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 ملّخص الدراسة

ا لى أكثر من صححححححححعيدذ وقد أخ  ه بني حقلي األنثروبولوجيا واألدب تالٍق واضحححححححح   

اهن أصحابها   روبولوجيا الرمزّيةذ وهك ا رالتالقي يتأّكد بصورة واضحة مع بروز حقل األنث  

ّتصحححححل  قلي اليت تب احلديثة إلىاألسححححح  لى نصحححححّية الثقافةذ ويمكانية قراءتها باسحححححت دا 

 األدب والنقد األدبي.

 لى أل     األنثروبولوجيححا واألدب يبعحح ومن هنححا كححال  القول بححالتححداخححل ا عريف بني      

ء أكال قارئًا يسححححتقي منها مادتد األدبيةذ سححححوا األديب ليس يال قارئًا سححححيييائيًا للثقافة اليت

لروائي اىل  وهك ا جند أّل نظرة ا   نهاذمن حاملي الثقافة اليت يدرسحححححححححححححححححححها أ  قارئًا خارجًا

 هي نظرة سيييائية. الثقافة اليت يستقي منها مادتد الروائيةذ يمنا

ن خمتلفني لىإند نقاط التالقي بني م    يل قراءة الرواية قراءة اثنوكرافية تقف        

الدراسحححححححة  هتريد ما ن ه ه القراءةذ وهواحدهيا اجتيا ي واالخر ادبيذ هي اهلدف الرئيس م

 - ند قراءتها -إلبراهيم نصر اهلل اليت تكشف   د يف رواية )زمن اخليول البيضاء( يلىول الوص 

تكول اىل  أل من  بعحح   لى أنهححا روايححة أقربت جوانححب نأنثوغرايّفذ نظًرا  ححا فيهححا م  ن حسِّ

ثروبولوجيا  الكتابة(  لى طريقة أصحاب األن النياذج الكتابية اليت تدخل ضين دائرة )الرّد ب 

 االنعكاسية. الرمزّية

جتيا ي مع راءة النص الروائي من منظور ااما منهج الدراسة فطا ا انها تستند اىل ق    

ج  لدراسححححححححححححححة اىل ا يع بني ا نهاحلرص  لى حتليل النص حتليال ادبياذ فقد خضححححححححححححححعت ا

 فية ا ضيرة.ثقايف ال ي يقف  ند االنساق الثقاات النقد اليلىاالجتيا ي واالفادة من 

ابراهيم   لرمزية/ رواية زمن اخليول البيضحححححححححححححححححححححححححححاء/االنثرروبولوجيا/ ا :تفتتايةةالكلمات اال

 نصراهلل  
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abstract 
Between the fields of anthropology and literature there is a clear convergence 

on more than one level, and this convergence has been confirmed clearly with 
the emergence of the symbolic field of anthropology, and thus their owners bet 
on the text of culture, and the possibility of reading it using modern methods that 
relate to the fields of literature and literary criticism. 

 Hence, the saying about the cognitive overlap between anthropology and 
literature raises that the writer is nothing but a semi-reader of the culture from 
which his literary material draws, whether it is a reader from the bearers of the 
culture he is studying or a reader outside of it, and thus we find that the novelist's 
view of the culture from which his narrative material draws It is a semiotic view. 
Reading the novel is an ethnographic reading that stands at the meeting points 
between two different fields, one social and the other literary, which is the main 
goal of this reading. 

 This is what the study wants to reach in the novel “The Time of the White 
Horses” by Ibrahim Nasrallah, which reveals when reading about an 
anthropological sense due to what contains it as a novel closer to being in the 
written forms that fall within the circle of (writing in response) on the way the 
owners of symbolic-reflexive anthropology. 

As for the method of the study, as long as it is based on reading the fictional 
text from a social perspective, taking care to analyze the text in literary analysis, 
the study has been subject to a combination of the social approach and the benefit 
of the mechanisms of cultural criticism that stop at the implicit cultural patterns 

 
Key words: Anthropology; The Time of the White Horses; symbolic; Ibrahim 

Nasrallah.  
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 املقدمة

 .عنيآله وأصحابه أمج عىلو ، د املرسلنيسي   عىلالم الة والس  والص   ، العاملني هلل رب   احلمد      

إن  التواشج املعريف بني حقول املعرفة اإلنسانية أوجد صلة قرابة أكيدة بني حقيل  

  ،ويعري بعضهام لبعض أدوات العمل ، إذ أخذ هذان احلقالن يتداخالن ، األنثروبولوجيا واألدب

 اآلخر أشياء ما كان ألحدمها أن يبلغها لوال هذا التداخل. إىلويضيف بعضهام 

اية كبرية لتي لقيت عناالرواية  ، هذه دراسة يف رواية )زمن اخليول البيضاء( إلبراهيم نرص اهلل   

الباحث  أن عىل ، ريةخمن نقاد األدب يف ميادين البحث العلمي واألكاديمي يف السنوات العرش األ

من  هافيا لرغم م  ا عىل ، األنثروبولوجيةضوء املناهج مل جيد من بني تلك الدراسات دراسة تناولتها يف 

 ، ةع فيها نرص اهلل الكثري من معلومات عن الثقافة الفلسطينيدفقد استو ، ثنوغرايف واجتامعيأ حس  

م وعالقاهتم دهيإليواصفًا سلوكيات حاميل هذه الثقافة وعاداهتم وتق ، سامهتا وخصائصها إىلمشريًا 

 من أشياء وكائنات. حييط هبممع بعضهم ومع ما 

وعند  ، جيةنثروبولواأل يف ضوء الطروحاتولعل  كل هذا يغري ألن تدرس هذه الرواية      

وذلك  ، االرمزية وأدواهت األنثروبولوجيامعطيات عن ساعد اجلّد لتناوهلا يف ضوء  انشمر الباحثهذا 

ا نظرنا فيها ذا مإ ، إذ تكمن أمهية اخليول يف الرواية ، باخليول ةلاملتمث   ، وايةبرز موضوعات الر  عرب أ

 -ه اخليولنفضالً عام تتضم   ، ا تكاد تكون رواية عن اخليول وعالقتها باإلنسانّن  يف أ ، نظرة بنيوية

 ة مشحونة باملعاين والدالالت.من رمزي   -موضوعيا

فه مع خطابه ي  فيك ، العريب املوروث من -اخليل عن –براهيم نرص اهلل مادته احلكائية يستدعي إ   

مع  اآلخر املستعمر الذي تعاملإدانة كذا و ، إلدانة الذات العربية التي خرست فلسطني االنعكايس

ن تدش   ةزاء رواية بروح أنثوغرافية رمزي  نا إن  الثقافة العربية بتعاٍل واضح. وهنا ينطلق زعمنا يف أ

عب الذين تل ، االنعكاسية نثروبولوجياطريقة أصحاب األ عىلة خطاب اإلدانة والرّد بالكتاب

 وتر مناوئة الكتابة االستعامرية. عىلكتاباهتم 
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 أنوام السي   ، نظريبالت   اهان يتقدم  يف مادة الدراسة ينبغي أ ن الدخولأ انوجد الباحث   

يز وعند هذا جاء ترك ، اً الدراسات التي تتناول األدب يف ضوء نتاجات أنثروبولوجية قليلة جد  

 .ساساألدات النظرية قبل الدخول يف املوضوع املمه   عىلالدراسة 

فيها أهم  تعقبها خامتة نوجز ، مطالب وثالثة متهيد على-املقدمة هذه بعد –اشتملت الدراسة   

 :ياآلت النحو علىلتكون خطة الدراسة  ، هاإليوصل ت  ال تم   النتائج التي

 .الرواية واألنثروبولوجيا :التيهيد

 .: زمن اخليول البيضاء رواية بروح أنثوغرافيةا طلب االول

 .ة الفلسطينيةقافائي للث  يمإبراهيم نرص اهلل القارئ السي ا طلب الثاني:

 .اخليول وخطاب اإلدانة يف زمن اخليول البيضاء ا طلب الثال :

 ومن اهلل التوفيق. ، كل عاقبٍة أننا حاولنامن  وعزاؤنا ، فهذه حماولة ، بعد و  

 البايثان
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 مهةدالتَّ

 (وايةوالرِّ األنثروبولوجةا)

ة رسمي   هام من وجهة نظرإليذا احتكمنا يف النظر إ ، وايةعن الر   نثوغرافيااأل فرٌق كبرٌي يفصل     

وحتليلها من   ،مراقبة بعض اجلامعات البرشية عىلتقوم  ))ثنوغرافيا دراسة علمية فاأل ، ةمؤسساتي  

اب نظرية ألسب ، كثر اجلامعات اختالفًا عن مجاعتنابني أ ، غالباً  ، اختيارها ويتم   ، خالل خصائصها

بام يمكن من   ،شكلها البدائي ىلإبغية رد حياة كل منها  ، بطبيعة البحث قطعاً  قال تتعل ، وعملية

ألن  ، قعي  عامل وا عىلوإن اعتمدت  يحت ،ةإليمادته حتليلية مج ا الرواية فهي جنس أديبي . أمّ (1)((مانةاأل

 .(2)هذا العامل يعاد تشكيله تشكالً خاصًا يمنحه نوعًا من االنفصال عن العامل الذي يمثله

)بول  يمقربة من مسع عىلنا تضع   -و العكسأ –من الرواية  نثوغرافيااألإن حماولة تقريب       

ريكور( عند حديثه عن التواشج الواضح بني )رواية التاريخ( و )رواية اخليال( من أن ثمة تبادالً 

ن اخليال أ ىلإوذلك بالنظر  ، لتاريخ الواقعن موضوع رواية االرغم من أ على.(3)وظيفيًا جيمع االثنني

ي أن ا يعنم   ، (إىلخي -وأن للحقيقة التارخيية طابعًا مزدوجًا )= واقعي ، ال يتناقض مع الواقع

التاريخ وصف الواقع  ن عىلوبام أ (4)ل يف الوقت ذاتهالتخي   ىلإ التاريخ و ىلإجناس الرسدية حتيل األ

فكيكها وجيب ت ، منوال نصوص علىفإن هذه األفعال يمكن قراءهتا  ، بأفعال البرش الذي يضج  

ألن العالقة  ؛اختلفت وجهة التاريخ عن وجهة األدب وإن يحت، (5)يضاً مثال النصوص أ علىيلها وتأو

مق كثر ما تعلن ولكنها تنطلق من بحثها عن عوائي والتاريخ عالقة معقدة ختفي أر بني العالمة كنص  

 ، رواية إىل علمي   نص   لو  حت :ذلك على وقد يكون الدليل احلارض ىلإاملايض من حتليل قريب ينتمي 

لذي تستقطب ا حمدودية قراءة النص العلمي يف الوقت ىلإبالنظر  ، وذلك بغية حتقيق قراءة أوسع

والتحويل   ،خاصة وأّنا متتلك إمكانات اإلهبام ، اءومستويات خمتلفة من القر   ، كربفيه الرواية عدداً أ

 لىعالوقوف عند احلواف التي يصعب  علىوأهم من ذلك أّنا قادرة  ، سلفاً  يملا هو موجود ومعط

 .(6)التاريخ الوقوف عندها
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كثر صورة أحقل األنثروبولوجيا ب علىواية والتاريخ( انسحب هذا التواشج املعريف بني )الر  

اده نثروبولوجيا الر  ام مع بروز حقل )األي  الس ، وضوحاً  كتابات  إىلمزية أو التأويلية( الذي نظر رو 

 إىلوا وهكذا نظر ، وع دراستهمالتي هي موض للثقافات ّنا تأويالتأ علىاألنثروبولوجيني 

ّنا نوع من الكتابة وإن القيام بعمل انثربولوجي جيد يشبه كتابة األدب أ عىل))األنثروبولوجيا 

تغدو  وعندئذٍ  (8) ((ديبب القراءة األقرب للنقد األإلين بحثه باستخدام أس)يمك)الذي  (7) (اجليد(

 . (9)بام أن الثقافة هي نسق وجمموعة من النصوص ، الثقافة عىلنثروبولوجيا مقاربة تأويلية األ

ا أشياء ))أّن -يقول غريتز-فهذا يعني ، ويالً للثقافةنثروبولوجية تأوكون الكتابة األ   

ختييليًا أقرب ما يكون من ا جيعلها ذلك فعالً م   (10) ((شياء مصنوعة بطريقة معينةأو أ ، مصنوعة

أو أّنه  ، فنّ  هأن   عىل( إىلكة يف جزيرة ب)رصاع الدي ل )كليفورد غريتز( معماوملم ال؟. أمل يتع ، األدب

م . ي يشء آخر؟ الفن من أ إىلأقرب  بث( )امللك لري( و )ماكيشبه غريتز هذا الرصاع بمرسحيتي  أمَل

 .(11)كي؟و )اجلريمة والعقاب( لدستوفس ، رل ديكنزو بروايتي )ديفيد كوبرفيلد( لشاأ ، لشكسبري

 ما قلناه؟. أين رواية )زمن اخليول البيضاء( من كّل  ، تقدم ولكن من كّل ما        
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 املطلب األول

 (ثنوغراتفةةأ) زمن اخلةول البةضاء رواية بروح 

ومتتد من   ،التاريخ الفلسطيني تستقي منه  مادهتا إىلتعود  ))رخيية هذه الرواية رواية تا   

اعت فيها اللحظة التي ض ىحت ، ولة العثامنية حني بدأ الضعف يتغلغل فيها منذرًا بزواهلاّنايات الدّ 

ني:  هذه الفةرة املحصورة بني زمنيف ، خرأرض شعب آ علىطني وأعلن عن قيام وطن لشعب فلس

 ةوجاءت لتستعرض مدّ  ، حداث رواية )زمن اخليول البيضاء(وزمن الضياع جرت أ ، زمن االّنيار

 .(12) ((هاسائل  ستني عامًا تقريبًا من التاريخ الفلسطيني امليلء باألحداث وت  

 -ضح بعد  ت  ما سي على- ، ألّنا ، ةأنثوغرافيّ غة سامها بصبتارخيية ال يلغي اتّ رواية وكوّنا    

بدون -يلية لألرض لتكشف يف حماولتها رسم لوحة تشك اجتامعّي  أنثوغرايفّ  )حس  )تنطلق من 

 الرصاع العميق الذي خيوضه الفلسطينيون مع الطامعني -املبارش دانة السيايّس استعامل أسلوب اإل

 صعيدين: عىلتذكّره  بنتاجات أنثروبولوجية  ، عند من يقرأها ، فالرواية (13)((يف أرضهم

د اعتمدت الرواية فق ، خرين املكتبية يف مجع مادهتا اخلامآلجهود ا عىلمن جهة اعتامدها  ول:األ

ضًا من ت الشفوية لشهود شهدوا بعاملذكرات والكتب والشهادا عىلاخلطابات التارخيية املوزعة  عىل

من  كثري علىضح ذلك من شهادة صاحبها فقد اعتمدت هذه الرواية ما يتّ  عىل ، حداث الروايةأ

والدراسات اخلاصة  ، الصحف واملجالت والشهادات الشفويةاملذكرات والكتب والتقارير و

من أصحاب  ربولوجينياألنثوعند هذا تذكرنا الرواية بنتاجات  (14)الفلسطينّي  بالةراث الشعبّي 

 نتاجات على -نظرية تكون ما وغالباً  –بحاثهم لون يف أالذين يتطفّ  (15) رية()املقاعد الوث

 واملؤرخني السابقني.

 ، االجتامعية صحاب السيمياءمزيني وأالرّ نثروبولوجيني األرك الرواية بجهود تذكّ  اآلخر:

و للمجتمع أ (تامعياج -فوق) قًا عليللثقافة ت ألنثروبوجيةاويف القراءة  ،اً الذين يرون يف الثقافة نّص 

ن يف دراساهتم للوصول  وم ريات عن وضع نظ إىلالثقافة التي هي موضوع القراءة. فهؤالء ال جَيمر 

 مضاجعهم تقّض جيرون وراء التساؤالت الفكرية واخلواطر الوجدانية التي ناّم وإ ، لثقافة واملجتمعا
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 نتظرقراءهتم للثقافة مفتوحة غري مكتملة ت يوتبق ، و تلكعن هذه الثقافة أ  -بوصفهم مفكرين –

 اخلطاب )بني) مجع صاحبها فيها ه يف )زمن اخليول البيضاء( حنيوهذا ما نلمح ، املزيد من القراءات

يس من وجهة ل ، خييمتام املشهد التار إحماواًل  ، عنه واخلطاب الشفوي املسكوت ، ي املثبتالتارخي

ا خطاهبم ن يثبتوهلم أ ومل يتسنّ ام من وجهة نظر أولئك الذين عاشوا تلك الفةرة نّ وإ ، نظره اخلاصة

وهبذه الطريقة مجع نرص اهلل ثالثة خطابات: خطاباً  ، ووجهات نظرهم يف املادة  التارخيية الرسمية

وكون الروائي ذا  (16) (دبياً يمثل وجهة نظرهم أدبيًا(وخطاباً أ ، غري رسميتارخييا رسمياً وخطاباً شعبياً 

يعني ذلك   ،التاريخ إىلظر الشعب وناقالً خطابًا شعبيًا يمثل وجهة ن ، وجهة نظر عن الواقع التارخيي

 ، الشعبّي و اشية للتاريخ الرسمّي ح -يف روايته –إّنه  يقدّم  ، ء روائي يؤول للثقافة من الداخلنا إزانّ أ

 ،(17) عية((مواد اجتام عىلعامالً ختيلية مبنية كونهم نّصًا )) أي أ عىلالةراث يمكن أن يعامل  أنوام السيّ 

 احلياة ئقدقا عن للحديث صدره ينفتح ال – مؤسساتية الرغامات نظراً  –ولئن كان الةراث الرسمي 

الشعب  يتسم بالبساطة ليتناسب مع أفق الشعبي(=)الرسميغري  الةراث كان لئن وكذا ، االجتامعية

 اهلل يتّجه صوب ما أمهله الةراث الرسمّي فإّن إبراهيم نرص ، لئن كان ذلك قولن، افة وحاميل الثق

حسب الوجهة الرسمية  –مور وهي أ ، هامشية يف حياة الشعبمور ع عن الوقوف عند أالذي ترف  

 اّل إ ىأب اهللنرصإال أن  ، ها التاريخ باملوتعليحكم ولذا  ، ألن تدخل حيّز التدوين يال ترق -للتاريخ

 يمستو ىعلة هلا جياد مقابالت حيّ تة من خالل إبعث هذه العوامل امليّ  )) علىأن يعمل يف روايته 

 . (18)و تتقاطع معها((هيا أوقد ال تكون نفسها ولكنها تواز ، لاملتخيّ 

ات ي يقدم فيه قراءة فوق اجتامعية للعادذم قراءته  للةراث يف الوقت البذلك يقدّ  إن الروائّي     

رضورة  إىلاحبها ص)زمن اخليول البيضاء( حني يشري  وهذا ما يتضح يف ، د والقيم االجتامعيةإليوالتق

واقعية حكاية  ىلإكذلك حني يشري  ، املدهش يف العادات يف املناطق الفلسطينيةتنوع للمراعاة القارئ 

أو )الّرد  ، اإلدانة -يف متن الرواية –ما تبدو يراد هبا  علىوهي حكاية  (19)الّدير مع قرية اهلادية

لكتابة انثروبولوجيا االنعكاسية( الذين يكافحون ملناهضة طريقة أصحاب )األ عىلبالكتابة( 

أنه )آخر( جمّرد  عىلأو تصويرهم  ، صورة مشوهة له   رسمو (20) )متثيل اآلخر( إىلة التي سعت إليالكولني
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ي مارسة شكل أ  ،ةغري مركزي   أنثوغرافيةمارسة  إىلهذا دعا )غريتز(  إىلو ، و مقتلع من التاريخأ

زمن اخليول البيضاء(  مه )ما تقدّ  نحو عىل، (21)إىلتارخيها الكولني علىتتغلب  األنثوغرافيةمن الكتابة 

طيني عية لنإنسان الفلساحلياة االجتام عىلالةركيز  ))من قراءة انعكاسية مناهضة لالستعامر عرب 

 علىقوف حماوالً بذلك الو ، رضهذه األ علىأعامق الشعب الذي عاش  إىلفيفتح األبواب ليدخل 

ذا باحثًا عميقًا عن اجلذور هل ، عَ لم سطورة الشعب الذي اقت  احلياة التي عاشها راساًم بذلك أ أهم دقائق

ثر أي أ علىاالحتالل اقتالعها والقضاء  ىاجلذور التي حتاول قو ، الشعب فوق هذه االرض

 .(22) ((لوجودها

زمن اخليول البيضاء( نكون إزاء عمل أديب ال  نا حني نقرأ )نّ نريد أن نقول إ ، مما تقدّ  كل  من    

 إىللكولنيا التاريخ الرسمّي  علىن يستدرك رمزي  معاكس حياول صاحبه أ أنثوغرايفخيلو من حس  

ح ما فيه من حتيّ وأ ، اًء مقموعةأشي هذا  مليهعفضالً عن أنه يقدم يف  ، ةزات ومواقف توسعي  ن يصح 

حسب  (23) ((ساسيونتاف األشخاص الذين هم أصحاهبا األكفوق أمن  ))قراءة للثقافة الفلسطينية 

  ،ن صاحب )زمن اخليول البيضاء( من حاميل هذهم الثقافةمع مالحظة أ هذا ،تعبري كليفورد غريتز

 يرغب يف تعديل بعضهو يعيد قراءهتا و( جيهد ألن من الداخل)وعندئٍذ نكون إزاء قارئ للثقافة 

 ثوابتها.
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 الثانياملطلب 

 (لثقاتفة الفلسطةنةةابراهةم نصر اهلل القارئ السةمةائي ل)

ا حيّز سيميائي ّّن فهذا يعني أ ، طريقة قراءتنا النص عىلن تقرأ ينبغي أ سلمنا بأن الثقافة نصي ذا إ  

ان فاإلنس -غريتز تعبري حسب–وهي يف انتظار قارئ يصفها وصفًا مكثفًا  ، مشحون باإلشارات

وز موعندئذ يكون النظر يف الثقافة نظراً يف هذه الرّ  ، ها حول نفسهرمزية نسجكائن عالق يف شبكات 

 ، قانون حيكمها إىلللوصول  وبدالً من أن يكون حتليلها علاًم جتريبياً  ، ىبعني واصفة الستخراج معن

عن  وهكذا فاملؤول الثقايف يبحث عن رشح ال ، ىن يكون حتليلها علاًم تأويليًا يبحث عن معنجيدر أ

 .(24)كليّات

األدب  ىلإا التحليل الثقايف واالجتامعي أقرب غد ، وز املفهوم السيميائي للثقافةومع بر   

د االنظمة جي حملل سيميائّي  إىلالباحث االجتامعي  ىوانته ، البحث االجتامعي إىلوالنقد األديب منه 

 .(25) نساق الرمزيةبالعالمات واأل البرشي حبىلجتمع التي سادت يف امل

مات وفروض مؤسسية وحدود ورسوم علمية جتعالنهم ازتمثقالً بال ولئن كان املحلل العلمّي    

ففي  ، وتكبح فيه شهوة الوصف املكثف ، دًا بحدود صارمة تثقل خطاه يف التحليل السيميائيحمدّ 

افة التي هي اًء سيميائني للثقكثر استعداداً ألن يكونوا قر  أ -ام الروائينيالسيّ –دباء ذلك يكون األ ظّل 

ة بموقعه ومكانته كقارئ للثقاف وعي عىلديب يكون األوجه التحديد حني  عىلو ، مادة عملهم اخلام

صححون و حني يأ ، ن الثقافة من وجهة نظر حامليهاوهم يقرؤو ، الرمزيني نثروبوجلينياألغرار  عىل

ون وجهات نظر منحازة حول ثقافة ماحني ي   أو، الثقافة عىلالقراءات القديمة مسار   .قص 

ن و قارئًا مأ ، ن يكون قارئًا من داخل الثقافةوكون الروائي قارئًا ثقافيًا ال يعدو ذلك من أ   

وقع يقرأ ثقافته من وجهة نظر أعضاء اجلامعة التي ينتمي متفإنه  ، فإذا كان من داخل الثقافة ، خارجها

 رياملعاي من قائمة عىل -وصفه يف –وإذا كان من خارجها فهو مراقب وليس مشاركًا يعتمد  ، هاإلي

ة العربية لة بالثقافمتمثّ  ، الثقافة التي يقرأها إىلوبام أننا إزاء روائي منتٍم  (26)الثقافات كل عىل تعّمم

 ، وقعه منهام إىلوذلك بالنظر  ، تأويالً مزدوجًا هلذه الثقافة عمله يعد   فإنّ  ، الفلسطينيةبنسختها 
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خرين هادات اآلش عىلوبكونه يعتمد  ، فهو يقدم تأويالً من الدرجة األوىل ، فبكونه مواطنًا فلسطينياً 

تأويالت  ىلعه يقدم تأويالً فإنّ  ، خرين املكتبية من وثائق وكتب تارخييةأعامل اآل عىلو ، ومذكراهتم

 املجتمع يف ئموملا هو قا ،  يقدم قراءة ملا كان حيصل يف فلسطنيإلنيوهو يف احل (27)هلذه الثقافة يخرأ

واحد الكتابة  زمع يف حي  قراءة سيميائية جت -العموم عىل–وهي  ، داليوتقالفلسطيني من قيم وعادات 

 للثقافة. بداعية والتأويل الرمزّي اإل

 عىليلية أداة )التوصيف الكثيف( يف املامرسة التأو -غريتز غرار عىل-نرص اهلل يبإزاء ذلك يتبنّ    

التأويل يمكن للتفسري و شارات القابلةبام أّن هذه الثقافة شبكة من أنظمة اإل ، الفلسطينية الثقافة

الكثيف:  واملراد بالتوصيف ، جراء توصيف كثيف يمكننا من تقديم قراءة دقيقة لألشياءمن ضمنه إ

ا يؤدي مّ  ، فيه ياق الذي جيريو السلوك الثقافيني بالس  عرب ربط الفعل أ ، صف الثقافةق يف والتعمّ 

ية مزي كوسيلة لتفسري بعض املميزات اخلفء املراقب يف ميدان البحث الرّ فضل لليشفهم أ إىل

 .(28)لألشكال الثقافية

إذ  ، ينيةمزية لوصف الثقافة الفلسطداة الرّ البيضاء( يستغل نرص اهلل هذه األ يف )زمن اخليول     

هو بكل ذلك و ، يقدم أنموذجًا ملحميًا مفعاًم باملرجعيات االجتامعية والدينية والسياسية والشعبية

عية قة اجتامما جيعل نصه وثي ، د يف البيئة الفلسطينيةإليمن املعارف والعادات والتق ))يقدم حزمة 

وصف دقائق احلياة  وهذا ما يمكن حلظه يف (29) ((تؤرخ وتسجل للحياة االجتامعية الفلسطينية

ع وصفه احلدث بقدر ما تتوس عىلفالرواية ال تركز  ، االجتامعية السائدة فيها ظمن  والالفلسطينية 

 ، التاريخ فراغ يف جسد سدّ  إىل ييسع ، هنا ، اهللكأنك بنرصو ، أعامقها إىلللشخصيات عرب الدخول 

بخالف ال واألماكن فواألبطحداث األ إىليز كألنه يتجه بالةر ، هذه اجلوانب عىلال يركز  فالتاريخ

صيات واري بأن يعطي للشخكام أمده  حسه  احل ،أشياء مغيّبة عن متن التاريخ إىلاهلل ذلك يتجه نرص

قد   ،كثري من الشخصيات وصفًا دقيقاً دورًا مركزيًا يف عمله الروائي إذ يصف الراوي ال لثانويةا

نقلها بل ي ، أية درجة كانت عىلو ، أّيا كانت ، ألنه ال هيمل الشخصية ، ولكنه مركزّ  ، يكون قصرياً 
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ناء شخصيات فاعلة يف ب إىلوحيوهلا من شخصيات ال تشارك  ، منطقة النور إىلمن منطقة الظل 

 .(30)احلدث

اهلل للحكايات الشعبية واألغاين الفلوكلورية واألمثال واحلكم ة نرصتأيت قراء ، ذلك إىل    

 ، ياعاإلرث الثقايف الفلسطيني وصونه من براثن الض عىلشبه ما تكون بعملية احلفاظ أ ، والطقوس

إلبطاء  ن يكون الوصف تقنيةال ملجرد أ ، يف امليدان ثقايف   مراقٍب  يصفها وصَف  ، وهو حني يصفها

ي جلذب عمله الفن عىلضفاء املصداقية وال ليكون الوصف عنرًصا إلهيام القارئ و إ ، الروائيالزمن 

 يضاء(يف )زمن اخليول الب ن خلخلة الزمن وترتيبه الرسديأ ىكّل ذلك نربل فضالً عن  ، املتلقي

فاعل الثقايف ال عىلالكثيف(  تقنية )الوصفمام املجال أفسح تل -ائيةالبن وظيفتها َبلمهَ  – تجاء

فة التي لكي يعيد النظر يف مكنون هذه الثقا ، السائدة نظمة الثقافيةاأل عىل)اإلنسان الفلسطيني ( و

الكثيف ف فهو هنا يتوسل بالوص ، وكانت ضحية للتمثيل الرغبوي عند املستعمر ، جتاهلها التاريخ

خل ليعطي لنفسه جماالً أوسع ليتحرك بحرية دا ، ةإليالكولني يومهله التاريخ وما ألفته القما أ عىل

 ، ن الروائيأ عىل دن نؤكّ أ إىلما يدفعنا ذلك  ، عن هيمنة التاريخ والنتاجات اإليديولوجية ثقافته بعيداً 

 ، اآلخر عىل ردّ ه المرشوعًا كتابيًا مهّ  ييتبنّ ل ، ةإليمن الكتابة ما بعد كولني م رضباً يقد   ، يف عمله هذا

شارية التي ظمها اإلتفكيك ن إىلمن خالهلا  يعوذلك عرب قراءتهم الثقافة الفلسطينية قراءة سيميائية يس

يطرح  -سيميائيبام أّنه قارئ -الروائي نأ إىلبالنظر  ، بدالً من أن تكشفهاختفي عالقات القوة 

 وجياتيديولألن هذه اآلراء نتاج إ وذلك ، الثقافة إلقصاء اآلراء املنطقية حوهلا عىلمارسة قرائية 

الت ألنه متكن من اإلف ، ثناء قراءته مالحظات صادمة عن الثقافةوهو دأبًا يطرح يف أ ، غري منطقية

 .(31)من شباك املعاين التي تأرس حاميل الثقافة مجيعهم
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 ثالثاملطلب ال

 (ةول البةضاءدانة يف زمن اخلاخلةول وخطاب اإل)

 ، طرواخليل جديٌر بأن يؤس ، ةي  هم دَ بَ  فكرة -البيضاء اخليول زمن يقرأ ملن –)أسطرة اخليل(     

دليالً و ، ثقافيةال والسامت الثقافة عن للمعلومات مستودعاً  -بواز حسب–سطورة األوإذا كانت 

ا ميثاقً  -نوفسكيإليحسب م –سطورة كذا إذا كانت األو ، قليمية بني اجلامعاتالعالقات اإل عىل

وعندئذ تستعمل لرشح وتسويغ ما يفعله الناس  ، شياء منطقية عقليةاالجتامعي جلعل األللعمل 

ية ي يف الثقافة العربفام أجدر اخليل بأن يؤد   ، سطورة كذلكأقول إذا كانت األ (32)وعاداهتم وسلوكهم

ها يف نفس نجدعدائها حساسية مفرطة كالتي ويثري يف نفوس أ ، وهو رمز للعروبةام السي   ، هذا الدور

 بةرسون!!.

كانة اخليل عرب فيستدعي من تراثنا م ، يستغل نرص اهلل رمزية اخليل يف الثقافة العربية القديمة  

ويمكن   ،الدخول يف حوارات تناصية واضحة مع الذخرية الثقافية العربية عن هذا الكائن املقدس

وهو جانب يتناص فيه نرص اهلل  (33) أنساهباصالة اخليل يفأ إىلاحلوارية عند جميء الرواية  معاينة هذه

صف تأيت الرواية باألوصاف النمطية التي يو أو عندما ، ة الثقافية اخلاصة بأنساب اخليلمع الذخري

غري  إىلو (36)مسو تشبيهه بالّش أ (35)و تشبيهه بالطائرأ (34)هبا اخليل يف الشعر العريب كتشبيهه بالصخرة

صان ن تدخل يف عمق الثقافة العربية من بوابة احلذلك ال تلبث الرواية أ إىلذلك من األوصاف. 

لةراث الديني الفرس يف ا إذ، هاعليه مكانته القدسية التي كان إليومكانته اجلوهرية وال تلبث أن تعيد 

من و (37)سحيوان مقدّ ، وكام عاش يف الذاكرة الثقافية عند شعراء العرص اجلاهيل ، القديم عند العرب

هي  )بأكملها)اخليل يف بناء روايته التي تكاد تكون  إىلثم يمكننا تفسري اللجوء املفرط من نرص اهلل 

. يريد رّد  ، وهو بذلك (38) ((اج خالد باحلصانعالقة اإلنسان باحليوان/ احل ، رواية هذه العالقة وكأنه 

خليل وإاّل فإن مجيع صور ا ، شكلها البدائي األول إىل ، ها باخليلفيام يتعلق من ، احلياة العربية

ترجع ألمر واحد: وهو األصل والبدايات التي دخل فيها اإلنسان  -يف أدبيات العرب–سطورية األ

  العريب مرحلة الثقافة.
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وأّنا  ، ةرمزيّ  أثنوغرافيةمن زعمنا أّنا رواية بروح  ، ومن هنا ننطلق يف دراسة هذه الرواية

لوب تفكري سمن احلياة الفلسطينية وأ الشعبّي  اجلانب -القديم العريب الةراث فضالً  –بت ترّش 

غرار  عىل  ،فيه نرص اهلل تعبريًا ملكانة العريب االنسانية ىمن خالل )اخليل( الذي رأ ، الفلسطينيني

ًا إليية مجساننيون للمكانة اإلنإليعاّم يراه البيف )الديك( تعبريًا مبارشًا نوعًا ما  ىغريتز الذي رأ

 .   (39)فيزيقياوأخالقيًا وميتا

يبعث    ،والةراث الشعبي الفلسطيني ،  العريب القديم برصانتهوعرب مزاوجة بني الةراث     

كتابة أسلوب جديد يف ال عىلينتج منه داللة جديدة حمملة كل البدائي للخيل لاهلل ذلك الّش نرص

 ، نينظمة الرمزية يف املجتمع الفلسطياملجال لدقائق احلياة وتفكيك األ ذ يفسح فيهاإ ، الروائية

 ، فسهمنوالسامح هلم بالتعبري عن أ ، عاً جلعل صوهتم مسمو ، عبلك بلسان الّش حماولة التعبري عن ذو

القول نا من نن هذا الشكل من الكتابة هو الذي يمكّ دقيق الذايت للثقافة. إليكون هذا التعبري بمثابة التّ 

مّا سمح لنا   ،تأثري االستعامر ورهاناتهم  عىلب رّد وشجب إليبأننا نلمح يف )زمن اخليول البيضاء( أس

 عند قراءة هذه الرواية. (40)االنعكاسية الرمزية ذلك باستدعاء ركائز األنثروبولوجيا

ة بل هي حماول ، وال هي الذاكرة اجلمعية خالصة ، ليستم املايض خالصاً  نرص اهلل مدونةإّن   

 إلعادة خلقهام 

 ىلعحاشية مشحونة بالرّد إّّنا  -نصي بام أن الثقافة  –الثقافة  عىلا حاشية ّّن إ ، ة جديدةبحلّ 

  واآلخر أواًل  الذات

 ولكن هل اخليل أداة مناسبة للشجب واإلدانة؟ ، إّنا خطاب إدانة ، ثانيًا

إنه   ،شجب من موقع القوة ال من موقع الضعفوأ اهلل باخليل ليقول إننّي أرد  استعان نرص    

ساسية املفرطة احل -وهذا هو األهم –كام يستغل فيه  ، يستغل يف اخليل منزلته العظيمة يف نفوس أهله

وهلذا  ، سون واهلّبابكالتي كانت تثار يف نفس بةر ، التي يثريها اخليل يف نفوس املستعمرين وأذياهلم

ل باخليل يف بناء نصهم  ي ها التليدين الذات العربية عرب مراجعة بعض ثوابتها وقناعت ، االنعكايستوس 
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املنحازة  هرب إعادة النظر يف خطاباتعم  وسعّي خر التّ وأيضًا ليدين اآل ، كانت سببًا يف خسارة فلسطني

 حمو الذات الفلسطينية. إىلالتي سعت 

 اخليل راءةق عىل -بدءاً –نعمل  ، خطاب اإلدانة والرّد بالكتابة عرب رمزية اخليل إىلولكي نأيت    

ة الثقافة فاستغلها لتكون مفتاحًا لقراء ، ة غريتزنية( التي أثارت قرحيإليلديكة البا)بـ بمقارنتهم 

 نية.إليالب

إذ وجد  ، كة(الّدي( استوقفت )كليفورد غريتز( لعبة )رصاع إىلجزيرة )ب إىليف رحلة دراسية   

يف ية مهال تقل أ ، وهي بذلك ، نفوس السكان عىلفيها مارسة شعبية ذات قوة هاجسية تستحوذ 

ام تظهر طبيعة مثل ، اع الديكةني تظهر يف حلبة رصإلين طبيعة البفإ ، نيةإليالكشف عن اهلوية الب

نجد  ىلإففي جزيرة ب ، البوكرولة طا عىلو األمريكي يف ملعب الكرة أو مضامر الغولف أو السباق أ

 .(41)ن من يتقاتل هناك حقيقة هم الرجالوالواقع أ ،  احللبة ظاهرًا فقطن الديكة تتقاتل يفأ

هو وأال يستوقفا اخليل يف )زمن اخليول البيضاء(  ) الديكة( عن غريتز تاخطريف مقابل    

نفوسهم؟  عىل ستحوذاهلادية اخليول؟. أمل تس أهل أمل يقدّ ؟.ع به صاحبه للفتوة العربية وقناع يتقنّ 

الشخصية  ةن نستظهر طبيعأ -نية باخليول العربيةإليونحن نقابل الديكة الب –س من الرضوري إلي

لديكة؟ وإذا ا ني من خالل حبّهاإليمثلام استظهر غريتز شخصيّة الب ، العربية من خالل حبّها اخليول

 يول يفأفلم تكن اخل ، عند غريتز كان رصاع الديكة رصاعًا ظاهرًا يضمر رصاع الرجال أصحاهبا

عبري عن للت )بام أن اخليل قناع رمزي فني ) ، هواجس من يعتلوّنا يخرالشعر العريب تضمر هي األ

 اّل ه  وبني حركة احلياة إال خييل بين ، بطولة الشاعر مكافحًا يف مواجهة وجوٍد قاهر وجمتمع قامع

 ؟.(42) ((بالفرس

الرجال  العميق بني امهي النفّس ذلك التّ  ، يف رصاع الديكة ، ا يستوقف غريتزذا كان م  كذا إ  

ذلك و ، حصان إىل -وهو رمز األصالة العربية –ففي مقابل ذلك أمل يتحّول احلاج خالد  (43)وديوكهم

 عنه غريتز؟ امهي الذي يتحّدثتعبريًا عن هذا التّ 

 يقول الراوي:  



 

 - 380 - 
 

 ذ فصلُد  نهاوقد أحّس أل ال شيء جيب أل ي  ذبسرج احليامة بعيدًا يذات ليل ألق ))    

طواها بعناية  ذ نزع ثيابد ذ ن بيوت القريةطرف السهل بعيدًا   يىلوصل  ذ هبط السف 

 وضيها حتت ج ع زيتونة وقفز فوق ظهر احليامة.

حسَّ بأل مثة أجنحة قد أ ىحت ذ يتوقفا فيها حلظة مل ذ ليلة بأكيلها انطلقا معًا   

 ولكند مل ذ انتبد ذ ن الفجرم يولالحت لُد اخليوط األ  ذل يف السياءوأنهيا حيلقا ذ نبتت هلا

كيا  ذ لتصقني بعرقهياكانا م ذ  ضائدمعرفة حدود أ  لىمل يعد قادراً  ذ يعد حيسّ جبسده

 ي أحس معد أل جسده ذلك احلّد ال يىلدرك أند وصل وأ ذ لو أنهيا ولدا ك لك منُ  األزل

ج ع  يىل اد   ذب جسدها واستقر  ييقًا فيدتسّر كيا ذ قد تسّرب واستقّر  ييقًا فيها

ع االنفصال ل يب ل الكثري كي يستطيد أ لى بأّل الزيتونة حي  ترك ثيابُد. فأحّس

 .(44) نها((

 إىلباالستناد   ،نيني وديوكهمإليويف السياق ذاتهم يؤّكد غريتز فكرة التامهي العميق بني الب   

 (45)سهالكالم نف عىلواللعب  ، والنكات القديمة ، وميةإليظالل كلمة )الديك( وإحياءاهتا يف اللغة 

باألسامء  الفلسطينياتفراس واإلناث حني تتبادل األ ، اخليول البيضاء( زمن نحو ما نجد يف ) عىل

 ذاهتا.

صاح  )) (46) هناك حّرة تستغي  أجريوها((  ذ)) ند ذلك صاح احلاج حميود: يا رجال

بيني يد جئنا نطلب القرب منكم طال )) (47) ّرة((يسرت ح ال بد خالد اتركها ال سرت  ن

ل ال جيوز أدرك ألكنُد  )) (49) يدها حّرة معّززة((وها أنت تع ذ فقد وصلت سبّية )) (48) مهرتكم((

 .(50)مر يتعلق  بأصيلتني((أ  لىلُد التطفل 

ي يركز يف الوقت الذ ، تأنيث الفرس عىلالةركيز  ، س من الالفت يف هذه الروايةإليعند هذا    

ديكة رمز أن رصاع ال إىلأن ينتهي  إىلاجلانب البطريركي الستعامل كلمة )الديك(  عىلفيه غريتز 

لألبوة وما يرتبط )) رمز  -العرب ىلد –وكذا يف الوقت الذي كان فيه الفرس   (51)ذكوري بامتياز

 .من الالفت ذلك؟ سأليقول ن -(52) ((باألبوة او الرجولة من عنف وزحام

 يف الشعر أن الغالب يف استعامله عىل (53)منه ىواألنثلعرب )الفرس( للذكر من اخليل تستعمل ا   

ثة واخلصب متصل برمزية الفرس لألنو يلوال أّن اختيار التأنيث فيه مغز ، ذكريهو التّ  ، العريب القديم
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ن نرص اهلل بتأنيثهم )الفرس( إنام هو بإزاء شجب الثقافة العربية املنحازة ويبدو أ ، (54)واحلياة والشمس

إزاء ثقافة إّنه  ب ، ل بالفرس املؤنثبرمز احتجاجي متمثّ  وهو هنا يدّشن خطابه ، م الذكوريةالقي إىل

 ، إلدانةيراد هبا ا ، ولعّل شخصية )احلاج خالد( وهي أنموذج للمثال العريب ، فحولية جديرة باإلدانة

ل أضعف اإليامن أّنا ذات ال تكتم ،  حرص هلاأن شخصية احلاج مفعمة بدالالت تعريضية ال ىإذ نر

تحليل إذا استعنّا بمفاهيم ال ، بعيد حد   إىلية وكأّنا ذات مدّجنة معّززة بالقوة األنيم يحت ي، ال بأنثإ

دار ما يف خالد من بأس وقوة فبمق (55)الرجال واملرأة ىالنفس فيام يتعلق بانعكاس اجلنسية الثنائية لد

ما يبدو  عىل ، عن حياتهم  يإذا تعلق األمر بغياب األنث الشديد فيه من الضعففإّن  ، وصالبة ونجدة

بكائهم وجزعهم إثر طالق زوجته وجههم و عىلوهيامه  (56)تكسري الصحون اهدمشذلك واضحًا يف 

 وجزع نستشف من ذلك تعريًضا فام يبديه خالد من لنٍي وميوعة،  (57)دون أن يدري (ملأ )األوىل

كذلك حال خالد يف عالقتهم بالفرس التي هي معادل  ، بالرجل العريب املفعم بالقسوة جتاه املرأة

 .موضوعي لذاتهم األنيمية 

 يقول الراوي يف مقطع استباقي:

 ذ ظل ساهرًا حيّدق فيها  ذمل يتحرك خالد ذ و بيتد كلُّ حن ذ خر سهرتهمتفّرقوا يف آ ))

ثر وهي ليست علق بها أكفيت يل تبقخائفًا من أ ذ خائفًا من أل متضي ذ شيء خائفًا من كّل

العير باحثًا  نها ...  ىّنُد لو أضاع فرسًا مثلها ألمضأل ذ صحابهاأ ّلخائفًا من أل يص ذ لُد

 .(58) ((؟.أومل حيدث لُد ذلك

يف الفرس  يإّنه ير ، نةتعويضية تشبع فيه ذاته املنشطرة املدّج  -إذن -عالقة خالد بالفرس       

أمل َيَر صورة أمراته فيها:  (59) (الروح( سرقة الفرس مثل سرقةّل ي ))أمل يقل للسارق:  ، خرنصفه اآل

وضح حني وقد تبدو هذه العالقة أ (60) ا((خطًف ذ ءمرت صورتها بيضا ذ تدأت كر خالد امر ))

ا بعيًدا، مّرة يف حقل الّذرة  ول)سمية( أب يالتق فضاًل عن أّن الراوي  ، إذ تصل درجة التاّمهي حدًّ

يّز عود ال يم-أحياًنا–ئ القار احلّد الذي يكاد فيه إىل، مرجع ضمري التأنيث)ها(يتعّمد اإلهيام يف 

 الراوي: إىلفلمنستمع  حلاممة؟.ا عىلسميّة أم  عىلالضمري 
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يناها حنوه وحدقت وبهدوء استدارت  كال يتأملها و ذ راحت تتأّمل الفرس ذ توّقفت  ))  

نا! قالتها وهي ية لتغيري حياتد: أتعرف: ه ه  أثالث كليات ستكول كاف ىومل تقل سو ذ فيد

 احليامة. يىلتشري 

كيا لو أنها كائن   ذمهرة يىلليت حتيل امرأة أدرك تلك ا عجزة ا ذ ق يف وجههاحّد  

 .(61) ((نصفني يىلواحد قد انقسم 

ه بالعزة واإلباء والوفاء لصاحب يعرب داللة )األدهم( املأل ، إلدانةيميض نرص اهلل يف خطاب ا  

 أن يكون اّل إ -جلربوته بعد أن رضخت يف النهاية –وأبت  ، زوج رحيانة التي تزّوجت )اهلبّاب( عنوة

.اهلباء امتطاءه كي تكون حالًّ  عىلمعها )األدهم( لتشةرط   له 

   :  يصف الراوي األدهم بقولهم

و ينيد  الليليتني   ذخميفًا بأسناند  البيضاء ذ ًايإل  ذ سودكال األدهم فحاًل أ ))   

د مجع الناس هلواء وأطلق ساقيد اخللفيتني فربقفز يف ا ذ ا شعتني كجوهرتني سوداوين

كّل ما  ذ ظهره  لى مل يستطيعوا وضع سرج   ذال ين حتلقوا يف ا كال. ومن  مقتل صاحبد

 .(62)((جنحوا فيد وضع رسن

وفق  ىلعتراك تطويعه فهو شخصية انتهازية استطاع األ ، ةرمز للعاملة العربي ، هنا ، واهلبّاب    

الرغم من بطشهم وجربوتهم  عىلاألدهم االنصياع للهباب  ىوقد أب (63)رغباتهم ومصاحلهم غري املرشوعة

الوقوف  عومل جتد يف ذلك الزمن رجالً واحداً يستطي ، دفاعاً عن املرأة التي وثقت بهم  ، وقّدم حياته ثمناً 

وفاء و ان يمتطيه ملا فيه من إباء -مع كل حماوالته –ومل يستطيع  ، (64)معها والدفاع عنها يف وجه اهلباب

 يف قول الراوي: ما يتضح هنا عىل ، لصاحبهم 

وتناثر الشرر يف   ذمنول رّج ا كال فحي  ذ سنالر يىلبة متكن من الوصول بصعو ))

 ا فوق ظهر األدهم. قاومُداء اّلامرأتد يف ا س يىلريد العودة لكند مل يكن ي ذ اهلواء من رًا بالنار

 .(65) مزق الري   وافره ...(( ذ احلصال

لذلك  وهو ، للمستعمر خضعوا ندهم تعريض واضح للعمالء واالنتهازيني الذييف ثورة األ   

ن حتت ز هلذا الوطن الذي ظّل يئم فهي رم ،قليلة من أبناء فلسطني التي متثله  )رحيانة(ة ل  قم رمز إلباء 
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جة االنحطاط من در إىلويعاين طعنات أبنائها املشتتني بني التخاذل واالنتهازية  ، قدام املستعمرينأ

 حساب وطنهم. عىلاالمتيازات اخلاصة  عىلأجل احلصول 

غرم نجليزي املمواقف إدوارد بيةرسون القائد اإل ، أكثر ما يلفت يف خطاب الّرد واإلدانة    

 والغدر والوفاء: ، واحلسد والغبطة، باخليول العربية املشتّت بني العنف والرّقة 

وحني  ذ ج خالد ونسفهاامر برتسول بتلغيم دار احلأ ذ بعد سا ة من دخولد  القرية ))  

رتسول نار مسدسد  يف أطلق بي ذ ة من داخل البيتشياء الضروريحاول الناس يخراج بعض األ

 ل.اخليول فقط.األق  لىاهلواء حم رًا.خنرج اخليول 

وقات اهلل. خملل ي وجد فيد أمجل كانت نقطة ضعف برتسول هي احلصال العربي ا  

هنا هو وجود  الوحيد ال ي جيعل احلياة حمتيلة ل قال ذات يو : الشيءوقد وصل بد األمر أ

 .(66) يول((ه ه  احليوانات الساحرة: اخل

 ، فة واإلباءبام أن اخليل رمز للقوة واألن ، زها احلسد يف نفسهم عالقة بةرسون باحلصان العريب يعزّ   

 فهو شخصية سادية تتلذذ بالّدم: وإاّل 

ا وفّجر فيد ّليت مل يرتك فيها الرصاص مكانًا يلوقف يدوارد برتسول يتأمل ا ث  ا ))  

وشك حتقيق   لى عيدًا كيا لو أندس اش وبداألحرا  لىنظرة بعيدة  يألق ذ ينابيع الد 

و بثًا  ذ رضاأل لى  ىاحلصال األول ملق يل رأاطفة... فبيجرد أحياتد يف حلظة خ  حالأ

أخرج  ذ احلصال ىلينزل من العربة  ذ أل يتوقف بدل برتسول... أمر السائق اقشعّر ذ حياول

العربة دول  يىلو اد  ذ دطلق رصاصأ ذ ار وجهد بعيدًاأد ذ صوب حنو الكائن ا ري  ذ مسدسد

 ذ د مخسة أمتار مندبع  لىانت بندقية الشاب كالقتيل ... توقف برتسول  للحصالل ينظر أ

و رأس اصة حنأطلق برتسول رص ذ ها  قالدتد الصفراء ملقاة وجبانبكانت كوفي وقربها

 .(67) ((روحد قد غادرت ا كال متامًا ّلأل تأكد أ يىلوظّل يتأملد  ذ الثائر

عجاب ب باخليول العربية ولكن داللة اإلفالظاهر أّنه معج ، يةهلذا اإلعجاب داللة متوار   

كذلك   ،وغطرستهم  هإليأمام سطوة تع ىيتالشأن إعجابه بالفرسان  إاّل  ، سع لتشمل الفرسانتتّ 

يعاين و يف الوقت الذي يبكي افتقادهم ، ينباث الذي يتحّرج من تفّوق اآلخراإلنسان السايكو

 فراقهم.
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 يقول الراوي:

فصاح أوقفوا   ذلفرس البيضاء تتجد حنوهدوار برتسول اي ىيف تلك اللحظة رأ))    

 أوقفوا اطالق النار. ذ يطالق النار

ذ ىقْلُم رآه تثاقل أذهل مجيع جنوده بد. .... كال برتسول يقرتب من جسد احلاج خال   

 ذ ارقة يف الّد دُه ممتلئ بثقوب الرصاص وثيابد غجس ذ للسياء ويده ممسكة مبسدسد وجهد

 يذ و ا سد ا سجخرية حنبإطالل الرصاصة األ وكال يهّم ذ تدسّدد أحد ا نود بندقي

 قد مات.ل ذ امتدت يد برتسول وأنزلت البندقية

 .مربوك؟ !! مسع أحدهم يقول

العيب أل  قال برتسول: ه ا رجل شجاع من  ذودول ال يلتفت ليعرف مصدر الصوت  

من  ذ كال رجاًل شريفًا  ذل وهو حيدق يف وجوه ا نودّثم قا ذ التهاني مبناسبة موتد ينتلق

 .(68)و ؟!!((يلىأين لي بعدّو مثلد بعد 

 ةالياملتع ىبدوام الرصاع بني القو ( يشريوماليين يل بعدّو مثله بعد ويبدو أن قوله: ) من أ   

 لنفسها ماً خصو ةالياملتع ىذلك ان ختلق تلك القو يوإن استدع ، واآلخر الذي ينبغي ان يظّل خصامً 

 ة يف كّل زمن.إليوذلك سبيل اإلمربي ، بأّي شكل
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 نتائج الدراسة

أكد هذا وقد ت ، دبواألنثروبولوجيا عن وجود تواشج معريف بني حقيل األة * كشفت الدراس

حاهبا صوهكذا راهن أ ، ةنثروبولوجيا الرمزيّ بصورة واضحة مع بروز حقل األقلني التدخل بني احل

يل األدب والنقد صل بحقاحلديثة التي تتّ  بالياألسوإمكانية قراءهتا باستخدام  ، ة الثقافةنصيّ  عىل

 األديب.

األديب ليس  أن الروائي/ عىل* إّن القول بالتواشج املعريف بني األنثروبولوجيا واألدب يبعث 

م قارئًا سواء أكان قارئًا من حاميل الثقافة التي يدرسها أ ، إال قارئاً سيميائياً للثقافة التي يتحدث عنها

إنام هي نظرة   ،الثقافة التي يستقي منها مادته الروائية إىلفإّن نظرة الروائي  ، إلنيويف احل ، خارجاً عنها

 لدينا يف رواية زمن اخليول البيضاء.وهذا ما تأّكد  ، سيميائية

ا يبعث يها مّ ف نظًرا ملا ، )زمن اخليول البيضاء( رواية يف نثوغرايفاألكشفت الدراسة عن احلّس * 

طريقة  عىل( ّد بالكتابةالنامذج الكتابية التي تدخل ضمن دائرة )الر إىلأّنا رواية أقرب من تكون  عىل

 نثروبولوجيا االنعكاسية.أصحاب األ

* أشياء كثرية يف )زمن اخليول البيضاء( تذكرنا بقراءة كليفورج غريتز عن )رصاع الديكة( يف 

 نسان العريب واخليل.لعجيب الذي تبديه الرواية بني اإلوالسيام التامهي ا ، إىلجزيرة ب

ذلك املوروث الذي يشكل مادة حيّة يف  من -اخليل عن–* يستقي نرص اهلل مادته احلكائية 

 لبناء ، لفنيةا وجتربتهم  ويتوافق حارضهم  مع ينسجم بام منها حيّور -ذلك مع–ولكنه   ، الذاكرة الثقافية

 .املستعمر اآلخر وإدانة ، اوالً  الذات باإلدانة مفعم انعكايس نّص 
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 مصادر الدراسة ومراجعها

دار  ،1ط ،أ.د. قيص احلسني ،دراسة اآلثار األدبية عىل ضوء االنسان ،أنثروبولوجية األدب -

 م.2009 ،بريوت ،ومكتبة اهلالل

ــنية - ــندرو دورانتي ،األنثروبولوجيا األلس ــات  ،1ط ،تر: فرانك درويش ،ألس مركز دراس

 م.2013 ،بريوت ،الوحدة العربية

 م.2002 ،األسكندرية ،منشأة املعارف ،السيد حافظ األسود ،األنثروبولوجيا الرمزية -

طارق اجلرب ،مرييل وين ديفيز وبيربو ،األنثروبولوجيا - ــط ،1ط ،تر:  ــورات املتوس  ،منش

 م.2016 ،إيطاليا

وزارة  منشــورات ،تر: د. مصــطفى صــالح ،كلود ليفي ســةروس ،األنثروبولوجيا البنوية -

 م.1977 ،دمشق ،الثقافة واإلرشاد القومي

ية  - قاف ــوص ث ية يف ثالثة نص تأويل ية  بات أنثروبولوج قار ياء م ــيم يا والس األنثروبولوج

 م.2017 ،العراق ،لنونسلسلة منشورات ا ،سعد رسحت ،اجتامعية

 م.2006بعد طول تأمل، بول ريكور، تر: فؤاد مليت، املركز الثقايف العريب، اجلزائر، لبنان،  -

ضاء - رسدية يف زمن اخليول البي رص اهلل ،البنية ال سن هادي جعفر ،إلبراهيم ن سو جملة  ،د. 

 م.2009 ،( السنة االوىل1ع ) ،آداب الفراهيدي

ــيدة اجلاهلية - ــعرية لدى امرئ القيس ،بنية القص ــورة الش دار  ،2ط ،د. ريتا عوض ،الص

 م.2008 ،بريوت ،اآلداب
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  ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،تر: حممد بدوي ،كليفورد غريتز ،تأويل الثقافات -

 م.2009

شوقي الزين ،تأويالت وتفكيكات )فصول يف الفكر العريب املعارص( - ملركز الثقايف ا ،حممد 

 م.2002 ،لبنان -اجلزائر ،العريب

 ،آخرونتر: أمحد الرويب و ،بيل أشكروفت ،املفاهيم الرئيسية ،دراسات ما بعد الكولنيالية -

 م.2010 ،القاهرة ،املركز القومي للةر: ،1ط

رص اهلل - ضاء وقناديل ملك اجلليل أنموذجاً  ،الرواية التارخيية عند إبراهيم ن  ،زمن اخليول البي

سة حتليلية نقدية ستري تقدم هبا الباحث: إبراهيم عيل حممود أبو حتفة ،درا سالة ماج جامعة نجاح  ،ر

 م.2017 ،فلسطني ،الوطنية

ضاء - سطينية ،زمن اخليول البي رص اهلل ،امللهاة الفل  ،ارشونالدار العربية للعلوم ن ،إبراهيم ن

 م.2012 ،6ط

سات والنرشاملؤسسة العربي ،1ط ،د. عبداهلل ابراهيم ،الرسد واالعةراف واهلوية -  ،ة للدرا

 م.2011 ،بريوت

ــيميائيات الثقافية - ــاق وقمع الدالالت ،الس ــف ،تفعيل األنس جملة  ،أ.د عبد الفتاح يوس

 األلكةروين(."تداول"م.)وقد أعيد نرش املقال عىل موقع2014( خريف92-91العدد) ،فصول

ــيميائيات الثقافية - ــتغاهلا ،الس دار كنوز املعرفة  ،1ط ،عبداهلل بريمي ،مفاهيمها وآليات اش

 م.2018 ،عامن -للنرش والتوزيع

 ،دار رؤية للنرشــ والتوزيع ،1ط ،د. ســليمة عذراوي ،شــعرية التناص يف الرواية العربية -

 م.2012 ،القاهرة
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 .1988 ،بريوت ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،نبيهة قارة ،الفلسفة والتأويل -

ــــ(817الفريوز ابادي )ت  ،القاموس املحيط - ــة تح ،هـ ــس : مكتب تح: الةراث يف مؤس

 م.2009 ،دمشق ،الرسالة

ــعرنا القديم - ــف ،قراءة ثانية لش ــطفى ناص ـ  ،1ط ،د. مص دار األندلس للطباعة والنرشـ

 م.1972 ،بريوت ،والتوزيع

ــيولوجيا الثقافة - ــيوس املركز  ،تر: ملا نصــري  ،وجون هيوســون ،ديفيد إنغليز ،مدخل اىل س

 م.2013 ،الدوحة ،العريب لألبحاث ودراسة السياسات

سوعي يف علم النفس - سالمي وآخرون ،املعجم املو سعد ،نوربري  شورات ،تر: وجيه أ  من

 م.2000 ،دمشق ،وزارة الثقافة

ــيدة اجلاهلية - ــفات احلديثة يف اآلثار  ،مفاتيح القص ــتكش نحو رؤية نقدية جديدة عرب املس

 م.2014 ،األردن –إربد  ،عامل الكتب احلديث ،أ.د عبداهلل بن أمحد الفيفي ،وامليثولوجيا

 


