سيميائية العنوان و داللته في القصة القصيرة
أ.مهاجي فائزة

نهاية لحفناوي زاغز أنموذجا

جامعة بلعباس

الملخص:
إن ما مييز أي نص أديب ،هو وجود عنوان يعتلي أفقه ليحمل مضمونه ،فالعنوان جزء ال يتجزأ من فحوى
النص وداللته( ،فأي عنوان ألي كتاب يكون عبارة صغرية ،تعكس عادة عامل النص املعقد الشاسع األطراف)،1
أل ّن العنوان بالنسبة للقصة القصرية ميثل ناطقها الرمسي ،والنائب عنها ،فال ميكن املباشرة يف حتليلها مامل تكن
هناك إشارة إىل حتليل بنية العنوان وما يوارى عنه ،فالعنوان تلك الالفتة ،اليت ترمز للنص أو هو ذلك اهلرم ،قاعدته
النص وقمته العنوان ،ألنه أول ما يصادفك ،فال ترى قاعدته إالّ بعد االقرتاب منه.
من هذا املنطلق نطرح تساؤالت متعلقة مبضمون املوضوع:
ملاذا ندرس العنوان؟ و هل النص يسبق العنوان أم العكس؟ و ما هي داللته إزاء التحليل السيميائي؟

الكلمات المفتاحية:السيمياء ،سيميائية العنوان ،الداللة ،القصة القصرية ،حفناوي زاغر.

تعد العناوين املفاتيح ،اليت تفتح من خالهلا املنافذ املوصلة إىل احلقيقة املخبأة يف حمتوى النصوص
اإلبداعية ،سواء كانت شعرية أم نثرية و (أبرز مفتاحني مؤشرين لوظيفة اللغة يف إنتاج داللة اخلطاب الروائي

الواقعي يتمثالن يف مؤشر العناوين).2
كما ينبغي اإلشارة إىل أن العناوين مرتبطة ارتباطا وثيقا (بقصدية أو مقصدية املؤلف ،فاختيار عنوان مميز
ألي عمل إبداعي ال يكون اعتباطيا و إمنا هو مبين عل القصدية ،يهدف القاص من ورائه إىل غايات ننية و
أخرى الحقة حيملها قيّما ،و رؤى و يضمنها مواقفا و جتاربا فكرية و شعرية) ،3مما يؤكد أن عنوان النص ال يأيت
من العدم والفراغ ،فه و نتاج ثقافة املؤلف وخالصة جتاربه ،قناعاته واجتاهاته وحىت أفكاره ،فيصبح بذلك مهزة
وصل بني صاحب النص و املوضوع و القارئ ،الذي يتلق هذا املوضوع.
كما حظيت العناوين بكثري من العناية و االهتمام يف املقاربات السيميولوجية ،باعتبارها أحد اآلليات و
اإلجراءات األسا سية ،عل الباحث أن حيسن قراءهتا و تأويلها ،ألن احلقل السيميائي يسع إىل استجالء
املضامني العميقة ،والكشف عن اخلبايا واخللفيات ،اليت ليست يف متناول القارئ العادي ودراسة العنوان من
منظور سيميائي يف الدراسات النقدية احلديثة و املعاصرة هي من مستجدات العصر ومتطلباته ،حبيث ميتاز العنوان
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يف االجتاه السيميائي وصلته بالنص كتلك العالقة احلميمية ال ميكن الفصل بينهما خاصة عل املستوى
التحليلي ،ألن العنوان يثري تساؤالت ال جند هلا إجابة إال يف النص.
مع العلم أنه يظهر عل واجهة الكتاب لإلغراء و حمفز للقراءة ،استنادا هلذا املعط (تنهض عالقة العنوان
بالنص عل أساس التضمني املتابدل) ،4فالنص ميثل جوابا عل األسئلة اليت يثريها العنوان ،و هي مبدأ العملية
اإلبداعية اليت تؤسس حمورين أساسيني (العنوان -نص) ،أي أن العنوان نواة مركزية له إحياءات و دالالت توجد إال
يف عامل النص.
أما عالقة العنوان و النص مرهون بفعل القراءة ألنه ال ميكن أن نفهم النص إال عن طريق القراءة ،و اليت
اهتمت هبذا اجملال نظرية القراءة و مسيت بفضل املدرسة األملانية "كونستانس" "جبمالية القراءة أو التلقي" ،و
تفصح هذه النظرية عل أن عالقة املؤلف والنص غري كافية لفهم أغوار النص ،بل يتعدى ذلك ،ألن العالقة بني
النص و القارئ هي مثل ( احلروف امليتة من دون قراء ،ألن القارئ هو املقصود من أي كتابة و هو الذي يعيد
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تشكيل النص و يصنع داللته من جديد ألن القراءة تفاعل بني موضوع النص والوعي الفردي).
سامهت نظرية التلقي يف حتليل العنوان بدون إمهال فعل القراءة ،ألهنا عنصر فعال يف بنية النص ،أضف
إىل ذلك أن فعالية العنوان ال تستجيب مع معطيالت اإلجراء التحليلي إال عن طريق قنوات االتصال أو رسالة
يبثها املرسل إىل املرسل إليه ،و تكون مشحونة بشفرة لغوية حيللها املستقبل ،و يرتمجها و يؤوهلا بلغته ،كما يبعثها
عرب جسر دورها و وظيفتها احلفاظ عل االتصال ،و ميكن جتسيد هذه الوظائف ضمن الوظائف الست اليت
حتدث عنها ("رومان جاكبسون"وهي الوظيفة املرجعية االنفعالية واالفهامية ،و الشعرية أو اجلمالية و التنبيهية ،و
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االنعكاسية).
كل وظيفة ختتلف عن األخرى و تكون متفاوتة يف رسالة واحدة حبسب صيغة ومنط االتصال ،و حىت
تتضح رؤية النص ،انطالقا من فهم مضمون الرسالة ،يستلزم االعتماد عل أحد هذه الوظائف ،فهما أدوات
التحليل السيميائي األساس.
لكن يرى "جريار جينت" يف كتابه "عتبات" أن العنوان هو النص املوازي أو امللحقات النصية ( Les
 )paratextesكالعنوان ،و العنوان الفردي ،والعناوين الداخلية ،واملقدمات وامللحقات ،.....وأنواع أخرى
من العالمات الثانوية واإل شارات الكتابية يظهر أن العنوان حيتل مكانة مهمة داخل حقل العتبات ،العتباره
(مفتاحا إجرائيا و مدخال أساسيا ألي نص وحلقة أساسية ضمن حلقات بنائه االسرتاتيجي ،كما أنه ميثل نواة
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داللية تؤسس للنص و هتبه مشروعية الوجود و منه تنطلق الشرارة األوىل للقراءة).
هذا ما يفسر أن العنوان له قيمة معرفية يف تشريح وتفكيك النص ودراسته ،ويقدم زادا مثينا لفهم ما
غمض و غ ّفل عنه النص ،وعليه يفرتض أن ندخل قصة جزائرية قصرية موسومة بـ "هناية" و هي مقتبسة من
سلسلة أشواق للكاتب اجلزائري "حفناوي زاغز" ،اليت تضم عشرة قصص قصرية ،اختصرت جتربة اثنني و عشرين
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سنة من اإلبداع القصصي ،و أهم مسة تعتليها ،هي أهنا جتنح إىل الثورية ،و تروي أحداثها الواقع اجلزائري إبان
الث ورة التحريرية اجمليدة ،و هي مليئة باخلصائص الفنية ذات أبعاد عميقة ،و لعل ما أعطاها هذه امليزة اخلاصة هو
اعتناء الكاتب بالقضية الوطنية يف فرتة من فرتات االستعمار ،و هاجس الثورة الذي كان يالحقه يف كتاباته.
كما نلفت االنتباه أن قراءة قصص "احلفناوي زاغز" ،أهنا حتظ بعمل جاد خمطط ،غري مفتعل ،و جتد
داخل هذه األقاصيص حلمة و تلك األنفاس اجلزائرية ،اليت طاملا أراد البوح هبا إىل القراء من أجل خدمة األفكار
و خدمة احلركة القصصية ذاهتا.
و يف هذا اإلطار ،ارتأينا أن نستعني بعلم "الترتولوجيا" ( )La titrologieأو علم العنونة كتقنية
أحتاور من خالهلا مع النص ،حماولة استنطاق هذا العنوان واستكناه أبعاده الداللية ،والرمزية وتفكيكها ،عل
اعتبار أن العنوان هو املفتاح أو البوابة ،اليت تلج هبا إىل أغوار النص.
كنما يعرف "ليوهك" " "Leo Hoekاملؤسس لعلم العنونة العنوان بأنه (جمموع العالمات اللسانية اليت
8
ميكن أن تدرج عل رأس نص لتحدده ،و تدل عل حمتواه العام ،و تعرف اجلمهور بقراءته).
بالفعل العنوان ظاهرة لغوية تتصدر النص ،و عالمة سيميائية ترمز إىل داللة ومعان يستفز هبا اجلمهور
املتلقي.
انطالقا من هذه القفزة النظرية اليت أظهرت أن مهمة العنوان لغوية داللية ووظيفة إغرائية ،عالمة
سيميائية ،تتجسد الدراسة التحليلية يف عنوان القصة الذي هو موضوع الدراسة "هناية" ذو بنية إفرادية ،ميكن
اعتباره بنية لغوية دالة و مؤسسة تفرز دالالت كثرية ،فكل شيء يف هذا الكون يقوم عل توليد البدايات و
النهايات ،وكل بداي ة يف األصل كانت هناية ،و كل هناية تنبئ مبيالد بدايات تبعث األمل والفجر اجلديد مما يهيء
األرضية اخلصبة لتحليل هذا النوع ،و ما يقتضيه من تأويالت.
فنجد احملاولة يف تعويض ما فات ،و ذهاب احلزن و اليأس ،أما املكان فهو الرجوع رمبا إىل ما كانت
عليه العائلة ،و حماولة مجع الشتات املتناثر ،ومل مشل األسرة ،وإن فقدت عنصرين هامني أسهما يف تغيري جمرى
احلياة ،مها األخوين "خالد"و"حسناء" ،و ألن الصيغة اليت ركب هبا العنوان هي صيغة النكرة ،اليت هي إنكار
الشيء و يف النحو هي نقيض املعرفة ،لكن نأخذ املعط احلدثي ،ممثال يف التغيري كمؤشر افرتاضي حيتاج إىل
تفسري بناء عل مضمون النص ،ألن هذا العنوان جتريدي يغلب عليه الطابع املأساوي املؤسس عل حدث املوت،
الذي أصاب األسرة (موت حسناء) ،و ميثل االستعمار مسة النكران و عدم االعرتاف هبذا الوطن أو الشعب هلذا
جاء العنوان عل صيغة النكرة.
كما يظهر أنه مل يعنون بصيغة املعرفة عكس النكرة ،ألن مصري هذه العائلة جمهول إما بالصمود حىت
االنفراج أم االستسالم للمستعمر و اليأس.
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و تثري هذه املسألة ،كمنا يقول "صالح فضل" بأنه عن طريق العنوان (تتجل جوانب أساسية أو جمموعة
من الدالالت املركزية للنص األديب ،مما جيعلنا نسند للعنوان دور العنصر املوسوم سيميولوجيا يف النص ،بل رمبا كان
أشد العناصر رمسا) ،9من هنا تبدو ما للعنوان من أمهية ،كما أن الذي يلفت االنتباه هو أن "هناية" كوحدة
لسانية جتعل القارئ يتساءل :هل تعين هذه النهاية هناية القصة املطروقة؟ أم هناية أزمة؟ أم هناية حقبة تاريخية
معينة؟ أم هناية أجواء و ظروف عاشتها األسرة؟ أم أهنا هناية مأساة؟ أم أن النهاية هي بداية ألحداث جديدة؟ أم
ما هو املقصود هبذه النهاية؟
ميكن اإلجابة عل هذه اإلشكاالت بإضفاء اجلانب الذايت فيها :و تبق جمرد قراءة ألن باب التأويل
مفتوح و قد تكون هناك قراءات مغايرة متاما هلذه القراءة ،فبعد التعمق يف هذه القصة جند تواصلني بني عنوان
القصة ،و مضمون القصة ،فهو يضمن فرتة من الفرتات الثورة اجلزائرية إضافة إىل ذلك فهذه القصة إىل جانب
قصص أخرى لـ "حفناوي زاغز" ،حددت لنفسها مهمة توعية الشعب ،و بث روح النضال يف أعماقه متاشيا مع
مبادئ الكاتب الثورية...
و عليه فهذه النهاية هي هناية القصة املطروقة من خالل هنايات خمتلفة:
النهاية األولى :هناية االستسالم و العمل الثوري من خالل االبن "سليم".

النهاية الثانية :هناية البطالة و التخلص من العجز من خالل قرار "األب" بالعمل
بعدما أصيب بإعاقة من طرف رصاصة املستعمر.
النهاية الثالثة :هناية مأساوية متثلت يف موت االبنة "حسناء".
النهاية الرابعة :أن هذه النهاية ،هي بداية ألحداث جديدة كلّها عزة مكللة مبستقبل مشرف.
كما نلحظ طبيعة النص تفرض هذا النوع من اإلجراء ،الذي يتدرج إىل مستويات ذات رموز و إشارات
و عالمات ،و ما يتخلله من عبارات و ألفاظ للكشف عن داللتها و حماولة اإلمساك ببعض املفاهيم املشرتكة.
عنوان ← نص أو نص ← عنوان.
إذن ،ضمن هذا التوجه ،تنضوي دالالت داخل هذه القصة القصرية ،البد من رصدها و اإلشارة إليها
من خالل النص و أهم العالمات السيميائية هلذا العنوان هي:
العنوان الرئيسي:

المعاناة و الحزن و األسى:
-

هنـ ـ ـاية

العنـاوين الفـرعية

ذبالة مريضة (........ص .)712
يعتصرها األمل و متزق أحشاءها األوجاع (....ص .)712
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-

أنياب اجلوع و التشرد (....ص )712
ترزخ حتت هذه األمحال من اهلم و الغم دون أمل مرتقب( ....ص )777
صك عبودية (....ص )772

-

نور شاحب ....ص )712
تتحدى الليل و التعب (....ص )712
ألفت الليل (....ص )712
اليوم األخري املشؤوم( ....ص )712
األنفاق و الكهوف و املخابئ (....ص )712
كسقط املتاع داخل مهرئة األلوان (....ص )771

-

متسللني كاللصوص بني التالل و األحراج (....ص )712
االبتعاد عن مهجية االستعمار (....ص )772

-

مالذا يأوون إليه (....ص )772
غرباء الجئني (....ص )772

-

ارتفع صوت "سليم" مفرقعا كسوط يف فضاء اخليمة( ...ص )772
اهنالت عليهم كرذاذ نافورة ماء( ...ص )772

-

صوت الثورة يناديين( ...ص )772
أف للحفر و اللعنة عل عيش املسغبة و االحنناء (ص )772
الكلمات مستعرة الهية (ص )772
تنهدت اجلدة( ...ص )772

-

فأشرق يف نفسها فجر األمل (....ص )772
و زغردت كالعصافري أحالم النص( ....ص )772
بسمة عميقة طويلة( ...ص .)772
فجر يؤذن باالنبالج( ....ص )777

-

سأقتحم الرذى( ....ص )772

السواد و الظالم:

المكان و النفي – الفقر:

الصوت و الصراخ:

التفاؤل و األمل:
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 تراقصت أفنان الشجر (....ص )772 اشتعلت أحاسيس كألسنة اللهب وتراقصت أمامه صور متباينة من أحالم املستقبل وذكريات املاضي وأشجان و أتراح املاضي (....ص )722
 أنتشل أسريت من الضياع( ....ص )722بناء عل هذه التخرجيات الداللية وإدراك التشابكات بني داللة العنوان ودالالت ميكن أن جنسد هذه
الدراسة يف املربع السيميائي ،كالتايل:
التضـ ـاد
الثورة
الالاستسالم

االستسالم
الالثورة
حتت التضـ ـاد
هناية  من األسوأ إىل األحسن
هـ ( )7ا ()2
ن ()1



هاجـس احتـالل
هنايـة
ي()2
ا()2
هناية
ن =1هـ ( +)7ت ()2

ي ()2

يـأس

ت ()2

حت ـرر

تكمن أهم النتائج فيما يلي:
 -1العنوان أداة إجرائية متكننا من ولوج النص لفهم عذابات النص.
 -7العنوان له وظيفة رمزية متفتحة عل كل تأويل.
 -2يغلب عل النص القصصي "هناية" الوظيفة اإلحيائية اليت تنهض عل اإلحياء باملعىن داخل النص
وتكشف عن دالالت عميقة.
 -2عنون الكاتب عنوان القصة "هناية" برتكيبة مفردة حىت يوسع دائرة التحليل والتأويل أمام القارئ.
 -2يتمتع العنوان مبعجم سردي ثري يعكس جو البؤس و املعاناة الذي استقاه من خالل التجربة املثقلة
بالعامل الثوري و القضية الوطنية اليت انعكست عل كتاباته.
 -2و أخريا ،ميثل عنوان "هناية" خطابا قصريا ميارس عليه الغواية ( )Séductiveهدفه استفزاز القارئ.
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 -1عبد امللك مرتاض ،حتليل اخلطاب السردي ،معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية (زقاق املدق) لنجيب حمفوظ ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1222 ،ص .722
-2عثمان بدري ،وظيفة اللغة يف اخلطاب الروائي الواقعي عند جنيب حمفوظ (دراسة تطبيقية) ،موفم للنشر و التوزيع ،اجلزائر،
 ،7222ص .72
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