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 قراءة يف صورة الغالف

 

مما ال شك فيه أن الغالف اخلارجي ألي عمل أدبيا كان أو 

فنيا، يعد أول مقدمة يتعرض هلا القارئ لتلقيه العمل اإلبداعي، وألنه 

بمثابة لوحة إشهارية إعالنية تروجيية لعمله مهام كان نوعه، فتصميم 

الغالف الُبد أن يكون متقنا ملا له دور فعال يف الرتويج للفكرة  التي 

الكاتب أن تصل إىل مجهوره الُقراء، ولتلقي نصه والتفاعل مع  يريدها

 لونب بمشاعري ”حمتواه والعمل القصيص الذي بني أيدينا املعنون 

 الفضاء هذا مكونات إىل الولوج خالله من سنحاول “الرفض

 باطنه، يف املتوارية خباياه استنطاق وحماولة الغالف، لواجهة اخلارجي

 بلون مشاعري”صدد قراءة الغالف للقصة ب ونحن نلمحه ما وأول

 واجهة من جزء أكرب عىل وتدرجاته األمحر اللون هيمنة هو “الرفض

 ...واألسود األبيض كاللون األخرى باأللوان مقارنة الغالف

ويف القسم العلوي للقصة نشاهد شكال جتريديا لبصمة يد وضعت 

وسط واجهة الغالف بلون األمحر الغامق وفوقها ُوِضع العنوان 
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 األمحر لونبال “الرفض بلون"بلونني خمتلفني حيث ُكتِبت العبارة 

 ُكتبت نجدها “مشاعري” كلمة أما كبري، بارز عريض بخط الفاتح

ن بلون األسود بخط مائل وصغري حيث فوق اجلزء األول من العنوا

جاء العنوان للقصة غري متناسق عىل سطر واحد يف الغالف مما يوحي 

للقارىء  وما يفرتضه يف القراءة السطحية للغالف أن هذا الشكل 

التجريدي للبصمة يرمز إىل احلب الذي يمثل البصمة داخلنا وهو 

ا، كل يف ذواتنمكون مستحيل عىل اإلنسان أن يتخلص منه ألنه ُمش

وهذا ماسنكتشفه عندما ُنولج إىل ُسرب أغوار النص. ونجد كلمة 

 إشارة وهي بارزة الفاتح األمحر باللون صغرية دائرة يف “قصة”

 اتبالك اسم حتتها ليأيت... اإلبداعي العمل نوع عىل لتدل صغرية

 يف ورد ما وهذا. القاتم األمحر وباللون صغري بحجم ُكتب الذي

علوي للغالف والذي محل ثالث معلومات هامة: اتسمت ال القسم

بطابع الُعلو والفخامة فكل العنارص واملعلومات من واجهة  الغالف 

متيزت هبذا الوصف. ويف ما يتعلق بالقسم الُسفيل للغالف؛ نشاهد أنه 

 لونب مشاعري”حيمل صورة للمؤلف واقتباسا وحتتها عنوان القصة 
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ة يل بلون أمحر فاتح متباعد قليال كعالممستط إطار وبجانبها “الرفض

لتأكيد يشء مهم، وبعدها نجد اقتباسا مكتوبا بحجم خط عريض 

كبري نوعا ما، وحتتها نلمح  الشكل التجريدي لبصمة اليد صغرية 

احلجم ذات اللون األمحر القاتم  كام جاءت يف واجهة الغالف وحتتها 

الف وهو الكاتب نفسه ُكتِب اسم الكاتب جمددا وعالمة ملن صمم الغ

عىل األرجح. وأما اللون األبيض جاء كخلفية لكل ما ذكرناه سابقا 

بألوان متفاوتة أتى يف كل من القسمني، ونجد يف الغالف حاشية  

 مشاعري”احتوت عىل إطار ذو لون أمحر قاتم يشمل اسم القصة 

 عبطاب السفيل القسم هذا ليتسم الكاتب، واسم “الرفض بلون

  .واملادية البساطة
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 قراءة يف داللة األلوان

 

ونحن بصدد قراءة تأويلية شاملة ملكونات الغالف، علينا أن 

هنتم بكل صغرية وكبرية، وكل عنرص من العنارص املشكلة هلذا الفضاء 

اخلارجي، ونُخص بالذكر األلوان الذي نسجها لنا الغالف ملا حيمله 

من معاين ودالالت معينة، ملا هلا من خلفيات ومرجعيات داخل 

ديب تبدو للقارئ البسيط أمورا عادية وغري مهمة ال معنى العمل األ

 .هلا، ولكن األمر غري ذلك

 يصدم ما وأول “الرفض بلون مشاعري”ومن خالل الغالف للقصة 

 ىلع وسيطرته األمحر اللون استحواذ هو اهتاممه ويسرتعي القارئ به

  .اإلشهارية اللوحة هاته من األكرب احليز

الغالف، أي عىل إجراء نوع من التفاعل  وهذا ما حرص عليه مصمم

بني اللون واملوضوع، فهيمنة اللون األمحر باإلضافة إىل األلوان 
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األخرى كاألبيض واألسود جعلت من صورة الغالف تظهر كأهنا 

 .تعرب عن واقعية األحداث املصاحبة ملوضوع هذا النص القصيص

ا التصويري وهذا م وُيعد االختيار بإنتقاء األلوان أهم ما يميز النسق

 بلون مشاعري”ورد يف خطاب الصورة. صورة الغالف للقصة 

 .“الرفض

أما داللة اللون األمحر فهو لون الغضب، واملنازعة القوية وعىل القتال 

الشديد والثورة والتضحية، كام حُييل أيضا عىل رمز االستشهاد يف 

لك سبيل قضية أو مبدأ وكذلك يدل أيضا عىل الشهوة ورمز كذ

 .للحب

ونحن كقراء ومن خالل القراءة أولية افرتاضية لغالف النص 

القصيص، مما يمكننا أن نفرتض بأن موضوع القصة يتعلق برصاع 

نفيس داخيل/معنوي يكاد يكون ينتهي كالبصمة ُغِرزت بقوة يف ذاكرة 

 ويأيت “الرفض بعد حتى موجود فاحلب”القلب ال تنتسى بسهولة 

 لدي تبقى ما ومللمت قلبي أقفلت صمت يف”: الكاتب قول يف هذا

 بقيت ولكني ورحلت، لساين من احلروف ومسحت كرامة من
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 نيب صلة هناك أن أي قصته متن يف الكاتب بينه ما وهذا ،“...أحبك

 خالل ومن القصة إن إذ القصيص، النص ومضمون األمحر اللون

قة ما الع وجود نفهم القاتم األمحر ولوهنا للبصمة التجريدي الشكل

بني ما ذكر يف الغالف مع مضمون القصة وأحداثها؛ فداللة احلمرة 

التي حتملها تلك البصمة قد ترمز إىل املشاعر املكبوتة واإلحساس 

باحلب الذي يشتعل يف نفس الكاتب وكل معاين األمل والوجع 

واالشتياق للحبيبة، وكيف كانت هذه البصمة ذات تأثري جانبي يسء 

ي ة الشعور بالنقص ألنه مل حيصل عىل احلب واملشاعر التيف حياته نتيج

يريدها أن تبادله إياه بل رفضته تاركة إياه يتخبط يف دوامة التساؤالت 

واألحزان والغضب الشديد، والرصاع النفيس الذي يعاين منه بينه 

 .وبني مشاعره

 رويبقى هذا جمرد حماولة تفسريية تأويلية للربط بني داللة اللون األمح

يف الغالف ومضمون النص القصيص، وقد توجد هناك إحاالت 

وتفسريات افرتاضية أخرى واردة ضمن صورة الغالف، وهذه 

الدراسة ماهي إال جمرد قراءة استكشافية نحاول من خالهلا البحث 
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عن داللة معينة داخل النص، ولنتأكد من مدى مطابقتها حتى ولو 

ه أما داللة البياض وسط هذبنسب قليلة تعرب عن مقصدية الكاتب. 

املساحة احلمراء، فكام هو معلوم أن لون األبيض حيمل داللة معينة 

حيث يرمز إىل السلم والسالم واحلرية واهلدوء، وتكون داللة هذا 

اللون أكثر إيضاحا وعمقا، خاصة عندما يكون داخل وسط آخر 

اض ا البيعكسه متاما ومناقضا له، وهو اللون األمحر، وتتضح داللة هذ

عندما ارتبط ببعض القرائن، كام يوضحه الغالف: إذ أن اسم الكاتب 

وعنوان القصة والشكل اهلنديس لبصمة اليد ُوِجدت وسط هذه 

اخللفية البيضاء، وهذا يدل عىل أن هناك مساحة لألمل والنسيان 

والتصالح مع الذات وتقبل الواقع... وأن هناك غدا أمجل وهذا ما 

 .مثله املؤلف

أما اللون األسود الذي ُكتب به يف آخر الكلمة من العنوان للقصة، 

وأيضا ُكتب به االقتباس، فنحن نعرف بأن اللون األسود يف ثقافتنا 

حيمل داللة اليأس واحلزن والتشاؤم والفقد والعزاء، وهذا ما عربت 

 لنسبةبا حمببا ليس لون وهو القصة، عنوان من “مشاعري”عليه لفظة 
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الثقافية واالجتامعية، ولكن هذا اللون املوجود وسط  ملنظومتنا

الغالف ُوِضع ألنه حيمل داللة أخرى، إذ أن الكتابة باللون األسود 

 .وسط خلفية بيضاء غرضه التنويه ألمر ما وكذلك جلب انتباه الُقراء

وعليه ما يمكننا قوله واستنتاجه حول هذا الرصح من األلوان 

خالل داللتها داخل هذا الفضاء اخلارجي أي وطبقاهتا املتفاوتة، ومن 

 إال هي ما “الرفض بلون مشاعري"الغالف اخلاص بالنص القصيص 

 حقل قراءة فإن آخر إىل قارئ من القراءة وختتلف تأويلية قراءة

 الدارس أو الباحث يوجه أن يستطيع خالله فمن واسع عامل األلوان

 .يا أو مكتوبابرص سواء نوعه كان مهام أديب عمل أي استنطاق

وُجل ما يمكن قوله يف هذه الدراسة يف صورة الغالف لقصة 

 قمنا أننا ''لكربيس سفيان'' املغريب للكاتب “الرفض بلون مشاعري”

 واملعلومات العنارص أهم رموز وتفكيك التحليل عىل بالرتكيز

 أثر هلا كان حيث وكتابات وألوان أشكال من الغالف داخل املوجودة

   .م ما جاء يف حمتوى القصةفه يف مهم
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 داللة العنوان

        

ُيعترب العنوان بمثابة واجهة النص واملفتاح الذي من خالله يمكننا من 

فك شفرات معاين النص امُلبهمة، بل إن نجاح القراءة بنجاح قراءة 

  .العنوان

 لةص هناك أن عىل “مشاعري الرفض بلون”ُيطالعنا العنوان للقصة 

 .تن القصةم مع العنوان نص طرحه ما بني وتواشج

حيث إختار الكاتب لقصته عنواًنا متشابكا ومرواغا، جيعل من ذهن 

القارئ مشتت يكاد يبعده للوهلة األوىل عن طبيعة الفكرة، وحمتوى 

مسار األحداث يف القصة، إذ أن العنوان كذلك دل عىل تناقض حيث 

ربط الكاتب الرفض/القسوة الذي تلقاه باللون، وكام هو معروف أن 

ن تدل عىل الفرحة والبهجة والسعادة، وأما هنا أورد الكاتب األلوا

عبارة اللون حيث محلت معنى احلزن واألمل والضياع يف مشاعره نتيجة 

صفعة الرفض الذي تعرض هلا، وهذا ما أثقل كيان مشاعره 
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وأحاسيسه لتكتسب لون احلقد والكآبة والتشاؤم واحلرية من الرفض 

 ...احلب الذي يشعر به نحوها حلبيبته اعرتافه هلا بمشاعر

وهذا ما سنكتشفه عندما نلِج القصة، سنتأكد إن كان العنوان حقق 

 .داللته وقضيته أم ال
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 مجالية اللغة وسحر احلكاية

  

 إىل “الرفض بلون مشاعري”تأخذنا القصة التي بني أيدينا 

 سيسواألحا املشاعر من بكثري حممال جاء فالنص ختييل؛ واقعي عامل

واهلموم والشجون، نص رمزي إنساين  األحزان بألوان الفائضة

مرهون بدراما كئيبة سوداء حيث جاء بسحر حكاية لقصة عشق 

منسوجة برباعة شديدة، ومتتع النص بتقنية كتابة حوارية مرسحية ألن 

آلية الكتابة وأسلوب اللغة التي جسدها الكاتب يف نصه كأننا أمام 

 ة القصةنص يعترب من النصوص املرسحية ، وذلك من خالل حبك

ووصف األحداث والشخوص بدقة عالية يف إبراز مشهدية احلدث 

وتبيان ورصد احلالة الشعورية التي يعاين منها شخصية البطل يف 

القصة، ونقلها للقارئ كأنه مدعو إىل مشاهدة هاته املرسحية 

الرتاجيدية ملآساة عاشق؛ فنحن نتعامل مع نص قصيص ُكتِب بآليات 

عميقة يعرب عن واقع معاش لقصة عشق عندما مرسحية ألن دالالته 

حيب الرجل بكل طاقته، ولوصف ونقل هذا املشهد يتطلب فعال 
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وجود اللغة املرسحية وآلياهتا وأبواب فصوهلا لرسد أحداث القصة  

بكل تطلعاهتا وأحداثها املشهدية خليبة عاشق وهلان متقلب عىل نار 

ة بال لون، وذلك من الرفض وألوانه املبهمة الذي بات يرى احليا

رأيت الزمان تلون بغيم من غصة خنقت سعاديت، »خالل قوله: 

حموت ابتسامة رسمتها ألقول أين أريدك. مل يكن للمكان وجود 

أي أن احلياة أصبحت ال لون هلا بعدما فقدها وخرس فتاة « وقتها...

 أحالمه...إىل غري ذلك. 

مقسمة إىل أربعة  جتدها “الرفض بلون مشاعري”وعند قراءة القصة 

فصول كل فصل يعرب عام عايشه الكاتب من مشاعر تتغلغل يف نفسيته 

 حني اسرتجاع ذاكرته واإلبحار فيها من خالل قصته.

  : الفصل األول 

يمكن إدراجه حتت عنوان االعرتاف باحلب حيث وصف لنا الكاتب 

الطريقة التي عرب عنها عن مشاعره اجتاه الفتاة )حبيبته( الذي أحبها 

بلغة سلسة ينقل لنا الكاتب احلدث بالتفصيل الدقيق دون رشوط، و

من وصف املشاعر واللحظات والزمن واملكان واألرضية التي كان 
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عليها يف رومنسية العاشق املرهق من عمر مىض بني الرفض والعتاب 

وأن املكان والزمان  يشء نفسه عند العاشق ال فرق بينهام  فالكاتب 

مل الصور والذكريات، فاملكان هو يستعيد املكان والزمان الذي حي

احلبيب واحلبيب هو املكان، كام كان يف املقدمات الطللية عند شعرائنا 

وأنت »القدامى، ويف سياق هذا الكالم بدأت به القصة يقول الكاتب: 

متضني يف أفكاري تفّتحت أوراق ذاكريت الوردية، وعاد املايض يزف 

قياس رع كان بيننا مسافة عىل مكل املشاعر لقلبي فيحرقني... يف الشا

 «.الوجع؛ بعض خطوات وخيط من اليأس يفصلني عنِك...

صدقيني ال أذكر أين اعرتفت »...ويف موضع آخر كذلك يقول: 

بحبي أول مرة؟... ال أذكر أي يشء غري الرفض، غري دمع بطعم قاٍس 

فمن خالل هذا القول نكتشف أن الكاتب الذي « ذقته يف صوتك.

 لسان الشخصية الرئيسية هو بطل هذه القصة  يرسد عىل 

إنه يف قمة ضعفه، فهو يعربعن مشاعر صادقة ختتلج كيانه، فيها األمل 

واحلزن والعذاب واللوعة والفراق والغربة واللقاء والفقدان والدموع 

وقسوة احلياة والقهر واحلنني والشوق واللوم والعتاب والليل 
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 منف ،“...طويل العاشقني فليل” الطويل... كام يقول أحد الشعراء

 جفاء عدب حتى بداخله احلب ينام ال وهلفته وشوقه هبا التفكري شدة

 .معشوقته

 لفصل الثاين:ا 

حتدث عن حماولة الكاتب جتاوز شعوره بالصدمة الذي تلقاها عندما 

رفضه أعز شخص يف حياته، مما جعله يشعر بأنه شخص منبوذ ال 

ا ذكرى جتمعنا أخري أقّلب صفحات هبا»يستحق أن يعيش يف قوله: 

معا حتت سقف واحد؛ مل تتعدى اخليال، يوم أتيتك حامال أشواقي بني 

يداي، أمد لك احلب باليمني والوفاء بيساري ليطعن الرفض الثاين 

، ليتتابع الرسد يف وصف حالته وأن كل األلوان «كل أحالمي...

 تشاهبت يف عيناه حيث اختذت لونا واحدا لون السواد ينظر به، ال

يصدق كيف استطاعت املرأة التي أحبها بجنون وغمرها بكل 

أحاسيسه ودفئه أن تقابله بالرفض دوما وذلك يف قول الكاتب: 

وبقيت أشتم حروف الرفض وكل العبارات التي متنعني عنك، »

وهذا ما « رصت ألعن الظروف وألعن الدنيا بأرسها وأسأل نفيس...
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ي أن سلسلة الرفض أ “الرفض بلون مشاعري”وضحه العنوان 

متتابعة من قبل احلبيبة ليضعه املوقف يف تساؤل: ملاذا ترفض برغم كل 

 املحاوالت؟

 صل الثالث: ما الفأ 

فقد تناول حماولة لوم العاشق لنفسه عىل أنه شخص بائس فقري حتى 

 وأسأل نفيس:»أنه ال يستحقها من خالل قوله: 

 ملَ ملْ أخلق بصورة تعجبك؟ -

 ؟ملَ ولدت فقريا معدما، غبيا حاملا -

 ملَ ولدت بقلب يراك جنته؟ -

 ملَ ولدت وروحي تسري بداخلك؟  -

وذهب يقدم األعذار ويربر ردة فعلها من شدة تعلقه هبا وشوقه ال 

يريد أن حيتمل فكرة الفراق، فاحلب الذي بداخله ال يزال ينبض يف 

 كنت أعود ألسرتق مشهدا،''قلبه حتى بعد الرفض... يقول الكاتب: 



 18                                               

 

صورة من ضحكاهتا، أسرتق نظرة عابرة ألراك أول مرة سعيدة، 

نفيس،  مايل ابتليت هبكذا لعنة، بقيت أحترس عىل وأمحل لعنتي يف قلبي.

والضحكات والرقصات تزفك إليه، أرى اجلميع يعرتف بأنك 

 لغريي، وأنا الوحيد الذي أعرتض:

 تلك روحي، هي يل وليست لغريي -

 ''تلك جنتي، كتبت باسمي يوم خلقت... -

مما جعله يتقىص أحواهلا )احلبيبة( ليعرف أهنا تزوجت برجل غريه  

وهذا ما زاده قهرا وأملا ليضيع جمددا يف عامل احلزن والسهر والكآبة، 

وكمية التساؤالت التي طرحها عىل نفسه ليقيم لنا حوارا داخليا مع 

بعد زواجك دخلت دوامة الشك بكل »ذاته ملاذا اختارته هو، يف قوله: 

ما فيها، وعدت خائبا أمحل كل األسئلة بال جواب، ولكن نورا خافتا 

اليقني كان دوما بداخيل، ينري الطريق أمامي بعد كل اهنيار يوقفني من 

من جديد، واعرتفت بعد كل هذا اهلم، أن ما صار خري رغم كل 

فالكاتب باق عىل حبه وال يزال يبحث عن حمبوبته حتى «. مهومي...

بعد زواجها برجل غريه، وكيف كره وحقد عىل ذاك الرجل دون 
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 السمع أسرتق كنت”وذلك من خالل قوله: معرفته وجعله غرياًم له, 

 مل نِدّ  أعرفه، ال غريب فيه حيكمك الذي لرصحك أقرتب أحيانا،

 أبحث صوتك، اختزال أحاول رصاع، وال خالف أي به جيمعني

  «...بطيفك املشتة عيناي ترتصدكِ  حتى كنت أينام عنك

نلتمس أن الكاتب هنا كان حريصا عىل نقل املشاهد والتجربة 

رية برباعة متناهية ومفصلة دون دخوله يف فخ اإلطناب الشعو

والتكثيف. واعتمد عىل عنرص التشويق واإلثارة يف رسد احلدث، 

فالنص ثري جدا بالطاقات التعبريية للغة العربية الفصحى مما زاد إىل 

العمل اإلبداعي روح مصداقية النص وترابطه بالواقع، إنه نص متميز 

 اعر اإلنسانية.بالكتابة األدبية واملش

 لفصل الرابع واألخري: ا 

تقبل العاشق فكرة الرفض، رفض مشاعره وأحالمه، أدرك أن احلياة 

ال تقف عند أحد وأن نتقبل فكرة التخيل... فمهام جترع من احلزن 

والقهر وأهنكته لوعة الفراق ال بد له من متابعة حياته، وهذا بعد 

 زواجك فبعد”سامعه أن حبيبته تسأل عن حاله من خالل القول: 
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بع شهور تركتك تالطفني القرار بأسئلة كثرية، عرفت وقتها أنك بأر

 تود أهنا أي “وحيدة، عرفت من شخص قريب أنك سألت عني..

 تهرفض كام ملشاعرها الرفض بلون كافأها أنه إال عليه ونادمة الرجوع

 يرىض من لست! سيديت يا”: الكاتب قول خالل من وذلك هو

ي يش يف احلياة، لست بديال لغريهام بدور يقبل من لست... بالفتات

 للكثري وملهام حمكام القصة مغزى ليكون “ولن أكون صدقي هذا...

 عالج لقد. الرفض مشكلة املشكلة، هاته من نعاين وأننا خاصة

 ويق بأسلوب قصته ختام يف جدا ذكية بطريقة الظاهرة هذه الكاتب

رسالة ال بكتابة القصة تنتهي. ومربك غامض ماهو كل عن بعيدا بارز

أكتب »للحبيبة ليخربها أنه اختذ القرار يف االبتعاد...من خالل قوله: 

لك رسالتي بعد سنني من التفكري... لتعريف حجمك يف حيايت، وأين 

وضعتك عىل هامش أولويايت... رسالة بلون الرفض، أيا كان كيف 

 « تفهميه، وبقلب إنسان بسيط مل تلمحي لونه...
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لقة واسرتاد العاشق كربيائه وكرامته وإهناء هذا لتكون خامتة القصة مغ

 الإ رشاؤه يمكن ال احلب”احلب...فكام يقول جربان خليل جربان: 

 .“باحلب

سعدت جدا بقراءة هذا النص القصيص، حيث وجدت نفيس بني 

طيات حروفه أتلذذ بام أقرأه ومستمتعة... حقًا هو نصًا كتب بتقنية 

نزياحات ...، ونرى أن هناك جذابة مبتكرة وبأسلوب زاخر باال

عالقة تربط كال من العنوان والغالف واملضمون/موضوع القصة 

 فكل واحد منهم مرآة عاكسة لآلخر.

 سيكون القارئ حمظوظا بمطالعة هذا النص الشيق امللهم.

 

 بقلم خولة سعيدان/ اجلزائر

 

متوفرة جمانا عىل  بقلم سفيان لكربيس  قصة بلون الرفض مشاعري

 موقع عصري الكتب
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