما
ولذا لهویتها، كاتبة كل تعریف عن ینشأ أنه الباحث یفترض كما الذي التفاوت لهذا األسباب)                 (أو
یحاول وسوف التفاوت. وجود مكان على للتعرف الهویة لتعیین المختلفة الرؤى استكشاف یتم               سوف
الوطن مفاهیم یوضح أن الشاعرتین لكلتا المختارة القصائد لبعض المتأنیة القراءة خالل من               الباحث
نظریة مثل – الصلة ذات االجتماع وعلم النفس علم نظریات تكون وسوف بهما، الخاصة                والهویة
هي االستعمار بعد ما الهویة ونظریة الهجین، ونظریة الثقافیة، الهویة ونظریة الثقافات، عبر               التكیف
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المعاصرة الهویة سیولة حول الحقیقة لكشف تسعى وسوف الدراسة، هذه علیها تنبني التي               المبادئ
 فیما یتصل بتطورها لدى الشاعرتین.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 محمد یسري بلتاجي
 (جامعة كفر الشیخ)

 
 الترحال في أدب النوبة: روایة "دنقلة" للكاتب إدریس علي نموذجًا

) وجاتاري (Deleuze) دیلوز من كل طرحها التي (nomadism) الترحال فكرة المقالة هذه              تتناول
علي وقدرتها المفروضة، الحدود تخطي خالل من الذاتیة تكوین علي تأثیرها ومدى (Guattari             
النوبیة) (الصحوة باسم المعروفة النوبیة الثقافیة الحركة سیاق في الحریة. لتقیید محاولة أي               مقاومة
"أدب من نوعا علي وإدریس أودول، حسن وحجاج مختار، یحیى أمثال النوبیون، الكتاب               أصدر
ومن المفروضة. والنفسیة والثقافیة االجتماعیة الحدود تخطي فكرة تعزیز إلى یهدف الذي              األقلیات"
كوسیلة الترحال فكرة دراسة الي المقالة تهدف الترحال، عن وجاتاري دیلوز فكرة توظیف               خالل
علي إدریس للكاتب نوبیة" روایة "دنقلة: روایة على خاص بشكل وتركز النوبي. األدب في                للمقاومة
تناقش كما نفسیة. أو خیالیة أو مادیة كانت سواء علیهم المفروضة القیود النوبة سكان لرفض                 كنموذج
اللغة منها مباحث، عدة خالل من الهویة وتعزیز للمقاومة كوسیلة الروایة في الترحال فكرة                المقالة
إطاًرا توفر الترحال فكرة أن الى المقالة وتخلص المهمش. التاریخ استخدام وإعادة العرقیة               والهویة

 أساسًیا للمقاومة في األدب النوبي.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 محمود عبد الحمید أحمد
 (جامعة طیبة، المملكة العربیة السعودیة)

 
 صرخة الموریسكي األخیرة: أحمد الحجري الجيء موریسكي  في عصر النهضة

 
من هروبه فیه یروي الذي الدین" "ناصر كتاب ألف السعدي البالط مترجم الحجري قاسم بن                 أحمد
السعدیین بالط في بحفاوة استقبل حیث المغرب إلى سالما وعودته التفتیش محاكم تصاعد إبان                إسبانیا
التي األموال عن تعویض طلب مهمة في الحجري اختیر وقد بعده. من وأبنائه المنصور أحمد -                
إسبانیا ملك قرار صدور بعد اإلسبان المسلمین بتوصیل قاموا الذین الفرنسیون البحارة علیها               استولى
لموالي بطلب تقدموا عادوا من بعض بسرقتهم. فقاموا بلده من المسلمین جمیع بطرد الثالث                فیلیب
لهذه الحجري اختیار فتم فرنسا في األموال بهذه یطالب من معهم یرسل أن مراكش ملك                 زیدان
ویقع صداقات ویكون والعقیدة الثقافة تمس كثیرة نقاشات في الحجري یدخل الرحلة خالل               المهمة.
یحمل الذي الدین" "ناصر كتاب في عودته بعد ذلك كل الحجري یدون ثم فرنسیة. مع الحب في                   أیضا
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عبور على والقادر للمعلومات الناقل الثقافي الهجین مقوالت خالل من دراستها یمكن مهمة               أفكارا
 حدود الثقافة ووصل حضارتین في حالة صراع.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 محمود محمد أحمد مكي

 (المعهد العالي للدراسات النوعیة بالجیزة)
 

 مصدر عربى لمشهد شهیر في مسرحیة "هاملت" لشكسبیر

 

مشهد في وتحدیدا "هاملت" مسرحیة في عربي بمصدر شكسبیر ولیم تأثر فرضیة البحث هذا                 یتناول
اغتصب الذي كلودیوس أخیه ید على البستان في نائم وهو أذنه في مقطرا بالسم الملك هاملت                  اغتیال
.79 حتى 59 من األبیات وخاصة األول الفصل في الخامس المشهد وهو أرملته، وتزوج                ُملكه
وهو النثر في عربي كتاب وأقدم أشهر في جاء به تأثر شكسبیر أن المفترض العربي                 المصدر
أي م، 750 عام أنجزه الذي المقفع بن اهللا لعبد ودمنة" "كلیلة كتاب وهو الحیوان لسان على                   قصص
هذه مسرحیته كتب شكسبیر أن حیث عاما 851 بحوالى "هاملت" مسرحیة شكسبیر یكتب أن                قبل
عن بالسم اغتیاله مشهد وهو إلیها، المشار األبیات في الملك هاملت اغتیال مشهد جاء .1601                 عام

  طریق تقطیره في أذنه وهو نائم في البستان حیث قال الشبح:

 "كنت راقدا في بستاني، كعادتى بعد ظهر كل یوم.
 فتسلل عمك اللعین في ساعة أمني وراحتي.
 یحمل قارورة من عصیر السیكران اللعین،

  وصب في تجاویف أذني ذلك السائل الفتاك،
 الذي من شأنه أن یلحق أشد الضرر بدم اإلنسان،

.. 
  فسلبنى الحیاة والتاج والملكة مرة واحدة".

حكایة في وتحدیدا والثور" األسد "باب في المقفع البن ودمنة" "كلیلة كتاب في ورد المشهد                 هذا
(بیروت الیازجي ناصیف في كما ومنها بعضها مع جدا تتقارب بصیغ ورد حیث وخادمتها"                "البغي

  1888،  ص 1261):

بها فنزل فاجرة، امراة بیت إال ِقرى فیها یجد فلم المدن إحدى دخل حتى [الناسك]                 "ومضى
لها، بعال تتخذه ان ترید رجال علقت قد الجاریة وكانت تؤاجرها، جاریة للمرأة وكانت                واستضافها،
استضافها التى اللیلة تلك في لقتله فاحتالت مدافعته، إلى سبیل لها یكن ولم بموالتها ذلك أضر                  وقد
في ونام النوم في استغرق فلما ونام، سكر حتى الخمرة من فسقته وافى الرجل إّن ثم الناسك،                   فیها
أنفه من بدرت ذلك أردت فلما الرجل، أنف في لتنفخه قصبة في أعدته قد كانت سم إلى عمدت                    البیت،

 عطسة، فعكست السم إلى حلق المرأة فوقعت میتة".
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مسرحیة في منها استفاذ حیث شكسبیر إلى الحكایة بها وصلت التي الطریقة البحث یفصل                كما
 "هاملت" في المشهد المشار إلیه.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 مروة أحمد عبد العظیم
 (كلیة اللغات والترجمة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا)

 
 أسالیب اإلقناع في خطابات أنجلینا جولي، وأمل كلوني والملكة رانیا المعنیة بالالجئین

 
جولي، أنجلینا من كل خطابات في المستخدمة المختلفة اإلقناع أسالیب اكتشاف إلى البحث هذا                یهدف
الحرب. أثناء الالجئین ضد العنف إلنهاء والعالم المتحدة األمم تدعو التي رانیا والملكة كلوني                وأمل
تفترض حیث واإلقناع، التأثیر بهدف متحدثة لكل المستخدمة للغة واضح فهم على الدراسة               وتعمل
الخطابات تحلیل ویعتمد وقضیتهن. بأفكارهن اإلقناع بهدف بینهن مشتركة أسالیب هناك أن              الباحثة
على المبني لإلقناع أرسطو مثلث یطبق الذي (Halmari) 2005 منهج استخدام على البحث               في
ثبوت الدراسة وتظهر .Ethos والمنطق Ethos واألخالق ،Pathos العاطفة وهي: أضالع             ثالثة
اإلقناع أیدلوجیة لتحقیق متحدثة كل قبل من وبكثرة مشتركة وأسالیب عناصر استخدام              فرضیة

 والتأثیر.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 مروة حسن
 (كلیة اآلداب، جامعة بور سعید)

 
 التغلب على هیمنة اللغة األم على استخدام التضام في الكتابة باللغة اإلنجلیزیة

 
أم لغة تجمعهم ال من بین الدولي التواصل في بمكانة مشترك اتصال لغة كونها اإلنجلیزیة اللغة                  تتمتع
بصورة استخدامها یتیح ال بها ناطق غیر وسط في أهمیتها، مع اللغة، هذه تعلم أن إال                  متشابهة.
الطبیعي سیاقها عن منفصلة ُتستذكر مفردات قوائم صورة في ُلقنت وأن سبق التي اللغة فتبقى                 تفاعلیة
فعلیًا" تمارس كما "اللغة مالحظة تعرقل التقنیة تلك أن هنا بالذكر وجدیر دروسها. تلقي قاعة                 حبیسة
في اللغة متعلمي فإن لذلك، منطقیة وكنتیجة .1965 عام في تشومسكي ذكر كما مستخدمیها                بین
صاحب الدولي للمستخدم مفهومًا كونه عن ینأى اإلنجلیزیة من نوًعا ینتجون بها ناطقة غیر                أوساط
إصالح فإن (2001) هارمر ذكر كما الذاكرة" في اللغة "تثبت الكتابة أن وبما المخالفة. األم                 اللغة
اللغة دارسو ینتجها التي اإلنجلیزیة الكتابة وأن ذلك كافة. األمر إصالح یمكنه المكتوب اللغوي                الناتج
مع تركیبها واتساق الكلمات هجاء في حصرها تتخطى لغویة إشكاالت تستعرض بها ناطقین               الغیر
باللغة الكتابة في للخطأ كمصادر الفئات هذه تبرز وبینما صحیحة. بطریقة وترقیمها اللغة               قواعد
فإن الكتابیة، للمهام وتقییمهم فحصهم في المعلمین معظم اعتناء من به بأس ال قسطًا وتنال                 اإلنجلیزیة
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ال األخطاء من أخرى فئة تبقى بأنه ذلك كله. األمر یعالج أنه یبدو ال األخطاء تلك من الكتابة                    تنقیح
اإلنجلیزیة في اللفظیة المتجاورات الطالب بها ینتقي التي العربیة الرخصة تلك إنها الكثیر. لها                یلتفت
كما اإلنجلیزیة اللغة في یتجاوران ال متضامین بین اللفظي التضام هو وذلك ما. جملة                إلنشاء
ویظهر اإلنجلیزیة. أهل مسامع على وغریبًا شاذًا اللغوي الناتج هذا یبقي الذي األمر أهلها،                یستخدمها
باإلنجلیزیة ناطقین مجموعة اجتماع عند جلیًا اللفظي للتضام الشاذ االستخدام على األم اللغة غلبة                أثر
كل ینتج حیث صحیحة بصورة تواصلهم یتأثر قد الحالة هذه في نظیره. عن تختلف أم لغة منهم                   لكل
اللغة یجرد الذي األمر ألفاظها، تجاور حیث من األم لغته بصباغ مصبوغة هجینة إنجلیزیة                منهم
اإلشكالیة بهذه البحثیة الورقة هذه وتعتني مشترك. اتصال لغة كونها بمیزة امتیازها من               اإلنجلیزیة
لتأصیل كأداة اإللكترونیة اللغویة المكانز على المتاحة النصیة الذخیرة استخدام فعالیة مدى              وتبحث
كما المتضامة األلفاظ تجاور حیث من بها ناطقین الغیر للطالب باإلنجلیزیة المكتوب اللغوي               الناتج

  یجاورها مستخدمو اللغة اإلنجلیزیة  بصورة طبیعیة من حیث الشیوع.

 

❋❋❋❋❋ 

 
 مروة رمضان عبد القادر

 (جامعة الزقازیق)

 أزمة  الهویة المختلطة في روایة "الحفیدة األمریكیة" إلنعام كجه جي

كجه إنعام العراقیة للكاتبة األمریكیة" "الحفیدة روایة في المختلطة الهویة أزمة البحث هذا               یتناول
عراقیة أمریكیة امرأة وهي زینة، هویة على الشتات آثار على الضوء الروایة هذه تسلط إذ                 جي.
ثم صدام. نظام اضطهاد من هربًا العراق من أسرتها هجرة بعد أمریكا في المراهقة سن منذ                  تعیش
من العراق تحریر یدعي الذي األمریكي للجیش مترجمة بوصفها 2003 عام العراق إلى زینة                تعود
خالل من والحریة واالنتماء الهویة قضایا ثنایاها في الروایة وتناقش والدكتاتوریة.             االستبداد
كما االحتالل"، "قوات مع حفیدتها عمل تعارض التي رحمة، المحافظة، وجدتها زینة              شخصیتي
تعانیه الذي الداخلي الصراع ویجسد العراق. في األمریكي للتدخل المظلم الجانب عن النقاب               تكشف
التحول سبل حول األوسط الشرق أنحاء جمیع في یحتدم نطاقا أوسع صراعا الروایة               بطلة
البعض ینادي حین ففي االستبدادیة، األنظمة من والخالص للتغییر األمثل والمسار             الدیمقراطي
الداخل. من التدریجي التغییر على آخرون یصر األجنبي، التدخل ذلك استدعى وإن الجذري               بالتغییر
بعد ما لنظریتي امتدادا ظهرت التي الوطنیة عبر نظریة إلى للروایة تحلیله في البحث                ویستند
العالمي. الصعید على والثقافات األفراد بین والتشابك التواصل ازدیاد مع والعولمة             االستعمار
إطار في الروایة تطرحها التي اإلشكالیات بعض إلى النظریة هذه ضوء في البحث               ویتعرض
القسریة والهجرة المتعددة والوالءات الثقافي والتهجین التعددیة رأسها وعلى بالهویة المتعلقة             المفاهیم
لحدود تآكل من إلیه یؤول قد وما الدولي والتدخل الوطنیة السیادة قضیة إلى باإلضافة                والطوعیة،

 األمة والهویة الوطنیة.
❋❋❋❋❋ 
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 مروة سعد محمود
 (كلیة اآلداب، جامعة حلوان)

 
 الهجرة والهویة في قصائد مختارة للشاعر لینتون جونسون

في جونسون ولد جونسون. كویسي لینتون للشاعر مختارة قصائد تحلیل البحثیة الورقة هذه               تحاول
تجربة األول المقام في قصائده معظم وتناقش عشرة. الحادیة في كان عندما لندن إلى وانتقل                 جامایكا
و"قصیدة النصر"، "قوى القصائد هذه أمثلة ومن بریطانیا. في یعیش األصل كاریبي أفریقیا               كونه
ویدعو بریطانیا في الكاریبیین األفریقیین تهمیش جونسون شعر یعالج التاریخ". و"صنع             الواقع"،
جونسون قصائد إن موریس میرفن الجامایكي والكاتب الناقد ویقول للسود. واحدة ثقافیة هویة               إلى
أن میرفن ویؤكد الظلم. لمحاربة الوحیدة الوسیلة باعتبارها للسود ممیزة ثقافیة هویة تحدد أن                تحاول
سواد بسبب بالذنب یشعرون یعودوا لم فهم ولذلك السود، األفارقه ألقلیة ثقافي نتاج هى الهویة                 هذه
االختالف من الرغم على بالفخر الشعور على یشجعهم جونسون شعر فإن العكس، على بل                بشرتهم.
تحطیم جونسون شعر استطاع كیف التالیة: األسئلة البحثیة الورقة وتطرح والتاریخي.             الثقافي
جماعیة ثقافیة هویة جونسون شعر یبني وكیف البریطانى؟ المجتمع في للمهاجرین النمطیة              الصورة
ثقافیة هویة وخلق العنصري القمع لمقاومة جونسون استخدمها التى الجمالیة التقنیات هي وما               للسود؟
بتجربة وعالقتها الجمالیة "المقاومة البحثیة الورقة ستناقش أوال ذلك، على وبناء للسود؟              جماعیة
التهمیش لمقاومة كأدوات جونسون استخدمها التى الجمالیة الشعریة التقنیات ستناقش ثم ".              الهجرة
والكلمات الرمزیة، مثل الشاعر استخدمها مختلفة تقنیات فهناك الموحدة؛ الثقافیة الهویة             وبناء
لغته صاغ جونسون أن كیف بتوضیح الورقة ستختم وأخیرا واإلیقاع. والمجاز، والتكرار،              االنفعالیة،

 الشعریة الخاصة في قصائده من أجل مقاومة االضطهاد العنصري وخلق هویة جماعیة للسود.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 مروة سید حنفي
 (كلیة البنات، جامعة عین شمس)

 
 "كان هناك وطن/ یوجد وطن": هدم/بناء الحدود في الحروب األهلیة األفریقیة

 
مجزأه كیانات إلى القارة فیها مزق أفریقیا في جدیدة جغرافیة حدودا األوروبي االستعمار               أقام
لدول بشعَا واقعَا الحدود هذه شكلت وقد األفریقیة، للقبائل والعرقي والدیني الثقافي اإلرث               متجاهَال
االستعمار انتهى وقد الجدیدة. االستعماریة القوة وأیدیولوجیات مفاهیم وطأة تحت ترزح             ولیدة
المستعِمر بین الطویل الصراع لنهایة موازیًا االستقالل فیها بدا جدیدة زمنیة حقبة بدأت               وبانتهائه
معه جلب االستعمار بعد ما عصر ولكن األفریقیة، للشعوب واالستقالل الحریة وبدایة              والمستعَمر
أهلیه حروب شكل في ذروته إلى االنقسام وصل وقد الواحد، الشعب أفراد بین التوتر من                 المزید
البناء عملیتي دراسة البحثیة الورقة هذه وتحاول العهد. حدیث االستقالل أنجزها التى المكاسب               هددت
عمل إلى النظر خالل من والسوداني النیجیري النموذجین في والنفسیة المادیة للحواجز              والهدم
بتحریره قام والذي وطن" و"یوجد ،2012 عام نشر والذي وطن" هناك "كان أتشیبي تشینوا                الكاتب
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والتى نیجیریا في الطاحنه األهلیة الحرب بدراسة أتشیبي یقوم حیث ،2013 في وصدر تونج                نیول
في دولتین إلى فانقسم تجنبه السودان یستطع لم الذي المصیر وهو الوشیك، االنقسام بتجنب                انتهت
إلدراك الحثیثة محاوالتهما في األفریقیین الكاتبین رؤى الدراسة محل العمالن ویعكس .2011            

  الوضع الراهن لبلدیهما اللذین مزقا من جراء النزاع الحدودي.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 مروة عادل أبو الوفا
 (األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري)

 
 اإلقناع في اإلعالنات المتلفزة: تحلیل متعدد الوسائط للتقنیات السمعیة البصریة في

 اإلعالن الرسمي لشبكة التلیفون المحمول للشركة المصریة لالتصاالت
المشاهدین إقناع في كبیرا دورا تلعب التي البصریة السمعیة التواصل أدوات أهم أحد اإلعالنات                تعد
استخدام طریق عن هذا ویتم أهدافه، مع یتراءى بما بثها المعلن یحاول التى األفكار من                 بكثیر
المعلن الخدمة أو المنتج الختیار وتدفعه المشاهد مشاعر على بدورها تؤثر التي والصور               التقنیات
بها ویتأثر معها فیتوحد المشاهد في معینة مشاعر ببث المتلفزة االعالنات من كثیر تقوم كما                 عنها.
دور استكشاف إلى الدراسة هذه تهدف اإلعالنات. علم من یتجزأ ال جزء األسلوب هذا ویعتبر                 تباعا،
المحمول التلیفون لشبكة الرسمي اإلعالن في الموجودة والعوامل المستخدمة والتقنیات            األدوات
اإلطار استخدام طریق عن المتعددة الوسائط تحلیل طریق عن لالتصاالت المصریة للشركة              المملوكة
على تأثیرها ومدى البصریة السمعیة األسالیب یتناول الذي (2006) لوین وڤان لكریس              النظري
من النظرى اإلطار هذا ویعد بمشاعره، التالعب األحیان من كثیر وفى علیه والتأثیر المشاهد                إقناع
ویتم الوعى. تشكیل في للغة الفعال الدور عن هالیداي نظریة على ترتكز التى المهمة التحلیل                 أدوات
دورا تلعب التي المتلفزة اإلعالنات في الصور استخدام دور لتحلیل أخرى بنظریة االستعانة               أیضا
لیتفاعل المشاهد على للتأثیر اإلعالنات في اإلقناع سحر عن األسرار من الكثیر كشف في                مهًما

 تفاعًال إیجابیا، وهي النظریة التي وضعها بول ماسیریس عام 1997.

 

❋❋❋❋❋ 

 

 مروة فوزي محمود
 (الجامعة البریطانیة بمصر)

 
 تغیرات الهویة الهندیة-األمریكیة من المنظور المكاني
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البینیة" السردیة "الهویة لنظریة وفقا الهندیة-األمریكیة الهویة بناء دراسة البحثیة الورقة هذه              تتناول
والزمان؛ المكان وحدة في الكالسیكیة القواعد تتبع ال بدیلة سردیة بتأسیس تقوم التي مان ك.                 ألجیت
أفكار علي النظریة هذه وتقوم بالمكان. الفرد لعالقة وفقا السرد في متجانسة غیر لمساحات تتسع                 فهي
تتبع في النظریة هذه توظیف یتم وسوف الهویة. لبناء كأساس التجانس تعتمد ال ولكنها ریكور                 بول
من المنشأ وبلد المهجر بلد في والخاص العام النطاق في بالمكان الفرد لعالقة وفقا الهویة                 تغیرات
لجومبا (2004) "السمّي" وروایة موكرجي بهاراتي للكاتبة (1989) "یاسمین" روایة            خالل
وبلد "الهند" المنشأ لبلد باالنتماء والشعور الهویة تغیرات حول الروایتین أحداث تدور              الهیري.
تكشف مواجهات في الروایتین أبطال انخراط خالل من األمریكیة" المتحدة "الوالیات             المهجر
ضرورة إلى البحثیة الورقة هذه وتخلص أمریكا. في الثقافي واالندماج التكیف على المتفاوتة               قدراتهم
شخوص هویة تشكیل على تؤثر التي الثریة للتجارب كانعكاس متجانسة الغیر البینیة السردیة               تمكین
الثقافي االندماج تحقیق في الشخصیات نجاح بین وثیقة عالقة وجود إلى البحث ینتهي كما                الروایة،
مع وثقافیا شعوریا االندماج على ومقدرتهم الماضي إلي الحنین نزعة من التحرر على               ومقدرتهم
ثقافتي تعكس بینیة هویة خلق من الشخوص بعض یتمكن حیث المهجر. بلد في والزمان                المكان
وفهم اآلخر فهم عن لعجزهم نتیجة هویتهم صیاغة إعادة في آخرون یفشل بینما والمهجر،                المنشأ

 معنى االنتماء لبلد المنشأ.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 مروة منیر صالح
 (كلیة الفنون الجمیلة، جامعة حلوان)

 
 السلطة والتمرد في ثالثیة "مباریات الجوع": تحلیل أسلوبي متعدد الوسائط

 

للشباب للكاتبة علمي روایات  خیال ثالث من تتألف سلسلة (2010-2008) الجوع           مباریات
التي بانیم دولة في المستقبل الجوع" في "مباریات أحداث سلسلة تدور كولنز .            األمریكیة  سوزان
(مقر الثریة الكابیتول المدینة من بانیم وتتكون الشمالیة. أمریكا في وموقعها العالم دمار بعد               نشأت
القوة الكابیتول وتمثل الكابیتول. وحكم سیطرة تحت تقع فقیرة أخرى مقاطعة و12 والتشریع)               الحكم
معالجات إلى الثالثیة تحولت وقد مقاطعة. عشرة االثنتي في والتمرد المعاناة تتمثل بینما               والسلطة
دراسة إلى البحثیة الورقة هذه وتهدف بالعالم. إیرادات أعلى ثالث تصدرت (2015-2012)              سینمائیة
االثنتي تمثل إیفردین، والتي وكاتنیس الكابیتول من كل یمارسهما اللذین والتمرد السلطة             مفهومي
الدراسة هذه تستند المفهومین. تظهرهذین التي لفظیة والغیر اللفظیة األسالیب وتحلیل مقاطعة،              عشرة
دراسة على األسلوبي التحلیل ویرتكز الوسائط. وتعددیة األسلوبي التحلیل وهما نظریین إطارین              إلى
ظاهرة جانب إلى المختلفة الشخصیات نظر وجهات إلظهار (modality) الناقصة األفعال             صیغ
أما الشخصیات. فیها تنخرط التى المختلفة واألدوار األفعال لعرض (transitivity) األفعال             تعدي
على وبناء وأخیرا التصویریة. الموسیقى وكذلك الوجه وتعابیر الجسد لغة فتتناول الوسائط              تعددیة
وأفعالهم الشخصیات نظر وجهات نقل في السینمائیة المعالجات نجاح مدى الدراسة تقیم              التحلیل،

 وأدوارهم.
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❋❋❋❋❋ 

 

 منى عبد الهادي محمد
 (كلیة اآلداب، جامعة الزقازیق)

 
 وراء الحدود: دراسة لنظریة الحدود لجلوریا أنزالدوا

 
من عانت أنزالدوا أن والحقیقة أنزالدوا، لجلوریا الحدود نظریة دراسة إلى البحث هذا               یهدف
منطقة في وبالتحدید الحدود وراء عاشت أمریكیة مكسیكیة لكونها واالضطهاد والتفرقة             التهمیش
الجنوب على تقتصر ال الحدود مناطق أن أنزالدو وترى والمكسیك. المتحدة الوالیات بین               الحدود
حواجز لیست الحدود أن ترى وهى أكثر. أو ثقافتان فیه تتجاور مكان أى في موجودة ولكنها                  الغربي
ثقافة أن الواقع وفى الوخیمة. بعواقبها وجنسیة وثقافیة عرقیة حواجز أیضا ولكنها فقط               جغرافیة
وعندما أنزالدوا، ذلك إلى تشیر كما حدود" ثقافة أو ثالثة "دولة لتكوین ثقافتین بین مزج هى                  الحدود
األولى، على األخیرة فیها تسیطر متقدمة دولة وثقافة الثالث للعالم تنتمى دولة ثقافة بین هذا                 یحدث
معاناتهم إلى باإلضافة الثالث للعالم تنتمى التي الدولة ثقافة یعتنقون للذین الهویة فقدان هى                فالنتیجة
للمساواة مؤیدة بوصفها أنزالدوا- ترى المتقدمة. الدولة ثقافة یعتنقون من أیدى على والهوان الظلم                من
یعانین الخصوص- وجه على - المستیزاس أو الحدود نساء أن المرأة- بقضایا ومهتمة الجنسین                بین
جنسهن بسبب فقط لیس مستعبدات فهن البیض وثقافة لثقافتهن ضحایا باعتبارهن مزدوج تهمیش               من
أنزالدوا تستحسن ولذلك الداخلي، والصراع الحیرة من یعانین فهن لذلك ونتیجة لونهن؛ بسبب               ولكن
علیه تطلق ما وجود عنه سینتج مما انتقال لعملیة المستیزاس تخضع بأن توصى فهي الحدود،                 عبور
وعیا تكتسب الجدیدة فالمستیزاس آخر بمعنى التناقضات. في تتسامح والتى الجدیدة             المستیزاس

  جدیدا أو ما تطلق علیه أنزالدوا وعي المستیزاس الذي یمكنها من تقبل االختالفات العرقیة والثقافیة.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 مها أشرف مصطفى
 (جامعة مصر الدولیة)

 
 عتبات النص في ترجمة روایة نوال السعداوي "جنات وإبلیس"

بعد ما العالقات سیاق في لبعضها الثقافات وتمثیل الثقافیة العالقات في هاما دورا الترجمة                تلعب
في األساسیة المفاهیم أحد المختلفة الترجمة استراتیجیات عبر الثقافة صورة تشكیل ویعد              الكولونیالیة.
Postcolonial كتابها في باسنت سوزان أوضحتها كما الكولونیالیة بعد فیما الترجمة             نظریات
بها یتم التي الطریقة ستفحص الدراسة هذه .(Translation: Theory and Practice (1999            
السعداوي نوال روایات إحدى ترجمة في خاص بوجه العربیة والمرأة عام بوجه العرب               تمثیل
حتاتة شریف اإلنجلیزیة اللغة إلى ترجمها التي (The Innocence of The Devil (1994               بعنوان
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هذه في المستخدم المنهجي اإلطار وإبلیس". "جنات بعنوان 1992 عام العربیة باللغة              وُنشرت
العناصر هي النص وعتبات .(1997) جانیه بجیرار الخاصة النص عتبات نظریة هو              الدراسة
الغالف هي الترجمة في تحلیلها سیتم التي العناصر التمثیل. في هاما دورا تلعب التي بالنص                 المحیطة
عتبات ألن العمل هذا اختیار تم وقد والهوامش. دوغالس مالطي فدوى كتبتها التي والمقدمة                والعنوان
األصلیة. الروایة بلغتها ُكتبت التي بالثقافة الخاصة النمطیة القوالب على تؤكد الترجمة في               النص
كانت ألنها العقلیة األمراض مستشفى أودعت امرأة وهي جنات حول الروایة هذه أحداث               وتدور
مثل النص عتبات من عدد خالل من الترجمة في المتمردة المرأة هذه تهمیش تم ولكن                 متمردة،
اسم حذف أن بالذكر وجدیر األصلي. العنوان في مذكور أنه حین في اسمها به ُیذكر ال الذي                   العنوان
من بدًال والشیطان اهللا بین الدیني الصراع حول لیكون القصة محور یحول العنوان من الروایة                 بطلة
مدى أي إلى هو عنه اإلجابة إلى الدراسة هذه تهدف الذي والسؤال البطلة. وهي جنات حول یكون                   أن

 ُتستخدم عتبات النص في الترجمة لتؤكد على القوالب والتمثیل النمطي لدى ثقافة لغة الترجمة؟
 

❋❋❋❋❋ 
 

 نادیة عبد الوهاب خوندنه
 (جامعة أم القرى)

 
 الحقیقة والتصالح في روایتي "الروح السوداء" للكاتب أحمد رحمنوفیتش

 و"النزهة العالجیة" للكاتب ریتشارد واقمیس
 

والعدالة السالم، مبادئ وتعزیز نشر على حرصه المتمدن الدولي المجتمع ادعاء من الرغم               على
على العالمي الضمیر فشل على مخٍز كإثبات تحدث الزالت والمجازر الحروب فإن اإلنسان               وحقوق
السردي الخطاب وتحلیل دراسة إلى البحث هذا یهدف الواقع. أرض على آنفًا المذكور ادعائه                تحقیق
شعب من لكل وذلك العرقي التطهیر واجهت التي الشعوب من الناجین حیاة على النفسي                لألثر
للسكان وكذلك ،(2007) رحمنوفیتش أحمد للكاتب السوداء" "الروح روایة تعرضها كما             البوسنة
.(2014) واقمیس ریتشارد للكاتب العالجیة" "النزهة روایة تصورها كما كندا في             األصلیین
الحرب، لموضوعات الكاتبین معالجة في واالختالف الشبه أوجه على الضوء البحث             وسیسلط
الكاتب یسرد والتصالح. والغفران والتسامح، والحب، الروحیة، والقیم اإلنسانیة، والعالقات            والذاكرة،
وذلك البوسنیة للحرب والمروعة الواقعیة التفاصیل السوداء" "الروح روایته في رحمنوفیتش             أحمد
وذلك لوجوده جدیدا معنًى الستكشاف الجادة محاولته في الروایة بطل نظر ووجهة وعي خالل                من
یمنح وكذلك حیاته. في جدید فصل ولبدء الماضي سیطرة من هربًا المتحدة الوالیات إلى                بالهجرة
بعبثیة الشعور یعمق مما األحداث على الداكنة بظاللها لتلقي الفرصة الثانیة العالمیة للحرب               الكاتب
في"النزهة واقمیس ریتشارد الروائي أن نجد المقابل، وفي علیها. المترتبة األمل وخیبات              الحرب
الشاب الروایة بطل رحلة خالل من جمیلة بطریقة الحزین بالماضي الحاضر یمزج              العالجیة"
حقائق عن فیخبره عضال، مرض من لمعاناته الحیاة مفارقة على مشارفًا كان الذي أبیه مع                 للتصالح
الكبیرة ومعاناتهم شعبه وتاریخ تراث على البطل خاللها من ویتعرف عنه مغیبة كانت               كثیرة
وبمباركة البیض المستوطنین ید على الثقافیة باإلبادة یسمى ما مواجهة في البقاء أجل من                وشجاعتهم
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للطبیعة الرومانسي ووصفه للروائي الشاعري األسلوب فإن ثانیة ناحیة ومن الكنیسة. من              مخزیة
  یضفي الكثیر على جمالیات هذا العمل األدبي.

❋❋❋❋❋ 

 
 نادیة فاروق حشیش
 (جامعة عین شمس)

 
 عبور حدود مرحلة الصدمة: مقاتلو أمریكا في محاولة من أجل البقاء من جراء ما

 فعلته أمریكا ذات القلب القاسي بقلوبهم في روایة "القلوب المائة"
 لویلیام كوالسكي

 
اندالع ومع األولى. العالمیة الحرب منذ الكثیرین انتباه أدبي، كمجال الصدمة، موضوع جذب               لقد
بأنها الحرب بعد قیدالحیاة على بقوا الذین األمریكیین من عدیدة حاالت تشخیص تم فیتنام،                حرب
وتعد الصدمة. بعد ما لمرحلة العصبي باالضطراب مهنیا یعرف ما وهو نفسیة، صدمة من                تعاني
لولیام المائة" "القلوب روایة في النفسیة الصدمة موضوع في دراسة بمثابة البحثیة الورقة               هذه
الروایة تقدم .2014 لعام الروائیة لألعمال رادال ایتش توماس جائزة على حائزة وهي               كوالسكي،
التي القاسي القلب ذات أمریكا وصورة الجدیدة، اإلمبریالیة رمز صورة صورها، أبشع في               أمریكا
وعنف مستمر، وعداء داخلي، بشر اتسامها سوى وجیه سبب بال أبنائها قلوب من بالمئات                تضحي
والعنف الضاریة، األمریكیة الحروب عن الناتج السلوك هو الروایة في االرتكاز محور إن               عالمي.
األمریكیین المقاتلین على تأثیره ومدى الالأمریكیة، المناطق جغرافیة في حتما یؤثر الذي              السیاسي
جدوى، لها لیس حروب في معا لیشاركوا المتحدة الوالیات حدود عبر إرسالهم تم الذین السن،                 صغار
باالضطراب اإلصابة حدة، على كل منفردین، لیصارعوا المتحدة الوالیات داخل إلى یعودون              ثم
حول الحالي النقدي المجال في حوار من یدور ما معظم إن الصدمة. بعد ما لمرحلة                 العصبي
تعتبر والتي النفسي، التحلیل في فروید سیجموند نظریات من أصال ینبع الصدمة أدب               موضوع
الذي الغامض اللغز سمة تكتسب ثم ومن مفقود، ماض أعماق في تكمن ساكنة، تجربة الصدمة                 تجربة
جدیدا منحى البحثیة الورقة هذه تستخدم الحوار، هذا من النقیض وعلى المطلق. السكون               یحیطه
وتتسم بالحیاة، نابضة هي الصدمة تجربة أن ترى بدورها والتي الصدمة، لموضوع األدبیة               للنظریة
إن الصدمة. من یعاني الذي الشخص حیاة في آخر إلى آن من ظهورها إلمكانیة وذلك                 بالنشاط.
مفهوم ذي آخر نطاق إلى الصدمة موضوع في األدبیة للنظریة التقلیدیة الحدود منطقة من                العبور
أیضا البحثیة الورقة هذه وتوضح كوالسكي. روایة فهم في حتما یساعد الموضوع نفس في                جدید
نموذجا ینتج ال للصدمة الماضیة التجارب تذكر أن حیث للصدمة الجدید المفهوم لهذا كوالسكي                رؤیة
لها فهما ینتج ولكنه للصدمة، القدیم المفهوم في الحال هو كما دفینة معلومات من مكررا                 مغلقا

 ومحاولة للتعافي منها من خالل الواقع االجتماعي والثقافي المتواجد حالیا.

 

❋❋❋❋❋ 
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 ناریمان محمد عید
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 خرائطیة االحتجاز/الهروب: العبور من الهامش إلى المركز

 في The World’s Wife لكارول آن دافس
 

دیوان في تظهر كما لالحتجاز/الهروب الشعریة الخرائطیة قراءة إلى البحثیة الورقة هذه              تهدف
دافي رسم كیفیة على الورقة وتركز العالم" . "زوجة أو The World’s Wife دافي، آن                كارول
تحلیل سیتم المركز. إلى الهامش من مسارها لتوجیه شعرها ضمن الشخصیات تستخدمها              لخرائط
على قدرتها وقدرتها/عدم الشخصیات تحتلها التى األماكن دراسة خالل من الشعریة الخرائطیة              هذه
– مجازیا أم واقعیا الهروب هذا كان سواء – بنجاح االحتجاز من الهروب تم ما فإذا صوتها.                   إیجاد
إلى ذلك یؤدى المركز. إلى الهامش من الشخصیة فتعبر حدث؛ قد ما تحوال ثمة أن یعنى                  فهذا
یصبح أن الممكن من أم االحتجاز، أو للحبس مكانا الهامش یبقى هل الهامش: طبیعة عن                 التساؤل
الخرائط تلك رسم ویغدو البحث. لب تشكل والمكان الصوت دراسة فإن بالتالى للمقاومة؟               مجاال
تستخدمها التى الشعریة األدوات محللة به، نفسها البحثیة الورقة هذه تخص ما هو دافي                بواسطة

 الشاعرة لكى ترسم الشخصیات واألماكن والطرق التى إما تؤدى إلى وجود الصوت أو انعدامه.

 

❋❋❋❋❋ 

 

 ناهد علي محمود
 (كلیة اآلداب، جامعة بني سویف)

 
 ما وراء حدود اللغة: دراسة سیمیائیة لروایة "ساق البامبو" للكاتب سعود السنعوسي

 
واألصول كالهویة، الشائكة الموضوعات من عدًدا البامبو" "ساق روایته في السنعوسي سعود              یتناول
العربي. الخلیج بمنطقة الحدیثة المجتمعات على نفسها فرضت والتي اآلخر، ضد والتعصب              العرقیة،
2013. للعام العربیة للروایة العالمیة الجائزة الروایة هذه عن نال قد السنعوسي أن بالذكر                جدیر
والصور كاألشجار، المتنوعة، الدالالت ذات السیمیائیة بالعالمات البامبو" ساق           وتزخر"
كویتي نصٌف بداخله یتصارع والذي میندوزا، هوزیه الروایة فبطل الجسد. ولغة             الفوتوغرافیة،
نفسه عن للتعبیر اللغة، من وفاعلیة وضوًحا أكثر أداة العالمات هذه في یجد فلیبیني،                ونصٌف
الخاطئة، واألحكام المعاملة سوء سوى هوزیه منه یلقى ال والذي به، المحیط العالم مع                والتواصل
لدى خادمة تعمل كانت فلیبینیة وأم كبیرة، عائلة من كویتي ألب الكویت في هوزیه ُوِلَد                 والرفض.
عشرة الثامنة في وهو الكویت إلى لیعود الفلیبین، إلى أمه مع رضیًعا الكویت غادر ثم الكویتي.                  أسرة
كریمة حیاة یعیش بأن حلمه یحقق وكي بالعودة، القدیمة أمه أمنیة یحقق كي أبیه وفاة بعد عمره                   من
واقع في بات وقد نفسه یجد لكنه الكویتي، المجتمع في ومكانتهم أبیه عائلة بثراء تلیق حیاة                  هناك،
السنعوسي توظیف كیفیة دراسة إلى البحث یهدف ودیانتین. ولغتین، وطنین، بین ممزًقا              األمر
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ساندرز تشارلز األمریكي تصنیف بحسب والرمز، والمؤشر، األیقونة، الثالثة: بأنواعها            للعالمات
استخدام تأثیر مدى الستكشاف محاولة الدراسة هذه السیمیائیة. رواد أحد یعد والذي              بیرس،
إزاء ومواقفها ودوافعها، للشخصیات، الوجدانیة الحاالت تصویر على العالمات لهذه            السنعوسي
القارئ فهم على العالمات هذه توظیف أثر تحلیل أیضا الدراسة تحاول كما بها. تمر التي                 األحداث

 للسیاق الثقافي واالجتماعي الذي رسمه الكاتب لشخوص الروایة.

❋❋❋❋❋ 
 

 نجالء سعد محمد حسن
 (جامعة الفیوم)

 
 صور النساء البدویات في روایات میرال الطحاوي وفادیة فقیر:

 قراءة في النقد النسائي
 

الطحاوي میرال المصریة الكاتبة من كل أعمال في البدویة العربیة المرأة تمثیل الورقة هذه                تتناول
نصوصهما تستخدمان الكاتبتین كلتا أن كیف الدراسة وتبین فقیر. فادیة األردنیة البریطانیة              والمؤلفة
البقاء. أجل من النساء تحارب وكیف قامعة وثقافة قاحلة طبیعة في البدویات النساء حیاة                لكشف
"الخباء" وروایتي فقیر فادیة للكاتبة الملح" و"أركان سلمى" "اسمي روایة الدراسة             وتتناول
الشبه أوجه یتناول تحلیلیا مقارنا منهجا الدراسة وتتبع الطحاوي. لمیرال الزرقاء"             و"الباذنجانة
النص منها ینبثق التي والبیئة الكاتب اختالف على األربع الروایات بطالت بین              واالختالف
األعراف متتبعا األردنیة الصحراء عبر فقیر روایات في القارئ یسافر حین ففي              والشخصیات.
البدویة الحیاة خضم في الطحاوي میرال روایات في یبحر المرأة، تهمیش في تمعن التي                والتقالید
صوتها. وإخراس المرأة تحجیم في بدورها تساهم التي البدویة القبلیة األعراف مستكشفا              المصریة
إفساح أجل من والمحاربة القامعة القیود من التخلص البطالت محاوالت في الروایات كل               وتتفق
ضوء في وفقیر الطحاوي قصص قراءة وتتم البدویة. للمرأة المعتاد النسق عن مختلفة لهویة                المكان
ومراحل النسویة عن ومفاهیمها موي توریل كتابات على خاص بشكل التركیز مع النسویة               النظریات

 تطورها.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 ندى غازي ناصر
 (جامعة القاهرة)

 
 الذات الالحدودیة عبر الحدود: دراسة مقارنة بین كیران دیساي

 وشیمامندا نجوزي آدیشي
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ولما المتغیرة للمواقع وفقا ذاتها من مختلفة مجموعات إنتاج وإعادة بإنتاج مستمر بشكل الهویة                تقوم
عبر الالحدودیة الذات ومرونة بناء على الضوء البحثیة الورقة هذه وتلقي متعدد. وجود من                تجسده
) و"أمریكانا" دیساي، لكیران (2006) الخسارة" "میراث هما روایتین دراسة خالل من             الحدود
واالرتحال، واالنتقال، الهجرة، مثل مواضیع كانت ولما آدیشي. نجوزي لشیمامندا (2013           
قید الروایتان وتكشف الحدودیة. نظر وجهة من تمت الروایتین هاتین دراسة فإن تتالقى               واالحتالل
أن كیف وتبینان آخر، وطن إلى األم الوطن من المنتقلة الهویة على االحتالل تأثیر عن                 الدراسة
في بوضوح إدراكها یمكن الحداثة بعد ما ذات إن تغیرها. أو الذات على تؤثر الهجرة أو                  المنفى
لتعابیر اإلمكانیة بذلك وتفتحان مختلفتین،. بثقافتین الروایتان تتمیز طالما وشیمامندا كیران             روایتي
الثقافات متعدد عالم ففي آخر. إلى مكان من الشخصیات تنتقل حیث جدیدة هویات وتولیف                جدیدة،
إلى یؤدي مما والسفر، التنقل عبر الهویات تتشكل الحدودیة، أفكار وتحكمه مطرد، بشكل               یتسع
وفى سلسة الهویة تكون كیف دراسة على تركز البحثیة الورقة هذه أن وحیث مهجنة. هویات                 تكوین
بین التنقل أن یرى الذي بابا هومى مثل المنظرین من الكثیر فكر من لالقتباس ستلجأ فإنها تدفق                   حالة
الهویة تطور على عامال یعد الذي األمر الثقافات، بین ما في باألفراد ینتهى المطاف یجعل                 الدول
الورقة هذه في وتفسیره مناقشته سیتم ما الخصوص وجه على وهذا محدد، فضائي إطار في                 المهجنة
إلى یشیر المفهوم أن طالما الدراسة محل الروایتین في رئیسیة مساحة التهجین ویشغل               المقترحة.
سواء الحدود، عبر اتصال على المختلفة الثقافات تكون حینما وممارسات ثقافیة عالمات              مزج
لها بأن القول إمكانیة وعلى مختلف بنحو الشخصیات على یؤثر بما الحقیقي، أو المجازى                بالمعنى
الحیاة أن كیف عن الكشف إلى البحثیة الورقة هذه وتهدف تكوینها. وإعادة الهویة على واضحا                 تأثیرا

 ما بین الثقافات المختلفة یؤثر على وضع الشخصیات ورؤاها.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 نرمین أحمد إبراهیم جمعة
 (كلیة اآلداب، جامعة المنصورة)

 
 وراء حدود الموت والزمن: نظریة العود األبدي في روایة

 "موسم صید الغزالن" ألحمد مراد
 

مصداقیة ومدى إله ووجود كالفناء عدیدة وجودیة جدلیة بقضایا العصور مر على اإلنسان               انشغل
من ثغرة كثیرا بقیت التى القضیة الذات، فهم بین تحول قضایا وكلها الموت، بعد ما حیاة وجود                   فكرة
على البحث اعتمد الوجودیة القضیة هذه لتناول محاولة وفي ملؤها. یصعب وفجوة البشر               ثغرات
من اإلنسان به یمر ما كل أن تعني والتى األبدي العود نظریة وهى نیتشه للفیلسوف فلسفیة                  نظریة
الضوء البحث هذا ویلقي جدید. من یبدأ انتهائه فبمجرد مستمرة بصورة یتكرر ومعاناة وألم                سعادة
ومفاهیم أفكار من وغیره فروید لدى اإللزامي التكرار بمفهوم لنیتشة النظریة هذه ارتباط               على
على البحث ویعتمد لنیتشه. زارازاسترا" تحدث "هكذا على الضوء البحث ویلقى النفسي.              التحلیل
في الجسد عن النفس لخروج كوسیلة النجمي واإلسقاط األثیري والجسد الثیوسوفیة مفاهیم              بعض
روایة على األفكار هذه البحث یطبق الحق. الموت قبل ما موت فكرة وكذلك الذات عن للبحث                  جولة
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الفلسفیة األفكار هذه البحث ویصور المعاصر. المصري الروائي مراد ألحمد الغزالن" صید              "موسم
وحاالت معها الشخصیات تعاملت وكیف مراد ألحمد الغزالن" صید "موسم بروایة كذلك              والنفسیة
التى المعرفة عن بحثا أخرى بعوالم یتجول أثیري جسد صورة في المادي الجسد عن                خروجها
مراد أحمد كان إذا ما سؤاال البحث ویطرح المادیة. كینونته عن الخروج دون علیها الحصول                 یصعب
حدودهم اختراق في الروایة شخصیات نجحت وهل لنیتشه، األبدى العود نظریة على یصدق               بروایته
الذات فهم على مؤخرا قدرتهم القاطع بالدلیل أظهرت الشخصیات كانت إذا وما اإلنسانیة               وطبیعتهم

 والقضایا الوجودیة الجدلیة التى أثارها البحث.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 نعیمة أحمد الغامدي

 (جامعة اإلمام إبن عبد الرحمن بن فیصل)
 

 التمثیل التداولي لصور الحیوان في األمثال بمنطقة الباحة: تحلیل لغوي بیئي
 

الطبیعة من جزء فقط یمثل ال فالحیوان والحیوان؛ اإلنسان بین وطیدة عالقة نشأت بعید وقت                 منذ
البشري السلوك عن المعرفة لنقل فعالة وسیلة فالحیوان اإلنسان. وجود من أساسي مكون               ولكنه
كل في حولنا ودالالته الحیوان حضور تسجل التي الشعبیة والتعبیرات األمثال فنرى 2016)؛               (سمیر
دراسة األمثال لغة بدراسة ولكن جزافا، الحیوان توظف ال األمثال فهذه .(2016 ودرانج (فونج                مكان
ذلك الى إضافة البیئي. والنظام والحیوان اإلنسان بین العالقة تداخل تعكس بأنها القول نستطیع                وثیقة
خاصة المحلیة، بالبیئة بالسعودیة الباحة منطقة في األمثال عالقة توضیح إلى الدراسة هذه               تهدف
البعد عالقة إلى الدراسة تشیر و البیئي، بالنظام وثیقا ارتباط ترتبط والتي بالحیوان المتعلقة                األمثال

  التداولي بالسیاق االجتماعي لألمثال.
  

❋❋❋❋❋ 

 
 نهال أحمد عادل زكي

 (كلیة األلسن، جامعة المنیا)
 

 الواقع المریر كمظهر من مظاهر البنیة السیاسیة االجتماعیة في روایتي "مباریات
 الجوع" لسوزان كولینز و"یوتوبیا" ألحمد خالد توفیق: تطبیق نظریة

 البنیویة التولیدیة
 

روایتیهما أن إال مختلفتین، بیئتین إلى ینتمیان توفیق خالد وأحمد كولینز سوزان أن من الرغم                 على
والسیاسیة االجتماعیة المخاوف نفس تكتشف 2008 عام الصادرتین البائس بالمستقبل            المتعلقتین
هذه وتشمل ومصر. األمریكیة المتحدة الوالیات من كل في المعاصرة المجتمعات في              السائدة
والتدهور والقمع والوحشیة، والعنف، اإلنسانیة، من والتجرید والشمولیة، الطبقي، االنقسام            المخاوف
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أما الروایتین. بنیة فحص األول الهدف یشمل أهداف: ثالثة في البحث هذا أهمیة وتكمن                البیئي.
الهدف ویسعي االجتماعیة. والبنیة الروایات هذه هیاكل بین التماثل تحدید في فیتمثل الثاني               الهدف
هذه تطبق األهداف، تلك ولتحقیق الروایتین. في موضح هو كما العالم رؤیة كشف إلى                الثالث
بهما الخاص للعالم الكاتبین رؤیة عن للكشف جولدمان للوسیان التولیدیة البنیویة نظریة              الدراسة
الشخصیات حیاة أن الدراسة هذه نتیجة وتكشف ومصر. أمریكا من لكل واالجتماعیة السیاسیة               والبنیة
من كل ینقل حیت والعشرین الحادي القرن في ومصر أمریكا في الشعب حیاة تمثل الروایتین                 في
االجتماعیة المساواة عدم الرؤیة هذه وتشمل إلیها. ینتمي التي الطبقة خالل من العالم رؤیة                المؤلفین

 وكذلك تلفت االنتباه إلى إمكانیة التغییر  لتكون رسالة تفاؤل مؤثر في المتلقي.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 نهى محمد حنفي
 (الجامعة البریطانیة بمصر)

 
 الحدود والسجن والهویة في روایة "دروز بلجراد" لربیع جابر

 وفیلم "إحنا بتوع األتوبیس" لحسین كمال
 

ذات في وثابتة متغیرة فلكها في تقع التى والحدود الهویات من كل تكون باالضطراب، یتسم عالم                  فى
عن الیوم حقیقیًا جرسًا أندرسون بینیدكت طرحه الذي التخیلیة" "المجتمعات لمفهوم ویكون              الوقت.
االجتماعي وبعدها الهویة إلى باإلضافة المجتمع هویة مفهوم فیه یشكل الذي الوقت في               غیره،
الحدود على تصریح دون تتضمنه وما الهویات تقتصر ال ذلك، على عالوة كبیرًا. تحدیًا                الفضائي
تعزز كثیرة طرق من مجموعة هي االجتماعیة واالنتماءات والدین والعرقیة فالسیاسة             الجغرافیة،
بحق یهربوا أو یختاروا أن المجتمع أعضاء یستطیع هل هو نفسه یطرح الذي والسؤال                االنقسامات.
النهایة في إلیها االنتماء یتم مجتمعیة نزعة وتحدید خلق یمكن وهل علیهم؟ المفروضة الحدود                من
تصور السیاق، هذا في السیاسیة؟ والضغوط االجتماعیة والظروف األماكن في التغیرات             رغم
بیع في یعمل الذي المسیحي یعقوب حنا قصة بلغراد" "دروز "بوكر" جائزة على الحاصلة                الروایة
األوتوبیس" بتوع "إحنا فیلم ُیركز كما الدروز، مسلمي من مجموعة مع بالخطأ ُنفى والذى                البیض
بطریقة علیهما ُقبض اللذین الرئیسیین البطلین ومرزوق، جابر على ١٩٧٩ عام في ُطرح               والذي
أن دون للسجن وإرسالهما علیهما التحفظ تم ثم عامة مواصالت بوسیلة خناقة عقب قانونیة                غیر
هویة فإن لالحتجاج، وسیلته هى البدایة في المسیحیة یعقوب هویة كانت ومثلما جریمة. أیة                یقترفا
لكن علیها. ویتفاوضا یؤكداها كى اجتهدا التى الهویة هى األوتوبیس" بتوع ك"الناس ومرزوق               جابر
السلطة تقوم حیث تامة بصورة بهم اإلطاحة تتم بل فحسب، للهویة تحدیًا یحدث ال الحالتین، كلتا                  في
وتعزیز الشخصیة الهویة قیمة من التقلیل شأنها من بأعمال القیام في باالستمرار الحالتین كلتا                في
على یرتكز نظري إطار على الفنیین العملین هذین دراسة وتقوم الظرفیة. الهویة وتكوین الظلم                حالة
من كل تكوین في مساهمة كعوامل والسجن والترحال الفضائیة والهویة المجتمعیة الهویة              نظریة
هذا یلعب كما الهویات. فیه تتبدل ومكان ك"حد" السجن على التحلیل یركز كما والهویات.                الحدود
المحیطة الظروف مع وتفاعلهم أفعالهم وردود المجموعة هذه أداء طریقة في دورًا المكاني               التحدید
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الهویة محل تحل ما حد إلى والتي مشتركة هویة لها واحدة مجموعة النهایة في یصبحون                 وكیف
 األصلیة وتتحداها.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 نورا صالح الدین العبادي
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 الجئون عبر الحدود: دراسة لعملیات عبر الحدود عبر أجیال مختلفة

 في روایة "الالجئ" ألالن جراتز
 

الداخلیة الصراعات تصاعد ظل في العالم على وطأًة الراهنة األزمات أشد إحدى الالجئین أزمة                تعد
وعلى بحیاتهم. للنجاة أوطانهم من للهروب الكثیرین واضطرار األرض بقاع شتى في              واإلقلیمیة
شهدت الماضیة القلیلة السنوات أن إال التاریخ بدء منذ البشریة السمات أحد هو الترحال أن من                  الرغم
في سواء منبوذین كونهم في لالجئین األساسیة المشكلة تكمن الالجئین. أعداد في ملحوظًا               ارتفاعًا
علیها یطلق كما "العتبیة" أو الدائمة البینیة من حالة في هم لذا لهم، المضیفة البلدان في أو                   أوطانهم
للكاتب Refugee بالدهم. وخارج داخل تهدیدَا ویعتبرون الحدود عبور من دائمة حالة في               لكونهم
النازیة ألمانیا في یعیش یهودي طفل وهو جوزیف أطفال: ثالثة قصة تروى جراتز آالن                والصحفى
طفل وهو ومحمود التسعینیات فترة في كوبیة طفلة وهى وإیزابیل العشرین، القرن من الثالثینیات                في
البحث ویهدف واألمن، للجوء طلبًا قاسیة برحالت الثالث األطفال یقوم .2015 في حلب من                سوري
للحدود كعابرین وظروفهم أزمنتهم اختالف على الروایة في الالجئون بها یقوم التى الرحلة               لدراسة

 على المستویین الجسدي والنفسي.

❋❋❋❋❋ 
 

 نیرة سعد
 (كلیة اآلداب، جامعة عین شمس)

 
 سرد النساء لتجارب الكرب في مناطق الصراع: دراسة لمذكرات مختارة

 

مناطق في خصوصا - كتابة وتسجیلها والمتناثرة المؤرقة تجاربهم لسرد األشخاص بعض              یلجأ
یعبرعن كما الوجود، مشروعیة اكتساب في رغبة عن والسرد للحكي الدافع ویصدر              الصراع.
السرد، ویعد الشخصیة. الهویة وتحقیق القوة من نوع بخلق یسمح بما الذات عن للتعبیر                الحاجة
وكذلك هویتهن، على والتأكید بهن، المحیط العالم استیعاب في محوریة أداة للنساء، بالنسبة               وبخاصة
تندرج والتى الصراع، مناطق في یواجهنها التى كتلك الرهبة شدیدة التجارب تمثل في مساعدة                وسیلة
لتوثیق واضحة أهمیة ذات التجارب تلك سرد محاوالت تصبح لذلك (التروما). الكرب تجارب               تحت
بحث وكذلك والخاص، العام بین التفاعل أوجه توضح كما جمعي، أرشیف وإتاحة األحداث               تلك
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مذكرات من نماذج بحث إلى الدراسة هذه تهدف والعام. والسیاسي الشخصي بین الفاصلة               الحدود
وتستخدم بهن. المحیط والواقع لذواتهن بهن خاصة رؤیة تعكس الكتابات هذه أن وكیف               النساء
المختارة، النصوص ومقارنة لتحلیل النظریة األطر من عدد من الصلة ذات المفاهیم بعض               الدراسة
على الدراسة وتركز (تروما). الكرب نظریة وكذلك المرأة، ودراسات الذاتیة، السیر دراسات              وهي
 نصین، هما "العبور" (2015) للسوریة سمر یزبك و"شییان دو جییر" (2000) للفرنسیة آن نیفات.

 

❋❋❋❋❋ 
 

 هالة جمال سامي
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 بین التاریخ وحكایته: الحكایة الخیالیة كسرد تاریخى بدیل في روایة

 "حكایة جریم الخیالیة األخیرة" لهایدن میدلتون
 

هذه ضمن ومن المستمر، والنقاش للتساؤل المطلقة المعطیات تخضع الحداثة بعد ما إطار               فى
األمم انتصارات من المكون الثابت الكیان ذلك یعد لم حیث للتفكیك قابل التاریخ أن نجد                 المعطیات
والحكایات القصص من مجموعة إلى یتحول ولكنه عظام، وأحداٍث ألعدائها الشعوب             ومقاومة
المطلقة. الحقائق مفهوم من التاریخ تجرید یتم وبذلك الزمان عبر والَتَلُون للتغییر القابلة               واألساطیر
"الجمال حكایة تضافر على (1999) األخیرة" الخیالیة جریم "حكایة روایته في میدلتون هایدن               یعمل
للكبار "حكایات مؤلف جریم یاكوب لحیاة ذاتي وسرد الحدیث ألمانیا تاریخ سرد مع الخیالیة                النائم"
في میدلتون یقدمه والذي الحدیث، ألمانیا وتاریخ الشخصي التاریخ بین التماهي فیحدث              والصغار".
بدورها تصبح التى الخیالیة والحكایة التاریخ بین الحدود تتالشى وهكذا النائم"، "الجمال حكایة               شكل
الرسمي التاریخ بین ما یحدث الذي التمازج عملیة دراسة البحثیة الورقة هذه تقترح بدیًال.                تاریخًا
كما علیه، متعارف هو كما التاریخ مفهوم لتفكیك أداًة األدبي النص یصبح حیث الخیالیة                والحكایة
األلمانیة األقالیم بین الوحدة أعتاب على وذلك الحدیث ألمانیا تاریخ حكایة على الضوء إلقاء                تقترح
التاسع القرن من الثانى النصف في األلمانیة للدولة الثانیة الحقبة قیام بیسمارك وإعالن               المتعددة

 عشر.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 هالة درویش
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 روایة تكوین الشخصیة عبر الحدود الوطنیة: قراءة لروایتین معاصرین

 عن حیاة المهاجرین
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الدراسات وتوضح تجاربهم. عن الكتاب فیها عبر أدبیة أعمال ظهور إلى والهجرة العولمة               أدت
الذین السابقة المستعمرات مواطني من الكثیرین هجرة شهد والعشرین الحادي القرن أن              االجتماعیة
المعاصرة الروایات وتصور األم، الوطن مع قویة روابط على الحفاظ محاولة مع الغرب في                استقروا
روایة المثال سبیل على الروایات هذه من الروایات. هذه أبطال ومعاناة صراع وأدواتها               بأحداثها
خالد أفغاني أصل من األمریكي للروائي The Kite Runner ) 2003) الورقیة" الطائرة               "عداء
النظام سقوط من مضطربة أحداث خلفیة على القصة أحداث وتقع .1965 عام ولد الذي                حسیني
أما المتحدة. الوالیات إلى الالجئین نزوح حتى السوفیتي، بالتدخل مرورًا أفغانستان، في              الملكي
األصولي" "المتردد المعاصرة روایته وكتب ،1971 عام ولد باكستاني كاتب فهو حامد،              محسن
بطلها عن سبتمبر ، 11 أحداث بعد ما قصة وهي (The Reluctant Fundamentalist (2007             
عقب على رأًسًا األمور تنقلب ولكن المتحدة، الوالیات إلى یهاجر ،الذي الطموح الباكستاني               الشاب
السردي الشكل ذلك Bildungsroman الشخصیة تكوین روایة وتعتبر سبتمبر. 11 أحداث             بعد
ألنه الروایتین هاتین في الشخصیة األنماط لتمثیل المناسب األدبي النوع األلمانیة الجذور ذو               الفرید
محیطها في الصراعات ظل في واالجتماعیة النفسیة الناحیة من البطل شخصیة بتطور              معني
للصراعات والتعرض السیاسیة التوترات ومواجهة الهجرة تجربة ثم ومن والثقافي،            الجغرافي
للحدود العابر لألدب نموذجین بوصفهما الروایتین دراسة إلى البحث یهدف            الثقافیة.
لتوضیح محاولة في ،Bildungsroman الشخصیة تكوین وروایة Transnational literature         
الشخصیات تمكنت وكیف العولمة ظل في العالم وقسوة الثقافات، مختلف بین والعیش الهجرة               تأثیر
الشخصیات نضج في كبیر بشكل أسهم مما وخارجها، الحدود داخل للتواصل سبل إیجاد               من

 وتطورها على المستوى الشخصي واإلنساني.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 هالة زكریا خلیفة
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 نساء ورجال باحثون عن هویة المرأة: األسطورة والرمز في ثالث روایات

 
أعماق في بالغوص تمیزن الالتي البریطانیات الكاتبات من میردوخ وأیریس كارتر أنجیال              تعد
موضوعات بطرقه معروف فهو مصري ومؤرخ كاتب وهو زیدان یوسف أما األنثویة،              التجربة
نحو على واألسطورة الرمز یتواجد الجدیدة" حواء عند "الحب كارتر أنجیال روایة فى               جدیدة.
تعج مدینة لیجد نیویورك إلى لندن من اإلنجلیزي الجامعي المدرس إیفیلین یصل الروایة في                مكثف.
ویذهب حملها. من التخلص على یجبرها السمراء الفتاة لیلى حمل في یتسبب أن وبعد                بالفوضى،
لیصبح جنس تغییر لعملیة تخضعه التى لیلى والدة طریق عن اختطافه یتم حیث الصحراء إلى                 إیفلین
من مختلفة أنماطا یمثلون الذین األشخاص من المزید مجابهة في ذلك بعد إیف وتبدأ حواء. أى                  إیف
یهدف العالم. نهایة بقرب واإلحساس الفوضى من المزید وسط یحدث ذلك كل والخضوع.               السیطرة
أغوار سبر تحاول روایة خالل من العمل في الموجودة والرموز األساطیر بعض دراسة إلى                البحث
على بالنهایة. وشیك إحساس ظل في النوع أو العرق طریق عن سواء والسیطرة القوة فرض                 سیاسة
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زیدان. لیوسف األفعى" و"ظل میردوخ ألیریس "الناقوس" روایة أیضا هناك كارتر، روایة              خلفیة
نحو دورا رحلة وخالل المتسلط. زوجها حیث الریف إلى لندن من دورا رحلة میردوخ روایة                 ترصد
دینیة، شبه إخوان جماعة إطار داخل دفینة ورغبات متشابكة عالقات الروایة ترصد ذاتها               تحقیق
أیضًا ترصد فهى زیدان روایة أما وأسطورة. رمز من یمثله بما الناقوس اكتشاف مع                بالتزامن
الروایة تستعرض وبینما شئ. یمیزه ال الذي عبده بزوجها البطلة عالقة خالل من األنثویة                التجربة
أهم من واضحة. بصورة أمامها عبده یتقزم األساطیر من زمني مخزون من النابعة األنثى                قداسة
تحقیق عن وبحثها المرأة ورحلة والرمز األسطورة بین العالقة على الضوء إلقاء البحث               أهداف

 الذات.

 
❋❋❋❋❋ 

 
 

 هالة كمال
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 فیرجینیا وولف كاتبة عابرة للحدود األدبیة والهویات الجندریة

 
حداثیة كاتبة فباعتبارها وولف. فیرجینیا كتابات في الحدود عبور مسألة دراسة إلى البحث هذا                یسعى
لما نقدیا اهتماما نالت كما مؤثرة أعماال (1941-1882) وولف فیرجینیا أنتجت نسویة، ورائدة               بارزة
جندریة رؤیة من تحمله وبما مختلفة، أدبیة أنواع إلى انتمائها حیث من تنوع من كتاباتها به                  تتمتع
والهویات األدبیة األنواع بین التقاطع مساحات وتحلیل تحدید إلى الدراسة هذه وتهدف              واضحة.
فیرجینیا كتابات تناول في نسویا نقدیا منهجا الدراسة وتتبنى وولف. فیرجینیا أعمال في               الجندریة
الواقع كتابة بین فاصلة حدودا تضع التي التقلیدیة بالقیود كتاباتها التزام عدم إلى یستند                وولف،
(1927) الفنار" "إلى روایة وهما البارزة، روایاتها من روایتین على الدراسة وستركز              والخیال.
سیرة "أورالندو: وروایة الشخصیة، حیاتها من عناصر على احتواء األكثر الروایة تعتبر              والتي
رجال كونها بین تجمع خیالیة لشخصیة واقعیة حیاة بسیرة یوحي ما تقدم والتي (1928)                حیاة"
مقاالت یضم كتاب في الواردة وكتاباتها وأفكارها تعلیقاتها بمصاحبة الروایتین قراءة وسیتم              وامرأة.
الذاتیة حیاتها عن مقاالتها إلى االلتفات مع بقلمها، مكتوبة مختارة رسائل یضم وآخر               مختارة
"النساء كتاب في المجموعة النقدیة وتأمالتها (1976) الوجود" "لحظات كتاب في             المنشورة
فیرجینیا كتبت كیف اآلتي: األساسي السؤال على اإلجابة إلى الدراسة وستسعى .(1979)              والكتابة"
الفرعیة األسئلة من عددا یثیر سؤال وهو الجندریة؟ والهویات األدبیة األنواع حدود عبر               وولف
في الذاتیة السیرة روایة إلى الفنار" "إلى روایة تنتمي مدى أي إلى الدراسة: قید بأعمالها                 المتعلقة
رسم في الجندریة الحدود "أورالندو" روایة تعبر وكیف األدبیة؟ واألنواع الذاتیة السیرة نظریة               إطار
العناصر هي وما الروایتین، في الذاتیة السیرة عناصر هي ما عام: وبشكل المحوریة؟               الشخصیة

 الروائیة فیهما؟ وأخیرا: كیف تعبر فیرجینا وولف عن رؤیتها النسویة عبر كتابتها الروائیة؟
 
 

❋❋❋❋❋ 
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 هایدي محمد بیومي
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 عبور الحدود لمقابلة سوبرمان: دراسة عن داللة سوبرمان كرمز في "الطفل الطائر"

 و"بیكاس"
 

باهتمام والشباب لألطفال المقدمة األدبیة واألعمال األفالم في الخوارق األبطال موضوع             حظي
الدراسة هذه إلیه تسعى ما وهو المستهدف الجمهور على الشخصیات تلك لتأثیر نظرًا بالغ                أكادیمي
في الخارق) الرجل (أو سوبرمان وتحدیدًا الخوارق األبطال ورمزیة داللة على الضوء بتسلیط               وذلك
الكردستاني والفیلم ماكموالن بیري للكاتب (2009) الطائر" "الطفل القصیرة األمریكیة            القصة
سیكولوجیة نظریتي بتطبیق الدراسة تقوم وسوف قادر. كارزان إخراج من (2012)             "بیكاس"
قوة یمتلك كرمز سوبرمان أهمیة إلبراز المختارة األعمال على الخارق والبطل الخوارق              األبطال
وهو البحث، موضوع األعمال في األبطال األطفال حلم هو وهذا لها، حدود ال وحریة                خارقة
الوالدین إلعادة وذلك كسوبرمان؛ والمكان الزمان تعبر التي الخارقة القدرات هذه مثل على               الحصول
الضوء البحث سیلقي كما الضائعة. أحالمهم وتحقیق المسلوبة حقوقهم إعادة وكذلك للحیاة              المقتولین

  على المشاكل التي تواجه األطفال األبطال بوجه عام كالفقر والعنف واالضطهاد.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 هبة إسماعیل بكري
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 هل تكمن االختالفات في عین الناظر فقط؟: دراسة عن استخدام وتدریس اللغة

 اإلنجلیزیة ألهداف أكادیمیة للباحثین العرب
 

والنشر العلمي البحث في عدة مشاكل أولى كلغة اإلنجلیزیة باللغة الناطقین غیر الباحثون               یواجه
ومن العربیة. اللغة عن أكادیمیة كلغة اإلنجلیزیة اللغة خصائص اختالف إلى نظرًا وذلك               الدولي،
األكادیمیة النصوص من واقعیة ألمثلة التعرض وعدم الكافي التدریب تلقي عدم المشاكل تلك               أسباب
منظومة مع التعامل أهمیة شرح إلى البدایة في الورقة هذه تتعرض الباحث. مجال في                المتخصصة
أو اللغة أصحاب من سواء بها المساهمین من تتشكل متطورة كمنظومة أكادیمیة ألهداف               اإلنجلیزیة
المختلفة والثقافیة اللغویة الخلفیة تسببها التي المشاكل على الضوء الورقة وتلقي لها.              الدارسین
غیر إلى أكادیمیة ألهداف اإلنجلیزیة باللغة الكتابة تدریس في الفاعلة المناهج من لمجموعة               وتتعرض
على أجریت متخصصة أبحاث نتائج بعرض الورقة وتختتم أولى، كلغة اإلنجلیزیة باللغة              الناطقین
الحلول بعض وتقترح تواجههم التي المشاكل فتعرض أم، كلغة العربیة باللغة ناطقین مبتدئین               باحثین

 العملیة.

 

❋❋❋❋❋ 
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 هبة جابر عبد العزیز
 (جامعة اإلسكندریة)

 
 توثیق لصدمات ما بعد الهجرة وصعوبات الحیاة في مخیمات الالجئین في المجموعة

 القصصیة "من  الخیام" البتسام شاكوش وصفحات التواصل االجتماعى ومجلة
 "ناشیونال جیوجرافیك" اإللكترونیة

 
في القاسیة بحیاتهم المرتبطة المستمرة التحدیات من والعدید العدید السوریون الالجئون             یواجه
حیاتهم مع التكیف على الالجئین من العدید المستحیله المعیشیة الظروف وتجبر الالجئین.              مخیمات
وبینما لها. اضطروا التى التوطین إعادة عملیة مع للتأقلم هائلة ومرونة قوة بإظهار وتلزمهم                الجدیدة،
القصصیة المجموعة في - المخیمات مغادرة رفضت التى السوریة الالئجة – شاكوش ابتسام               تقدم
وأهوال الصدمات قصص على تركز التى الالجئین/الحدود لكتابات مثاال (2016) الخیام"             "من
التواصل مواقع في السوریین الالجئین صور فإن القوة، جوانب وتهمل الحرب بعد              الحیاة
وتنوه االختالط مظاهر على الضوء تسلط اإللكترونیة جیوجرافیك" "ناشیونال ومجلة            االجتماعي
الالجىء لمأساة شاكوش تصویر الدراسة هذه وتقارن الجدیدة. حیاتهم مع الالجئین تكیف              بسبل
جیوجرافیك" و"ناشیونال االجتماعي التواصل وسائل على تداولها یتم التى والصور            السوري
في الالجئین لحیاة الحقیقیة الحیاة نقل في نجحت قد الكاتبه كانت إذا ما دراسة بهدف                 اإللكترونیة
كفاح وتعكس المخیمات، في السریة الحیاة على الضوء الخیام" "من مجموعة وتلقى              المخیمات.
من كل وتؤكد تطاق. ال قاسیه ظروف ظل في الحیاة قید على البقاء أجل من واألطفال                  النساء
التفاصیل تتواجد حیث للسوریین الجدیدة المنازل هى السوریة المخیمات أن والصور             القصص
الجدید السجن تشبه الهشه المخیمات فهذه حدود. وبال سقف بدون المخیمات في لحیاتهم               الكاملة
وتضیف باألمن. الشعور وانعدام الثقیل النفسي والعبء التقاعس یحتضن الذي السوري             للمجتمع
جدیدة مجتمعات في الالجئ اندماج وتعوق االغتراب عنصر على تركز الالجئین صور أن               الدراسة
الجماعیة الحیاة القصص تؤكد وبینما عادیة. غیر حیاتیة تجارب مواجهة في جدیدة أفكار               ذات
مختلفة. بطرق البقاء في الفرد نجاح قصص تروى الصور فإن جدید، اجتماعى إطار في                للسوریین
الالإنسانیة الظروف وسط العیش مواصلة في الالجئین محاوالت تبرز الفن أشكال كل أن               والخالصة

 للمعیشة في المخیمات.
 

❋❋❋❋❋ 

 
 هدى عبد اهللا الحضري

 (الجامعة البریطانیة بمصر)
 

 مدن ذات شخصیة: أنثروبولوجیا الحضر في بعض أعمال عبد الرحمن منیف
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كتابته بعد واسعة شهرة نال األول، الطراز من عربي كاتب هو (2004 -1933) منیف الرحمن                 عبد
"أدب قائمة تحت تصنف ما كثیرًا والتى (1989 -1984) الملح" "مدن خماسیة األشهر               لعمله
االجتماعیة والتغیرات العربیة الجزیرة شبه منیف الرحمن عبد یصور الخماسیة هذه وفى              البترول"؛
منیف الرحمن عبد أن من الرغم وعلى البترول. الكتشاف كنتیجة تطرأ التى واالقتصادیة               والسیاسیة
فإن المجمل، وفى الغرب. في الكافي بالقدر یحظ لم أنه إال العربى العالم في النقاد اهتمام على حاز                    قد
خالل من عنها التعبیر یتم وكیف السیاسیة مواقفه على أساسى بشكل انصب منیف بأعمال                االهتمام
الجم اهتمامه أو األدبي أسلوبه یخص فیما وافیة دراسة تلق لم أعماله أن غیر األدبیة؛                 أعماله
یحتل 'المكان' إن الواقع، في حواضر. إلى تحولها وكیفیة الصغیرة المدن على تطرأ التى                بالتغیرات
فقط یمثل ال 'المكان' بأن القول یمكننا الذي الحد إلى منیف الرحمن عبد أعمال في عریضة                  مساحة
عن تتحدث شخصیة أو بذاتها قائمة شخصیة یصبح أن إلى یمتد بل الحكي، عناصر من                 عنصرًا
الكتاب بأن منیف یؤكد حیث (1994) األربعینیات" في عمان مدینة: "سیرة كتاب ذلك ومثال                ذاتها.
وفي الحیاتان. وتقاطعت تداخلت وإن نفسه الكاتب حیاة سیرة ولیس عمان، وتطور حیاة سیرة                یعد
القرن من األول النصف في بغداد لمدینة منیف الرحمن عبد یؤرخ (1999) السواد" "أرض                ثالثیة
یتتبع منیف الرحمن عبد فإن الملح" "مدن خماسیة إلى وباإلشارة باشا. داوود حكم أیام عشر                 التاسع
الرحمن عبد أعمال فإن وإجماال، العربیة. الجزیرة شبه في المدن من لعدد والتمدن التحدیث                عملیة
هذه تبدیه لما الحضر أنثروبولوجیا والسیما منظور، من أكثر من وتحلیلها قراءتها یمكن               منیف

 األعمال من اهتمام وتركیز على المكان وتطوره.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 هدى منیر محمد
 (كلیة اآلداب، جامعة القاهرة)

 
 تصویر الحیاة في مخیمات الالجئین: تحلیل اجتماعي معرفي

 للنماذج العقلیة في قصیدتین
 

معان تقییم وإعادة التفكیر على اإلنسان تجبر مریرة تجربة هي الالجئین معسكر في العیش                تجربة
الكتاب من الكثیر كتب وقد البطيء. والموت الحیاة قید على البقاء مثل العیش لفكرة                مختلفة
لتجسید محاولة في أیضا الشعراء من الكثیر وتناولها األلیمة، التجربة هذه عن واألدباء               والصحفیین
تطبیق خالل من الباحثة تحاول البحث هذا وفي الشعریة. التجربة خالل من الصادمة التجربة                هذه
المستخدمة العقلیة النماذح على وتعلق تفسر أن للخطاب النقدي للتحلیل اإلدراكي االجتماعي              المنحى
الالجئین" معسكر و"في أتشیبي، تشینوا النیجیري للشاعر الالجئین" معسكر في "أم قصیدتي              في
وتوظیفها وطریقة النماذج هذه اختیار أسباب لفهم محاولة في شینجونو؛ جولیوس الزیمبابوي              للشاعر

 في القصیدتین.
 

❋❋❋❋❋ 
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 هند خلیل
 (الجامعة البریطانیة بمصر)

 
 دراما الخیال العلمي: األدب البیني لتخطي الحدود

 
من مزیج فهو لالهتمام"، والمثیرة المحیرة المتجاورات "بأدب العلمي الخیال أدب             یوصف
واإلنسانیات. والفلك والفلسفة والتاریخ واألدب المعلومات ونظم البیولوجیا تشمل متعددة            تخصصات
یقوم إذ والدارسین، والباحثین الكّتاب اهتمام خالل من ازدهارا مؤخرا العلمي الخیال أدب شهد                ولقد
یمكن كما أیضا. الستقرائه ولكن فحسب بالمستقبل للتنبؤ لیست كتقنیة العلمي الخیال باستخدام               الكتّاب
الخیال كّتاب ویناقش مخاطرها. من والتحذیر التكنولوجیة التطورات تخیل في دور له یكون               أن
واالحتباس المختلفة واألوبئة واالستنساخ النووي التدمیر مثل الموضوعات من العدید            العلمي
بمهارة یستخدم العلمي الخیال فإن وكذلك المستقبل. ورسم لتخیل وذلك اإللكتروني والفضاء              الحراري
وعنوانها كاباك كارل للكاتب علمي خیال مسرحیة ألشهر التقدیم إلي الدراسة هذه تهدف               للنقد.
خالل من كاباك یوجهه الذي النقد یتضح وفیها .(1921) العالمیة" للروبوتات روسوم              "مصنع
كأداة العلمي الخیال یستخدم حیث اإلنسانیات، بعد ما ونظریة العلمي الخیال مسرح أدوات               استخدامه

 لتوجیه النقد لمجتمعه. كما تبین المسرحیة محاوالته لتخطي الحدود.
 

❋❋❋❋❋ 

 

 وائل مصطفي الصاوي
 (كلیة اآلداب، جامعة الفیوم)

 
 الخریطة والنص: المواجهات الجیو-أدبیة حول الفضاء المكاني في النظریة األدبیة

  
وتجاذب تنافر في ظال أنهما إال البعض، بعضهما إثراء في واألدب الجغرافیا من كل ساهم                 لطالما
صراع أنها على الجیو-أدبیة المواجهات تلك یصوران اللذین مبحثیهما وثقافة بطبیعة لتأثرهما              نتیجة
الناجمة المنهجیة الفوارق وتزیل الفواصل تهدم التقاء نقاط بزغت الصراع هذا خضم في لكن                دائم.
التي البینیة قدرتهما المواجهات تلك وأظهرت المتغایرین، المبحثین هذین بین الثقافیة الفجوة              عن
مثل، االلتقاء لحظات في اآلخر وإثراء تأویل على كلیهما وقدرة التأصیلیة الحدود تجاوز في                تكمن
بإلقاء البحث یقوم األدبي. النص داخل عدة مكانیة تمثیالت على الضوء إلقاء المقال، سبیل                على
الجغرافیا، أدب التالیة: الجیو-أدبیة المواجهات تفرزها التي المكانیة التمثیالت تلك على             الضوء
تلك أن بالذكر والجدیر البیئي. والنقد والجیو-شعریة والجیو-نقد األدبیة والكارتوجرافیا            والجغرافیا
منذ واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم في المكاني بالتحول یسمى ما أعقاب في تطورت قد               المواجهات
إلى األدبیة النظریة في المكاني الفضاء دراسة نحو التحول هذا ویستند الماضي. القرن               تسعینیات
الخبرة تفسیر في المكاني البعد وأهمیة مغزى إبراز یمكنها الجیو-أدبیة المواجهات أن مفادها               فرضیة
لمفهوم المجازي اإلطار فإن لذا واالجتماعي. التاریخي للبعدین بالنسبة الحال كان كما              اإلنسانیة
كما األدبیة، النصوص في الطبیعیة واألنساق واألماكن المكانیة الفضاءات یمثل والنص"             "الخریطة
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أو الدیكور ضروب من یسیرًا ضربًا أنه على المكاني الفضاء مثلت طالما التي الفكرة یدحض                 أنه
مفهومًا غدا المكاني للفضاء المجازي االطار هذا فإن ثم ومن المحاكاة. وسائط أحد أو خلفیة                 مجرد
الهدف فإن لذا األدبیة. النظریة في داللیًا وعنصًرا فاعلة بنائیة وقوة لألفكار تولیدیة وطاقة                سردیًا
ترسم التي الجیو-أدبیة للمواجهات المختلفة والنقدیة النظریة األطر إبراز هو البحث هذا من               الرئیسي
واالختالفات واألهداف األسالیب على الضوء وإلقاء األدبي، النص في المكاني الفضاء             خریطة

 والتقارب بین هذه المواجهات البینیة.
 
 

❋❋❋❋❋ 
 

 وسام محمد عبد الخالق إبراهیم
 (جامعة طنطا)

 
 اإلقناع في إعالنات مكافحة التدخین: نهج متعدد الوسائط

 
على المتلقین تشجع التي اإلعالنات تتناول ال لكنها اإلقناع في اإلعالنات تأثیر الدراسة هذه                تتناول
المتلقین بمصلحة تهتم التي اإلعالنیة الحمالت على أساسیة بصورة تركز بل والشراء،              االستهالكیة
هذه تقتصر وسوف األطفال. وتطعیم الوزن وإنقاص التدخین مكافحة حمالت مثل أولویاتها              كأهم
و المدخنین من كل على للتدخین الشدیدة للخطورة نظرًا التدخین مكافحة حمالت على               الدراسة
إقناع في بالغ أثر لها التدخین مكافحة إعالنات أن ظهر وقد المدخنین. غیر من بهم                 المحیطین
الجاردیان جریدة عرضتها التي الدراسات إحدى أن بالذكر جدیر التدخین. عن باإلقالع              المدخنین
جنیه ملیار 1.5 من یقرب ما البریطانیة الصحیة الخدمات هیئة یكلف التدخین أن إلى تشیر                 البریطانیة
مجموع أضعاف خمس یعادل ألنه صادم رقم وهو سنویًا، شخص 120000 ویقتل سنویا               استرلیني
مجتمعین. واإلیدز واالنتحار والمخدرات الكحول وإدمان السیارات حوادث تسببها التي            الوفیات
التدخین لمكافحة إعالنیة حملة لرعایة البریطانیة الصحیة الخدمات هیئة اإلحصائیات هذه             دفعت
ألهم وقد التدخین. عن باإلقالع شخص ملیون من أكثر إقناع في الحملة هذه نجحت وقد عامین                  مدتها
تولیفة تقدم ألنها المطبوعة اإلعالنات تتناول التي الدراسة هذه اإلعالنیة الحمالت هذه مثل               تأثیر
ینجح مدي أي إلي التالیة: األسئلة عن اإلجابة الدراسة تحاول اللفظیة. وغیر اللفظیة اللغة من                 شیقة
تستخدمها التي الوسائل هي ما التدخین؟ مكافحة إلعالنات شامل تحلیل تقدیم في الوسائط متعدد                النهج
الدراسة تستخدم و التدخین؟ عن باإلقالع المتلقین إقناع في الوسائط متعددة التدخین مكافحة               إعالنات
عن لوفین وفان كریس نظریة اإلقناع على قدرتها وتقییم التدخین مكافحة إعالنات تحلیل أجل                من

  تعددیة الوسائط (2001)، وكذلك نظریة أرسطو في اإلقناع.
 
 

❋❋❋❋❋ 
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 ولید الدمرداش- وسام إبراهیم
 (كلیة التربیة، جامعة طنطا)

 
 مدخل لغوي إیجابي لمنشورات الفیسبوك العربیة لخبیرتین مصریتین

 في شئون األسرة و مهارات الحیاة
 

على العائالت یساعد الذي النفسي العالج فروع أحد الحیاة ومهارات األسرة شئون استشارات               تعد
بین األسریة المشاكل حل على االستشارات تلك وتساعد أفضل وبصورة صحیحة بطریقة              التواصل
والتحكم واالحترام والكذب والثقة الزوجیة الخیانة مثل الزوجین أحد لها یتعرض التي أو               الزوجین
والرومانسیة، والصداقة والحب والغیرة والعنف السلطة وصراع والصراع والتواصل الغضب            في
والطالق واالنفصال واإلدمان والزوجة الزوج وعائلة واألبوة المالیة واألمور والحمیمیة،            والجنس،
مجال أصبح وقد وغیرها. واالكتئاب والقلق والخوف والحزن واألزمات النفسي والضغط             والوحدة
من الكثیر وظهر مصر في المربحة المجاالت من الحیاة ومهارات األسرة شئون في               االستشارات
كما مستمرة، بصفة التلیفزیونیة البرامج في استضافتهم یتم الذین المجال هذا في الخبراء               مشاهیر
المتابعین. من كثیر لهم و الفیسبوك على صفحاتهم عبر الناس مع الخبراء هؤالء من عدد                 یتواصل
وتقدم حشمت وغادة الدمرداش هویدا هما مصریتین خبیرتین علي خاصة بصفة تركز الدراسة               هذه
اإلجابة الدراسة تحاول كما فیسبوك. على بنشره تقومان الذي للمحتوى إیجابیا لغویا تحلیال               الدراسة
استشارات مجال في العربیة باللغة الخطاب تمیز التي الصفات هي ما التالیة: البحثیة األسئلة                على
هویدا منشورات في العربیة باللغة الخطاب تمیز التي الصفات هي ما الحیاة؟ ومهارات األسرة                شئون
أي إلي حشمت؟ غادة منشورات في العربیة باللغة الخطاب تمیز التي الصفات هي ما                الدمرداش؟
مجال في العربیة باللغة للخطاب شامًال تحلیًال التقییم ونظریة اإلیجابي اللغوي المدخل یقدم               مدي
اإلیجابي اللغوي للمدخل هامًا تطبیقًا الدراسة وتقدم الحیاة؟ مهارات و األسرة شئون في               االستشارات
في االستشارات مجال طبیعة على الضوء تلقي كما العربیة، باللغة الخطاب على التقییم               ونظریة

 شئون األسرة و مهارات الحیاة في مصر.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 

 یاسمین أحمد سوید
 (جامعة العلوم الحدیثة واآلداب)

 
 تمثیل التراث الثقافي واإلثني في الفضاء اإللكتروني: األرشیف الرقمي

 والمشاركة المجتمعیة
 

أكبر بشكل التركیز یتم حیث الرقمیة اإلنسانیة بالعلوم متزایدًا اهتمامًا والعشرون الحادي القرن               یشهد
متعدد أكادیمي مجال هي الرقمیة اإلنسانیة والعلوم الثقافي. المنتج تطویر فى التكنولوجیا دور               على
اإلنسانیة، العلوم وتفسیر لدراسة الرقمیة واألدوات الحاسوبیة التقنیات فیه تستخدم            التخصصات
الورقة وتركز والتحلیل. والنشر الرقمیة األرشفة مثل األنشطة من كبیرًا عددًا المجال هذا               ویتضمن
خالل من ونشرها المعرفة إنتاج وطرق التكنولوجیا بین العالقة وتستكشف الرقمیة األرشفة              على
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والثقافى. العرقي التنوع قضایا على التنازع فیه یتم موقع أو ثقافي كمنتج الرقمي لألرشیف                النظر
األرشیفات في إسكاتها تم التي األصوات استعادة في الرقمیة األرشفة إمكانات من الرغم               وعلى
األرشیف تعیق والعرقى الثقافي التنوع تمثیل فى رقمیة فجوة وجود من مخاوف فهناك               التقلیدیة،
تتعلق األرشیفیة الفجوة هذه أسباب أن النقاد من العدید ویؤكد إمكاناته. كامل تحقیق عن                الرقمي
حیث الباحثین؛ أو والمفكرین التكنولوجیة األدوات مطوري أى المجال، هذا في الرئیسیة              باألطراف
التنوع لتمثیل محدودة إمكانات یوفر الرقمیة األدوات تصمیم أن على النقدیة اآلراء بعض               تؤكد
االعتبار. بعین الرقمیة لألدوات الثقافى البعد بأخذ التكنولوجیا مطوري وتطالب والعرقي،             الثقافي
النهائیة القرارات یتخذون الذین هم ألنهم المفكرین عاتق على تقع المسئولیة أن آخرون یؤكد                بینما
المفكرین یطالبون لذلك الرقمى؛ األرشیف فى عرضها وطریقة واستبعادها المواد بإدراج یتعلق              فیما
إلى الورقة هذه تهدف الواسع. األدبى الصیت ذات التقلیدیة النصوص في اهتمامهم حصر               بعدم
مهمة اآلن حتى اتخاذها تم التي الخطوات بأن االعتراف رغم أنه وتؤكد الثنائي المنظور هذا                 تجاوز
یترك أن یمكن القضیة هذه من فقط جانبین على المفرط النقدي التركیز أن إال وضروریة،                 للغایة
للتعاون ناجح نموذج على الورقة وتعتمد . المجتمع مشاركة عنصر وهو األهمیة في مساویا                عنصرًا
"Gibagadinamaagoom" أرشیف أنشأوا الذین والمجتمع والمفكرین التكنولوجیا مطوري          بین
الشمالیة. أمریكا في األصلیین السكان قبائل إحدى وهي أوجیبوا، لقبیلة الثقافي باإلرث یحتفي               الذي
على یساعد الرقمي األرشیف إنشاء عملیة في المجتمع ألفراد الفعال الدمج أن إلى الورقة                وتخلص
خیارات وهى عرضها، وكیفیة المواد اختیار عملیة في التحكم لها ویتیح المهمشة األطراف               تمكین
ویؤدي التكنولوجیا. لمطوري الفنیة القرارات على مشاركتهم تؤثر كما الباحثین على تقتصر ما               عادة

 هذا بالتالي إلى تمثیل إثني وثقافي أكثر أصالة وشموًال.
 

❋❋❋❋❋ 
 

 یاسمین مطاوع
 (الجامعة األمریكیة بالقاهرة)

 
 هل أغرس جذوري في أرض جدیدة؟: الهجرة المؤقتة في أدب الیافعین

 
أسباب لعدة مكتمًال أدبیًا نوعًا لیصبح العربي الیافعین أدب تطویر تم ، الماضیة الخمس السنوات                 في
كتابین على البحث هذا یركز حدیثًا، الصادرة الممیزة الكتب ومن المحفزة. الجوائز رأسها               على
الدین، شرف فاطمة للكاتبة "كابتشینو" وهما الهویة، وتشكیل الهجرة في مختلفین اتجاهین              یمثالن
لبنان إلى فرنسا من المراهقة سن في لبنانیة فتاة هجرة حول یدور والذي اتصاالت جائزة على                  الحائز
هدیل للكاتبة القاهرة من قاهري فتى هجرة حول یدور الذي قنا" في و"سنة ،(2017) إلیها العودة                  ثم
خاللها من ویتناوالن عام، من أكثر تستمر لم هجرة تجربة حول النصان یدور .(2014)                غنیم
الوقت. ذات في أجنبیة وغیر أجنبیة أعین خالل من العالم وتقدیم برؤیة المتعلقة الضمنیة                السیاسات
مدن بین والحركة والریف المدینة بین االنتقال عن الناتج االغتراب بین البحث هذا أطروحة                وتوازي
وتحول البلوغ، مرحلة في المعرفي التطور على تحدیدًا البحث ویركز العولمة. زمن في               العالم
المطاف نهایة وفي وتقبله، فهمه ثم ومن المجتمع بها ینتقد التي والطرق المراهق، محیط في                 العالقات

 التفاعل معه وااللتزام به مما یساعد على تشكیل هویته.
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❋❋❋❋❋ 
 
 

 یسریة أحمد علي الهمشري
 (جامعة دمنهور)

 
 أنماط التعلم والذاكرة الكالمیة العاملة واألداء الخطابي لطالب الجامعة

 
واألداء العاملة الذاكرة وقدرة التعلم تفضیالت خالل من الخطابي لألداء أفضل لفهم البحث هذا                یهدف
على الضوء البحث ویسلط الجامعیة. المرحلة طالب من ثانیة كلغة اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي               الشفوي
للمتعلمین، العاملة الذاكرة في وتناولها وعالجها المعلومات ترمیز في والمركزي اإلدراكي الفهم              دور
في المشاركین عدد لدیهم. األمثل التعلم استراتیجیة تقرر بدورها والتي لدیهم التعلم أنماط تحدید                مع
أظهرت وقد دمنهور. جامعة التربیة، بكلیة العامة بالشعبة اإلنجلیزیة اللغة قسم من طالبا 60                البحث
األعلى المستوى أصحاب الطالب لدى التعلم ونهج العاملة الذاكرة بین إیجابیة عالقة وجود               النتائج
تقییم تم وقد التعلم. في تعقیدا أكثر لنهج استخدامهم فیظهر األقل المستوي ذوو الطالب أما األداء،                  في
وتخزین المعالجة وظائف على تركز التي للتحدث الزمنیة الفترة اختبار خالل من العاملة               الذاكرة
مع تختلف العاملة للذاكرة الوظیفیة القدرة أن إلى یشیر مما الجملة؛ أداء أثناء للغه العاملة                 الذاكرة
على للتعرف التعلم نمط عن استبیان استخدام وتم تنفیذها. یتم التي الكالمیة للمهمة المعالجة                خصائص
والذاكرة التعلم أنماط تتفاعل كیف تصف التي النظر وجهة إلى البحث وانتهى الطالب. تعلم                أنماط

 العاملة لتشكل المتعلم الناطق بطالقة.
 

❋❋❋❋❋ 
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