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 مقارباث نقديت معاصرة: تطبيق في مقياس 

 السنت الثانيت ليسانس 

 نقد ومناهج : تخصص

 1:الفوج

 تابع للتطبيق السابق

 :اإلهداء و العنوان سيميائية : أوال
 غير أمست حتى بالجراحات، المثقمة اامّم  آالم من بو ينوء ما بكل العنوان ينطمق
 تحادثو الحبيب، ابنيا وجو بزوغ تنتظر بو التصقت الذي مكانيا، تبرح أن عمى قادرة
 رغم فيو (بيدي خذ( قائمة بو فتيتف الزمان، وعصف المكان، بعد رغم أماميا وكأنّمو
 كان فإن حشاياىا، أعماق في متتمتغً  ناظرييا، في قابعا مازال أنّمو إالّم  المكاني بعده

 يساعدىا بيدىا يأخذ أن منو تطمب بيا فإذا أبدًا، قمبيا تبرح لم فالروح ،ابعيد الجسد
 قادرة تعد فمم جسدىا وأنيك قمبيا، اعتصر الذي واالم الضعف غبار نفض عمى
 من صورتو تنتزع أن يائسة حاولت التي اليموم، وحل من والتخمّمص النيوض عمى

 وىي أحغميا سماء في يبرق الذي اامل إلى إشارة ) بيدي ( قوليا في وترى فؤادىا،
 .الحبيب ابنيا مع قريب التقاء إلى ترنو
 :األسماء سيميائية  : انياًا 

 بما واامان، والعطف الحنان معاني من يحمل بما أسماء من قيل ما أروع" ولدي"
 ما رغم الحقيقي االسم عن اام بو استتنت الحياة، بوارق و اامان من فيو يتفمّمت
 المفظ ىذا انّم  اام، نفس في متجذّمرة و عزيزة لشخصية ومميز خاص رسم من يعنيو
 انّمو باسمو تنادي أن إلى تحتاج ال فيي معيا، ووجوده منيا قربو قمبيا في يجدد
 ضربات يجدد بداخميا، يتحرك بل ناظرييا أمام متمثّمل أماميا فيو عنيا ببعيد ليس

 بدفئو الجسم، خغيا إلحياء القمب دفعو كمّمما وااوردة الشرايين في تحرك كمما القمب
 من الفارّم  الجزء ذلك ىو نّمماإو المعتدل؛ القوام ذو الشخص بذلك ليس فيو .وحبّمو

 فيو الحياة، في اامل معاني كل تمثّمل كدمية أضغعيا، بين من تقافز الذي كبدىا،
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 من القادم بالنسيم تتشبّمث أن تحاول الذي "كبدي ولدي" نّمماإو "اليادي عبد"ليس
 بمسيس تشعره بحنانيا، تتمره حبّميا، كل تبثّمو الحبّم  لواعج بكل تناديو صوبو،
 .الطويل االنتظار أمام قواىا وتيالك إليو، حاجتيا
 :الصور سيميائية : ال اًا 
 داخل في لتأسره الوعي عالم من القارئ تخرج موحية جميمة صورة برسم النّمص يبدأ

 التي اانفاس تصارع الميب سرير عمى تجمس التي اام مع فيعيش النّمص سطور
 المثقل جسدىا في ترسبت التي الزمن ركامات بين طريقيا تشقّم  أن تحاول

 حياتيا شمس شروق تنتظر وأمل ليفة بكل الدار باب ترقب مازالت وىي بالجراحات،
 .فضاءىا تنير التي الذىبية أشعتو تنتظر مازالت وىي الكواكب تأججت الذي

 اام، عاشتيا التي الحال صف أني يمكن ما بأروع تستقبمك النّمص بكممات إذا ثمّم 
 مشترك؛ قاسم بينيما إذ وتصالحا، اجتمعا قد بينيما فرق فغ الموقد، تجالس وىي
 تخاطبيا لم المواقد، جمر تخاطب حين فيي اآلخر؛ تعكس مرآة منيما واحد فكل

 مثيمو عن يبحث اإلحساس، يشاطره من عن يبحث دوماً  اإلنسان ولكن اعتباطًا،
 غير يماثميا من اامّم  تجد فمم  .المواقف لنفس تعرّمض الذي نفسو، فيو يرى الذي
 فتشاركيا خرافي، بطء في نفسيا في تذوب احمرارا، تتأجج التي تمك لمواقد، اتاجمر
 وصمت  ...ذوبان ...احمرار ... تآكل ...ألم واحد، إحساس فيو الشعور، نفس اام

 .مطبق
 جميل وطيف يتجدد، أمل بارق ىناك أنّم  إالّم  الممتيبة، الصور ىذه كل رغم ولكن

 تحرره عند ولدىا حول تحوم وىي النقيّمة الطاىرة روحيا صورة اام ترسم حين يرفرف
 اإلصرار من منبثق فاامل لقاء ىناك يكن لم وان بأنّمو تشدد فيي ااسر، من

 فيذا الثتور، عمى والقابعين الكرامة، زنازين في الماثمين قموب في المتفجرة والعزيمة
 .ااسود ذاك الميل ظغم ليبدد اافق في سيشرق اامل
 :بينهما والعالقة والمكان الزمان  سيميائية:رابعا

 عاما عشرون
 تنقضي
 وأناىنا
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... 
 آىات عمييما تمرّم  بينيما، انفصال ال واحداً  ادجس أصبحا حتّمى بالمكان الزمان التحم
 كل جنباتيا في حممت التي الطويمة ااعوام من فالعشرون الشوق، وعذابات االم،
ع االم كل الفراق، وعذابات آىات  بغ ساكناً  منو الجسد فبات القمب فتّمت الذي والتّموجّم
 المكان بيذا تمتصق أن إالّم  اامّم  من كان ما لذلك ضئيل، والجسم ثقيل فالحمل حركة،
 بوقعيا قمبيا أوتار بأقدامو يدق الحبيب علّم  الدار باب تستقبل عنو، تحيد ال نفسو
 .جديد من الحياة تبعث الحنين أغنيات فتنطمق الدار، باب درجات عمى

 يعصف الذي الشوق لييب من عاما عشرون واالحتمال، الصبر من عاما عشرون
 ليتجدد، اام ومازال عاماً  عشرون عودة، بغ مكان كل في فيبعثرىا العمر بأوراق

 .)مائتين يتمبوا صابرون عشرون منكم يكن فإن(
 :ال ارجية و الدا مية ومالمحها بوظائفها الش صيات سيميائية : امساًا 
 فيي جوىريًا، مركزا تحتل إذ النّمص؛ عرش تتربّمع محورية شخصيّمة النّمص في تظير
 التي الصابرة الصامدة الشخصية ىذه الشعرية، ااسطر جوانب في بمغمحيا تشع

 باالم المثقمة المرابطة فيي عامًا، عشرين مرور رغم السنين آالم كل تحدّمت
 صمتيا في وىي رىيب، بصمت فييا فتتقمّمب أحشائيا في تحرق التي والجراحات

 التي الشقوق رغم النّمص كممات بين خيوطو تنبعث الذي والتفاؤل اامل مغمح تظير
 .شخصيتيا مغمح في طريقيا وحفرت النّمفس، صدعت

 اام ليجت الذي االبن شخصية بوضوح تظير العمغقة، الشخصية ىذه جانب لىإو
 .إليو ترنو الذي الدفء وبثّميا ليا، العون يد مدّم  عمى وحثّمو بمناداتو،

 :لمّنص المربع السيميائي
 مختمفة باتجاىات مختمفة عغقات بينيا تقوم أساسية محاور أربع في النّمص يتمحور
:  التالي  السيميائي المربع اهيوضّمح
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بين  تكون لدينا ثغث نتائج النص أنّمو لعناصر السيميائي المربع خغل من نجد

 :مفرداتو ىي
 اام شوق عمييا ويدل والسجن المحتل بين كذلك وىي واالبن اام بين تضمن عغقة
 قبل من لغبن وااسر. المحبّمة الروح سترفرف وقوليا يدىا يأخذ أن وطمبيا البنيا

 .العذابات في الناس يقمّمبون الذين االحتغل
 
 ال : قوليا عمييا ويدل والمحتل اام بين وكذلك والسجن، االبن بين تناقض عغقة-

. لمفجر بابيا تفتح .الكون ربوع ىذي: قوليا و.المتبدّمد الظالم وىم سيزول تبتئس،
 .ااسود بالظغم يعصف

 الذي السجن تكره اام .والمحتل االبن بين وكذلك والسجن، اام بين تضاد عغقة-
. يسجن لذلك االحتغل يقاوم االبن بينما .ابنيا عنيا يحجب

 


