االفتتاحية
االفتتاحية
متنوعة ،ترتاوح بني
لتطل على ّقرائها يف عددها الثامن مبوضوعات ّ
تعود جملة "رؤى فكرية" ّ

خاصة ،عن:
الدراسات األدبية واللغوية والنقدية والرتمجات ،وهذا بعد جتربة ثالثة أعداد ّ
"األدب العريب وهاجس العاملية" و"جربا إبراهيم جربا" و"االستشراق واألدب العريب املعاصر".
رتوذ هرترتذا العرترتدد برترتني مقاربرترتة ليّرترتات التخرترتا ر يف الدرترترد الروائرترتص املعاصرترتر ،وتتبّرترتجت جتلّيرترتات
ت رترتاوح ثرت ا
صرترتورا الرترتذئا يف الشرترتعر األردص املعاصرترتر ،والب رت عرترتن إشرترتكالية العالقرترتة برترتني الورت افة والنقرترتد يف

كترترتا ت حممرترتد منرترتدور ،و ليرترتل لرت ّذا الكتابرترتة وكتابرترتة اللرترتذا كمرترتا تبرت ّديف يف ذرترتانْ مرت ررتن أشرترتعار منورت

الوهاييب ،وجتلّيرتات االسرتتلماا اارتوار يف "أصرتابجت اال ّ"رتاا" للكاتبرتة اّمائريّرتة مجيلرتة رت  ،إىل جا رتا
ّ
ثالثرترتة أثرترتاذ لغويرترتة

رترتورت رترتو  :التشرترتكيل البرترتديعص يف شرترتعر عبرترتد الغرترتل النابلدرترتص ،وتعليميرترتة

اخلط العريب ،وقراءا يف منهجية عبرتد القرتاهر اّرجرتاص يف كتابرت" "دالئرتل ااعجرتا " وكا رت الرتمجرتة
اضرترترما مرترتن خرترتال ث رت مرترترتجم عرترتن اايليميرترتة بعن رتوا  :ا عرترتداا فعرترتل ال رترباءا :القرترتيم األخالقيرترتة يف
ترمجة أدب الطفل.
وكمرتا اعترترتد يف ك ّرتل عرترتدد مرتن ا تفرترتاء ّمرتا وتكرتريس للف ّرتن ،فقرترتد ا دهرتى هرترتالا هرتذا العرترتدد

بلو رترتة مميّرت ّرتما للفنرترتا املبرترتد "علرترتص

يفجرترتر" بعن رتوا " :فراشرترتة" 34 ˟24سرترتم-أكريلي رت

علرترتى

رتل
كا فرترتا  2016 Acrylic on Canvasأتيت لتؤكرترتد – مرترتجت بقيّرترتة أعمالرترت" – علرترتى موعرترت" الفرت ّّ
ااافرترتل بطاقرترتات األ وثرترتة ،مبعا يهرترتا الكو يّرترتة ،وإ اءا"رترتا اابداعيّرترتة ،ي رت الرهرترتا ا األكرترتربا علرترتى الفرت ّرتن
والفعل والرؤاي وسط ما يطفو من قبح وهشاشة وركاكات.

وال يدرترتعنا وقرترتد قطعنرترتا حلمرترتن االقرترتات سرترتوى أ تقرت ّدا خبرترتال

عبرترتارات الشرترتكر واالمتنرترتا ألع رترتاء

تكرمرتوا علينرترتا برترتوقتهم
اللجنترت ررتني :العلميرترتة واالستشرترتارية املرترتوقرين ،مرترتن داخرترتل الرترتو ن وخارجرترت" ،الرترتذين ّ
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وجه رترتدهم لقرت رتراءا ه رترتذب الب رترتوذ و كيمه رترتا كيم رترتا علمي رترتا موض رترتوعيا تكريد رترتا لش رترتعار :األرص رترتن
واألف ل الذ تتبنّاب اجمللرتة منرتذ أتسيدرتها .و إ ّرت" ملرتن دواعرتص اارتم واألسرتى أ تفقرتد اجمللرتة وا رتدا
من خ ا األساتذا اخلرباء فيها :د .لطي يو س الطائص مرتن جامعرتة دايىل لعرتراق ع رتو اللجنرتة
االستشرترتاريّة رترتذا العرترتدد ،الرترتذ وافرترتاب األجرت ارتل خرترتال ر لرترتة علميّرترتة إىل ترترتو س ،بدايرترتة شرترتهر أفريرترتل
املاضرترتص ،ل رترتل عرترتن عاملنرترتا ،وقرترتد خلّرت ر يلارترت" املفرترتاجً هرترتذا صرترتدمةم كبرت ما يف األوسرترتا األكاد يّرترتة

وه األكاد يّة ،فر م هللا الفقيد ،وأ م نوي" الورب والدلوا .

وختامرترتا ،ي رت ّدد دعوتنرترتا ّميرترتجت البرترتا ثني مرترتن داخرترتل اّمائرترتر وخارجهرترتا اث رتراء هرترتذا املنرترترب العلمرت ّرتص
الطمرترتوح بب رترتوثهم العلميرترتة الرصرترتينة وف رت مرترتا ترترتن ّ عليرترت" سياسرترتة النشرترتر مرترتن قواعرترتد وشرترترو  ،رجرترتو

ومفورتلةو بوضرتوح مرتن خرتال رابطنرتا الر ّرتص
منهم االلتماا ّ
التاا هبا ،و لف ا تباههم إىل أ ّّنرتا متا رتةو ا
عرب موقجت جامعة سوق أهرا االكرتوصّ:
http://www.univ-soukahras.dz/ar/roua-regle-publication

و نبّرترت" القرت ّرتراء األفاضرترتل إىل اّهرترتد ا ائرترتل ال رترتذ

رتواي ،وت رترتدقيقها
بذلرترت" يف سرترتبيل تنقرترتيح الب رترتوذ لغرت ّ

معرضرتو إىل عرتدا التنبّرت" إىل بعرت
مطبعيّا ،رصا على إصدارها يف أف ل صورا ممكنة ،هرت أ ّنرتا ّ
األهرتال وا نرتات ،الرترتع تقرتجت مدرترتؤوليّتها – يف هرتذب اارتا – علرترتى عرتات صرترتا ا الب رت و رترتدب،
دو ه ب.

دتمر ...معرتام ...مجيعرتام ،يف
وقراء ...بكم ،ومعكم،
ّ
ي ّدد يّاتنا لكم مجيعا :خرباء ،و ثنيّ ،

سبيل األرقى واألرصن.

رئيسة التحرير
د .هباء ين نوار
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