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 متهيد:  -
نه و منذ بدايته ل ةالفعلي لبدايةا شأأاي ان           ف  القص الروايئ يف الثقا ة العربية،  اا

بدايب خصوصية رواةية عربية داخ  املاهد الروايئ العاملي، اترة ع   و عرب مس وه، حاول اا

عادة النظر يف مكوانت الرتايب الاع   طريق اس تعارة التقنية الغريبة يف ذاهتا، و اترة عرب اا

ويب احل يئ الرسدي عىل وجه التخصيص، و اذلي اختلفش عامة، و املور -والرمسي  -

 طرل و وساة  ووظيفه، ابختالف أأ  هل و وعددها. 

و وتبدى العالقة بني الرواية و املورويب الاع  احل يئ عىل حنو واحض، م    

خالل العناية    املس بوقة للرواةيني العرب بنص "أألري ليةل و ليةل"، الكتاب الأيقونة 

         سفر م  أأسفار الأمة  »ت عىل غراره الكم  م  النصوا الرواةية، بوصفه اذلي   يد

 و أ ليات صياغته. بنيتهوحيدا يف  ، و نصا ي د يكون(1)«العربية 

و لع  م  أأبرز الصالت اليت وقميها الرواية مع نص الليايل العربية، م  أأج   

ىل التأأسيس لنص روايئ عريب، ميث  الرتايب الاع  أأحد ع الماوه املمزية، عودة الرواية اا

و نعين ابلبنية الهيلكية التنظميية تركيب الوحدات  ،البنية الهيلكية التنظميية للنص القدمي

 الرسدية داخ  النص. 

و يعترب الروايئ اجلزائري واسيين الأعرج، واحدا م  اذلي  أأقاموا بناء رواايهتم 

نطالقة مع نص " اجعة الليةل السابعة بعد عىل بناء نص أألري ليةل و ليةل، و قد انش الا

و أأعاد التجربة مع نص "اخملطوطة الرشقية" اليت وعد، كا أأملح  ،(2)رم  املاية"  -الألري 

ال وب، اس مترارا لليةل نفسها، حي  اس تطايب و مبزيد م  الاس تلهاو و التوظيري أأن مينح 

عار التقنية الرسدية القدمية و ق النص القدمي، حني اس ت  رادةصا جديدا مبس توى املتلقي ن

حرارة » وعي جديد يصب يف صاحل روايته، و ينهتيي ااىل منط م  القراءة  وتحقق معه  

. و قب  أأن نرشيب يف اس تقراء البنية العامة للنص اجلديد (3)«الكاري و أألق ادلهاة 

 )اخملطوطة الرشقية(، نعرج أأود عىل الهي  التنظميي للنص القدمي. 

 الهي  التنظميي العاو لألري ليةل و ليةل:  -1
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ىل مبدأأي التأأط  و التضمني، حي  يرتكب و  ق   الرتويب الآيت: يستند الكتاب اا

و احل ية اداطارية الكربى، و احل ايت اداطار الصغرى، و احل ايت  احل ية املفتتح،

 املضمنة، و احل ايت اخلارجة ع  الس يال. 

 تح: احل ية املفت  -1-1

المتهيد أأو املقدمة ملا س يحديب، يمت  هيا وقدمي الاخصيات » و يه مبثابة 

الرةيس ية اليت س يدور العم  حولها، و وبيني مالكهتا و أأس باب مأأساهتا، و الغرض م  

(، 4«)عىل مضار الأحدايب  –هميأأة  –سول أأحداهثا ليةل بعد أأخرى، و وضعها بعد ذكل 

و متث  ح ية املكل " هراير" و أأخيه املكل " اه زمان" و ما والها م  حواديب، وصود 

ااىل مرحةل انتاار خرب جعز الوزير ع  ولبية رغبات املكل  هراير، الفاحتة املمهدة لظهور 

 ح ية  هرزاد مع املكل  هراير. 

 احل ية اداطار الكربى:  -1-2

         ما لعم  كب  و وتفريب مهنا أأقاصيص القصة اليت وتخذ حمورا عا» و يه 

             (، 6«)الصيغة املؤطرة للنص الأو، بوصفه نواة احل ايت الفرعية » أأو  (،5«)جزةية 

         و الهي  اذلي يعطي الكتاب قواما راخسا و حيفظ ما بداخهل م  الانفالت و التاتش،

ىل الغرض الرةييس للقص  و هو رصف » و يضم  س  احلواديب يف اجتاه واحد يفيض اا

(. و متث  ح ية  هرزاد مع املكل 7«)املكل ع  مع  الرش بواسطة ولهيته ابحلدي  

  هراير احل ية اداطار الكربى. 

 احل ايت اداطار الصغرى:  -1-3

ى، و مسيش كذكل لأهنا و يه احل ايت اليت وتفريب ع  احل ية اداطار الكرب 

(، تسمى 8«)متهيدا جملموعة م  القصص وتحد يف غرض ما أأو يف صفة ما » تا  

(، و اليت يزيد )أأو يق ( عددها و سعهتا، حبسب 9أأو املضمنة ) احل ايت التضمينية

طارية صغرى يتكون متهنا الرسدي  مقتضيات احليك و دواعيه،  قد نعرث عىل ح ايت اا

أأكرث( م  احل ايت املضمنة، بيامن يكتفي البعض الآخر بذاوه،  يخلو متنه م  ح ية )أأو 

 الرسدي م  احل ايت التضمينية.

 احل ايت املضمنة:  -1-4
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عرضها أأو وقدميها كجواب ع  سلوات برشية قد تكون أأق  أأو أأكرث » و يمت 

تد با  بس يط، (. و قد وتناس  احل ايت التضمينية و مت 10«)وقعا مما وقع للمكل  هراير

يسه  الربط بني أأجزاةه، كا و قد وتخذ احل ية  الك تركيبيا معقدا يصعب وفكيكه 

اذلي يتودل عنه، يف الأ لب الأمع، منط  و الُعجببسبب كرثة الاخصيات و احلواديب، 

 احل ايت خارج الس يال. 

 احل ايت خارج الس يال:  -1-5

لأهنا د وفيد احل ية اداطارية الكربى، وتفريب ع  احل ية املضمنة، و مسيش كذكل 

آخر) ذ 11بقدر ما وعل  أأو ودمع احل ية املضمنة حينا، أأو لتطي  يف زم  الليايل حينا أ (، اا

بتعجب الاخصيات املروي هلم يف احل ية، و املروي هل خارهجا ]املكل » عادة ما ونهتيي

(. 13)...(«)أأجعب م  ح ية وما هذا ب» (، و متهد بأأخرى أأجعب مهنا بقولها 12«) هراير[ 

 .المتتع به يف رحةل املوت معلنة متردها عىل الوقش، اذلي ابت تر ا يصعب

 : (*)*البنية العامة لرواية اخملطوطة الرشقية -2
اخملطوطة الرشقية أأو وفاصي  املرحةل اليت ولش سقوط حمك املكل  هراير ب    

مقر الزمان، و ما أأعقبه م   ظاعات و مسوخات عىل يد الطاغية  املقتدر و ابنه املارياال

     )امللياين(، أأعادت التارخي الأول اذلي كتبه الأجداد بأأعنري أأ  ل الأجبدايت املنس ية 

و أأكرثها مهجية و بداةية، و ما خلفه م  تاوهات سكنش قلبا هنا حيمل حبالوة السلطان، 

ي متث  قصته اداطار العاو اذلي حيمك أأحدايب الرواية م  قلب نوح الصغ  ودل امللياين، اذل

ىل منهتاها.   منطلقها اا

و يتأأسس اداطار العاو م  أأربعة أأقساو بعناوي  مس تقةل )ظاهراي( ولخص ما  

طارية صغرى، وتكون لك ح ية بدورها م   جاء  هيا، و يا  لك قسم مهنا ح ية اا

 ( الآيت: 14« )أألري ليةل و ليةل  وويح بعدد الليايل يف» مجموعة م  الأجزاء 

آمدوال" –القسم الأول: "انداثر نوميدا  -   (**)أ

أأمدوال بعد  –( أأجزاء تس تمك  ما حديب يف نوميدا 07و يس تغرل س بعة )  

استيالء العال عىل قرص  هراير ب  املقتدر. و وتأألري م  ثالثة قصص مضمنة، تروهيا 

 بصيغة احلوار ادلاخيل، ويه:  الاخصية البطةل نوح ودل امللياين
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 قصة عيىس اجلرمويل واملرأأة اليت أأحهبا وب ها حىت والىش سواد عينيه.  -

قصة عبد الرمح ، اذلي خط كتااب يكاري ما خفي م  أأرسار العرش، و يصور لك  -

 الا  تعادت اليت مسش البالد يف عهد امللياين.

كب  لأوىل، مرورا بتفاصي  خمططه ال قصة امللياين مع السلطان منذ حلظة امليالد ا -

ىل احلمك، و انهتش عند ادلقاةق الأخ ة م  حياوه. ونس  مهنا ح ية خارجة ع   للوصول اا

الس يال، يه "ح ية نوارة لهبيةل بنش زينب" وادلة نوح )الأصيل(، اذلي حمك البالد 

جواب السؤال  عقب سقوط حمك  هراير ب  املقتدر و ابنه مقر الزمان مبارشة، و ختترص

 اذلي يطرحه نوح )الأصيل( ع  وادله. 

 القسم الثاين: "وفاصي  الكتاب الضاةع"  -

( أأجزاء ووزعش وفاصيهل عرب أأربعة أأبواب، ميث  لك ابب 08و يتكون م  مثانية ) 

طارية صغرى، يروهيا الا يخ صاحب اللحية البيضاء، أأما املروي هل  هم: أأوس ر،  قصة اا

 سقراط         و بعض الصيادي :  نوح ودل امللياين،

 الباب الأول: "ابب الأنفال"  -

ابدات   هنا امللياين ضد العال و   أأو قصة هتريب كتاب املدينة، و ما أأعقبه م  اا

العلاء، و عىل رأأسهم عبد الرمح  اذلي مل يرد أأن يُباد جسده بسهوةل، لأنه حيم  ضده 

(، و أأكرب وكل الأحقاد أأنه ميتكل أأرسار اخملطوط الرشيق، اجلزء المثني 15أأكرث م  حقد )

م "كتاب املدينة"، حي  يقبع التارخي الصادل للطاغية )امللياين(، اذلي اختاروه ادارادة 

 الاعبية ليكون  حاكا ملصائرها.

 الباب الثاين: "ابب الأقواس"  -

و اة/تسممي نوح )الأصيل(، و يروي قصة وويل امللياين احلمك ابلنيابة، بعد  

التداب  و اداجراءات الاحرتازية اليت اختذها يف اخلفاء الرسي لضان بقاةه عىل رأأس 

 و أأمهها وأأسيس  رقة "كتاةب الظالو". ونبجس مهنا قصتني مضمنتني:           السلطة،

يتلخص يف  قصة امللياين مع جنس احلرمي أأو مفهوو "الأنىث" يف عامل امللياين، واذلي -

ىل املوت،  قد رىم ابنته الأوىل يف مطحنة ال   ،  جناب ويل العهد مث الانهتاء اا نقطتني: اا

و د ع ابلثانية حنو أألس نة اللهب، أأما زوجته اليت وضعش يف املرة الثالثة مولودا ذكرا )نوح 
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ادامسنيت الصغ (،  قد أأخذها أأحد عبيده الأقوايء م  رأأسها الصغ  مث رضهبا عىل احلاةط 

 ب  قوة حىت اناق دماغها.

قصة أأس تاذة الرايضة البدنية و زوهجا، و ولخص مبدأأ "ادلميقراطية و القصاا"، اذلي  -

أأقره امللياين ملنع انتاار الفساد الأخاليق يف البالد، ومفادها جترمي الأس تاذة عىل ممارس هتا 

ن ان ا دل رت العاةيل اذلي يثبش اجلنس مع زوهجا، لأن ادل وف و الطبول مل ودل، و اا

 زواهجا موجود.

 الباب الثال : "ابب املدينة"  -

أأو قصة دوةل ادلي  اليت بدأأت تهتاوى مدهنا الواحدة ولوى الأخرى، و ونتفي معها  

آمادرور الزرقاء"، أأو "حرض موت".–معامل نوميدا  آمدوال، منسحبة ابجتاه أأكرب مدهنا  "أ  أ

 ات اليائسة أأو ابب البقااي م  النيّات" الباب الرابع: "ابب التخطيط -

تروي قصة موت امللياين و ما وضمنته م  أأحدايب بدأأت مبحرقة الكتب، و  

نقاذ نوح الصغ  )ودل امللياين( و انهتش ااىل ماهد  انداثر امجللكية النوميدية، ومعلية اا

آخرها، و رسقش أأطرا ه، و بق رت القت ، قت  امللياين، حي  نزعش جدلة وهجه ع  أ

بطنه، و اقتلع ذكره و خصيتيه، و حز رأأسه، قب  أأن ينزتيب أأحد رجادت كتاةب الظالو 

 اقورا ان يتدىل م  خارصوه، ليرضبه ب  قوة  يقسمه ااىل قسمني، قب  أأن تس تقر 

 (. 16عيناه عىل الفراغ )

 القسم الثال : "الانتظار عىل احلا ة" -

ىل ( أأجزاء ميك  وقس ميها 05و يتكون م  مخسة )  زمنيا ااىل قصتني، قصة ونمتي اا

 اجعة الزم  املايض قصة سقوط امجللكية النوميدية كا رأأهتا عيين نوح الصغ وني، أأما 

ىل الزم  احلارض )حارض الرسد/ احل ية اداطار الكربى(، و وتاعب  الثانية  تعل  انامتهئا اا

ىل عدة قصص مضمنة، وأأيت يف معظمها للتعريري ببعض الاخصيات اجل ديدة )الزجنية و اا

أأو وعم  كمتهيد لأحدايب دحقة. و يف العموو ميك  ضبط املسار الرسدي          سارة(، 

 للقصة الآيت:

أأوس ر يروي قصة مجع أأعضاء امللياين، بوصفها جزءا م  قصة الرج ، ب  جزءا م   -

 اترخي املنطقة،   و  اهدا حيا عىل ما حديب و ما ميك  أأن حيديب.
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نوح يروي قصته مع  ناانت )الفتيات( سفينة املاري ن، أأو البضاعة اليت يرسلها نوح لك  -

ىل السفينة الراس ية يف عرض البحر، و اليت يتحسس جودهتا قب  أأن يتحسس  سبش اا

خساء ما جتلبه معها يف رحةل اداايب، لأن املاري ين "عنده  اةض يف بدله، د يناو مع أأية 

 دابة". 

 ي قصة مقت  عيىس اجلرمويل عىل يد زوج املرأأة اليت أأحهبا حىت  قد برصه.نوح يرو -

خبار نوح أأن  - سارة تروي قصة املرأأة اليت مسيش عىل امسها، واليت أأرادت سارة بروايهتا، اا

ن انش الزجنية ) مربيته وعا يقته(، متهيدا حلثه  د أأحد يس تطيع أأن يفص  بيهنا، حىت واا

ة نظر سارة "وعرف أأكرث م  الالزو"، و بوجودها " ل  يكون عىل قتلها، لأهنا م  وهج

 نوح حاكا". 

حدى الفناانت تروي قصة سارة، قصة أأصولها الهيودية. -  اا

            سارة تروي قصهتا منذ هروهبا م  مدينة الزيش "املنفصةل ع  عرب البداوة"، -

آمادرور الزرقاء، مرورا برحلهتا اليت دامش س بعة س نوات )اس تثناءا( عىل  و اس توطاهنا أ

خراجه م  دائرة  ظهر سفينة املاري ن، وصود ااىل  راش نوح حي  انش " مصممة عىل اا

آخر ".   الاس تزناف اليويم"، لأهنا وعمل أأنه " ودل ليكون حاكا وليس  يئا أ

 القسم الرابع: "راايت الفاطمي املنتظر"  -

( أأجزاء تا  احللقة اخل ة م  القصة اداطارية الكربى، 03  ثالثة )يتكون م 

ىل نوميدا الباةدة،  قصة الأم  نوح ودل امللياين، و وفاصي  الاس تعداد لرحةل العودة اا

دسرتداد حقه يف املكل املسلوب، قب  أأن ينغلق النص عىل اجملهول. و بعد اس تقراء البنية 

 حظات التالية: العامة للنص ميك  تسجي  املال

الاحتفاظ ابلبنية العامة لنص أألري ليةل و ليةل م  خالل اعامتد مبدأأي التأأط  و التوادل،  -

طار كربى، ح ية نوح و دل امللياين، اليت ووازي ح ية  هرزاد  حي  نعرث عىل ح ية اا

ية مع املكل  هراير، وتودل عهنا مجموعة م  احل ايت الأخرى مم  ح ية امللياين، ح 

خل.   سارة، ح ية عيىس اجلرمويل،..اا

 كرة العنونة و التقس مي و التبويب اليت خضع لها املنت الروايئ، ووا ق ما جاء عىل  -

مس توى النص القدمي، حي  يفرد لبعض املوضوعات ابب أأو قسم مس تق  بذاوه، مم : 
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ليه السالو، و ح ايت يف  أأن اجل  و الا ياطني املسجونني يف القامق م  عهد سلامين ع 

        ما ح ه الأمصعي لهارون الر  يد م  أأخبار النساء و أأ عاره ، يف مقاب  "ابب املدينة"، 

 و ابب "التخطيطات اليائسة" عىل صعيد املص اجلديد. 

معلييت التجزيء و الرتقمي اليت مورسش عىل الأقساو الأربعة،  و اليت جند لها نظ ا عىل  -

ية، حي  وعرض احل ية عىل امتداد أأكرث م  جزء/ليةل، خيتلري م  مس توى الليايل العرب 

حي  احلجم و املساحة،   قصة امللياين مع السلطان يف القسم الأول ممال، وبدأأ م  اجلزء 

ىل  اية اجلزء )02) ( 04(، يف حني حتت  ح ية سارة يف القسم الثال  اجلزء )06( اا

 ية وقدر بس بع صفحات.  قط، عىل الرمغ م  امتدادها عىل مساحة نص 

اخلطاب الزمين المنوذيج »  كرة التحودت الزمنية القامئة عىل مبدأأ التعاقب، اذلي يعترب  -

( يف الرسد العريب القدمي، حي  وتالحق قصص اخملطوطة الرشقية و وتعاقب و ق 17«)

وو ة زمنية خطية، وبدو احل ايت يف س ياقها مرتابطة و معطوف بعضها عىل بعض يف 

 الزم . 

ن انش الليايل الواس ينية قد اس تدرجش الليايل العربية،  قد  ذت عهنا يف    و اا

عدة مواضع أأبرزها الاس تغناء ع  الوحدة الرسدية الأخ ة و املمتثةل يف الهناية السعيدة 

ذ نالحظ أأن  للح ية، و يه الوحدة اليت درجش عىل تكرارها املروايت الاعبية اخملتلفة، اا

ن ان م  املمك  أأن نستاري بعضا م  مالمح هذا الرواية ق د أأقفلش عىل اجملهول، واا

م  خالل العبارة اليت س يجش النص عند نقطة  -اذلي ل  يكون سعيدا ابلتأأكيد -اجملهول

ىل نوح ودل امللياين. يقول  أأوس ر:       الهناية، و جاءت عىل لسان أأوس ر  موهجا الالكو اا

ّد ابلسحر و اخلرا ة و  الغايش اليل هنا و هناك،»  د يعرف قميتك.  هو د ينقاد اا

 (. 18« )الأسطورة  و ادلي  

 هوامش: -
 

                                                                        

داود سلان الاوييل: أألري ليةل و ليةل و حسر الرسدية العربية )دراسات(، مناورات  -1

حتاد الكتاب العرب، سوراي، )دط(،   . 10، ا2000اا
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حتاد  ينظر محمد رايض واتر: ووظيري الرتايب - 2 يف الرواية العربية املعارصة، مناورات اا

 .44/45/46/47، ا 2002الكتاب العرب، سوراي، )دط(، 
براهمي و صاحل هويدي: حتلي  النصوا الأدبية )قراءات نقدية يف الرسد  -3     عبد هللا اا

 .103، ا1998(، 1و الاعر(، دار الكتاب اجلديد املتحدة، لبنان، )ط
يرتاك للنرش سعيد  ويق محمد سل -4      امين: ووظيري الرتايب يف رواايت جنيب حمفوظ، اا

 . 361، ا2000(، 1و التوزيع، مرص، )ط
(، 3أأمحد دويش: الأدب املقارن )النظرية و التطبيق(، دار الفكر احلدي ، مرص، )ط -5

 . 48، ا1996
 عة و النرش املصطفى مويق : بنية املتخي  يف نص "أألري ليةل و ليةل"، دار احلوار للطبا -6

 . 206، ا2005(، 1و التوزيع، سوراي، )ط
 .92سه  القلاوي: أألري ليةل و ليةل، دار املعارف، مرص، )دط(، )دت(، ا -7
 .101املرجع نفسه، ا -8
 .12داود سلان الاوييل: أألري ليةل و ليةل و حسر الرسدية العربية، ا -9

 .206ليةل"، ا املصطفى مويق : بنية املتخي  يف نص "أألري ليةل و -10
 املرجع نفسه، ا ن. -11
سعيد يقطني: الرواية و الرتايب الرسدي )م  أأج  وعي جديد ابلرتايب(، رؤية للنرش  -12

 .62، ا2006(، 1و التوزيع، مرص، )ط
، 2005(، 4، مومف للنرش، اجلزائر، )ط1أألري ليةل و ليةل، وقدمي مزاين  رحاين، ج -13

 .120ا
الرشقية )رواية(، دار املدى للثقا ة و النرش، سوراي، واس ين الأعرج: اخملطوطة  -*

 .2006)دط(، 
براهمي:    القص يف النظرية و التطبيق، سلسةل دراسات نقدية ) -14 (، دار 1نبيةل اا

 .118، ا1995(، 1غريب، مرص، )ط
 اجعة الليةل السابعة بعد  -أأمدوال: هو امس املدينة يف رواية "رم  املاية" –نوميدا  - **

 .09لري. ينظر: الرواية، هامش االأ 
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  .375ينظر املصدر نفسه، ا -15
 .269/270/271ينظر: املصدر نفسه، ا  -16
عز ادلي  املنارصة: الأجناس الأدبية يف ضوء الاعرايت املقارنة )قراءة مونتاجية(، دار  -17

 .245، ا2010(، 1الراية للنرش و التوزيع، الأردن، )ط
 .460/461الرواية، ا ا . 460/461الرواية، ا ا  -18


