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 �� هذا العدد

 الصفحة ال�اتب العنوان

 ٤ رئيس التحر�ر الافتتاحية

�عض مالمح �خصي�ي شهر�ار  وشهرزاد �� ا�خطاب 

 الشعري املعاصر
 ٦ أ.د. محمد عبد الرحمن يو�س

 «LA REVUE AFRICAINE» إسهامات املجلة إلافر�قية

 الفر�سية �� �شر ال��اث املغار�ي
 ١٣ د. �غداد عبد الرحمن 

 ٢١  حس�ن محمد الشر�ف .د  محب الدين ا�خطيب والقضية الكردية

 ٣٦ محمد سيف إلاسالم بوفـالقــــة .د - »الثقافـة �� الكو�ـت«قراءة �� كتاب: 

�� دول  التمك�ن للعر�ية بمؤسسات املجتمع املد�ي

 مجلس التعاون 
 ٤٧ محمد بن سالم املعش�ي

 ٦٧ د. محمد نور إلاسالم، و د. محمد أم�� حس�ن أحمد ز�ي أبو شادي وخصائص شعره: دراسة تحليلية

 ٨٧ محّمد ر�اض. ك .د  الا�ع�اسات الفلسطينية �� روايات يوسف السبا��

 ٩٥ عبد هللا نجيب .د  ال��اث الهندي وإلاسالمي �� الهند القديمة

 ١٠٤ وسيم حسن راجاو  ،د. عبد املجيد أندرا�ي رآ�ي �� شعر نور الدين نورا�ي الكشم��ي.التعب�� الق

 ١١٠  حسينة بيغم تتارش��ي،    رحلة العرب إ�� الهند

 ١١٨ جوهرة ب     املرأة �� أدب املنفلوطي

 ١٢٦ محمد مختار �ي �ي عمر فضل هللا ل تصو�ر تار��� �� رواية "ترجمان امللك"

 ١٣١  سيد محمد قطب الدين ا�جيال�ي  طوطة "منتخبة من كتب ال�حاح"�عر�ف مخ

 ١٤٠  عارفة ك.م ليانة بدر: أديبة فلسطينية معاصرة

 ١٤٧ رحمة النساء. اديمنغلم التجر�ة إلابداعية عند ��اء طاهر

 ١٥٦ محمد إ�عام ا�حق، ود. محمد �عمت هللا د.  ��ضة الشعر العر�ي ب�ن العوامل واملعالم

 ١٨٦  سم�� بابو إى. �ى   �ضة الشعر العر�ي �� ك��الا�

 ١٩٧ ب دي.  جسينة  فدوى "شعـلة نار" من ميادين النضال الفلسطي�ي

 ٢٠٤ محمد ع��. م د. ابن هشام ألانصاري شاعرا

نحر�ر الروائي�ن من املساج�ن  صنع هللا إبراهيم:

 املعاصر�ن
 ٢٠٩ .شرف الدين اي �ي
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 �� ا�خطاب الشعري املعاصر وشهرزاد �عض مالمح �خصي�ي شهر�ار 

 أعمال عبد الوهاب البيا�ي أنموذجا

 د عبد الرحمن يو�سأ.د. محم

  .النمسا، فينا رئيس قسم اللغة العر�ية با�جامعة النمساو�ة العر�ية للعلوم والتكنولوجيا،

 .إلالك��و�يرئيس جامعة ابن رشد للشؤون العلمية، هولندا، أمس��دام، التعليم  نائب

 

لعّل عبد الوهاب البيا�ي من أك�� الشعراء  

من الدالالت العرب املعاصر�ن الذين استفادوا 

الرمز�ة العميقة ل�خصية شهرزاد 

ز ع�� استخدامها �� 
ّ
ألاسطور�ة، فهو يرك

أعمالھ الشعر�ة، و�خاصة �� دواو�نھ: أبار�ق 

مة، واملجد لألطفال والز�تون، واملوت �� 
ّ

مهش

ا�حياة. وتوظيف البيا�ي للرموز التار�خية 

وال�خصيات ألاسطور�ة ينطلق من رؤ�ة 

 أس�ى، وقضية عميقة تؤمن باإل�س
ً
ان هدفا

أساسية، ولذا فالقصيدة عنده ذات توجھ 

إ�سا�ي وإيديولو��، ��دف إ�� �عر�ة نظام 

املجتمع ونظام السلطة �عالقاتھ امل��دية، 

وإدانة الز�ف ال�امن �� بنياتھ، إّن للشعر عند 

البيا�ي وظيفة اجتماعية تحر�ضّية، �سهم �� 

 
ً
من ال��ام  تثو�ر الواقع وإعادة صياغتھ انطالقا

الشاعر بحاضر مجتمعھ وإلايمان بھ. يقول 

فالشاعر الذي ال �علن والءه ل�حاضر، « البيا�ي:

وال يحدد موقفھ منھ بصورة وا�حة صر�حة. 

وال يأخذ م�انھ ب�ن صفوف �ادحيھ وجماه��ه، 

لن ي�ون لھ شرف منح املستقبل مثل هذا 

 .«الوالء

ان �� قصيدة ا�جرادة الذهبية من ديو  و�قول 

 :املوت �� ا�حياة

 "رأيُت شهرزاد 

 �� مدِن الرماد    
ً
 جار�ة

باع �� املزاد    
ُ
 ت

 رأيَت بؤّس الشرق     

 ونجمة امليالد �� دمشق    

 رأيت مجّد فقراء ألارض �� الفيتنام    

 و�� خياِم الالجئ�ن سيد آلاالم    

 خيَل صالح الدين    
ً
 منتظرا

 وصيحة الفرسان �� حط�ن"    

ن خالل الرؤ�ة الشعر�ة تظهر ثنائيات: الظالم م

والضياء، البؤس والفرح، الذل واملجد، هذه 

الثنائيات �سم فضاء النص الشعري، ومن 

خاللها �ستحضر البيا�ي صفحات مضيئة من 

تار�خ العصور الذهبية ال�ي مرت ��ا ألامة 

خيل صالح الدين ـ الفرسان �� «العر�ية 
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