
 

٣٦ 

 

  الفصل الرابع

عرض البيا$ت وحتليلها ومناقشتها عن العواطف ىف قصة امرأة عند نقطة الصفر 

  لنوال السعداوى

يف هذا الباب تبحث الباحثة عن أنواع  العواطف يف قصة امرأة عند نقطة الصفر 

  :يتكون هذا الباب إىل فصلني، مهاو . لتوال السعداوى

 حتليل العواطف الشخصية يف قصة امرأة عند نقطة الصفر: الفصل األول  . أ

قسم للعواطف الشخصية وقسم . العواطف عند رأي أمحد الشايب قسمان

وهى آAر من . العواطف الشخصية هي العواطف يف نفس اإلنسان. للعواطف األليمة

أن يعطى األب اهلدية :مثل. اخلارجية هنا حتنو إىل األشياء اإلجيابية ١.احلالة اخلارجية

وأما . فاهلدية هذه حالة خارجية من عاطفة الولد، يعىن الفرح. للولد، والولد يشعر Oلفرح

 :امرأة عند نقطة الصفر، ففيما يلىيف قصة   األمثال للعواطف الشخصية

 الفرح .١

االسترباء من كّل (الفرح هو حال من ذوق الق لب ىف السرور و االطمئنان 

 :والعبارة التالية تدل على ذلك ٢).همّ 

                                                           
 ١٨٢- ١٨١. ص) ١٩٦٤, الحصربة النھضة مكتبة: القاھرة(, األدبى النقد أصول, شایبال أحمد١
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٣٧ 

 

كنت اسري خبطوات سريعة كانت الشمس مشرقة ىف ذلك اليوم، و  �

على شىء داخل كفي، شىء  ، قبضة يدي اليمىن قوية، تضغطنشطة

مثني، ليس قرشا واحدا وامنا ورقة بعشرة جنيهات كاملة اول مرة امسك 

 ...ورقة مالية nذا احلجم، واول مرة تالمس الورقة يدي

تشعر الفردوس Oلفرح من نيل ورقة بعشرة جنيهات منذ ماتت اجلاموسة 

احدا من أبيها وهي ختاف من أن تطلب النقود ولو ولو كان قرشا و 

ذات يوم تطلب فردوس النقود ألnا، واألب يعطى النقود . فحسب

بعد أن نظفت روث اجلاموسة يعطى . Oلشرط أن تنظف روث اجلاموسة

فالفردوس تشعر مبنتهى . األب فضال عن القرش وهي عشرة جنيهات

  .ة الشرتاء األشياء الىت تريدهاالفرح ألyا أول مرة متلك أمواال كثري 

وهذه ). وكنت اسري خبطوات سريعة نشطة(لفردوس يف لفظ يتصور فرح ا

العاطفة تثري إىل سلوكها الشخصية و حالتها النفسية Oستنهاض 

  .محاستها لنيل النقود

مقياس الفرح يف هذا اللفظ يظهر من صدق فردوس الىت ~لت عشر  

ومن درجة محاسة فردوس مشت فرحًا خبطوات . جنيهات يف املرة األوىل

  قبض النقودسريعة ب



 

٣٨ 

 

 

كتب جديدة وعلوم جديدة . وأحببت املدرسة رغم كل شىء �

وحنكى بعضنا للبعض حياتنا  وصديقات يف مثل عمرى نداكر معا،

 .وأسرار~ وأعماقنا

قول الفردوس هذايدل على العاطفة الشخصية يعىن الفرح ألyا تنال 

اول األشياء يف مدرستها الىت مل تنلها يف البيت كقرءة الكتب وتن

  .الدروس اجلديدة واملعاشرة مع الزمالت

وحنكى بعضنا للبعض حياتنا وأسرار~ (يتصور فرح الفردوس يف لفظ  

وهذه العاطفة تثري إىل سلوكها الشخصية و حالتها ). وأعماقنا

النفسية بشعور الفرح والسرور لنيل األشياء اجلديدة وهى ال تشعر 

  .Oلوحيدة حبضور صدقا�ا

يف هذا اللفظ يظهر من صدق فرح فردوس عند ما  مقياس الفرح 

~لت األشياء اجلديدة مثل الكتب والدروس واالصدقاء واحلالة 

  .ومن استمرار العاطفة حىت تسرتيح يف املسكن. اجلديدة

  

 املدح .٢



 

٣٩ 

 

ص على مظاهرة احلسن و اإلعجاب  املدح هو اإلعرتاف و التقدير Oخلال

 :يتصور يف العبارة األتية"  امرأة عند نقطة الصفر"و املدح ىف قّصة  ٣.Oالشياء

وليس له اوالد وهو  خاىل الشيخ حممود رجل صاحل ومعاشه كبري �

وحيد منذ ماتت زوجته العام املاضى لو تزوج الشيخ حممود فردوس 

لعاشت معه حياة طيبة ووجد فيها الزوجة املطيعة الىت ختدمه وتؤنس 

كربت � سيد~ الشيخ وال بد ان تتزوج ان بقاءها   فردوس. وحدته

حىت اآلن بغري زواج شئ خطر فردوس بنت طيبة ولكن أوالد احلرام 

  .أم كثرون

هذه العبارة تدل علي العاطفة الشخصية يعىن املدح ألن العمة متدح 

خاىل الشيخ حممود (و ذلك املدح يف لفظ . الشيخ حممود احملروم

  ). رجل صاحل ومعاشه كبري

والعمة متدح فردوس أيضا �yا مرأة طيبة صاحلة، وهي مناسبة �ن 

لو تزوج الشيخ حممود (وذلك املدح يف لفظ . ينكحها الشيخ حممود

وهذه ). فردوس لعاشت معه حياة صيبة ووجد فيها الزوجة املطيعة

العاطفة تثري إىل سلوك عمة فردوس حبماستها، وهي تتفق النكاح 

  .بينهما
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٤٠ 

 

دح يف هذا اللفظ يظهر من صدق عمة فردوس حينما مقياس امل

متدح الشيخ حممود كالرجل احملرتم، والفردوس كاملرءة الطيبة واملطيعة 

  ومن استمرارمها يف النكاح

  

قالت كوىن أقسى من احلياة � ". وكيف اعيش؟ احلياة قاسية" �

ولكنك " احلياة قاسية وال يعيش اال من هو أقسى منها . فردوس

أ~ قاسية شديدة "وقالت " اسية، فكيف تعيشني � شريفة؟لست ق

 "ولكنك رقيقة ~عمة" :قلت" القسوة

متدح فردوس . احملادثة حتتوى على العاطفة الشخصية يعىن املدح

الشريفة تشعر فردوس Oحلياة القاسية بعكس شريفة الىت تنجح يف 

  .احلياة بصفتها الرقيقة والناعمة

وهذه العاطفة تثري إيل حالة ). قيقة ~عمةولكنك ر (واملدح يف لفظ 

فردوس النفسية وسلوكها الشخصية املتحمسة يف احلياة والصفة 

  .فردوس

مقياس املدح يف هذا اللفظ يظهر من صدق  فردوس يف مدح 

  .شريفة الرقيقة والنعيمة، ومن درجة عجب فردوس على فالح شريفة

 



 

٤١ 

 

قف سيارته الصغرية وذات مرة رآين وأ~ اجرى خلف االتوبيس فأو  �

ك � أ~ معجب ب : "ركبت اىل جواره، ومسعته يقول. و~داىن

مخسة لديهم محاسك ونشاطك  لو ان عند~ يف الشركة. فردوس

 ".واميانك الستطعنا ان نفعل اى شىء يف العامل

اسة قول إبراهيم حيتوى علي العاطفة الشخصية يعىن املدح، وتزداد مح

  .عةصنفردوس يف العمل وتطور امل

لو ان عند~ يف . � فردوس أ~ معجب بك(هذه العاطفة يف لفظ 

مخسة لديهم محاسك ونشاطك واميانك الستطعنا ان نفعل  الشركة

وهذه العاطفة تثري إيل سلوكهما، فيتحمسان يف ") اى شىء يف العامل

  .عملهما

مقياس املدح يف هذا اللفظ يظهر من صدق إبراهيم يف مدح عمل 

طور املصنع، ومن درجة عجب إبراهيم علي فردوس الىت فردوس يف ت

  .حتّمس يف العمل

  

شاب ذكي يستحق كل . خطب ابنة رئيس جملس االدارة Oالمس"  �

 "سيصعد سريعا يف الشركة. مستقبله Oهر. خري

م تدل على عاطفة الشخصية يعىن قالت إحدى املوظفة إلبراهي

س رئيس جملأنه موظف ذكى ونشيط، قد خطب ابنة  ,املدح



 

٤٢ 

 

عها متدح ªبراهيم ألنه يليق لنيل وإحدى املوظفة يف مصن. اإلدراة

  .اإلبنة

. مستقبله Oهر. شاب ذكي يستحق كل خري(واملدح يف لفظ  

ىل سلوك شخصية وهذه العاطفة تثري إ .)سيصعد سريعا يف الشركة

  .ع Oحلماسة يف العملاملوظفني يف املصن

ق إحدى املوظفة يف مدح مقياس يف هذا اللفظ يظهر من صد

إبراهيم رجل ذكي ونشيط ومن استمرار العاطفة على مدح إبراهيم 

  .يليق أن يصري زوج إبنة مدير املصنع

  

 الدفاع .٣

ىف  الدفاعو . ٤الدفاع هو اإلجراء او الطريقة على حمافظة األشياء املصونة حسنا

 :تيةيف العبارة اآليتصور " نقطة الصفرامرأة عند "قّصة 

لكل مومس قواد حيسيها من القوادين ورجال البوليس، وأ~ : " وقال يل �

ال توجد : "قال. ""سأمحي نفسي بنفسي" :قلت له" الذي سأمحيك

: قال يل ". ال أريد محايتك: " قلت له " امراة فوق األرض حتمى نفسها
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٤٣ 

 

ال أقبل " قلت . "احلماية تفرض واال انقرضت مهنة األزواج والقوادين "

 "التهديد

احملادثة تدل على العاطفة األليمة يعىن الدفاع الذى يف احملادثة بني 

الدفاع أن نفسها ال حتتاج  سمى مرزوق، وإyا قادرة علىفردوس وقواد امل

  .إىل الرعاية املساعدة من القواد مثل مرزوق

إىل والعاطفة تثري ). سأمحى نفسي بنفسي ( وهذه العاطفة يف لفظ 

سلوك فردوس الشخصية و حالتها النفسية املتحمسة للدفاع أن نفسها 

  .فردا

مقياس الدفاع يظهر من طوال رفض احلماية الىت تساوم مرزوق على 

فردوس، ودرجة اعتماد فردوس على نفسها على أyا تستطيع أن حتفظ 

  .نفسها دون غريها

  

" معى شهادتىسأحبث عن عمل، وال تزال : "أين �دين؟ قلت: وقال �

" سأختار العمل الذى اريده: " قلت" ومن قال انك ال تعملني؟: "قال

ومن قال لك ان هناك احدا على ظهر هذه االرض خيتار العمل : "قال

ومن قال لك ان : "قال" قلت ال اريد ان يستعبدين أحد" الذى يريده؟

ن هناك احدا على ظهر الدنيا ال يستعبده احد؟ الناس � فردوس نوعا

فألكن من السادة وليس : " قلت" العبيد والسادة: اثنان ال Aلث هلما



 

٤٤ 

 

كيف تكونني من السادة � فردوس؟ ان املرأة وحدها : "قال" من العبيد

ال تستطيع، فما Oلك اذا كانت امرأة ومومسا؟ أالترين أن هذا 

 ".الشىء عندى امسه مستحيل" :قلت" مستحيل؟

س تدل على العاطفة الشخصية أن تدافع احملادثة بني املرزوق والفردو 

وفردوس . فردوس النفسها، ألyا قادرة عل العمل بعكس ما قاله مرزوق

واملرزوق يستهزئها، مث . تعد أن تطلب العمل نفسها براءمسال الشهادة

قالت فردوس �ن احلياة ال شىيء عندى امسه مستحيل إذا تريد أن تنال 

  . األشياء

العاطفة تثري إىل ). ال شىء عندى امسه مستحيل(وهذه العاطفة يف لفظ 

  .سلوكها الشخصية املتحمسة وال تبال استهزاء الرجال

مقياس الدفاع يظهر من محاسة فردوس يف دفاع نفسها الىت ال تريد أن 

  تصري كاألمة و ثبوت الدفاع على اليقني بعمل األشياء املستحيل

 

 احلب .٤

شخصني الذين كان بينهما التحاّب، و احلّب هو حال من ذوق القلب بني ال
يتصور يف " امرأة عند نقطة الصفر"واحلب ىف قّصة  ٥.التمالك، و التعارف، و التفاهم

  : العبارة األتية
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٤٥ 

 

واحسست بيده الدافئة القوية متسك يدي فانتفض كياىن برجفة امتدت  �

فردوس، هل  : "اىل رأسي وجذور الشعر فوق جسدى ومسعته يقول

منذ ذلك اليوم وأ~ أفكر  "قال " . نعم: "قلت" تذكرين اول مرة رأيتك؟

حاولت ان اخفي مشاعري عنك " :قال". وا~ ايضا: "قلت . "فيك

 .حتدثنا ذلك اليوم يف كل شىء". وا~ ايضا" قلت  "لكىن مل استطع

مها . احملادثة بني فردوس وإبراهيم تدل على العاطفة الشخصية يعىن احلب

منذ (شعور إبراهيم يف لفظ و  .يتذاكران احلالة عندما يتلقيان أول املرة

حاولت ("وقد شعرها فردوس أيضا يف لفظ ) ذلك اليوم وا~ افكر فيك

لعاطفة تثري إىل نفس و ا) ان اخفي مشاعري عنك لكىن مل استطع

  .شخصيتهما يتحاOن اإللتقاء بينهماسلوكهما 

فردوس و إبراهيم اّلذان قاال أyما تذاكران مقياس احلب يظهر من صدق 

  أول اللقاء و استمرار عالقتهما يف األ�م اآلتية

 احملاولة .٥

 .و فكرة لنيل األشياء املرادة احملاولة هي السعي أو النشطة ببذل كّل جهد

 :تيةيتصور يف العبارة اآل" امرأة عند نقطة الصفر"واحملاولة يف قّصة ٦
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٤٦ 

 

ال اريد ان اعود اليها وان شقيت وتعذبت وجعت وتعرّيت، سأكون  �

سأفعل اي شىء  �ي مثن، وان دفعت حيايت الثمن،" حمرتمة"امرأة 

لتكف الكلمات النابية عن الوقوع فوق اذين، وتكف العيون الوقحة عن 

 .السقوط فوق جسدي

غيري نفسها قول فردوس يدل على العاطفة الشخصية يعىن احملاولة يف ت

إىل حال أحسن واحملرتم  ولو كانت تعاىن Oلوجع الشرع الىت يلزمها 

  .اإلجتاز ولو بدفع النفس

ال اريد ان اعود اليها وان شقيت وتعذبت (وهذه العاطفة يف لفظ 

�ي مثن، وان دفعت حيايت " حمرتمة"وجعت وتعرّيت، سأكون امرأة 

لتها النفسية وسلوكها العاطفة الشخصية تثري إىل تغيريحا). الثمن

  .الشخصية إىل حال أحسن واحملرتم

مقياس احملاولة يف هذا اللفظ يظهر من درجة محاسة فردوس تغري نفسها 

  إىل األحسن و استمرار العاطفة يف حياة فردوس األحسن

 النعمة .٦



 

٤٧ 

 

ص فيها يشعر Oلسرورة و اهلدوء والنعمة ىف  ٧.النعمة هي احلالة اليت كان الشخ
  :تيةيتصور يف العبارة اآل" امراة عند نقطة الصفر"قّصة 

, استعيد رائحا القش يف أنفى، واستعيد  ملمس أصابعه فوق جسدى �

yا . ا، وال استطيع حتديدهاوينتفض كياىن بلذة قدمية ال أعرف مكاyفكأ

تنبعث من شئ بعيد عىن، خارج كياىن، مع انىن احسها فوق جسدى، 

 ....فشعريرة ىف بدايتها شئ

قول فردوس يدل على العاطفة الشخصية يعىن النعمة، بني فردوس 

تشعر فردوس النعمة عند ماكانت أصابع دمحمين . ودمحمين Oملالمسة

  .تلمس جسد فردوس

استعيد رائحا القش يف أنفى، واستعيد  ملمس (وهذه العاطفة يف لفظ 

) قدمية ال أعرف مكانه وينتفض كياىن بلذة, أصابعه فوق جسدى

العاطفة تثري إىل تغيريا جساد فردوس املنتفض بلذة وز�دة احلماسة 

  .بعاطفة النعمة

مقياس النعمة يف هذا اللفظ يظهر من صدق فردوس تشعر النعمة حينما 

تلمس أصابع دمحمين جسدها و استمرار العاطفة إىل سشور النعيم مثل 

  اإليالم يف األخري
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٤٨ 

 

 حتليل العواطف األليمة يف قصة امرأة عند نقطة الصفر: ىنالفصل الثا  . ب

العواطف األليمة عند رأي أمحد الشايب هي العواطف يف نفس اإلنسان A²ر 

أن يعطى مرزوق اخلرب :مثل. ةاخلارجية هنا حتنو إىل األشياء اجللبي ٨.من احلالة السلبية

 .هذه حالة اخلارجية الىت جتعلها تبكى. احملزن للفردوس، والفردوس تبكى nذا اخلرب احملزن

 :وأما األمثال للعواطف األليمة األخرى ففيما يلى. وهذا احلزن من العاطفة األليمة

 احلزن .١

امرأة "واحلزن يف قّصة  ٩.احلزن هو احلال الذي يظهر به اهلم و الضيق و الصعب

  :يتصور يف العبارة اآلتية" عند نقطة الصفر

الذى  وتبكى عمته اىل جوارى يف السرير وتتحسر على الكردان الذهىب �

 .Oعته ليتعلم ىف األزهر

قول عمة فردوس تدل على العاطفة األليمة يعىن احلزن، حزنت عمة 

ذهب لزوجها للتعلم يف جامعة األزهر مع فردوس ألن قد Oعت كردان ال

  .أن إقتصاد األسرة يف حالة فاقّ 

وتبكى عمته اىل جوارى يف السرير وتتحسر على (هذه العاطفة يف لفظ 

العاطفة تثري إىل حالتها النفسية وفكر�ا وسلوكها ). الكردان الذهىب
                                                           

 ١٨٣. ص) ١٩٦٤, الحصربة النھضة مكتبة: القاھرة(, األدبي النقد أصول, الشایب أحمد٨
9
 Kbbi.web.id/sedih 



 

٤٩ 

 

التكفيه ) عمة فردوس(الشخصية Oملتكلفة اإلقتصادية وإراد الزوج 

  .احلوائج

مقياس احلزن يف هذا اللفظ يظهر من درجة حزن عمة فردوس جتلس 

جانب فردوس Oكية  وإيئاس عمة فردوس تطلب مؤنة الدراسة لزوجها 

  ألن اإلقتصاد األسرة يف التحطيط

 

الادرى، وشريفة قالت ىل العمل : "قلت" ملاذا؟: "قال" ا~ ال احس"  �

قبلىن فوق ة وهو يوضحك ضحكة قصري ". يه احساسعمل ليس ف

شريفة تضحك عليك وتكسب من ورائك وانت ال : "وقال. شفيت

وبكيت فمسح دموعى وحوطىن بذراعيه  ".¶خذين شيئا اال االمل

" أترغبني ىف النوم؟:" وهو يقول فاعمضت عيىن وقملىن فوق جفىن برقة

 "~مى بني ذراعى" "قال". نعم: "قلت

ى العاطفة األليمة يعىن احلزن الذى احملادثة بني الفردوس وفوزى تدل عل

شعرت به فردوس ألن تستفيدها شريفة كمحصل النقود والفردوس تزعم 

  .شريفة مرأة رقيقة ~عمة

وبكيت فمسح دموعى وحوطىن بذراعيه (هذه العاطفة يف لفظ 

العاطفة تثري إىل حالة فردوس ) فاعمضت عيىن وقملىن فوق جفىن برقة



 

٥٠ 

 

ألyا تشعر �ن شريفة تستخدمها حلصزل النفسية وسلوكها الشخصية 

  .على النقود

مقياس احلزن يف هذه احملادثة تظهر من حزن فردوس Oكية يف اعتناق 

  .فوزى و استمرار احلزن حىت ال¶من شريفة

 

 الغضب .٢

والغضب  ١٠.الغضب هو الشعور Oلبغض على مؤملة شيئا مثل اإلهانة والبغض

  :يتصور يف العبارة اآلتية" رأة عند نقطة الصفرام"ىف قّصة 

؟ "هكذا"ماذا تقصدين بكلمة "وسألىن دون ان يرفع عينيه اىل وجهى  �

ال ميكن ان استمر ىف ان اعيش يف بيتك فأ~ امرأة : "قلت وا~ اتلعثم

" ىن �ن ابقى حىت جتد ىل عمالتوانت رجل والناس تتكلم وانت وعتد

انت : "قلت هل اخلق عمال من السماء؟وماذا افعل؟ "ورد بغضب 

مشغول طول النهار Oملقهى ومل تبحث ىل عن عمل وسأخرج اليوم 

 "الحبث بنفسى عن عمل

. احملادثة بني الفردوس وفوزى تدل على العاطفة األليمة يعىن الغضب

غضبت فردوس ألyا تسكن مع فوزى بدون أن تعمل عمال، وهى تريد 

  .ادةأن تعمل العمل  مبلك الشه
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٥١ 

 

انت مشغول طول النهار Oملقهى ومل تبحث ىل (وهذه العاطفة يف لفظ 

وكذلك فوزى هو ") عن عمل وسأخرج اليوم الحبث بنفسى عن عمل

ورد (وهذه العاطفة يف لفظ . يغضب ألنه يزعم أن ال يعمل عمال

والعاطفة تثري إىل ) وماذا افعل؟ هل اخلق عمال من السماء؟"بغضب 

وسلوكهما الشخصية ألyما اليريدان على أن يزعما ال حالتهما النفسية 

  .تعمال عمال

مقياس  الغضب يف هذه احملادثة تظهر من غضب فردوس وyرها  فوزى 

الىت ال يعمل شيئا هلا وغضب فوزى يظهر من درجة غضبة ألنه ال 

  .يعرتف بعمل شىء

 

 التحري .٣

ص يف االضطرب القلق و ضياعة ال و التحري يف  ١١.فكرةالتحري هو احلالة الشخ

  :يتصور يف العبارة اآلتية" امرأة عند نقطة الصفر"قّصة 

، وفزعت حني مل اعرف اول االمر اyا مرآة. ألول مرة ارى نفسي يف مرآة �

رأيت امامى فتاة صغرية ترتدي فستا~ يصل اىل الركبتني فقط، وقدماها 

 .مل يكن nا أحد غريي. يلوتلفت يف احلجرة حو . داخل حذاء
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٥٢ 

 

قول فردوس يدل على العاطفة األليمة يعىن التحري حينما لبست فردوس 

  .قميصا وحذاًء جديدا الذى اشرتاها عمها، ألyا مل تكن تلبسهما قدميا

مل اعرف اول . ألول مرة ارى نفسي يف مرآة(وهذه العاطفة يف لفظ 

لنفسية وسلوكها الشخصية الىت العاطفة تثري إىل حالتها ا) االمر اyا مرآة

  .جتعلها متحرية

مقياس التحري يف هذا اللفظ يظهر من صدق فردوس أول تلبس حذاء 

 وثوOً كذالك واستمرار العاطفة يف عجبها على تغيري نفسها

 

 التوسوس .٤

ص يف انزعاج Oلشيئ الذي ال يعرفه ضبطا و  ١٢.التوسوس هو احلالة الشخ

  :يتصور يف العبارة اآلتية" امرأة عند نقطة الصفر"توسوس يف قّصة ال

ويف كل ليلة اجلس مع وفية والبنات يف حجرة املذاكرة، وضابطة  �

الداخلية متر علينا من حني اىل حني تفتش على مذا كرتنا كما كانت 

فاذاما رفعت واحدة منا رأسها من فوق الكتاب تفتش على نومنا، 

ك عنقها أو تفرد ظهرها ظهرت الضابطة فجأة من حيث لتتنفس او لتحر 

 .ال تدرى فتضع رأسها ىف الكتاب على الفور
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٥٣ 

 

عمل البنات يدل على العاطفة األليمة يعىن التوسوس عندما دخلت 

  .الضابطة إىل مسكنهّن يف كل الليلة

فاذاما رفعت واحدة منا رأسها من فوق الكتاب (هذه العاطفة يف لفظ 

ك عنقها أو تفرد ظهرها ظهرت الضابطة فجأة من حيث لتتنفس او لتحر 

والعاطفة تثري إىل حالة .) ال تدرى فتضع رأسها ىف الكتاب على الفور

نفس البا~ت وسلوكهّن الشخصية عندما دخلت الضابطة يف املسكن  

  .كل الليل

مقياس التوسوس يف هذا اللفظ يظهر من أحوال البنات يف املسكن عند 

احلجرة واستمرار العاطفة كلما تدخل الضابطة  ما دخلت الضابطة

  والبنات تتناومن سريعا

   

 اخلوف .٥

و اخلوف يف  ١٣.اخلوف هو الشعور Oإلهتجاج Oلشيئ املعرتف على نزول البالء

  :يتصور يف العبارة اآلتية" امرأة عند نقطة الصفر"قّصة 
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٥٤ 

 

سرت اىل الفناء وجلست ىف . امنوحني دق جرس النوم ىف تلك الليلة مل  �

وكلما مسعت ص̧و من بعيد او أحست حركة ما تلفت . الظلمة وحدى

ورأيت كتلة حبجم اجلسد تتحرك قرب مدخل الفناء فانتفضت . حويل

وخيل اّىل ان اجلسم الذى . واقفة، قلىب يدق ورأسى يدق وصدري يدق

السري أدركت  وىف حركةرأيته يقرتب مىن فسرت حنوه ىف الظالم ببطء، 

ان العرق الغزير قد بلل كل جسدى مبا يف ذلك شعر رأسى وبطن يدي، 

، فناديت بصوت وشعرت بشئ من اخلوف وأ~ اسري ىف الظالء وحدى

 "ابلة اقبال: " خافت مل يصل إىل أذىن

قول الفردوس يدل عل العاطفة األليمة يعىن اخلوف عندما جلست 

  .ب إليهافردوس وحدها كأن شخصا يتحرك ويتقر 

وىف حركة السري أدركت ان العرق الغزير قد بلل  (هذه العاطفة يف لفظ  

كل جسدى مبا يف ذلك شعر رأسى وبطن يدي، وشعرت بشئ من 

العاطفة تثري إىل تغيري  جسدها و ) اخلوف وأ~ اسري ىف الظالء وحدى

رف قلبها رفا بال ضبط، تبّلل جسدها عرق غزير وهى شعرت بشىء 

  . من اخلوف

مقياس اخلوف يف هذا اللفظ يظهر من درجة خوف فردوس ورّد جسدها 

الىت بلل جسدها ويدها بعرق غزبر و استمرار أثر هذه العاطفة حىت رف 

  قلبها



 

٥٥ 

 

 

وانفاسه هلا رائحة مل امشها من قبل وفتحت عيىن فرأيت فوق وجهى  �

: قلت": أ~ بيومى"قال " من أنت؟: "وجها آخر غري وجه بيومى وقلت

" أتشعرين بلذة؟"وسألىن ". ا~ وبيومى شئ واحد: قال" ست بيومى ل"

وخفت ان ". أتشعرين بلذة؟: "وسألىن مرة اخرى"  ماذا تقول؟: "وقلت

 "نعم: "اقول ال اشعر بشئ واغمضت عيىن وقلت 

قول الفردوس يدل على العاطفة األليمة يعىن اخلوف بعد استيقاظها من 

الذى ينام جانبها ليس ببيومى حينما سأل النوم تشعر Oلفزع ألن الرجل 

  .رجل عن النعمة الىت مل تشعرها فردوس شيئا، وهى ختاف أن تقوهلا

وخفت ان اقول ال اشعر بشئ واغمضت عيىن (هذه العاطفة يف لفظ 

العاطفة تثري إىل حالة فردوس النفسية وسلوكها ") نعم: "وقلت 

  .الشخصية الىت ختاف الرجل

ا اللفظ يظهر من تعجب فردوس عندما تعرف أن مقياس اخلوف يف هذ

رجال جانبها ليس ببايومى ومن لفظ الذى قالت فردوس أyا الختاف أن 

  "ال"تقول 

 

ورأيت كتلة حبجم اجلسم  تتحرك قرب مدخل الفناء فانتفضت واقفة،  �

وخيل اّىل ان اجلسم الذى رأيته . قليب يدق ورأسي يدق وصدرى يدق



 

٥٦ 

 

يف الظالم ببطء، ويف حركة السري ادركت ان  يتقرب مين فسرت حنوه

. العرق العزير قد بلل كل جسدى مبا يف ذلك شعري وبطن يدي

وشعرت بشىء من اخلوف وأ~ اسري يف الفناء املظلم وحدى، فناديت 

واشتد خوىف  .ومل امسع ص̧و!" ابرهيم: "بصوت خافت مل يصل اىل اذىن

وقلت بصوت عال . جم اجلسملكىن كنت ال ازال ارى يف الظلمة كتلة حب

 "من هناك؟: " مسعته �ذىن هذه املرة

قول الفردوس يدل على العاطفة األليمة يعىن اخلوف عندما ذهبت 

ص يتحرك إىل قرب مدخل الفناء، . فردوس خارج البيت ليال كأن الشخ

  .بل ال إجابة منه. وهى تظن على أنه إبراهيم

نت ال ازال ارى يف الظلمة  واشتد خوىف لكىن ك(هذه العاطفة يف لفظ 

العاطفة تثري إىل حالة فردوس النفسية وسلوكها ) كتلة حبجم اجلسم

  .الشخصية والتغيري يف جسدها وهو أن يعرق اجلسد غزيرا، ويدق قلبها

مقياس اخلوف يف هذا اللفظ يظهر من صدق فردوس أن تقول على أyا 

حىت بلل يدها ختاف عندما كان الظل حيرك إليها و العاطفة تستمر 

  وجسدها بعرق ودق قلبها دقة

  

  

  

 



 

٥٧ 

 

 البغض .٦

امرأة عند نقطة "والبغض يف قّصة  ١٤.البغض هو الشعور Oلرغب عن األشياء

 :يتصور يف العبارة اآلتية" الصفر

ىف الطبخ ) نفسها(�سيد~ الشيخ و ) نفس(الطبخ . طبخها اليعجبىن �

الىت طبختها لنا وقلت يل " البامية"اال تذكر . االيعجبىن و يعجبك أيض

 الىت تعودت ان ¶كلها من بني يدي؟" البامية"اyا ليست 

قول عمة فردوس يدل على العاطفة األليمة يعىن البغض Oألطعمة الىت 

فضال عن طعمها، واألطعمة الىت طبختها عمة فردوس . طبختها فردوس

  .أّلذ من طبخ فردوس

�سيد~ ) نفس(الطبخ و . طبخها اليعجبىن(فظ هذه العاطفة يف ل

العاطفة تثري إىل ) ىف الطبخ اليعجبىن و يعجبك أيض) نفسها(الشيخ 

  .سلوك عمة فردوس الشخصية الىت ال حتب Oألطعمة من طبخ فردوس

مة فردوس أyا ال حتب البغض يف هذا اللفظ تظهر من قول عمقياس 

ر العاطفة كلما تطبخ فردوس Oألطعمة الىت طبختها فردوس و استمرا

   .األطعمة حىت تنتقل إىل املسكن
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٥٨ 

 

اقرتب مىن رجل ومهس يف اذين، فنظرت اليه مباشرة ومل أبعد عيين وقلت  �

واقرتب رجل آخر ومهس يل Oلسر، فحصبته بعيين وقلت ال، وقال . ال

نهم من ملاذا، فقلت ألن هناك رجاال كثريين قادمني وسوف اختار م

ألن أظافرك سوداء وأ~ احب :" قلت" تارينين؟وملاذا ال خت: "أشاء، فقال

 "االظافر النظيفة

التعبري يدل على العاطفة األليمة يعىن البغض فردوس Oلرجل الذى 

الحيفظ النظافة وكثري من الرجال الذين يرغبون  يف فردوس بل ترفضهم 

  .ألyا الحتب Oلرجال الذين أظفارهم سوداء

) ألن اظافرك سوداء وأ~ احب االظافر النظيفة(" فظ هذه العاطفة يف ل

العاطفة تثري إىل حالة فردوس النفسية وسلوكها الشصية الختيار الرجل 

  .النظيف من الرجال اآلخر

مقياس البغض يف هذا اللفظ تظهر من قول فردوس أyا ال حتب Oلرجل 

ذى الذى أظافره سوداء و استمرار العاطفة على رفض كل اللرجل ال

  .أظافره سوداء

  

  

  

  

  



 

٥٩ 

 

 اخليبة .٧

 ١٥.اخليبة هي الشعور الشخصبعدام القناعة من قشل ما يريد إرادته ال يتوّقع

 :يتصور يف العبارة األتية" امرأة عند نقطة الصفر"واخليبة يف قّصة 

مل ارك : "وقال". دعىن أبكى: "قلت له". فردوس، ارجوك، ال تبكى" �

ال :" قال". ال شىء، ال شىء: "قلت " كني، فما الذى حدث؟ابدا تب

قال ". مل حيدث أي شىء: " قلت له". ميكن، ال بد أن شيئا حدث

ال اعرف السبب، ومل حيدث "قلت له " أتبكني بغري سبب؟: "بدهشة 

 "يف حيايت شىء جديد

 احملادثة بني إبراهيم و فردوس تدل على العاطفة األليمة يعىن اخليبة الىت

شعر�ا فردوس ألyا تزعم �ن حيا�ا من املومسة إىل املوظفة يف أحد 

  .أكرب املصانع ال حتصل شيئا وال جتعل حيا�ا متغرية إىل األحسن

ال اعرف السبب، ومل حيدث يف حيايت شىء ("هذه العاطفة يف لفظ 

العاطفة تثري إىل حالة فردوس النفسية الىت تزيل محاستها وهى "). جديد

  .تيئس

مقياس  اخليبة يف هذا اللفظ تظهر من درجة ندم فردوس ألن حيا�ا إىل 

  اآلن ال حيصل شيئا ومن حالتها تبكى
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٦٠ 

 

  

سأدخل "فأقول له " ؟ماذا ستفعلني يف مصرى � فردوس"ى ويقول عم �

 ويضحك عمى ويقول االزهر اليدخله اىل". األزهر واتعلم مثلك

من  تحرك لكنه يشد يدهوابكى وامسك بيد عمى والقطار ي. الرجال

 .يدى بكل قوته فأقع على وجهى فوق االرض

قول الفردوس يدل على العاطفة األليمة يعىن اخليبة الىت شعرت nا 

ألن من . فردوس إىل عمها الذى ال يستأذyا لتعلم معه ىف جامعة األزهر

  .تعلم هناك كثري من الرجال فحسب وال مرأة فيها

ى وامسك بيد عمى والقطار يتحرك لطنه وابك(هذه العاطفة يف لفظ 

العاطفة تثري إىل حالة فردوس النفسية ألyا تريد أن تتعلم حق ) يشد يده

  .اإلرادة ومينعها عمها حىت تضيع محاستها

مقياس يف هذا اللفظ يظهر من قول عّم فردوس أن ال بنات تدرس يف 

  .زهراألزهر و استمرار العاطفة حىت ال تدرس و ال تتعلم يف األ

  

 

 

 


