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مقدمة
ي�ضم هذا الكتيب مقتطفات من مواد ن�شرت في “عود
الند” خ�لال �سنواتها ال�سبع الما�ضية ،وه��ي تمثل عينة
�صغيرة من مواد عديدة قيمة لو جمعت للن�شر في �إ�صدار
ورقي لنتج عنها مجلدات عديدة.
لقد خطت “عود الند” خ�لال �سنتها ال�سابعة خ�ط��وات نوعية ،ور�سخت
ح�ضورها ومكانتها كمجلة ثقافية راقية لأنها تن�شر وفق معايير ج��ودة ،وعلى
�أ�سا�س ن�شر الجديد والح�صري ،وتحقق في الوقت نف�سه زيادة م�ضطردة في عدد
الزيارات لموقعها.
بحوث عالية الجودة
ن�شرت المجلة خالل ال�سنة ال�سابعة مجموعة كبيرة من البحوث الأ�صيلة.
وتقديرا للباحثين والباحثات ،وت�شجيعا للبحث ،تت�صدر البحوث م��واد العدد
المن�شورة فيه .وي�ستحق باحثو وباحثات الجزائر الإ�شادة بما ير�سلون للمجلة،
وبا�ستجابتهم لطلبات التعديل عندما �أ�شعر بوجود حاجة لذلك .هذا هو الموقف
ال�صحيح في العالقة بين الكاتب/ة وجهة الن�شر.
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كاتبات وكتاب جدد دائما
ال يخلو ع��دد جديد من كاتبات/كتاب ج��دد ،محترفين �أو مبتدئين ،ومن
مختلف �أنحاء العالم العربي .و�صار وا�ضحا �أن الأزهار تتفتح في حديقة “عود
الند” على مدار ال�سنة.
االهتمام بالإ�صدارات الجديدة
اهتمت “عود الند” بالإ�صدارات الجديدة بن�شر �أخبار موجزة عنها� ،أو ن�شر
مقتطفات منها ،وو�ضع �صورة م�صغرة للغالف على غالف المجلة .كما �أن المجلة
�أهديت ن�سخا من �إ�صدارات جديدة� .أ�شكر كل من فعل ذلك.
زيادة في عدد زيارات الموقع
هناك زي��ادة كبيرة في عدد الزيارات ،بحيث ا�صبح �ألف زي��ارة يوميا �أمرا
متكررا كل �شهر .وخالل � 23شهرا� ،أي قبل �إكمال ال�سنة ال�سابعة ،تجاوزت المجلة
عتبة ربع مليون زيارة� .أكثر من ثلثي الزيارات يتم بعد ا�ستخدام محركات البحث،
وهذا يعني �أن ح�ضور “عود الند” في الإنترنت جيد.
تبويب المواد ح�سب المو�ضوع
تم في الآونة الأخيرة تبويب المواد المن�شورة خالل ال�سنتين الما�ضيتين ،وهذا
من �إيجابيات ا�ستخدام نظام الن�شر المعروف با�سم �سبيب .يمكن الآن ت�صفح
المجلة بطريقتين :عددا عددا �أو ح�سب المو�ضوع.
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“عود الند” في الإعالم
كانت تجربة “عود الند” في الن�شر الثقافي الإلكتروني مو�ضوعا رئي�سيا في
حلقة من برنامج “مقاب�سات” الذي تبثه قناة الحوار (لندن) ،ويقدمه د .مازن
م�صطفى� .أذيعت الحلقة يوم الثالثاء ،22/1/2013 ،و�أعيد بثها� .ضيف الحلقة
الآخر الناقد �إبراهيم دروي�ش.
وختاما
ما تحققه “عود الند” من �إنجازات م�صدر فخر واعتزاز لكل الم�شاركات
والم�شاركين فيها .ومن حقنا �أن نفخر �أي�ضا لأننا ن�سبح عك�س التيار الذي يريد �أن
يجرفنا �إلى الكتابة على جدران في�سبوك والتعبير عن الأفكار �أو الذات بال�ضغط
على �أزرار �أو بال�صور �أو بعدد محدود من الكلمات.
مع �أطيب التحيات
عدلي الهواري
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تهمي�ش المثقف الجزائري :من الم�س�ؤول؟
يا�سمينة �صالح
الحديث عن الثقافة الجزائرية لي�س بالأمر الهين ،لأن م�شهد الثقافة ارتبط
بكل �أ�سف بحالة مق�صودة �أحيانا من التردي ،وبجملة من التناق�ضات التي هم�شت
المثقفين و�أحالتهم على “المعا�ش المبكر”.
عندما يقول الجزائري عبارة“ :لما كان حيا كان م�شتاقا لتمرة ،ولما مات
علقوا له عرجونا” ،فهذا يعني للجزائريين �أن ثمة “احتفاء” بعد الأوان بالمثقف،
بعد موته.
هي ظاهرة عربية بامتياز� ،إال �أنها تبدو اليوم م�ؤلمة لأنها ت�ساهم في ن�شر
ال��رداءة وجعل المثقف الجيد رهينة م�س�ؤول انتهازي �سيء ال يفقه من الثقافة
�سوى جانب الرق�ص وال ��ردح ،جاعال من ال�ساحة ف�ضاء ت�سوده المح�سوبية
و“ال�صحوبية” �أكثر مما تتحكم فيه ال�شروط الحقيقية لماهية الثقافة بمعناها
الجمالي والإن�ساني والإبداعي.
ولم يعد الحديث ممكنا عن الثقافة دون طرح جملة من الت�سا�ؤالت ،عن دور
المثقف الحقيقي في تغيير الرداءة القائمة ،ولعب الدور في غياب الإمكانيات.
لكن قبالة ال��رداءة القائمة يوجد م�س�ؤولون عن قطاعات يرون في ا�ستثمار
الرداءة ا�ستمرارية لهم.
لت�شريح ظاهرة تهمي�ش المثقفين وقتلهم نف�سيا ،ولمحاولة التعرف على من
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تقع الم�س�ؤولية ،طرحت على عدد من المثقفين والمثقفات الجزائريين ال�س�ؤالين
التاليين:
= =1كيف تقيم الم�شهد الثقافي الجزائري في ظل التهمي�ش ال��ذي طال
الأدباء مثلما طال المبدعين في �شتى المجاالت ،وفي �ضوء ت�شجيع ثقافة الإحباط
على ثقافة البناء؟
=� =2ألم تقتل النخبة حراكا ثقافيا وا�سعا ،ك�أن يقت�صر الم�شهد الثقافي
اليوم على “الأ�صحاب” �أكثر مما يقت�صر على المبدعين الفاعلين؟ �ألم ت�سبب
ثقافة “ال�صحوبية” في انهيار الثقافة الفاعلة في الجزائر؟
و�أود �أن �أ�شكرهم و�أحييهم على تجاوبهم الرائع ،فم�ساهماتهم �أنتجت ملفا
غنيا ،ويمثل م�ساحة للر�أي الحر ال��ذي نعبر من خاللها عن �أنف�سنا كمثقفين
جزائريين ي�صنعون ـ ك ّل بطريقته ـ م�سارا جميال للثقافة الجزائرية.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/38/algr_01.php
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عزلة المبدع ال�سوداني� :آراء ثمانية مبدعين
ومثقفين من الداخل والخارج
تحقيق �أعدته رانيا م�أمون
ال�سوداني بعيد عن الإعالم العربي وغريب عنه وفيه .معظم الق ّراء
المبدع ّ
ال�سودانيين �سوى الط ِّيب �صالح ،و�أحيان ًا ال يعرفون
العرب ال يعرفون من المبدعين ّ
�أحد ًا .قال لي �أحد الأ�صدقاء العراقيين �إنه لم يعرف �أن في ال�سودان �أدب ًا ،و�إ ّنما
حروب و�إعانات و�إغاثات فقط .كان هذا �أحد دوافع �إجرائي هذا التحقيق عن
عزلة المبدع ال�سوداني بعدما طلب مني الزميل عدلي الهواري �إعداد ملف عن
الثقافة ال�سودانية.
محاوري  -التي توجهّتُ بها �إلى المبدعين داخل وخارج ال�سودان  -كانت عن
�أ�سباب غياب المبدع ال�سوداني على خارطة الإعالم العربي وبعده عن القارئ �أو
المتلقي العربي .وبما �أن النت ت�ش ِّكل عن�صرا مهم ًا في ك�سر هذه العزلة ،كانت هي
�أي�ضا �أحد المحاور في التحقيق :هل ا�ستطاعت الإنترنت �أن تغ ِّير من هذا الواقع؟
هل �أ�ضافت للأدب ال�سوداني؟ �أم �أ ّنها �أ�ضافت ه ّم ًا جديد ًا في عدم ا�ستطاعة
ال�سوداني اختراق العالم الخارجي وح�صر نف�سه في المواقع ال�سودانية؟
المبدع ّ
ولم ال نجد �إال �أ�سما ًء �سودانية محدودة ومكررة في المواقع العربية؟
َ
تباينت الآراء واختلفت .منهم من ر�أى �أن ال�سبب يرجع �إلى المبدع نف�سه،
وال�صفات الأنثربولوجية التي تحكم هذا المبدع ال�سوداني ،وت�أثير الإثنية والهوية
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المزعزعة .و�أرجع البع�ض ال�سبب �إلى عدم تنبي الم�ؤ�س�سة الر�سمية للإبداع
والمبدعين .ور�أى بع�ض �آخر �أن الك�سل هو �أُ�س الق�ضية.
ي�شارك في هذا التحقيق ال�شاعر محمد المكي �إبراهيم ،والروائي �أحمد
الملك ،والناقدة نجاة محمود ،والكاتب عبد الهادي عبد اهلل عدالن ،والقا�ص
خالد ربيع ال�س ِّيدّ ،
وال�شاعر م�أمون التِّلب ،وال�صحافي مو�سى حامد ،وال�شاعر
جمال محمد �إبراهيم.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/12/sud12_1rania.php
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�سبقته حروفه �إلى وطنه� :أم�سيات ال�شاعر
تميم البرغوثي في فل�سطين
مـــرام �أمـــان ال ّلـــه
�سبقته حروفه �إلى وطنه ،فتغنى النا�س ب�شعره قبل �أن ي��روه ،حتى �أنك بت
ت�سمعه بوا�سطة ال�شرائط الم�سجلة �أينما اتجهت في الأ�سواق ،و�أماكن التجمع
العامة ،فق�صائده �أ�ضحت ج��زء ًا من الجو المحيط عند التغلغل في الجموع،
على اختالف �أعمارهم وثقافاتهم وحتى انتماءاتهم ال�سيا�سية .فقد �أ�صبح هذا
ال�شاعر ال�شاب ،تميم ،الق�ضية التي اجتمع عليها ال�شعب الفل�سطيني بكل ف�صائله
وقت عمت به الفو�ضى التناحرية ،وتفرق فيه القوم غا�ضين الب�صر
وانتماءاته ،في ٍ
عما يتر�صد بهم خلف الجدر.
�أبد ًا لم يكن يعنى بتحديد جمهوره في فئ ٍة �أو ف�صيل ،فقد بث ر�سائله التي
تنطوي على فل�سفة تنم عن فكر عميق وثقافة متراكمة ب�سال�س ٍة متناهية ،كن�سيم
و�شرحها كما مهند�س
ال�صيف ال ي�ست�أذن وقت الح�ضور .فقد ب�سط المفاهيم،
َ
جيني يعيد ترتيب ال�شريط الوراثي ،لينتهي بتركيب ٍة جيني ٍة جديدة مذهلة ،يقدمها
ب�أ�سلوب يغازل الرغبة في المتلقي ،لي�سرق منه حوا�سه �إلى �أن ينتهي الن�ص ،ثم
يلقيها حر ًة ،فتبقى بمح�ض �إرادتها .فال�شعر كما الحمام الزاجل يحمل ر�سائل
ينثرها في هذه الدنيا على ترامي نهاياتها ،ف�إن لم ت�صل الر�سائل �إلى الخلق
فال داعي للحمام �أن يروح وي�أتي .فقد مقت �شعر ًا يتعمد فيه �صانعه �إلى ت�صعيب
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الن�ص على المتلقي ،وتعجيزه عن فهمه في محاول ٍة لإثبات فخامة الن�ص وعمقه.
لغة ال تعقيد �أو ا�ستعرا�ض �أو تك ّلف فيها.
كل ذلك كان قد حط رحاله في قلوب وعقول النا�س قبل �أن تط�أ �أقدام ال�شاعر
�أر�ض فل�سطين ،وطنه الذي غاب عنه �سنين ًا ،وما غاب عن باله لحظة .رحلة لم
تتعد الخارطة المقطعة الأوا�صر بالجدار الملتف على �أحالم العا�شقين يحاول
عبث ًا اغتيالها ،فقد يمنع التالقي على التراب ،لكنه ال ي�ستطيع حجب الهواء،
فالأنفا�س واحدة .وحواجز بعدد المارين عليها ،تجتازها تار ًة ،وتردك عن الم�سير
�ألف ًا .حط هذا الطائر الح ّر المتمرد على كل �أبطال الروايات الخرافية ،غير �آبه
ب�سطوة ال�سلطان الذي كنا ن�سميه “الغول” في الحكايات القديمة ،حام ًال في
جعبته �أ�سرار القدم المحدث� ،آالم الم�سيح و �آثام التاريخ.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/17/maram17a.php
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تـكـريـم الـطـاهــر وطـــار
�أمـيـمــة �أحـمـــد
ح�ضرت الزميلة �أميمة �أحمد حفلي تكريم الروائي الجزائري الطاهر وطار،
بعد عودته �إلى الجزائر من رحلة عالج .وقد �أعدت لـ”عود الند” تقريرا خا�صا
معززا ب�صور التقطتها بنف�سها .حفل التكريم الأول جرى يوم ال�سبت 17 ،ني�سان/
�أبريل  ،2010ونظمته النقابة الوطنية لنا�شري الكتب في الجزائر� ،ضمن فعاليات
معر�ض الكتاب ال�سابع .والحفل الثاني تم يوم الأحد 18 ،ني�سان�/أبريل ،2010
ونظمه الديوان الوطني للثقافة والإعالم التابع لوزارة الثقافة .الحالة ال�صحية
للروائي حالت دون م�شاركته في الحفل الأول.
تكريم الديوان الوطني للإعالم والثقافة
ح�ضر بمهابة الكلمة وعظمة الحرف .تحدث بب�ساطة فالح في حقله� ،أو عامل
ب�سيط في م�صنع .اعتمر قبعته التي ا�شتهرت به (بيريه �سوداء) .نظر �إلى الح�ضور
بعينين حانيتين ،ي�ستطلع الوجوه ك�أنه يراها لأول مرة� .أحببت ت�صويره على غفلة
منه ،لكنه انتبه ،وافترت �شفتاه عن ابت�سامة ،وحياني بانحناءة خفيفة من ر�أ�سه.
�شعرت بالزهو� .أجل ،من يخ�صه روائي بقامة الطاهر وطار بتحية وابت�سامة فهو
محظوظ ،و�أمه داعية له ،ومن حقه �أن يفتخر �أنه يعرف هذه القامة الأدبية في
العالم العربي.
عمي الطاهر عاد من رحلة عالج طويلة في م�ست�شفى بباري�س .افتقدته ال�ساحة
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الثقافية التي �ألفته كل �أربعاء على موعد مع الكلمة� ،سواء في محا�ضرة� ،أم �أم�سية
�شعرية �أو ق�ص�صية� ،أو تقديم كتاب .لم يبخل عمي الطاهر على جيل ال�شباب في
مد يد العون لي�أخذ بيده نحو �ضفاف الأدب والإبداع.
عمي الطاهر عاد ،وعادت الب�سمة �إلى ثغر جمعية الجاحظية الثقافية التي
افتقدت م�ؤ�س�سها لعام ونيف ،ولم يعد يقوى محبو عمي الطاهر دخولها ما لم يكن
فيها� .أ�صبحت باردة في غيابه.
اليوم يلبي عمي الطاهر دعوة الديوان الوطني للثقافة والإعالم التابع لوزارة
الثقافة في برنامجه الأ�سبوعي (موعد مع الكلمة) ،وهو �أول خروج �إعالمي لعمي
الطاهر بعد عودته للنقاهة بين �أهله ومريديه ومحبيه .ح�ضن بعينيه الح�ضور.
وخرجت كلماته دافئة حنونة�“ :أ�شكركم على ح�ضوركم”.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/47/umayma47a.php
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ا�صمتوا ،ودعوا الطيور تغني:
�إعادة تعريف بكتاب «قول يا طير»
جابر �سليمان
لدي في �أن حكايات كهذه �ستظل تروى
“ال �شك ّ
على �أل�سنة النا�س ما دامت الع�صافير تغني”.
�ألن دنديز ( ،)Alan Dundesعالم الفولكلور
الأمريكي ،جامعة كاليفورنيا

من ي�ستطيع �أن يمنع الع�صافير من الغناء؟ لي�س بو�سع �أي مخلوق �أن يفعل
الحي ال�ساطع في
ذلك حتى ولو كان ملك الغاب نف�سه ،فالغناء هو ذلك الجوهر ّ
جمال الحقول مع كل �إ�شراقة �شم�س ،وهو �سر الوجود منذ بدء الخليقة� .أقول
هذا بمنا�سبة قرار يتعلق بكتاب :قول يا طير في �شباط-فبراير الما�ضي ،وق�ضى
ب�سحبه من المكتبات المدر�سية في بع�ض مناطق فل�سطين بعد �أن كان قد عمم
على تلك المكتبات منذ عام  .2003وجاء القرار تحت ذريعة �أن في بع�ض حكاياته
�ألفاظا “تخد�ش الحياء”.
وكان وزير التربية في ال�سلطة الفل�سطينية نا�صر ال�شاعر قد �ألغى القرار� ،إثر
احتجاج العديد من الأكاديميين والمثقفين الفل�سطينيين ،معتبر ًا �أن ما حدث لم
يكن �أكثر من “زوبعة في فنجان”.
وعلى الرغم من هدوء الزوبعة� ،أجدني معني ًا بالتوقف عند ما حدث ل�سببين
�أ�سا�سيين:
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ال�سبب الأول مو�ضوعي ،كوني كفرد �أنتمي �إلى تلك الثقافة الأ�صيلة التي تعبر
عنها حكايات هذا الكتاب .والثاني مح�ض ذاتي لأنني ع�شت مع حكاياته لما يزيد
عن ال�سنة والن�صف ،وهي فترة عملي والزميل الدكتور �إبراهيم مهوي في �إعداد
الطبعة العربية من هذا الكتاب .عملنا على ا�سترجاع تلك الحكايات من لغة لي�ست
لغتها �إلى ح�ضن ال�ضاد الدافئ ،و�أعدنا الروح �إليها عبر نقلها �إلى اللهجة ال�شعبية
الفل�سطينية الآ�سرة التي رويت بها �أ� ً
صال ،وذلك بعد طول اغتراب .ولعلني �أق ّر
أحب و�أدف�أ و�أجمل ما قمت به من �أعمال في عالم البحث
ب�أن هذا العمل كان من � ّ
والكتابة.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/11/jaber11.php
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ر�أ�س المال االجتماعي
والجدل حول عالقته بالمجتمع المدني
نادية �أبو زاهر
رغم وجود العديد من الدرا�سات التي تناولت عالقة المجتمع المدني بر�أ�س
المال االجتماعي� ،إال �أن الغالبية العظمى منها تحمل �أطروحات محددة �أو ر�ؤية
معينة لما ينبغي �أن يعنيه ر�أ�س المال االجتماعي من حيث ارتباطه بالمجتمع
المدني ،وتحاول �أن تثبتها .وبالتالي كانت تخو�ض في النقا�ش الدائر حولهما �أو
تنحاز لموقف معين.
وغاية هذه الدرا�سة �أن تتناول الأمر ب�صورة مو�ضوعية غير منحازة لر�ؤية
محددة حول ما ينبغي �أن يعنيه ر�أ�س المال االجتماعي في عالقته بالمجتمع
المدني� ،إذ يالحظ الربط بين المفهومين في �أكثر من جانب ،فهناك من وجد �أن
المجتمع المدني يعتمد على ر�أ�س المال االجتماعي ،و�أنه ينه�ض نتيجة لنهو�ضه.
وهناك من وجد �أن الوفرة من ر�أ�س المال االجتماعي من المفتر�ض �أن تنتج
مجتمعا مدنيا كثيفا.
و�أي�ضا هناك من اعتبر �أن المجتمع المدني هو �أحد البعدين لر�أ�س المال
االجتماعي .وبما يكن للباحث من مو�ضوعية ،ت�سعى الدرا�سة �إلى تو�ضيح كيف
�أن بوتنام ا�ستخدم مفهوم المجتمع المدني لإثبات نظريته حول ر�أ�س المال
االجتماعي وذلك عندما ربط بين المفهومين ،وكيف �ساهم هذا الربط في ت�شعب
عود الند
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الخالف حول مفهوم المجتمع المدني ،فقد ظهر جدل من نوع جديد حوله لم يكن
موجودا من قبل زاد فو�ضى معانيه ،وكيف �أن ا�ستخدامه للمفهوم كان معياريا
لإثبات نظريته حول ر�أ�س المال االجتماعي ولم ي�ستند �إلى و�صف تركيب معين
للمجتمع.
النقا�ش حول مفهوم ر�أ�س المال االجتماعي يت�شعب على �أكثر من �صعيد لي�س
فقط على �صعيد تعريفه ودوره و�إنما �أي�ضا حول طرق قيا�سه .وهذه الدرا�سة
معنية فقط بالنقا�ش حول ر�أ�س المال االجتماعي وعالقته بالمجتمع المدني ،وهو
النقا�ش الذي ظهر �إلى حيز الوجود ،كما تمت الإ�شارة �سابقا ،خالل منت�صف
الت�سعينيات.
لذا �سوف تتناول الدرا�سة كيف ارتبط مفهوم ر�أ�س المال االجتماعي بمفهوم
المجتمع المدني ،وكيف �أدى هذا الربط �إلى ت�شعب الجدل حول مفهوم المجتمع
المدني لعدم وجود اتفاق �أ�صال على تعريف موحد لر�أ�س المال االجتماعي ،وكيف
�أن ا�ستخدام بوتنام للمجتمع المدني لخدمة نظريته حول ر�أ�س المال االجتماعي
جاء من�سجما مع حاجة المجتمع الأمريكي الذي ينتمي �إليه بوتنام وخ�صو�صيته.
http://www.oudnad.net/23/naz23.php
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الإيقاع الحزين في �شعر ال�سياب
مليكة فريحي
زخر الأدب العربي منذ ع�صوره الأولى الكال�سيكية ب�أ�شعار الحزن ،فاعتبرت
مو�ضوعا من المو�ضوعات ال�شعرية ،فيما ي�سمى الرثاء وا�ستطاع ال�شاعر العربي
الحديث خالل فترة الرومان�سية �أن يجعل من الحزن �إح�سا�سا م�صاحبا في �أغلب
مو�ضوعاته ال�شعرية الهتمامه بالتجربة الذاتية ،ف�شاع في �شعرهم رنات الأ�سى
والح�سرة والأنين وال�شكوى ،و�إن اهتمامهم بالحزن كان اهتماما بظواهر الأمور،
فت�ضمنت �أ�شعارهم عبارات ال�شكوى والأنين ،وعملوا على تج�سيد المعجم الحزين
كال�سحب القاتمة والظالم والموت و�صروف الدهر وم�شاعر الغربة وال�ضياع
والتمزق ،وبطرح مو�ضوع الحزن في ال�شعر المعا�صر يقابلنا ذلك الحزن الذي
ر�سمه بدر �شاكر ال�سياب في �إيقاعه الحزين الذي نجده يلب�سه للق�صيدة دائما.
يعد بدر �شاكر ال�سياب من �أهم رواد ال�شعر العربي المعا�صر الذين �ساهموا في
النهو�ض بالق�صيدة العربية ور�سموا لها دربا لكي تكون لها ق�ضية وغاية �إن�سانية
نبيلة فالق�صيدة العربية لم تعد قائمة على انفعال فح�سب بل �أ�صبحت رمزا
وا�سع ًا يحمل هواج�س النف�س الإن�سانية وعر�ضا لهموم الفرد كالفقر والجوع فقد
ح ّول ال�سياب �أغلب ق�صائده �إلى قيمة ثرية غنية بالدالالت ونقطة ان�سجام بين
القديم والحديث فلغته تتميز بالو�ضوح ،وتحوي عاطفة �أكثر توهجا على خالف
�أدوني�س وغيره ،فهو ي�سعى �إلى اختيار الكلمة الدقيقة والألفاظ الم�ألوفة الموحية
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ليو�صل ر�سالته �إلى متلقيه .وقد وجدناها كذلك في ق�صيدة �أن�شودة مطر ومرحى
غيالن ون�سيم القبر ،فقد رحل �إلى اللُّغة اليومية التي تعبر عن الريف العراقي في
مجموعة من الألفاظ :تنب�ض ،كركر ،مطر ،تهام�س ،بنثر الغناء ،تن�شج� ،أ�صيح،
ال�صدى ،ين�شج� ،أ�سمع الرعود ،يرن ،يهطل ،تطحن ،ظالم الموت ،خيوط
العنكبوت.
يرتبط حب ال�سياب للريف العراقي دائما بالتجربة الإن�سانية فقد كان ينفر
من مجرد جمال الطبيعة الغام�ض وقد كان كرهه للغمو�ض هو ال��ذي �ساعده
على �أن يكون دائما دقيقا في لغته و�صوره( .)1وحتى في عملية الن�ضوج ال�شاعري
وبالعي�ش الخ�صب للتجربة والوحدة الع�ضوية الحية بين ال�شكل والم�ضـمون(،)2
فكانت “�أن�شودة المطر” في معرفة كيمياء اللفظة على حد قول نزار قباني،
وهند�سة الق�صيدة ومو�سيقتها داخال وخارجا ،كما يفيد هذا الرموز والأ�ساطير
والحكايات ولغة الحديث اليومي العادي(.)3
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/54/malikafrihi54.php

(� )1إبراهيم خليل ،ال�شعر العربي الحديث (دار الم�سيلة للن�شر والتوزيع :الجامعة الأردنية عمان ق�سم
اللغة العربية و�آدابها ،ط1424( 1هـ2003-م) .734
( )2خليل كمال الدين ،ال�شعر العربي الحديث وروح الع�صر ،درا�سات نقدية مقارنة تتناول عبد الوهاب
البياتي ،نازك المالئكة ،بدر �شاكر ال�سياب ،خليل حاوي� ،صالح عبد ال�صبور (دار العلم الماليين:
بيروت ط.892 )4691 ،1
( )3خليل كمال الدين ،ال�شعر العربي الحديث وروح الع�صر ،درا�سات نقدية مقارنة تتناول عبد الوهاب
البياتي ،نازك المالئكة ،بدر �شاكر ال�سياب ،خليل حاوي� ،صالح عبد ال�صبور.892 .
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الديموقراطية والإ�سالم :متعار�ضان؟
عدلي الهواري
في االتجاه الثاني الذي يدعي �أن الديموقراطية والإ�سالم غير متوافقين نجد
غير م�سلمين ،وخا�صة من الو�سط الأكاديمي ،من �أبرزهم ،ويعد عميد البقية،
برنارد لوي�س ( )2001الذي يف�سر عدم التوافق ب�أنه ال يمكن ف�صل الدين عن
الدولة في الإ�سالم ،خالفا لما جدث في العالم الم�سيحي ،وما لم يتم هذا
الف�صل ال يمكن للديموقراطية �أن تن�ش�أ وتترعرع� .أكاديميون �آخرون يتفقون مع
برنارد لوي�س ومن بينهم �صامويل هنتغنتون ( )1991في كتابه الموجة الثالثة من
الدمقرطة في �أواخر القرن الع�شرين.
وثمة اتجاه ثالث يتحدث عن عدم توافق الديموقراطية مع الإ�سالم ،ولكنه ال
يلج�أ �إلى الدين لتف�سير غيابها في العالمين العربي والإ�سالمي .وتف�سير المنظرين
في هذا االتجاه ي�ستند �إلى نظريات التنمية ،فاالعتقاد �أنه ال يمكن للديموقراطية
�أن تن�ش�أ �إال بعد الو�صول �إلى حد معين من التنمية وحد �أدنى لدخل الفرد .و�ضمن
هذا االتجاه تجد تف�سيرا يقول �إن للديموقراطية متطلبات فكرية ال يمكن بدونها
للديموقراطية �أن تن�شـ�أ (نزيه �أيوبي .)1995
�أما االتجاه الرابع فال يتفق مع االتجاهات الثالثة ال�سابقة ،ويقول كما �أ�سلفنا
�إنه يمكن للديموقراطية �أن تن�ش�أ وتترعرع في بيئات مختلفة .ونجد �ضمن هذا
االتجاه م�سلمين وغير م�سلمين ،ومن ه�ؤالء حون ازبو�سيتو ( )1995الذي �ألف كتبا
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عديدة دافع فيها عن الإ�سالم .وهناك �أي�ضا وليام كوانت ( )2004الذي ي�ست�شهد
بمثال الهند كدليل على �أن الديموقراطية لي�ست حكرا على العالم الم�سيحي.
من الوا�ضح �أن م�شكلة الإ�سالميين الكبرى مع الديموقراطية كانت تكمن في
م�س�ألة م�صدر ال�سلطات والت�شريع ،فعندما كان ينظر للديموقراطية على �أ�سا�س
�أنها حكم ال�شعب ،و�أن ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات ،كان الإ�سالميون يرف�ضون هذا
المبد�أ ويردون �أن م�صدر ال�سلطات هو ال�شريعة ،كما حاجج المودودي وقطب.
ولكن النظرة لطبيعة الديموقراطية تغيرت في �أو�ساط دار�سيها والمهتمين
بها ،وخا�صة بعد �أن حاجج جوزيف �شومبيتر ( )1976ب�أن الديموقراطية عملية
�إجرائية للتناف�س بين الزعماء ومن بين �أهدافها تجديد �شرعية النخبة الحاكمة.
ورغم �أنها عملية �إجرائية� ،إال �أنه ال ي�سمح للأغلبية ب�أن تفعل �أي �شيء تريده ،ك�أن
ت�صوت على �إبادة �أقلية ما.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/39/adli39.php
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الهوية والتاريخ والآخر في رواية
«مو�سم الهجرة �إلى ال�شمال» للطيب �صالح
محمد في�صل يغان
�إن كان هاج�س الهوية هو �سمة عامة ل�شعوب العالم وخا�صة في المراحل القلقة
واالنتقالية من تواريخها� ،إال �أن هناك خ�صو�صيات وا�ضحة لت�شخ�ص هذا الهاج�س
في المقاربات الفكرية لم�س�ألة الهوية وتعريفها لدى كل �شعب على حدة .في الحالة
العربية بالذات ،نجد �أن معاقرة التاريخ والتراث والنب�ش في الما�ضي بحثا عن
الهوية وعن الذات هي ال�سمة الطاغية على الن�شاط الفكري العربي المعا�صر
المعني ب�إ�شكالية الهوية ب�أ�شكاله� ،سواء البحثية منها �أو الإبداعية.
المقاربة التاريخية والتراثية للهوية هي تعريف بال�سلب لها .الآخر وح�ضوره
الطاغي في مجالنا الحيوي وح�صاره لأ�سوارنا من الخارج-الحا�ضر هو الإيجاب،
وهو الح�ضور والح�صار الذي دفع بنا �إلى ا�ستيالد الداخل-الما�ضي .والدليل
الأقرب على هذا الح�ضور الطاغي للآخر ،يظهر من مقارنة حجم اهتمام المثقف
العربي بالإنتاج الثقافي الغربي مقارنة باهتمام المثقف الغربي ب�إنتاجنا الثقافي
وخا�صة المعا�صر .و�إن كان هناك من اهتمام من قبل بع�ض المخت�صين الغربيين،
فجلٌه بالجانب التاريخي من ثقافتنا والتي يعتقدون جازمين (وغالب ًا بحق) �أنها
تمثلنا حتى اليوم.
وهذا االهتمام لي�س ل�ضرورة فر�ضناها من خالل تواجدنا ك�آخر يملأ عليهم
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حيزهم الحيوي ،و�إنما كحاالت درا�سية �ضمن م�شروع �أو�سع� .أما نحن ،فتحت ظل
الح�صار الح�ضاري والخوف من فتح البوابات ،انكبت جهودنا الفكرية على النب�ش
في �آبار التراث داخل الأ�سوار بحثا عن �أ�سباب الحياة ،فمن بئر جفت �إلى �أخرى
�أ�سن ما�ؤها تذهب هذه الجهود �سدى.
القراءة التالية هي قراءة من خلف كتف الكاتب ،فهو موجود وبقوة بفكره
وتجربته ،و�إن كان ثمة من �إ�سقاطات من جانبنا كقراء ،فهي في حدود م�شاركتنا
للكاتب في التجربة وتفهمنا للخلفية الثقافية التي منها ينطلق.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/spip.php?article388
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�صراع الموت والحياة في رواية
«في البال» لغ�صون رحال
مو�سى �أبو ريا�ش
“في البال” ،للأديبة غ�صون رحال ،رواية م�شغولة بحرفية عالية ،وتت�صاعد
فيها الأحداث بان�سياب و�سال�سة ،ت�شد القارئ من بدايتها �إلى نهايتها .وال عجب
فهي الرواية الرابعة لكاتبة متمكنة من لغتها و�أدواتها بعد “موزاييك” (،)1999
و”�شتات” ( ،)2002و”خطوط تما�س” (.)2006
تخيم على الرواية رائحة الموت من �سطورها الأولى ،حتى خاتمتها ،ففي
حي،
ال�صفحة الأولى من الرواية نقر�أ“ :فوق ال�سرير ،ي�سترخي ج�سدها ن�صف ّ
ذراعي ،ق ّبلتها قبلة
ن�صف ميت!” ( .)9وفي الفقرة الأخيرة“ :احتويتها بين
ّ
طويلة فوق �شفتيها� ،أ�سبلت على �إثرها عينيها ،وما عدت �أدري �إن كانت �ستفتحهما
ثانية .)242(”...فهي رواية رغم غناها بالأحداث �إال � َّإن الموت هو محور الرواية
الذي ترتكز عليه ،ويبدو � َّأن هاج�س الموت والخوف من المر�ض ي�ؤرق الكاتبة� ،أو
على الأقل من منغ�صات الحياة التي تعي�شها ،ويعي�شها بال�ضرورة كل واحد فينا.
وتوظف الكاتبة الحرب القذرة على غزة نهاية  ،2008وما تعر�ض له القطاع
من تدمير وحرب �إبادة ،لت�سير جنب ًا �إلى جنب مع مر�ض بطلة الق�صة رهام،
وانتظارها الموت في �أية لحظة .فغزة تواجه قدرها في وجه ال�سرطان ال�صهيوني
الذي يحاول �أن ي�ست�أ�صل وجودها وك�سر �صمودها ،ورهام تتابع ما يحدث في غزة
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وهي تواجه �سرطان الثدي وم�ضاعفاته التي ا�ست�سلمت لها ،ورف�ضت اال�ستمرار في
العالج بعد العملية الأولى والعالج بالكيماوي ،في ر�ضوخ للنهاية الحتمية ،فالعالج
قد ي�ؤخر النهاية قلي ًال ،لكنه لن يمهلها طوي ًال.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/spip.php?article157
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م�سل�سل «ما ملكت �أيمانكم»
هدى الدهان
بداية ال بد من الإ�شارة �إلى �أن الم�سل�سالت الرم�ضانية لم يكتمل عر�ضها بعد،
فحن ال نزال في منت�صف ال�شهر تقريبا ،ورب قائل يقول ال يمكن الحكم على
كتاب بعد قراءة ن�صفه .ولكن الم�سل�سل لي�س كتابا يمكن �أن تق�ضي �ساعات �أكثر
لتفرغ من قراءته والكتابة عنه بعد ذلك ،ف�أوقات عر�ض الم�سل�سل محدودة وح�سب
جدول زمني ال يتحكم الم�شاهد به.
ولكن �آثرت الكتابة عن م�سل�سل “ما ملكت �أيمانكم” قبل اكتمال عر�ضة
ل�سببين� ،أولهما �أنني �أعتبره م�سل� ً
سال قويا .هو الحياة نف�سها بواقعيتها المرة.
وال�سبب الثاني تعر�ض الم�سل�سل �إلى انتقادات من بع�ض المتدينين ،من بينهم
ال�شيخ محمد �سعيد البوطي ،الذي تراجع عن نقده للم�سل�سل بعد �أن �أو�ضح مخرجه
نجدة �أنزور �أنه ال ا�سم الم�سل�سل وال محتواه ي�سيء �إلى الدين �أو المتدينين.
يتميز م�سل�سل “ما ملكت �أيمانكم” ب�أنه يزيل البرقع والحجاب وما ي�ستر من
المالب�س التي تتلفلف بها الروح الخائبة الهاربة ليعريها ويقول لها اك�شفي عن
جرحك وداويه قبل �أن يكبر الدمل� ،إذ ال �سبيل لمداواته بعدئذ وال حتى بالكي.
يحجم الرجل امر�أة يبتغيها في ال�سرير .حوار بطل
ر�أيت واقعية رائعة :كيف ّ
�شخ�صية ن�سيب اله�شيمي مع بطلة �شخ�صية غرام ب�أنه ق�ضى وقتا ممتعا معها
وبعلمها وبر�ضاها ودفع ثمنه وانتهى الأمر .كل �شيء في مكانه بال نواح وال مط
و�سحب بالتالبيب.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/51/huda51.php
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�أيادي الفن المت�سخة (*)
زهرة زيراوي
�أيادي الفن المت�سخة :مداخلة الفنان عبد اللطيف الزين
�سواء �أتعلق الأمر بـ “�أياد مت�سخة” � ْأم بمافيا ،ف�إن المق�صود هنا على ك ّل حال
جماعة من الأ�شرار التي تمتد ت�شعباتها لت�ستهدف مختلف القطاعات انطالقا
من م�صلحة محددة .وهذه الجماعة تنتظم من �أجل ولوج �سائر الدواليب التي
ت�س ّير وتتحكم في هذه القطاعات ،وهي في ذلك تلج�أ �إلى ك ّل �أنواع الحيل والخدع
وال�ضغوطات والإر��ش��اء ،و�ضروب �أخ��رى من التخويف ،لتحقق �أهدافها .نحن
�إذن �أمام مافيا يمكن �أن نطلق عليها ا�سم “مافيا الأعمال” وال�شوبيز (show

 )businessوالمخدرات وال�سيا�سة ،وفي الحالة التي ته ّمنا هنا يتعلق الأمر
بمافيا الأعمال والتحف الف ّنية.
�سرقات الأعمال الفنية والتقليد ال�صباغي
في بلد مثل المغرب ،حيث بيع التحف بالمزاد العلني ُيعتبر ظاهرة
�سو�سيوثقافية حديثة العهد ن�سبيا .ويغدو الحديث عن وجود مافيا حديثا مالئما
راكمت وما فتئت تراكم ثرواتها من خالل �شراء اللوحات
ومنا�سبا� .إنها مافيا
ْ
(*) تلخي�ص محا�ضرة قدمها الفنان الت�شكيلي المغربي عبد اللطيف الزين في لقاء فني ثقافي �أقيم
�أواخر �آذار/مار�س  1102في المعر�ض الدولي للفن الت�شكيلي الذي احت�ضنته مدينة الدار البي�ضاء حول
ما يروج الآن من تزوير للأعمال الفنية لكبار الرواد وبيعها ب�أثمنة خيالية في غياب الرقابة .مبدعة
الغالف ،الفنانة الت�شكيلية زهرة زيراوي� ،شاركت في اللقاء وقدمت مداخلة في ال�سياق نف�سه .وقد خ�صت
“عود الند” بتلخي�ص لمحا�ضرة الفنان عبد اللطيف الزين.
عود الند
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الفنية من فنانين يعي�شون �ضائقة مالية� ،أو لوحات لفنانين فاج�أهم الموت في
�سنّ مب ّكرة مخ ّلفين وراءهم �أعماال فنية معترفا بها ولها قيمة ما ّدية اليوم .مافيا
متمركزة حول �سوق واعد بكل �أ�سباب الربح ،وتذ ّر من ورائه بكل ْ
حذق �أرباحا
طائلة من خالل لجوئها �إلى معامالت مالية تتم في معظم الأحيان نقدا ،وتتخذ
ت�شتم منها رائحة
كلها �شكال من �أ�شكال تبيي�ض الأموال واالرت�شاء واختال�س �أموال ّ
الإتجار في المخدرات.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/spip.php?article188
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التحليل ال�سيميائي للخطاب ال�صوفي:
كرامة الفقيه �أبي حف�ص مثاال
عبد المجيد العابد
تعد الكرامة ال�صوفية ،بناء على التعريف ال�شائع لها� ،أمرا خارقا للعادة غير
مقترن بدعوى النبوة يجريه اهلل على عبد �صالح من عباده ،وهي بذلك تختلف
عن المعجزة المرتبطة بالأنبياء والر�سل ابتداء ،وت�سهم �أي�ضا في �إثبات دعاوى
النبوة؛ بينما تخ�ص الكرامة الأولياء وت�ساهم �أي�ضا في �إثبات دعاوى الوالية.
وحين نخبر الكرامات التي حوتها كتب الت�صوف ،خا�صة منها كتاب “الت�شوف
�إلى رجال الت�صوف و�أخبار �أبي العبا�س ال�سبتي” البن الزيات� ،أبي يعقوب بن
يحيى التادلي� ،سنجد �أن معظمها� ،إن لم نقل كلها تمتاز� ،إ�ضافة �إلى ما �سبق،
ب�أبعاد �سردية؛ �أي �أن ال�سردية ( )Narrativitéحا�ضرة فيها .والمق�صود بذلك
�أنه تح�ضر فيها جماع عنا�صر ال�سرد مت�ضافرة في بناء المعنى والقدف به نحو
�ساحة التداول ،مثل الخطابات ال�سردية الأخرى جميعها.
�سنحاول ا�ستنادا �إلى ذلك ا�ستثمار مقت�ضيات و�إجراءات ال�سيميائيات ال�سردية
الغريما�سية ،التي ت�ضع في �صلب اهتماماتها الرئي�سة درا�سة �شكل الداللة في كل
الخطابات ال�سردية بحثا عن المعنى ،علما �أن م�ؤ�س�س المدر�سة الفرن�سية الأول
�ألجردا�س جوليان غريما�س ( )A.J.Greimasيرى �أن ال�سردية تح�ضر في كل
الأفعال والخطابات الإن�سانية بكامل تمف�صالتها ،ومنه فدرا�سة الكرامة ال�صوفية
با�ستثمار المنهج ال�سيميائي ال�سردي في البحث عن �شكل داللتها يعد �أمرا واردا.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/41/amabed41.php
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�صفحات �أ�سا�سيات الكتابة
للطباعة �أحكام
�أدناه �أحكام الطباعة المتعارف عليها �أيام الكتابة بالآلة الكاتبة .ال�شيء
الوحيد الذي اختلف في ع�صر الحا�سوب هو عدم الحاجة �إلى و�ضع فراغين بعد
بع�ض العالمات ،واالكتفاء بفراغ واحد لأن الحا�سوب ين�سق الن�صو�ص ،ولكنه
يعتمد في التن�سيق على مراعاة كل الأحكام الأخرى.
النقطة
ال يترك فراغ بينها والكلمة التي ت�سبقها .ويترك فراغان بعد النقطة والكلمة
التي تليها.
مثال :قر�أت مجلة “عود الند” .وقد �أبلغت عنها �أ�صدقائي.
الفا�صلة
ال يترك فراغ بينها وبين الكلمة التي ت�سبقها ،ويترك فراغ واحد بعد الفا�صلة
والكلمة التي تليها.
مثال :قر�أت مجلة “عود الند” ،وا�ستمتعت بموادها.
الواو
ال يترك فراغ بين الواو والكلمة التي تليها.
مثال :قر�أت مجلة “عود الند” وقررت �أن �أقر�أها كل �شهر.
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عالمة اال�ستفهام (؟)
تنطبق عليها قاعدة النقطة� ،أي ال يترك فراغ بينها والكلمة التي ت�سبقها،
ويترك فراغان بينها والكلمة التي تليها.
مثال :متى علمت ب�صدور “عود الند”؟ وهل طبعت �أيا من موادها؟
عالمة التعجب (!)
تنطبق عليها قاعدة النقطة� ،أي ال يترك فراغ بينها والكلمة التي ت�سبقها،
ويترك فراغان بينها والكلمة التي تليها.
مثال :ما �أجمل البحر! وما �أحلى الع�سل!
لالطالع على �أحكام الطباعة مف�صلة
http://www.oudnad.net/spip.php?article24
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توثيق البحوث :الجزء الأول
النقطة المبدئية الأولى هي �أال تن�سب لنف�سك عمال �أو فكرة لغيرك .ولذا
هناك �ضرورة للإ�شارة في بحثك �إلى م�صدر معلوماتك و�أفكارك ،ف�إذا نقلت
كلمات من كتاب مثال ،يجب و�ضع الكلمات المنقولة بين عالمات تن�صي�ص.
لعالمة التن�صي�ص (�أو االقتبا�س) �شكالن �أحدهما (“) والآخر (’) (عالمة
ت�شبه تنوين ال�ضم� ،أو �ضمة واحدة) .من ال�ضروري لك �أن تعرف ما يمكن طباعته
عند ال�ضغط على كل لوحة من لوحة المفاتيح.
لنطبق ذلك بنقل جملة من كتاب لفي�صل دراج بعنوان نظرية الرواية والرواية
العربية:
“ر�أى المويلحي في علم التاريخ علما جليال ،و�أدرك �أن تطبيق هذا العلم
على الظواهر االجتماعية يغير من �أحوالها ووظائفها”.
بو�ضع الجملة بين عالمتي تن�صي�ص (مزدوجين) تكون هناك �إ�شارة �إلى �أن
الجملة منقولة من م�صدر ما ،والخطوة التالية هي الإ�شارة �إلى هذا الم�صدر.
هناك �أكثر من �أ�سلوب لفعل ذلك .الأ�سلوب القديم كان بو�ضع رقم عند نهاية
االقتبا�س ،ثم الذهاب �إلى �أ�سفل ال�صفحة وو�ضع المعلومات المتعلقة بالم�صدر،
�أي على النحو التالي:
“ر�أى المويلحي في علم التاريخ علما جليال ،و�أدرك �أن تطبيق هذا العلم على
الظواهر االجتماعية يغير من �أحوالها ووظائفها1”.
عود الند
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نذهب عندئذ �إلى �أ�سفل ال�صفحة ون�ضع الرقم  1وتكتب قربه المعلومات
المتعلقة بالم�ؤلف ،وعنوان الكتاب ،والنا�شر ،ومكان الن�شر ،و�سنة الن�شر ،ورقم
ال�صفحة .ترتيب هذه المعلومات يختلف ح�سب الأ�سلوب المعتمد .ولكن الأ�ساليب
جميعا تبد�أ با�سم الكاتب.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/spip.php?article29

توثيق البحوث :الجزء الثاني
للنقل الموثق حدود
يجب في البداية التذكير ب�أهم المبادئ ،المذكور �أي�ضا في الجزء الأول ،وهو
�أال تن�سب لنف�سك �أفكارا �أو معلومات �أو ن�صو�صا هي لغيرك.
في الجزء الأول �أمثلة عديدة على كيفية توثيق المعلومات .الدليل الذي يجب
�أن تتبعه هو ذاك المطلوب منك في الجامعة �أو الجهة التي ترغب في الن�شر لديها.
�إذا لم يحدد لك الأ�سلوب المف�ضل ،اتبع الأ�سلوب الذي تف�صله �أنت ،وال تمزج بين
الأ�ساليب في بحث واحد.
الغاية من هذا الجزء �إي�ضاح م�س�ألة مهمة تغيب عن بال الم�ؤلفين الملتزمين
بالتوثيق.
�إن توثيق المعلومات ال يعطيك رخ�صة لتنقل من م�ؤلفات غيرك كما يحلو لك،
ظانا �أن ذكر الم�صدر هو كل المطلوب منك .نعم ت�ستوفي �شرط الأمانة ،ولكنك
عود الند
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تخالف �شروطا �أخرى .يجب �أن تراعي الأمور التالية:
يجب �أن تقت�صد في النقل عن الم�صادر الأخرى ،فال يجوز مثال �أن تقتب�س
�صفحات� .إذا كانت هناك �ضرورة بحثية ترغمك على نقل ب�ضع فقرات لمناق�شتها
مثال ،يجوز ذلك ،ولكن يجب �أن يكون ذلك في حاالت ا�ستثنائية جدا.
يدال من اقتبا�س فقرات بالكامل �سيكون من الأف�ضل �أن تقتب�س جمال� ،أو
�أجزاء من جمل ،مع المحافظة على ال�سياق طبعا .ويمكن �أي�ضا �إعادة ال�صياغة
بدال من نقل الن�ص ،وهذا �أي�ضا يوثق ،فالفكرة ال تزال ل�صاحبها ال لمن �أعاد
�صياغة كلمات التعبير عنها.
يجب �أال تكثر من االقتبا�س من م�صدر واحد في ال�صفحة الواحدة من بحثك.
يجب �أن تتذكر �أن غاية البحث لي�س تلخي�ص �أفكار �أو م�ؤلفات الآخرين ،بل �أن
تبني عليها لت�أتي ب�شيء جديد.
لالطالع على المو�ضوع كامال:
http://www.oudnad.net/spip.php?article30
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«عود الند» في �سطور
«عود الند» مجلة ثقافية �شهرية �إلكترونية ت�صدر في الأول من كل �شهر .تن�شر
عـــود الـنـــد وفق معايير مهنية راقية و�ضوابط جودة ت�ضاهي ما هو م�ستخدم في
الم�ؤ�س�سات العريقة� .صدر عددها الأول مطلع �شهر حزيران/يونيو .2006
بتاريخ  29ت�شرين الثاني/نوفمبر  2007ح�صلت “عود الند” على الرقم
الدولي للدوريات من المكتبة البريطانية� ،إحدى �أقدم و�أعرق المكتبات في العالم.
رقم “عود الند” هو:
ISSN 1756-4212
ال حاجة لوا�سطة �أو معرفة �شخ�صية للن�شر في “عود الند” .عدد كبير من
الكاتبات والكتاب ن�شروا ن�صهم الأول في “عود الند”.
“عود الند” تن�شر البحوث الأكاديمية وتوليها اهتماما كبيرا ،وتت�صدر عادة
مواد العدد الذي تن�شر فيه.
“عود الند” ال تزال مهتمة بت�شجيع ال�شباب وال�شابات على ا�ستخدام اللغة
العربية وتطوير المهارات الكتابية واللغوية من خالل الممار�سة ،وقراءة مواد ذات
نوعية جيدة .وت�شجيعا للمبتدئين� ،سوف نراجع الن�صو�ص المر�سلة �إلينا لتنقيحها
ون�شرها خالية من الأخطاء النحوية والإمالئية� ،شريطة �أن نلم�س بعد ذلك تطورا
في المهارات والقدرات.
“عود الند” تن�شر الأعمال بالأ�سماء الحقيقة لم�ؤلفيها مع الإ�شارة �إلى البلد
عود الند
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الذي ينتمي �إليه الم�ؤلف �أو الذي يقيم فيه.
الت�سجيل في “عود الند” لي�س �شرطا للن�شر في المجلة �أو قراءة �أي من المواد
المن�شورة فيها.
ال تن�شر “عود الند” ال�شعر �سواء �أكان في �صيغه القديمة �أم الحديثة ،باللغة
الف�صحى �أم العامية.
“عود الند” مجلة ثقافية ،وال تن�شر الموا�ضيع ال�سيا�سية والدينية ،فلهذه
منابرها الكثيرة.
نعامل كل من يرا�سلنا باحترام ،ونرد على الر�سائل التي تتطلب ردا .ونرجو �أن
تكون الر�سائل مخت�صرة ليت�سنى لنا الإجابة عنها ب�سرعة.
يجب �إر�سال عملك �إلينا من خالل موقع المجلة كمرفق من ن�سق وورد.
في حال عدم �إر�سال المادة من خالل موقع المجلة تعتبر ر�سالتك ومرفقاتها
ر�سالة �شخ�صية لي�ست للن�شر.
عنوان رابط �إر�سال مادة للن�شر (يمكنك الو�صول �إليه من �أي �صفحة في موقع
المجلة):
http://www.oudnad.net/forms/spip_contact.php

عود الند

35

المجلة الثقافية ال�شهرية

لالت�صال بـ «عود الند»
نرحب بالراغبين في الن�شر في “عود الند” ،وفق �سيا�سة الن�شر التي تعلن في
كل عدد .ت�صفح ب�ضعة �أعداد من المجلة لتكون فكرة عنها .كل ما تود �أن تعرفه
عن المجلة من�شور فيها .نرحب بتلقي اال�ستف�سارات قبل �إر�سال المواد للن�شر،
ونرد على اال�ستف�سارات دائما وب�سرعة.
�آخر موعد للن�شر في �أقرب عدد هو اليوم الع�شرون من �أي �شهر .المواد التي
ت�صل بعد ذلك ،تنقل للن�شر في العدد التالي .ال نن�شر مواد �سبق ن�شرها .تجاهل
�سيا�سة الن�شر يقود �إلى تجاهل المادة المر�سلة.
و�سائل توا�صل بديلة
= =1لإر�سال ن�سخة من عدد مجلة �أو كتاب ،را�سلنا لنزودك بعنوان بريدي
info@oudnad.net

= =2يمكنك طلب موعد للتوا�صل معنا عبر �سكايب .ا�سم المجلة في �سكايب
(انتبه للنقطة بين عود وند):
oud.nad
= =3يمكنك �إر�سال ر�سالة ق�صيرة �إلى رقم الهاتف الجوال التالي (ال تن�س
كتابة ا�سمك)0044-77-69-32-55-14 :

ويمكن التوا�صل معنا من خالل في�سبوك وتويتر ويوتيوب
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اال�شتراك ال�سنوي :المجلة مفتوحة ،فلماذا اال�شتراك؟
“عود الند” مبادرة ثقافية يخ�ص�ص لمثلها ميزانية كبيرة وطاقم من
الموظفين ومعدات ومكاتب .ورغم �أنها ال تتمتع بهذه الأ�سا�سيات� ،إال �أنها ر�سخت
ح�ضورها في الف�ضاء الإلكتروني المزدحم ،ب�صدورها بانتظام منذ حزيران/
يونيو  2006بموارد محدودة جدا.
اال�شتراك ال�سنوي فر�صة لمحبي الثقافية العربية الراقية للتعبير عن
م�ؤازرتهم لهذه المبادرة الثقافية من خالل ا�شتراك �سنوي مقداره ع�شرون جنيها
�إ�سترلينيا ،ويعادل ثالثين دوالرا �أميركيا .هذا المبلغ الب�سيط ،الذي يحتمله راتب
�أي موظف عادي ،ي�صبح مبلغا يعتد به �إذا كثر عدد الم�شتركين ،وعندئذ يمكن
“عود الند” �أن تنتقل �إلى مرحلة �أخرى من النمو والتطور ،فتعم فائدة �أكبر
على الكاتبات والكتاب والقارئات والقراء والباحثات والباحثين وطالب وطالبات
الجامعات والمدار�س.
و�صلة لال�شتراك ال�سنوي في “عود الند”
http://www.oudnad.net/spip.php?article561
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نبذة عن الناشر
د .عـدلي الھـواري
= حصل عام  2012على الدكتوراه في العلوم السياسية
واالجتماعية ﻣن جاﻣعة وستمنستر )لندن(.
= ﻣارس التدريس على المستوى الجاﻣعي كمحاضر زائر.
= شارك في ﻣؤتمرات أكاديمية في إسبانيا والنرويج والدنمارك.
= عمل ﻣعدا وﻣقدﻣا وﻣنتجا للبراﻣج اإلذاعية ﻣن عام  1987وحتى
عام .2003
= يمارس التدريب في المجال اإلذاعي والنشر اإللكتروني.
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