
 العددان السابع والثامن -  تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

أدب السجون

 حوار العدد؛

شريعة طالقاني

إبراهيم صموئيل

مصطفى خليفة

 نادية بلكريش؛

الزمن النفسي في الرواية السجنّية 

 فواز حداد؛

هل للسجن أدب؟

 عالء الرشيدي؛

المسرح داخل المعتقل

 شخصية العدد؛

الراحل غّسان الجباعي

في هذا العدد



العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

اللوحات في هذا العدد للفنان التشكيلي
السوري نجاح البقاعي

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

رواق ميسلون

Editor in Chiefرئيس التحرير

Hazem Naharحازم نهار

Editorial Managerمدير التحرير

Nour Haririنور حريري

Editorial Secretaryسكرتير التحرير

Wasim Hassanوسيم حسان

Cultural Editorالمحرر الثقافي

Rateb Shaboراتب شعبو

Editorial Boardهيئة التحرير

وى العامري
َ

Jawa Alamiriج

Kholoud El-Zughayyarخلود الزغّير

Rimon Almalolyريمون المعلولي

Ghassan Mortadaغسان مرتضى

التحرير

الهيئة االستشارية

المراسالت باسم رئيس التحرير على البريد اإللكتروني:
rowaq@maysaloon.fr

www.maysaloon.frالموقع اإللكتروني:
0090 531 245 0871 إسطنبول، تركيــــــــا: 

90 08 60 66 7 0033باريــــس، فرنســـــــــا: 

info@maysaloon.frالبريــد اإللكترونـــي:

Ayoub Abudeahأيوب أبو دية
Jordan)األردن(

Gadalkareem Aljebaeiجاد الكريم الجباعي
Syria)سورية(

Hasan Nafaaحسن نافعة
Egypt)مصر(

Khaled Eldakhilخالد الدخيل 
Saudi Arabia)السعودية(

Khatar Abu Diabخطار أبو دياب
Syria)لبنان(

Dalal Al Bizriدالل البزري
Lebanon)لبنان(

سعيد ناشيد
)المغرب(

Saeed Nashed
Morocco

Samir Altakiسمير التقي
Syria)سورية(

Aref Dalilaعارف دليلة
Syria)سورية(

عبد الحسين شعبان 
)العراق(

Abd Alhusain Shaban
Iraq

Abd Alwahab Badrkhanعبد الوهاب بدرخان
Lebanon)لبنان(

Carsten Wielandكارستين فيالند
German)ألمانيا(

Kamal Abdelateefكمال عبد اللطيف
Morocco)المغرب(

Proofreadingالتدقيق اللغوي
Shery Ayhamشيري أيهم

Design and Layoutالتصميم واإلخراج
Sherein Fawzyشيرين فوزي

Technical Supervisorالمشرف التقني
Tarek Redowanطارق رضوان



مة
ّ

دراسات محك

العتبات النصّية في الّرواية السجنّية في تونس بعد الربيع العربي  

جمال بوعجاجة

اشتغال الذاكرة في الرواية السجنية - سرديات عبد القادر الشاوي   
أنموذجا 

محمد بوعيطة

الزمن النفسي في الرواية السجنية العربية- رواية ‘’تلك العتمة الباهرة’’   
للطاهر بنجلون أنموذًجا

نادية بلكريش

المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - اآلداب والعروض   
المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي 

عالء الرشيدي

جون في سورية
ُ

ة وصورة المرأة في أدب الّس
َ

الِرواية النسوّي  

ود
ُ
فاطمة علي عّب



لوحة للفنان السوري نجاح البقاعي



29

مة 
ّ

دراسات محك
العتبات النصّية في الّرواية السجنّية في تونس بعد الربيع العربي

أســتاذ اللســانيات وتحليــل الخطــاب فــي جامعــة الزيتونــة بتونــس، كاتــب روائــي وناقــد 
وباحــث فــي اإلســالميات التطبيقيــة، عضــو فريــق مجلــة مــداد- تونــس، عضــو فريــق مجلــة 
مســارات- تونــس، عضــو مخبــر البحــث فــي الظاهــرة الدينيــة بجامعــة منوبــة- تونــس، ســاهم 
فــي تقديــم عــدة روايــات مــن أدب الســجون بتونــس )المنعــرج، 9 أفريــل، انتمــاء، الفريــد..(.

جمال بوعجاجة

مقدمة

نشــأ جيــل المثقفيــن التونســيين علــى إيقــاع عبــارة أثيــرة فــي نفوســهم، قّدهــا األديــب محمــود المســعدي 
ــرة  ــن وفت ــن العالميتي ــالل الحربي ــة خ ــه اإلبداعي ــان تجربت ــل كي ــم تأصي ــن صمي ــن 1911 و2004م( م )بي
ــاق  ــى أعم ــذ إل ــاة لينف ــم المأس ــع حج ــم اتس ــن ث ــون«، وم ــاة أو ال يك ــي أّن »األدب مأس ــتعمار، وه االس
األنفــس، فتنقلــه بصــدق العبــارة، وخالــص اإلشــارة، لتصويــر معانــاة تونــس بيــن حقبتيــن مــن االســتبداد، 

ــد. ــس البعي ــوم ال األم ــم الي ــن عال ــطورًة م ــة أس ــًة، والقّص ــة ملحم ــالًة، والحكاي ــة رس ــت الكلم فكان
ــون  ــاب والمناضل ــرى الكّت ــتبداد، انب ــة االس ــي مواجه ــال ف ــة النض ــوض تجرب ــة خ ــت فرص ــا حان  ولّم
ــوص ال  ــت نص ــم، فانبلج ــذي يكّبله ــوق ال ــم الط ــة، وبحج ــى الحّري ــوقهم إل ــم ش ــاتهم بحج ــون مأس يدّون
تخلــو مــن تدويــن مشــاهد العــذاب الجســدي، والعذوبــة النفســية بالتخلــص مــن األلــم الجاثــم، أي بعبــارة 

ــة«(1). ــة الكتاب ــى »محن ــجن إل ــة الّس ــن محن ــال م ــر االنتق ــي تصوي ــد التوم محّم
وال تكمــن مأســاة الكتابــة فــي المتــن الحكائــي فحســب، بقــدر مــا تنــّط منــذ العتبــات األولــى مــن الحكايــة 
أو الّرســالة أو المذكــرات، لتفيــض علــى أرجائــه، شــاهدًة علــى أّن األلــم أعــدل األشــياء قســمًة بيــن مكّونــات 
حيــاة المناضليــن، واقًعــا وتوّقًعــا، وحقيقــًة وخيــااًل، وتصــّوًرا وتصويــًرا، فيســتوي فــي ذلــك المتــن والهامش، 

ــز واألطراف. والمرك

ــرد  ــا الس ــلة مراي ــة، سلس ــة المحن ــة وكتاب ــة الكتاب ــن محن ــورة بي ــد الث ــا بع ــس م ــي تون ــجون ف ــي، أدب الس ــد التوم (1)  محم
ــع، 2020(. ــر والتوزي ــة للنش ــس: كلم )تون

العتبات النصّية في الّرواية السجنّية في تونس بعد الربيع العربي

جمال بوعجاجة
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ــّل  ــًة ال تق ــا موازي ــا نصوًص ــجنية، بوصفه ــة الس ــي الكتاب ــة ف ــات النصي ــاب العتب ــد خط ــف عن ــك نتوق لذل
شــأًنا عــن الحــوادث والحديــث، ونتخــذ مــن التجربــة اإلبداعيــة فــي تونــس أنموذًجــا لمــا تنطــوي عليــه مــن 
ــن  ــه م ــّف ب ــا تح ــط«، وم ــرق المتوس ــاء »ش ــن أنب ــاع م ــا ش ــى م ــا عل ــوًرا قياًس ــزال مغم ــي ال ي ــق تاريخ عم

ــة بمهــد الربيــع العربــي. ــة موصول رمزي
ــتخفاف  ــم، وال االس ــم آالمه ــن رح ــا م ــا أصحابه ــي نحته ــع الت ــش الوقائ ــف تهمي ــذا التوق ــي ه وال يعن
ــر  ــه، للحف ــام ومجال ــرة االهتم ــيع دائ ــل توس ــة، ب ــة الظريف ــة والملحم ــة الطريف ــج الحكاي ــي نس ــم ف بقدراته

ــن. ــق الوط ــس بعش ــي تهج ــوص الت ــاء النص ــف أرج ــي مختل ــة ف ــاة الجاثم ــات المأس ــي طبق ــة ف بدق
ــا، ونبحــث فــي دالالت النصــوص الحافــة  إننــا نتســاءل إًذا عــن ماهيــة الكتابــة الســجنّية شــكاًل ومضموًن
والموزايــة لنستكشــف المعانــي الثاويــة فيهــا وفــي النصــوص المنطوقــة، فمــا يرســمه الســجين بالصمــت أبلغ 
ممــا يقــّده أحياًنــا بصرخاتــه، وقــد يكمــن ذلــك الصمــت فــي الصــورة، أو الكلمــة المندســة فــي الصفحــات 
األولــى التــي يتخطاهــا القــارئ المتلهــف مــن دون أن يلقــي لهــا بــااًل، أو فــي عبــارة طائشــة تبــدو غيــر ذات 

معنــًى مــن أول وهلــة.
فمــا خصائــص النصــوص الموازيــة فــي عتبــات النصــوص الســجنية فــي تونــس؟ ومــا أبعادهــا القصديــة 
ومســتوياتها التأويليــة التــي يمكــن اســتخالصها وترجمــة أشــواقها وأطواقهــا؟ ومــا الوظائــف التــي تنهــض 
بهــا؟ وإلــى أي مــدًى تشــكل التجربــة التونســية فــي الكتابــة الســجنّية مدرســًة إبداعيــًة؟ ومــا ضوابــط اإلبــداع 

والتوثيــق فيهــا؟
تقتضــي اإلجابــة عــن هــذه األســئلة اســتقراء المدّونــة اإلبداعيــة التونســية بعــد الربيــع العربــي بمختلــف 
ــا  ــى خصائصه ــّرف إل ــرة، والتع ــرة والمضَم ــائلها الظاه ــد رس ــوف عن ــة للوق ــة واأليديولوجي ــالكها الفني مس
الجماليــة والتاريخيــة، إذ شــهدت مرحلــة مــا بعــد الثــورة التونســية إنتاًجــا وفيــًرا فــي هــذا المجــال، بمــا يمثــل 

ــا فــي اســتقصاء حقيقــة هــذه المرحلــة. مصــدًرا ثرًي
علــى أّن ذلــك ال يعنــي ضــرورة أن نشــيح بوجوهنــا عــن التجــارب المقارنــة التــي تمثــل معينـًـا خصًبــا فــي 
الدراســة، ولحظــًة تأسيســيًة فــي هــذا الفــن تســاعدنا فــي إدراك منابــت اللحظــة اإلبداعيــة، أو مــا ُيطِلــق عليهــا 
محمــد لطفــي اليوســفي لحظــة المكاشــفة الشــعرية التــي تنبثــق منهــا الفكــرة، ومنهــا تنقــدح شــرارة الّصــورة 

والعبــارة وبهــا يؤلَّــف النســيج الســردي.

: المدخل المفاهيمي
ً

أوال

1 -  العتبات

ــا مفيــًدا فــي ســياق دراســة النصــوص، وتكمــن   حظــي خطــاب العتبــات باالهتمــام بوصفــه حقــاًل معرفًي
ــائط  ــن دون وس ــة، م ــة والخارجي ــه الداخلي ــالل أركان ــن خ ــرًة م ــص مباش ــة بالن ــير الصل ــي تجس ــه ف أهميت
معرفيــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن عراقــة هــذا المبحــث فــي الســياق العربــي، فــإن ترســيخ أركانــه كان أمكــن 
فــي الســياق الغربــي مــع جيــرار جينيــت Gérard Genette، فقــد أفــاض الداللــة علــى النــص لتتعلــق بمحيطــه 
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ومختلــف عناصــره الســابقة والالحقــة والظاهــرة والمضمــرة.(2)
فبــدأ التســلل مــن محبــس الســياقات النفســية واالجتماعيــة والتاريخيــة التــي تــدور خــارج فضــاء اإلبــداع، 
ــى  ــتنباط المعن ــة واس ــتخالص الدالل ــي اس ــل دور ف ــون للمتقّب ــه، فيك ــص ومحيط ــى الن ــار إل ــود االعتب ليع

خــارج تأويليــة المؤلــف الــذي بّشــر النقــد الحديــث بموتــه.(3)
ولّمــا كانــت آداب الضيافــة العربيــة قائمــًة علــى مقولــة »َوْأُتــوا اْلُبُيــوَت ِمــْن َأْبَوابَِهــا«(4) فقــد وجــب احتــرام 
هــذه القاعــدة لبلــوغ المــرام، وإدراك مقصــد الزيــارة وغايتهــا، وغايتنــا هنــا اســتكناه بيــت الروايــة مــن داخلــه 

ومحيطــه أيًضــا.
ولّمــا كان أّول البيــت عتـــبته، فقــد وجــب الولــوج عبرهــا حتــى ال تكــون حالنــا كحــال مــن يتســّور البيــت 
مــن دون أن يطــرق بابــه، ووجــب االنتبــاه إلــى أن األبــواب ال تترجــم حقيقــة البيــوت ســعًة وضيًقــا وال فقــًرا 

وغنــًى، فقــد تكــون دالــًة علــى التواضــع أو البهــرج بخــالف حقيقتهــا.(5)
وتنطلــق المســاءلة البحثيــة لخطــاب العتبــات انطالًقــا مــن ماهيتــه اللغويــة واالصطالحيــة فمعنــى »عتــب: 
ُة:  تـِـي َفــْوَق األَعلــى: الحاِجُب؛ واألُْســُكفَّ تـِـي ُتوطــُأ؛ َوِقيــَل: الَعَتَبــُة الُعْليــا. والَخَشــَبُة الَّ ُة البــاِب الَّ الَعَتَبــُة: ُأْســُكفَّ
ــْفلى؛ والعاِرَضتــاِن: الُعضاَدتــاِن، َواْلَجْمــُع: َعَتــٌب وَعَتبــاٌت.«(6) فهــي المرقــى الــذي يعتمــده الداخــل إلــى  السُّ
البيــت، واصطالًحــا يحيلنــا اللفــظ علــى مشــغل ســردي، يتخــذ مــن الداللــة اللغويــة معنــى مدخــل البيــت، أو 

البهــو، فالعتبــة »البهــو الــذي نلجــه لنتحــاور فيــه مــع المؤلــف الحقيقــي أو المتخيَّــل«(7)
تحتمــي هــذه التعريفــات باالســتعارة لتوصيــف مشــغل أدبــي مخصــوص يشــتغل خــارج المتــن الســردي، 

وهــو ذو نســب عريــق بالمتعاليــات النصيــة التــي تــدور حــول الهوامــش والمحيــط النصــي.

2 - العنوان

ــارة اهلميــي، وهــي العنــوان، أول  ــة لدراســة براعــة االســتهالل فــي عب ــا إحــدى المتعاليــات النصي اخترن
األشــياء فــي األرض وفــي الســماء(8)؛ كونــه مــن أهــم مداخــل النــص، لمــا يتمتــع بــه مــن أفــق داللــي رحــب، 
إذ يســتهدف جمهــوًرا واســًعا مــن المهتميــن باألثــر األدبــي وغيرهــم، ويعّبــر عــن رهانــات الكاتــب ســواء فــي 

عالقتــه بالنــص أو بالمتلقــي.
والعنــوان »بمعنــى األثــر؛ ألن عنــوان الكتــاب ]أثــر بيــان[(9) فهــو كأثــر الســجود علــى الجبيــن، »والعنــوان 

(2)  Gerard Genette. Palimpsestes: La littérature au sécond dégréé. Col. Poétique. (Paris: Seuil, 1982), pp. 19-20.

محمد القاضي، تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق )تونس: دار الجنوب للنشر، 1997(، ص28 - 29.  (3)
سورة البقرة، اآلية 199.  (4)

عبــد الحــق بلعابــد، عتبــات )جيــرار جينيــت مــن النــص إلــى المنــاص(، ســعيد يقطيــن )مقــّدم(، ط1، )الجزائــر/ لبنــان:   (5)
منشــورات االختــالف/ الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 1429هـــ/ 2008م(، ص13.

جمال الدين بن منظور، لسان العرب، مادة )عتب(، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414هـ(.  (6)
بلعابد: عتبات، ص 44.  (7)

ــو 1997(،  ــار/ ماي ــدد 313 )أي ــي، الع ــف األدب ــوان«، الموق ــة العن ــي صناع ــتهالل ف ــة االس ــي، »براع ــود الهميس محم  (8)
.119  - ص101 

أحمد بن علي القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، ج6 )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، ص335.  (9)
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ــن«  ــي »عن ــي مادت ــر ف ــن للناظ ــه.«(10) ويمك ــوب عن ــن المكت ــه م ــوب إلي ــة المكت ــى مرتب ــة، داّل عل كالعالم
و»عنــا« فــي لســان العــرب أن يســتخلص جملــة مــن الــدالالت الحافــة باللفــظ، ومنهــا الظهــور، والخــروج 
ْضُتــه َلــُه وصَرْفتــه إِليــه.«(11) ومنــه الوســم »َقــاَل  ــه لَِكــَذا َأي َعرَّ ــُت الكتــاَب وَأْعنَنُْت واإلرادة والعالمــة، فـ»َعنَنْ
ــَواُن ِســَمُة الِكتــاِب.«(12)  ومنــه األثــر، »َقــاَل اْبــُن ِســيَدْه: َوفِــي َجْبَهتِــه ُعنْــواٌن ِمــْن  ــَواُن والِعنْ اْبــُن ِســيَدْه: الُعنْ

ــر«.(13) ــجوِد َأي َأَث ــَرِة السُّ َكْث
فالعنــوان بمــا هــو نظــام ســيميائي واســع الــدالالت يمكــن أن يســاعدنا فــي تفكيــك شــفرة األثــر األدبــي 
بــال كبيــر عنــاء الســتقصاء باطنــه، إال بمــا يســاعد فــي اســتخالص العالقــة بيــن العــام والخــاص والمجمــل 

والمفصــل، لمــا يقــوم عليــه مــن تكثيــف لغــوي إجاعــًة للفــظ وإشــباًعا للمعنــى.
ولــه فــي مختلــف اللغــات داللــة مشــتركة وردت فــي الموســوعة الكونيــة باللغــة الفرنســية ســواء فــي اللغــة 
الفرنســية Titre أو اإلنكليزيــة أو اإليطاليــة  Titroأو اإلســبانية  Titoloأو الالتينيــةTitulus  فهــو الالفـــته ُتعلَّــق علــى 

الــدكان، والملصقــة توضــع علــى القــارورة والمعّلقــة فــي عنــق العبــد ُأعــّد للبيــع.(14)
ــا لــوي هــوك HOEK Leo H.  فــي كتابــه »وســم  ومّمــن بــرز فــي دراســة هــذه العتبــة بوصفهــا نًصــا موازًي
العنــوان« وقــد عّرفــه أنــه: »مجمــوع الّدالئــل اللســانية )كلمــات، وجمــل، وحتــى نصــوص( قــد تظهــر علــى 

رأس النــص لتــدّل عليــه، وتعينــه، وتشــير إلــى محتــواه الكّلــي، ولتجــذب جمهــوره المســتهدف.«(15)
 ولقــد أشــار جــرار جينيــت Gérard Génete فــي »عتبــات« Seuil إلــى انتســاب العنــوان إلــى المتعاليــات 
ــات،  ــي، والمقّدم ــوان الفرع ــوان، والعن ــا العن ــص، ومنه ــة بالن ــة المحيط ــوص الموازي ــي النص ــة وه النصي

ــن داخــل النــص وخارجــه. ــن أي بي ــن منزلتي ــة بي ــه فــي منزل والهوامــش(16) مــا يجعل
ومــن ثــم كان النظــر فــي هــذا المســتوى إلــى مكانتــه االختزاليــة ودوره فــي اقتصــاد المعنــى بمــا يناســب في 
تغطيــة النصــوص الكثيــرة والنفــاذ إلــى أعماقهــا فــي الوقــت نفســه، إحاطــة بهــا مــن جهــة المبنــى والمعنــى. 
وقــد اخترنــا نمــاذج مــن األدب التونســي لمعالجــة عتبــة مــن عتباتهــا لتســاعدنا فــي اســتخالص »أدبيــة« أدب 
الســجون أي مــا »ُيعنــى بتلــك الخصائــص المجــّردة التــي تصنــع فــرادة الحــدث األدبــي«(17) أو »روائيـــته« 

بعبــارة صــالح الديــن بوجــاه، بوصفهــا »منــاط وصــف وفهــم وتفســير وتأويــل للنــص الروائــي.«(18)

(10)  المرجع نفسه، ص336.
(11)  ابن منظور، مادة )عنن(.  
(12)  المرجع نفسه، ص106.

(13)  المرجع نفسه.
(14)  الهميسي، ص101.

(15) Leo H. Hoek, La marque du titre: Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, (New York: De Gruyter 
Mouton, 1981), p5.

(16)  Genette, p8.

ــال  ــرب: دار توبق ــان(، ط2 )المغ ــالمة )مترجم ــن س ــاء ب ــوت ورج ــكري المبخ ــعرية، ش ــودوروف، الش ــان ط (17)  تزفيط
للنشــر، 1990(، ص23.

(18)  صــالح الديــن بوجــاه، مقالــة فــي الروايــة، ط1 )بيــروت: الدراســات الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1414هـ- 
1994م(، ص7.
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3 - أدب السجون

ــا أدب  ــّمى أيًض ــه يس ــجون« فإّن ــهرها »أدب الس ــن كان أش ــذا األدب، فلئ ــمة له ــميات الواس ــّدد التس تتع
القمــع، وأدب االعتقــال والمعتقــالت، واألدب السياســي، وأدب القهــر، وأدب الحريــة، لمــا يرومــه مــن ســرد 

أطــوار حيــاة الســجين السياســي فــي بيـــئته المغلقــة طالــت أو قصــرت.
وهــو تعبيــر إبداعــي عــن تجربــة واقعيــة أو تخيـــيلية تــدور حوادثهــا فــي الســجون أو فــي خيــال الكاتــب، 
ــة  ــق تجرب ــات لتوثي ــض الكتاب ــت بع ــام، إذ تمّحض ــف الع ــذا التوصي ــن ه ــس ع ــي تون ــرج األدب ف وال يخ
الســجن، بقلــم الكاتــب الــّراوي والبطــل فــي آن، أو علــى لســان أحــد األبطــال الحقيقييــن أو الوهمييــن.(19)
ــد  ــا، فق ــة وضيقه ــرة الحري ــاع دائ ــب اتس ــف بحس ــي التألي ــا ف ــهد تفاوًت ــذا األدب ش ــور ه ــر أّن ظه غي
ــن 1903  ــتقالل )م ــة االس ــم دول ــة زعي ــائل بورقيب ــى رس ــًرا عل ــتقالل حك ــر االس ــجن إث ــة الس ــت تجرب كان
إلــى 2000( بوصفــه »المجاهــد األكبــر«.(20) وبعــد بورقيبــة فتــح المجــال لكتابــة مذكــرات وزرائــه وزعمــاء 

ــش.(21) ــزل والتهمي ــي والع ــة النف ــوا رحل ــن عاش ــة الذي ــة الوطني الحرك
ولّمــا شــهدت البــالد مرحلــًة عنيفــًة فــي بدايــة تســعينيات القــرن الفــارط خــالل المواجهــة بيــن الســلطة 
ــة  ــب والمراقب ــت التعذي ــيء أو تح ــل البط ــاالت القت ــرت ح ــات، فكث ــرة الحّري ــرت دائ ــالميين انحس واإلس
اإلداريــة الشــديدة التــي دفعــت بسجيـــنين سياسيـــين إلــى االنتحــار،(22) وقــد جنـّـدت الســلطة أكثــر مــن 160 
ألــف عــون أمــن مدنــي ورســمي(23)  ليحصــدوا حصيلــة أكثــر مــن 25 ألــف ســجين سياســي فــي الفتــرة بيــن 

و2005م.(24)  1990
فكانــت أشــواق الحريــة بذلــك بحجــم وقائــع القمــع ومســارات الحصــار والقهــر، لذلــك لــم تتــواَن فئــة 
مــن المســاجين والمبدعيــن عــن توثيــق حصــاد مــا ســمي بـ»ســنوات الجمــر«(25) مــن خــالل األعمــال األدبيــة 

ريــن والمطاَرديــن. والدراميــة والفنيــة التــي احتفلــت بالشــهداء والســجينات والســجناء والمهجَّ
فمــا خصائــص الكتابــة األدبيــة الســجنّية فــي تونــس بعــد الربيــع العربــي؟ وإلــى أي مــدى تنطــق العناويــن 

الروائيــة بمضمــرات المتــن الحكائــي؟ 

(19) التومي، ص10.
(20)  محمــد الشــعبوني، »أدب الســجون ورســائل بورقيبــة«، الفكــر، الجــزء1، العــدد5 )شــباط/ فبرايــر 9691(، ص83- 34. 

والجــزء2، العــدد6 )آذار/ مــارس 9691(، ص24-33.
(21)  انظــر قائمــة المؤلفــات التــي كتبــت فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي: فــوزي الصدقــاوي، قلــم ومتاريــس: مقــاالت 

فــي تاريــخ الزمــن الحاضــر، ط1 )تونــس: مطبعــة بلكاهيــة، 2011(، ص4.
(22)  المرجع نفسه، ص46.
(23)  المرجع نفسه، ص16.
(24)  المرجع نفسه، ص53.

ــة عــن االضطهــاد الفكــري واســتهداف اإلســالم فــي تونــس، ط1  (25)  المنصــف بــن ســالم، ســنوات الجمــر: شــهادات حّي
)د. م: د. ن، 2014(.
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ثانًيا: أدب السجون في تونس بعد الربيع العربي

يقتضــي التعييــن التاريخــي منــذ البدايــة التغاضــي عــن المؤلفــات التــي أنشــئت قبــل هــذا التاريــخ، ســواء 
ــة  ــابقة للحظ ــة والس ــوص المؤسس ــض النص ــك بع ــد بذل ــل، ونقص ــق أم التخيي ــس التوثي ــن جن ــت م أكان
الحريــة واالنبثــاق الثــوري، ومنهــا »كريســتال« جليلبــار النقــاش(26)، و»الحبــس كــّذاب والحــّي يــرّوح« لفتحي 
بلحــاج حيــي(27)، و»مناضــل رغــم أنفــك« لعبــد اجلّبــار املــّدوري(28)، النتســابها إلــى الحقبــة البورقيـــبية(29) أو 
النوفمبريــة(30) وهــي نصــوص نضاليــة ســاخرة لمناضلـــين يســاريين ترجمــوا مشــاهد مــن النضــال الســجني، 
ومنهــا نصــوص إبداعيــة تخييلـــية مثــل »آخــر الرعيــة« لبوبكــر العيــادي(31)، و»دروب الفــرار« حلفيظــة قــارة 
بيبــان(32)، و»عيــد المســاعيد« لرضــوان الكــوين(33)، و»أبنــاء الســحاب« ملحمــد اجلابــي(34)، و»تراتيــل آلالمهــا« 
لرشــيدة الشــارين(35)، وهــي نصــوص يمكــن تصنيفهــا ضمــن روايــة القمــع فــي تونــس الشــتغالها علــى واقــع 
االســتبداد السياســي وقهــر المواطنيــن فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة اليوميــة »ورهانهــا تقليــم مخالــب القمع 

واالحتجــاج عليــه«.(36)
ــة  ــي مرحل ــمت ف ــر، رس ــع والقه ــاهد القم ــر مش ــن تصوي ــا م ــا فيه ــاب لم ــارج الحس ــة خ ــذه المدّون فه
ــوال  ــا أح ــتح فيه ــي تنفـ ــردية الت ــفة الّس ــح والمكاش ــن دون التصري ــاء م ــح واإليم ــرت التلمي ــتبداد، فآث االس

ــع. ــذات والمجتم ــات ال ــا بعذاب ــراف تعريًف ــوح واالعت ــى الب ــس عل النف
لذلــك آثرنــا التوّقــف عنــد مدّونــة أدبّيــة ظهــرت إثــر المســار الثــوري، فــي ســياقات تســمح بالتعبيــر الحــّر 
والكلمــة الحــّرة علــى ســبيل التوثيــق أو اإلبــداع أو المحاســبة، وتتكــّون مــن نصــوص متفاوتــة، مــن حيــث 
ــالمي  ــج اإلس ــا المنت ــب عليه ــد وإن غل ــة الرواف ــر، ومتنّوع ــر، والتعبي ــق، والتصوي ــل، والتوثي ــم التخيي حج
ــد  ــس مه ــت تون ــد كان ــة، وق ــة الثوري ــذه الحقب ــي ه ــوع ف ــم والن ــة الك ــن جه ــا م ــوًرا الفًت ــهد حض ــذي ش ال

ــر 2011. ــي/ يناي ــون الثان ــذ 14 كان ــي من ــع العرب الربي

(26) جيلبار النقاش، كريستال )تونس: دار صالمبو للنشر والتوزيع، 2017(.
(27) فتحــي بلحــاج يحــي، الحبــس كــّذاب والحــّي يــرّوح: ورقــات مــن دفاتــر اليســار فــي الزمــن البورقيبــي- كلمــات عابــرة، 

ط3 )د. م: د. ن، 2010(.
(28) عبد الجبار المدوري، مناضل رغم أنفك )تونس: دار الفينيق، 2011(.

ــم أول  ــدة حك ــي م ــر 1987 وه ــي/ نوفمب ــرين الثان ــى تش ــو 1957 إل ــران/ يوني ــن 25 حزي ــبية م ــة البورقيـ ــد الحقب (29) تمت
ــة. ــب بورقيب ــتقلة الحبي ــس المس ــس لتون رئي

ــون  ــى 14 كان ــر 1987 إل ــي/ نوفمب ــرين الثان ــن 7 تش ــي م ــن عل ــن ب ــن العابدي ــم زي ــن حك ــي زم ــة ه ــة النوفمبري (30) الحقب
ــر 2011. ــي/ يناي الثان

(31)  أبو بكر العيادي، آخر الرعية، ط2/ ط1 )تونس- بيروت/ باريس: مسكلياني للنشر/ د. ن، 2018/ 2002(.
(32) حفيظة قارة بيبان، دروب الفرار )تونس: سراس للنشر، 2003(.

(33) رضوان الكوني، عيد المساعيد، ط1 )د. م: الشركة التونسية للنشر، 2005(.
(34) محمد الجابلي، أبناء السحاب )تونس: مطبعة فن الطباعة، 2010(.

(35) رشيدة الشارني، تراتيل آلالمها )بيروت: دار العربية للعلوم، 2011(.
(36) منية قارة بيبان، رواية القمع في تونس: نقوش عربية، ط1 )تونس: د. ن، 2013(، ص-9 10.
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ا: خصائص العنوان
ً
ثالث

نلــج خطــاب العتبــات النصيــة بوصفهــا نصوًصــا موازيــًة تفســح لنــا مجــال التــدرج فــي معالجــة النصوص، 
انتقــااًل مــن الخــارج إلــى الداخــل، وتحــّواًل مــن الداخــل إلــى الخــارج، مــن دون التوقــف عنــد أثــر علــى 
حســاب البقيــة، مــن أجــل اســتخالص المشــترك الفنــي والداللــي مًعــا، أو مــا يســّميه التومــي بـ»محنــة الكتابة 

وكتابــة المحنــة«.
وســندرس العنــوان بمــا هــو أهــم العتبــات وأّولهــا ظهــوًرا وبــروًزا، ســواء علــى مســتوى التشــكل البصــري 
أو لحظــة الكتابــة، بهــدف اســتقصاء خصائصــه المعجميــة، وأبعــاده المرجعيــة، ومحمولــه الّرمــزي والّداللــي، 

مــن أجــل التعــّرف إلــى المكّونــات الجمالّيــة والروافــد التاريخّيــة التــي يمتــح منهــا الكّتــاب نصوصهــم.

سنة الكاتبعنوان الكتابالرقم
النشر

الخصائص

من أيام سجينة 1
خارج األسوار

الطول2015بختة الزعلوني
من جنس اليوميات

الخلفية النسوية
المعجم السجني

بشير الخليفي– المدغور2
رحمة بن سليمان

معجم العنف والقوة والجريمةد. ت
مفردة معرفة– استعمال العامية

معجم سجني2011-دراقة3
كلمة مفردة نكرة

معجم وجداني نفسي2014-غصة4
كلمة مفردة نكرة

معجم سجني مكاني2018-سيلون5
كلمة مفردة نكرة

انزياح واستعارة وتركيب2012حميد عبابديةجمرة في القلب6
معجم وجداني

كلمة مفردة2011خديجة التوميالشتات7
معجم التهجير والنفي.

مركب- انزياح بالغي- معجم التهجير 2013-حصاد الشتات8
والنفي
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برج الرومي: أبواب 9
الموت

معجم سجني مكاني2011سمير ساسي
عنوان فرعي

عنوان قبلي وبعدي
معجم سجني مكاني2019-بيت العناكش10

مركب إضافي تعريفي
معجم طبيعي- الشعرية2010-خيوط الظالم11

مركب إضافي تعريفي

معجم مكاني -التهجير والمنفى2014عادل النهديدرب العالني12
المعجم األسطوري2013عبد الجبار المدوريتحت الرماد13

الشعرية
حصاد الغياب: اليد 14

الصغيرة ال تكذب
عبد الحميد 

الجالصي
مركب إسنادي2016

الطول
اإليحاء والغموض

عبد الحفيط الدكتاتور15
الخميري

معجم سياسي2012
مفردة معّرفة

عبد الحميد المنعرج16
العداسي

معجم مكاني2018
مفردة معرفة

الغموض والتعمية

أسماء األعالم2018-مريم وإبراهيم17
التركيب والترميز

الفريد. مجموعة 18
اإلنقاذ الوطني

العنوان الفرعي2021-
المعجم السياسي

الشعرية2018عبد اللطيف العلويأسوار الجنة19
التركيب بٌاإلضافة

المعجم الديني

الشعرية2018-بيض األفعى20
التركيب باإلضافة

الغموض
معجم الطبيعة

الغموض2017-الثقب األسود21
التركيب اإلضافي
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ازدواجية لغوية )األمازيغية والفصحى(2015فتحي بن معمرأززلف: حرقان22
معجم ديني2012كمال الشارنيأحباب الله23

تركيب إضافي
الشعرية

معجم سياسي2012لطفي السنوسيانتماء24
التكثيف الداللي

خنساء في سجن 
النساء

محمد عز الدين 
الجميل

الشعرية2022
التناص

الرمزية واإليحاء

من أيام المحتشد: 24
محنة طلبة مجندين 

في معتقل رجيم 
معتوق في سنين 

الجمر

محمد الساسي 
المنصوري

الطول والتفصيل2019
اليوميات

المعجم السياسي
العنوان الفرعي

مضايا: صراع 25
الذاكرة والجدار

العنوان الفرعي2016مراد العوني العبيدي
المعجم السجني

معجم سجني2020منذر العربي9 أفريل26
الرمزية واإليحاء

لمــا ضبطــت نظريــة العنونــة مــع لــوي هــوك شــروًطا مخصوصــًة فــي صناعــة العنــوان بوصفــه نًصــا موازًيــا 
ــرة،  ــرقة ومني ــات مش ــى عتب ــات إل ــل العتم ــا لتحوي ــه عليه ــب التنبي ــد وج ــي، فق ــن الحكائ ــى المت ــا إل مفضًي

يهتــدي بهــا القــارئ إلــى مقاصــد الكاتــب وأغراضــه مــن الكتابــة.(37)
فمــن شــروط العنــوان أن يكــون متميــًزا spécifique فــال يشــابه غيــره مــن العناويــن تجنًبــا للبــس والتداخــل 
ــد العــدايس، إذ  ــد احلمي ــا إخــالاًل بهــذا الشــرط فــي كتــاب »المنعــرج« لعب ــة والتعييــن، وقــد تبّينّ فــي اإلحال
ــها.(38) وإن كان  ــمية نفس ــاريس بالتس ــى الف ــة مصطف ــو رواي ــية وه ــرة المدرس ــي الذاك ــا ف ــا مألوًف ــل نًص يماث
المقصــود بالمنعــرج عنــد العداســي هــو االنعطافــة مــن الحيــاة العســكرية إلــى العمــل الميدانــي فــي مواجهــة 
الســلطة ضمــن مجموعــة اإلنقــاذ الوطنــي 1987،(39) يقــول الكاتــب« كان يــوم 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

(37) HOEK, pp. 11-14.  

(38) مصطفى الفارسي: المنعرج )تونس: دار الحركات للنشر، د. ت(، ص180.
ــر  ــي/ نوفمب ــرين الثان ــوم 8 تش ــة ي ــى بورقيب ــالب عل ــوا لالنق ــن خطط ــكريين ومدنيي ــن عس ــة م ــذه المجموع ــون ه (39)  تتك
1987 غيــر أّن ابــن علــي رئيــس الحكومــة حينهــا قــد تفطــن لخطتهــم فاســتبقهم يــوم 7 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1987 

ــم فتــح التحقيقــات والمحاكمــات مــع المتهميــن والمشــبوهين. ث
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ــا نفســي، ذلــك الموظــف المنضبــط والضابــط الناجــح  بمنزلــة البــرزخ أو الفاصــل بيــن فتــرة كنــُت فيهــا أن
ــي  ــك الراض ــي، ذل ــا نفس ــا أن ــُت فيه ــرى كن ــرة أخ ــن فت ــده؛ وبي ــم لبل ــه ث ــص لل ــال، المخل ــّون لأجي والمك
بقضــاء اللــه تعالــى، الناطــق بكلمــة الحــق«(40). خالًفــا لمــا أراده الفــاريس مــن انعــراج فــي المســار المهنــي 

ألحــد ابطالــه مــن الحيــاة الصحافيــة إلــى العمــل الزراعــي التنمــوي.
والشــرط الثانــي هــو الوضــوح حتــى يســتهدف العنــوان غرضــه ويبــــين غايتــه مــن دون تعميــة وإلغــاز، 
ويكــون ذلــك بتجنــب االســتعارات البعيــدة، والرمــوز الغامضــة، مراوحــة بيــن البالغــة واإلبــالغ، فــال يحتــاج 
ــة الغمــوض، وال  ــد اإليضــاح وتجلي ــة لمزي ــة أو الثانوي ــن الفرعي ــكاء علــى العناوي ــى االت ــذ إل المؤلــف حينئ

يتــرك األمــر إلــى القــارئ الكتشــاف رهانــات العنــوان خــالل الغــوص فــي المتــن الحكائــي.
فحينمــا نّطلــع علــى عنــوان »اليــد الصغيــرة ال تكــذب« مــن سلســلة حصــاد الغيــاب لعبــد احلميــد اجلاليص، 
ــه التــي ترســم، أو  ــد ابنت ــرة هــي ي ــد الصغي فــال نفهــم المقصــود إال بعــد الغــوص فــي عــدة صفحــات، فالي
تحيــي، أو تكتــب، فتكــون منبئــة بمــا تحلــم بــه مــن لقــاء وانفــراج قريــب: »كانــت أّمــي تعاتبنــي: دع البنيــة 
فهــي ال تــزال صغيــرة، وال يمكنهــا اســتيعاب مــا تكتبــه لهــا، وكنــُت أجيــب: ســتفهم مــا أكتــُب، يوًمــا مــا.«(41) 
فهــل يهتــدي المتلقــي إلــى هــذا المعنــى قبــل مباشــرة النــص؟ وهــل يحقــق العنــوان ههنــا شــرط الوضــوح 

والتخصيــص؟ 
وقــد يحيلنــا العنــوان فــي نمــاذج كثيــرة علــى مســيرة الحــوادث، رحلــة فــي الســجن أو خارجــه، أو ســياحة 
ــه،  ــة طريق ــك بخارط ــو ماس ــرة وه ــالكه الوع ــلك مس ــارئ ليس ــع الق ــد م ــة العق ــون بمنزل ــى، فيك ــي المنف ف
ــك أّن  ــن ذل ــق، م ــة النف ــي نهاي ــدو ف ــذي يب ــور ال ــض الن ــتضيئ ببع ــو يس ــرة وه ــوض المغام ــئ لخ كالمتهي
»حصــاد الشــتات« عنــوان منبــئ برحلــة التيــه والفــرار مــن الســجن والمطــاردة، شــأن هيثــم فــي هــذه الروايــة 
»وبــدأت رحلتــي مــع التخفــي فــي هــذه الصحــراء، لــم ييأســوا فبثــوا العيــون ونفــذوا المداهمــات الغــادرة 

ولكنــي طــّورت حاســة التوقــع، كان يلقــي بــي الكثيــب إلــى الكثيــب أنتقــل مــن واحــة إلــى أخــرى«(42)
ويشــترط ثالًثــا أن يكــون العنــوان جذاًبــا محقًقــا مقصــد التســويق واالنتشــار، إذ ال يكتــب المؤلــف لنفســه 
بــل لجمهــور عريــض وقــارئ مخصــوص، فالعنــوان نقطــة اللقــاء مــع المتلقــي العرضــي الــذي يصادفــه األثــر 
األدبــي مــن دون أن يكــون معنًيــا بمطالعتــه، فحســبه منــه أّولــه كبــرق خلــب يوعــده بالمطــر مــن دون أن ينــزل 

أو نهايتــه وقــد يكــون وميــض خيــر وبركــة.
فعنــوان »أحبــاب اللــه« جــاذب ومثيــر شــأن »أســوار الجنــة« لكونــه مفارًقــا لحقيقــة الّســجن الجحيــم، غيــر 
أّن تحــّول حيــاة الّســجين الّسياســي إثــر إطــالق ســراحه إلــى ضــرب مــن المراقبــة األمنيــة واإلداريــة اللصيقــة 
ــواره  ــن أس ــًة، وم ــجن جنّ ــن الّس ــل م ــة، تجع ــات االجتماعي ــل، والعالق ــزاق، والتنق ــول دون االرت ــى تح حت

أشــواًقا إلــى الحريــة ال أشــواًكا فحســب.
يقــول عبــد اللطيــف علــوي: »كنــت فــي ســّن الرابعــة والثالثيــن، وكان قــد مضــى عامــان علــى خروجــي 
ــت  ــة وجّرب ــة والبطال ــر الحاج ــى جم ــت عل ــد أن تقلب ــر؛ وبع ــجن الكبي ــى الس ــي إل ــرج الروم ــجن ب ــن س م

(40) عبد الحميد العّداسي، المنعرج )د. م: د. ن، 2018(، ص129.
(41) عبد الحميد الجالصي، حصاد الغياب: اليد الصغيرة ال تكذب )د. م، مكتبة تونس، 2016(، ص27.

(42) خديجة التومي، حصاد الشتات، ط1 )د. م: مكتبة تونس، 2013(، ص64.
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ــورة  ــمه لص ــي رس ــذ ف ــوان حينئ ــة العن ــن جاذبّي ــل«(43) فتكم ــا بالفش ــاءت كله ــة ب ــن حيل ــر م ــي أكث ــي ف حظ
للســجن متمايــزة عــن المألــوف، وفــي ذلــك ترجمــة لمحنــة الّســجين الّسياســي فــي تونــس إذ تتجــاوز حــدود 

األســوار لتحــّول الوطــن إلــى ســجن كبيــر.
ومــن أوجــه جاذبيــة العنــوان توازنــه، وكثافتــه، واختزالــه للمعنــى مــن دون الحاجــة إلــى اإلطالــة والشــرح 
ــون  ــة المت ــاكلة عنون ــى ش ــة عل ــة طويل ــى جمل ــوان إل ــة العن ــّول الفت ــي تح ــة الت ــن الفرعي ــة العناوي وإضاف
القديمــة، وقــد عثرنــا علــى نمــاذج كثيــرة مــن العناويــن التــي آثــرت اقتصــاد اللفــظ وتكثيــف المعنــى شــأن 
ــا المعارضــة للســلطة، مــن أصحــاب الصبغــة الخاصــة، وقــد  »انتمــاء« الموحــي بالنســب إلــى األيديولوجي
كانــت تهمــة »االنتمــاء إلــى جمعيــة غيــر مرّخــص بهــا« ســبًبا فــي ســجن اآلالف مــن المناضليــن والمتعاطفين 

معهــم، واألبريــاء مــن عامــة المجتمــع، لمجــرد الشــبهة.
ولــم يكتــِف لطفــي الســنويس صاحــب الكتــاب بالعنــوان المكثــف بــل أضــاف لــه عنواًنــا فرعًيــا شــارًحا 
»شــهادات حيــة مــن مســلك التعذيــب الســجني فــي تونــس بيــن 1990 و2008« وفــكك الكلمــة المفــردة 
)انتمــاء( ليحّولهــا إلــى مركبــة مــن ضميــر المخاطــب )أنــت( وشــتائم ملحقــة بهــا فــي شــكل طريــف )أنــت 
صفــر- أنــت كلــب- أنــت خنزيــر((44) فاالنتمــاء جريمــة وأّي جريمــة فــي عــرف االســتبداد والقهــر، طالمــا 
أنــه معاَرَضــة للســلطة القائمــة، لذلــك تشقـــقت منــه عبــارات منتقــاة مــن معجــم الشــتم والبــذاءة الــذي يجلــد 

بــه الّســجان ســجناء الــرأي.
ــون  ــا ليك ــئ إليه ــة يوم ــه، وقضي ــل علي ــا  la Thémathiqueيحي ــوان موضوًع ــون للعن ــم أن يك ــن المه وم
ــاب االعتمــاد علــى موضــوع المــكان  ــار بعــض الكّت ــا ذا معنــى ومضمــون واضحيــن، لذلــك اخت نًصــا الفًت
)بــرج الرومــي: 9 أفريــل- ســجن النســاء- المحتشــد- درب العالنــي- بيــت العناكــش( بمــا يجعــل القضيــة 
بّينــة، حتــى يعلــم الجمهــور الواســع أنــه إزاء نــص أدبــي مــن أدب الســجون، وأّن الفضــاء مــن صميــم الواقــع 
ــن  ــاريين والقوميي ــن اليس ــلطة م ــي الّس ــت معارض ــي احتضن ــة الت ــجونه التاريخي ــاق س ــن أعم ــي، وم التونس

واإلســالميين طيلــة عقــود منــذ فجــر االســتقالل.
وقــد يرتبــط موضــوع العنــوان بالزمــان، »مــن أيــام ســجينة خــارج األســوار« ليكشــف عــن جنــس اليوميات 
وجنــس البطــل وفضــاء حركتــه مــن خــارج الســجن ال مــن داخلــه، ويعبــر عــن خصوصيــة التجربــة الموصولة 
ــام المحتشــد« الســتقطاب فئــة معينــة مــن القــراء تشــدها وشــائج الذكــرى  ــاًل »مــن أي بالنضــال الطالبــي مث
إلــى ذلــك الزمــان أو المــكان. وقــد تضبــط هــذه العتبــة جنــس البطــل »ســجينة –خنســاء« وتعيــن األســماء 
المســتعارة »مريــم وإبراهيــم« وتضبــط الفئــة السياســية المقصــودة »محنــة طلبــة مجنّديــن فــي معتقــل رجيــم 
ــا، ألنــه يمكــن أن يكتفــي بالعتبــة مــن دون  معتــوق« ليتعــرف الجمهــور المســتهدف، وهــو غيــر القــّراء طبًع
ضــرورة المــرور إلــى المتــن القصصــي، علــى موضــوع الكتــاب ومضمونــه ومســالكه األيديولوجيــة وعوالمــه 

الســردية ومســاراته الفنيــة.(45)
تحيلنــا هــذه الخصائــص علــى كــون العنــوان عتبــة ضروريــة لولــوج عوالــم النــص، وقــد تنّوعــت صيغــه، 
فمنهــا الموجــز والطويــل، ومنهــا الشــعري والمباشــر، ومنهــا الّدينــي والّسياســي، ومنهــا الّزمانــي والمكانــي، 

(43) عبد اللطيف علوي، أسوار الجنة )تونس: دار إشراق للنشر، 2018(، ص16.
(44) لطفي السنوسي، انتماء، ط2 )د. م: د. ن، 2012(، ص192.

(45) Génete, P73. 
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بمــا يوّجــه مســار اهتمــام المتقّبــل وفــق اســتراتيجيات فــي اإلغــواء واإلغــراء فاتنــة ومثيــرة بــل مســتفّزة أحياًنا، 
فهــي تعتنــي بالنــص علــى نحــو مــا ألــّح عليــه الشــكالنيون والبنيويــون فــي دراســة الفضــاء النصــي.(46)

رابًعا: أشكال العناوين

ــا مــن مباحــث »شــعرية التجريــب والحداثــة فــي الروايــة العربيــة« إذ يشــكل  يصنــف العنــوان اليــوم مبحًث
جــزًءا مــن الحداثــة الروائيــة/ أو الروايــة الحداثيــة، وقــد انســلخت الّرواية مــن األشــكال القديمــة القائمة على 
الســجع والتوقيــع بحًثــا عــن »أنســاق جماليــة ودالليــة تســم مختلــف العناصــر التكوينيــة للعمــل الروائــي«(47) 
ولّمــا كان كتــاب الّروايــة الســجنية واعيــن بجماليــة العنــوان وشــعريته وقــد تجــاوزوا محنــة التخفــي والتعميــة 
إلــى منحــة الوضــوح والتجليــة، فقــد اشــتغلوا علــى نجاعــة العنــوان »الّرســالي« الــذي يضمــر رســائل إلــى 
الرائــي أو القــارئ تنــذره بألغــام النــص وأنغامــه، ويتــّوج صاحبــه بتــاج االنتمــاء إلــى قوافــل المناضليــن الذيــن 

ســاهموا فــي صناعــة فجــر الّربيــع العربــي.
وتمثــل شــعرية العنــوان انزياًحــا عــن المألــوف، وَخْرًقــا للســائد اللغــوي، »فبمجــرد مــا يتحــول الواقــع إلــى 
كالم، يضــع مصيــره الجمالــي بيــن يــدي اللغــة، فيكــون شــعرًيا«(48) وانتهــاًكا لقواعــد االســتعمال، بمــا يســميه 
روالن بــارت جــاوز الدرجــة الصفــر مــن الكتابــة، حتــى يغــدو العنــوان نًصــا والنــص عنواًنــا.(49) لذلــك نقــف 
ــة فــي أدب  ــة العناويــن المتداَول ــاح الداللــي ومســتويات الخــرق األدبــي الســتقصاء ماهي عنــد أوجــه االنزي

الســجون فــي تونــس وحقيقتهــا:
العنــوان متناًصــا: تحضــر »الخنســاء« عنواًنــا لروايــة ســجنية »خنســاء فــي ســجن النســاء«(50) لتحيــل   - 1

القــارئ علــى قصــة المــرأة العربيــة المكافحــة، وهــي صابــرة ثابتــة فــي مواجهــة الفواجــع. 
والخنســاء فــي الذاكــرة الشــعرية عنــوان الفــت لبكائيــة المــرأة وفاجعتهــا فــي أخيهــا صخــر عنــد مواجهــة 
ــُل فــي الّروايــة فــي صــورة المناضلــة »ســلوى البجــاوي« فــي عالقتهــا بشــقيقها حيــن  رحــى الحــرب. وتمثَّ
خوفهــا عليــه مــن االعتقــال، أو خوفــه عليهــا مــن االغتصــاب، فيدفعهــا إلــى الــذود عــن شــرفها فــي األحــوال 
ــى  ــررِت إل ــو اضط ــى ل ــوال، حت ــاع واألح ــت األوض ــا كان ــرفك مهم ــن ش ــل م ــي الني ــاًل: »ال تقبل ــا قائ كّله

االنتحــار، حتــى لــو قتلــِت نفســِك.«(51) 
ــد  ــرم،(52) وق ــن الج ــا م ــلطة لبراءته ــن الس ــو م ــب العف ــر طل ــت تحري ــا وأب ــه جالده ــي وج ــدْت ف فصم

ــي،  ــي العرب ــز الثقاف ــرب: المرك ــان/ المغ ــي، ط1 )لبن ــد األدب ــور النق ــن منظ ــردي م ــص الس ــة الن ــي، بني ــد لحمدان (46) حمي
ص55.  ،)1991

(47) بوشوشــة بــن جمعــة، شــعرية التجريــب والحداثــة فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة )تونــس: المغاربيــة لطباعــة وإشــهار 
ــاب، 2021(، ص71. الكت

ــة اللغــة الشــعرية، محمــد الولــي ومحمــد العمــري )مترجمــان(، ط1 )المغــرب: دار توبقــال للنشــر،  (48) جــان كوهيــن، بني
ص37.

(49) بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، ط1 )األردن، وزارة الثقافة العامة، 2001(، ص90.
(50) محمد عز الدين الجمّيل، خنساء في سجن النساء )تونس: دار يس للنشر، 2022(، ص400.

(51) المرجع نفسه، ص36.
(52) المرجع نفسه، ص 105.
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كانــت واعيــًة بأنهــا تدفــع ضريبــة التزامهــا، ووعيهــا بضــرورة الّدفــاع عــن قناعاتهــا وواجــب حمايــة أخيهــا 
مــن االعتقــال فــي فتــرة المطــاردة األمنيــة »وفــي ســبيل اللــه يهــون كل شــيء«(53) ولــم تكــن الخنســاء فــي 
ــٍي يســتجيب إلــى  ــر شــابة ســجينة روت معاناتهــا الســجنّية للكاتــب فصاغهــا علــى نحــٍو فن ــة األمــر غي نهاي

ــا. ــق مًع ــات الفــن والتوثي مقتضي
ــع  ــي التوقي ــيكي ف ــط الكالس ــن النم ــا ع ــه انزياًح ــوان وجماليت ــعرّية العن ــل ش ــاع: تمّث ــوان القن العن  - 2
بالّســجع، إلــى التوقيــع بالّصــورة والتخييــل، واســتنفار القــاع األســطوري الــذي يحقــق مقصــد التكثيــف، لمــا 
يقــوم عليــه مــن اســتعارات ذات عمــق داللــي منبــئ باالنبعــاث والحيــاة الجديــدة المبّشــرة بالحّريــة والحيــاة 
ــرة  ــطورة طائ ــوان أس ــف العن ــب خل ــك، إذ تحج ــا لذل ــاد«(54) أنموذًج ــت الرم ــة »تح ــت رواي ــق، وكان والح

ــا للثــورة والتمــّرد علــى الّســائد السياســي فــي عهــد االســتبداد والقهــر.  الفينيــق، لتجعلــه قناًع
العنــوان اإلشــاري: تتكثــف العناويــن ذات البعــد اإلشــاري إحالــة علــى الّزمــان أو المــكان، وقــد كان   - 3
هــذا الضــرب مــن العناويــن محظــوًرا لحساســية المســألة الحقوقيــة قبــل انبثــاق فجــر الربيــع العربــي، فكانــت 
اإلحالــة جاذبــة لجمهــور أدب الســجون، ومفّجــرة للحظــة المنــع، ومتجــاوزة الخطــوط الحمــراء المســطَّرة 
ســابًقا، لتســتحيل مفــردات الســجن بمختلــف فضاءاتــه الداخليــة والخارجيــة موضوًعــا للحكايــة، ومســرًحا 
للحــوادث، وكانــت روايــة »بــرج الرومــي«(55) ســابقًة فــي هــذا المجــال، إذ تحيــل علــى أفظــع الســجون التــي 
تحضــن أصحــاب األحــكام المطّولــة والمؤبــدة، ثــم تلتهــا روايــات إشــارية متعــّددة توثــق أســماء الســجون 
التــي أزالهــا النظــام المســتبد قبــل الثــورة علــى الرغــم مــن قيمتهــا التاريخيــة »9 أفريــل«(56)، وتحتفــظ باســم 
المعتقــالت »رجيــم معتــوق« وتحيــل علــى الفضــاءات الداخليــة مــن زنازيــن انفراديــة وســاحات التعذيــب 

»ســيلون«، فالّروايــة ذات بعــد توثيقــي بعناوينهــا قبــل أن توثــق بحوادثهــا وشــخوصها.
العنــوان املفــارق: لــم تخــُل بعــض العناويــن مــن مفارقــات بالغيــة ودالليــة انزياًحــا فــي األســلوب   - 4
وعــدواًل فــي الّصــور البالغيــة، تحقيًقــا للجماليــة التــي تخــرج بالّروايــة مــن ســياق المباشــرة والوضــوح إلــى 
ــدع  ــن يب ــان حي ــب الفن ــن الكات ــًة بي ــًة فارق ــن عالم ــذه العناوي ــون ه ــد تك ــارة، وق ــوض واإلث ــة والغم التعمي
صــوره وينحــت الفتاتــه، والكاتــب اإلنســان الــذي يتأّلــم ويرســم بأوجــاع الذاكــرة مشــاهد مــن معانــاة الــذات 
ــوط  ــب«، و»خي ــي القل ــرة ف ــة«، و»جم ــوار الجن ــة »أس ــد  رواي ــو نج ــذا النح ــى ه ــة، وعل ــردة والجماعي المف
الظــالم«، و»مــن أيــام ســجينة خــارج األســوار« وقــد تفــّردت بمفارقــات فــي صلــب العنــوان مــن جهــة، وفــي 

عالقتــه بالمتــن الحكائــي مــن جهــة أخــرى.
العنــوان الالفتــة: يحيــل العنــوان الالفتــة علــى شــعار سياســي أو مفــردة ذات محمــول نقــدي بــارز   - 5
فــي مواجهــة الســلطة والســلطان، وهــي وســيلة صادمــة للفــت االنتبــاه إلــى تحــّول منطــق الروايــة مــن التخّفي 
إلــى التجّلــي ومــن التلميــح إلــى التصريــح، ومثــال ذلــك روايــة »الدكتاتــور«(57) التــي تومــئ إلــى رمــز ســلطة 
االســتبداد والقمــع فــي ســنوات الجمــر، بمــا يجعــل محــور الحديــث والحــوادث كشــًفا لسياســات القمــع 

(53) المرجع نفسه، ص61.
(54) عبد الجبار المّدوري، تحت الرماد )تونس: دار الفينـيق، 2013(.

(55) سمير ساسي، برج الرومي: بواب الموت )تونس: منشورات كارم الشريف، 2011(.
(56) منذر العربي، 9 أفريل: ذكريات طفولة وحبوس )تونس: دار عليسة، 2021(.

(57) عبد الحفيظ الخميري، الدكتاتور )تونس: دار ميارة، 2012(.
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وتشــهيًرا بممارســات أجهــزة التســلط علــى الجميــع، وهــو مــا يتعــذر التفكيــر فيــه مــن قبــل.
ــا، إذ  ــتويات أصحابه ــاوت مس ــة، وتف ــتويات الكتاب ــّوع مس ــى تن ــة عل ــة عالم ــكال المتنّوع ــذه األش فه
ينحــدرون مــن مشــارب سياســية متباينــة، ومــن مســتويات تعليميــة شــتى، ومــن تخّصصــات علميــة وأدبيــة 

ــداع. ــل واإلب ــة التخيي ــى لحظ ــر إل ــق والتذّك ــة التوثي ــاوز لحظ ــات تج ــّوع درج ــك تتن ــة، لذل مختلف

خامًسا: بنية العناوين

للعناويــن بنيــة لســانية تقــوم علــى أطــراف التواصــل الثالثــة، تحقيًقــا لوظيفــة اإلبــالغ والبالغــة واإلبــداع، 
ــن  ــة المت ــبئة بماهي ــالة منـ ــي رس ــا، ه ــارئ مًع ــي والق ــالًة للرائ ــغ رس ــاب يبّل ــو خط ــث ه ــن حي ــوان م فالعن
الحكائــي  ومــدار وقائعــه، ومــن جهــة كونــه فنـًـا يحقــق بالبالغــة وظيفــًة جماليــًة اســتقصاًء لشــعرية الحديــث 

والحــوادث، ومــن موقعــه األدبــي ينتهــي إلــى مراقــي اإلبــداع تكثيًفــا وترميــًزا.
ــة لبنيــة العنــوان، مــن أجــل اســتجالء المقّومــات  ن ويمكــن أن نقــف عنــد هــذه العناصــر األســاس المكوِّ
اإلبداعيــة، واألبعــاد التداوليــة التــي يســتهدفها، ســواء فــي مســتوى البعــد اإلنجــازي أو المســتوى التأثيــري 

الممكــن، فــي عالقــة بســياقات المقالــة أو الفضــاء القصصــي.

Titreur :1 - المعنِون

تهتــّم دراســة العناويــن بواضــع النــص األصغــر الــذي يتدّلــى ثريــة مــن ثريــات النــص األكبــر أي الّروايــة، 
ونقصــد بذلــك المؤلــف الــذي يكــون عــادًة كاتــب النــص، غيــر أّن الناشــر فــي بعــض المــّرات قــد يكــون 
شــريًكا فــي التأليــف، أو هــو معــّدل المقتــرح األول، أو صاحــب الكلمــة األخيــرة وفــق مقتضيــات التســويق 

فــي الداخــل وفــي الخــارج.
والمعنــِون أصنــاف ثالثــة: فهــو المؤلــف الناقــل، والمؤلــف الناقــد، والمؤلــف المبــدع،(58) فالناقــل يوثــق 
الوقائــع، والناقــد يتخــذ منهــا موقًفــا ومســافًة للمراجعــة، والمبــدع يعيــد بناءهــا ليؤلــف بهــا عالًمــا جديــًدا، 
فهــو الــذي يتخّيــر عباراتــه وينتقــي مفرداتــه، بمــا يعّبــر عــن قــدرة إبداعيــة، تترجــم خلفيــًة فنيــًة تجلوهــا حالــة 

االنزيــاح، والتكثيــف، واإليحــاء، والترميــز.
ــي  ــاص ف ــن الّرص ــاًل ع ــيرته، بدي ــر مس ــدّون بالحب ــيرته وي ــم س ــت بالقل ــل ينح ــب مناض ــِون كات والمعن
القصــاص مــن جــالده، فعبــد احلميــد العــّدايس مثــاًل عســكري برتبــة نقيــب يــدّون محنتــه ليســتعيد ســلطته 
علــى زنــاد القلــم، ويطلــق أوامــره للحــروف لتصطــّف وفــق إرادتــه، منتظمــة فــي مغامــرة الكتابــة، ورحلــة 
العــذاب والتعذيــب، وبشــير الخلفــي مناضــل ميدانــي يســتل الحــروف مــن معجــم شــعبي يــراوح بيــن لغــة 

(58) محمــد القاضــي، الخبــر فــي األدب العربــي: دراســة فــي الســردية العربيــة )د. م: منشــورات كليــة اآلداب منوبــة، 1998(، 
ص481- 222.
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دراسات محك
العتبات النصّية في الّرواية السجنّية في تونس بعد الربيع العربي

ــن  ــر ع ــيلون«(61) ليعّب ــة«(60) و »س ــة«(59) و»دراق ــو بالع ــة وكانتل ــور. دول ــرام »المدغ ــل اإلج ــجون وحق الس
عمق تجربته السجنية.

فيكشــف المعنــِون حينئــٍذ عــن تجربتــه النضاليــة حيــن ينتصــب اســم المؤلــف إلــى جانــب العنــوان، فيبــدو 
عالمــًة مميــزًة فــي ظــّل تنافــس علــى تصــّدر قائمــة رمــوز الثــورة، وأقطــاب العدالــة االنتقاليــة، فــي مرحلــة 
انتقاليــة دقيقــة، تتســم بالمزايــدات السياســية ومحاولــة تتـــفيه التضحيــات وتهميــش النضــاالت التــي كانــت 

لبنــة مــن لبنــات صــرح الثــورة.
وقــد كان الحضــور اإلســالمي فــي هــذه المرحلــة الفًتــا مــن جهــة تدويــن النضــاالت الفرديــة والجماعيــة 
ــه  ــن قــد يكــون ل ــا بضــرورة اكتســاب جمهــوٍر مــن المتعاطفي ــِون واعًي فــي مواجهــة االســتبداد، وكان المعن
ــل  ــي تواص ــادة الت ــورة المض ــة الث ــي مواجه ــا ف ــًدا معنوًي ــون رصي ــد يك ــة وق ــارب االنتخابي ــي التج ــداه ف ص

تشــويه ســردّية الثــورة.

Titre :2 - العنوان

ــوازي  ــذي ي ــالي« ال ــح »األدب الرس ــالمية مصطل ــات اإلس ــت األدبي ــد عرف ــالة، وق ــة الّرس ــوان بمنزل العن
ــالل  ــن خ ــالص م ــر بالخ ــة تبش ــالة دعوي ــى رس ــوي عل ــي، إذ ينط ــادف، أو األدب السياس ــوم األدب اله مفه
ــة األدب  ــية نظري ــات الماركس ــت األدبي ــروع« وعرف ــدأ و»المش ــبيل المب ــي س ــة ف ــال والتضحي ــلك النض مس

ــة. ــة والطبقي ــورة العمالي ــر بالث ــة ويبش ــات الكادح ــن الطبق ــع ع ــذي يداف ــي ال ــتراكي الواقع االش
غيــر أّن مــا يمّيــز عناويــن اإلســالميين فــي هــذه الحقبــة الثوريــة خالًفــا للمتوقــع، أنهــا لــم تشــتغل بهاجــس 
التأصيــل، عبــر آليــة التســجيع أو التنــاص مــع القــرآن أو االقتبــاس مــن الحديــث النبــوي شــأن عناويــن أيمــن 
العتــوم الّروائيــة، رغــم التماهــي مــع كتــاب »أيــام مــن حياتــي« لزينــب الغــزايل، فــي عنــوان »مــن أيــام ســجينة 

خــارج األســوار« لبختــة الزعلــوين، وتنــاص روايــة »أحبــاب اللــه« لكــال الشــارين مــع النــص القرآنــي.(62)
فقــد كانــت العناويــن تخــوض مســلك التجريــب الحداثــي وتهــدف إلــى االنصهــار فــي ســياق المشــهد 
الثقافــي بمــا يحقــق مقصــد التنّصــل مــن شــبهة االنتمــاء الســلفي مــن جهــة، والنديــة مــع رمــوز اإلبــداع مــن 
اليســاريين الســابقين مــن جهــة أخــرى، فــال يخفــى التنافــس حــول ريــادة المشــهد الروائــي مــن خــالل الكتابة 
الســجنية فــي الفتــرة الالحقــة للثــورة، بــل يتجّلــى بوضــوٍح حضــور العناويــن أداًة فــي االســتقطاب والتحــاور 
المضَمــر داخــل الســاحة األدبيــة، إذ أطّلــت بعــض الكتابــات المحظــورة لتتصــدر المشــهد بمفــردات جديــدة 

فــي عالــم اإلبــداع األدبــي.

(59) بشــير الخلفــي ورحمــة بــن ســليمان، المدغــور: دولــة؛ وكانتلــو باّلعــة، ط1 )د. م: طبــع الشــركة التونســية للنشــر وتنميــة 
فنــون الرســم، د. ت(. يقصــد أن الدولــة قــد أخفــت جثــة المناضــل كمــال المطماطــي، وقــد قيــل إنهــا دفنتــه فــي أحــد 

أعمــدة الجســور، فــكأن الدولــة قــد ابتلعتــه.
(60) بشير الخلفي، دراقة: ستار يحجب الحقيقة، ط2 )تونس: دار ميارة للنشر والتوزيع، 2015(.

(61) بشير الخلفي، سيلون. كوم: مذكرات سجن 9 أفريل )تونس: دار ميارة للنشر والتوزيع، 2018(.
ٍة  ــٍة َعَلــى اْلُمْؤِمنِيــَن َأِعــزَّ ــُه بَِقــْوٍم ُيِحبُُّهــْم َوُيِحبُّوَنــُه َأِذلَّ ِذيــَن آَمنُــوا َمــْن َيْرَتــدَّ ِمنُْكــْم َعــْن ِدينِــِه َفَســْوَف َيْأتِــي اللَّ َهــا الَّ (62) »َيــا َأيُّ
ــُه َواِســٌع َعِليــٌم«.  ــِه ُيْؤتِيــِه َمــْن َيَشــاُء َواللَّ ــِه َواَل َيَخاُفــوَن َلْوَمــَة اَلِئــٍم َذلـِـَك َفْضــُل اللَّ َعَلــى اْلَكافِِريــَن ُيَجاِهــُدوَن فـِـي َســبِيِل اللَّ

ســورة المائــدة: اآليــة 54.
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Titraire 3 - المعنَون له

يمكــن أن نكتشــف المعنــَون لــه مــن جهتيــن فهــو الرائــي العابــر الــذي يمثــل الجمهــور العريــض مــن الذين 
يصادفهــم الكتــاب فــي واجهــة مكتبــة أو فــي رفوفهــا أو فــي محمــول رقمــي، فيلتفتــون إلــى النــص الصغيــر 
ــة سياســية قــد تغريهــم فيقبلــون  ــاة ســجنية وتجرب ــة معان ــه بضــرب مــن القــول يــروي حكاي ليكتشــفوا صلت
عليهــا وقــد ال تصــادف هواهــم فينفــرون منهــا، وهــذا الجمهــور صنفــان فمنهــم المتســّيس ســواء مــن اليســار 

أو اليميــن ومنهــم غيــر العابــئ بالمســائل السياســية.
ــل  ــن قب ــوال المناضلي ــتطالع أح ــي اس ــن ف ــن الراغبي ــي م ــاألدب السياس ــّي ب ــارئ المعن ــون الق ــد يك أو ق
الثــورة وتضحياتهــم علــى ســبيل التعاطــف معهــم، اســتعاضة عــن االنســحاب مــن ســاحة المعركــة اضطــراًرا 
أو اختيــاًرا، وقــد يقــود الفضــول هــؤالء لمعرفــة أطــوار المحنــة، وقــد يدفعهــم التعــّرف علــى أصنــاف الكتابــة 

والتصويــر وضــروب التعبيــر والتســجيل.
وبيــن الجمهــور العريــض والقــارئ المخصــوص ينهــض العنــوان بمقصديــة ربــط أولئــك القــوم بالمتــن 
ا أو يدفعهــم عنــه إلــى غيــره مــن المشــاغل، وقــد نشــأ جيــل مــن الجمهــور  الحكائــي،(63) فيشــّدهم إليــه شــدًّ
ا فــي خيــاره وقــراره،  الرائــي أو القــارئ تحــّرر مــن هاجــس الخــوف وســطوة الّرقابــة البوليســية فأضحــى حــرًّ
ــاره إمــا مســاندة لمــن يشــاركه االتجــاه األيديولوجــي والسياســي وإمــا نفــوًرا ممــن ال  لذلــك يمــارس اختي

يــراه أهــاًل لإلبــداع أو النضــال، علــى ســبيل التنافــر األيديولوجــي والمقاطعــة التجاريــة والمعنويــة.
إن هــذه المســتويات الثالثــة مــن العنــوان بمنزلــة المكّونــات األســاس التــي تنبنــي عليهــا العتبــة األولــى 
مــن الّروايــة، فبهــا يتحقــق التفاعــل مــع المتــن بحســب جاذبيــة النــص، أو فتنــة الدعايــة وغوايــة األســئلة التــي 

تثيرهــا العتبــات األولــى فــي مســتوييها الداخلــي والخارجــي.

سادًسا: وظائف العناوين

ينهــض العنــوان بوظائــف ضبطهــا جينيــت ولــوي هــوك ودوشــيه وتوّســعت فــي دراســات ســواهم، وهــي 
ــذه  ــض ه ــتقصاء بع ــن اس ــة،(64) ويمك ــة األيديولوجي ــراء، والوظيف ــف، واإلغ ــن، والوص ــول التعيي ــدور ح ت

الوظائــف فــي المدّونــة الروائيــة بيــن أيدينــا:

  Fonction ideolgique :1 - الوظيفة األيديولوجية

لّمــا كان العنــوان مفتاًحــا تأويلًيــا يرتبــط أحياًنــا بالمضمــون، ولكنــه يبتعــد عنــه فــي الكثيــر مــن األحيــان(65) 
ــر عــن انتمــاء صاحبــه وميولــه الّسياســية  ــه محمــول بــدالالت مكّثفــة تجلــو شــحنته األيديولوجيــة، ليعّب فإّن
واأليديولوجيــة المعاديــة لســلطة االســتبداد، والمواليــة لخــط الثــورة فــي مواجهــة الثــورة المضــادة وســطوة 
ــية  ــا الرئيس ــالل عناوينه ــن خ ــة م ــدة وزارة الثقاف ــب لفائ ــات الكت ــع مقتني ــل م ــي تتعام ــة الت ــة العميق الّدول

ــة. والفرعي

(63) Harry Levin, The Title as a literary genre: The Modern Language Review. Vol. 72, N° 4, (Oct. 1977), P. xxxv.

ــر،  ــار للنش ــرون/ دار النه ــان ناش ــة لبن ــان: مكتب ــة، ط1 )لبن ــد الرواي ــات نق ــم مصطلح ــوان«، معج ــي، »عن ــي زيتون (64) لطف
ص126.  ،)2002
(65) قطوس، ص119.



45

مة 
ّ

دراسات محك
العتبات النصّية في الّرواية السجنّية في تونس بعد الربيع العربي

ــف باقتنــاء الكتــب الجديــدة لفائــدة  فقــد تالقــي بعــض العناويــن هــوًى فــي نفــس الرقيــب الثقافــي المكلَّ
ــة،  ــه األيديولوجي ــع ميول ــا م ــدم توافقه ــرى لع ــى أخ ــرض عل ــد يعت ــا، وق ــق عليه ــة فيواف ــات العمومي المكتب
وذلــك مــن خــالل قــراءة العنــوان واالطــالع علــى الغــالف الــذي يتضمــن اســم المؤلــف وبعــض الرمــوز 
والصــور واألشــكال المشــفرة فيرفضهــا، إذ »يجــّس بــه الســيميولوجي نبــض النــص«(66) ليتحســس حقيقتــه.

ــا قــراءًة أيديولوجيــًة  فمهمــة العنــوان حينئــذ هــي الولــوج إلــى مضمــرات المؤلــف، بمــا يســتوجب أحياًن
ــاء  ــروع أو االنتم ــة أو المش ــوان بالقضي ــط العن ــد رب ــراءة عن ــذه الق ــكل ه ــة(67) وتتش ــة األيديولوجي للرواي
الــذي ينخــرط فيــه المؤلــف،(68) ولنــا مثــال روايــة »انتمــاء« للطفــي الســنويس، و»الفريــد. مجموعــة اإلنقــاذ 
الوطنــي« لمــا ينضحــان بــه مــن شــحنة أيديولوجيــة خطِــرة تحيــل علــى االنتســاب إلــى حضيــرة الجماعــات 

ذات العمــق العقائــدي واأليديولوجــي الــذي كان محظــوًرا بشــّدة قبــل شــرارة الربيــع العربــي.(69)

Fonction seductive 2 - الوظيفة اإلغرائية/ التحريضية

ينــزع العنــوان تداولًيــا، تحقيًقــا لبعــده اإلنجــازي، إلــى إغــراء الجمهــور وإغوائــه لُيقبــل علــى الكتــاب،(70) 
تعّرًفــا إلــى مضمونــه، واعتراًفــا بنضــال صاحبــه وإبداعــه، فيعمــد المؤلــف إلــى توظيــف اإلحــاالت الســجنية 
انفتاًحــا علــى عوالــم مغلقــة، وســرًدا لحكايــات عجيبــة وغريبــة مــن عالــم اإلنــس ال الجــّن، لمــا فيهــا مــن 
ــي  ــون واالنتحــار، ف ــث باألعضــاء، والتعذيــب حــّد الجن ــى التعــّري واالغتصــاب الوحشــي، والعب إيمــاء إل

صــور هــي أقــرب إلــى الخيــال منهــا إلــى الواقــع.
ــاة التــي انُتزعــت مــن طفولتهــا لُيلقــى بهــا فــي ســجن  فمــا حــال »خنســاء فــي ســجن النســاء« تلــك الفت
نســائي مــع المجرمــات؟ هــي »ســلوى البجــاوي« التــي صمــدت فــي وجــه جالديهــا حتــى أبكــت حارســة 
ــا لحالهــا، وكيــف كانــت حــال »الســجينة خــارج األســوار« وهــي تطــارد زوجهــا مــن ســجن  الســجن حزًن
إلــى آخــر لتمــّده بقفــة الطعــام فتقبــل منهــا مــّرة، وترفــض مــرات عديــدة بعــد قطــع مســافات طويلــة موحشــة 

بمفردهــا؟(71)
هــي عناويــن مغريــة ومثيــرة، بــل تبعــث علــى الفضــول الســتقصاء حقيقــة صمــود المــرأة المناضلــة فــي 
ــة جميعهــا،  ــات االجتماعّي ــة نحــو العائــالت الّسياســية والفئ ــة القمــع، وقــد أضحــت أداة مصّوب مواجهــة آل
ــا  ــوادث، إم ــث والح ــرار الحدي ــة أس ــى معرف ــن إل ــّراء والعابري ــور الق ــن جمه ــض العناوي ق بع ــوِّ ــك تش لذل
ــاوزات  ــمية، والتج ــح الّرس ــفت الفضائ ــرار فكش ــواب األس ــورة أب ــت الث ــد فتح ــا، فق ــا تعاطًف ــواًل وإم فض
الحقوقّيــة علــى مصراعيهــا، وال يمنــع مــن البــوح بهــا كلهــا إال الســتر والحيــاء فــي الكثيــر مــن المناســبات. 

(66) جميل حمداوي، سيميوطيقا العنوان، ط2 )المغرب: در الريف للطبع والنشر اإللكتروني، 2020(، ص8.
(67) محمــد بــن صالــح، »أدب الســجون: مناضــل رغــم أنفــه لعبــد الجبــار المــدوري نموذًجــا«، الحيــاة الثقافيــة، العــدد235 

)تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012( ص58.
(68) Claude Duchet, La famille abondonnée et La bete humaine: elements de titrologie romanesque, Litérature, N° 

12, (Déc, 1973), P. 67.

(69) انظر: هيفاء زنكنة، دفاتر الملح )تونس: دار كلمة للنشر والتوزيع، 2019(، ص172.
(70)  Duchet., P. 49.

(71) بختة الزعلوني، من أيام سجينة خارج األسوار، ط1 )قرطاج: مطبعة تونس قرطاج، 2015( ص23-22.
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Fonction designative 3 - الوظيفة التعيينية

يضبــط العنــوان انتمــاء الكتــاب إلــى صاحبــه، وإلــى مجــال مغايــر لســواه وهــو عالــم الّروايــة والحكايــة، 
ــل  ــم تحي ــه مــن عوال ــه مــن مفــردات، ومــا يومــئ إلي ــى فضــاء أدب الســجون واالعتقــال، بمــا يحفــل ب وإل
مباشــرًة إلــى فضــاء المحتشــد أو الســجن أو الغربــة والنفــي والتهجيــر، وهــي عوالــم خبِرهــا جمهــور األدب 
فــي التاريــخ الحاضــر، بــل هــي جــزٌء مــن كيانــه االجتماعــي والسياســي، لذلــك يعتبــر جينيــت هــذه الوظيفــة 

رئيســًة مــن دون الوظائــف األخــرى.(72)
لذلــك يشــتغل المؤّلــف علــى العناويــن التــي تضبــط هوّيــة الكتــاب، فتخرجــه مــن التســتر والغيــاب إلــى 
ــع  ــب والمن ــوالت الحج ــب، ومق ــلطة الرقي ــع، وس ــة القم ــه آلل ــن مواجهت ــٍة تعل ــي حّل ــرج ف ــور والتب الحض

التــي كانــت العنــوان األبــرز لســنوات الجمــر ولحظــة القمــع والقهــر.

خاتمة

ــدّك حصــون الّصمــت وعبــور ألغــام المحظــور،  ــة أدب الســجون فــي تونــس بعــد الثــورة ب تميــزت رواي
وإعــالن االنعتــاق مــن أســر القيــد والقهــر، وقــد ســلكت مســالك التجريــب الّروائــي علــى درب الحداثــة، 
فكانــت متحــّررًة مــن ســلطان القديــم، ومــن ســطوة المــوروث األدبــي، بقــدر تحررهــا مــن ســطوة الّرقيــب، 
لتنخــرط فــي فضــاء اإلثــارة واإلمتــاع بالقــدر الــذي حققــت فيــه مقصــد اإلخبــار والتوثيق، فقــد كانــت الحاجة 
ــالت  ــرة مــن العائ ــال متوات ــراف بصمــود أجي ــتبداد واالعت ــم االس ــف بجرائ ــي التعري ــوغ مراق ــى بل ــًة إل ملّح

الّسياســية المختلفــة مــن اليميــن واليســار.
فانبـــنت هــذه الّروايــة علــى مبــدأ الكشــف، واالكتشــاف، والمكاشــفة، كشــًفا ألوجــه القمــع واالســتبداد، 
واكتشــاًفا لمســالك جديــدة فــي الكتابــة اإلبداعيــة بمختلــف مقوالتهــا األجناســية: روايــة ومذكــرات ويوميات 
ــق  ــن التوثي ــي بي ــب الّروائ ــي والتجري ــال الّسياس ــن النّض ــة م ــوالت خارق ــفة لبط ــخ، ومكاش ــائل... إل ورس
والتخييــل، واإلثــارة واالســتفزاز واإلغــراء، وهــي مقاصــد نجــح بعــض الكّتــاب فــي بلــوغ ُذراهــا فــي حيــن 

ظــل البعــض اآلخــر عنــد ســفحها.

قائمة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع باللغة العربية
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(72)  Genette, p91. 
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السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


