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западноевропског третмана ових сугласника (транскрибэду се као 1п, ёЬ);

у тако значащим арапским д^алектима као што су египатски, сири]ски

и алжирски ови гласови се мен»а]у у I, с-; од неког знача^а ^е чин>еница да се

у научно^ транскрипции ови гласови означава;у помойу модификованих

(, <1, а и сама арапска графика асоцира такву везу (исти носепи знак за <1

и звучни интердентал, такойе за I и безвучни интердентал).

Мэгупности нормативне интервенц>уе вепе су у топонимима (к^и су

и важней за нашу Зезичку културу) него у личним именима. Знатан утица)

можда би могла постипи ]една група ори^енталистичких и праве писних

стручн>ака ^а би направила попис важшцих арапских географских имена

и ставила га на располагайте картографима и новинарским службама,

а било би корисно и об^авити такав саветник, разуме се — ако би сами

ти стручиьаци могли (као за]еднички став) утврдити рационална правила

транскрипшуе. При томе би на]ман>е рационално било остати при сти-

хщеко) вишеструкости.

Мишар Пешикан

НЕКОЛИКО ПРИМЕРА ТРАНСКРИПЦШЕ АРАПСКИХ ИМЕНА

Као илустращн'у, да^емо неколико реченица из три^у кн>ига сорв-

л>ених код нас, са транскрипщфм арапских имена каква ^е примешена

у тим кн>игама. Уз сваки пример дапемо употреблена арапска имена у

научно^ фонолошод транскрипции, а затим у упрешлен^ транскрипщуи

^'а долази у обзир за широку примену, сагласно систему излеженем у

претходним текстовима. Веру]емо да су изабрани узорци довольно

речити као потврда потребе поклан>ан>а вепе пажн>е транскрипции

арапских речи у нашем уезпку.

Прва три одломка су из кн>иге: РШр НШ, 1зЮгЦа Агара, Ъ&х&уемо,

1967 (превод са енглеског), четврти из новог (другог) издала познатог

дела: Озтап Кип НасШб, МиНатей А. 5. 1 Киг^йп, КиИигпа Шогуа Ыата,

8ага]еуо, 1968, а пети из кн>иге: 1ЬгаЫт НобИб, О Ыхе\ек1иа1пот I рп-

тШупот зНгаШпр у]еге / у/епкхк ргориа, 8ага]еуо, 1971.

1. Такойе пе ров1с)е шкакУ1 1га{>оУ1 &\-Н&ца}о\е геиёепеце 181о§

шшуа, а1-(}иЪЪап аЬКпаёга, и Уазки (стр. 251).

Фонолошка транскрипщц'а: а1-На§$а|, а1-ОиЬЬа а1-На<1га\ ^азЦ.

Упрошпена транскрипщц'а: е1 Нас1гас?2оуе, Е1 КиЬа е1 Нас! га, и УавКи

(или пирилицом: ел Хацацове, Ел Куба ел Хадра, у Васишу, аналогно и

у дал>им примерима).

2. 2а п)е§а ш»и гпаН ш 1Ьп-КЬаШкап, УацСи, пШ КпаНап, а

Иш-КпаИип кпуо пи$И с-а ^е 1о геёаксца ШпЛМаЬзЫута фе1а (стр. 519).
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Фонол.: 1Ьп НаШкап, Уач<к, НЩ* НаИа, 1Ьп НаШйп, 1Ьп \Уа1}81.

Упрошпено: 1Ьп НаНкап, .1аки{, НасШ На1Га, 1Ьп НаШип, 1Ьп Уап-

5уеуо$».

3. ХЬп-КивЬо*, Нэп-Маутйп, Шп Ва^аЬ I 1Ьп-ТиГау1 ЬШ зиЬоЦе рсгпаИ

као ГНогоП 1 о п]та се ЪШ воУога каяпуе. 1Ьп-а1-КЬа^Ь. . . (стр. 520).

Фонол.: 1Ьп К.и§о\ 1Ьп Маутйп, 1Ьп ВЩа, 1Ьп ТиГау1, 1Ьп а1-На1!Ъ

(1Ъпи-1-НаЦЪ).

Упрошпено: 1Ьп Кик! (или Ки2(1), 1Ьп Ме]тип, 1Ьп Ва^га, 1Ьп ТиГе)1

(или ТиГеЛ), 1Ьп е1 НаНЬ (1Ъпи1-На11о).

4. $1аут ЬаНГа ро$1ао ^е ЫЦаёи аЧпага й51с§а г1а1а ЕЬи1 РегеЙ-

-е1-18ГаЬапу1 с1а ш'ети ргуот ро§аЦе зус^'и §1а$су1ш апиЛсвди (стр. 21).

Фонол.: АЬй а!-Рага§ (или АЪй-1-Рага$) а1-1$Гапап5.

Упрошпено: АЬи е1 Рага<12и е1 ЬГаЬапуи (или АЬц1-Рагас32и, од-

носно, зависно од општег третмана „фетхе": Регейги, док формант

„АЬи" сувише ушао у оби^ у том облику, и не би га било срепно ме-

н>ати у „ЕЪи").

5. 2патепШ агарзк] исеп)ак 1 ГПогсГ 1Ьт 8та . . . Т&) итчИет 1 р1е-

тепт ит . . . \гаг\\а ксй 1Ьш 8та-а 8 ришт ргауст шу^еше 1 рс&Чсуаше

(стр. 101).

Фонол.: 1Ьп 81па.

Упрошпено: 1Ьп 8та, код 1Ьп 8те (сбично се арапско завршно -а

третира код нас као наставак, иако ^е у извсрнсм ^езику део сснове; ако

би се третирало као део основе, онда бисмо у нашем примеру имали:

„код Ибн Синаа").

Д. ТанасковиЬ
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