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 بین االسترجاع واالبتداع  1الذات المؤّلفة في "رجع الصدى" 

 

 
 "�� جدران طفول�ي من األسرار ما �عادل سور الص�ن"  

 أندر�ھ مالرو 

 : صملخّ ال

فة �� خطا��ا فتقتفي أثر الذات �� مؤلف  
ّ
  "رجع الصدى" تدرس هذه الورقة البحثّية حضور الذات املؤل

بال��ك�� ع�� وجه�ن بارز�ن لألنا: وجٍھ �ستعاد من املا��ي تن�ج   لل�اتب التو���ّي محّمد العرو��ي املطوي،

البحث فعل�ن أساسّي�ن ين�جان  مالمحھ الذاكرة، ووجٍھ يبتدعھ ا�خيال من ممكنات ا�حياة. لذلك يتتّبع  

ر" و
ّ

"التذك ف هما 
ّ
�� هذا املؤل الذات  الكتابة والوجود    صورة  ب�ن  �� إطار تصّور �شّد الصالت  "التخّيل" 

 و�رصد تجلّيات الذات �� النّص ووجوه حضورها فيھ ومالمحها املرسومة �لماٍت وار�سامات ظاللها عليھ.  

فة،    : مفاتيح   �لمات
ّ
الس��ة    ، محمد العرو��ي املطوي، "رجع الصدى"،االبتداعاالس��جاع،  الذات املؤل

  .الذاتّية

Abstract : 

This research paper studies the presence of the author's self in its discourse, tracing the 

self in the book "Raj' al-Sada" by the Tunisian writer Mohamed al-Aroussi al-Matwi, while 

focusing on two prominent aspects of the ego: a face recovered from the past whose features 

are woven by memory, and a face created by imagination from the vast possibilities of life. 

Therefore, the research traces two basic actions that weave the self-image in this book; which 

are “remembrance” and “imagination”; within the framework of a conception that tightens the 

links between writing and existence and monitors the manifestations of the self in the text as 

well as the faces of its presence in it. It also draws the features of the self with words projecting 

its own shadows. 

Key words: autobiography, remembrance, author's self, invention, "Raj' al-Sada", 

Mohamed al-Aroussi al-Matwi. 

 
ولى، انظر:  هو نّص في السرد الذاتّي كـتبه -1

ٔ
ة اال

ٔ
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 : مقدمة  -1

، فقد غلبت ع��  أو يز�د�ز حضور الذات �� النّص اإلبدا�ّ� السردّي العر�ّي أمرا الفتا منذ ثالثة عقود  ي�

ف الذي يقف  
ّ
هذا اإلنتاج نزعة جديدة حّمل ف��ا الّسارد صوت�ن؛ صوت الّسارد الذي يروي، وصوت املؤل

د حضور الذات  
ّ

�� نّصها �ش�ل قوّي. فنشأ عن ذلك  وراءه، �� تداخل ف�ّي ب�ن مقامْي الّسرد والكتابة، يؤك

ات. 
ّ

جاه "تذو�ت الّسرد" و"سرد الذ
ّ
جاه بدأ �سود �� السرد العر�ّي ا�جديد، هو ات

ّ
 ات

الّنصوص    متنّوعة  أدبّية  مدّونة  ف 
ّ
وخل كث��ة،  مجاالت   �� املطوي  العرو��ي  محّمد  األديب  كتب  وقد 

يا، وحليمة والّتوت املّر)، والقّصة (طر�ق املعصرة)  واآلثار، مثل أعمالھ اإلبداعّية �� الّرواية (ومن الّ�حا

ا�ّي (رجع الّصدى). و�� نصوص  
ّ

عر (فرحة شعب، ومن الّدهل��) والّسرد الذ
ّ

واملسرح (خالد بن الوليد) والش

فة �� صور شّ�ى تتغّ�� بتغّ�� مجال الكتابة وأش�ال  �� منتجھ    تكشف سمة بارزة
ّ
ات املؤل

ّ
مفادها حضور الذ

ات    طرائق اإلبداع والّتفك�� والّتصو�ر. الّتعب�� و 
ّ

ولكّ��ا تنج�� ع�� نحو أو�ح �� "رجع الصدى" أين تن�ج الذ

ة  
ّ

ولذ الذكرى  بجاللة  فيشعر  ويعيد  �عيد  يفتأ  "ال  االستحضار:  ة 
ّ

لذ إ��  استنادا  وابتداعا  اس��جاعا 

 .2لتصّور والتوليد واالبت�ار" واعتمادا ع�� متعة االبت�ار: "�انت سبحا طو�ال �� التخّيل وا 1االستحضار"

 أموٌر ثالثة:
َ
ر هذه الورقة

ّ
 وتؤط

ـ األمر األّول هو اهتمامها بالذات وظاللها املرسومة �لمات واشتغالها باألنا املسرودة كما عرك��ا يد السارد  

صفحاتھ بحثا  من ط�ن ا�حياة وماء ال�لمات �� "رجع الّصدى" تقتفي فيھ آثار الذات وترصد حضورها ب�ن  

 �� ظالل النّص ذاتھ وا�خيال الذي يمتح منھ نّص العرو��ّي املطوّي �خصّياتھ وصوره و�ناه. 

ل و�� تن��ئ الكالم وتحدث ذا��ا وتبتدعها.  هو  ـ واألمر الثا�ي  
ّ
ات املنشئة ل�خطاب تتش�

ّ
التسليم بأّن الذ

ل وتنمو  ف�ي منشئة ناشئة؛ منشئة للّنّص ناشئة فيھ و�ھ وتلك كفاءة املبد
ّ
ع "أن يتنّ�ل �� خطابھ ذاتا تتش�

ان ا�خطاب"
َ
 3�� ِحْدث

ـ واألمر الثالث هو أّن البحث �� الذات من هذا املنظور ليس قراءة إحالّية ترصد العالمات املرجعّية    

تلتقط مالم  ال�ي  القراءة االحتمالّية  إ��  ما هو أقرب 
ّ
و�ن النّص املبدع،   �� ح  �حضور ذات العرو��ي املطوّي 

ر الذات املبدعة، ذاتا �اتبة وذ�اء سردّيا، ال تنعزل  
ّ

ّي وتتفك الذات من ظاللها الوارفة املنتشرة �� امل�ن الن��ّ

 عن الشرط التار��ّ� واملوضو�ّ� الذي �سّيج وع��ا ب�و��ا ذاتا مثّقفة منخرطة، �� إش�اليات واقعها. 

فة �� خطا�
ّ
الذات املؤل التصّور �� حضور  �ا تدرس هذه الورقة وجه�ن لهذا ا�حضور  انطالقا من هذا 

ر" و 
ّ

م بفعل�ن أساسّي�ن ين�جان صورة الذات �� "رجع الّصدى" هما "التذك
ّ
"التخّيل" �� إطار تصّور    املعل

�شّد الصالت ب�ن الكتابة والوجود و�رصد تجلّيات الذات �� النّص ووجوه حضورها فيھ ومالمحها املرسومة  
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 95ص المرجع السابق،  -2
حمد حيزم -3

ٔ
ات ، دار صامد للّنشر والّتوزيع ، صفاقس/تونس فيفري  ا

ّ
غة إلى شعرّية الذ

ّ
 211 ص: 2010، من شعرّية الل
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الذاكرة تتحّسُس ��ا منابت النشأة واإلبداع ترّمم بھ حضورها �� تجر�ِة  ليھ. ف�لماٍت وار�سامات ظاللها ع 

�ات  
ّ
بات والتع�

ّ
 التقل

 الذات المسترجعة (التذّکر):  -2

ات عّدة من تار�خھ  
ّ
�سرد املؤلف �� "رجع الصدى" جزءا هاّما من س��تھ زمن الطفولة، و�تنقل ب�ن محط

يمّ�� الّس��ة الذاتّية. فالراوي ال ينفّك �س��جع طفولة "الف�ى"  الطف�ّ� دون اعتماد الّسرد املتسلسل الذي  

ره إ�� املراهقة  
ّ

ع�� شر�ط اس��جا�ّ� هابط من حيث اإليقاع الزم�ّي (من عمر السنت�ن : أسبق مخزون يتذك

امل�ن   سنة).  و�� العنوان �عض دليل ع�� االس��جاع؛ فالـ15أو    14األو�� (   "رجع" فيھ مع�ى" الرجوع" و�� 

التخييل   فعل  بواسطة  مواه��ا  وتذكر  تقاسيمها،  وتفّصل  ال�خصّية  ذكر�ات  �س��جع  إذ  أم�ن؛  دليل 

ر والبوح واالس��جاع (يذكر) ما ينّ�ل النّص �� مستوى أّول ضمن السرد االستعادّي. 
ّ

 والتذك

تقر�با  حاضر بقّوة �� خطاب السارد وم�جم السرد، حّ�ى ال ت�اد تخلو صفحة    analepseواالس��جاع   

سنت�ن..   ابن  �ان  ھ 
ّ
أن ليذكر  ھ 

ّ
"إن قولھ:  ذلك  ومثال  ر 

ّ
يتذك السارد  بأّن  تذك��  ��    "1من  مخزون  "أسبق 

. و�� الصفحة الثامنة وحدها ي��ّدد فعل "يذكر" ثما�َي مّرات تأكيدا للتعو�ل ع�� هذه اآللّيات ��  "2ذاكرتھ..

ر، يذكرو��ون االس��جاع باستخدام فعل الذكرى وم  .سرد الذات
ّ

...) أو  شتّقاتھ (الذاكرة، الذكرى، يتذك

 ..)..  مداراتھ (يخ��ن، يحفظ

وما يدعم هذه الوجهة إ�� القّص االرتدادّي ما يلمس القارئ من صلة الرواية با�ح�اية، فزمن ا�ح�اية  

وما   (اآلن وهنا).  الراهن   �� الرواية  �� ح�ن تجري  (منذ سن�ن وعقود/الهناك)  املا��ي  إ��  االس��جاع  ينت�ي 

(االرتداد) سوى "سرد الحق �حدث سابق"؛ فال بّد إذن من استحضار ما م��ى. و�توّسل ا�خطاب السردّي  

 �� "رجع الّصدى" جملة من األفان�ن �� تجس�� الهّوة ب�ن الّزمن�ن، في�ون باعتماد:

 ـ "�ان" �� ذكر األحوال (�ان نفاضة جراب أبو�ھ...�ان الوحيد �� القر�ة...) 

ر، �ان الف�ى �شعر...، �ان �سمع..)  ـ و"
ّ

 �ان + الفعل املضارع" �� رواية األفعال (�ان يخ��ن و�تذك

التبعيد نحو قولھ: "لقد قيل لھ فيما �عد.. ة ع�� 
ّ
الدال الزمانّية  رات 

ّ
و"ملا سيعلمھ    3ـ و�استعمال املؤش

   ..."4فيما �عد و�� الُبْعِد 

ل �عيينات الفضاء والزمان ��  
ّ
األخرى عالمات مرجعّية �ستحضر ما��ي ال�خصّيات (عبد السالم  وتمث

الع�ن املطوّ�ة، املطوّ�ة، قر�ة الظهرة..)   الكر�م ا�خطا�ي...) وامل�ان (ملاية،  لبابة، عبد  أبو  األسمر، سيدي 

 ...). 1925...، ثورة عبد الكر�م ا�خطا�ي ع�� فر�سا سنة 1924نوفم��  24والزمان.(كنت يوم 
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ر
ّ

ما فيھ م�ابدة ومجاهدة، لذلك "ال يفتأ    وليس التذك
ّ
فعال مطواعا ينقاد �سهولة ويستجيب بيسر، و�ن

ويعيد"(ص �عيد  بجاللة  76(الف�ى)  "فيشعر  والنصر  االستجابة  ت�ون  حّ�ى  لها  وتدر�با  للذاكرة  تمر�نا   (

ر ومن  
ّ

ة االستحضار". ورغم معاندة الذكرى تأ�ي أغلب ا�ح�ايا من منبع التذك
ّ

عمل الذاكرة.  الذكرى ولذ

الذات ورسم مالمحها زمن الطفولة. و���ز   �� كتابة  أّ��ا مصدر أسا��ّي  الذاكرّ�ة  وتكشف هيمنة األفعال 

 االس��جاع �� النّص اس��جاع�ن:

ـ اس��جاًعا حدثّيا هو من مسؤولّية الذاكرة ا�حدثّية فيھ خلع املطوّي صندوق الذكر�ات وفتح حدائق  

لصمت، فإذا ببعض الوقائع تتسّرب من شقوق الذاكرة، و�ذ تزدحم األحداث  الذات رجع صدى روح آملها ا 

 الهاّم املهّم؛  
ّ
ل غر�الھ فما �ستعاد من الوقائع ا�جماعّية وا�حوادث الذاتّية إال

ّ
ف �شغ

ّ
�� رأس السارد/املؤل

 فإذا للف�ى أّيام �أّيام العرب (يوم القّرة، يوم الطّيارة، ليلة ا�جراد...). 

اس��جاعً  ع��  ـ  املبثوثة  النصوص  من  جملة  �ستحضر  و�ھ  النصّية  الذاكرة  مسؤولّية  من  هو  نّصّيا  ا 

ٍل سائر (حمل ا�جماعة ريش) وشعر دائر (�انت بالد عامرة أّمال��ا *** قعدت  
َ
امتداد "رجع الصدى" من َمث

للبوم �غّرد ف��ا.) وأحجية ذائعة ( سّت رجل�ن وسّت يدين وثالث روس ف��م ع�ن وخرافة شائعة    )1خراب 

 ).2(ح�ايات ا�خالة مر�م حول "الشعاطيط والبعاطيط

ف يكتب  
ّ
وقد �عاضدت �� "رجع الصدى" الذاكرتان ا�حدثّية والنصّية �� صوغ الذات املس��جعة، فاملؤل

بھ ذاكرتھ من نصوص.   �عمر  مّما  انطالقا  أيضا  برد ح�اياه  ين�ج  ا�حياتّية ولكّنھ  ذاتھ من خالل تجر�تھ 

ف �علن  وتبدو ا
ّ
لكتابة من هذا املنظور االس��جا�ّ� بوحا حذرا �عّ�� عن ا�حضور �� العالم وساكنيھ. فاملؤل

 عن نفسھ الفتّية و�ب�ي ذاتھ �� لبنات الوجود.

املرجعّية   "املالءمة  مفهوم  ع��  يجرى  أن  يمكن  ال  الذاكرّي  االرتداد  تقنّيات  من  ذكرنا  ما  أّن  غ�� 

adéquation référentielle  املطابقة تاّما. فهذه  تطابقا  للف�ى  ما جرى فعال  السارد مع  تطابق مح�ّي  أي   "

قي�ّي) عن محملها الكتا�ّي وهو    مستحيلة من جهة "اختالف املاّدة التار�خّية (وقائع حسّية ونفسّية/جدول 

إ�شائّي)" (جدول  رمزّ�ة  طبيعة  للتعديل    3من  وقابلّيتھ  الذا�ّي  املرجع  مرونة  سبيل  ع��  يفهم  أن  و�مكن 

 والتفريع والز�ادة وا�حذف ...

و�خصّيات   وزمان  وم�ان  م�جم  من  سابقا  املذ�ورة  االس��جا�ّ�  السرد  م�ّونات  مختلف  و�عرض 

 الذات ع�� نحو مخصوص. وأحداث وتوار�خ... 

ما ي��كها ��با �خيانة ا�ح�اية  
ّ
ات، إن

ّ
فالسرد الذاكرّي �� "رجع الصدى" ال ��ب الّصورة مكتملة عن الذ

سيان. لذلك، تصل إلينا طفولة الذات �� لوحة سردّية اس��جاعّية منقوصة أنتجها اختيار جما�ّ�  
ّ
وسطوة الن

�� أماكن مختلفة وأزمنة متنّوعة. فلم تكن الصالت متينة ب�ن  لكتابة شذرّ�ة تجّمع شظايا طفولة موّزعة ع
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مقاطع النّص ووحداتھ سواء �� مستوى الّتتا�ع الزم�ّي أو ا�حبك القص��ّي، إذ ُيالَحظ تباعٌد كب�� ب�ن أزمنة  

ع ج�ّ� �� حبل القّص؛ فإذا الف�ى املرسوم �لماٍت أصداُء ألوان بدأت ت��ت ورجُع أصوات  
ّ
ا�ح�ايات وتقط

��  أ لالمتداد  قابلة  ا�ختلفة  املا��ي  استحضار  تقنّيات  من  ت 
ّ
تجل كما  الف�ى  �خصّية  إّن  �غيم.  �شأت 

رّ�ة  
ّ

نصوص ذاتّية أخرى، ف�ي غ�� من��ية �ستمّد مرجعّي��ا من قابلّي��ا للدخول �� مقامات استدعائّية تذك

   .متداخلة متقاطعة (انفتاح النّص)

االس��ج قّدمها  كما  الف�ى  إ��  و�خصّية  الضيق  من  امل�انّية  ا�حركة   �� تتدّرج  نامية  ذات  الذاكرّي  اع 

إ�� األك�� (من   الزمانّية من األصغر  �� ا�حركة  القديمة، قا�س، تو�س..). وتتدّرج  القر�ة  (املن�ل،  االمتداد 

(�ستقبل    سنة...) وتتدّرج �� اإلدراك والتصّور من الو�� البسيط السط��ّ   15/ 14عام�ن �� الذكرى األو�� إ��  

واهر و�حكم عل��ا). 
ّ
ل الظ

ّ
ب العميق (يحل

ّ
 املسائل و�نفعل ��ا) إ�� الو�� املرك

ا�حّددة   إ�سانّي��ا  ع��  بل  ال�خصية  رمز�ة  ع��  يب��  ال  االس��جا��  املستوى  هذا   �� الذات  �شكيل 

"ال�خص مفهوم  إ��  أقرب  الف�ى  يجعل  ما  الذات،  مفهوم  personne  بتار�خّية  إ��  منھ   "

" رغم صعو�ة الفصل بي��ما. ونّص "رجع الصدى" من زاو�ة عالقة الذات باآلخر،  personnageخصّية "ال�

�� اآلن  لكّنھ  الف�ى،  ت منھ ذات 
ّ

�غذ الذي  البشرّي  املشهد  يمتح من ذاكرة صاحبھ و�رسم جغرافّية  نّص 

جنو�ّية متحّولة مع  نفسھ نّص ذاكرة جماعّية أشمل وأوسع �ستغرقھ وتمتّصھ �� ثناياها �� ذاكرة قر�ة  

الزمان ا�جارف �� االسم (ملاية، الع�ن املطوّ�ة، املطوّ�ة) و�� الفضاء (القر�ة القديمة/عمق الواحة، القر�ة  

ا�جديدة (الظهرة) �� ضرب من انفتاح املرجع الذا�ّي (حياة الف�ى) ع�� املرجع القروّي (حياة القر�ة وناسها).  

إع وتفعيلها  الذاكرة  تحي�ن  ��  في�ون  الذكر�ات  فتستعاد  ا�جم�ّ�.  والوجود  الذات  تار�خّية  ترميم  ادة 

ما تحو�ال للتار�خ املعيش إ�� وجود رمزّي يثبت ��  
ّ
ا�خطاب السردّي لتمأل فراغ الراهن، ال إخبارا بما �ان و�ن

ات" "ف��جع إليھ ليحيا من جديد مع تلك الذكر�ات" 
ّ

 . 1املكتوب انتصارا ع�� الزمان "هادم اللذ

وال�خصّيات/ لألحداث  عابرة  عملّية  ر 
ّ

التذك طر�ق  عن  الذات  رسم  عملّية  تكن  لم  ا�جملة،    و�� 

ما �انت عملّية واعية �ستنطق الذكرّ�ات و�عيد صياغ��ا، وتبدو الذات كما تنج��  
ّ
ال�خوص واألماكن، و�ن

�� خطا��ا االس��جا�ّ� ذاًتا مقتصدة �� مديح األنا زاهدة �� تمجيدها ترجع الكث�� من األحداث ال�ي غّ��ت  

ط يجد نفسھ جالسا �� أحد املقاعد  مجرى حيا��ا إ�� القدر والصدفة (حادثة ال�وليج: فجأة ودون تخطي

 ... 3، و�� حادثة "التلفون" يجد نفسھ بالصدفة "رجل اإلنقاذ" 2بال�وليج 

ألحمد  و"حيا�ي"  للراف��،  و"أنا"  حس�ن  لطھ  "األّيام"  قارئ  ألف  ملا  مخالفة  املتواضعة  الصورة  وهذه 

 ذات
َ
عارفٍة متساميٍة بما �عرف مر�دٍة متعاليٍة    أم�ن... ففي هذه الس��، تنج�� هوّ�ة الذات املس��جعة هوّ�ة

ات عن طر�ق الكفاح  
ّ

�� إراد��ا وعزمها، واثقٍة �� خطاها مطمئّنٍة إ�� تحقيق مشروعها، مشروع إثبات الذ

املعر�ّ�. وتلوح لنا خلفّية صوغ الذات املس��جعة بالذكرى خلفّية تمّجد الذات وتمتدحها وتحتفي بقدر��ا  
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فة في "رجع الصدى" بين االسترجاع واالبتداع
ّ
 د. فتحي فارس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الذات المؤل
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فة إ�� مقام النموذجّية و�عظيم األنا برسم  ع�� تأسيس ذا��ا بذا
ّ
��ا باالستناد إ�� يقينّية ترتفع بالذات املؤل

و�تشييد   "الكتابة والوجود"   �� الشاوي  القادر  يذكر عبد  كما  الذات  الكتابة عن  ت�ّ�ر  ال�ي  الكمال  صورة 

فة مليئة بذا��ا قد يصل ��ا الزهو بـ
ّ
 �ار. "أناها" حّد الغرور واالغ� صورة ذات مؤل

 الذات المبتدعة (التخییل):  -3

ال ��يء يرتّد إلينا من املرايا إذا صفت سوى ذواتنا عار�ة، ولكن إذا تباعدت املسافات وغامت الذكر�ات  

و�شّوشت املرايا كما هو الشأن �� "رجع الصدى"، �جأ من��ئ النّص إ�� اإلبداع والتخييل يمأل ��ما الشقوق  

غة و�س��  وايا الذاكرة ا�خؤون. والفجوات و�يّسر ��ما الركض �� ز 
ّ
فة ع�� أر�كة الل

ّ
عندها ت��ّ�ع الذات املؤل

 البيان السردّي و�الغة القّص، فن�ون إزاء مسلك ثان �� رسم الذات يقوم  
ّ

�� ترتيب فو��ى الوجود ع�� رف

   ).l’invention de soi(1ع�� االبتداع 

ال�لم ينابيع  املبدع  أنامل  من  ق 
ّ
تتدف املستوى  هذا  شاعرّ�ة  ��  لغة  جاه 

ّ
بات القّص  م�جم  فيتغّ��  ات، 

ف وتتناثر  إيحائّية باألساس ت 
ّ
غة ب�ن يدي املؤل

ّ
ْنحت �� �خر ال�لم. فتتشّقق الل

ُ
رسم ع�� لوح الكتابة ذاتا ت

 من ضياء �لماتھ معلنة حضور الذات �� خطا��ا فـ
ٌ
غة    أشّعة

ّ
"للّصدى رنينھ وحنينھ" (صفحة الغالف) ولل

مناخات الذات م�جما وتركيبا وللقّص آلّياتھ �� التصو�ر والتعب��. فاالختيارات الّتعب��ّية  طاق��ا ع�� نقل  

ا�خطاب   نمط  باختالف  مختلفة  قولّية  صيغ  ش�ل   �� وتزرعها  والتصو�ر  للّتعب��  ات 
ّ

الذ ��ا  تقوم  �ي 
ّ
ال

فة و�فردها.  
ّ
ات املؤل

ّ
 ومقاصده �� ما يمّ�� الذ

ب اللغة  الّسياق من عالقة  الذا�ّي، أ�شأ محمد العرو��ي املطوّي "رجع  �� هذا  بالوجود  الذات والكتابة 

�اكيب  2الصدى" فضاًء لفظّيا"
ّ
، فيھ يزرع من الّصور واملشاهد ما �شّد بھ املتقّبل و�نتقي من العبارات وال�

طوّ�ة، قا�س،  ويعّ�� عن ذاتھ وقد اختار من املعّينات ما يدّل ع�� حضورها (امل�ان: امل  3ما بھ �عّرف "بأناه"

الّزمان:    ، املواقف:  1925،  1924تو�س  هناك..،  هنا  تلك،  هذا،  اإلشارة:  م، 
ّ
املت�ل الغائب  الضمائر:   ،..

اكرة والّتخييل فضاءاٍت ومشاهَد وذواٍت يحّل ف��ا و�قّدم للقارئ من  
ّ

القبول، الرفض ...) ويستحضر ع�� الذ

  �� ات املنشئة ل�خطاب السردّي 
ّ

وات  خاللها ذاتھ؛ فالذ
ّ

الذ �� مجموعة من  "رجع الصدى" تصوغ خطا��ا 

اإلضمار،   نظام  ع��  وتتسّرب  ذاتھ،  اآلن   �� غائبة  حاضرة  بواسط��ا  ت�ون  األدوار  مجموعة من  وتتقّمص 

م وتطّل ع�� القارئ �� �ّل مّرة من �ّوة هذا الّضم�� أو ذاك تراوغھ وتخاتلھ  
ّ
فتجري �� ضم�� الغائب واملت�ل

  فان�ن القول وصيغ ا�حضور والغياب.ع�� ما تختار من أ

 
1- Jean- Claude Kaufmann, L’invention de soi. Une théorie de l’identité », Questions de communication, 7 | 
2005, 478- 480 

اتّية ، موارد عـــ -2
ّ

ة في خطاب الّسيرة الذ
ٔ
نا بين اإلنشاء والّنشا

ٔ
داب و العلوم اإلنسانّية بسوسة 10محّمد رشيد ثابت، اال

ٓ
ــدد كلّية اال

 .  30ص:  2005
3- Michel Zink, La Subjectivité littéraire autour du siècle de saint Louis, Paris, PUF, « Écriture », 1985, P : 77   
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التبعيد   النّص   �� املعتمدة  األفان�ن  راو    عن distanciationومن  واستدعاء  الضم��ّي  التالعب  طر�ق 

الكتابة   ب�ن زمن  الغائب والزمن املا��ي يحدث مسافة  الف�ى و�خ�� عنھ. فاستخدام ضم��  شاهد يراقب 

طل الطفل)؛ مسافة تمتّص حرارة األحداث وثقل أثرها النف��ّي (زمن السارد الكهل)، وزمن ا�ح�اية (زمن الب

البارد. ا�حياد  من  ضرب  إ��  نفسّيا.    1وتقود  رسما  الذات  رسم  تقديرنا،   �� االختيار،  هذا  أضعف  وقد 

ص مساحة الوصف النف��ّي العميق وحّد من  
ّ
فالتصو�ر ا�خار�ّ� املنقول بواسطة عي�ي الراوي ووعيھ قل

لھ ذلك من إم�ان قص��ّي وثراء دال�ّ� وماّدة  
ّ
مساحات الن�ول إ�� أعماق الذات و�واط��ا رغم ما يمكن أن يمث

لغة الوجع الطف�ّ� �� "الرجع" صامتة مصطخبة، و�ان خطاب الفرح ف��ا صائتا  فّية حّية. فجاءت  بيوغرا

 صامتا. 

ومن تجلّيات االبتداع �� رسم الذات التصو�ر باآلخر؛ إذ �ان التنويع �� ال�خصّيات سبيال سلكھ من��ئ 

�ا القر�ب املألوف (��ي عمر  النّص إ�� إ�شاء الذات. ف��احمت �� "رجع الصدى" ال�خصّيات وتنّوعت؛ فم�

املؤّدب، البث�� الصديق، ا�خالة مر�م، ال�جوز عائشة...) وم��ا الغر�ب ال�جيب (لعوج بن عناق، بوغرارة،  

يس، الشعاطيط..) وم��ا النبيل ذو ا�جالل (األولياء واألقطاب: سيدي بولبابة، عبد السالم األسمر،  
ّ
بو تل

ما لصل��ا بوجھ من  عبد الكر�م ا�خطا�ّي). وليس إحضار ه
ّ
ذه ال�خصّيات وتنويعها تقديما لها �� ذا��ا، و�ن

ف، وال�جوز عائشة زوج الف�ى، 
ّ
فة (سيدي عبد السالم األسمر هو ا�جّد البعيد للمؤل

ّ
الوجوه بالذات املؤل

وات تنويعا للزوايا ال�ي �عرض م��ا ذات الف�ى. 
ّ

ف يصوغ خطابھ �� مجموعة من الذ
ّ
 ...) فاملؤل

آليّ  الذات. فالف�ى �ان  ومن  ات االبتداع املعتمدة �� رجع الصدى قّص اآلخر�ن الذي �ان مجاال لرسم 

. كث��ا ما يّت�ئ املطوّي ع��  3وأيضا "�انوا يح�ون..."  2سّميعا يص�� إ�� ا�ح�ايات والروايات؛ "كم �ان �سمع"

باملقالع" وقّص ا�خالة مر�م �ح�اية  السماع ويعيد إنتاج محكّيات اآلخر�ن (قّص ا�خال �ح�اية "لعبة القتال  

. وقد ي�ون تصو�ر الذات باالنتقال من الّسماع إ�� االبتداع كما �� ح�اية ال�جوز  4"الشعاطيط البعاطيط"  

واالبت�ار" والتوليد  والتصّور  التخّيل   �� طو�ال  سبحا  لھ  "�انت  ال�ي  عائشة  العّمة  من 5العز�اء  اختطف   .

 "عزو�ّية عائشة ال�جوز الستينّية" و��ى عليھ ح�ايات وح�ايات �انت موضوع أسمار العائلة. ح�اية صديقھ  

غر�اال تصّفي بھ    الساردة بالنسيانومن أهّم آلّيات االبتداع �� "رجع الصدى" االنتقائّية، إذ تلوذ الذات  

ھ يجهل أو ���ي تماما...
ّ
ھ ال يذكر أّي ��يء، "" 6ما يمكن أن يقال وما يحسن الس�وت عليھ. ""إن

ّ
... ومللء   "7إن

و�ذكر �� الصفحة الثانية    "8شقوق الذاكرة تركن الذات إ�� التخييل؛ يقول:" "لكّن الف�ى �سبح بھ ا�خيال

 
 تخلو رجع الصدى من علّو نبرة البوح، وسطوة االستبطان والتعّري السيكولوجّي وتكاد تكـتفي بالتصوير الخارجّي. -1
 71"رجع الصدى" ص -2
 83ص المرجع السابق،  -3
 50صالمرجع السابق،  -4
 95ص المرجع السابق،  -5
 66ص المرجع السابق،  -6
 67ص المرجع السابق،  -7
 97ص  المرجع السابق، -8
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 1ظّل الف�ى مّدة يح�ي عن مغامراتھ و�جاعتھ �� ذلك اليوم" وكث��ا ما "�انت األسرة تث�� خيالھ"والثمان�ن “

ابتداعا �ح�ايات زواجھ من العّمة عائشة ذات السّت�ن ال�ي   "2من ا�خيال الفّياض  فينطلق �� تفج�� "النبع

ولدت لھ بلقاسم وعبد ا�حميد وسكن معها ع�� أجنحة ال�حاب. هذه ا�ح�ايات ال�ي "�انت سبحا طو�ال  

بخيانة الذاكرة تن��ئ   ، وهذه االنتقائّية املّتكئة إ�� النسيان امل�ّ�رة3�� التخّيل والتصّور والتوليد واالبت�ار"

الف�ى   املنتشرة حول  تواري شظاياها  إ�� حياة  الّسفر  تكتب وتوقد شعلة  يد  يدان راسمتان:  تتنازعھ  نّصا 

وتن�ع ما ا�غرز م��ا �� ذاكرتھ، و�د تمحو و�سدل الّستار لتبقى الذكرى مطوّ�ة �� غياهب الب��. وقد ي�ون  

 ّ�رات ا�حو.للف�ى �� جحافل السن�ن ال�ي أوجعتھ �لُّ م�

إن ا�خيال ركن أسا��ّي من أر�ان الكتابة الذاتّية �� "رجع الصدى"، دونھ تخرج من �و��ا فّنا أدبّيا لھ  

شعرّ�تھ ا�خاّصة...وابتداع الذات �� هذا املستوى هو �شكيل مفردات العالم ب�ّل ما �ان يحملھ من تار�خ  

جوهر تمّس  موضوعات  من  ع��ا  ينداح  وما  و�خوص،  ا�خاّص    وقضايا  الف�ى  عالم   �� وا�حتمل  املمكن 

والعاّم. ومن هذا املدخل يمكن أن نرى انفتاح النّص الس��ّي (الصوت) ع�� التخييل (ال��جيع) رفدا للنّص  

ي ا�ح�اية الس��ّية وتوّسع من أ�عادها "لتستقبل �� �سيجها أفقا تار�خّيا متاخما ألفق  
ّ

بجوانب أخرى �غذ

 . 4� �سيجھ بياضات لغاية مل��ا"النّص يفيض عنھ و�فتح �

قصد   براهنّي��ا  واإل��ام  رة 
ّ

املتذك الوقائع  لتمثيل  األد�ّي  التخييل  أساليب  من  أسلو�ا  ا�حوار  ف 
ّ
يوظ

 فعل الكتابة اإلبداعّية 
ّ
ى عرض ا�حدث سطحّيا) ال�ي ال يجلوها إال

ّ
محاصرة حقيق��ا ا�جوهرّ�ة (ال�ي تتخط

فة ترتّد إ�� زمنّي��ا املاضية تحتض��ا و�عيد إنتاجها لتلّم    الذي يجّسر الهّوة ب�ن تار�خ�ن:
ّ
"تار�خ الذات املؤل

في�ون تره�ن املا��ي املس��جع و�شره    5شتا��ا وتار�خ القراءة �س�� إ�� إدماج زمنّي��ا الراهنة �� زمن النّص"

 �� زمن القراءة. 

ّد ذاتھ "أصداء" �� "ومضات مضيئة  �� "رجع الصدى" كتب املطوّي حياة الف�ى ا�حاصلة واملمكنة، وم

"أرجاعا" تختلف ذبذب��ا و��يم انتشارها �� الال��ائّي..." ( صفحة   تن�� عن �عد وتو�� باألحالم والرؤى..... " و

لت واكتملت (وتأ�ي  
ّ
الغالف الثانية). فإذا بالقارئ إزاء أطياِف ذاٍت، ال ت�ون الكتابة اقتفاء ألثرها �عد أن �ش�

ما الكتابة هاهنا ضرب من ممارسة الوجود وصوغ الذات وتأّملها.  
ّ
 الكتابة لتكتب ع��ا)، و�ن

ترسم لوحة ابتداع الذات وجھ الف�ى يف��ع �حياتھ مسالك أخرى ح�ن كرهت نفسھ الس�� �� إثر املاش�ن و 

الغافل�ن، وت��ز ا�حن�ن املقيم �� أعماق الف�ى إ�� عطر األرض �ع��ه ـ هو املقيم بالعاصمة ـ ولم يبق منھ غ��  

ب ذاتا منشطرة �غل��ا ا�حن�ن تارة فتأ�ي  
ّ

رك
ُ
متعالية سامية بما تملك من تفّوق �س�ّي ع�� الّصدى الغائم. وت
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 95ص  المرجع السابق، -2
 95ص  المرجع السابق، -3
 115جليلة طريطر، مرجع مذكور، ص -4
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - اال
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األقران �� املدرسة (األّول �� اإل�شاء) و�� ا�حياة (سعة األفق)، و�كسرها الواقع أطوارا أخرى، فت��ز الذات  

ة �غلب عل��ا ال��ّدد وا�خوف.
ّ

 هش

فة �� السرد الذا�ّي العر�ّي ال
ّ
ل صورة جديدة للذات املؤل

ّ
 تخلع األنا عن عرشھ  وهذه الذات امل��ّددة تمث

فة �� النّص  
ّ
وال �علن ��اية املؤلف وموتھ، لكّ��ا �عيد �شكيل مالمحھ ع�� أساس يجّدد حضور الذات املؤل

السردّي العر�ّي املعاصر وفق هوّ�ة سردّية مغايرة ليست نموذجّية نمطّية، بل �� حّية �� ترّددها ب�ن النجاح  

 رادة واالنكسار. وا�خيبة واقعّية �� تأرجحها ب�ن اإل 

 : الّتألیف: بین هوّیة الّذات وهوّیة النصّ  -4

مستوى    �� سواء  وفيھ"  ا�خطاب  عن  ناشئة  و"  ل�خطاب"   
ً
"منشئة الّصدى"،  "رجع   �� ات" 

ّ
"الذ  �

ّ
تتج�

ما �� "نتاج  
ّ
االس��جاع أو االبتداع. فليست ذات الف�ى املسرودة �� النّص معطى قبلّيا سابقا ع�� الكتابة، و�ن

) بواسطة الن�ج ا�خطا�ّي والتحبيك  1ّرف ذا�ّي الكينونة، نتاج ذا�ّي �� حدوث الّتعّرف الّتدر��ّ�" (حدوث �ع

ما هوّ�ة  
ّ
غوّي، و�ن

ّ
القص��ّي. ووفقا لهذا الّتصّور، ال تبدو هوّ�ة الذات �ائنة �� جواهر سابقة عن ا�حدوث الل

فواعل   من  ي�حقھ  بما  ا�خطاب  حدثان   �� يكتس��ا  "م��ة  (ال�ائن  سوى  2الّتفّرد"  الفواعل  هذه  وليست   (

ع��   الكالم  ف��ا  يقوم  قولّية  صيغ  ش�ل   �� ا�حال  عن  للّتعب��  ات 
ّ

الذ ��ا  تقوم  �ي 
ّ
ال الّتعب��ّية  االختيارات 

غة مختلفة �� الكالم باختالف نمط ا�خطاب  
ّ
ما هو ما تتوّسل بھ الل

ّ
ات و�فردها إن

ّ
سليم بأّن ما يمّ�� الذ

ّ
الت

 .3ومقاصده"

 شك اليوم أّن اس��جاع الواق�ّ� ال يخرج عن "القدرة التخييلية". فقد يقودنا اإلحساس ��ذا الواق�ّ� وال

ھ حقيقة نراها اآلن و�شعر ��ا ماثلة �� أذهاننا، ولك��ا �� ا�حقيقة منطقة موجودة ��  
ّ
� وم��ى إ�� أن

َّ
الذي و�

والظه والتلّون  ل 
ّ
التش� ع��  قدرة  ذات  و�أّ��ا  تبدو  ��  الالو��  يدور  �ان  ملا  مغاير  بمظهر  أخرى  مّرة  ور 

"ا�خيلة"، وأّن محاولة استعاد��ا مرة أخرى، ومعاودة اس��جاع أحدا��ا ال�ي مّرت عل��ا سنوات طوال، تجعل  

التالحم ب�ن الواق�ّ� واملتخيل مؤّسًسا لواقع جديد، هو ال شّك واقع إبدا�ّ� آ�ّي م�حون برؤ�ة فردّية أو  

وان�ن امل�ان والزمان �� ش�لها الذي ينتسب إ�� الّتجر�ة اإلبداعّية. ومن هذا املنظور ال  جماعية خاضعة لق 

انفصال لالس��جاع عن االبتداع بل هو �عضھ، والذات �� م�ّون��ا "املرج�ّ�" والتخيي��" ذات منشأة بلغة  

 القّص.

الذات ��  نقّدر أّن      je fictif"(4تخّيل()  واألنا املje réelو�عيدا عن �ّل ا�خلط املمكن ب�ن "األنا ا�حقيقّي(

"رجع الصدى" �ائن لغوّي ينشأ �� ا�خطاب وهو ينشئھ. فال�لمة �� ال�ي صنعتھ  (ال�ائن) و�عثتھ من سبات  

 
1- Francis Jaques :Différence et subjectivité – Aubier – Montaigne . Paris 1982.p 42 

ات ، دار صامد للّنشر والّتوزيع ، صفاقس/تونس فيفري  -2
ّ

غة إلى شعرّية الذ
ّ
حمد حيزم ، من شعرّية الل

ٔ
 24ص:  2010ا

حمد حيزم : مرجع سابق ص: -3 
ٔ
 211ا

4- Arnaud Schmitt, Je réel / Je fictif. Au- delà d'une confusion postmoderne Toulouse, Presses universitaire du 
Mirail, coll. « Cribles », 2010, 203 p. 
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واالنفعال.   الفعل  ب�ن  م��ّددة  هوّ�ة  ذات  ذاتا  وتب�ي  ا�خطاب  �شّيد  �س��  ذات  هو  فإذا  ة، 
ّ

الهش طينتھ 

�� نّص املطوّي ع�� توظيف املتخّيل (املبتدع) وصهره �� مواضعاتھ صهرا يذهب    فاملرج�ّ� (املس��جع) يراهن

 بما ألف من تصّور يالزم ب�ن املتخّيل والكذب واملرج�ّ� والصدق.

وقد بدا لنا البحث �� ثنائّية "االس��جاع واالبتداع" �� جانب منھ منفتحا ع�� هوّ�ة النّص ذاتھ انفتاحا  

امللفوظات املرجعّية تراهن ع�� جعل اللغوّي متعدّيا معيدا إلنتاج سياق واق�ّ� ��  وا�غالقا، فبينما �انت "

مستعيدة ما جرى �� سياق نظام اإلحالة ا�خصوص الذي ب�ي عليھ خطاب االس��جاع و�دعمھ    1بنية لغوّ�ة"

ا ع�� مجاالت املمكن  امليثاق القرائّي، بينما �ان ذلك كذلك، �ان امللفوظ السردّي �� وجهھ االبتدا�ّ� انفتاح

 وا�حتمل. 

يتحّول تار�خ الذات املس��جع �� كتابة "رجع الصدى" "�حظة زمنّية بكرا" ال �ستحضر ما �ان كما �ان  

ما �عيد إنتاجھ بطر�قة تراهن ع�� إعادة صياغة الو�� بالذات ال مجّرد اإلخبار بما �ان م��ا ومن ثّمة  
ّ
و�ن

 .  2الكتا�ّي الذا�ّي""القيمة اإلبداعّية للفعل 

وعتبة العنوان "رجع الصدى" تحّقق درجة من االنز�اح ا�جما�ّ� عن العتبات العنوانّية املعهودة �� الكتابة  

الس��ّية العر�ّية (أنا/الراف�ّ�، حيا�ي/ أحمد أم�ن، سبعون/�عيمة... ) ففي عبار�ي العنوان "الرجع والصدى"  

ر 
ّ

ي (الس��ة) واألصداء بما �عنيھ من خيال واست��امات (تخييل). �أّن العنوان  �ّل املزج ب�ن االس��جاع التذك

بذلك �عدل عن مألوف امليثاق القرائّي الذي يل��م قول ا�حقيقة بر�ط التخييل بمح�ّي ا�حياة ورسم الذات،  

إ�� تقّبل ما  فإذا نحن �� تلك املنطقة ا�حدودّية ب�ن جنس الرواية وكتابة الذات و�ذا عقد التلّقي يدعونا  

يروى لنا �� إطار جمالّية الب�ن ب�ن ش�ل من الكتابة رجراج لكّنھ بالغ اللطافة �ستع��ي ع�� التصنيف وفق 

اآللّيات واملعاي�� ال�ي وضعها لوجون �� شبكتھ ا�حّددة لألجناس السردّية أو جينات �� تقسيمھ ا�خطاب  

الكتابة   من  شكال  والتعي�ن"؛  "التخييل  ثنائّية  الذاتية   إ��  الس��ة  عن  با 
ّ

متنك امل���ّ�،  التحديد  من  نافرا 

والرواية وعن أوهام الوضوح التجني��ي املف��ضة، إ�� دهال�� الذات وأنفاقها ا�حب�� باملفاجآت املدهشة،  

ولعّل عنونة محّمد  العرو��ي املطوي لنّصھ بـ "رجع الصدى" وتجنيسھ بـ"نصوص روائّية من جنس الس��ة  

وجمعھ فيھ ب�ن مرجعّية الس��ة وتخييلّية الرواية ب�ن سرد الذات املرجع وتخييلها، جعلت نّصھ    3الذاتّية"

�عب��ا أّولّيا لوالدة ش�ل سردّي جديد ع�� تخوم الس��ة الذاتّية من جهة وع�� عتبات الرواية من جهة ثانّية،  

را معّ��ا عن و�� خفّي بضرورة التغي�� يجّدد الس��ة الذاتّية 
ّ

ب ع��ا. ومؤش
ّ

 و�تنك
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - اال
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الكتابة،  من  بّد  ال  ف�ان  جراحها.  تطّهره  لم  الصدى"  "رجع   �� "الف�ى"  عواصُفها  جّرحت  ال�ي  ا�حياة 

ف الكهل، ح�ن ترهقھ املعارك ال بّد لھ أن يتمّدد �� حضن الّزمان مس��جعا صدى حياة طفلّية قصّية.  
ّ
واملؤل

مّتبعا املسار االرتدادّي إ�� سنوات انطفأت ولم تبق م��ا سوى مالمح باهتة؛    فيجّد الراوي �� طلب الذكرى 

ى منھ  
ّ

سع شقوق الذاكرة. فالطفولة ذلك النبع الذي تتغذ
ّ
ر وتت

ّ
إذ تتناسل السنوات وتك�� فجوات التذك

اكرة، تتوارى خلف خرائب الّزمان وال يظفر م��ا الراوي سوى ببوارق ذكر�ات تدّب �� الروح ي
ّ

تمّسك ��ا  الذ

 و�قّيدها بالكتابة رسما لف�ى من كالم صورتھ صدى َسَفر �� شعاب ا�حياة املمتّدة وصدوع الذات.

ف �� مواجهة العدم (االستعارة الشهرزادّية الك��ى) ولعّل ذلك  
ّ
من هذه الزاو�ة، تبدو ا�ح�اية سالح املؤل

فا�خا  ا�ح�ي؛  سمة   �� الصدى  رجع   �� للذات  األبرز  السمة  جعل  (ما  بارع"  "محّدث  بايان  1ل  و"ل�خال   (

) واالبتداع. فالف�ى قد ورث  2والثالث عليھ ا�خصومة" كما يقول املثل، وابن األخت "األّول �� درس اإل�شاء" (

براعة ا�ح�ي (من ا�خال) وأبدع فيھ باع��اف املؤّسسة املدرسّية (هو األّول �� اإل�شاء) واألسرة ال�ي احتفت  

.  و"رجع الصدى" أصداء صراع الذات مع الزمان، فالّزمان �� نّص "الصدى" دود الكيان،  بمهاراتھ السردّية

يقرض الذاكرة و�حّولها إ�� "أصداء" و"أطياف" و�قضم من طمأنينة ال�ائن فيلوذ بالكتابة يثّبت ع�� جدرا��ا  

 ما بقي من وشوم الذاكرة قبل أن تتال��ى.

ة الف�ى "املطوّي" الهاجع �� زوايا الذاكرة ترتّد �عد معاندة  ولعّل أو�ح رسوم الوشم وشم الطفولة، صور 

 وم�ابدة تجلوها صورة الف�ى "املطوّي" القا�ع �� ثنايا ال�لمات تفيض من أزمنة قصّية.

ع��   والّصدى  الصوت  هما  يتجاو�ان  نّصان  اكرة 
ّ

الذ شاشة  وع��  ذكر�ات  صدى  الكتابة  لوح  ع�� 

رجع تلك املصائر و�ن تباينت أصداؤها. وليست القّصة، قّصة الذات،   الضّفت�ن يتقابالن، فليس الف�ى سوى 

ف  
ّ
سوى أصداء األسفار �� تجاو�ف ا�حياة الواسعة تتباعد أوقا��ا وتختلف حاال��ا تّم�� أو ت�اد فيعيد املؤل

را) ومّما مأل شقوقها من أخاييل (ابتداعا)
ّ

 .رسمها بماء ال�لمات مّما تجّمع �� ب�� الذاكرة (تذك
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فة في "رجع الصدى" بين االسترجاع واالبتداع
ّ
 د. فتحي فارس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الذات المؤل
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