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 السواد لعبد الرحمن منيف في رواية أرض الزمن السردي اشتغال آليات
 أ.د عبد القادر شارف 

 الجزائر -الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي 
 

 تقديم -1
 األدباء المدىُّلدى واسع اانتشار ُّ عرفت وقد والنثرية، األدبية األجناس من جنسا الروايةُّتعد ُّ
يُّف بينهم ائدةوالس ُّ ائرةالس ُّ للغةُّاستعمالها إلى يعود لقيته الذي واجالر ُّ وهذا كقراء، الجمهور ولدىكمبدعينُّ

ُّ(1)المجتمع طبقات كافة ُّ،اإلنساني الوعي أشكال من شكال األدبية األجناس غرار على اعتبرت وقد،
 ،ومحيطه واقعه معُّصراعاته وحتى اإلنسان وأحاسيس ورغبات أفكار فيه تصب ُّ وعاء -بمثابة -فهي
ُّ(2)ُّالدراسة مكمل عمل هأن ُّ تخلصُّإلى كانت هاوكل ُّ الدراسات من الكثير تبنته لهذا اونظر ُّ  وايةوالر  ُّ،

 مختلفة أنواعا إليه يستقطب الذيُّخطابها، بنية في تعقيدا أشد هي - جريبالت ُّ إلى تنحو التي - المعاصرة
 األدبية وغير األدبية األجناس من خليطا بالفعلُّيجعلها امم ُّ وبناها، أشكالها في المتباينة الخطابات من
ُّ.باختين ميخائيل إليه يذهب كما

ُّ

 الرواية الجديدة واالشتغال على التراث -2
 مقوماتب العربي الروائيُّالخطاب تدعيم إلى التاريخية الوقائع واستثمار التراث على االشتغال أدى

ُّمحاكاة من بالتخفيف وجمالياته، خصوصياته أكسبته ة  استعارة في اإلسراف وعدم اآلخر، نموذجُّحد 
 ومنُّالمنجزاتُّ،تأصيله قصد خالص، عربي طابع ذيُّروائي إنتاجُّخطاب بغية الفنية، وأدواته أشكاله
 جاكوُّ ،بارث وروالن ،جنيت وجيرار ،تودوروفُّتزفيتان بحوث اعالمي ُّ الروائي النقد تطور في أسهمت التي
يكو،ُّ،دريدا  قي  مة ساتدرا ظهور فضل العربية اللغة إلى لهؤالء النقدية األعمالُّلترجمة كان دولق وأمبرتوا 
 من وكان ،الرواية بشؤونُّ المهتمين العرب الباحثين من كبير عدد لدى الروائي الخطابُّتحليل ميدان في

 ذإ ،ودراسة اهتمام من بهُّحظيت بما عالمية، شهرة العربية الروايات من العديد نالت أن ذلك نتائج
 متمي  زة، ةروائي نصوص أن ها فتبي ن الفنية،ُّوخصوصياتها جمالياتها إبراز إلى الدراسات من العديد أسهمت
 في الحرب"و الكوني إلبراهيمُّ"المجوس"و الغيطاني لجمالُّ"بركات الزيني"ُّ:المثال سبيل على ومنها
فر روايات وهي رها،وغي منيف الرحمن لعبدُّ"الملح مدن"وخماسيةُّ ،طاهر لبهاءُّ"المنفى  ختلفم فيها تتو 

ُّإلىُّجانبُّذلك الروائية األعمال قائمة ضمن ألنُّتصن ف التيُّتؤهلها المقوماتُّالفنية ُّثالثيةُّالعالمية،
أعمالُّ عن الشيء بعض متميزا يبدو روائي عمل وهي ،السوادُّللراويُّنفسه،ُّوهيُّمحورُّدراستنا أرض
ُّمنفتحة رؤية وفق العربية الرواية تأصيل إلى اجاد ُّ يطمح كان جل ُّالر ُّ أن ُّ على يدل ُُّّما وفيه السابقة، منيف
ُّ.التراثيُّالحكي وأساليب الحديثة الغربية الرواية تقنيات بين المزاوجة فكرة على اأساس ُّ تنبني

                                                 
 .25، ص1998  ط د الكويت، واألدب، والفنون للثقافة الوطني المجلس الرواية، نظرية في مرتاض، المالك ينظر: عبد -1
 .65ص ،1/2014ط الجزائر، العلوم، كوكب دار اإليديولوجي(، البعد ضوء في السردي النص المغاربية )تشكل الرواية عباس، إبراهيم ينظر، -2
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 تيالملتزمةُّال الرواية مجال في خاصة العربية الرواية في بارز ريادي منيفُّدور ولعبدُّالرحمن
 ضافةإ يعيشها، والنفسيةُّالتي واالجتماعية السياسية الظروف وتحلل المعاصر، العربي اناإلنس قضايا تناقش
 ذهه إغناء في أسهم النفطيةُّالذي العلوم مجال في وتخصصه العصر علىُّعلوم واطالعه المتميزة ثقافته إلى

 ...و وسيةوالرُّ والفرنسية واإلنجليزية الفارسية اللغات إلى بعضها وترجم رفيعة نالتُّمنزلة فرواياته التجربة؛
ُّمفهوم الزمن الروائي -3

 وفق كل ُّ مفهومه، حول تصوراتهم تقديم إلى الزمن قضية شغلتهم الذين منُّالفالسفة العديد سعى
ُّولكنها  من التصوراتُّالقريبة تلك وأهم والوجود، اإلنسان محورها يظل تصورات عمومها في منظوره،

 دائما كانت هانزُّميرهوف يرىُّ كما للزمن األدبية فالمعالجة برجسون، طرحه الذي التصور هو األدب
ُّ(3)الوجدانُّمعطيات من مباشر معطى نهأ ُّ على الزمن تحليل بمعنى برجسونية، ،ُّ أضفُّإلىُّذلكُّأن 

مقولةُّالزمنُّالفيزيائيُّوأبعادهُّالثالثة:ُّالماضي،ُّالحاضر،ُّوالمستقبل،ُّوقدُُّّ-منذُّالقديمُّ-اإلنسانُّعرفُّ
رونُّإلىُّمستقبلُّصائنحنُّآتونُّمنُّماضُّلمُّيعد،ُّوُّ «نُّتفســيرُّهذهُّالمقولةُّبقوله:ُّحاولُّالقديسُّأوغسطي

ُّي ُّإالُّحاضُّ،كنُّبعدلم وفيُُّّ،تحليلُّالزمنُّفيُّاللغةُّولعل ُُّّ،(4)»رُّزائلُّالُّنستطيعُّاإلمساكُّبهوليسُّلنا
ُّ.)الماضي،ُّالحاضر،ُّالمستقبل(الكتابةُّالسرديةُّأسيرُّالمطابقةُّالفيزيائيةُّ

نناُّية،ُّولكبصددُّمناقشةُّمفهومُّالزمنُّفيُّالدراساتُّالفلكيةُّوالفلسفيةُّوالنفسُّةلمداخفيُّهذهُّالولسناُّ
يُّأوُّلفلسفذلكُّقدُّيتقاطعُّمعُّالمفهومُّاُّنعنىُّهناُّبمفهومُّالزمنُّاألدبي،ُّوالسيماُّالزمنُّالروائي،ُّغيرُّأن ُّ

يُّلفلسفاومينُّلهذينُّالمفهالنفسي،ُّلماُّلهذينُّالمفهومينُّمنُّارتباطُّوثيقُّبالمفهومُّاألدبي،ُّلذلكُّالُّنعرضُّ
ة باعتبارها والرواية،ُّإالُّماُّيتوافقُّفيهماُّمعُّالمفهومُّاألدبيُّوالسيماُّالروائيُّوالنفسي  زمني فن يهفُّقص 
 هعن تعبر أو فيه تصدر الذي المرجع أي فقطُّالخارجي زمنها بزمنيةُّالرواية المقصود وليس ،بامتياز
ن ُّ فحسب، ُّ.الخاص خيلالمت المحايث الباطني زمنها كذلك المقصودُّماوا 

ُّعنصر ا بهذاُّالدأب، فالزمن ا يعد   كما - أنه إذ الرواية، في إطالقا عنه االستغناء يمكن ال أساس 
 هُّباستطاعتناأن ُّ كما األحداث، فيه تجريُّ التي المكان تحديد دونُّ قصة سرد بإمكانناُّ-جنيت يرىُّجيرار

 أحداث سرد يكونُّمستحيال يكاد هلكن ُّ وقوعها، مكان عن تقرب أو تبعد مسافة على األحداث تلك سرد
 أهم الزمني اإلطار تحديد يكونُّ ثم،ُّومن الثانية، الدرجة من السرد باستثناء لها، الزمني اإلطار تعيين دونُّ
- الدراسات لنا الرواية،ُّتبين في الزمن اشتغال مقاربة إلى السعي وفيُّالمكان. اإلطار تحديد من بكثير
أحياناُّ الباحثين وضع قد وظائفه واختالف مظاهره تعدد في الروائي زمنال أن ُُّّ -هذاُّالمجال خصت التي
 تحديد بحثاُّعن طائلة جهودا يصرفونُّ جعلهم امم ُّ اشتغالهم، مجال عن بعيدة هيُّعويصة مشكالت أمام

دراك الزمن ماهية  مواقعه تحديد هي التي مهمتهمُّاألصلية عن تخلوا همألن ُّ ة،م ُّاه نتائج تحقيق دونُّ جوهره وا 
 اتجاه تغيير إلىُّجينت بجيرار حذا ما هذا أخرى،ُّولعل ُّ وجهة إلى متجهين داخله، آلياته ومعاينة النص في

                                                 
 .16ص رزوق، أسعد ترجمة األدب، في الزمن :ميرهوف هانز  -3

4- Paul Tillich, the shaking of the foundation( new York Charles scibners son)1966, p:34. 
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 أن فكان،ُّpseudo_ temps((5)(المزيف الزمن من كنوع الزمنُّالسردي إلى بالنظر أساسها، من المشكلة
 وهما- الرواية ذلك في بما -هماأساس على ينبني حكي كل أن ُّ يرىُّ رئيسيين، مظهرين على اهتمامه رك ز
نُّالروائيُّالزميصيرُُّّهومنُّ،الخطاب يعادل جنيتُّعند والحكي  ،الحكي وزمن المرويُّ)القصة( الشيء زمن
هوُّزمنُّتخييليُّخاصُّمنفصمُّعنُّن،ُّزمنُّخارجُّالنص،ُّوهوُّزمنُّموضوعي،ُّوزمنُّداخلُّالنصُّوُّينوع
ُّشامال ُُّّنُّالموضوعي،الزم ولهُّأهميةُّكبيرةُّفيُّبناءُّالنصُّالروائي،ُّإذُُّّ،متداخلُّمعُّالنسيجُّالروائيُّتداخال 

ُّ.يحددُّعواملُّفنيةُّمرتبطةُّبالخطابُّالروائيُّكانتقاءُّاألحداثُّوترتيبها،ُّواإليقاعُّوطريقةُّالسرد
ُّفكلُّعملُّفن  ُّ ُّافتقرُّالحسُّالزماني، ُّإذا ُّالعملُّالفنيُّناقصة يُّيحملُّبنيةُّزمانيةُّوتكونُّجمالية

،ُّمظهرُّحسي،ُّوبتالحمُّالبنيتينُّيشكالنُّجوهرُّالعملُّالفنيُّيةثانوأخرىُّمكانية،ُّاألولىُّتعبيرُّداخليُّوال
يُّالذيُّبمثابةُّالمظهرُّالحس  ُُّّويؤكدُّزكرياُّإبراهيمُّعلىُّهذهُّالحقيقةُّالفنية،ُّإذُّ"البدُّللعملُّالفنيُّمنُّبنيةُّتعد ُّ

ُّأن ُّ ُّكما ُّالجمالي، ُّالموضوع ُّومديتجلىُّعلىُّنحوه ُّالباطنية ُّعنُّحركته ُّتعبر ُّزمانية ُّبنية ُّمن ُّالبد لولهُّه
 .(6)حي ا"ُّاروحيُّبوصفهُّعمال ُّإنساني ُّال

ُّقليةُّيلجأهجيةُّعالتُّمنُّدونُّتوظيفهُّبمناُّالُّتستقيمُّاألحداثُّوالتحو ُّوايةُّأساس ُّمنُّفيُّالر  ُّالز ُُّّويعد ُّ
عُّماُّاصلُّمالزمةُّومالزمةُّلكلُّعبارةُّيكتبها،ُّولكلُّحدثُّيتوُُّّهاُّتظل ُّالروائيُّإليهاُّبوعيُّأوُّبالُّوعي،ُّلكن ُّ

عرفُّيهُّباتُّبوسعناُّأنُّنقول،ُّمنُّدونُّتردد،ُّبأنُّمنُّالُّيعرفُّالزمنُّالُّن ُّأىُّقبلهُّويمهدُّلماُّبعده،ُّحت
ثُّألحداالىُّانفالتُّالزمنيةُّيفضيُّإلىُّتهتكُّالحكايةُّوا ُّفقدانُّاألحداثُّللضوابطُُّّ،ُّألن ُّ؟كيفُّتكتبُّالرواية

ُّ.ووقوعهاُّفيُّالفوضىُّوفقدانُّالكاتبُّزمامُّالسيطرةُّعلىُّمجرياتُّروايته
ُّ

 من الروائيالرواية الحديثة، والز  -4
ُّالحديثة ُّالرواية ُّففي ُّالروائي، ُّالزمن ُّمفهوم ُّتطور ُّالحديثة، ُّالرواية ُّتطور ُّ"إنُّ مع ُّالقول، يمكن

عُّعلىُّأزمنةُّوتوز ُُّّ،حيثُّتكسرُّمسارُّزمنُّالقصُّفيُّالروايةُّالحديثةُّ،(7)الزمنُّيوجدُّمنفصال ُّعنُّزمنيته"
ُّوتحو ُّعد ُّ ُّالروائية، ُّالعناصر ُّبقية ُّمع ُّوتداخل ُّالبة، ُّالمستوى ُّمن ُّواالمتدادُّل ُّللتعاقب ُّالمألوف سيط

التصاعديُّإلىُّمستوىُّمعقد،ُّتداخلتُّفيهُّالمستوياتُّالزمنيةُّمنُّماضُّوحاضرُّومستقبلُّتداخال ُّعجيبا ،ُّ
رتيبُّالزمنيُّالمباشرُّللمادةُّالروائية،ُّوأصبحتُّالروايةُّتتناولُّالزمنُّبطريقةُّتتضمنُّكثيرا ُّمنُّفاختفىُّالت ُّ

ُّلأل ُّالمتعاقبة ُّأو ُّاألزمنةُّحسبُّماُّاإلشاراتُّالمتقابلة، ُّأصبحُّالكاتبُّينتقلُّفيُّسرد ُّكما ُّالمختلفة، زمنة
تقتضيهُّالضرورةُّالفنية،ُّمماُّأدىُّإلىُّصعوبةُّقراءةُّزمنيةُّمتعاقبة،ُّومنُّثمُّاستحالةُّدراسةُّالزمنُّكعنصرُّ

الزمانُّالُّيتمتعُّ"بوجودُّمستقلُّنستطيعُّأنُّنستخرجهُّمنُّالنصُّمثلُّالشخصيةُّأوُُّّمستقلُّبنفسه؛ُّألن ُّ
ها،ُّوالُّنستطيعُّأنُّندرسهُّدراسةُّوايةُّكل ُّمنُّيتخللُّالر  ُّتشغلُّالمكانُّأوُّالمظاهرُّالطبيعية،ُّفالز ُُّّاألشياءُّالتي

يؤثرُّفيُّالعناصرُُّّومنُّهنا،ُّتأتيُّأهميتهُّعنصر اُّبنائي اُّ،ُّ(8)دُّفوقهُّالرواية"،ُّفهوُّالهيكلُّالذيُّتشي ُّجزيئية
                                                 

5- Gérard Ginette: Figures III, éditions du seuil, Paris 1972, p 228. 
 .27ريا إبراهيم، مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة )د.ت(. صزك -6
 .137أالن روب جريبه، نحو رواية جديدة، ترجمة: إبراهيم مصطفى إبراهيم، دار المعارف بمصر، القاهرة، ص  -7
 .27، ص  2002مصر القاهرة، للثقافة، األعلى المجلس ،(والداللة العالمة  والّنص القارئ :قاسم سيزا -8
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ُّليةُّالسرديةُّإلىُّالشكالنيينُّالروسيعودُّالفضلُّفيُّبلورةُّالمفاهيمُّالزمنيةُّللعموُّ،ُّاألخرىُّوينعكسُّعليها
(FormalistesُّRusses)ُُُّّّالمقاربات ُّمثل: ُّللحكي ُّالتقليدية ُّالمقاربات ُّنمط ُّتكسير ُّحاول ُّمن ُّأول فهم

هاُّالُّتتناولُّاألدبيةُّبلُّاألدب،ُّفيُّورؤواُّأن ُُّّ،الموضوعاتية،ُّوالتاريخية،ُّوالسوسيولوجية،ُّوالرمزية...ُّوغيرها
،Roman Jakobsonُّ الُّالدراسةُّوالتحليل،ُّكماُّيرىُّرومانُّجاكوبسنمجُّهي Littéralitéحينُّأنُّاألدبية

،ُّاكتستُّمقولةُّالزمنُّفيُّالمقاربةُّالشكالنيةُّأهميةُّالسرديُّخصوصاومنُّخاللُّالتأكيدُّعلىُّأدبيةُّالنصُّ
ُّ.رديةُّالمعاصرةزة،ُّوأقيمتُّدراساتُّرائدةُّفيُّهذاُّالمجال،ُّفتحتُّآفاقاُّجديدةُّللتحليالتُّالس ُّمتمي  ُّ

اُّمنُّالباحثينُّالذينُّاهتمواُّبمقولةُّالزمن،ُّفقدُّعالجُّهذهُّالمقولةُّفيُّعديدُّفنستُّأيض ُّويعدُّايميلُّبن
ُّكتابهُّ ُّاللسانياتُّالعامة»منُّمقاالتهُّالتيُّتضمنها  مختلفينُّللزمن: مُّمفهومينوهوُّيقد ُُّّ،بجزأيه«ُّقضايا

ُّم« ُّوُّفهناك ُّمتناه، ُّوال ُّخطي ُّوهو ُّللعالم، ُّالفيزيائي ُّالزمن ُّجهة ُّن ُّاإلنسان، ُّعند ُّمطابقته ُّالمدةُّله وهو
يقاعُّحياتهُّالداخلية،ُّوُّالتيُّيقيسهاُّكلُّفردُّحسبُّهواهُُّّوأحُّرةالمتغي ُّ هناكُّمنُّجهةُّثانيةُّالزمنُّاسيسهُّوا 

،ُّ(9)»وماُّنسميهُّعادةُّالزمنُّهوُّهذاُّاألخيرُّ،الحدثيُّوهوُّالزمنُّالذيُّيغطيُّحياتناُّكمتتاليةُّمنُّاألحداث
بواسطةُّ«:يقولُّبنفيستُّ،هُّالزمنُّاللسانيإن ُُّّمنُّالزمنُّيمكنُّأنُّنضعهُّمقابلُّالفهمُّالسابق،ُّأخرُّوهناكُّنوع

اللغةُّتتجلىُّالتجربةُّاإلنسانيةُّللزمن،ُّوالزمنُّاللسانيُّكماُّيبدوُّلناُّالُّيمكنُّاختزالهُّفيُّالزمنُّالحدثيُّأوُّ
والحاضرُّاللسانيُّهوُّأساسُُّّ،هيُّمنبعُّالزمنُّالتيُّترتبطُّبإنجازُّالخطابُّ،ُّفاللحظةُّالراهنة(10)»الفيزيائي

كماُّالُّيمكنُّللباحثُّتحليلُّوتفكيكُّبنيةُّالزمنُّفيُّأيُّخطابُّسرديُّبوصفُّالبنيةُُّّ،ةكلُّالتقابالتُّالزمني
ُّتحديدُّالبؤرةُّاألساسيةُّ ُّالنصُّقراءةُّمجملةُّوتامةُّغايتها الزمنيةُّتقنيةُّفنيةُّناسجةُّللمضامين،ُّإالُّبقراءة

رى،ُّليفكُّوالتوجهُّالعامُّللسردُّمنُّجهة،ُّووضعُّنقطةُّزمنيةُّمركزيةُّكمعيارُّيعودُّإليهُّالباحثُّمنُّجهةُّأخ
ُّأحجيةُّالتشابكاتُّالزمنية.

ُّ

 رواية أرض السواد -6

ُّوتقص  ُُّّأرضُّالسواد ُّعلىُّرصد ُّموضوعها ُّيقوم ُّتاريخية ُّكنتاريخيُّرواية ُّالتاريخية ُّوالرواية وعُّ،
موما؛ُّائيُّعوالتنويعُّفيُّالكتابةُّوالفكرُّالروُُّّوائيةُّالعربيةُّضمنُّدائرةُّالتجريبروائيُّيقعُّفيُّالممارسةُّالرُّ

ُّوالخيال،ُّبخصوصُّإشكاليةُّالمرجعُّفيُّاألدبُّبينُّالحقيقةمُّإشكالُّمطروحُّمنذُّالقديمُّوهوُّنوعُّيضعناُّأما
ُّاجزُّالائعيُّنفاألولُّوقهاُّتتسمُّبازدواجيةُّفيُّمرجعها:ُّومنهُّإشكاليةُّالمرجعيةُّفيُّالروايةُّالتاريخية،ُّإذُّأن ُّ

ثيقُّوُّليُّخي ُّ،ُّوالثانيُّتريخيةبالحدثُّالتاريخيُّكماُّتزكيهُّالوثيقةُّالتاُّبوقائعهُّتبعاُّللرغبة،ُّومتصليمكنُّالتالعبُّ
ُّالتخيليوُّ)التاريخي(ُُّّكيفيةُّاشتغالُّالوقائعيالشيءُّالذيُّيضعناُّأمامُُّّبالحدثُّالروائيُّفيُّتجليهُّالنصي؛الصلةُّ

يةُّأوُّالشخصةُّعنُّالواقعُّ)الوقائعُّالتاريخيُّمنفصلةالرواياتُّغيرُُّّجل ُُّّالروايةُّالتاريخية؟،ُّكماُّأنهُّإذاُّكانتفيُّ
ُّ.األشكالُّيضلُّملتبساُّبشكلُّمنُّلمفهومُّأوُّمقياسُّمتصلُّبالروايةُّالتاريخيةُّتحديدأيُُّّفإن ُُّّالجماعية(

                                                 
 .64م، ص 2005، 4يد يقطين، تحليل الخطاب الروائي،  المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب  طسع 9

10- E.Benveniste: Problèmes de Linguistique générale,edi. Tel Gallimard 1974. T.II. P: 73.   
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ُّوخمسمائةتتألفُّمنُّثالثةُّأجزاءُّبماُّيعادلُّألفُّ ،(م1999)ُّعام التاريخية الرواية هذه صدرت
ومكث فةُّباألحداثُُّّمحدودةتعالجُّفترةُّأجزاء،ُّ خمسة من تتكونُّ التيُّ "الملح مدن" ُّرواية بخالفصفحةُّ

ُّالعثمانيُّبينُّ)منُّتاريخُّال ُّالحكم ُّفيُّظل  دُّطبيعة1831-م1815عراقُّالحديث، الصراعُّبينُُّّم(،ُّتجس 
بينُّالقنصلُّالبريطانيُّريتشُّومعاونيهُّاألولُّمحسوبُّعلىُّابنُّالبلدُّوالثانيُّاألجنبيُّداودُّباشاُّوحاشيتهُّوُّ

ُّشكل ُّإن ه ُّفيُّالعراقُّعلىُّمزاجه، لطة ُّالس  ُّخريطة ُّأنُّيرسم ُّويريد ، ُّالمحتل  منُّأشكالُُّّالذيُّيمث لُّإرادة
ُّماُّيحدثُّاآلنُّفيُّالحاضرُّهوُّنتاجُّأحداثُّتاريخي ةُّقدُّخلت،ُّ المساءلةُّللتاريخُّمنُّمنظورُّالحاضر؛ُّإن 
خصياتُّالفاعلةُّالُمنجذبةُّنحوُّإغراءاتُّ فتدخلُّشخصياتُّالروايةُّفيُّصراعُّومؤامراتُّودسائسُّبينُّالش 

لطة،ُّحيثُّتتماسُّالمرجعيةُّالتاريخيةُّبالمتخيلُّالسرديُّعندُّعبدُّالرُّ وادُّالس  حمنُّمنيفُّ"ُُّتسائلُّأرضُّالس 
دةُّمنُّتاريخُّالعراقُّالحديث،ُّحدودهاُّالربعُّاألولُّمنُّالقرنُّالتاسعُّعشر،ُّوماُّيزيدُّعليهُّقليال،ُّ فترةُّمحد 
دُّبزمانهُّومكانهُّوشخصياتُّمنه،ُّتذهبُّإلىُّالوثيقةُّالتاريخي ة،ُّوتعيدُّكتابتهاُّبشكلُّ وهيُّفيُّخيارهاُّالمحد 

لُّالوثيقةُّإآخر،ُّلكن ُّ دةُّوجودُّالروايةُّهاُّوهيُّتحو  لىُّرواية،ُّتمحوُّالحدودُّبينُّالروايةُّوالروايةُّالتاريخي ةُّمؤك 
ُّ ُّمن ُّإال  ُّالتاريخي ة ُّوالرواية ُّالرواية ُّبين ُّفرق ُّفال ُّنعتُّوصفة، ُّبالت ُّدون ُّمأخوذ نيفُّواألحكامُّصمنظور

كالني ةُّفكالهماُّيقرأُّالتاريخُّمنُّأحوالُّالبشرُّويتأم لُّمعنىُّالتاريخُّفيُّمصائرُّإنسان" الش 
وقبلُّالولوجُُّّ،(11)

دناُّمنيفُّبعناوينُّتنبضُُُّّّإلىُّعوالمُّالروايةُّعليناُّأنُّنتوق فُّعندُّعنوانُّثالثية وادُّ"،ُّبحيثُّعو  "ُّأرضُّالس 
ُّالط رفُّعنُّملحقُّالعنوانُّبشعريتهاُّالمتوه جةُّكعنوانُّخماسيةُّ"مدنُّالملح"،ُّورغمُّذلكُّالُّيمكنُّأنُُّّ نُغض 

ُّشفرةُّ)الثالثية(ُّفالعددُّثالثةُّفيُّالموروثُّالعربيُّلهُُّّأي داللتهُّالغائرةُّفيُّالثقافةُّالعربي ة،ُّويمكنُّأنُّنفك 
نُّمنُّثالثةُّ ُّالتيُّتتكو  ُّعلماءُّاالجتماعُّباألسرة رُّعند ُّشكلُّالمثل ثُّالذيُُّيفس  ُّمنُّخاللُّ ُّ)ثالثة( العدد

العائلة،ُّواألسرةُّكماُّنعلمُّهيُّالن واةُّاألولىُّللمجتمعُّبينماُّهيُّالنواةُُّّهعناصرُّأساسي ةُّهيُّماُّتنهضُّعلي
ُّالقإُّ:،ُّوبعبارةُّأخرىُّيلةُّفيُّالبنيةُّاالجتماعيةُّالكبرىُّلقباألولىُّل أسرةُُُّّّبيلةُّفيُّجوهرهاُّوأصلهاُّماُّهيُّإالن 

أم اُّعنُّالوحدةُّالمعجمي ةُّ)األرض(ُّفقدُّوردتُّفيُّالقرآنُّالكريمُُّمفردةُّولمُّتردُُّّ،(12)فيُّمرحلةُّمنُّمراحلها
دةُّالُّتتجز أُّلقولهُّتعالى:ُّ"واأل ُّاألرضُّواحدةُّموح  ُّوضعهاُّلآلثام"بصيغةُّالجمعُّألن  ،ُّ(10)الرحمن: ُّرض 

ُّ ُّجماعةُّبشري ةُّالبد  ُّأي  فسُّوالن فيس؛ُّوهيُّتأخذُّلهاُّتذودُّعنهُّبالن ُّلهاُّمنُّحي زُّجغرافيُّتنتسبُّإليهُّوُّوأن 
ُّعل ُّاألسود ُّاللون ُّهيمنة ُّفي ُّنختزلها ُّأن ُّفيمكن واد(، ُّ)الس  ُّالثانية ُّالمعجمي ة ُّالوحدة ُّبينما ُّمادي ة، ىُّداللة

ُّامظاهرُّ ُّفيُّالمجتمع ُّاألنتروبولوجي ةُّالحياة ُّإلىُّالقيمة ُّكلونُّمحايد ُّالذ وقي ة ُّالقيمة لعراقيُّالذيُّيتجاوز
ُّعموم ُّ ُّالنساء ُّعند ُّاألسود ُّاللباس ُّعلى ُّوجهُّالقائمة ُّعلى يني ة ُّالد  ُّبشعائرهم ُّالمتمسكين ُّالرجال ُّوعند ا

الوحدتينُُّّيعي ةُّيعنيُّشرفُّالن سبُّوالوالءُّآللُّالبيت،ُّوباجتماعالخصوص،ُّفالل ونُّاألسودُّعندُّالطائفةُّالش  ُّ
العنوانُّيحملُُّّأرض)داللةُّمادية(ُّ+ُّسوادُّ)داللةُّمعنوية(،ُّيضافُّإليهماُّداللةُّالعددُّ)ثالثة(ُّيتبي نُّلناُّأن ُّ

سالمُّوانتسابُّإلىُّالوطنفيُّجوهرهُّداللةُّالُهوي ُّ ُّماُّتحملهُّمنُّعروبةُّوا   العنوانفُّ،وعليه،ُّةُّواالنتماءُّبكل 
                                                 

 . 2، ص2000،  )فلسطين(64ع فيصل دراج ، أرض السواد ذاكرة التاريخ وتاريخ الذاكرة ،مجلة الكرمل ، -11
، 18هوية المدينة وشكلنة الوعي الجمعي ، ،مجلة اللغة واألدب ، قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الجزائر، ع ،ينظر : عبد الرحمان بن يطو -12

 . 77، ص2008نوفمبر
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واد،ُّ كلمة تحملها التي الداللة حسب فاعلُّنُّمكو  ُّ أو ،)السواد(شيئي مكونُّوُُّّ،)أرض(مكاني مكونُّنُّمنُّمكو ُّ الس 
ضافة واد أرض هابأن ُّ األرض هذه بحصرُّتوحي (السواد)كلمةُّ إلى (أرض)ُّكلمة وا   ُّ.الس 

 عن الراويُُّّيتحدث فعندما العنوان، لمدلول اإلشارات بعض الرواية،ُّتظهر من األول المجلد ففي
 في الكثيف األسودُّالشعر من غابة تغطيه الذي القويُّ لعريضا الصدر" بروجينا وعالقته فرج هللا لطف
 أن التوسل، إلى أقربُّبرجاء منه طلبت"و المقدسة العتبات إلى تذهب خاتونُّ ونائلة ،(13)"المواضع أكثر
 األرض، للفظة ذكر وفيُّ،األسود؟ باللونُّ عالقة للعنوان فهل  ،(14) "السوداء القلوب أصحاب عنها يبعد
ُّ"حين يقول  يدلني كي واحد من أكثر سألتُّ،الشرقية األرض لشراءُّريتش سترم ُّ يا أرسلتني، ميناس:
 بستان عن عبارة وكانت شهور، وبضعة سنة، قبل شراؤها تم والتي الباليوز، شرقُّ األرض "،ُّو(15)"عليه

 يُّيسرُّ الذي والدفء الزرقة، الشديدة الصافية، السماء"،ُّو(16)"والفواكه الحمضيات وأشجار بالنخيل مزروع
ا أن ُّ المجلد هذا من يتضح وربما،ُّ(17) "...األرض جسد في ا يقصد ال منيف  ُّبل الوجود، من مجردة أرض 

 التاريخيُّاالسم فإن ُّ ذلك عدا العراق، في تجريُّ هاكل ُّ الرواية أحداث أن ُّ سيما ال العراق، عنوانه في يقصد
واد أرض هو للعراق  وقد للعراق القديم االسم" هو السواد أرض أن ُّ حافظ صبريُّ ،ُّوفيُّهذاُّالمنحىُّيرىُّالس 
 المكان إلى وصلوا البعض، زعم حسب ألن هم، للميالد (651عامُّ) في العراق فتحواُّالذين العرب اعتمده

ُّالسبب أن ُّ آخرونُّ ويزعم األرض؛ على داكن ا ثوب ا أضفت الكثيفة النخيل بساتين ظالل ألن ُّ أوُّالغسق في
 التي المحروقةُّالصفراء والصحراء جهة من الندية العراق خصوبة بين بالتناقض وائفوج العرب أن ُّ هو

ُّ.(18)ُّ"العبارة غموضُّوتر على بالعزف منيف الرحمن عبد ثانية،ُّويقوم جهة من منها، جاؤوا قد كانوا
 يصبحن اللواتي الفتيات، عن الراويُّ حديث فعند العنوان، لدال جديدة إشارات تظهر الثاني المجلد وفي

 خصبة، العراق في واألرض  ،(19)"األرض إلى النظر عن ويكففن الخجل يغادرنُّ هنألن ُّ وأخطر، رةنضا أكثر"
ُّ.(20)"المطر تحتاجه ما كل اإلنسان، الُّيتصورها درجة إلى الخصوبة من هنا األرض أن ُّ "الناس دأك ُّ حيث

 المعنىُّتعطي ال هالكن ُّ العنوان، على الدالة اإلشارات تتكرر الرواية من الثالث المجلد وفي
ُّنعيم قول في ذلك ويظهر العنوان، وراء المكنونُّ الحقيقي  وتنوح، تبكيُّإال شغل عندها ما ةوالحجي ُّ":
ُّو(21)"والقرايات والبخور وادالس ُّ وفوقها وادُّيومي طقس إلى الحزنُّ لتحو ُّ قدوريُّ أم"، ،ُّفردته الذي بالس 
واد،ُّلىإ أقرب فهي بهم، مررت الذين عن تختلف هؤالء مالبس وكانت ُّ،(22)ُّ،"مزينة عالية قبعات مع الس 

 الحياة دبتُّفقد األرض ا،ُّأم ُّ(23) "... أبيضُّيوم تشوف وال تحيا، ما وعساك يحيى، يا وجهك سواد يا"و
                                                 

 .1/223، أرض السَّواد الرحمن عبد منيف، -13
 .1/244، م س الرحمن عبد منيف، -14
 .1/260، م س الرحمن عبد ف،مني -15
 .1/269، م س الرحمن عبد منيف، -16
 .1/285، م س الرحمن عبد منيف، -17
  .حياة سيرة :منيف الرحمن عبد صبري، حافظ، -18
 .1/385، أرض السَّواد الرحمن عبد منيف، -19
 .1/540، م س الرحمن عبد منيف، -20
 .1/9، م س الرحمن عبد منيف، -21
 .1/40، م س الرحمن عبد منيف، -22
 .1/84، م س الرحمن عبد منيف، -23
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ُّللقادمين. مجاال تفسح ما وبمقدار تأخذ، تعطي ما بمقدارُّاألزلية دورتها في الحياة وكأن ضاألرُّ جسد في
ُّإ مدلولُّالعنوانف اتلمي إال ليست وجدناهاُّالتي فاإلشارات الرواية، في كثير ا حيتض لمذ ا  بسيط ا ح 
ُّلغامضة.المدلوالتُّا منُّالكثير طياته في يحويُُّّزال فما الرواية، في أمره ويكشف العنوان يفضح ولم للعنوان،

ُّ

 زمن الخطابزمن القصة و   -8
ذاُّكانُّالنصُّإذاُّكانُّالنصُّالشعريُّيحاولُّكسرُّالزمنيةُّلحسابُّالمطلقُّوالكونيُّوا ألسطوري،ُّوا 

ُّفإن ُّ ُّالشخصيات، ُّبين ُّوالصراع ُّالمشهدية ُّالمواقف ُّعلى ُّويراهن ُّاألشياء ُّبمسرحة ُّيعنى النصُُّّالدرامي
إشكاليةُّجوهريةُّ»ُّالزمنُُّّأن ُّ G.Ginette يرىُّجيرارُّجنيت،ُّوعيهُّإالُّضمنُّأفقُّالزمنيةالسردي،ُّالُّيمكنُّ

منُّشبهُّالمستحيلُّعدمُّهُّ)...(ُّبيدُّأن ُّنُّمكانُّوقوعهاقصة،ُّدونُّتعييسردُّ»هُّيمكنُّفيُّالنصُّالسردي،ُّذلكُّأن ُّ
ُّأوُّ ُّالماضي، ُّأو ُّالحاضر، ُّفيُّزمن ُّحكايتها ُّمن ُّالبد ُّألنه ُّالسردي، ُّللفعل ُّبالنسبة ُّالزمن ُّفي موقعتها

يحملُّفيُّحدُّذاتهُّبعداُّزمنيا،ُّفإماُّأنُّيكونُّماضياُُّّفالفعلُّالذيُّهوُّجوهرُّالعمليةُّالسردية،ُّ،(24)«المستقبلُّ
سردُّخالُّأنُّالُّسردُّبدونُّزمن،ُّفمنُّالمتعذرُّأنُّنعثرُّعلىُّ»ُّالبدُّإذاُّمنُّتقريرُُّّ،أوُّحاضراُّأوُّمستقبال

ذاُّجازُّلناُّافتراض ُُّّمنُّالزمن، ُّ،(25)«فالُّيمكنُّأنُّنلغيُّالزمنُّمنُّالسردُّاُّأنُّنفكرُّفيُّزمنُّخالُّمنُّالسرد،وا 
حينُّيتعذرُُّّا،ُّفيلكنُّيمكنُّإخفاءُّالمكانُّلغوي ُُّّكلُّحركةُّالبدُّأنُّيستوعبهاُّفضاءُّمكانيُّمعين،ُّصحيحُّأن ُّ

اُّفيُّالحكي،ُّوهوُّالزمنُّهوُّأكثرُّالعناصرُّالسرديةُّتجلي ُّ،ُّفالفعلُّيشيرُّإليهُّصراحةُّن ُّالزمن،ُّإذُّإُّإخفاء
شكالية،ُّالسيماُّفيُّالنصوصُّاأكثرُّالعناصرُّالسرديةُّتعقيد ُّفيُّالوقتُّنفسه،ُّ تيُّتتأسسُّالروائيةُّالحديثةُّالُّوا 

قامةُّفضاءُّمعقدُُّّالتقليدية،ُّخاللُّكسرُّالنمطيةُّالزمنيةمنُُّّعلىُّفعلُّالتالعبُّالزمني ُّ.ومتداخلوا 
ذاوُّ  فإن ُّ الروايات، من رواية ةأي ُّ في لألحداث المنطقي للتتابع بالضرورة يخضع القصة زمن كان ا 

 وزمن القصة زمن بين للتطابق نجد نكاد وال المنطقي، التتابع بذلك بالضرورة ديتقي ُّ ال الخطاب زمن
 في حدثين وقوع يتزامن أن باإلمكان كان إذا نهأ جانب من يرة،القص العجيبة الحكايات في إال الخطاب

 تقتضيه كما اآلخر، بعد الواحد اتتابعي ُّ إال ترتيبهما يمكن ال الخطاب زمن مستوىُّ على هفإن ُّ القصة، زمن
 من ناتتيالس  ُّ بداية إلى تظل ُّ العربية الرواية أن ُّ إبراهيم هللا عبد الحظ وقد،ُّ(26)ذاتها حد في الكتابة طبيعة
ُّعديدة، روائية نماذج خالل من يتجلى مثلماُّمتونها، لصوغ التتابع نظام غير تعرف ال ماضيال القرنُّ
 األحداث ترتيب فإن ُّ لذلك، القصصي، الفن في التاريخي الخبر فن تأثير إلى- يعتقد ما على -ذلك ويرجع

ُّ.(27)الزمن في التواء أو ارتداد دونما يةمتوال األحداث ترد حيث ببية،الس ُّ لمبدأ يخضع الروايات هذه مثل في
ُّيرىُّأن ُّ«وُّالمبنىُّالحكائي،هماُّعلىُّالتواليُّالمتنُّالحكائيُّوُّيميزُّتودوروفُّبينُّالقصةُّوالخطابُّوُّوُّ

فالعديدُّمنُّاألحداثُّفيُّالقصةُّيمكنهاُّأنُّتجريُّ،ُّ(28)»زمنُّالقصةُّمتعددُّاألبعادُّزمنُّالخطابُّخطيُّفيُّحينُّأن ُّ

                                                 
24  - Gérard Ginette: Figures III, éditions du seuil, Paris 1972, p 228. 

 .711، بيروت، ص 1990، المركز الثقافي العربي، 1الشخصية(، ط -الزمن  –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، )الفضاء  -25
 . 73ص دي،السر النص بنية :لحمداني حميد -26
 . 108ص والداللة(، والرؤى التناص في نقدية السردي )مقاربات المتخيل :إبراهيم هللا عبد -27

28 - T. Todorov: les catégories du récit Littéraire in Communication n° :8- 1966, P :138.  
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ُّلكنُّفيُّالخطابُّالفيُّوقتُّ ُّالترتيبُّوالتتابعيُّواحد ُّتحليلُُّّ،حترم ُّعرفها ُّمتقدمة يمكنُّالتطرقُّإلىُّمرحلة
ُّكتابُّ)خطابُّالحكيُّ ُّاستوتُّبظهور ُّوالتي ُّالروس، ُّالشكالنيون ُّبها ُّالتصوراتُّالتيُّجاء الخطابُّمنُّخالل

،ُّكونُّالحكيُّمقطوعةُّزمنيةُّمرتين:ُّ(كريستيانُّميتز)حيثُّذهبُّهذاُّاألخيرُّإلىُّماُّذهبُّإليهُُّّ(لجيرارُّجينيت
وهوُّماُّيقابلُّزمنُّالقصةُّوزمنُّالحكي،ُُّّمنُّجهةُّثانيةُّزمنُّالحكيمنُّجهةُّزمنُّالشيءُّالمحكي،ُّوُّاكُّهنف
دي،ُّشأنهُّشأنُّإنُّالنصُّالسرُّ «ُّ،ُّحيثُّيقول:(اآلنُّروبُّغرييه)اُّعلىُّرأيُّاُّزائف ُّاُّزمنُّالقراءةُُّّوالتلقيُّفهوُّزمن ُّأم ُّ

ُّله ُّالُّزمنية ُّمجاز ُُّّأيُّنص، ُّالإالُّالتيُّيستعيرها ُّمنُّخاللُّقراءته ُّوُّ(29)»خاصةا، لزمنُّالحكيُّثالثُّمحدداتُّ،
ُّ.(30)ُّوعالقاتُّالمدةُّأوُّالديمومةُّوعالقةُّالتواترُّعالقاتُّالترتيبُّالزمنيأساسيةُّهي:ُّ

 عالقات الترتيب الزمني .أ
 تشترك الموحدُّالذي العنوان من بداية ومتماثلة، متكاملة أجزاء ثالثة من " السواد أرض " تتشكل

 حيث نم بينها، بالتقاطعُّالحاصل وانتهاء جزء، لكل الورقي الغالف لىع يظهر والذي الثالثة األجزاء فيه
ُّمم ُّ يحيط وما السرد وطرائق للرواية الحكائية المادة  ثالثية، ااعتباره – البداية منذ - لنا يتيح ابها،

 الورقي احجمهب ا،واحد ُّ اروائي ُّ اخطاب ُّ لتشك ل السردي، بنائها بمختلفُّمستويات الثالثة األجزاء فيها تتضافر
ُّكبرى،ُّعمد سردية مقاطع شكل في الموزعة أحداثها وبمجمل صفحة، وأربعمائة عددهُّاأللف يقارب الذي

 حديث " هو تصدرهُّعنوان الذي المر قم، غير االستهاللي المقطع عدا ما عنونة، دونُّ ترقميها إلى الروائي
ن االفتتاحي لمقطعواُّ،الرواية نص تصدر افتتاحي مقطع ذلك كل إلى يضاف " جرىُّ ما بعض  كان وا 
 حتى لروايةا أحداث تتبع أن ُّ إال الكبرى، بنيةُّالرواية عن منفصلة خطابية بنية هبأن ُّ األولى للوهلة يوحي

ُّ.الثيةالث نص امتداد على بعده تتوالى التي والمقاطع المقطعُّاالفتتاحي هذا بين بالربط يسمح نهايتها،
 التي بنيةُّاألحداث، مستوىُّ على الحاصل التكامل هو ثالثةال األجزاء خطاب ديوح  ُّ ما أول ولعل ُّ

 عالم وهو الشامل، وعالمهاُّالتخييلي العام، الرواية موضوع النهاية في مشكلة آخر، إلى جزء تتوالىُّمن
ن لنفسُّالروائي سابقة، أخرىُّ روائية نصوص عوالم مع فيهُّالثالثية تتقاطع  عالم " إنه نفسها، لمُّتكرر وا 
 أو قتل عملية من تخلو ال صوصن ُّال كل  "تكاد لهذا،ُّ(31)والتمرد والقمع والعنف إلرهاصاتا عالم دموي،
ُّ.الروائي منيف الرحمن عبد عالم فيُّ،(32)"الشخصيات ألحدى ما، موت

لى ُُُُّّّّ بهاُّالشخصيات تقوم التي األفعال خالل من- عادة –واالضطراب العنف ذلك مظاهر وتتج 
 إلشاعةوا للصراع فضاءات إلى لالتيُّتتحو ُّ األمكنة على انعكاسه لذلك ونُّويك عنها، تنجم التي واألحداث
ُّفي حول الدمويُّ الصراع أعنفها والتآمر،  األحداث تطور أساس هو والذي " السواد أرض " السلطة
ُّ.والبنى األجزاء متالحمة سرديةُّمتتالية إلى للتتحو ُّ وتشعبها، وتع قدها

ُّ

                                                 
29 - Robe Grillet : pour un nouveau roman. Edi. Gallimard. 1972. P : 87. 

 .76م، ص2005، 4المغرب، ط –سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء  -30
 . 235ص العربي، الروائي النص في أبحاث :سويدان سامي - 31
 . 226، ص1995 ،1ط سوريا، دمشق، والنشر، للدراسات كنعان دار وإنجاز(، الروائي)تنظير منيف الرحمن عبد عالم:الطعان صبحي -  32
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 إذُّة،الزمني للخطية خاضعة هاأن ُّ األولى للوهلة يوحي بما دالسوا أرض فيُّرواية األحداث تنظموُّ
 ديعم حينُّيختل أن يلبث ال االنتظام ذلك لكن تراتبي، سببي منطق وفق تباعا، -البداية في- تتوالى
 فارقةم يشكل ما وهوُّسردها، تم ألحداث سابق حدث إلى والعودة الخلف، إلى باالرتداد تكسيره إلى الراويُّ
 سهلال من ليس هفإن ُّ " السواد أرض " في الزمنية اإلشارات كثافة ورغم،ُّالخطاب وزمن ةالقص زمن بين

ُّبلغيا الثالثية، مجمل في األحداث استغرقتها التي الزمنية المدة تحديد أي بدقة، القصةُّزمن قياس
 .دمحد يزمنُّمجال في األحداث فيها جرت التي المدة لحصر عليها االعتماد يمكن دقيقة، زمنية مؤشرات

 إلى اعمدن إذا وذلكُّتقريبي، بشكل القصة زمن قياس يمكننا فإنه زمنية، مؤشرات من يتوفر ما أما
 فرعية أحداث تتخللها - رئيسة أحداثُّثالثة إلى اختزالها ثم زمنية، خطية وفق الرواية قصة أحداث ترتيب
 اعليه االعتماد يمكن محورية، بأحداث ترتبط رئيسة،ُّزمنية محطات ثالث تحديد ممكنا فيصبح – كثيرة
 مغادرةُّم،ُّثبغداد والية باشا داود تولي،ُّيليهاُّالكبير سليمان موتُّ:األحداثُّهي وتلك القصة، زمن لتقدير

ُّ:اآلتية البيانية الخطاطة بواسطة توضيحه يمكن ما وهو،ُّنهائيا العراق البريطاني القنصل
 سليمان الكبير موت

 حدوث التمرد( استقرار حالة)
 بغداد والية باشا داود ليتو 

 (على السلطة صراع حدوث استقرار ال حالة)
 مغادرة القنصل البريطاني

 جديدة( استقرار )حالة

 حدث نهائي ........................... حدث ابتدائي
ُّ

 إال ا،اُّخطي ُّزمني ُّ اترتيب ُّ تبةمرُّ اظاهري ُّ فيه تبدو بشكل - الثالثية في - األحداث هذه مجمل عوتتوز ُّ
لىت التي الوحداتُّالخطابية، وتنظيم ترتيب إعادة إلى امضطر ُّ المتلقي سيكونُّ إذ كذلك، ليست هاأن ُّ  و 

 لوحداتا تلك انتظام بالضرورة الُّيعني رقيمالت ُّ ذلك لكن قمة،مرُّ سردية وحدات شكل في توزيعها الروائي
ذاوُّ،ُّالنهاية إلى البداية من سببي منطق وفق  - أعاله – المخطط في السرديةالوحداتُّ تسلسل تتبعنا ا 
،ُّاالبتدائي الوضعُّ:كلها الرواية في األحداث توالدُّحركة تشكل أساسية أوضاع ثالثة في حصرها يمكن
 لتآمرا حدوث استقرار ال حالةويمثلُُّّالثاني الوضع،ُّوُّوالعصيان التمرد حدوث قبل ما استقرار حالةُّويمثل

 في والتحكم التآمر إنهاء تتمثلُّفي جديدة استقرار حالةب يوشيُّالنهائي الوضعوُُّّ،السلطة حول والصراع
ُّ.الرواية خطاب في الراويُّ به يخبر امم ُّ انطالقاكلهُُّّوهذا،ُّعاألوضا

ُّتحترمف واد ُّأرضُّالس  ُُّّرواية ُّفيُّكونها ُّوتسلسله ُّالسرد ُُّّروايةخطية بحدثُُّّأحداثها تبدأتاريخية
األخيرةُّوالحصرةُّالُُّّوأصهارهُّوهوُّيلفظُّأنفاسهتحل قُّحولهُّأبناؤهُّمفصليُّهوُّموتُّسليمانُّباشاُّالكبيرُّحيثُّ

 الوفاة الكبير سليمان حضرت لم ا " :بقوله الرواية أحداث سرد الراويُّ ابتدأ حيثمصيرُّالوالية،ُّتفارقهُّعنُّ
ُّقلب ُّ(33)ُّسنة وعشرين اثنتين لبغداد اوالي ُّ ظل ُّ بعدُّأن ُّكنتم ُّإذا "ُّ ا: ُّواحد ُّ،ُّويقولُّأيض  ا،ُّوبينكمُّمحبةُّالُّا

ولةُّالتيُّاقتنيتها"يتسل طُّالغري اُّويخبرُّالر اويُّ،ُّ(34)ُّبُّوتحوزونُّالد   تركقبلُّوفاتهُُّّالكبير سليمانُّبأن ُُّّأيض 
تت، التفرقُّ مغبة من وأهله حاشيته فيها وداعُّيح ذر وصية لوا " بأنُّويوصيهم والتش   )علي صهره بعده يو 

                                                 
 .1/15عبد الرحمن منيف، م س، -33
 .16 -15ص ،2000عبد الرحمن منيف، أرض السواد، المركز الثقافي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  -34



 11 

ن حتى هأن ُّ غير ،(35)"بالحكم تمرسا واألكثر اسن ُّ األكبر باشا(،  بغداد، على اوالي ُّ باشا( )علي باسم نودي وا 
 ساعة قبل تم ُّ ذلك إن ُّ وقيل أنفاسه يلفظ باشا سليمان يكد لم " هفإن ُّ وفاةُّسليمان تال الذي اليوم في كلوذ
 القلعة، علىُّواستولى والسوقة الرعاع من جمعهم استطاع من آغا(، )أحمدُّالمستشار جمع حتى الوفاة من

 بغداد، واالضطرابُّفي والتمرد، العصيان بداية تلك وتكونُُّّ،(36)"بالقنابل رايالس يضرب وبدأ داخلها تحصن
 السلطة،ُّلينتهي على واالستحواذ بغداد والية تولي يريد كل ُّ والتآمر، والمطاردات االغتياالت سلسةُّمن تتبعه
آغا(ُّ )داود رفيقر  ُُّّشؤونها، ويهمل الوالية تسيير في يخفق هلكن ُّ الكبير، سليمان باشا(ُّابن إلىُّ)سعيد األمر
ُّ.الوالية إليه وتسند ذلك، فيُّوينجح باشا( )سعيد لعزل- بالقوة –دخلالت ُّ الموالين معباشا(ُّ )سليمان صهر

 باشا( دفيشرعُّ)داوُّ النزاعُّوالتآمر، ينهي ال ذلك لكن بغداد، والية في جديد عهد بداية تلك وتكونُّ
لويتح اآلخر، تلو الواحد وأعدائه خصومه مالحقة في  ،ضده يتآمرونُّ إلىُّأعداء، له الموالين بعض و 

 إلى هبنفي ومعاقبته، تأديبه لجأُّإلى الذي عليوي( معُّ)السيد حصل كما ومعاقبتهم، مالحقتهم إلى فيعمد
ُّالخيانة، في تورطه من تأكد أن بعد وا عدامه،ُّلمحاكمته بغداد إلى باستدراجه ثم األمر، بادئ الوالية شمال
اودُّوألنُّ)د وهوُّ)ريتش(، عام كقنصل بغداد في بالده يمثل عنيدا، أجنبيا خصما اتهذ الوقت في مواجها

 ،إخضاعه أو لعزله خفية التآمرُّضده في يتوانى ال األخير هذا فإن القنصل، لضغوطات الخضوع باشا(ُّيأبى
 نسحاب،واال الرحيل ويقرر القنصل النهاية،ُّفيستسلم إلى القنصل متحديا التآمر، دوامة في فيصمدُّ)داود(

 شا(،)داودُّبا على للخطر المشكلين الخصوم آخر ويكونُّ)ريتش(ُّ.بالده إلى راجعا نهائيا بغداد بمغادرة
 ارة،ت خصومه ضد القاسية العقوبة إلى يلجأ كان حيث وحنكة، دهاء من كانُّيملكه بما ذلك لداود تسنى وقد
لى ُّ.وتغيرات حوادث من يطرأ ما وبحسب واليته أوضاع تتطلبه ما بحسب أخرى، العفوُّتارة وا 

 زمن ىإل تحيله بل سليمان، وفاة تاريخ دتحد  ُّ الُّ،ةالسرديُّطعاالمق ههذ في الواردة الزمنية فاإلشارة
 يرغ ظلت التي الموالية األحداث تواريخ عن يقال ذلك، تحديد،ُّومثل دونما السرد، لزمن السابقالماضيُّ

دة  الرواية في اردةالوُّ الزمنية اإلشارات فكل الرواية، عن التأريخ صفة رىُّأخ مرة ينفيُّمم ا ،كفاية فيه بما محد 
ُّ.لذهنه وا عمال القارئُّ من وبتخمين تقريبي، بشكل بتقديرهاُّ-فقط – تسمح بدقة،ُّبل المدة بقياسُّتفي ال

ُّوبينُّترتيبُّا ُّالحكائية ُّتكونُّعالقاتُّالترتيبُّالزمنيُّبينُّتتابعُّاألحداثُّفيُّالمادة لزمنُّوبهذا
ُّلقُّماتنظيمهاُّفيُّالحكي،ُّفالسردُّالتسلسليُّيكونُّصاعداُّبتتابعُّأحداثُّالقصةُّوتسلسلهاُّوذلكُّلخالزائفُّوُّ

يُّثُّالتيسمىُّبالتأزمُّالدراميُّالذيُّيتمُّبناءهُّشيئاُّفشيئا،ُّمنُّخاللُّالتركيزُّعلىُّطموحاتُّالبطلُّواألحدا
ُّيمكنُّأنُّيصادفهاُّفيُّسعيهُّإلىُّتحقيقُّهذهُّالطموحات.

فرةا الزمنية اإلشارات خاللومنُّ  الحدث بين الفاصلةُّالمدةُّأن ُّ يتضح الرواية، نص في لمتو 
ن بالسنوات، ُتعد النهائي والحدث االبتدائي  تواريخ لغياب السنوات،ُّتلك عدد تحديد يمكن ال كان وا 
ن مبهما،ُّحتى الكبيرُّسليمان وفاة تاريخ - مثال- يظل إذ المدة، تلك قياس تتيح مضبوطة  ذلك كان وا 

                                                 
 .1/15عبد الرحمن منيف، م س،  -35
 .1/16عبد الرحمن منيف، م س،  -36



 12 

ُّ.وتتطورُّاألحداث باقي نهم تنبثق الذي الرئيس الحدث هو الحدث،
ُّمنُّ ُّتمتلكه ُّوما ُّالفاعلة ُّالعراقي ة خصية ُّالش  ُّمنظور ُّمن ُّالرواية ُّإلى ُّالدخول ُّالكاتب ُّاختار وقد
ومري ةُّ ُّوالس  ُّاألكادي ة، ُّالمتعاقبة ُّوحضاراتها ُّالتاريخ ُّعمق ُّفي ُّبجذورها ُّتضرب ُّوتاريخي ة ُّثقافي ة مات مقو 

ُّإلىُّغاي ُّواآلشوري ة ُّوالبابلي ة ُّالعراقي ُّفاإلنسان ، ُّاإلسالمي  ُّالفتح ُّمؤسسُّألبجدياتُّالحضارةُُّّاإذ ُّة عضو
ولكنُّهذهُّالمر ةُُّّ،اإلنساني ةُّدونُّمنازعُّولذاُّاهتدىُّمنيفُّإلىُّهذهُّالت قنيةُّالذ كيةُّليتحد ثُّعنُّالتاريخُّالعراقي
ُّأشكالُّالظلمُّوالعدوان؛ُّوالمناهضةُّل خصيةُّالعراقي ةُّالمقاومةُّلكل  لت طبيعُّمعُّاآلخرُّمنُّبوابةُّأخرىُّهيُّالش 

 مهمة، تبدو التي الزمنية اإلشارات بعض على االعتماد يمكن ذلك، وفي،ُّمهماُّكانتُّذرائعهُّومصو غاته
عنُّ الراويُّ بريخ حينُّ "السواد أرض " من الثالث الجزء نهاية في نجده ما مثل من مدةُّزمنُّالقصة لتحديد
،ُّالعراقُّفي قضياها التي المدة بطول (ماريُّ) زوجته يذك  ر وهو نهائيا، العراق مغادرة لقرار (ريتش) اتخاذ

 زمنية إشارة جانب إلى،ُّ(37)"سنين عشر على يزيد ما إقامتنا على مضى هإن ُّ ثم  "الر اوي:ُّالحظُّقول
ن اعتمادها أخرى،ُّيمكن  على جاءت بغداد، في (ريتش) إقامة مدة علىُّأيضا محددة،ُّتدل غير كانت وا 

 األخير هذا يغادر أن قبل جمعهما، الذي األخيرُّاللقاء في للقنصل خطابه هيوج  ُّ وهو ،باشا(ُّداود)لسان
ارد:العراق  ههذ خالل تعودنا فقد المغادرة، تقتضيُّأسبابا هناك أن ُّ نجد ال يخصنا فيما " ،ُّلنتمعنُّقولُّالس 
ذا،ُّ(38)بيننا وجودك على السنين  باشا(ُّداود) تولي قبل ببغداد حل ُّ قد (ريتش) أن ُُّّأخرىُّ ناحية من علمنا وا 
 على سنوات تمضي أن وقبل ،(ريتش) أصبح " يقولُّالر اوي:ُّقبله، الوالة من معُّعدد تعامل هوأن ُّ الوالية،
،ُّ(39)!" ينتظرونُّ الوالة من عدد باستمرار لديه وكان يفرضهم، ثم الوالة يهيئ الذي العراقُّهو في إقامته

 (ريتش)يكن سنة،ُّولم وعشرين اثنتين دامت (يمانسل) حكم مدة ،ُّألن ُّ(الكبير سليمان)ُّذلك منُّويستثنى
 الوفاة كانت سليمان حكم نهايةُّإن ُّ آنذاك،ُّثم بالعراق أصال موجودا يكن لم الوالية،ُّإذُّلتولي هيأه من هو

ُّجعله" ُّما وهو واليته شؤونُّ تسيير يحسن وكان بهم، اإلطاحة لتسه  ُّ الذين الوالة من يكن ولمُّالطبيعية،
 إقامة مدة علىُّالدالتين أعاله الزمنيتين اإلشارتين على اواعتماد ُّ لذا،ُّ،(40)"حياته من ميوُّ آخر إلى اقوي ُّ
 باشا(ُّداود) تولي قبل عديدةُّسنوات بالعراق امتواجد ُّ كان (ريتش)ُّبأن ُّ التخمين يمكن العراق في (ريتش)

ُّ.واليا أصبح أن بعد أخرىُّ سنوات قضى هوأن ُّ بغداد، لوالية
 ن ُّإ :أمكنُّالقول جميعا، بينها الربط إلى سعينا ثم متفرقة، أخرىُّ زمنية راتإشا على اعتمدنا فإذا

 طويلة، زمنية مدة كلُّاألحوال في وهي- تحديد دونما - العشرة تجاوز السنين من بعدد يقدر القصة زمن
ذاوُّ،ُّالسواد أرض في سردها يتم التي األحداث وكثرة تتناسب  الوضع تحديد يتط لب أحداث أي سرد كان ا 
 تراهن مثلما -يكونُّ ال قد أو خطيا ترتيبها يكونُّ قد والتي األحداث، سلسلةُّمن تتوالد عنه الذي األول،
 عنه إذ قصوى، أهمية السواد أرض رواية في االبتدائي للوضع وأن ُّ يبدو هفإن ُّ - االحديثةُّغالب ُّ الرواية عليه
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 .قدةالمع العالقات من شبكة يف جديد من ليلتقي ويتفرع، مجراها ويتدفق األحداث تنبثقُّباقي
ُّالشخصيات ُّحياة ُّيتتبع ُّالسارد ُّالبنيةُُّّونجد ُّداخل ُّحيويا ُّعنصرا ُّتشك ل ُّما ُّدوما ُّالتي الروائية

ُّالمكانُّوا ُّيتقاطعُّعنصرا ُّمنُّخاللها ُّإْذ ردي ةُّللرواية؛ اسةُّهيُّالحدث،الس  منُّهناُّوُُّّلز مانُّفيُّنقطةُّحس 
ألنهاُُّّألولى،ُّالُّوجودُّلهاُّخارجُّالكلماتي ةُّبالدرجةُّاتأتيُّأهميةُّالشخصي ةُّالروائي ةُّباعتبارهاُّقضيةُّلسان

ُّ(41)ُّ(être de papier)ُّليستُّسوىُّكائناتُّمنُّورقُّ ُّيأتيُّالحديثُّعنُّشخصية، ُّباشا)ُّولذا فيُُّّ(داود
ماتها،ُّمنُّخاللُّقدرتهاُّخاصةُّتطبعهاُّخصوصي ةُّعراقي ةُّبكل ُُّّا"؛ُّكشخصيةُّلهاُّكاريزمالسوادُّ"أرض ُّمقو 
سُّوالتأثيرُّعليهمُّوهيُّشخصيةُّفاعلةُّداخلُّالسياقاتُّالمختلفةُّفيُّالروايةُّاالستيالءُّعلىُّعقولُّالناُّعلى

خصيةُُّيستشفُّمنُّطبيعةُّ ُّتحديدُّالحجمُّالروائيُّللش  منُّخاللُّعالقاتهاُّالمتشابكةُّمعُّاآلخرين،ُّعلماُّبأن 
ُّالتيُّتنشئهاُّمعُّاآلخرينُّفهيُّشخصيةُّذكيةُّتضطلعُّبأهمُّاألحداثُّ" الشخصيةُّالتيُّتتصر فُُّّعالقاتها

ُّ.(42)"ةُّالقويةسلطبالُّبونُّطاليأوُّاألفرادُّالذينُُّّالت دخلُّفيُّتقريرُّمصيرُّالفردوتعطيُّلنفسهاُّحقُُّّماُّمنُّموقع
ُّالروائي من المستخدمة السردية للتقنيات يخضع الرواية في األحداث ترتيبوُّ  أي ذاته، قبل

 يلجأ لتقليدية،ُّأوا الرواية كماُّفي التتابع نظام إلى يعمد فقد األحداث، سرد بها يتم التي الكيفية بحسب
ُّحيث الرواية في كما التداخل نظام إلى ُّإلى يعمد الحديثة، ُّعن خطية تكسير الراوي  طريق الزمن

 أو سيحدث لما بالتطرقُّ األحداث باستباق أوُّاألحداث، من مضى ما إلى بالعودة ،(االستقبال)ُّاالسترجاع
ليعودُّ واالختزال، الحذف طريق عن حداثاأل على القفز تقنية إلى الروائي يلجأ قد كما،ُّيحدث أن يتوقع
 من معاودةُّالسرد توقيفه،ُّثم أو السرد تعطيل إلى يعمد وقد يعود، ال قد أو التفاصيل عرض إلى ثانية

 أرض رواية في ذلكُّمعاينة ويمكن أخرى، إلى رواية من تختلف التي التقنيات من ذلك غير جديد،ُّإلى
ُّ.المدة ومحور النظام رمحوُّ هما أساسين محورين جانب السواد،ُّمن

ُّالخطابُّ ُّفي ُّالزمنية ُّالمقاطع ُّترتيبُّاألحداثُّأو ُّنظام ُّبمقارنة ُّالرواية ُّالترتيبُّفي ُّدراسة ويتم
،ُّوالُّيمكنناُّأنُّنجدُّاألحداثُّ(43)»رديُّبنظامُّتتابعُّهذهُّاألحداثُّأوُّالمقاطعُّالزمنيةُّنفسهاُّفيُّالقصةُّالس ُّ

سرديةُّتتجلىُّمنُّخاللهاُّمختلفُّأشكالُّالتفاوتُّبينُُّّمرتبةُّترتيباُّخالصا،ُّألنناُّسنبقىُّدوماُّأمامُّمفارقات
ُّالترتيبُّفيُّالقصةُّوالترتيبُّفيُّالحكيُّوالعالقاتُّالزمنيةُّالتيُّتمُّاستنتاجهاُّحددتُّمفاهيمهاُّفيماُّيأتي:

ُّأو االستقبال االستباق -
ُّباالستشرافُّوُّوُُّّ،(44)ُّهوُّذكرُّسابقُّلحدثُّالحقوُّ ُّحكيُّلشيءُّقبلُّحدوثهيعرفُّأيضا ،ُّمعناه

ُّلالستباقُّفيُّالروايةُّالُّنكادُّنجدهُّإالُّضمنيامنُّخاللُّاستوُّ  فيها يعمد سردية واالستباقُّتقنيةُّ،نطاقنا
 زمن من ما فترة على بالقفز ذلك ويكونُّ أوانها، سابقةُّعن أحداثا يرويُّ " بأن األحداث استباق إلى الراويُّ

                                                 
41- Ducrot et T. Todorov : dictionnaire encyclopédique des  sciences de langage ;ed. Seuil; 
Paris1972;p:286 

 ـ 479، ص901،19ثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ،طحسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي، )الفضاء ،الزمن، الشخصية (المركز ال -42
43- Gérard Genette: Discours du récit poétique in FigureIII. Edi.Suil/ Coll .1972.  P: 78. 

 .77م، ص1997، 2جيرار جينيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج ، ترجمة  مجموعة من النقاد، المشروع القومي للترجمة، ط -44
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قع هو ما إلى والتطلع األحداثُّباستباق الخطاب،ُّإليها وصل التي النقطة وتجاوز القصة  محتمل أو متو 
ُّ(45)"الحدوث ُّالمضارع استخدام يتم ما وعادة االستقبال، على الدال الفعل باستخدام نحويا يتم ما وهو،

 الكثيرُّلدي ألن المساء، أول سنلتقي" المقطع هذا في كما (السين )أو (سوف) الحرف يتصدره الذي
 كإفشاء توقعات، منُّالقارئُّ لدى يثير أن من االستقبال هذا لمثل يمكن ما نالحظ أن ويمكن،ُّ(46)"ألقوله

 (هايني)ُّهو هنا المرسل أن ُّ علمناُّإذا خاصة حدث، اعم ُّ مفصل تقرير تقديم أو مهمة ألسرار الشخصية
ُّ.األخير هذا إلى كالمه يوجه وهو البريطاني القنصل معاونُّ

 ذاته جينتُّجيرار الحظه ما ذلك ولعل ُّ قليلة، االستقبال نماذج أن ُّالسواد(ُّ أرض)ُّفي والمالحظ
 الغربي، الحكائي التقليد فيُّاالستذكار من تواترا أقل وجدها التي لالستقباالت الكمي االستخدام بخصوص

 المستقبل إلى بالتلميح للراويُّ يسمح لالستقبال،ُّوالذي األنسب هو (أنا) المتكلم بضمير السرد أن ُّ يرىُّ وهو
 والكراهية الحقد بمشاعر (السواد أرض) في الستذكارا يمتزج ومثلماُّ،(47)حاضره إلى باألخص واإلشارة

 ماُّعلى بناءُّمكروه حدوث قعوتوُّ والخوف التوجس من بحالة مرتبطا الشخصيات عند نجدُّاالستقبال عادة
منيفُّعلىُّلسانُُّّقال المقطع هذا في يتجلى مثلماُّالرواية في القصة زمن حاضر في يحدث ما أو حدث

 فيغسل رحيما نيسان في يأتيُّالفيضان وقد الخير، سنوات من نةالس ُّ هذه تكونُّ قدُّ"ُّالناس:جماعةُّمنُّ
 القوافل وصول يؤخر وال الحركة، من الناس يمنع فالُّقصيرا يكونُّ وربما الزرع، على يقضي أن بدل التربة
قع هذا فمثلُّ،(48)"بغداد إلى يهاجمُّ ظل ُّ الذي فالفيضان يتكرر، ظل بما عالقة له -بغداد أهل عند– التو 
 أرحمُّبكثير، يكونُّ يتأخر حين وهو المعتاد، عن تأخرُّالسنة من محدد وقت وفي شرس كعدو مدينةال

 هي غزيرة أمطارا أنُّذلك معنى ألن المخاوف، بهم وتستبد الناس يتشاءم يتقدم حين " ذلك عكس وعلى
 المجرىُّ إلى قذفوتن لتذوب، تنتظرُّدورها تزال فال النهر، منابع أعلى في الثلوج أما بقدومه، عجلت التي
 .(49) "الطويل طريقها فيُّالمياه تصادفه ما وكلُّاألشجار، وأغصان الوحول مع

قع، االنتظار من حالة في بدوره القارئُّ يجعل االستقبال هذا ومثل  حيث انتظاره،ُّيطول ولن والتو 
قعه ما الحقا ققيتح  أخرى، سنينُّمن رحمة أكثر السنة هذه كانُّالفيضان، وجاء " ،ُّيقولُّمنيف:الناس تو 
 .(50) "ينحسر أخذ ثم نيسان من األول الثلث في خاصةُّمعينا، حدا بلغ إذ

 كماُّاألحداث، مسار وتغير األوضاع تقلب قد والمفاجأة المفاجأة، بعنصر االستقبال يرتبط وقد
 أهل إدهاش على مامصم ُّ وكان نفسه، عن راضيا كان " إليُّيقولُّفيهُّالروائيُّمنيف:ُّالمقطع هذا في
 تكونُّ ما وبقدر ،(51) "ريتش هو ومنُّ ...الباليوز يعني ماذا الناس يدرك سوف :عال ُُّّبصوت قالُّد،بغدا

                                                 
 .132ص الروائي، الشكل بنية :بحراوي حسن -45
 .133ص المرجع نفسه، -46
 .65ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -47
 .65ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -48
 .96ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -49
 .264ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -50
 .78ص  ،1ج السواد، أرض :منيف الرحمن عبد -51
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 أن أراد فقدُّ "ريتش" ُّالقنصل له طخط ُّ ما وهو فعالية، أكثر تأثيرها يكونُّ ما بقدر منتظرة غيرُّالمفاجأة
 حيوانات من الباليوز هيملك لما استعراضي موكب بتحضير رؤيته، على يتعودوا لم بما بغداد أهل يدهش
 أثرا سيحدث الموكب خروج فإن لذا،ُّ،مثلها رأوا أن بغداد ألهل يسبق لم مدربة، متوحشة وأخرىُّ أليفة
قعه ما يعادل  متهدلة، الشفاه أقصاها، إلى تنفتح العيونُّ " االندهاشُّعظيمة من حالة في يتمثل ريتش، تو 
 انتهاء بعد حتى ذلك تأثير وسيظل ،(52) "واسع د،ممت الخشية،ُّوالصمت بها استبدت وقد واجفة القلوب
وصفُّ وأعادوا أخرى،التفاصيل، بعد مرة تبادلوا ،رأوا ما حول الحديث عن يتوقفوا لمُّ"ُّبغداد فأهل العرض

 .(53)  "البعيدةُّالبالد من وصلت كيف وتساءلوا وأوزانها، الفيلة، حجم تحديد في بعضهم وبالغ الحيوانات،
 األولى،ُّيعلن من أعظم لمفاجأة بغداد أهل تهيئة أخرىُّ مرة يتم الزمني، االستقبال خالل ومن

 يجعلُّالقارئُّ ما االستقبال هذا في،ُّف(54)"وأكبر اليوم من أهم الغد سيكونُّ  ")القنصل(ُّالباليوز رجال عنها
قع قع كما ،(ريتش) له سيحضر ما يتو  ُّإذ سيكونُّ ما وهو بغداد، أهل أفعال ردود يتو   ستتكرر بالفعل،

 .أهلها وال بغداد تألفه لم جديد استعراض برؤية الدهشة مظاهر
 في (عزر اُّأفندي) توعد مثلما النتائج، يتر قب القارئُّ يجعل ا،ووعيد ُّ اتهديد ُّ االستقبال يتضمن وقد

 الذي الشيء أن ُّ له يثبت ا،ُّوسوفأبد ُّ ينساه لن ادرس ُّ قنهيل سوف،ُّالحساب وقت جاء اآلن " نفسه قرارات
قع ،(55)"العقل هو المال طريق عن بهكس يتع ذر ُّعزرا) شخصيةُّأن ُّ فالمتو   والحيلة المكر إلى ستلجأ(
 .خصمه ضد التآمر فيُّ(عزرا)ُّشرع فقد بالفعل حصل ما وهذا الخصم، من لالنتقام

ُّفي على القارئُّ لتحفيز وسيلة -سردية كتقنية -االستقبال اعتبار يمكن وبذلك  بناء المساهمة
قع، فعل خالل من السرد قعات أن ُّ بالضرورة يعني ال وهذا التو   كل في صائبة تكونُّ يمكنُّأن القارئُّ تو 

ُّ.Fausse annonces(ُّ(56)(الخادعةُّ المسبقة باإلعالنات (جينت) يسميه ما ضحية يقع فقد األحوال،
 ماإن ُّ هيمنةُّاالسترجاع أن ُّ يتضح(ُّالسواد أرض)ُّفي واالستقبال االسترجاع نماذج تتبع خالل ومن

 .فعال حدث قد يروىُّ ما ضبأن ُُّّللتمويه الماضي، بصيغة حدث اعم ُّ اإلخبار عنصر هيمنة إلى عودت
 نظام فيُّاختالل من التقنيتين هاتين استخدام يحدثه ما إلى إضافة هأن ُّ يتضح أخرى، ناحية من

ُّيميلُّ،(57)السردية والوظائف البنى حيث من مختلفتين نجدهما الخطي، الزمن  ملء إلى فاالسترجاع
ُّاالسترجاع أن قبل القارئ، تساؤل محل ربما تظل التي الشاغرةُّوالمساحات الفجوات  يزيل الذي يرد
ن ُّ الغموض، إزالة الفجواتُّأو ملء ليست وظيفته فإن االستقبال أما والغموض، الشكوك  التمهيد ماوا 
ُّوصفُّالتطلعاتُّإلىُّأن ُّيشيرُّحسنُّبحراويُّ،ُّوُّوالتر قبُّلالنتظار أفق خلق بمعنى سيأتي، اعم ُّ واإلعالن

                                                 
 .273ص  ،1، جنفسه  :منيف الرحمن عبد -52
 .273ص  ،1ج، نفسه :منيف الرحمن عبد -53
 .274ص  ،1ج، نفسه :منيف الرحمن عبد -54
 .76ص  ،1ج، نفسه :منيف الرحمن عبد -55
 .136ص الشخصية(،  -الزمن  –)الفضاء  الروائي الشكل بنية :بحراوي حسن -56
 .143، ص نفسهحسن بحراوي:  -57
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تمهيدُّأوُّتوطئةُّألحداثُّالحقةُّيجريُّاإلعدادُّلسردهاُّمنُُّّ«ستشرافي،ُّإذُّتعدُّبمثابةُّيمثلُّعصبُّالسردُّاال
هاُّقدُّتأتيُّعلىُّشكلُّالراويُّفتكونُّغايتهاُّفيُّهذهُّالحالةُّحملُّالقارئُّعلىُّتوقعُّحادثُّما،ُّكماُّأن ُُّّقبل

دونُّشكُّتحققُّسابقةُّألوانهاُّفهيُّنُّكانتُّوصيةُّا ُّ،ُّوُّ(58)»اُّستؤولُّإليهُّمصائرُّالشخصياتُّضإعالنُّعم ُّ
ُّ.تتمثلُّفيُّالموتُّكنهايةُّحتميةُّمستقبليةوظيفةُّدالليةُّلرؤيةُّ

ُّاالسترجاع -
 بالعودةُّإلى ،(59) السرد بلغها التي منيةالز ُّ للنقطة سابق حدث إيراد في تتمثل سردية تقنية وهي

 واستدعائه االحتفالُّبالماضي هذا مثل إلى تميل هاأن ُّ الرواية خصائص ومن سابقة، أحداث أو حدث سرد
 وفنية جمالية ألغراض توظ ف يالذُّ-االستذكار أو – االسترجاع لتقنية الروائي باستخدام بنائيا، لتوظيفه
 يتركها التي الفجوات ملء الحكائية،ُّمثل المقاصد اُّمنعدد ُّ يح قق أن شأنه من االسترجاع وهذا خالصة،

 على طالعنابا أوُّالقصة، عالم على طرأتجديدةُّ شخصية حولُّسوابق وماتمعل بإعطائنا وراءه، السرد
 ونماذج ،(60)جديد من للظهور عادت ثم ،األحداث عالم عن األسباب منُّلسبب اختفت شخصية حاضر

 وباستخدام ذكر،الت ُُّّطريق عن االسترجاع يرد ما وغالبا (السواد أرض) في كثيرة االستذكار هذا مثل
 تم ثل له، تراءى بذهنه،ُّمر ُّ له، تبدىُّاستعاد، تذكر،:ُّ)مثل من تتصدره معينة جملوُّ ألفعال الروائي

 االسترجاع من كبيرة بنسبة المحورية الشخصية بوصفها باشا(ُّداود) شخصية خصت وقد،ُّهذاُّ..(.له
ُّداود) باعتبار الشخصية بهذه عالقة له ما أو الشخصي، الذيُّيخصُّماضيها ُّوله مركزه له واليا،(

 الذي آغا، درويش صورة له تراءت حين أما :ُّ"السردي المقطع هذا في يتجلى وأعداؤه،ُّمثلما خصومه
 وأخذ المناصب، في يرتقي وبدا حمادي، جاء أن إلى رضاه وظلُّموضع طويلة، فترة لسعيد نائبا ظل

 دار لىإ ألجأه الذي وريتش الباليوز، إلى ولجأ آغا، درويش هرب فقد جميعُّالمنافسين، ويضطهد يعادي
 الرجل، هذا سيرة باشا داود تذكر ولما ... احتياط وال ُّ من أكثر تصرفه تحت يبقى أن يريدُّكان المقيمية

 أن  ،(61)»بحزنُّ لنفسه« :يريد أموالهم، ونهب الناس خدع ما وبقدر واآلخرة، الدنيا يحب آغا قالُّدرويش
 أعداء له أصبح واليا، أصبح أن بعد اودفدُّ ،(62)»يهمل وال يمهل ربنا لكن العالمين، رب مع لعبةال يلعب

 لم هألن ُّ - مضطرا السراي في حساسة مهامات إليهم أوكلُّالذين بأولئك حتى يثق يعد لم هإن ُّ بل كثيرون،
ُّأعدائه سيرة هنا يسترجعُّ-البديل يجد  من إليه قادما بالخطر يحس والذين ه،قبل من المطلوبين أحد

 محور الشخصية هذه عن أساسية معلومات تقديم في يساهم رجاعاالست وهذاُّ.آغا درويش وهو جهتهم،
 علىُّخطره مدى فيدرك آغا، درويش حياة من موجزة سيرة على خالله من القارئُّ يتعرف االستذكار،ُّالذي

 .معاقبتهم أو هؤالء تصفية على داود حرص سبب ويعرف داود،

                                                 
 .132حسن بحراوي، المرجع نفسه، ص  -58
 . 80ص ،1985 تونس، للنشر، التونسية الدار القصة، نظرية إلى شاكر: مدخل جميل  /المرزوقي سمير -59
 .121حسن بحراوي، المرجع نفسه، ص  -60
 .76ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -61
 .117ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -62
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ُّهذا لمامث للغاية ومكثف مختزل بشكل شخصية سيرة االسترجاع يلخص وقد ُّ:المقطع يقدمه
 يكونُّ وقدُّ،(63)  "لحظةال هذهُّوحتى طفلة كانت مذ القديمة، مواجعها حياتها،ُّكل أحزان كل لها "تم ثلت

ُّلشخصية هوُّالحالُّبالنسبة كما موتها، عن سابقا أُعلن شخصية ماضي الستحضار وسيلة االسترجاع
 لوظيفة االسترجاع، خالل يستدعىُّمن هو ثم الرواية بداية منذ وفاته عن أُعلن الذي ،(الكبير سليمان)

 دهايرد ُّ كان كلمات الباشا يتذكر « ،ُّحيث(داود) شخصية نُّتكو ُّ مصادر عن الكشف في تتمثل سردية
 صرالن ُّ فإن ُّ للوالي، مخلصا القائد بدا مهماأنُّيقول:ُُّّقبل بحذر يتلفت وكان خلصائه، أمام الكبير سليمان
 الثالث صروالن ُّ واليه، مع يتقاسمه هفإن ُّ قهيحق ُّ الذي الثاني النصرُّاأم ُّ فعال، يهلوال مهيقد ُّ قهيحق ُّ الذي األول
 يختلف قد الماضي إلى واالرتداد،ُّ(64) ..»األولُّ. صرالن ُّ من الحذر كل ،ُّفالحذرنفسه الوالي على يكونُّ
 بمدى الزمنية المسافة تلك تسمىوُّ ،االسترجاعُّذلك يستغرقها التي المدة قصر أو طول حيث من مداه

 لفيتحو ُّ جديدة، تفاصيل ترد استذكار كل مع إذ المعلومات،ُّتتعدد االسترجاع نماذج وبتعدد ،(65) المفارقة
 هكل ُّ ذلك ويكونُّ الشخصيات، من شخصية أو حدثا تخص معلوماتُّبطاقة يشبه ما إلى استرجاع كل

 من يمر ُّ الذي االسترجاع يعةطب في االنتباه يلفت ما اأم ُُّّ.يبرره ما له منطق وفقُّاألحداث، لتطور مكمال
 الحقد، بمشاعر امشحون ُّ ااسترجاع ُّ يكونُّ ما عادة هأ ن ُّ سابقة، ومواقفُّألحداث الشخصيات تذكر خالل
 بناء لكنُّ.لبعض بعضها هن ُّيك الذي الحقد مدى وعن الفاعلة الشخصيات بينُّةحد ُّ عن يكشف والذي
نما واستقبال، استرجاع من فقط يتشكل ال الزمن  تؤدي والتي السرد، تخصُّوتيرة أخرىُّ قنياتت ثمة وا 

 جيرار دهاحد ُّ التي السردية للحركةُّاألربعة األشكال خالل من توقيفه، أو تعطيله أو تسريعه وظائف
 اوأم ُّ ،السرد تسريع في فتساهمان والثانية األولى والوقفة،ُّفأما والمشهد والحذف الخالصة :وهي جينت،
ُّ.المدة محور ضمن يندرج ما وهذاُّ،(66) تعطيله أوُّإبطائه في فتساهمان والرابعة الثالثة
 عالقات المدة أو الديمومة -ب

وهيُّالمدةُّالتيُّتتغيرُّبينُّاألحداثُّأوُّالمقاطعُّالحكائيةُّوالمدةُّالزائفةُّ)طولُّالنص(،ُّويجدُّسعيدُّ
وىُّالباحثُّجيرارُّجينيتُّيطرحُّالمشاكلُّالتيُّتعرفهاُّنوعيةُّالعالقةُّبينُّالحكيُّوالقصةُّعلىُّمست«ُّيقطين

ُّقياسها ُّوصعوبة ُّبينُُّّ،(67)»المدة ُّتطرأ ُّمتغيراتُّعديدة ُّفهناك ُّالمتغيرات، ُّمن ُّإلىُّمجموعة ُّذلك ويرجع
ُّ)éllipse’L(والحذفُّ)Pause(الوقفةُُّّ:(68)القصةُّوالحكيُّعلىُّمستوىُّالمدة،ُّوتتجلىُّهذهُّالمتغيراتُّفيماُّيأتي

ُّ(Sommaire)والخالصةُّ(scène)والمشهد  العشر تتجاوز مدة يستغرقُّ السواد أرض في القصة فزمن،
 يعمد لذا، اآلخر، تلو الواحد األحداث تلك تتبع يتعذر هوأن ُّ كثيرة، الرواية أحداث وأن ُُّّ-تقدير كأقل -سنين

ُّأخرى. تارة وتعطيله تارة بتسريعه السرد، وتيرة توجه زمنية تقنيات استخدام الروائيُّإلى
                                                 

 .298ص  ،2السواد، ج أرض :منيف رحمنال عبد -63
 .534ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -64
 .122حسن بحراوي، المرجع نفسه، ص  -65
 .144المرجع نفسه، ص حسن بحراوي،  -66
 .144المرجع نفسه، ص حسن بحراوي،  -67
 .144المرجع نفسه، ص حسن بحراوي،  -68
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ردُّبسببُّالوصفوُّ ُّردالذيُّيقتضيُّانقطاعُّزمني ةُّالس ُُّّيقتضيُّالوقفُّأوُّالتوق فُّتعطيلُّحركةُّالس 
ةُّمتوق فاُّنسبي اُّفيُّانتظارُّالفراغُّمنُّرحلةُّالوصفُّالتيُّقدُّتخ ُّوصوتعطيلُّحركتها،ُّوثم ةُّيظهرُّزمنُّالقص  ُّص  ف 

،ُّوقدُّالُّيأخذناُّهذاُّالتوق فُّ ،ُّأوُّشخص  ردشيء  ُّالس  مةُّباعتبارهُّزل ةُّمنُّزال ت  ةُّالحدث،ُّتتابعي ُّل،ُّبلُّباعتبارهُّمقد 
الليُّالذيُّقدُُّّوملءُّالفراغ رد،ُُّّالوتيرةُّينضبُّلدىُّالقارئُّجر اءالد  ُّنزياٌحُّيقعاتوق فُّوعليه،ُّفالالواحدةُّفيُّبناءُّالس 

واية،ُّولألشياءُّالتيُّالُّيعرفُّماهي خصياتُّالمبهمةُّفيُّالر  رد،ُّبلُّهوُّالبيانُّوالظ هورُّللش  ُّقارئ.تهاُّالفيُّزمنُّالس 
ةُّفيُّالحوارُّكماُّلوُّكانتُّال ورةُّالحكائي ةُّتبدوُّعيان اُّللقر اء؛ُّمنُّويتمظهرُّالمشهدُّبصفةُّخاص  ص 

ُّالن مطُّ خصياتُّبؤرةُّالحدث،ُّفيبدوُّغياُبُّالر اويُّغياب اُّكلي ا؛ُّوفيُّهذا منطلقُّالحوارُّالذيُّتعتليُّفيهُّالش 
ةُّ ةُّمنقوٌلُّنقال ُّأمين ا،ُّكماُّلوُّكانتُّالقص  ُّالقص  ُّحوار  ةُّبزمنُّالحكايةُّألن  الز منيُّيكاُدُّيتطابقُّزمُنُّالقص 

ُّأي ام ُُّّبنفسها.تعاودُّنفسهاُّ أوُّشهورُّأوُّسنواتُّمنُّحياةُّشخصيةُّأم اُّالملخ صُّأوُّالمجملُّفيتمث لُّفيُّسرد 
اردُُّ،ُّدونُّتفصيلُّلألفعالُّأوُّاألقوال،ُّوذلكُّفيُّبضعةُّأسطرُّأوُّفقراتُّقليلة ُّالس  ُّمنيفُّوفيُّالملخصُّيمر 

نُّالتسريعُّالذيُّيلحقُّاُّكماُّلوُّكانتُّغيرُّجديرةُّباهتمامُّالقارئُّفهيُّنوعُّماُّعابر ُّعلىُّفتراتُّزمنيةُّمرور ُّ
ُّتتحو ُّ ُّبحيث ُّأجزائها ُّبعض ُّفي ُّللماضيُّالقصة ُّالعابرة ُّالنظرات ُّمن ُّنوع ُّإلى ُّتلخيصها ُّجراء ُّمن ل

ُّالتيُّيفترضُّأن ُّ ُّفالوقائع ُّدونُّوالمستقبل، ُّجرتُّفيُّأشهرُّأوُّسنواتُّتختزلُّفيُّأسطرُّأوُّصفحات، ها
ُّالحذفُّيجعلُّزمنُّالسرُّ دُّأصغرُّمنُّزمنُّالوقائع،ُّالتعرضُّللتفاصيل،ُّفهيُّقريبةُّمنُّالحذف،ُّغيرُّأن 

ُّفالراويُُّّفيُّحينُّأن ُّ ُّأقصرُّمنُّزمنُّالوقائع، ُّفيُُّّههناُّالخالصةُّ)أوُّاإليجاز(ُّتجعلُّزمنُّالسرد يقص 
ل؛ُّبينماُّيلغيُّ)الحذف(ُّسنواتُّأوُّأشهرا ُّمنُّعمرُّ تهُّأشهرُّأوُّسنواتُّدونُّأنُّيفص  بضعةُّأسطرُّماُّمد 

ُّالخال ُُّتلغي ُّال ُّفيُّحين ُّسنوات"، ُّ"مر تُّعشر ُّفيقول: ُّوتوجز،ُّاألحداث، ُُّتجمل نما ُّوا  ُّتحذف، ُّوال صة،
ُّ.(69)ُّفتجمعُّفيُّسطرُّواحدُّماُّمدتهُّعشرُّسنواتُّ"تزوجُّالبطل،ُّوأنجب،ُّودخلُّأبناؤهُّالمدارس"

ُّفإن ُّ واد(ُّرواية في الزمنية التقنيات وعليه ُّ )أرضُّالس   الزمنية باإلشارات وثيقا ارتباطاترتبط
يتطلبُّ ما وهو – اإلشارات تلك فيها ترد التي - للجمل اللغوية بالصياغة وكذلك سردُّاألحداث وبطريقة

 معاينة ثم وتمظهراتها،ُّوكثافتها الزمنية اإلشارات طبيعة معاينة " السواد أرض" رواية في الزمن مقاربة قبل
 أرض) في الزمنية اإلشاراتف،ُّوالوصفُّوالعرض السرد حيث من اإلخبار طريقة في المهيمن الجانب
 غير هو ما ومنها والسنوات، والشهور األيام بعدد يمكنُّقياسه، تحديدا محدد هو ما ،ُّمنها متعددة(ُّالسواد
 بناء في أهميتها لها مختلفة، سردية وظائف تؤدي تنوعها في وهي بشكلُّتقريبي، إال قياسه يمكن ال محدد

 تنظيم إعادة يمكن وال معين، زمني مجال في إال حدث وقوع تصور يمكن ال إذُّوحركتها، األحداث
 فيُّالزمنية والمعلومات اإلشارات على ااعتماد ُّ إالُّ-جرىُّ هأن ُّ يفترض لما -منطقي وفقُّتسلسل حداثاأل

ُّالرواية فيُّ الخصوصُّتتجلى وجه على وجدناها (السواد أرض) في المحددة الزمنية اإلشارات عاينا فإذا،
ُّيقولُّمنيف:الشكل بهذا يتم كأن الحدث، وقوع زمن تحديد على الراويُّ حرص  الخميس، ليل فيوُُّّ"ُّ،
 وليستشيره الطالع، له ليقرأ المنجمين،ُّكبير المرادي، الدين بمحب باشا داود اختلى شباط، من عشر التاسع

                                                 
 .111ص  م،2005دمشق، سورية، ط  -منشورات اتّحاد الكتّاب العربمحّمد عّزام: شعريّة الخطاب الّسردي،  -69
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 وأصفيائه أوراقه إلى يرجع كي ساعات، بضعُّمهلة الدين محب طلب بغداد، لدخول األوقات أنسب حول
 ،(داود) حياة في كبرىُّ لتحو ُّ مرحلة لبداية يؤرخُّ -هنا– الزمن تحديد فكأن،ُّ(70)"الجواب يرد أن أجل من

 الموالي الحدث زمن يحدد أن على أخرىُّ مرة منيفُّالراويُّ يحرص لذا كلها، بغداد ستشهدهُّجديد وعهد
ُّوهو همسا، للباشا المرادي الدين محب قال شباط، من العشرين الجمعة، يوم وفي"ُّقائال:ُّ،السابقُّللحدث
 برج فيُّوالتكبير للتهليل يستعد « :الشمس أصبحت فإذا لك، اليوم منذ وبغداد باشا، يا السعد وقت حان
 يقوله ما في يثق(ُّداود) ،ُّوألن(71)»تأخير دونُّ ادخلها آمنا، بغداد ادخل الدخول، في تتأخر وال صل ُّ الزوال
 الذيُّ-بغداد والي - باشا بسعيد لإلطاحة حاصرها أنُّبغداد،ُّبعد دخول في يتأخر ال هفإن ُّ المنجمين كبير

 انتهت وما النهار، منتصف معلنا المؤذن كبر ولما"ُّ،ُّيقولُّالر اوي:الرعية شأن وا همال الفساد في سببت
ُّ.(72)"بالدخول إيذانا الطبولُّدقت حتى قصرا، وكانت الصالة،

 قد الحدث بأن ُّ اإليهام يعمق امم ُُّّالدقيقة، الزمنية بتفاصيله بغداد دخول حدث يتتبعُّ-هنا– فالراويُّ
ن المحدد، التاريخ نفس وفي ل،بالفع وقع  قد األحداث تلك تكونُّ أن يفترض التيُّنةالس ُّ يضبط ال كان وا 

 أرض)ُّرواية تكونُّ أن أخرىُّ مرة ينفي وما القصة،ُّزمن تحديد إشكاليةُّ-سابقا –أوجد ما وهو فيها، جرت
 تمحورتُّبأحداث تارتبط المحددة الزمنية اإلشارات هذه مثل أن ُّ مالحظته، يمكن والذي،ُّتأريخا (السواد
 عنها تبترُّ وما الكبير،ُّسليمان وفاة إثر كلها، والعراق بغداد شهدتها التي الكبرىُّ والتحوالت الحرب، حول
 هذه مثل رهيبةُّلحظة تأتي قد " (،ُّيقولُّالراويُّمنيف:بدريُّ) اغتيال حادثة مثل مفجعة، مؤلمة أحداث من
 تشرين، في وقع الذي ذاكُّمثل كركوك في يقع أن قبل عقود، وبعدها مائة سنة، مائة بعد الحق، وقت في

 المواعيد بدقة لإليهام المحددة الزمنية اإلشارات توظ فُّوقدُّ،(73)" والغروب العصر بين الوقت وكان
 لإليهام أو ،(74)"السراي لزيارة القنصل هتوج ُّ الخميس يومُّوفي "،ُّيقولُّمنيف:والباليوُّاالسراي بين الرسمية

 تواجد التي والدقيقة الساعة يحدد كأن بالفعل، حدثُّما هو ماإن ُّ يوميات من مثالُّ(تشري) يكتبه ما بأن ُّ
 التالل، عند مضاربنا بلغنا والنصف السابعة وفي" لُّمنيف:وُّ،ُّيقاستكشافه بصدد كان الذيُّبالمكان فيها

 شاراتاإل من الكثير نجد أخرىُّ ناحية من،ُّ(75)" كلوان من الغربي الشمال في واحدُّميل مسافة وعلى
 سردُّتكرار وتجنب األحداث، على بالقفز السرد تسريع منها السرديةُّوظائفها لها المحددة، غير الزمنية

سقاط األحداث، ُّيحقق أن دونُّ أيام انقضت " ،ُّيقولُّمنيف:المقطع هذا في كما المهمة غير التفاصيل وا 
 التي األيام عدد تحديد هنا باإلمكان ليسف،ُّ(76)" إليها يوصله من إلى أو مكانها إلى يهتد لم إذ نتيجة، ةأي ُّ

 على األيام تحديد عدم يدل وقد محددة، غير هنا الزمنيةُّفاإلشارة ،(حميدة)ُّعن يبحث (بدريُّ) قضاها

                                                 
 .25ص  ،1السواد، ج أرض منيف: الرحمن عبد -70
 .26-25ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -71
 .26ص  ،1السواد، ج أرض :منيف الرحمن عبد -72
 .289ص  ،2السواد، ج أرض منيف: الرحمن عبد -73
 .52ص  ،3لسواد، جا أرض منيف: الرحمن عبد -74
 .186ص  ،3السواد، ج أرض منيف: الرحمن عبد -75
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 الوسيلة، تجد فال مبتغاها إلى الوصول تريد الضياع، تعاني فهيُّالشخصية، تعانيه الذي نفسه الوضع
ُّ.المبتغى إلى الوصولأهمُّ هو ما بقدر األيام عدد المهم فليسُّجدوى، بال المحاولة تكرر

 هي مثلماُّعائمة زمنية إشارة إلى لفتتحو ُّ زمنية داللة ما، جملة في- معينة - لفظة تتضمن وقد
 لفظةُّفإن ،(77)"اإلشاعات واستمرت اآلغا، غياب واستمر  "،ُّيقولُّمنيف:الموضع هذا في (غياب) ةلفظ
 اإلشاعة وأن ُّ الغياب،ُّباستمرار مرهونُّ هنا اإلشاعة استمرارُّأن ُّ حظونال زمنية، مدة تعادل هنا (غياب)
ُّ يعود.ُّومتىُّاآلغا ذهب أين يدريُّ أحد فال الغامضة، والمدة الغامض الغياب سببها ماإن ُّ

 التواترُّ-ج
ُّبينُّالقصةُّوالحكي،ُّوينطلقُّفيُّتحديدهُّمنُّكونُّالحدثُّليسُّلهُّويقصدُّبهُّالقدرةُّعلىُّالتكرار

ُّولمد،ُّةُّأوُّعدةُّمراتُّفيُّالنصُّالواحينتج،ُّولكنُّيمكنُّأيضاُّأنُّيعادُّإنتاجه،ُّفيتكررُّمرُّفقطُّإمكانيةُّأنُّ
ُّبالحيا ُّاهتمامها ُّبالمغامراتُّبقدر ُّتهتم واد( ُّ)أرضُّالس  ُّرواية ُّوعلىُّرأسها ُّالحديثة ُّالرواية ُّاإلتعد نسانيةُّة

ُّعتبارنيُّالخاص،ُّبالشخصياتهاُّالواقعيةُّالمجسدةُّتخييلياُّعبرُّالورق،ُّفروايةُّمنيفُّهذهُّلهاُّنمطهاُّالزم
ُّ ُّالبنية ُّركائز ُّأحد ُّواالستشرافالزمن ُّفاالسترجاع ُّتشكلها، ُّوجوهر ُّللسُّالروائية ُّاألفقي ُّالبعد ُّإماُّيشكالن رد

ُّنُّخاللمإلىُّالخلف،ُّأماُّالبعدُّالعموديُّالوظيفيُّللسردُّفيتجلىُُّّاألمامُّبالسردُّأوُّبالرجوعُّبهبالتقدمُّنحوُّ
ينُّأوُّمنُّخاللُّالقفزُّبُّتقنيةُّالتلخيصُّأوُّالحذفكماُّفيُّاالنقطاعُّالزمنيُّعندماُّتسردُّاألحداثُّبسرعة،ُّ

ُّفيُّ ُّوالوسيلة ُّمتباعدة، ُّاللغةمراحلُّزمنية ُّهيُُّّتحقيقُّذلكُّهي ُّفاللغة ُّاألولى، ةُّحركُّالتيُّتبطئبالدرجة
ذاُّامتلكُّالمؤلفُّ ُّ.لزمنيةاالُّيشعرُّالقارئُّبفجواتهاُُّّزمامهاُّوأحسنُّتوظيفهاالسردُّأوُّتعملُّعلىُّتسريعه،ُّوا 

ُّإ ُّالقول: ُّوصفوة وائيُّن  واد(ُّيضطلعُّالز منُّالر   ُّتعبيري ةُّداخلي ُّفيُّ)أرضُّالس  نُّةُّتجعلُّمبتقنيات 
ُّبالت قنية،ُّوُّ ُّمحكوما  ُّاألساسيةهلعل ُّمنطقُّالحكيُّمنطق ا ُّالركيزة ُّبتالُّا واية ُّالر   ُّعليه ُّالنيانهيُّتقيم ُّإ ذ ز منُّا،

واية،ُّويحفظُّلهاُّماءُّالوجه،ُّمثلماُّأ ُدُّطبيعةُّالر   ُدُّشكلهاُّبأشكالهُّهوُّالذ يُّيحد   ،ُُّّبعيديُّإ لىُّحد  ُّلفن  ُّان هُّيحد  
رديوُّ ُّهذاُّاألخيرُّيتمفصلُّفيُّثناياُّالبناءُّالس  ُّمعلم ادوُّ،ُّفيغمم اُّحملناُّعلىُّإ ضافةُّالت قنيةُّللز منُّهوُّأن 

ُّتاداخلي ُّوُُّّاخارجي ُّثنائيا ) ُّوُّ(ُّسرعانُّما رد، ُّالس  دُّطريقتهُّفيُّخضم   عنُُّّلبحثُّلذلكُّوجبُّعلىُّالباحثُّاتبد 
دةُّفيُّالحكي،ُّوُُّّالت قني ةتلكمُّ ُّاالالمتبد  ُّمعرفةُّمرتكزاتها ُّالذيُّال،ُّوُّلز منيمي ةُّفيُّخلخلةُّالبناءُّابستيمنُّثم 

ُّإلىُّاستلهامُّآلياتيُّمنطقُّالحكيُّمعُّمنطقُّاألحداث؛ُّوُّيتضايفُّف بيلُّمنُّشأنهُّأنُّيدفعُّبنا ُّالس  ُّهذا
وائيةُّعلىُّاختالفُّأش رديُّضمنُّفاعلي تهُّفيُّمقاربةُّالن صوصُّالر   ُّ.كالهاتحليلُّالخطابُّالس 

ُّالز منُّوُّ ُّتقنية ُّله ُّواستتبامنُّدواعيُّاالنزياحُّالذيُّتخضع ة ُّاستغراقُّزمنُّالقص  عهُّهوُّاستحالة
لُّاكُّفصهنُّدورهاُّالت قنيُّعلىُّمحورُّالحكي،ُّمادامُّتؤديتبقىُّعملي ةُّاالختزالُّفيُّالز منُُّّحالة ُّحالة ،ُّومنه

ُّالجان ُُّّفيُّيظهرمي  تا ُّفيُّاآلنُّذات ه ،ُّوُّاألحداثُّزمنا ُّطويال ُّوُّزمنُُّّيظهرلذلكُّفن  يُّمنُّمنطقُّاألحداث؛ُّوُُّّتقنو ب 
وايةُّالمكتوبة،المقابلُّزمُنُّالحكايةُّأوُّالمحكيُّهوُّ ُّ.تخي لةالمةُّأوُّالل حظةُّالفني ُُّّالز منُّالذيُّاستغرقتهُّالر  
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ُّخاتمة
واد( أفضىُّالزمنُّبوصفهُّوسيلةُّوتقنيةُّخاصةُّبينُّيديُّعبدُّالرحمنُّمنيفُُُُُّّّّّ إلىُُّّفيُّروايتهُّ)أرضُّالس 

ُّاآلف ُّنسجتوسيع ُّخالل ُّوالتوقعاتُّمن ُّالداللية ُّوالمشحون،اق ُّوالمتداخل ُّالمتنوع ُّحق قُّشعريةُّه فيُُّّكما
البالغةُُّّكاتببُّأهميةُّالاالنزياحُّبإبعادهُّللخطابُّالروائيُّعنُّالخطيةُّوالرتابةُّإلىُّالحركيةُّوالتنوع،ُّإلىُّجان

ُّالُّفيُّإبعاد ُّمنُّخاللُّالصوتُّالسرديُّوأبعاده ُّالتيُّظهرتُّفيُّأغلبها يهاُّميتافيزيقيةُّبماضالسيكولوجية
ُّ ةُّنُّرؤيموحاضرهاُّومستقبلها،ُّولعلُّعمليةُّالقراءةُّمنُّلدنُّالمتلقيُّكفيلةُّبإعادةُّترتيبُّاألزمنةُّانطالقا

ُّكليةُّومتعاليةُّللنصُّالروائي.
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	وإذا كان زمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث في أيّة رواية من الروايات، فإنَّ زمن الخطاب لا يتقيَّد بالضرورة بذلك التتابع المنطقي، ولا نكاد نجد للتطابق بين زمن القصة وزمن الخطاب إلا في الحكايات العجيبة القصيرة، من جانب أنه إذا كان بالإمكان...
	وترتيب الأحداث في الرواية يخضع للتقنيات السردية المستخدمة من قبل الروائي ذاته، أي بحسب الكيفية التي يتم بها سرد الأحداث، فقد يعمد إلى نظام التتابع كما في الرواية التقليدية، أو يلجأ إلى نظام التداخل كما في الرواية الحديثة، حيث يعمد الراوي إلى تكسير خطي...
	والملاحظ في (أرض السواد) أنَّ نماذج الاستقبال قليلة، ولعلّ ذلك ما لاحظه جيرار جينت ذاته بخصوص الاستخدام الكمي للاستقبالات التي وجدها أقل تواترا من الاستذكار في التقليد الحكائي الغربي، وهو يرى أنَّ السرد بضمير المتكلم (أنا) هو الأنسب للاستقبال، والذي ي...
	ومثل هذا الاستقبال يجعل القارئ بدوره في حالة من الانتظار والتوّقع، ولن يطول انتظاره، حيث يتحقق لاحقا ما توّقعه الناس، يقول منيف: " وجاء الفيضان، كان هذه السنة أكثر رحمة من سنين أخرى، إذ بلغ حدا معينا، خاصة في الثلث الأول من نيسان ثم أخذ ينحسر" ( ).
	وقد يرتبط الاستقبال بعنصر المفاجأة، والمفاجأة قد تقلب الأوضاع وتغير مسار الأحداث، كما في هذا المقطع إلي يقول فيه الروائي منيف: " كان راضيا عن نفسه، وكان مصمّما على إدهاش أهل بغداد، قال بصوت عالٍ: سوف يدرك الناس ماذا يعني الباليوز...  ومن هو ريتش" ( )،...
	ومن خلال الاستقبال الزمني، يتم مرة أخرى تهيئة أهل بغداد لمفاجأة أعظم من الأولى، يعلن عنها رجال الباليوز (القنصل) " سيكون الغد أهم من اليوم وأكبر"( )، ففي هذا الاستقبال ما يجعل القارئ يتوّقع ما سيحضر له (ريتش)، كما يتوّقع ردود أفعال أهل بغداد، وهو ما س...
	وقد يتضمن الاستقبال تهديدًا ووعيدًا، يجعل القارئ يترّقب النتائج، مثلما توعد (عزرَا أفندي) في قرارات نفسه " الآن جاء وقت الحساب، سوف يلقنه درسًا لن ينساه أبدًا، وسوف يثبت له أنَّ الشيء الذي يتعّذر كسبه عن طريق المال هو العقل"( )، فالمتوّقع أنَّ شخصية (...
	وبذلك يمكن اعتبار الاستقبال- كتقنية سردية- وسيلة لتحفيز القارئ على المساهمة في بناء السرد من خلال فعل التوّقع، وهذا لا يعني بالضرورة أنَّ توّقعات القارئ يمكن أن تكون صائبة في كل الأحوال، فقد يقع ضحية ما يسميه (جينت) بالإعلانات المسبقة الخادعة (Fausse ...
	ومن خلال تتبع نماذج الاسترجاع والاستقبال في (أرض السواد) يتضح أنَّ هيمنة الاسترجاع إنَّما تعود إلى هيمنة عنصر الإخبار عمَّا حدث بصيغة الماضي، للتمويه بأنّض ما يروى قد حدث فعلا.
	من ناحية أخرى، يتضح أنَّه إضافة إلى ما يحدثه استخدام هاتين التقنيتين من اختلال في نظام الزمن الخطي، نجدهما مختلفتين من حيث البنى والوظائف السردية( )، فالاسترجاع يميل إلى ملء الفجوات والمساحات الشاغرة التي تظل ربما محل تساؤل القارئ، قبل أن يرد الاسترجا...
	- الاسترجاع
	وهي تقنية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة الزَّمنية التي بلغها السرد ( )، بالعودة إلى سرد حدث أو أحداث سابقة، ومن خصائص الرواية أنَّها تميل إلى مثل هذا الاحتفال بالماضي واستدعائه لتوظيفه بنائيا، باستخدام الروائي لتقنية الاسترجاع – أو الاستذكار- ا...
	وقد يلخص الاسترجاع سيرة شخصية بشكل مختزل ومكثف للغاية مثلما يقدمه هذا المقطع: "تمّثلت لها كل أحزان حياتها، كل مواجعها القديمة، مذ كانت طفلة وحتى هذه اللحظة " ( )، وقد يكون الاسترجاع وسيلة لاستحضار ماضي شخصية أُعلن سابقا عن موتها، كما هو الحال بالنسبة ...
	ويتمظهر المشهد بصفة خاصّة في الحوار كما لو كانت الصّورة الحكائيّة تبدو عيانًا للقرّاء؛ من منطلق الحوار الذي تعتلي فيه الشّخصيات بؤرة الحدث، فيبدو غيابُ الرّاوي غيابًا كليًّا؛ وفي هذا النّمط الزّمني يكادُ يتطابق زمنُ القصّة بزمن الحكاية لأنّ حوارَ القص...
	وعليه فإنَّ التقنيات الزمنية في رواية (أرض السَّواد) ترتبط ارتباطا وثيقا بالإشارات الزمنية وبطريقة سرد الأحداث وكذلك بالصياغة اللغوية للجمل - التي ترد فيها تلك الإشارات – وهو ما يتطلب قبل مقاربة الزمن في رواية "أرض السواد " معاينة طبيعة الإشارات الزمن...
	فالراوي –هنا- يتتبع حدث دخول بغداد بتفاصيله الزمنية الدقيقة، ممَّا يعمق الإيهام بأنَّ الحدث قد وقع بالفعل، وفي نفس التاريخ المحدد، وإن كان لا يضبط السَّنة التي يفترض أن تكون تلك الأحداث قد جرت فيها، وهو ما أوجد– سابقا- إشكالية تحديد زمن القصة، وما ينف...
	وقد تتضمن لفظة - معينة -في جملة ما، دلالة زمنية فتتحوَّل إلى إشارة زمنية عائمة مثلما هي لفظة (غياب) في هذا الموضع، يقول منيف: " واستمر غياب الآغا، واستمرت الإشاعات"( )، فإن لفظة (غياب) هنا تعادل مدة زمنية، ونلاحظ أنَّ استمرار الإشاعة هنا مرهون باستمرا...
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