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  :النّصتقديم 
  

ـ يتو تهمـل مسـؤولي  األديب الملتزم يجب أن يكون على مستوى من الوعي فيما يكتب، ويتح     ى حل

ا يجري وأالّ ،اشجاع اخذ موقفتّيوح المثالية، وباإليمان والرواألديـب  . في مجتمعـه  يكون بمعزل عم

ومخلصا  في تعبيره  الخالد هو من كان متفاعال مع قضايا مجتمعه بطريقة ايجابية ومدافعا عنها  صادقا

  .دباألمين في والملتز النص التالي يتناول قضية اإللتزام .في موقفه
 
  

  : صالنّ أأقر
    

وهذا للمكانة الخاصة " اإللتزام"ال أعرف أن قضيةًًًََََََ نالت من النقاش و البحث مثل ما نالت قضية     

وأكثر ما تثار .التي تحتلها بين القضايا األدبية المعاصرة وفي البحوث و المقاالت السياسية واإلجتماعية 

ويجد مجتمع ما نفسه في مرحلة إنتقالية  وتتضارب النزاعات، طرب األفكار،قضية اإللتزام عندما تض

  .حساسة من حياته

وهذا في اعتقادي من األسباب األساسية في كثرة الكالم حول اإللتزام والملتزمين في السنوات     

ومهما  شيئ، ها من أمر المجتمعوفي تصنيف األدباء الى طائفة ملتزمة وأخرى سلبية ال يهم األخيرة،

الحاجة الى مجهودات و كّل كان األمر  فإن وبخاصة الى مجهودات  خالص أبنائها،إبالد في أمس

احساسا عميقا بحاجيات و حادا بالقضايا الوطنية، ويملكون وعيا هؤالء الذين يتمتعون بثقافة عالية،

  .الوطن والمواطنين

في بالدهم من ثورات بل من  جريل عما يوليس بمعقول مطلقا أن يظل هؤالء األدباء بمعز    

وأن يغذوا مسيرتها بأفكارهم المدروسة  .المنتظر أن يتحملوا مسؤوليتهم بكل شجاعة في هذه الثورات

  .يوجهوها وجهة تتناسب واإلتجاه العقائدي العام أنو الناضجة،

    أويب ايمانا صادقا بالقضايا التي وأنها تتطلب من األد قال في هذه الرسالة أنها شاقة،ل ما يمكن أن ي

وعمقا في التفكير يمكنه من  وفي الدفاع عنها، وشجاعة أدبية في اتخاذ المواقف وروحا مثالية، يعالجها،

وبقدر ما تتوفر هذه الشروط في األديب بقدر ما يوفق هذا  مواجهة المشاكل والقضايا بنجاح وقوة،

  .األديب في رسالته

عن اإلتصال بمشاكل المجتمع هو الذي يضفي على كتابة األديب حرارة ضرورية  اتجاإليمان النّ نإ    

 وليس شرط الكاتب أن يكون ماركسيا ليؤمن بحق الضعفاء في الحياة الكريمة، .اجحةلألعمال األدبية النّ

س به فان هذه اإلنسانيةهي التي تجعله يحس بما يح بل يكفيه أن يكون انساني القلب والعاطفة والعقل،



 

واذا  .ومستقبل زاهر ويتمنى لهم ما يتمناه لنفسه ولذويه من حياة كريمة، ويتألم لما يتألمون، األخرون،

  .دافع لإلتصال باألخرين ّلد كُقَافتقد الكاتب اإلنسانية فَ

خرين في الحياة الكريمة هو الذي يخلق في األديب روحا تدفعه الى العمل من اآل وهذا اإليمان بحقّ    

والى السعي في سبيل تحقيق أهداف انسانية سامية، فتعود الكتابة بالنسبة اليه شيئا تمليه  أجل مواطنيه،

ونشأت  العقيدة بقدر ما تفرضه حياة مواطنيه، فاذا امتأل قلب األديب بحق كل انسان في العيش الكريم،

عتبر نفسه ليس اهؤالء المواطنين، و استطاع أن يقف موقف الدفاع عن قضايا وح المثالية،رلديه هذه ال

ومن هنا تكون كتاباته قطعة  .ه هو بالدرجة األولىممثال لحق شعبه فحسب بل مدافعا عن قضايا تهم

خالصه فيما إو يمان الكاتب بما يعالجه من قضايا،إف .من نفسه و بالتالي قادرة على التأثير في األخرين

لك ألنه من حق ذو لقيام هذا الكاتب برسالته خير قيام، يتخذه من مواقف هما الشرطان االساسيان

بل عليه أن  خرين وال يتبنى مواقف المسؤولين بصورةسطحية،اآل لاألديب أال يكتفي بتلخيص أقوا

وعقيدة تدفعهم الى النشاط  أن يشكل منها اتجاها يجتمع حوله المواطنون،و يعمق هذه المواقف،

  .والتضحية

وال اعتقد  وعرف المراد من الكتابة  والنظم، األديب رسالته، ىحال اال اذا وعهذا ال يكون بطبيعة ال

ويعرفون بالَضبط ما ينتظرمنهم الفن  من الكُتاب يدركون هذه الرسالة الخالدة حق ادراكها، اأن كثير

لموجز،ألن األشياء مسََا خفيفا، وال أن يكتفي بالعرض المبسط ا األديب أن يمس فليس من هم والمجتمع،

ه أن يتخذ موقفا من ولكن من هم الكتابة بشكل من األشكال، فن ىتعاط من ذلك شيءيستطيعه كّل

كن اال باإليمان بهذه ال يم وهذا ر عن هذا الموقف في قوة و حرارة،وأن يعب القضايا التي يعالجها،

هي التفكيرالعميق الذي قد  ولعل أول مرحلة من مراحل العمل الهادف القضايا، ويعمق التفكير فيها،

فليس في الكتابة أن يحمل الواحد منَا يراعه . وقد يطول األسابيع والشهور يطول الساعات واأليام،

بل هو أن يفكر قبل كل شيء في موضوعه، ل وهلة،ويسطر به على ورقة من أوراق ما يبدو له ألو 

وأن يعرف أنه  قه أو اختالفه مع اآلخرين،فاتّامدى  وأن يرى وأن يزن األمور بميزان القلب والعقل،

كل هذا يجب أن يفعل الكاتب الهادف قبل  يكتب لألجيال المتعاقبة التي ستحكم عليه من خالل ما يقول،

 وهذا هو الذي يضفي ميزات خاصةعلى األعمال األدبية الخالدة وبهذا فقط، أن يعهد الى الورقة والقلم

.... 

   محمد مصايف/د                

 *بتصرف*واألدب  دراسات في النقد

 

 



 

  : صأفهم النّ
  

  ما هي القضية التي ناقشها الكاتب في هذا النص؟ -1

  متى تثار هذه القضية في نظر الكاتب؟ -2

  ولماذاهذه الفئة بالذات ؟ مساهمتهم؟و تكون البالد في حاجة الى عملهم التي أية فئة من المواطنين -3

  .بعضها حدد ديب يقوم على عدة عوامل،نجاح األ -4

 اإليجابية هاثارآما هي  .لنجاح األديب اإلتصاف باإلنسانية الكاتب من جملة العوامل التي ذكرها -5

  في نظر الكاتب؟

  كيف يكون ذلك؟ .يتطلب عمل األديب اتخاذ موقف مما يعالجه -6

  ؟اشرح ما هما  .ذكر الكاتب شرطين أساسيين لنجاح رسالة األديب -7

  .أحدهما  
 
  

  :أستنتج 
  

1- األدبي الذي ينتمي إليه هذا النّص زاته؟ ما الفنممي ؟ وما هي أهم 

  ؟ وهل هي حديثة أم قديمة؟ ما القضية التي عالجها الكاتب؟ وما نوعها -2

  ما هي أهم األفكارالتي تناولها الكاتب في هذا الموضوع؟ -3

  يدّل ذلك بالنّسبة لشخصيته وثقافته األدبية؟كيف كان تحليله لها؟ على ما  -4

  ما حظّ إنتاج األديب الملتزم عند القراء؟ -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  : أالحظ قول الكاتب
  

  

  ال أعرف أن قضية نالت من النقاش والبحث مثل ما نالته قضية االلتزام -

  .و أن يرى مدى اتفاقه أو اختالفه مع اآلخرين ... -

  

  : القاعدةأكتشف أحكام 
  

  

* ول المثال  األول تأمثم  .نك تجد أنها نالت النقاشإ .ث عنها الكاتببين ماذا نالت القضية التي تحد

  لى هذه الكلمة ؟إماذا أضاف 

 كيف تسمى هذه الزيادة؟. "الواو"بحرف  :الجواب ؟ ة أداة تم الجمع بينهمابأي .ليها كلمة البحثإأضاف 

 وكيف يسمى االسم قبله؟ .يعرب اسما معطوفا السم بعد هذا الحرف؟وكيف يعرب ا .عطفالسمى ت

  .نه يعرب حسب موقعه في الجملةإ .طبعا ال هل يحمل نفس اإلعراب ؟. معطوفا عليه

  :جوابك يكون كالتالي ال شك .رحليه الشّإكما سبق  لى المثال الثاني  وابحث عن أركان العطفإعد * 

المعطوف عليه  وأنت ترى". اتفاقه"المعطوف عليه هو، و"اختالفه"هو االسم المعطوف، و"أو" هو الحرف

  .ليهإ اوفي المثال الثاني  يعرب مضاف .اسما مجرورا في المثال األول يعرب

  :اليةبعد الوقوف على األمثلة التّ" أو" تعال معي لمعرفة معنى حرف *

  .نوع سمح لي الطبيب بارضاع االبن بلبن أمه الطبيعي أو اللبن المص -

  .ال أجد حرجا في اإلقامة في الريف أو المدينة -

  .شهر رمضان يوم السبت أو األحد يحّل -

وفي المثال الثالث يفيد  وفي المثال الثاني  االختيار، فيد التسوية،يفي المثال األول " أو" انك تجد معنى

  .الشك

  :ليك أمثلة أخرى تحتوي على بقية حروف العطف إ *

  .األستاذ فدخل التالميذ  -

  .تصير سنبلة ثمتزرع حبة القمح  -

  راجال؟ أمجئت  اأراكب -

  .األخ  لكنما رأيت األب  -

  . مهندس الأخوك طبيب  -



 

  .البيوت  حتىجرف السيل التربة  -

 :نها كلمةإ التالميذ؟ ما هي الكلمة التي جاءت معطوفة على. دخل التالميذ فاألستاذ: الحظ العبارة* 

  .األستاذ

ة بأيفاء "بواسطة الحرف ذلك؟ واسطة تم".  

    إكيف تراها؟  .التالميذ واألستاذ دخول ل الفترة الزمنية التي دامت بينتأما ذًإ. انها فترة قصيرة جد

  .حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب بزمن قصير"الفاء "

" ثم"بزمن قصير، والثّاني  رتيبد التّيفي "الفاء"إنّك تجد األول . في المثال الرابع "ثم"و" الفاء" قارن بين *

وهكذا يستعمل  .السنبلة تنمو بعد فترة زمنية طويلة من زمن زرعها ألن .طويليفيد التّرتيب بزمن 

  .األول للفترات القصيرة أو المنعدمة والثاني للفترات الطويلة والمعتبرة

ما هو ". راكبا"؟ هي كلمة "راجال"مة ما هي الكلمة التي تراها معطوفة على كل:  الخامس في المثال * 

  .متى يستعمل؟ الجواب للتعيين".أم "انه حرف  الحرف الذي عطف بينهما ؟

الجواب الصحيح  ثبات كلمة األب أم األخ؟إهل أفاد ".لكن"ما الذي أفاده حرف : السادسفي المثال  *

  . اإلستدراكب وهذا ما يعرف .ثبات األخ ونفي األبإهو 

  ؟"لكن"وهل نجد تشابها أو اختالفا بينه وبين  ما هو الحرف الذي أفاد العطف؟ :السابعل في المثا *

وهو ما يسمى  - أي اثبات ما قبله ونفي ما بعده"لكن"تفيد عكس ما أفادته " ال"ك بال شك تجد نّإ* 

  .بالنفي

ه وطبيعي لكنّ أمر معقول تّربةفالسيل يجرف ال: في المثال األخير "حتى"بقي لك أن تعرف معنى  *

  .عيجرف البيوت أمر غير متوقّ

  .الغاية هنا  أفاد" حتى"تجد حرف " همأكرمت الضيوف حتى أطفالَ"ذا قلت إو   

  :ةهذه األحكام المستنتج بعد هذا تعال معي لتلخيص كّل    
 
  

  :أبني أحكام القاعدة
  

ويسمى ما بعدها معطوفا  ،لعطفاف رهو الربط بين شيئين في الكالم بواسطة أداة تسمى ح العطف    

  .وما قبلها معطوفا عليه


