الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
بعد أن حتدثت الباحثة عن السيكولوجية األدبية من تعريفها و أقسامها ،يف هذا
ستبّي الباحثة العالقة بّي األدب وعلم النفس والعواطف وما حوهلا يف قصة "احلبيب
الفصل ن
اجملهول" أحد موضوع يف الرواية "أرين اهلل" لتوفيق احلكيم.
فقسمت الباحثة هذا الفصل إىل قسمّي مها  :تعرض الباحثة يف األول عن العواطف
الشخصية يف قصة "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم ،والثاين عن العواطف األليمة يف قصة
"احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم .وهذان قسمان يف موضوع السيكولوجية األدبية والعواطف
األدبية يف قصة قصرية احلبيب اجملهول.
أ .العواطف الشخصية في قصة قصيرة الحبيب المجهول
وجدت الباحثة يف هذا العنصر سبع عشرة البيانات اليت تتكون من مخسة
العواطف الشخصية ،وهي الفرح  1بيان ،والدفاع  11بيانات ،واحملبة  2بينّي ،واإلقتناع
 1بيان ،والفخر  1بيان .وسيأيت البيان من كل واحد كما يلي :
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 .1المدح
ظهرت العواطف الشخصية من املدح يف قصة قصرية أرين اهلل بيانّي اثنّي
( ،)2أي يف الصفحة  ،142الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) و إنى لمندهش لرجل مهذب مثلك ,كله ذوق ,و نظر كيف يتصرف
هكاذا مع فاتنة كهذه.
ظهرت هذه اجلملة أثرا إجيابيا من شخصية (أنا) ،و يظهر من قوله يف
الكلمات املسطرة ،أنه معجب حبضور الرجل الذي يبدو تعليما ويكون هلا طعم
جيد يف تقييم مجال املرأة .وهو ميدح بقوله  :ملندهش لرجل مهذب مثلك ،كله
ذوق ،و نظر كيف يتصرف هكاذا مع فاتنة كهذه.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الد أب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

 1جبنور عبد النور ،املعجم
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والثاين ،ظهرت العواطف الشخصية من املدح يف قصة قصرية أرين اهلل ،أي
يف الصفحة  ،147الفقرة السابعة ،اليت كتبت فيها :
ب)أكثر من ذلك يا سيدى ,و انت الصادق ,لقد حلت بيننا و بين المتعة
بتلك النزهة اللطيفة
ظهرت هذه اجلملة أثرا إجيابيا من شخصية (أنا) ،و يظهر من قوله يف
الكلمات املسطرة .فإنه معجب حبضور الرجل الذي يبدو حسن الوجه .ويبّي هذا
احلكم جماملة الرقم األول ضد الرجل ،وأنا أثين على قادة هؤالء الرجال بسبب
حسنهم أي ميكن يرى (أنا) منظرا مجيال .وهو ميدح بقوله  :أكثر من ذلك يا
سيدى ،وأنت الصادق ،لقد حلت بيننا و بّي املتعة بتلك النزهة اللطيفة.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

جبنور عبد النور ،املعجم
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 .2الفرح
ظهرت العواطف الشخصية من الفرح يف قصة قصرية أرين اهلل بيانا واحدا
( ،)1أي يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) فصاح صديقى بالحسناء :خير حل أن تعرجى بسرعة يسارا و
تأخذى طريق العودة ,وهو ما لم يفكر فى أننا سنفعله ,و بذلك
يتعذر عليه أن يلحق بنا...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف الشخصية صرحية ،بل
تتضمن هذه اجلملة قيمة الفرح من ناحية املعىن ،أي صرح (صديقي) باحلسناء أو
بالفرح ،وعالمته هو ظهر من شخصية (صديقي) حّي الرجل يقف وراء السيارة،
فكانت السيارة مطاردة هلم من النموذج غري مرئية.
وقول (صديقي) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت
حتملنا إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو
املدح رجاء النوال.

جبنور عبد النور ،املعجم
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 .3الدفاع
ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل إحدى عشرة
( )11بيانات ،أي يف الصفحة  ،142الفقرة الرابعة ،اليت كتبت فيها :
أ) هبها يا سيدى خالفت و أخطأت ....أال يحسن بك أنت أن
تتساهل؟...
مل تظهر هذه اجلملة العواطف الشخصية صرحية ،بل تتضمن قيمة الدفاع
من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) دفاع وهو يقود سيارة الفتاة
وجيلس جبانبه .ويقول أن الفتاة مل يرتكب خطأ فادحا ،مما جيعل له غاضبة ضده.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

4

والثاين ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل ،أي
يف الصفحة  ،147الفقرة األوىل ،اليت كتبت فيها :

جبنور عبد النور ،املعجم

األديب )بريوت :دار العلم للماليّي ،جمهول السنة( ،ص181-181 .

41

ب)و لكنى تجلدت ،واعتصمت بالهدوء و تكلفت االبتسام ,و قلت
مالطفا :اللهم عفوك ورضاك ....أتريد قتلى يا سيدى لمسألة
بسيطة كهذه؟....
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف الشخصية صرحية ،بل
تتضمن قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) وهو
يدافع و ضده ،ويقول أنه حاول بـأن يشرح حقيقية ما حدث للرجل الذي وضع
مسدس هلا.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.
والثالث ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل،
أي يف الصفحة  ،147الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :

جبنور عبد النور ،املعجم
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ج) أقصد....و أنت الصادق....أنها ال تحتاج إلى غضبك هذا
كله.....إنها مما يقع فى كل يوم....خصوصا من سيدة جميلة كهذه
يغتفر لها كل شيء....
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف الشخصية صرحية ،بل
تتضمن قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) وهو
حياول الدفاع عندما جتلس امرأة جبانبه ،فإنه يعترب األخطاء اليت تقع فيها املرأة أمر
شائع بالفعل يف حياته اليومية.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.
والرابع ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل ،أي
يف الصفحة  ،147الفقرة الربعة ،اليت كتبت فيها :
د) سيرها واهلل كان بمنتهى الحذر ,لوال ظهورك أنت المفاجى عو لعل
هذا هو الذى أو قعها فى االرتباك...
جبنور عبد النور ،املعجم
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مل تظهر هذه اجلملة العواطف الشخصية صرحية ،بل تتضمن قيمة الدفاع
من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) وهو يصف سلوك املرأة حّي
يقود السيارة باجليد .فإنه ال وظيفته (القيادة) مع محام .على وجه التحديد وصول
الرجل الذي يتسبب يف الفوضى اليت حدثت يف ذلك الوقت.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

3

اخلامس ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل،
أي يف الصفحة  ،147الفقرة اخلمسة ،اليت كتبت فيها :
ه) ولو كنت تكرمت علينا و تفضلت فأغضيت عن الموضوع و مررت
مر الكرام و تر كتنا تفضلت فأغضيت عن الموضوع و مررت مر
الكرام وتر كتنا نواصل سيرنا ونزهتنا و متعتنا ,لكنت ظفرت منا
بألسنة تلهج بشكرك ,و الدعاءلك ,و الثناء عليك!....

جبنور عبد النور ،املعجم
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مل تظهر هذه اجلملة العواطف الشخصية صرحية ،بل تتضمن قيمة الدفاع
من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) وهو يقيم له الدفاع عن نفسه
واملرأة خلف عجلة القيادة ،ويقول انه كان جيدا جدا .ألن كانت الشكر له (يل)،
وأهنا قادرة على التمتع جبمال وتنفس اهلواء النقي .و(أنا) حاولت إقناعه أن ميكن
حل هذه املشكلة.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

3

السادس ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل،
أي يف الصفحة  ،144الفقرة الثاين ،اليت كتبت فيها :
و) و جعلت أستعطفة و أقول له :مهال يا سيدى ...مهال....هدئ
أعصابك الثائرة ...مهما يكن من أمر ,فما ذنبى في الموضوع؟ ...و
لماذا تحملنى أنا مسئولية الحادث.

جبنور عبد النور ،املعجم
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مل تظهر هذه اجلملة العواطف الشخصية صرحية ،بل تتضمن قيمة الدفاع
من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) وهو ألن يف هذه اجلملة
الشعور باخلوف بسبب سرقة مسدس ،شخصية رئيسية (أنا) أدافع ضده .وحاول
هتدئة الرجل وسئل ملاذا كان غاضبا جدا يف وجهه.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

3

السابع ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل ،أي
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ز) وما أنا فى الواقع غير واسطة خير....نزلت كى أتفاهم معك ,وأزيل
من نفسك كل أثر سىء....
مل تظهر هذه اجلملة العواطف الشخصية صرحية ،بل تتضمن قيمة الدفاع
من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) وهو يدافع عن ضده.

جبنور عبد النور ،املعجم
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واهلدف الذي خرج من السيارة كوسيط هلذه املشكلة( .أنا) يريدون حل هذه املسألة
بشكل صحيح وتصويب مجيع املشاكل اليت حدث له.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

14

الثامن ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع قصة قصرية أرين اهلل ،أي يف
الصفحة  ،144الفقرة الرابعة ،اليت كتبت فيها :
ح) قلت :أو كدلك أنها مخالفة ....إنى رجل أعرف القانون....
مل تظهر هذه اجلملة العواطف الشخصية صرحية ،بل تتضمن قيمة الدفاع
من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسة (أنا) وهو يوضح صراحة له أن ما
كان يعتقد انه سوء فهم العاديّي ،وهو أمر شائع يف احلياة اليومية.

 1جبنور عبد النور ،املعجم
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وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

11

التاسع ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل ،أي
يف الصفحة  ،143الفقرة الثانية ،اليت كتبت فيها :
ط) عسيقتى؟ ...ال يا سيدى الفاضل ...ال تجرح شعورى...أنا رجل
مستقيم ال صلة لى بامرأة ,ولم أعرف امرأة....
مل تظهر هذه اجلملة العواطف الشخصية صرحية ،بل تتضمن قيمة الدفاع
من ناحية املعىن ،ألن يف هذه اجلملة فوجئت و شخصية رئيسية (أنا) للدفاع ضده.
مث اوضح للرجل اهنا مل تقدم احلب .حيت يعرف النساء.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.
 11جبنور عبد النور ،املعجم
 1جبنور عبد النور ،املعجم
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العاشر ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين اهلل ،أي
يف الصفحة  ،143الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ي) اه....لك حق ....و لكن القصة على وجهها الصحيح هى أنى كنت
أسير فى طريقى إلى منزلى ,كما يحدث لكل إنسان ...وإذا سيارة
تقف على مقربة منى...فأصعد ...وإذا بجوارى امرأة....
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف الشخصية صرحية ،بل
تتضمن قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسية (أنا) للدفاع
ضده بسبب بيان ان الرجل الذي يعتقد انه فر مع زوجته ،و من مث سأشرح هبدوء
ان األحداث اليت و قعت فعال و حصل على لقائها .حدث ذلك فجأة ،وبسرعة.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

17

احلادي عشر ،ظهرت العواطف الشخصية من الدفاع يف قصة قصرية أرين
اهلل ،أي يف الصفحة  ،143الفقرة الثانية ،اليت كتبت فيها :
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ك) ال تظلمها يا سيدى ....الموضوع له أصل....
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف الشخصية صرحية ،بل
تتضمن قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،كما يف حالة الشخصية الرئيسية (أنا) يف حرية
لشرح حيث دافع ضده كما ان االجابه على السؤال الذي طرحه هذا الرجل مع
شريرة.
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

14

 .4المحبة
ظهرت العواطف الشخصية من احملبة يف قصة قصرية أرين اهلل اثنان بيانّي
( ،)2كما يف الصفحة  ،143الفقرة األخرية ،اليت كتبت فيها :

أ) قلت له  :تسألنى هل أحبها؟ ...أحبها بجنون ,و ال أنام الليل...
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ظهرت هذه اجلملة أثرا إجيابيا من شخصية (أنا) ،و يظهر من قوله يف
الكلمات املسطرة ،أنه معجب السؤال من الرجل الذي احملبة املرأة .من بيان شرحت
كم هو حيبها ،على الرغم من أنه هو نفسه كان أيضا اخللط كيف يقدر أن حيب
امرأة كان قد التقيت للتو يف الصبح .مل اكن اعرف امسه .اخري لقد (أنا) كذبت
على الرجل .وهو ميدح بقوله  :تسألىن هل أحبها؟ ...أحبها جبنون ,و ال أنام
الليل....
وقول (أنا) موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت حتملنا
إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح
رجاء النوال.

14

والثاين ،ظهرت العواطف الشخصية من احملبة يف قصة قصرية أرين اهلل ،أي
يف الصفحة  ،144الفقرة الثانية ،اليت كتبت فيها :
ب) حب العبادة ....و ال تنام الليل....
ظهرت هذه اجلملة أثرا إجيابيا من شخصية (أنا) ،ويظهر من قوله يف
الكلمات املسطرة ،أنه معجب السؤال من الرجل "و هى حتبك طبعا؟" .شخصية
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رئيسية (أنا) انه اوضح للرجل حول كيفية مشاعر زوجته له .اجبته ان الزوجة تشعر
ان الرجل هو نفسه ألنه شعر .كانت صورت ايضا احلب مثل حب خادمة ،الذين
ال يستطيعون النوم يف ليال .وهو ميدح بقوله  :حب العبادة ....و ال تنام الليل....
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت
حتملنا إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو
املدح رجاء النوال.

1

 .5االقتناع
ظهرت العواطف الشخصية من االقتناع يف هذه القصة القصرية أرين اهلل بيانا
واحد ،يف الصفحة  ،144الفقرة اخر ،اليت كتبت فيها :
أ) عظيم جدا ...اسمع االن ما استقر عليه عزمى  :إنى سأطلقها ,و عليك
أنت أن تتزوجها ...و ال تأمل أن يكون للمسألة حل اخر غير هذا...
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف الشخصية صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة االقتناع من ناحية املعىن،الن البيان وصف أن الرجل كانوا راضّي عن
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بيان اعتقد (أنا) حيب زوجته و العكس بالعكس.مث انه ترك زوجته قال يل (أنا) يف
الطريقة إىل الطالق.
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت
حتملنا إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو
املدح رجاء النوال.

13

 .6الفخر
ظهرت العواطف الشخصية من الفخر يف هذه القصة القصرية أرين اهلل بيانا
واحد ،يف الصفحة  ،142الفقرة اخر ،اليت كتبت فيها :
أ) أتساهل يا سافل ! ...من تحسبنى حتى أتساهل فى هذه األمور؟...

ولكنى سأريك أن الذى أمامك هو رجل....
ظهرت هذه اجلملة أثرا إجيابيا من شخصية (الرجل) ،و يظهر من قوله يف
الكلمات املسطرة ،أنه وأوضح الرجل أن حيسب يل عن إجابات على البيان الذي
أدىل به .هلجة غاضبة (أنا) انه ال حيب موقف من فبل شخصية اختاذها .مث الرجل و
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هذا ما يفسر أيضا كيف تكرميه (التفاخر) وهو ميدح بقوله  :أتساهل يا سافل !...
من حتسبىن حىت أتساهل ىف هذه األمور؟ ...ولكىن سأريك أن الذى أمامك هو
رجل....
وقول (الرجل) هو موافق مبفهوم العواطف الشخصية أال وهو العواطف اليت
حتملنا إىل الدأب وراء صاحلنا اخلص كاجلشع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو
املدح رجاء النوال.

13

ب .العواطف األليمة في قصة قصيرة الحبيب المجهول

وجدت الباحثة يف هذا العنصر ثالثة وثالثون عشر عددا من البيانات اليت تتكون
من مخسة العواطف الشخصية ،وهي احلوف  4البيانات ،احلري  3البيانات ،الغضب 3
البيانات ،احلسد  2البيانّي ،الشكوى  7البيانات ،القلق  7البيانات ،اليأس  2البينّي،
البغض  4البيانات .وسيأيت البيان من كل واحد كما يلي :
 .1الخوف
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ظهرت العواطف األليمة من اخلوف يف هذه القصة القصرية أرين اهلل مخسة
بيانات ،يف الصفحة  ،173الفقرة اخر ،اليت كتبت فيها :
أ) و هنا سمعت صديقى الجالس خلفى يلفظ صيحة  :ضبطك! ...انطلقى
بالسيارة إلى اخر سرعة!...
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة اخلوف من ناحية املعىن ،اخلوف صديقي ألن يستطع الرجل يستدركم.
و قلت صدقي  :ضبطك! ...انطلقى بالسيارة إىل اخر سرعة!...
وقول (صديقي) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء
و تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم
و حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

1

الثاين ظهرت العواطف األليمة من اخلوف يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ،
يف الصفحة  ،173الفقرة الواحدة ،اليت كتبت فيها :
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ب) و إذا بالغادة ,و قد لمحت و جهها قد امتقع ,و أمسى -حتى فى شحوبه
جميال كالوردة البيضاء المشربة بالصفرة -قد انعدفعت بالسيارة ,فإذا هى
تسابق الريح ,تاركة الرجل و قد تنحى عن طريقها خشية أن يصدم أو
يداس...
ظهرت هذه اجلملة صور اخلوف شخصية (األمرأة) ،و يظهر من قوله يف
الكلمات املسطرة ،كمثل كالوردة البيضاء ألن األمرأة اخلوف تتحطنم السيارة.
الكلمة هي موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
الثالث ظهرت العواطف األليمة من اخلوف يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،173الفقرة الثانية ،اليت كتبت فيها :
ج) ولكن الجميلة نظرت فى مراة السيارة العاكسة ,و صاحت  :إنه يتبعنا....
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هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة اخلوف من ناحية املعىن ،األمرأة تطلع الرجل يستدركم و هي تقل  :إنه
يتبعنا....
وقول (األمرأة) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

1

الرابع ظهرت العواطف األليمة من اخلوف يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،142الفقرة األخرية ،اليت كتبت فيها :
د) ما أن لمحته فى يده حتى هرب دمى.
ظهرت هذه اجلملة صور اخلوف شخصية (انا) ،و يظهر من قوله يف
الكلمات املسطرة ،يبدي اخلوف شخصية (أنا) حىت هرب دمى ألن (أنا) وعد
الرجل مع مس ندس.
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وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

22

اخلامس ظهرت العواطف األليمة من اخلوف يف هذه القصة القصرية أرين
اهلل ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ه) و لمعت عيناه بأشعة أرعبتنى ...فتو سلت إليه أن يبعد المسدس عنى.
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة اخلوف من ناحية املعىن ,شخصية (أنا) خوف يطلع عّي
الرجال .و قل  :و ملعت عيناه بأشعة أرعبتىن ...فتو سلت إليه أن يبعد املسدس
عىن.
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
نفس املرجع ،ص181-181 .
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1

 .2الحير
ظهرت العواطف األليمة من احلري يف هذه القصة القصرية أرين اهلل سبعة
البيانات ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) فلم أتمالك ,و قلت  :عجبا!...ماذا يريد منا هذا الرجل ؟ ...لو كنا
صادمناه على األقل أو ألحقنا به ضررا ظاهرا.
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة احلري من ناحية املعىن ،شخصية (أنا) ألن الرجل يستدركم وقلت :
عجبا!...ماذا يريد منا هذا الرجل ؟ ...لو كنا صادمناه على األقل أو أحلقنا به
ضررا ظاهرا.
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
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24

الثاين ظهرت العواطف األليمة من احلري يف هذه القصة القصرية أرين اهلل
سبعة بيانات ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ب)و قلت بتسامح و هدوء  :مجرم؟ ...و أنا لست بسائق السيارة و لم

أسق قط سيارة في حياتى ...و ال أعرف كيف تسير وال كيف تدار!...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة احلري من ناحية املعىن ,احلري شخصية (أنا) مع الرجل ألن
يسب (أنا) .و قلت (أنا) بتسامح  :جمرم؟ ...و أنا لست بسائق السيارة و مل
هو ن
أسق قط سيارة يف حياتى ...و ال أعرف كيف تسري وال كيف تدار!...
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

24

الثالث ظهرت العواطف األليمة من احلري يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
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ج) و جعلت أستعطفة و أقول له :مهال يا سيدى ...مهال....هدئ

أعصابك الثائرة ...مهما يكن من أمر ,فما ذنبى في الموضوع؟...
و لماذا تحملنى أنا مسئولية الحادث.
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة احلري من ناحية املعىن شخصية (أنا) يريح الرجل و يسعل.
يقل (أنا)  :مهال يا سيدى ...مهال....هدئ أعصابك الثائرة ...مهما يكن من
أمر ,فما ذنىب يف املوضوع؟ ...و ملاذا حتملىن أنا مسئولية احلادث .يف هنا شخصية
(أنا) احلري مع الرجل ألن هو مل يفهم يف هدا املشكلة.
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

2

الرابع ظهرت العواطف األليمة من احلري يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ،يف
الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
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د) األقل  :لماذا أنا مت؟ ...لو أنى تسببت ,ال سمح اهلل ,فى خرق
(( فردة كوتش )) لكان هذا سببا معقوال لقتلى ,و لكن أموت يا
ناس من أجل مسألة تافهة!...
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،ألن يف احللة احلري األليمة (أنا) اىل الرجل ألن
هو يريد مييىت مع مس ندس .و قلت  :ملاذا أنا مت؟ ...لو أىن تسببت ,ال مسح اهلل,
ىف خرق (( فردة كوتش )) لكان هذا سببا معقوال لقتلى ,و لكن أموت يا ناس من
أجل مسألة تافهة!...
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

اخلامس ظهرت العواطف األليمة من احلري يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
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ه) أعراض األسر؟ ...و ما دخل أعراض األسر فيما نحن فيه ؟...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة احلري من ناحية املعىن األليمة (أنا) يرتبك مع الرجل حىت
يتكرر بكالمه  :أعراض األسر؟ ...و ما دخل أعراض األسر فيما حنن فيه ؟...
هو ن
شخصية (أنا) يعجب حلال ألن هو ال يعرف يف هدا مسألة أعراض األسرز
شخصية (أنا) تفرتض هدا مسألة زهيد.
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

8

السادس ظهرت العواطف األليمة من احلري يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ز) زوجتك؟ و هل حصل لى الشرف بمعرفة زوجتك؟...
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة احلري من ناحية املعىن،ألن يف هذه احللة شخصية (أنا) يرتبك ألن هو مل
جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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يعرف زوجت الرجال .و قلت  :زوجتك؟ و هل حصل ىل الشرف مبعرفة
زوجتك؟...
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
السابع ظهرت العواطف األليمة من احلري يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ح) عسيقتى؟ ...ال يا سيدى الفاضل ...ال تجرح شعورى...أنا رجل

مستقيم ال صلة لى بامرأة ,ولم أعرف امرأة....
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة احلري من ناحية املعىن شخصية (أنا) يرتبك مع إجيب
الرجال ألن هو ال متلك احلبيبة .و قلت  :عسيقىت؟ ...ال يا سيدى الفاضل ...ال
جترح شعورى...أنا رجل مستقيم ال صلة ىل بامرأة ,ومل أعرف امرأة....

جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

74

 .3الغضب
ظهرت العواطف األليمة من الغضب يف هذه القصة القصرية أرين اهلل سبعة
البيانات ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) و لكن مخالفة بسيطة يطاردنا من أجلها هذه المطاردة ,يرغمنا على
هذه السرعة الخطرة ,و يعكر علينا صفونا و يكدر علينا مزاجنا...

لعنة اهلل على هذا السخيف !...
ظهرت هذه اجلملة صور الغضب شخصية (انا) مع الرجال ،و يظهر من
قوله يف الكلمات املسطرة ،يبدي الغضب شخصية (أنا) ألن الرجال يتنبع هم .و
قلت  :و لكن خمالفة بسيطة يطاردنا من أجلها هذه املطاردة ,يرغمنا على هذه
السرعة اخلطرة ,و يعكر علينا صفونا و يكدر علينا مزاجنا ...لعنة اهلل على هذا
السخيف !...
جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
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الثاين ظهرت العواطف األليمة من الغضب يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :

ألى أن صديقى يقول فى نبرة مرتجفة  :حقا ....إنه سخيف

ب)فخيل ّ
ظهرت هذه اجلملة صور الغضب شخصية (صديقي) مع الرجال ،و يظهر
من قوله يف الكلمات املسطرة ،يبدي الغضب شخصية (صديقي) ألن الرجال يتنبع
هم .و قلت  :حقا ....إنه سخيف

وقول (صديقي) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء
و تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم
و حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
 1جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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الثالث ظهرت العواطف األليمة من الغضب يف هذه القصة القصرية أرين
اهلل ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ج) و هنا نفد صبرى ,ففتحت باب السيارة قائال  :هذه تصرفات

أطفل ...أنزلونى و أنا أتفاهم مع هذا الرجل
ظهرت هذه اجلملة صور الغضب شخصية (أنا) مع الرجال ،و يظهر من
قوله يف الكلمات املسطرة ،يبدي الغضب شخصية (أنا) ألن الرجال يتنبع هم مع
املسألة غامض .و قلت  :هذه تصرفات أطفل ...أنزلوىن و أنا أتفاهم مع هذا
الرجل

وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
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الرابع ظهرت العواطف األليمة من الغضب يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
نفس املرجع ،ص181-181 .

3

د) فاستأنف سيره نحوى إلى أن بلغنى فابتدرنى قائال  :و قعت فى
يدى أخيرا يا مجرم !...
ظهرت هذه اجلملة صور الغضب شخصية (الرجال) مع أنا ،و يظهر من
قوله يف الكلمات املسطرة ،يبدي الغضب شخصية (الرجال) حىت هو تكالم "جمرم"
ىل شخصية (أنا) .و قلت  :و قعت ىف يدى أخريا يا جمرم !...
وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
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اخلامس ظهرت العواطف األليمة من الغضب يف هذه القصة القصرية أرين
اهلل ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :

ه) أتساهل يا سافل ! ...من تحسبنى حتى أتساهل فى هذه
األمور؟...
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ظهرت هذه اجلملة إجيب و صور الغضب شخصية (الرجال) مع أنا ،و
يظهر من قوله يف الكلمات املسطرة ،يبدي الغضب شخصية (الرجال) ألن أنا يريد
هذه مسألة ينتهي باملعروف .و قلت :أتساهل يا سافل ! ...من حتسبىن حىت
أتساهل ىف هذه األمور؟...
وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

1

السادس ظهرت العواطف األليمة من الغضب يف هذه القصة القصرية أرين
اهلل ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
و) بسيطة ! بسيطة يا و غد؟ تسمى هذه المسألة بسيطة !...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة الغضب من ناحية املعىن ،يف هذه احللة (الرجال) يغضب
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مع أنا ألن هو حيتسب هذه املسألة زهيد .و قلت  :بسيطة ! بسيطة يا و غد؟
تسمى هذه املسألة بسيطة !...
وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

1

السابع ظهرت العواطف األليمة من الغضب يف هذه القصة القصرية أرين
اهلل ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ز) طبعا ظهورى المفاجىئ ال بد أن يربككما و يو قعكما فى
الحرج و الضيق !...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة الغضب من ناحية املعىن ،ألن شخصية (الرجال) يغضب
يهز األمراعة .و قلت  :طبعا ظهورى املفاجىئ ال بد أن يربككما و
مع أنا ألن هو ن
يو قعكما ىف احلرج و الضيق !...
جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

1

 .4الحسد
ظهرت العواطف األليمة من احلسد يف هذه القصة القصرية أرين اهلل بيانّي
اثنّي ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) و بماذا تصف عالقتك الشائنة بزوجتى؟....
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة احلسد من ناحية املعىن ،ألن يف هذه احللة صور حيسد شخصية
(الرجال) مع أنا ألن هو (الرجال) حيتسب شخصية (أنا) كخيانة زوجينة .و قلت :
و مباذا تصف عالقتك الشائنة بزوجىت؟....
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وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

18

الثاين ظهرت العواطف األليمة من احلسد يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ب)فاستحثّنى قائال  :تكلم ...ماذا فى استطاعتك أن تقول؟ ...بماذا

تعلل و جودك إلى جوار زوجتى فى السيارة؟ ....و بماذا تبرر
هروبكما منى ,و أنا أتبعكما من مصر إلى الجيزة ,إلى الهرم؟...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة احلسد من ناحية املعىن ،شخصية (الرجال) حيسد مع (أنا)
ألن هو جيلس مع زوجه .و قال الرجال  :فاستحثنىن قائال  :تكلم ...ماذا ىف
استطاعتك أن تقول؟ ...مباذا تعلل و جودك إىل جوار زوجىت ىف السيارة؟ ....و
مباذا تربر هروبكما مىن ,و أنا أتبعكما من مصر إىل اجليزة ,إىل اهلرم؟...
جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

73

 .5الشكوى
ظهرت العواطف األليمة من الشكوى يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ثالثة
البيانات ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) من هو؟! ...لم أكن أدرى أين هو؟ ...و هل كنت أدرى؟...
مصيبتى هى جهلى به ...ولو أنى كشفت عن حقيقته فى الوقت
المناسب لما كان قد حدث لى الذى حدث !....
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة الشكوى من ناحية املعىن ،ألن شخصية (أنا) ال يعرف هم و ما هذا
مسكلة .و قلت  :من هو؟! ...مل أكن أدرى أين هو؟ ...و هل كنت أدرى؟...
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مصيبىت هى جهلى به ...ولو أىن كشفت عن حقيقته ىف الوقت املناسب ملا كان قد
حدث ىل الذى حدث !....
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

44

الثاين ظهرت العواطف األليمة من الشكوى يف هذه القصة القصرية أرين
اهلل ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ب)فأنقدت ذراعى منهما و نزلت و أنا أقول لهما  :إذا أردتما العبث

فأنا لست فى سن العبث ,و ال يليق بى هذا الكر و الفر ...اذهبا
أنتما و اتر كانى أحادث الرجل فى أمر هذه المخالفة البسيطة ,و
أسوى الموضوع معه باللطف و اللين...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة الشكوى من ناحية املعىن ،ألن يف هذه احللة يعتصم
جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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شخصية (أنا) لصديقي و األمراعة ألن هم يسلوكون كاأطفل .و قلت  :إذا أردمتا
العبث فأنا لست ىف سن العبث ,و ال يليق ىب هذا الكر و الفر ...اذهبا أنتما و اتر
كاىن أحادث الرجل ىف أمر هذه املخالفة البسيطة ,و أسوى املوضوع معه باللطف
و اللّي...
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

1

الثالث ظهرت العواطف األليمة من الشكوى يف هذه القصة القصرية أرين
اهلل ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ج) هذا هو الجزاء الوحيد لذلك األثيم الذى يعتدى على أعراض

األسر؟...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة الشكوى من ناحية املعىن ،ألن يعتصيم شخصية (الرجال)
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مع أنا ألن هو حيتسب شخصية (أنا) يعتدى على أعراض األسر .و قلت  :هذا
هو اجلزاء الوحيد لذلك األثيم الذى يعتدى على أعراض األسر؟...
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشع رهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

42

 .6القلق
ظهرت العواطف األليمة من القلق يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ثاللثة
البيانات ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) و أنا ال أدرى بماذا أجيب ...هنالك نوع من الجمال يعنى البصيرة,
كما يعمى مصباح السيارة البصر.
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة القلق من ناحية املعىن ،ألن شخصية (أنا) ال يأدرى أجيب
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السؤال .و قلت  :و أنا ال أدرى مباذا أجيب ...هنالك نوع من اجلمال يعىن
البصرية ,كما يعمى مصباح السيارة البصر.
وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

47

الثاين ظهرت العواطف األليمة من القلق يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ،يف
الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ب)وأمعنا فى الصمت والقلق.

ظهرت هذه اجلملة صور القلق هم ،و يظهر من قوله يف الكلمات
املسطرة ،يبدي القلق هم ألن يتحركون السيارة بسرعة فائقة.
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اجلملة هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و تشعرهم
مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و حنوها ألن
وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

الثالث ظهرت العواطف األليمة من القلق يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ج) صديقى صارخا بالسائقة  :اقتحمى الرصيف أنت أيضا خلفه و

امرقى سريعا...
ظهرت هذه اجلملة إجيب و صور القلق شخصية (صديقي) ،و يظهر من
قوله يف الكلمات املسطرة ،يبدي القلق شخصية (صديقي) ألن الرجال يتبعون .و
قلت صديقي صارخا بالسائقة :اقتحمى الرصيف أنت أيضا خلفه و امرقى
سريعا...
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وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
 .7اليأس
ظهرت العواطف األليمة من اليأس يف هذه القصة القصرية أرين اهلل بيانّي
اثنّي ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) ال حول وال قوة إال با اهلل ! ...أعترف بأنى عجزت عن إرضائك...
و فقد األمل فى فهمك أو فهم ما تريد ,فاقتلنى إذا شئت...
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة اليأس من ناحية املعىن ،ألن سخصية (أنا) ال يعرف تكالم مع الرجال
هو يأس .و قلت  :ال حول وال قوة إال با اهلل ! ...أعرتف بأىن عجزت عن
إرضائك ...و فقد األمل ىف فهمك أو فهم ما تريد ,فاقتلىن إذا شئت...
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وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

4

الثاين ظهرت العواطف األليمة من اليأس يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ب)ال أقصد ذلك يا سيدى ...و أنا معترف أن حكمى فى هذا ال

يعتميد عليه ,و أنا مستعد إلجراء معاينة أو فحص بمعرفة خبير
يكشف عليها...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،ألن شخصية (أنا) يأس هو
تعهد مبسألة .و قلت  :ال أقصد ذلك يا سيدى ...و أنا معرتف أن
مستع ند ن
حكمى ىف هذا ال يعتميد عليه ,و أنا مستعد إلجراء معاينة أو فحص مبعرفة خبري
يكشف عليها...
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وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

43

 .8البغض
ظهرت العواطف األليمة من البغض يف هذه القصة القصرية أرين اهلل أربع
البيانات ،يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
أ) يغتفر لها كل شيء .إال سوء سيرها!...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة البغض من ناحية املعىن ،ألن الرجال يبغض األمراعة .و
قلت  :يغتفر هلا كل شيء .إال سوء سريها!...
وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
جبنور عبد النور ،املعجم األديب
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43

الثاين ظهرت العواطف األليمة من البغض يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
ب) إنى أقسم أن فى استطاعتى االن أن أريق دمك برصاصة و أنا مرتاح

الضمير...
هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،ألن الرجال يبغض مع أنا .و قلت  :إىن أقسم
أن ىف استطاعىت االن أن أريق دمك برصاصة و أنا مرتاح الضمري...
وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

الثالث ظهرت العواطف األليمة من البغض يف هذه القصة القصرية أرين اهلل،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
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ج) عجبا ! ...و هل تصورت أنى أقبل أن تكون أنت و اسطة خير
ورسول صلح بينى و بينها ؟!...
خيتلف بالبيانات السابقة ،مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل
تضمن هذه اجلملة قيمة البغض من ناحية املعىن ،ألن الرجال يبغض مع أنا .و قلت
 :عجبا ! ...و هل تصورت أىن أقبل أن تكون أنت و اسطة خري ورسول صلح بيىن
و بينها ؟!...
وقول (الرجال) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.

44

الرابع ظهرت العواطف األليمة من البغض يف هذه القصة القصرية أرين اهلل ،
يف الصفحة  ،144الفقرة الثالثة ،اليت كتبت فيها :
د) ال يرضينى شىء سوى قتلك والشرب من دمك ,و غسل عارى
بهذا الدم النجس !...
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هذه اجلملة مل تظهر البيانات العواطف األليمة صرحية ،بل تضمن هذه
اجلملة قيمة الدفاع من ناحية املعىن ،ألن الرجال يبغض مع أنا .و قلت  :ال يرضيىن
شىء سوى قتلك والشرب من دمك ,و غسل عارى هبذا الدم النجس !...

وقول (أنا) هو موافق مبفهوم العواطف األليمة هي النيت تؤثر ألم القراء و
تشعرهم مبا ينغض حياهتم و يكدر صفوها كاحلسد و السحط و اليأس و الظلم و
حنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي.
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