
ANSAQANSAQ

212018

International Scienti�c Journal issued by The Department of Arabic Language, College of Arts and Sciences - Qatar University

ON LINE-ISSN: 2520-7148              PRINT-ISSN: 2520-713X



املجــلد  الثاين

ول - فرباير 2018م العــدد  الأ

 جملة علمية دولية حمكمة

داب والعلوم بجامعة قطر ت�سدر عن ق�سم اللغة العربية - كلية الآ



المجلد الثاني، العدد األول

فبرير 2018م

لوحة غالف العـدد »الغروب« للفنان القطري حسن المال 

: إبراهيم أبو طوق شـعار اســم أنساق بخـط 

للمراســالت 

قطر - الدوحة، ص ب 2713  جامعة قطرـ كلية اآلداب والعلوم - قسم اللغة العربية - مجلة أنساق

المراسالت باسم رئيس التحرير

ansaq@qu.edu.qa : البريد اإللكــــــتروني للمجلة 

www.qu.edu.qa/ansaq : الموقع اإللكتروني للمجلة 

Online-ISSN:2520-7148 : الترقيم الدولي اإللكتروني 

Print-ISSN:2520-713X : الرقم الدولي 

+ 974-4403-4823     +  974-4403-6441 : هاتـــف رقـــم 

+ 974-4403-4501 : فاكـس رقـم 

445/2016 : رقم اإليـــداع 



 جملة علمية دولية حمكمة

داب والعلوم بجامعة قطر ت�سدر عن ق�سم اللغة العربية - كلية الآ

�شراف العام الإ

الدكتور را�سد اأحمد الكواري

داب والعلوم عميد كلية الآ

رئي�س التحرير

اأ.د. عبد القادر فيدوح

الهيئـــة العلمـــية

حافظ اإ�سماعيلي علوي

حبيب بوهرور

ر�سيد بوزيان

عبد ال�سالم حامد

مبارك حنون

حممود اجلا�سم

مراد مربوك

م�سطفى بوعناين

هيئـة التحــرير

امتنان ال�سمادي

رامي اأبو �سهاب

ر�سوان املني�سي

عبد اهلل الهيتاري

عماد عبد اللطيف

عمرو حممد فرج مدكور

حمرو�س بريك

حممد م�سطفى �سليم

هيا حممد الدرهم

علي فتح اهلل

لولوة ح�سن العبد اهلل

الهيئة ال�شت�شارية

حمد بن عبد العزيز الكّواري )قطر(

�سعيد يقطني )املغرب(

�سكري املبخوت )تون�س(

عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�سبيعي )قطر(

عبد اهلل الع�سي )اجلزائر( 

عقيل مرعي )اإيطاليا(

علي الكبي�سي )قطر(

فا�سل عبود التميمي )العراق( 

م�سطفى قرقز )تركيا(

هادي ح�سن حمودي )بريطانيا(

Eric Gautier (France)

Luc Deheuvels (France)

املـــدير العــــــام

الدكتورة مرمي النعيمي

رئي�س ق�سم اللغة العربية

مدير التحرير

د. اأحمد حاجي �سفر



5
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        

 ا�ستـهالل       

11 �شعد م�شلوح  نحو �شناعة معرفية ثقيلة 

متـــون  
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15 حممد م�شطفى �شليم  مظاهر احلداثة يف الرواية العربية املعا�شرة ــ 

39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 



متون أنساق
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العالماتية، وتكوين البناء السردي 
في رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناني َجّبور الدوهيي

ح�شني مليطات

إ�شبانيا وتونوما يف مدريد-ا جامعة الأ

Molitat_2008@hotmail.com

ُملخ�س : 

دراك،  ُتدر�س نظرية »العالمة« وفق منهجني رئي�سني، هما: املنهج البر�سي، الذي يرى اأن العالمة اإ�سارات تقوم على الإ

ومنهج �سو�سوري، جعل من العالمة »اإ�سارات لغوية« تقوم على مفهومي »الدال واملدلول« فقط، وكان لكال املنهجني دور يف 

دبية املختلفة، واإن كان الثاين اأكرث انت�سارا يف النقد العربـــي املعا�سر. ومتثل هذه الدرا�سة النموذج  درا�ســـة الن�سو�ـــس الأ

مريكي ت�سارلز بر�س يف موؤلفاته املختلفة، متخذا الباحث من رواية  التطبيقي للقواعد النظرية، التي و�سعها الفيل�سوف الأ

عمال الروائية املهمة التي تنتمي اإىل  نها ت�سنف من الأ »مطر حزيران« للروائي اللبناين جّبور الدويهي مثاًل على ذلك ؛ لأ

الن�سو�س العالماتية، والتي ي�سكل كل جزء فيها عالمة دللية ت�سر اإىل الواقع املعا�سر الذي يعي�سه الكاتب.

الكلمات املفاتيح :

العالمة، البنيوية، التكوين ال�سردي، املطر، العنف املقد�س، املجتمع
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Semiotic, and the composition of the narrative
 construction in the novel «Matar Haziran» by the Lebanese novelist Jabbour Douaihy

Hosni Mlitat
La Universidad Autónoma de Madrid -Spain

Molitat_2008@hotmail.com
Abstract :
The «sign» theory is taught according to two main approaches: first, the Peirce approach, 

which sees that the sign is signals based on perception, second, the Saussure approach, 
this approach makes from the sign « a linguistic references» based on the concepts of «the 
signifier and the signified» only. Both of them had a role in the study of different literary 
texts, although the latter is more prevalent in the contemporary Arab criticism. This study 
represents the applied model of theoretical rules created by the American philosopher 
Charles Peirce in his various works, the researcher takes the novel (Matar Haziran) by 
the Lebanese novelist Jabbour Douaihy as an example, because it was classified as one of 
the  important narrative works which belong to the semiotic texts, each part of it formed 
a semantic sign  refers to the contemporary reality which the writer lives .

Key words : 
The sign, structuralism narrative formation, rain, sacred violence, society 
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متهيد :

علـــم العالمات مـــن امل�سطلحات النقديـــة املهمة يف 

دبيـــة املختلفـــة، وقد َمُثـــَل ح�سوره  حتليـــل الن�سو�ـــس الأ

يف املناهـــج النقدية املعا�ســـرة مب�سمـــى »ال�سيميائية« اأو 

»ال�سيميوطيقـــا«، التـــي اأ�ســـار اإليهـــا ابن منظـــور بقوله: 

، ويعد 
�1(

مة وال�سيماء وال�سيمياء: العالمة« ومة وال�سِّ »ال�سَّ

مريكي )ت�سارلز �ساندر�س بر�س( املوؤ�س�س  الفيل�سوف الأ

احلقيقـــي لهذا العلم، الـــذي خ�س�سه لتحليـــل نظرياته 

املنطقيـــة يف درا�سة العلوم احلياتية املختلفة، وتقوم روؤية 

دراكية، التي  بر�ـــس على اأن العالمة مـــن الدرا�ســـات الإ

�سياء، يقـــول: »العالمة  تقوم علـــى التمثيـــل الذهنـــي لالأ

د مـــن خالل هذا  ، لُيقعِّ
�2(

هي متثيـــل مع تف�سر ذهنـــي«

املفهـــوم القواعد املنهجية الرئي�سية لعلم العالمات، التي 

تاأ�س�ست على م�سطلح »ال�سميوز« اأو ما ُيعرف بــ»�سرورة 

الدللـــة«، »التي ت�ستخـــدم من اأجل نقـــل معلومات، ومن 

�سارة اإىل �سيء ما يعرفه �سخ�س  اأجل قول �سيء ما، اأو الإ

خر يف هذه املعرفة ؛ لتكون بذلك  مـــا يريد اأن ُي�ساطره الآ

جـــزءا من )�ســـرورة توا�سلية( من نـــوع: مر�سل-قناة- 

، وتق�ســـم ال�سرورة الدللية للعالمة اإىل 
�3(

مر�سل اإليه«،

 ،
�4(

ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية، هي » الدال واملدلول واملرجع«

دراك الكلي للم�سمون وال�سكل  وهي عنا�سر تقوم على الإ

داخـــل البناء الن�ســـي، على خالف نظريـــة دي �سو�سر، 

التي كانت »العالمة« فيها عبارة عن اإ�سارة لغوية، ُتعرف 

 ،
�5(

باأنها :»كيـــان �سايكولوجي له جانبـــان، دال ومدلول«

والفـــرق بني املنهجـــني، يت�سح يف »املرجـــع« الذي يوظفه 

�سافة  بر�ـــس كعن�سر و�سيط بني الـــدال، واملدلـــول، بالإ

ابن منظور. ل�سان العرب.م12.�س312. مادة )�سوم(  �1(

Peirce، Charles Sanders. Semiótica. P262  �2(

اإيكو، اأمربتو. العالمة »حتليل املفهوم وتاريخه«. �س46  �3(

املرجع ال�سابق. �س53  �4(

دي �سو�سر، فردينان. علم اللغة العام. �س85  �5(

اإىل اأنـــه ميثل نقطة املركز لتاأويـــل اجلوانب املختلفة من 

الن�س، كما اأنه ميكن اأن يكون »ماديًا اأو جمردًا، واقعيًا اأو 

متخياًل، وميكن اأن يوجد، واأن يكون قد وجد، اأو اأن يكون 

ن�ساين  قابـــاًل للوجود يف امل�ستقبل، وكل ما ميكن للعقل الإ

 .
�6(

اأن يت�سوره، فاإنه ي�ستطيع اأن يكون املرجع للعالمة«

اأما »الدال« فاإنه يحيل اإىل حالت مهمة لدرا�سة الن�س 

دبي، تتمثل تلك احلالت فيما يلي : الأ

وىل، تتكـــون من ثالثة اأنواع من العالمات:  - » احلالة الأ

نوعية، مفردة، معيارية.

الرمـــوز  يقونـــات،  الأ مـــن:  تتكـــون  الثانيـــة،  احلالـــة   -

 .
�7(

�سارات« والإ

وتعـــد احلالة الثانية من اأكرث احلالت �سهرة ودرا�سة 

يف النقـــد املعا�سر، وقـــد خ�س�س لهـــا الدار�سون جمال 

وا�سعا يف درا�ساتهم، اأثناء حتليالتهم ال�سارحة لنظريات 

يطايل اأمربتو اإيكـــو، يف كتابه  بر�ـــس، ل�سيما الناقـــد الإ

»العالمـــة«، والناقـــد املغربي �سعيـــد بنكـــراد يف موؤلفاته 

�سافة اإىل الناقد املغربي عبد اهلل  ودرا�ساته املختلفة، بالإ

برميي، الذي خ�س�س الكثر من اأبحاثه لتف�سر نظريات 

ال�سيميائيـــة املختلفة، واأنا اأرى اأن كلتا احلالتني، من اأهم 

ن بنية  دبي؛ لأ احلالت يف درا�ســـة »العالمة« يف الن�س الأ

الن�ـــس ال�ســـردي وال�سعري، تقـــوم على اأيقونـــات ورموز 

واإ�ســـارات دلليـــة متلفة، يجـــد فيها الدار�ـــس الف�ساء 

�سافة  الرحب لتاأويلها وحتليلها وفـــق روؤى خا�سة به، بالإ

اإىل ت�سمنهـــا للعالمـــات النوعيـــة والفرديـــة واملعيارية، 

دبي  التـــي ي�ســـكل كل جزء منها دللة معينـــة يف الن�س الأ

املُختار، وبناء على ذلك �ستقوم هذه الدرا�سة على حتليل 

البنيـــة العالماتيـــة يف روايـــة »مطر حزيـــران« من خالل 

هاتني احلالتني. 

زوي�ست، ااآرت فان. التاأويل والعالماتية. �س46  �6(

بنكراد، �سعيد. ال�سيميائيات والتاأويل.�س107  �7(
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�ســـارات التعبرية اإىل  ٌيق�ســـد بالعالمـــة النوعية، الإ

حا�سي�ـــس احلا�سرة داخل البنـــاء الن�سي،  امل�ساعـــر والأ

لـــوان البـــارزة  �سافـــة اإىل الأ كال�ســـراخ وال�سكـــوت، بالإ

يقاعـــات املو�سيقية املغايرة  واملميـــزة داخل لوحة ما، والإ

عن غرهـــا يف ذهن ال�سامـــع، وي�ستمـــد الدار�س دللتها 

من خـــالل تاأويلها وفق روؤية فرويديـــة، بدرا�سة اجلوانب 

النف�سية فيها، اأما العالمة املفردة، فهي اأكرث خ�سو�سية 

وىل، واأكرث التزاما بعن�سري الزمان واملكان منها،  من الأ

، وهي عبـــارة عن بنية 
�1(

فهمـــا »ال�سياقـــان املولدان لها«

تركيبيـــة من العالمـــات النوعية املختلفـــة، يقول بر�س: 

»العالمـــة املفردة هـــي �سيء اأو حـــدث ي�ستغل كعالمة، ل 

ميكـــن اأن يكـــون كذلك اإل من خالل نوعياتـــه، بحيث اإنه 

حـــرى جمموعـــة مـــن العالمات  ي�ستدعـــي نوعيـــة اأو بالأ

، ويق�سد بالعالمة املعيارية، » القانون الذي 
�2(

النوعيـــة«

ن�سان،  �ســـل نتاج الإ ي�ستغل كعالمـــة، وهذا القانون يف الأ

، ونالحظ من 
�3(

ل تت�ســـكل اإل بح�سور العالمة املفـــردة«

نواع من العالمات، عبارة عن  خالل ما تقدم اأن هـــذه الأ

خر يف ت�سكيل  بنيـــة واحدة، يعتمد كل واحـــد منها على الآ

املعنى الدليل داخل ال�سياق. 

هـــم يف درا�ســـة البنية  اأمـــا احلالـــة الثانيـــة، فهي الأ

يديولوجية فيها، وهي املركزية  بعاد الأ الن�سية، وحتليل الأ

التي اعتمد عليها رولن بارت يف درا�سته لعنا�سر العالمة، 

يقونة، هي  ، فالأ
�4(

معتربها من »مبادئ مناق�سة العالمة«

�سياء التي متثلها وتنقلها  فكار من الأ التي تعمل على نقل الأ

بب�ساطـــة، وذلك عرب ال�ســـور الفوتوغرافية والر�سومات 

�ســـارة اأو الإمياءة –بتعبـــر هو�سرل - البيانيـــة، اأمـــا الإ

، فهـــي عر�ـــس �سيء على اأ�سيـــاء اأخرى، ي�سبـــب ارتباطا 

�سارة، هي التي  ماديـــًا )físicamente( معها، هـــذه الإ
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ت�ســـر اإىل الطريق الذي يتعني علينـــا اإتباعه، اأو ال�سمر 

الن�سبي، الذي يو�سع مبا�سرة بعد ا�سم ال�سيء الذي ُيراد 

به دللتـــه )اأنت، هو، هـــي ..(، اأو التعجب الندائي، مثل 

قولنا: »مرحبا!«، الذي يوظف جلذب النتباه، اأما الرمز، 

اأو »العالمات العامة« التـــي من خالل ا�ستخدامها تخرج 

مرتبطـــة مـــع معانيها. وهـــذا يظهر يف معظـــم الكلمات، 

 .
�5(

واجلمل، واخلطابات والكتب

رولن بارت، ومفهوم »العالمة« يف الفكر البنيوي: 

اإنَّ املفهوم البر�ســـي للعالمة، ر�سخ التحليل البنيوي 

دبيـــة املختلفة، ولعل رائـــد املنهج البنيوي،  للن�سو�ـــس الأ

ثـــره بروؤية بر�س يف كتاب »عنا�سر  رولن بارت، اأظهر تاأ

ال�سيموطيقـــا«  elementos de semiología، الـــذي 

دراكي  اهتـــم فيه بتحليـــل دللت العالمة وفق املعنـــى الإ

لهـــا، ويرى اأن العالمات بحاجـــة اإىل عالقة بني طرفني، 

ي�ستـــدل مـــن خاللهما على عالقـــة العالمـــة بغرها من 

لفاظ، وي�سرب بارت مثال على ذلك، بكلمتي »احل�سور  الأ

والغيـــاب«، ويرى اأن هذيـــن الطرفني، ميكـــن درا�ستهما 

مـــن خـــالل: »التمثيـــل النف�ســـي لواحـــد مـــن الطرفني، 

واملحـــاكاة بينهما، والت�سال بـــني كال الطرفني )املر�سل 

وامل�ستقبل(، كما يتزامن الطرفان مع بع�سهما يف الزمن 

خر،  نف�ســـه بال�سبط، اأو العك�س، بحيث ي�سبق اأحدهما الآ

العالقـــة ال�سمنية اأو غـــر ال�سمنية بينهمـــا، هي عالقة 

، وهذه روؤية مهمة يف 
�6(

وجودية مع تلك التي ي�ستخدمها«

درا�سة التكوين الـــدليل للعالمة داخل البناء الن�سي يف 

الرواية، على �سبيل املثال، حيث ميكن لنا اأن ندر�س البعد 

ال�سيميائـــي يف عبارة ما، من خالل اإظهار البعد النف�سي 

والجتماعي فيها، وبيـــان عالقتها بالبناء ال�سردي العام 

يف الرواية. 

 Peirce، Charles Sandres. Obras filosófica  �5(

reunida. Tomo II، p54ُينظر:  
 Barthes، Roland. Elementos de semiología. ينظر   �6(

:P39
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ويـــرى بـــارت اأن »العالمـــة« مركـــب م�سطلحـــي من 

»الدال واملدلـــول«؛ فالدال يتكون مـــن »م�ستوى تعبري«، 

واملدلـــول يتكون من »م�ستوى ت�سميني« اأو »املحتوى«، وكل 

م�ستـــوى من هذين امل�ستويني، وفق روؤية هم�سيلف، يتكون 

من طبقتـــني، همـــا: »ال�ســـكل واملاهية«؛ ويعـــرف ال�سكل 

�سيـــاء بب�ساطـــة ومتا�سك  نـــه: »الو�ســـف ال�سمـــويل لالأ باأ

وفـــق )معاير معرفية( عن طريق اللغة، بدون اأن يلتم�س 

، واملاهيـــة اأو املادة، هي: 
�1(

اأي افرتا�ـــس ملا وراء اللغـــة«

»جمموعـــة مـــن الظواهـــر، التـــي ل ميكن و�سفهـــا بدون 

، وتتواجد الطبقتان 
�2(

اللجـــوء اإىل مقدمات غر لغويـــة«

يف امل�ستـــوى التعبري والت�سميني )املحتوى(، لنفهم من 

خالل ذلك ما يلي: 

اإن مـــادة التعبـــر، على �سبيـــل املثال، مـــادة �سوتية،   .1
تو�سيحيـــة، غـــر وظيفيـــة، ويهتـــم بدرا�ستهـــا علـــم 

�سوات. الأ

�ســـكل تعبـــري، يت�سمـــن مالمـــح منوذجيـــة ونحوية   .2
)ت�ســـر اإىل نف�ـــس ال�ســـكل ميكنـــه امتـــالك مادتني 

وىل �سوتية، والثانية خطية(.  متلفتني، الأ

مـــادة ت�سمينية، تتكون على �سبيل املثال، من مظاهر   .3
عاطفية، اأيديولوجية، اأو بب�ساطة اأي معنى ايجابي. 

�سكل مت�سمن، هو تنظيـــم ر�سمي للمعاين من خالل   .4
املاهيـــة »املـــادة« اأو ح�سور اإ�ســـارة �سيميائية »عالمة 

�3(

دللية«

اإنَّ هـــذه النقاط، ت�سر اإىل املعنـــى ال�سمويل للعالمة 

يف فكر رولن بارت، الذي مل يقت�سره على املعنى اللغوي، 

بل تو�سع اإىل املعنى الت�سميني، الذي يدر�س العالمة وفق 

روؤى متلفـــة، تت�سمن الدرا�ســـات املعرفية املتعددة؛ من 

اأجل اإظهار دللتها يف ال�سياق الن�سي، ودورها يف ت�سكيل 

Barthes، Roland. Elementos de semiología. P42  �1(
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املعنـــى اجلمايل فيـــه، وتاأتي هـــذه الدرا�ســـة لال�ستعانة 

ظهـــار اأهمية البعد ال�سيميائي يف ال�سرد  بهذا اجلانب؛ لإ

الروائي، الـــذي ل ينح�سر يف حتليل املعنى اللغوي داخل 

امل�سهـــد احلـــواري يف الن�س، واإمنا يقـــوم على اإدراك كل 

ن كل ما يقدمه الروائي  اجلزئيات الدللية يف الرواية، لأ

املتميـــز هـــي عالمات، حتتـــاج اإىل حتليـــل منطقي لفهم 

املعنى املق�سود يف ن�سه، لت�سهم بذلك العالمة يف تكوين 

البناء ال�سردي يف العمل الروائي املكتوب. 

رواية »مطر حزيران« 

كتب الروائي اللبناين جّبـــور الدويهي روايته الرابعة 

»مطـــر حزيـــران« عـــام 2006م، بعـــد اأعمالـــه: اعتدال 

اخلريف 1995م، رّيا النهر 1998م، عني وردة 2002، 

خرى، التي حظيت  ليتبعها بعدد من الن�سو�س الروائية الأ

دب العربي املعا�ســـر، ونالت �سهرة  مبكانـــة مهمـــة يف الأ

كبرة بني القـــراء، وهي: رواية �سريـــد املنازل 2010م، 

مريكان 2012م، و�سدر له عام 2016م، رواية  وحـــي الأ

عمال ب�سمة  ُطبـــع يف بـــروت، لي�سكل من خالل هـــذه الأ

مهمة يف الكتابة ال�سرديـــة العربية املعا�سرة، التي ناق�س 

مـــن خاللهـــا ق�سايـــا املجتمع اللبنـــاين خا�ســـة والعربي 

عامـــة، وتعد رواية »مطر حزيران« واحـــدة من الروايات 

التـــي حظيت مبكانـــة مهمـــة يف �سفحات النقـــد العربي 

والعاملـــي، ل�سيمـــا اأنهـــا ترجمـــت اإىل عدد مـــن اللغات : 

�سبانية، وبناء عليه  ملانيـــة والإ الفرن�سيـــة والإجنليزية والأ

كادمييـــة يف عدد من  كان لهـــا ح�سورهـــا يف امل�ساريـــع الأ

نها ن�س اأمنوذجـــي لدرا�سة حال  اجلامعـــات الغربيـــة؛ لأ

املجتمعـــات العربيـــة يف منت�ســـف القـــرن الع�سرين حتى 

يومنا هذا. 

حتاكـــي رواية »مطر حزيران« حدثًا تاريخًا موؤملًا وقع 

يف قريـــة زغرتا، الواقعة �سمال لبنان، عندما ن�سب عنف 

داخل كني�سة القرية، وراح �سحيته مئات القتلى وعدد كبر 

مـــن اجلرحى، ب�سبب خالف بني عائلتـــني داخل القرية، 
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حـــداث يف روايته مب�سميات  اأعاد جبـــور الدويهي هذه الأ

�سلي الذي  متلفة، ومـــكان متخيل مغاير عن املـــكان الأ

وقعت فيه احلادثة، علمًا، اأن قرية زغرتا هي القرية التي 

ينحدر منها جبور الدويهي نف�سه، واأن عائلته كانت طرفًا 

يف ال�سراع الذي ن�سب يف القرية اآنذاك، وهذا �سيكون له 

حداث املتخيلة يف الرواية، وبناء  دور اأكرب يف مالم�سة الأ

عليه ي�سهل على القارئ التعاي�س مع اأحداثها وكاأنه واحد 

من �سخ�سياتها، املكان الروائي املتخيل هو بلدة برقة يف 

منطقة برج الهوا، والعائلتان املت�سارعتان هما: عائلة اآل 

�سمعاين، واآل الرامي. 

تتكـــون الروايـــة مـــن 351 �سفحـــة موزعـــة على 23 

خر يف  ف�ســـاًل مرقمـــًا، كل ف�ســـل فيهـــا مغايـــر عـــن الآ

اإذ اأوكل الكاتـــب اإىل عـــدد مـــن  مو�سوعاتـــه و�ســـارده، 

ال�سارديـــن التعبر عن احلدث املركزي يف الرواية، وكان 

معظمهـــم من ال�سارديـــن كليي املعرفـــة والغر م�ساركني 

حداث من اخللف،  يف اأحداثهـــا، فكاأنهم كانوا يتابعون الأ

مبعنى، كانوا اأكرث معرفة وعلمًا من ال�سخ�سيات الفعلية 

داخـــل الن�س الروائي، وفق تعبر تودوروف، معرّبين عن 

احلدث املق�سود، من خالل: اأوًل عر�س ق�س�س متخيلة، 

لبع�ـــس ال�سخ�سيات ال�ساهدة على ذلـــك احلدث، ثانيًا، 

ال�سرتجـــاع ال�سردي، والتعاي�س مع احلدث نف�سه، و�سرد 

اأحـــداث مقتـــل بع�ـــس ال�سخ�سيـــات مـــن كال العائلتني، 

ليكون الزمن الروائي بذلـــك، زمنا ممزوجا بني املا�سي 

واحلا�ســـر، وعليه فاإن طبيعـــة ال�ســـرد يف الرواية، تقوم 

�ســـوات«، حيـــث كل �سخ�سية لهـــا راأيها،  على »تعـــدد الأ

وموقفهـــا ممـــا حدث يف ذلـــك التاريخ، وهـــذا قريب من 

�سلوب الذي اتبعته الروائيـــة البيالرو�سية )�سفتيتالنا  الأ

 يف روايتهـــا "�ســـالة ت�سرنوبل"، التي 
�1(

األيك�سييفيت�ـــس(

�ســـوات للتعبر عـــن اأكرث  اتبعـــت فيهـــا اأ�سلوب تعـــدد الأ

باأ�سلوبها  عرفت  2015م،  عام  داب  لالآ نوبل  جائزة  على  حائزة  روائية   �1(

التجديدي يف الكتابة الروائية، ومتيزت باأطروحتها الواقعية، التي تدافع فيها 

ن�سان يف العي�س. عن حقوق الإ

الكـــوارث اأملا بعد منت�سف القرن الع�سرين، اإل اأن الفرق 

بني العملني، اأن روايـــة �سفتيتالنا، كانت تقوم على �سارد 

م�ستمـــع، غائب مل يظهر �سراحـــة اإل يف مقدمة الرواية، 

وهو اأ�سلوب "ال�سرد ال�سحفـــي"، اأما يف رواية الدويهي، 

فهناك عـــدد من ال�ساردين الغـــر م�ساركني يف احلدث، 

ولكنهـــم �ساهدين عليه؛ مبعنى، اأن طبيعة �سردهم يوهم 

القارئ اأنهم من اأهل القرية، واأنهم يختلفون عن بع�سهم 

يف املرحلـــة العمرية، وذلك وفـــق ال�سخ�سية املركزية يف 

الروايـــة، �سخ�سية اإيليـــا الكفوري، الذي ولـــد بعد مقتل 

اأبيـــه يف جمـــزرة الكني�ســـة، ويريـــد اأن يعرف كيـــف ُقتل 

والده، فاأراد ال�ستماع اإىل ال�سهود الذين مازالوا يذكرون 

احلادثة،  ليكون بذلك، ال�سخ�سية املولدة لبع�س اأحداث 

�سافـــة اإىل �سخ�سيـــة اأمه كاملـــة، وهي من  الروايـــة، بالإ

ال�سخ�سيـــات املهمة يف الرواية اأي�ســـًا، التي متثل اجلزء 

املهم من البناء الرمزي فيها، كما �سرنى. 

العالمة يف رواية »مطر حزيران« 

اإنَّ املكون الن�سي يف رواية »مطر حزيران« جعلها من 

الن�سو�ـــس ال�سردية العالماتيـــة؛ اأي: التي ي�سكل كل قول 

فيهـــا عالمة دللية، ُيراد منها معنى ما، فاملكون الن�سي 

هنا هو احلادثة التي وقعت داخل الكني�سة، وما نتج عنها 

مـــن اأحداث متخيلة بعـــد ذلك، كلهـــا اأ�سهمت يف تركيب 

بنيـــة عالماتيـــة مهمة داخل احلـــدث الروائـــي امل�سرود، 

عدا عن الرتكيب الزمني املتقطع، والت�سمينات ال�سردية 

املختلفة، وال�سخ�سيات الرئي�سة والثانوية، كل هذه �سكلت 

�سافة اإىل  جـــزءا مهما من املعنى الدليل يف الرواية، بالإ

العنوان الرئي�س الذي ي�ســـكل لوحده عالمة رمزية مهمة 

يف تكويـــن البناء ال�ســـردي داخل الرواية، فمـــا دللة كل 

ذلـــك؟ ومـــا عالقة مطـــر حزيـــران باحلـــدث املق�سود؟ 

ومـــاذا تعني الن�سو�س الت�سمينية احلا�سرة يف الرواية؟ 

حداث داخـــل الن�س، كل هذه  ومـــا هو انعكا�سهـــا على الأ

جابة عنها.  �سئلة �ستحاول هذه الدرا�سة الإ الأ
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املكون العالماتي يف عنوان الرواية:

اإنَّ  الناظـــر اإىل عنـــوان الروايـــة، املو�ســـوم بــ»مطـــر 

حزيـــران«، ولوحة الغالف اخلا�سة بطبعـــة دار ال�ساقي، 

املكونة من �سورة طفل �سغر رافعا يده، والبنية ال�سردية 

للروايـــة، يجـــد اختالفا كبـــرا بينهمـــا، واإن كان القارئ 

لوهلـــة مـــا �سربـــط فقط بني لوحـــة الغـــالف و�سخ�سية 

اإيليـــا الكفوري، عندما كان طفال �سغرا يلعب يف حارات 

وىل  قريته، التي ا�ستعر�سها ال�سارد العليم يف الف�سول الأ

من الرواية، ولكن رمبا �سي�سعب عليه الربط بني العنوان 

الرئي�ـــس »مطر حزيـــران«، وحادثة جمـــزرة كني�سة برج 

الهـــوا، ل�سيما واأن لفظة مطر مل تـــرد اإل يف مو�سعني اأو 

ثالثـــة فقط من الرواية، اإل اأن العنوان وحده يحمل دللة 

مهمة يف تكوين البنية ال�سردية فيها. 

ول مكون مادي، ي�سر  يتكـــون العنوان من مكونني، الأ

اإىل املطـــر، والثاين مكون زمني ي�سر اإىل �سهر حزيران، 

الـــذي يعد اأوائل �سهور ف�سل ال�سيف، وبالتايل يندر فيه 

مطار، ل�سيمـــا يف املنطقة التـــي تكونت فيها  ت�ساقـــط الأ

اأحداث الرواية، وبالتايل فاإن العنوان ينتمي اإىل العناوين 

�سئلة يف ذهن القارئ، مبعنى ملاذا  اجلاذبة، واملثـــرة لالأ

اختار الكاتب املطر يف �سهر ي�سح فيه ت�ساقطه، ليعرب عن 

جمزرة موؤملة كهذه؟ اإن العنـــوان مبكونيه يت�سمن عالمة 

رمزية اإىل احلدث الروائي امل�سرود وذلك من خالل لفظة 

املطـــر، التـــي ورد ذكرهـــا يف ثالثة موا�سع مـــن الرواية، 

ول: عندما عـــاد اإيليا اإىل بيت اأمه بعد ق�سائه اأ�سبوعا  الأ

يف املدينـــة للدرا�سة، وبداأ يعـــزف واملطر ينهمر، وهذا ل 

عالقة لـــه باحلدث، والثاين: عندمـــا حتدثت �ساردة من 

حد   عـــن رحلتهـــا مع عائلتهـــا يف يوم الأ
�1(

اآل ال�سمعـــاين

مـــن �سهر حزيـــران، اليوم الذي وقعت فيـــه احلادثة عام 

1957م، تقـــول: »يـــوم م�سم�س وحار، ل اأعـــرف من اأين 
، والثالث وهو 

�2(

جاء املطر لي�سقـــط يف �ساعة احلادثـــة«

)�1 اإحدى العائالت التي خا�ست �سراعًا مع عائلة اأخرى يف داخل الكني�سة

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س77  �2(

هـــم، عندما و�سف ال�ســـارد مقالة م�سمنـــة ل�سحفية  الأ

لبنانية ا�سمها األني حلود، تتحدث فيها عن اأحداث كني�سة 

بـــرج الهوا، يقـــول يف مقالتها: »ل يخلو �سطـــر من مقالة 

األني حلود مـــن ال�سنعة ال�سعرية ول تخلـــو رواية حلادثة 

بـــرج الهوا من املطـــر، واإن كانـــت ال�سحافية املخ�سرمة 

اللعـــوب يف جملة »ماغزين« الناطقـــة بالفرن�سية راأت يف 

زخة املطر حتذيـــرا وا�ستباقا ملا حدث، كادت تن�سبه اإىل 

اأحد اآلهة امليتولوجيا اليونانية، فاإن بع�س ال�سهود يوؤكدون 

اأن الزخـــة انهمـــرت بعد انطـــالق الر�سا�ـــس مبا�سرة ل 

، ولعل هذا حتليل فكري ي�سر اإىل املعنى الدليل 
�3(

قبله«

للمطر، الـــذي كان له قدا�سته يف الفكر اليوناين القدمي، 

ولذلـــك بـــداأ النا�س يف قرية برج الهـــوا يفكرون اأن املطر 

جـــاء بعد اإطـــالق الر�سا�س كو�سيلة للخال�ـــس والتفريق 

بني املتقاتلني، ومنهم من راأى اأن �سقوطه يف هذا ال�سهر، 

الذي يكون فيه املطر نادرا، غ�سب من الرب، وهذا يتفق 

مـــع املعنى الـــذي و�سعه ابـــن منظور يف معجمـــه، يقول: 

ُطُرهْم مطرًا واأمطرتهم: اأ�سابتهم  »وَمطَرتُهم ال�سماء مَتْ

باملطر، وهو اأقبحها، ومطرت ال�سماء واأمطرها اهلل وقد 

ُمِطْرنا، ونا�س يقولون: مطرت ال�سماء واأمطرت، مبعنى، 

، ليكون بذلك تعبرا 
�4(

واأمطرهـــم اهلل مطرًا اأو عذابـــًا«

كرب،  عـــن »لعنة حزيران«، تلك اللعنـــة املنبئة بالكارثة الأ

هليـــة اللبنانية، التي وقعت بعد ت�سعة  واملمثلة باحلرب الأ

ع�ســـر عاما من زمن وقوع هذه املجـــزرة، وعليه ميكن اأن 

يكـــون املق�سود باملطر هنـــا »العن�سر النتقامي، الذي ل 

ميـــوت، ويجعل الكائن الذي قدره املاء، كائنا دائخا، فهو 

، وكاأن املطر �سيل 
�5(

ميـــوت كل حلظة، ومن دون توقـــف«

مـــن النتقامات، اأحلقت باملجتمعات التي ل تدرك اأهمية 

�سيـــاء، ليوؤدي نتيجـــة �سراعها مع  التفكـــر املنطقـــي بالأ

بع�سهـــا اإىل خلق اأزمة فكريـــة عميقة، توؤدي اإىل تفككها، 

ولعل هذا ما حدث يف لبنان بعد عام 1957م. 

املرجع ال�سابق. �س105  �3(

ابن منظور. ل�سان العرب. م5، �س178. مادة )مطر(  �4(

حالم »درا�سة عن اخليال واملادة«. �س20 با�سالر، غا�ستون. املاء والأ  �5(
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وخال�سة مـــا تقدم، فـــاإن عنوان الروايـــة عبارة عن 

عالمـــة رمزية، تت�سمن املعنى احلقيقي للمطر الذي وقع 

فعليـــًا زمن وقوع املجزرة يف حزيـــران من عام 1957م، 

�ســـارة اإىل بع�ـــس القتبا�سات الدلليـــة على ذلك من  بالإ

�سافة اإىل املعنى الرمـــزي، الذي ي�سر اإىل  الروايـــة، بالإ

معنـــى »النتقام« والعـــذاب، لق�سوة العنـــف الذي ح�سل 

بـــني العائلتـــني، وراح �سحيتـــه عـــدد كبر مـــن ال�سحايا 

واجلرحى، عدا عن الطرد والتهجر لبع�س ال�سخ�سيات 

الفاعلة لتلك املجزرة. 

العالماتية يف البناء ال�سردي يف الرواية:

تت�ســـم روايـــة »مطـــر حزيـــران« بالكثافـــة الرمزية، 

واملعـــاين الدلليـــة، التي ت�ســـر اإىل احلـــدث الرئي�س يف 

الروايـــة، وتتمثل تلـــك املعـــاين بال�سخ�سيـــات الروائية، 

وامل�ساهد احلوارية املتعددة، والقتبا�سات الن�سية، وكان 

لـــكل واحد منهـــا دللته اخلا�سة، التـــي تعرب عن جمزرة 

بـــرج الهوا، وبالتـــايل ميكن لنا اأن نق�ســـم تلك العالمات 

اإىل ما يلي: 

عالمة بو�سفها  ال�سخ�سيات   .1

اإنَّ ال�سخ�سيـــة العالماتية يف الرواية، هي التي يوكل 

اإليهـــا »املوؤلـــف احلقيقـــي« اأو »ال�سمنـــي«  تف�ســـر معامل 

بعاد الدللية فيـــه، وقد ا�ستعان جّبور  الن�ـــس، واإظهار الأ

الدويهـــي يف روايتـــه بعدد مـــن ال�سخ�سيـــات، التي متثل 

عالمـــة دللية على اأحـــداث الرواية املختلفـــة، ولعل اأهم 

تلك ال�سخ�سيات: 

- اإيليا الكفوري:

هو ابـــن كاملة، املراأة التي فقـــدت زوجها يف اأحداث 

العنف العائلية يف قرية برج الهوا، ولد بعد ت�سعة اأ�سهر من 

وقوع احلادثة، اأرادته اأمه طفال مغايرا عن غره من اأولد 

حارة »الع�سابات« كما اأطلقت عليها، فبعثته اإىل املدينة، 

ليدر�ـــس هناك، لياأتي اإىل القريـــة نهاية كل اأ�سبوع فقط، 

وبعد اأن اأ�سبح �سابًا، �سافـــر اإىل اأمريكا، ليلتحق باإحدى 

ن�سانية،  جامعتهـــا هنـــاك، ليدر�س الفل�سفـــة والعلـــوم الإ

وتبـــداأ بعد ذلك، م�ساألة »اإنكار الهوية«؛ متبنّيًا بذلك راأي 

اأمه، التي حثته على ن�سيان كل ما يتعلق بقريته، فقام بكل 

�سلية، باأنه ابن لوالدين  الو�سائـــل بتغير مالمح هويته الأ

ب، وعمل على تغير ا�سمه، و�سوره  لبنانيني، واأنه يتيم الأ

عرب النرتنت، حتـــى ل يتعرف عليه اأحد من اأهل قريته، 

اإل اأن عودتـــه اإىل القريـــة مـــرة اأخـــرى، و�سعيـــه احلثيث 

للبحـــث عن اأ�سباب وكيفية مقتل والده، مبقابلة َمْن �سهد 

اأحـــداث املجـــزرة، جعلته �سخ�ســـًا مرجعيـــًا، يتحول من 

النكرة اإىل املعرفة، فت�سبح �سخ�سيته ذات دللة رمزية 

مهمة يف تكوين البناء ال�سردي يف الرواية، وذلك باإظهار 

�سخ�سيات جديدة واأحداث مهمة و�سيقة تدر�س احلادثة 

التاريخية التي تتحدث عنها.

ن اإيليـــا كل ما �سمعه من اأحـــداث تتعلق باملجزرة،  دوَّ

واحتفـــظ بالدفرت لنف�ســـه، وقبل �سفره تركـــه ملًقى على 

الطاولة، وهي »اإ�سارة« مهمة اإىل بداية العودة اإىل »اإنكار 

ـــر حقيبته وي�سع  كل �سيء ح�سرته له اأمه  الهوية«، ُيح�سِّ

فيها، ويعود اإىل اأمريكا، اإل اأنه يف كل حمطة من حمطات 

العودة يرتك غر�سًا من اأغرا�س والدته على املقعد الذي 

بد هويته  يجل�س عليه، وكاأنه بذلك يريد اأن ين�سى واإىل الأ

�سليـــة، فامل�ساهـــد احلواريـــة بينه وبني فتـــاة اأمريكية  الأ

ا�سمها �سوزان، التي التقى بها داخل الطائرة، توثق ذلك 

الن�سيان، عندما ق�س عليهـــا ق�سة قريته، قالت له، بعد 

اأن توقف: 

»ملـــاذا توقفـــت عـــن الـــكالم؟ كنـــت �سعيـــدة جـــدًا 

م  ب والأ باأخبارك..�سحيح اأين ل اأهتم كثرا لق�س�س الأ

والبـــن، لكن من زمان طويل مل يـــرو يل اأحد حكاية واأنا 

اأتاأرجـــح بني النوم واليقظة. فرد عليهـــا اإيليا قائاًل: اإنها 

�1(

لي�ست حكاية...«

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س345  �1(
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نكار ال�سكلي، مل يخف التاأثر العاطفي واحل�سرة   فالإ

الداخليـــة التي كان يعي�سها اإيليـــا، لتك�سف طريقة روايته 

�سارات  للحادثـــة اأنه وعائلته جزء اأ�سا�س فيها، لتكون »الإ

اللغويـــة« �سبيال يف معرفة اأنـــه املق�سود يف تلك احلكاية، 

ولية التي  وبذلك تختـــم الرواية، على خالف التوقعات الأ

ي�سعهـــا القارئ بعد متابعة اأحداثها، ولعل جّبور الدويهي 

حتـــدث عـــن ذلك يف اأكـــرث من لقـــاء تلفزيوين معـــه، اأن 

نهاية »مطر حزيران«، كانـــت خارج غر املتوقع يف ذهن 

القراء. 

م كاملة: - الأ

تنتمي �سخ�سية كاملة، وفق معيار فيليب هامون، اإىل 

»ال�سخ�سيـــات املرجعية«، التي »ت�ستغـــل اأ�سا�سًا ب�سفتها 

يديولوجيا  اإر�ســـاء مرجعيًا يحيـــل على الن�س الكبـــر لالأ

، فهي عالمـــة مهمة  داخل 
�1(

والكلي�سيهـــات اأو الثقافـــة«

ال�سيـــاق الروائـــي، وكان ح�سورهـــا يف الروايـــة ت�سويرًا 

، ففي 
�2(

واقعيـــًا للمجتمع القروي اللبناين والعربي يف اآن

الف�سل ال�ساد�س، على �سبيل املثال، ت�سرد كاملة حكايتها 

لبنهـــا اإيليـــا بعد عودته من اأمريـــكا، تتحدث عن حالها، 

موقف اأهـــل القرية منها، فهي املراأة املرملة، التي فقدت 

زوجهـــا يف عّز �سبابهـــا، والتي علمت بخـــرب حملها باإيليا 

بعد مقتل زوجها يو�ســـف، ما جعل �سرتها على كل ل�سان 

يف القريـــة، تقول: »ا�ساأل كل اأهل البلدة، كلهم يعرفونني 

ويعرفـــون ق�ستـــي. يخربونـــك عني قـــدر ما ت�ســـاء واإذا 

تعمقـــت معهـــم ف�سيوؤلفون لك عنـــي ق�س�سا ل تخطر يف 

بـــال اأحد. ج�سمـــي لّبي�س، يـــا ابني، الق�س�ـــس تلبق يل. 

خبار واأنا منهم«1، وهي �سورة  هنالـــك اأنا�س تليق بهم الأ

حّيـــة، مازالـــت قائمة يف املجتمعـــات القرويـــة يف الكثر 

مـــن البلـــدان العربية، فاملراأة املرملة، متثـــل �سورة موؤملة 

هامون، فيليب. �سميولوجية ال�سخ�سيات الروائية. �س36  �1(

)�2  فالعادات والتقاليد يف دول �سرق املتو�سط مت�سابهة كثرا، والقارئ لرواية »مطر 

حزيران« يلم�س هذا الت�سابه، ل�سيما يف ظاهرة  »اخلالفات العائلية« التي كانت 

ومازالت ت�سبب ف�سائع اأخالفية و�سلوكية مدمرة داخل تلك املجتمعات. 

يف املجتمع العربي، فهـــي املراأة الفاقدة لل�سلطة الذاتية، 

حيث ميتلك والدها اأو اأخوها حق الت�سرف يف اختيارها، 

جبـــاري بقراراتها، وهي ال�ســـورة امل�سابهة  والتحكـــم الإ

للمراأة املطلقة كذلك.

»ال�ســـرد  جمتمعهـــا  لت�سويـــر  كاملـــة  توظـــف  كمـــا 

ال�سرتجاعي«؛ لت�سوير حالها عندما كانت فتاة �سغرة، 

كراه- اأن ترتك  وجاء والدها اإىل املدر�سة طالبا منها-بالإ

املدر�سة، فحملت حقيبتهـــا وعادت معه اإىل البيت، وقال 

لهـــا بنربة حـــادة: »كفى، من هنا و�ساعـــدا ي�سبح العلم 

 ،
�3(

م�ســـرًا للبنات، غدا ت�ساعدين اأمـــك يف �سغل البيت«

وهو قـــول عالماتي مفـــرد، خ�س�سته ال�ســـاردة يف زمن 

بوي، الـــذي كان �سائدا يف  معـــني، لتف�ســـر حال الفكـــر الأ

املجتمـــع اآنـــذاك، وهـــذا يتطابـــق مـــع املفهـــوم البر�سي 

للعالمـــة املفردة، التـــي تت�سم بخ�سو�سيتهـــا للتعبر عن 

احلدث املق�سود. 

- �سخ�سية حم�سن

ينتمــــي حم�سن اإىل ال�سخ�سيــــات الثانوية يف الرواية، 

حيث كان ح�ســــوره فيها مقت�سرًا علــــى الف�سل اخلام�س 

�سارية اإىل معنى  ع�سر منها، ميثل ال�سخ�سية الدللية والإ

حداث  »العنــــف املقد�س«، وهو املعنى الفل�سفــــي املطابق لأ

الروايــــة، ويق�سد بالعنــــف املقد�س، ال�ســــراع الذي يدور 

بــــني اأخويــــن اأو عائلتني، يربطهما عالقة الــــدم والقرابة. 

واملجتمعات القروية يف العامل العربي- يف معظمها- تقوم 

على ذلك الرتابط الوطيد فيما بينها، ورغم ذلك جند اأن 

اأبناء العمومة، على �سبيل املثال، يتقاتلون فيما بينهم، اإىل 

حد القتل الدموي الذي ينتج عنه تفكك العائلة وتدمرها، 

واهتم بدرا�سة هــــذا املفهوم، الفيل�سوف الفرن�سي )رينيه 

جرار( يف كتابه »العنف املقد�س«، الذي راأى اأن »م�سل�سل 

العنــــف ي�ســــّكل، يف اأي جمتمــــع كان تهديــــدًا ل يرتبط من 

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س87  �3(
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حيث مبداأه، ب�سغط اأي ثقافة مهيمنة اأو اأي �سكل اآخر من 

.
�1(

نه مبداأ داخلي« ال�سغوط اخلارجية؛ لأ

وظهرت اأكرث مالمح العنــــف املقد�س يف هذه الرواية، 

اأثنــــاء قيام ال�ســــارد العليم ب�سرد احليــــاة اليومية ملح�سن، 

الــــذي كان م�ساركا فاعــــاًل يف اأحداث العنــــف التي ن�سبت 

يف قرية برج الهوا بعد جمزرة الكني�سة، فقام بتخ�سي�س 

مــــكان خا�س به، يطل من خاللــــه على اجلهة املقابلة التي 

خرى، ليجعل مــــن املكان قدا�سة  يقطنهــــا اأبناء العائلــــة الأ

خرين، ليبــــداأ بعد ذلك  املمار�ســــة الفعليــــة للعنف �ســــد الآ

، التي تتمثل باإم�ساك 
�2(

مبا »ي�سبــــه الطقو�س التح�سرية«

بندقيته، ورفعها وتفح�سها بدقة، وت�سويبها نحو ال�سماء، 

قبــــل اأن ي�ستقــــر يف اجللو�س مكانــــه، وت�سويب �سالحه يف 

خرى، عدا عن  اجلهة التــــي يتمركز فيها اأبناء العائلــــة الأ

�سلوكياتــــه وراء املرتا�س، التي ي�ستفز مــــن خاللها اأعداءه 

خرى، ليكــــون  حم�ســــن، ال�سخ�سية  مــــن اأبناء العائلــــة الأ

املمثلة لكب�س الفداء، الذي ي�سكل قتله مكانة مهمة يف نظر 

نه »ما مــــن جماعة تقــــع فري�سة العنف  خــــر؛ لأ الطــــرف الآ

اأو تــــرزح حتت وطاأة كارثة تعجز عــــن مداواتها اإل وترمي 

بنف�سها طوعا يف مطــــاردة ع�سواء »لكب�س الفداء«، باحثة، 

ب�ســــورة غريزية، عن عالج فــــوري وعنيف للعنف الذي ل 

ُيطاق. ذلك اأن الب�سر يهــــوون اإقناع اأنف�سهم باأن م�سوؤولية 

 .
�3(

�سرورهم تقع على �سخ�س واحد ي�سهل التخل�س منه«

وقـــد كانت ن�ســـاء العائلتـــني املت�سارعتـــني، الطرف 

و�سح يف توطيد معنى »العنف املقد�س«، يقول ال�سارد:  الأ

»وكانت ن�ساوؤهم اأكرث ت�سددًا من الرجال يف طلب رّد 

بنائها:  ال�ساع �ساعني، وا�ستهرت منهن تلك التي قالت لأ

خـــذ بثاأر اأخيه حرم من مراث اأبيه(، اأو  )من تلكاأ يف الأ

تلـــك التـــي �سقط زوجهـــا بر�سا�س اجلنـــود فرمت فوقه 

�سر�سفـــًا اأبي�س، وهي تنادي اأبناء عمـــه اأن ل يلتفتوا اإليه 

�4(

ويكملوا النزال«

جرار، رينيه. العنف املقد�س. �س102  �1(

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س220  �2(

جرار، رينيه. العنف املقد�س. �س144  �3(

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س126  �4(

وهـــذا ميثل مركزيـــة العنـــف املقد�ـــس احلا�سرة يف 

الكثـــر من العقليـــات العربية، ولعل املطلـــع على اأحداث 

العنف هذه، يجد اأن الكثر منها ن�ساأ نتيجة »احلث« الذي 

خـــذ بالثاأر،  تفر�ســـه الن�ســـاء على  اأبنائهـــا واأقاربها، لالأ

حتى لـــو كان القاتل اأخاها، فيكون م�سر القاتل وعائلته 

خ العـــدو اأو قتله يعني  ن » عدم طرد الأ الطـــرد والقتل؛ لأ

. وبالتايل فاإن 
�5(

ت�سليـــم الذات نف�سهـــا للطرد اأو املـــوت«

القتبا�س ال�سابق، هـــو عالمة مفردة، خ�س�ست لتف�سر 

دور الن�ســـاء يف ت�سكيـــل مظاهـــر العنـــف املقد�ـــس داخل 

�ســـارات على  املجتمعـــات العربيـــة، وهذه واحـــدة من الإ

املعنى ال�سمويل لرواية »مطر حزيران«، واملتمثل بت�سوير 

الواقـــع املعي�سي يف الكثر من القرى والبلدات العربية يف 

متلف دول العامل العربي. 

وعندمـــا خرجـــت كاملة مـــن بيتها، علمـــت اأن اأفراد 

عائلـــة زوجها قتلوا �سعيد الرامـــي، فاأخربت اأمها: »قتلوا 

�سعيد الرامي.. مل تتاأ�سف اأمها كثرا.. ماذا �سيح�سل يا 

، وهذه ظاهرة اأخرى، 
�6(

اأمي؟... القتيل باثنني يـــا اأمي«

مـــن ظواهر »العنف املقد�س«، زيادة عدد القتلى والدماء 

تزكـــي النفو�س، وتهـــدئ م�ساعر النتقام، وفـــق اآرائهم، 

وهي فكرة �سائدة يف الكثر من املجتمعات العربية.

العالمة ونوعية  الن�سية،  القتبا�سات   .2

ت�ســــكل القتبا�ســــات الن�سية يف روايــــة »مطر حزيران« 

جــــزءا مهما من البنــــاء الن�سي فيها، وتق�ســــم القتبا�سات 

ول، القتبا�سات ال�سارحة؛ وهي القتبا�سات  اإىل ق�سمني: الأ

التي وظفهــــا الكاتب ل�سرح بع�س املفــــردات داخل ال�سياق، 

وهــــذه املفــــردات، ت�ســــكل دورا مهمــــا يف تف�ســــر احلــــدث 

الروائي امل�سرود، والثاين، القتبا�سات التكميلية، وهي التي 

ُت�ستخدم كاأدلة اإ�سافية على احلدث املق�سود، ومثال ذلك، 

اقتبا�ــــس مقالت �سحفيــــة متخيلــــة، اأو اآراء كتاب ومثقفني 

يف احلادثــــة امل�ســــرودة يف الروايــــة، وميكــــن اأن ن�سف كال 

النوعني من القتبا�ســــات، �سمن »العالمات النوعية«، التي 

جرار، رينيه. العنف املقد�س. �س134  �5(

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س241   �6(
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، وهي 
�1(

ق�سد بها بر�س »العالمات املف�سولة عن �سياقها«

يف الظاهــــر مف�سولــــة عن ال�سياق العــــام للحدث من خالل 

حيان،  كتاباتهــــا بحروف غامقة وكبرة اأو مائلة يف بع�س الأ

وكاأنها اأيقونات حتمل يف طياتها معاين متلفة. 

ول مـــن القتبا�سات، ما ورد  مثلة على النوع الأ ومـــن الأ

طفال اإىل  ول مـــن الروايـــة، عندما عـــاد الأ يف الف�ســـل الأ

البلـــدة، وبينهم عدد من الطلبة »الُغـــُرب«، فيخرج ال�سارد 

�سلـــي اإىل �ســـرد اقتبا�سي  مـــن اإطار احلـــدث ال�ســـردي الأ

مت�سمـــن، ملعنى كلمة »غريـــب« يف الثقافـــة اللبنانية، وهو 

و�سط،  املعنـــى نف�سه يف ثقافـــة معظم القرى يف ال�ســـرق الأ

وجاء القتبا�ـــس التف�سري ملعنى هـــذه الكلمة بخط مغاير 

�سلي الذي كتبت به اأحداث الف�سل امل�سرود،  عن اخلط الأ

ليمّيـــز القـــارئ ب�سكل وا�ســـح اأن هذا القتبا�ـــس مف�سول، 

ول من  حـــداث الف�سل الأ يف الظاهـــر، عن ال�سياق العام لأ

الروايـــة، وي�سرح القتبا�ـــس املعنى الـــدليل لكلمة غريب، 

وموقـــف املجتمعات القرويـــة من املراأة الغريبـــة، والنظرة 

الدونية التي يتطلع من خاللها اأهل البلدة اإليها، وميكن اأن 

جند الفكرة نف�سها يف الكثر من قرى فل�سطني، على �سبيل 

نها �ستكون  املثال، فاملراأة الغريبة، »ل ين�سح بها عموما؛ لأ

بال�ســـرورة متطلبة ترهق الـــزوج الـــذي ل تتحّمله اإل بنت 

البلـــد. ول تبداأ الغربة من علـــى بعد كيلومرتات، بل جمرد 

متار، تبداأ الغربة من اأول قرية  اخلروج من البلدة مئات الأ

ن هذا املفهوم اأفكارا  ، ويكوِّ
�2(

تختلـــط ب�ساتينها بب�ساتيننا«

�سردية جديدة يف الرواية، ولذلك جند اأن بع�س ال�ساردين 

حداث. يف�سرون هذا امل�سطلح اأثناء عر�س الأ

يف الف�ســـل اخلام�ـــس، علـــى �سبيـــل املثـــال، تتحدث 

ال�ســـاردة، التـــي هـــي ابنـــة حميـــد ال�سمعاين، عـــن اأمها 

مـــي كونها غريبة،  »الغريبـــة«، تقـــول: »ل يغفـــر اأقاربنا لأ

ل ي�ساحمونهـــا علـــى لهجتهـــا ول علـــى طبخهـــا ول على 

اإ�سرارها على اأحمر ال�سفـــاه وعلى اأناقتها. متزوجة فما 

حاجتها اإىل اأحمر ال�سفاه؟ ول ي�ساحمونها اأي�سا اإغالقها 

)�1 بنكراد، �سعيد. ال�سيميائيات والتاأويل.�س111

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س15  �2(

، وكان اأبناء اآل 
�3(

بـــاب البيت، كاأنها تغلقه يف وجوههـــم«

ال�سمعـــاين، يعوزون اأ�سباب �سلوكيـــات حميد الغريبة اإىل 

زواجـــه من امـــراأة غريبة مـــن قرية »املزرعـــة«، فعندما 

ح�سلـــت املجـــزرة، اأرادوا اأن ينقلوا اجلثـــث، فطلبوا من 

ن �سلوكياته  حميد اأن يقلهم ب�سيارته، فخافوا اأن يرتدد لأ

خرين،  غريبـــة، ومتلفة عن �سلوكيات اأفـــراد العائلة الآ

يقـــول ال�ســـارد: »�سحيح اأنه مـــن عائلتنا لكنـــه يت�سرف 

 ،
�4(

كالغريب، زوجته غريبة، من املزرعة«

خــــرى علــــى القتبا�ســــات ال�سارحة يف  مثلة الأ ومــــن الأ

الرواية، �ســــرح مفهوم »خط التما�س«، بعــــد عر�س اأحداث 

ول تابع لعائلة اآل ال�سمعاين،  تق�سيم البلدة اإىل ق�سمــــني، الأ

والثــــاين لعائلة اآل الرامي، واأي جتاوز لهذا اخلط يوؤدي اإىل 

القتل، وي�سرد ال�سارد العليم، حياة �سخ�سية �سميح الفران، 

الــــذي بقي داخــــل خــــط التما�س اخلا�ــــس بــــاآل ال�سمعاين، 

بحكــــم عمله خّبازا هناك، مــــا اأدى اإىل مقتله داخل حمله، 

يقــــول ال�ســــارد: »بقــــي �سميــــح يف اجلانب اخلطــــاأ من خط 

، وبعد ذلك وبخط متلف عن اخلط املاألوف، 
�5(

التما�ــــس«

يف�ســــر معنى »خــــط التما�ــــس«، يقول: »مل يكــــن ي�سّمى خط 

التما�ــــس بعد. اإنها ت�سمية ف�سيحة لحقة اأطلقتها ال�سحف 

البروتية على خــــط ال�ستباكات الذي ق�ســــم العا�سمة بعد 

عقديــــن مــــن الزمن نــــزول من التــــالل املطلة علــــى املدينة 

، وهو التق�سيم 
�6(

مــــرورًا بطريق ال�سام وو�سول اإىل املرفــــاأ«

هليــــة اللبنانية عام 1975م،  الــــذي حدث نتيجة احلرب الأ

وهــــي عالمة مهمــــة على اأن ما حــــدث يف قرية بــــرج الهوا، 

منــــوذج م�سغر، وحدث ا�ستباقي ملــــا �سيحدث يف لبنان بعد 

عقدين من الزمن، يقول غ�سان تويني، يف �سحيفة »النهار« 

اللبنانية بعد وقــــوع جمزرة زغرتا اأو برج الهوا: »اإن اجلثث 

امللقاة يف كني�سة مزيارة  لن ترفع قبل اأن يت�ساعف عددها، 

جرام وبواعثه  اإذا مل تدفنهــــا الدولة وتدفن معهــــا اأ�سول الإ

والقــــوى املحركة له، واإن مل تفعل ذلك، حكمت على نف�سها، 

  
�7(

ن ت�سبح كل قرية يف لبنان مزيارة اأخرى« ومهدت لأ

املرجع ال�سابق. �س71  �3(

املرجع ال�سابق. �س138  �4(

املرجع ال�سابق. �س256  �5(

)�6   املرجع ال�سابق. �س256

)�7  فرجنية، �سمر. رواية »مطر حزيران« جلبور الدويهي: ر�سالة يف العنف من 

زغرتا اإىل كل لبنان. �سفاف ال�سرق املتو�سط. 28 اأيار )مايو( 2008م.
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

مثلة علـــى الق�سم الثـــاين املتعلـــق بالقتبا�سات  ومـــن الأ

التكميليـــة، احلديث عـــن مقال ال�سحفيـــة األني حلود، وهي 

�سخ�سيـــة متخيلة، مثـــل ح�سورها يف الروايـــة عالمة مهمة 

للحديث عن العنوان الرئي�س وتبويب بع�س امل�ساهد ال�سردية 

يف الف�ســـول القادمة مـــن الرواية، من خـــالل احلديث عن 

دور امل�سوريـــن يف توثيـــق جمـــزرة الكني�ســـة، و�سياأتي بع�س 

ال�سارديـــن للحديـــث عن حال بع�س امل�سوريـــن الذين كانوا 

�سدفة يف القرية، لتوثق عد�سات كامراتهم جزءا قليال من 

�سافـــة اإىل اأن هذا القتبا�ـــس ت�سوير �سمويل  املجـــزرة، بالإ

ملوقف ال�سحفيني مما جرى يف برج الهوا، وبالتايل فاإن هذا 

حداث الرواية.  النوع من القتبا�سات جاء كجزء تكميلي لأ

خرى على هذا النوع من القتبا�سات، ما  مثلة الأ ومــــن الأ

ورد يف الف�سل الرابع ع�سر، الذي كان حتليالت �سردية لبع�س 

خبار ال�سحفية التي ُكتبت بعد املجزرة، فاخلرب ال�سحفي  الأ

ول، ي�سر اإىل مقتل امل�سور جرج�س طانيو�س العندري بعد  الأ

عــــام من وقوع احلادثة، ورمبا كان �سبب مقتله بهدف اإخفاء 

كل ال�ســــور التي التقطها داخل الكني�ســــة اأثناء املجزرة، اأما 

اخلرب الثاين، فيتمثل يف رفع امراأة ق�سية على زوجها �سفيق 

نه يخونها مع غرها مــــن الن�ساء، وهي اإ�سارة  ال�سمعــــاين، لأ

اإىل التفــــكك الجتماعي، واخلرب الثالــــث، الدعوة على رجل 

ب�سلــــب حقوق ملكية الكني�سة، وهي �سورة �سلبية اأخرى داخل 

املجتمعات، والقائمة علــــى انتهاك حرمات البيوت املقد�سة، 

وكاأن الكاتــــب يريــــد اأن يظهــــر حــــال املجتمع بعــــد �سلوكياته 

حداث الرواية،  الدموية املدمرة، وهذه القتبا�سات تكميلية لأ

وكاأنها النتيجة الطبيعية ملا حدث داخل ذلك املجتمع امل�سغر، 

الــــذي �ستكون اأحداثــــه ال�سورة املطابقة ملــــا �سيحدث يف كل 

لبنــــان، لياأخذ م�سل�سل العنــــف املقد�س ف�ساء اأكــــرب واأو�سع، 

ن  عالميــــة والثقافية والدينية، لأ وتعــــم الفو�سى الفكرية والإ

العنف ل يولد اإل النك�سار واأزمة العقول. 

امل�سادر واملراجع: 

اأوًل: امل�شادر

ابن منظور، ل�سان العرب، دار �سادر، بروت، د.ت  �
َجّبـــور الدويهـــي، مطـــر حزيـــران، ط4، دار ال�ساقي،   �

بروت، 2012م. 

ثانياً: املراجع العربية واملرتجمة:

اأمربتو اإيكـــو، العالمة »حتليل املفهوم وتاريخه«، ط2،   �
املركز الثقايف العربي، املغرب، 2010م.

رينيه جرار، العنف املقد�ـــس، ت: �سمرة ر�سا، ط1،   �
املنظمة العربية للرتجمة، بروت، 2009م.

�سعيد بنكـــراد، ال�سيميائيـــات والتاأويـــل، ط1، املركز   �
الثقايف العربي، املغرب، 2005م. 

حـــالم »درا�سة عن اخليال  غا�ستـــون با�سالر، املاء والأ  �
واملـــادة«، ط1، املنطمـــة العربيـــة للرتجمـــة، بروت، 

2007م. 

فردينا دي �سو�سر، علم اللغة العام، ت: بوئيل يو�سف   �
عزي، ط1، دار اآفاق عربية، بغداد، 1984م.

فيليب هامـــون، �سميولوجيـــة ال�سخ�سيـــات الروائية،   �
ت: �سعيـــد بنكراد، ط1، دار احلـــوار للن�سر والتوزيع، 

�سوريا، 2013م. 

جمموعة من املوؤلفني، العالماتية وعلم الن�س، ترجمة   �
واإعداد: منذر عيا�ســـي، ط1، املركز الثقايف العربي، 

املغرب، 2004م. 

جنبية : ثالثاً: املراجع الأ

� Charles Sandres Peirce, Semiótica, Taurus 
Comunicación, Madrid, 1987

� Charles Sandres Peirce, Obras filosófica 
reunida, Tomo II, Fondo de cultura 
económica, Mexico, 2012. 

� Roland Barhes, Elementos de semiología, 
segunda edición, Talleres Gráficos 
Montaña, Madrid, 1971.

رابعاً: املقالت :

�سمر فرجنية، رواية »مطر حزيران« جلبور الدويهي:   �
ر�سالـــة يف العنـــف من زغرتـــا اإىل كل لبنـــان، �سفاف 

ربعاء، 28 مايو 2008م.  ال�سرق املتو�سط، الأ


