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In the name of Allah, the Most Merciful, the Most
compassionate
Quran Verse
"And We have made the night and day two signs,

and We erased the sign of the night and made the
sign of the day visible that you may seek bounty

from your Lord and may know the number of years
and the account [of time]. And everything we have
set out in detail" (AL-Isra 12)

God Almighty has spoken the truth
I

اإلهـــــــــــــــداء

لكم يا من كنتم نوراً لدرىب  ،ومهج ًة لصدرى.
إىل من ربياىن صغرياً.
إىل من غرسا ىب نبتة الدين  ،ورفعة العلم  ،وحب العطاء.
أطال اهلل عمرمها.
أىل اخيت دعاء واخي حممد.
إىل من سلك سبيل العلم درباً ومنهجاً ىف حياته طالباً رضا اهلل وتوفيقه  ،مث نصرة الدين ،
وعلُو َش ِ
أن األمة.
ُ
أُهدي هذا اجلهد

II

الشكر والعرفان

أحُد اهلل سبحانه وتعايل حداً كثرياً طيباً مباركاً علي متكيين من إهناء رساليت.
وأصلى واُسلم على سيدنا وحبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم تسليماً كثرياً.
وإنطالقاً من العرفان باجلميل فإنه ليسرين أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل د .تاج السر
حسن بعشوم  ،الذى قام باإلشراف علي هذه الرسالة  ،وكان لتوجيهاته القيمة وجهده الوافر،
ومالحظاته  ،وتعليماته  ،األثر الكبري ىف خروج هذه الرسالة إىل حيز الوجود.
كذلك أتقدم بوافر الشكر والتقدير جلامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا التاحة الفرصة ىل
للدراسة فيها.
وآخرياً وليس آخراً  ،أتقدم بأمسي معاين الشكر والعرفان والتقدير  ،إىل أمي وأيب ،فجزامها اهلل
عين كل خري.

III

مقدمة المترجمة

يصنف الكتاب من كتب السري الذاتية ،اذ يتحدث عن حياة النغستون هيوز كاتب
صحفي ومسرحي وروائي وشاعر وناشط اجتماعي أمريكي .ينحدر من أعراق خمتلفة افريقية
واسكوتالندية وأوروبية يهودية ولديه جذور من اهلنود األمريكان .وكان احد الشعراء املهمني يف
تاريخ األدب األمريكي .كان هيوز واحداً من قادة احلركة الشعرية املسماة (حبركة هارمل الفنية) الىت
بدأت يف منتصف العشرينات من القرن املاضي .بدأ النغستون جتاربه الكتابية عندما كان شاباً.
فهو ينتقد العنصرية وممارسة التمييز العنصري ويتحدث عن القضايا اإلجتماعية .فهو يعد واحد
من اوائل الذين كتبوا (شعر اجلاز) وهو الشعر الذى تشبه موسيقاه موسيقى اجلاز .عربت اعماله
من الشعر واألدب القصصي وصورت حياة الطبقة الكادحة من السود يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ويتخلل معظم أعماله الفخر هبويته األمريكية من أصول إفريقية وثقافتها املتنوعة.
توجد اسباب عديدة جعلت املرتمجة تقوم برتمجة هذا الكتاب ومنها ما يلي :عكس حياة
الكفاح والنضال الشخصي الىت عاشها النغستون هيوز لتكملة تعليمه بالرغم من العقبات الىت
كانت تواجهه يف مسريته التعليمية ،وبسبب التمييز العنصري الذى كان سائداً يف ذلك الزمن يف
الواليات املتحدة االمريكية ولقد عاىن الشاعر منه كثرياً ولذلك قام مبحاربة التمييز العنصري
فتحدث عنه شعراً وقصصاً ونثراً واكد وشدد ايضاً على الوعى العنصري وعلى القومية الثقافية
IV

الىت ختلو من ا لكراهية الذاتية ،تريد املرتمجة ان تكشف للقراء العرب سبب واصل هذه املعاناة
الىت عاشها الشاعر ،كشف احلقائق اجملهولة وراء هذا اإلهلام واجلمال املوجود يف اشعار هيوز،
نقل جتربة النغستون الذاتية إىل القراء العرب ليستفيدوا منها إهلاماً ومعرفة.
واجهت املرتمجة صعوبات اثناء ترمجتها هلذا الكتاب ومنها مايلي :وجدت صعوبة يف ترمجة
بعض اإلختصارات والكلمات والتعبيارات وامساء القصائد والروايات وعناوين الفصول ،وواجهت
ايضاً صعوبة يف صياغة بعض اجلمل بالغة العربية ،ووجدت املرتمجة صعوبة يف فهم القصيدتني
ومع ذلك حبمد اهلل متكنت من ترمجتها.
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