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 )ربليل سيوولوجي مثلث اغبب روبرت ستنربغ(
ّدعي أحد يف ابداع غَتي أو أتليف األخر. وإذا وما زدتو من إ و بنفسيتحضرتو وكتب

فأان أربمل مسؤولية على ذلك ولن  اؼبستقبل أنو من أتليفو وتتبُت أنو من غَت حبثي،
رل قسم اللغة الغربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية ن اؼبسؤولية على اؼبشرفُت أو مسؤو توو 
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ىذا تصريح أبن رسالة البوالوريوس لطالب ابسم بليان أدتيا رضبن ربت العنوان وجود 
ؽبنوف اعباسر )ربليل سيوولوجي مثلث اغبب روبرت  ةعادي امرأةاغبب يف رواية ليتٍت 
لتفتي  واؼبراجعة من قبل اؼبشرف وىي ااغبة لتقدم إذل ؾبل  اؼبناقشة ستنربغ( قد مت اب
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 استهالل
 

 قال الشاعر يف العتاب :

 إذا ما رابين منه اجتناب ۞ أعاتب ذا ادلودة من صديق
 ويبقى الود ما بقي العتاب ۞ إذا ذهب العتاب فليس ود  

 (10ظات: تارات يف ؿبفو ن كتاب ـبم)
 



 
 

 ه
 

 إهداء
 

 أىدى ىذا البحث إذل:
غوس جونيانتو" وصبيع أسريت يف نور حسنة" وأيب ابسم "أوالدي أمي ابسم " .1

يف ذنوهبم ويبارك حياتنا وحياهتم و هللا يرضبنا يرضبهم ويغفر ذنوبنا عسى ، بيتال
 .واألخرة الدين والدنيا

وص العلم والربكة وابػبص إرلّ  ىار التوحيد على ما يعطدصبيع أساتيذ معهد  .0
والده أستاذ طو عبدون، وأستاذ حسُت عبدون، األستاذ عبد هللا عوض عبدون وأ

يف  ؽبم رىم ويباركمهللا يطول ععسى ساتيذ فيو، تاذ ااحل عبدون وصبيع أوأس
 الدين والدنيا واألخرة.

 



 
 

 و
 

 توطئة
 

ق والنفاق. ونستغفره اغبمد هلل الذي أمران ابإلرباد والوفاق. وهناان عن الشقا
ونتوب إليو من سوء األفعال واألخبلق. ونشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو. 

اؼببعوث متمما دبوارم األخبلق.  احملسن الرحيم اػببلق. ونشهد أن دمحما عبده ورسولو
احابو الفائزين  أفضل اػبلق على اإلطبلق. وعلى ألو وأاللهم ال وسلم على سيدان دمحم

 بنصح األمة يف األفاق. ابلة وسبلما دائمُت متبلزمُت إذل يوم التبلق. أما بعد.
"وجود احلب يف رواية ليتين  قد سبت كتابة ىذا البحث العلمي ربت اؼبوضوع

قد عرف الباحث ىنا و  عادية )حتليل سيكولوجي مثلث احلب روبرت ستنربغ(". امرأة
 من كلمة الوامل. اً البحث مازال بعيدأن ىذ 

 والزمبلء الورام األساتيذ مساعدة بدون الصورة مثل إذل تصل دل ا البحثوىذ
 :إذل االحًتام فوائق الباحث تقدم ولذلك. األحباء
 إبراىيم مالك موالان جامعة مدير رسااغب عبد الدكتور األستاذ حضرة .1

 .ماالن  اغبوومية اإلسبلمية
 إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية عميدة شافية الدكتورة فضيلة .0

 .ماالن  اغبوومية اإلسبلمية
 اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم رئي  حليمي الدكتور فضيلة .0

 .ماالن  اغبوومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة
 العربية اللغة بقسم وياألكادمي يف كاؼبشرف اؼباجستَت زواوي دمحم فضيلة .1

 اغبوومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم يةكل وأدهبا
 .ماالن 

 اعبامعي البحث ىذا شرفعن  اؼباجستَت ورجادينااتالدكتور ولداان  فضيلة .2
 . يوون حسنا يف تصحيحو



 
 

 ز
 

 عملقبل  علمٍت عن البحثاألستاذ أنوار مسعدي اؼباجستَت الذي قد  فضيلة .3
 ىذا البحث.

العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك  أساتيذ قسم اللغة .4
إبراىيم اإلسبلمية اغبوومية ماالن ، أن هللا يغفر ؽبم ورضبو يف الدين والدنيا 

 واألخرة.
 .العلوم صبيع على خَتا هللا جزاكم واألستاذات، األساتيذ صبيع .5
ث العلم اادقائي احملبوب يف سعادة مرور ىذا البحث ليوون انفعا يف حب .6

 اؼبستقبل، جزاكم هللا خَتا وأحسن اعبزاء.
صبيع أاحاب اعبامعي من كلية اؼبتنوعة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  .13

 اغبوومية ماالن  يف إعطاء مهة اغبياة، جزاكم هللا خَتا وأحسن اعبزاء.
. زاء، جزاكم هللا خَتا جزاء وأحسن اعبطيبا قول شورا جزيبل على كل مساعدهتمأ

يد اؼبرسلُت، أمُت لُت، والفقهاء واحملدثُت بربكة سعسى هللا أن جيعلنا من العلماء العام
 ايرب العاؼبُت.
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 البحث مستخلص
عادية" ؽبنوف اعباسر )ربليل  امرأةوجود اغبب يف رواية "ليتٍت ( 0316)بليان أدتيا رمحن 

اللغة العربية . البحث اعبامعي، قسم سيوولوجي مثلث اغبب روبرت ستنربغ(
وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبوومية 

 ماالن .
 اؼباجستَت ورجادينااتالدكتور ولداان :      ادلشرف

 وجود، حب، مثلث اغبب، ستنربغ :    الكلمة ادلفاحتية 

 ما شخص شعر. التنف  أو شخص أكل مثل حىت اليومي البشري االستهبلك ىو اغبب
 من اغبب ينمو ،لذلك. يدج حبب احملبوب الطفله األم حب مثل سباًما ،ولد عندما اغبب بوجود
 شخص قلبيف  دائما يلم  سوف اغببو . اآلخر مع ابلتفاعل شخص يبدأ عندما نفسو تلقاء
 .ءاؽبوا يف وحيوم شيء كل ينسى شخص مثل ىي اغبب عن الناشئة اؼبشاعر. ابلعقل االىتمام دون

 حيوي. اغبب يف الدقيقة ابلفروق مليئة رواية ىي اعباسر نوفغب" عادية امرأةليتٍت " رواية يف
 التعرف أو التسوق أو لبلسًتخاء اؼبنزل تغادر ما اندراً  ألهنا األخر  مع ابلغربة تشعر اليت فريدة قصة
 وسائل خبلل من ناآلخري مع التواال بدء خبلل من ذبربتها فريدة قررت ،السبب ؽبذا. رجل على

 يعارض من ىناك. كرمو  ،كرمانو  ،يوسف فيو التقى الذي اؼبوان ىو ىذا. االجتماعي التواال
 . البعض ويؤيدىا فريدة تصرفات

 ىانوف للمخرج "عادية امرأةليتٍت " رواية يف اغبب وجود عرفةؼب ىو بحثال ىذا من الغرض
 طريقة تعتمد ،النظرية ىذه يف .ية مثلث اغببتخدام النظر ساب حملبة نفسية مقاربة خبلل من اعباسر
 مث. رتباطواإل واغبميمية شقالع وىي ،اغبب عناار ثبلثة على اغبب وجود معرفة كيفية إظهار
يف  النموذج. ستينربغ ذكر كما اغبب أشوال من شوبلً  تشول أن ىذه الثبلثة اغبب لعناار ديون

ب الشديد، وحب الفارغ، وحب ببل حب، واإلعجاب، وإعجاوىو  شول من أشوال اغبب
 .الرومانسي، وشراكة، وحب السخيف، وحب الوامل

 عنصر يف. الشخصيات صبيع مع تتفاعل الرئيسية الشخصية ،فريدة أن الدراسة نتائ  تظهر
 فريدة بُت عبلقة ىناك ةياغبميم العبلقة عنصر يف. وكرم يوسف مع فريدة عبلقة ىناك شقالع

 ىناك كانت رتباطاإل عنصر يف. واألب، األمو  مالك،و  كرمان،و  وه،نور و  حسناء،و  كرم،و  ويوسف،
 يف البياانت ىذه ربليل يتم مث. واألب ،األمو  ،وحسناء كرمان،و  يوسف،مع  فريدة بُت عبلقة أيًضا
 لشو .فريدة اإلانث ةالبواب مع عبلقة يف موجودىي  حب ببل أشوال. اغبب أشوال من شول



 
 

 ط
 

 مع عبلقة يف موجود الرومانسي اغبب شول .نورةو  مالك مع ريدةف عبلقة يف موجودىي اإلعجاب 
 أن حُت يف .واألب واألم كرمان،و  ،حسناء مع فريدة عبلقة يف الشراكة موجود شول .فريدة كرم
 توجد ال ،"عادية امرأةليتٍت " الرواية ىذه يف .يوسف مع فريدة عبلقة يف ىو واملال حب شول
 .سخيف حبو  فارغ، حبو  ،إعجاب شديد وىم اغبب من أخرى أشوال ثبلثة
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Love is everyday human consumption even like eating someone or breathing. The 

existence of love has been felt by someone when he was born, just like the love of a 

mother to his child who is very loved. Therefore, love grows by itself when someone 

starts interacting with other people. Love will always touch someone's heart without ever 

caring about reason.Feelings arising from love are like someone who forgets everything 

and hovers in the air. 

In the novel "Laitani Imoratun Adiyyatun" the work of Hanuf Al-Jasir is a novel 

that is full of nuances of love in it. The story of Faridah tells someone who feels strange 

with herself because she rarely leaves the house to relax, shop, or get acquainted with a 

man. Because of this, Faridah decided to try it out by starting communication with other 

people through social media. That's where he met Yusuf, Karman, Karam. there are those 

who oppose Faridah's actions and some support it.  

The purpose of this study is to find out the existence of love in the novel "Laitani 

Imroatun Adiyyatun" by Hanuf Al-Jasir through a psychological approach to the love of 

Trianggle of Love. In this theory the way to show how to know the existence of love is 

based on three elements of  love, the name is Passion, Intimacy and Commitment. Then 

these three elements of love can be abble to make eight form of love as Stenberg 

revealed. The forms are nonlove, liking, Infatuation love, empty love, romantic love, 

companionate love, fatous love, and consumate love. 

The results of the study show that Faridah, the main character interacts with all the 

characters. In the element of passion there is Faridah's relationship with Joseph and 

Karam. In the element of intimacy there is a relationship between Faridah and Yusuf, 

Karam, Husna' , Nuroh, Karman, Malik, Mother and Father. In the element of 

commitment there was also a relationship between Faridah and Yusuf, Karman, Husna ', 

Mother and Father. Then this data is analyzed into a form of love. The form of nonlove 

love is found in Faridah's relationship with the gatekeeper woman. The liking is found in 

Faridah's relationship with Malik and Nuroh. The romantic love is found in Faridah's 

relationship with Karam.Form of companionate love contained in Faridah relationship 

with Husna' , Karman, Mom and Dad.While the consumate love form is in Faridah's 

relationship with Joseph.In this novel "Laitani Imroatun Adiyyatun" there are no three 

other forms of love, infatuated love, empty love, fatous love. 
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Cinta merupakan konsumsi manusia sehari-hari bahkan seperti makannya 

seseorang ataupun bernafas. Keberadaan cinta sudah dirasakan seseorang ketika ia lahir, 

seperti halnya cinta seorang ibu kepada anaknya yang sangat dicintainya. Maka dari itu, 

cinta tumbuh dengan sendirinya kettika seseorang memulai berinteraksi dengan orang 

lain. Cinta akan selalu bersinggungan dehan hati seseorang tanpa pernah memedulikan 

akal. Perasaan yang timbul dari cinta seperti seseorang yang lupa segalanya dan 

melayang-layang di udara. 

Dalam novel “Laitani Imoratun Adiyyatun” karya Hanuf Al-Jasir merupakan 

novel yang padat dengan nuansa cinta didalamnya. Bercerita tentang Faridah yang merasa 

aneh dengan dirinya sendiri karena dia jarang keluar rumah untuk bersantai, berbelanja, 

ataupun untuk berkenalan dengan seorang pria. Karena hal ini Faridah memutuskan untuk 

mencoba meraskannya dengan memulai komunikasi dengan orang lain melalui media 

sosial. Disanalah ia bertemu dengan Yusuf, Karman, Karam. ada yang menentang 

tindakan faridah juga ada yang mendukungnya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan cinta yang 

ada dalam novel “Laitani Imroatun Adiyyatun” karya Hanuf Al-Jasir melalui pendekatan 

psikologi cinta Trianggle of Love. Dalam teori ini cara memperlihatkan cara mengetahui 

adanya cinta berdasarkan tiga unsur cinta yaitu Gairah, Keintiman, dan Komitmen. 

Kemudian tiga unsur cinta ini dapat sebuah bentuk 8 bentuk cinta sebagaimana yang telah 

diungkapkan Stenberg. Adapun bentuk tersebut adalah nonlove, liking, Infatuation love, 

empty love, romantic love, companionate love, fatous love,dan consumate love. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faridah, tokoh utama berinteraksi 

dengan semua tokoh. Di unsur gairah terdapat hubungan Faridah dengan Yusuf dan 

Karam. Kemudian di unsur keintiman terdapat hubungan antara Faridah dengan Yusuf, 

Karam, Husna’, Nuroh, Karman, Malik, Ibu, dan Ayah. Sedangkan di unsur komitmen 

juga ada antara hubungan Faridah dengan Yusuf, Karman, Husna’, Ibu dan Ayah. 

Kemudian data ini dianalisa menjadi bentuk cinta. Bentuk cinta nonlove terdapat pada 

hubungan Faridah dengan perempuan penjaga gerbang. Bentuk liking terdapat pada 

hubungan Faridah dengan Malik dan Nuroh. Bentuk romantic love terdapat pada 

hubungan Faridah dengan Karam. Bentuk companionate love terdapat pada hubungan 

Faridah dengan Husna’, Karman, Ibu, dan Ayah. Sedangkan bentuk consumate love 

terdapat pada hubungan Faridah dengan Yusuf. Dalam novel “Laitani Imroatun 

Adiyyatun” ini tidak ditemukan tiga bentuk cinta lainnya yaitu infatuated love,empty love, 

fatous love. 
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 األول بابال
قدمةادل

 خلفية البحث .أ 
كان اإلنسان لو جذبة بغَته مهما حيب النساء أوالرجل.   ية،شخصيف عبلقة  

عو. ىذا األمر يوون عاما بُت الناس األن وجوده أتكد إبرادتو ليوون قريبا لو أوقريبا م
ية شخصأواؼباضي ألن اعبذبة بينهم موجود يف ادر اؼبرأء يوون عندما ازدىر عبلعقة 

حىت  ية اؼبصطلحات وىو : اغبب، الصحبة،شخصبلقة بُت الناس. ومن ىذا اظهرت ع
 ،0334بة بُت أفراد بصفة حصواية )أضبدي، عبلقة اغبيمة ألن الوجود اعبذ

 (.035ص.

ن الطرق لفهم شخص األخر وىو اؼبعٌت غَت اؼبباشرة من العبلقة ىو طريق م 
أوسيعرفو أو دل يعرفو. بداية من ىذا اإلىتمام يبدأ الناس بشعور التحرر ويفعل ما  عرفو،
 وربرر لتعامل، ية وىو ربرر لتولم،عة عندما ننظر من انحية الفعلمتنو  رالتحر  وكانشاء.

(. وأن 035ص. ،0334ية حسنة بُت الناس )أضبدي، شخصوربرر ألوجد عبلقة 
اعبذبة ىي التعامل يوجد أبساس افة التأثر بُت األفراد ألن يف اغبقيقة وجود التعامل 

 بُت يتو وعندىم قصد حُت يبدأ اإلتصاالشخصعندما يوون شخصُت التأثر يف عبلقة 
 (003ص. ،0330األفراد )أدرينتو وسوكرسنو، 

وىذا يسمى عبلقة  اتصاال قريبا،ن مث جيعل بينهمم عندما يتولم شخصا
عندما جي حقيقيا ألن ىذه عبلقة أساسية ية. بعبلقة ىذا وجود العوامل السيوولو شخص

ية ؽبا أساس جبميع سؤال عن حاجات اإلنسان يف مرور شخصيبدأ عملهما. عبلقة 
ألفراد ألقضي التواال بُت الناس. يف الواقع ىذا ُأس  من وجود األجر الذي أراد ا

ية يُعمل على أساس مقارنة شخصعبلقة  ،عاشق اإلنسانية. اتنادا على حبث العلمي
اإلجتماعية. مقارنة اإلجتماعية ىذا يتحدث عن الناس حيتاج إذل األخر لتحسُت النف  

فلن  ،من أعمال الناس الذي قد عمل الناس على األخر. إذا عبلقة ىذا غَت موجود
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فسو وأخره سيوون عدم اؼبساواة اإلجتماعية وسوء التفاىم بُت يوجد الناس سيحسن ن
الناس. فلهذا وجود التعامل بُت الناس أيثر على فهم مأخوذ من األفراد لفهم نفسو أو 

-100ص. ،0336الذي دل يفهم لو )دايكسٍت وىدنية، لفهم األخر على كلمات 
100.) 

اىية. ـبلوق اإلجتماىية وقال فيارسون أن الناس يف الدنيا وىو ـبلوق اإلجتم
ألن الناس ال يستطيع أن يعرف نفسو بغَت معاونة  ىذا دبعٌت أوجد التعامل مع األخر،

على األخر. من رأيو معٌت من التعامل بُت الناس ىو لتجريب التفاىم بُت األفراد ألن 
افة اإلنسان متنوعة وىناك سنعرف من كبن من سلوك األخر منسيا مع ما عملنا. 

ية وىو قياسا شخصىم بُت األفراد وىو طريق جيد لفهم نفسو يوجو اؼبتنوعة. عبلقة التفا
وؽبذا اغبسمة منها وىو كيف حصول  عن اغبىوادث اإلجتماعية الذي يقع يف العادل.
ية أو شخصاألخر وحسن عبلقة  شخصعلى اجتهاده يف إجياد التنشئة اإلجتماعية اذل 

ية بُت الناس. وىذا اتصال شخصتصل عبلقة ية الذي ظهرت عندما اشخصسوء عبلقة 
ية شخصية سيحسل حسيبل بوجود درجة على األخر أو يسمى إبقبذاب شخصعبلقة 
(Interpersonal Attraction ،34ص. ،0336( )ساروونو ومينارنو.) 

يف حيات اإلجتماعية طبعا وجوده للمرأ التعامل والتواال بُت الناس يف بيئتو. 
يوون األفراد يستطيع قريبا يف احبتو وىو عامل التقرب. عامل  وعامل من عوامل الذي

التقرب ىذا عنده أتثران ومها أتثر الوضعي وأتثر السليب. وقد عران أن أتثر الوضعي كثَت 
وغَت ذالك. أما أتثر السليب يستطيع أن يقتل ألن تقربو قريب جدا  ،وسبحادثة ،كنواح

ال فائدة لو. كمثل البسيط الذي عمل متجا مع رفيقو. ففي أتثر السليت ال حسن لو و 
( بعقد التجربة على University of Leipzig( )1640جاك وأاحابو من جامعة ليبزيغ )

تبلميذه ليقعد على ما أمره. مقعد التبلميذه جزفا على ما أراد األستاذ إليهم ويف ىذه 
فرد منهم يوون لول  ،األحوال يوقع عندما وقت درسو فقط. مث لبداية ىذه التجربة

حصل نشرة التجربة يُعطى إليو ويُذكر  ،التعرفا أمام الفصل. بعد سنة من بداية التجربة
 ،فيها أهنم التبلميذ الذي جيل  جبليسو قد تعاملوا ويوون احبة قريبا جبليسو )تسياين
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(. وهبذا حقيقة من التقرب بغَته وىي 101ص. ،0310 ،وافيان ،وغاايتري ،وظببَتن 
 ألن الناس لو إرادة حقيقية ليُبٌت اتصاال مداومة على قصده إذل األخر. ،ساساليوون أ

ية شخص( أن جذبة 101ص. ،0336ذكر برىم وكّسن يف دايكسٍت وىدنية )
 شخصىو ااطبلح عام عندى استخدامتو بُت الناس لفهم شيء يدل على جذبة إذل 

ذه العوامل يقسم على ى ،يةشخصبقصد تقرب أليو. إذا ننظر عن العوامل يف عبلقة 
القسمُت ومها عامل فردي وعامل موقعي. أما عامل فردي ىو عامل يصدر من مزية 

نفسو يف تعرف  شخصالناس كمثل األحوال ادر الناس يشعر يسرور فعاقبتو أسهل 
إذا أحوال ادور  ،الناس وأسهل نفسو لتعديل نفسو على بيئتو. اختبلف من كلمة قبل

ر إبودة إذل سقوط وضياع اإلرادة للتعامل إذل األخر. وأما فنحن سنشع ،الناس سوء
عامل موقعي ىوا عامل يصدر من صبيع افة موضعية أو مزية ظاىرة من الناس حُت 

 ننظر صبلو.

كثَت من الباحثُت العلمي الذي قد حبث عن التعامل بُت الناس بنسبة إذل الناس  
احبو أو دل يعرف ااحبو. كثَت عندما أوجد التواال بُت األفراد منهما قد عرف ا

كل   ،التجاوب الذي وقع فيو عندما يعمل الباجث التعامل. إذا ننظر من عامل اؼبوقعي
شيء يبدأ عندما اؼبرأ دير بشح  األخر ألن يف أول مرور بو طبعا لول الناس ينظر إذل 

يف  مرور بو وىو يوون حسمة لعملو ماذا سيفعل ظاىرة اعبسد. وؽبذا أثر األول عندى
 ،مداومتو. عندما جيري مشاعر السرور حبثيث فاؼبرأ سيشعر فيو شيء يسمى بتقرب

وافة غَته الذي يصف إبعطاء التعامل اإلبتدال إذل  ،وسرور ،ومتساوة معو ،وجذبة
(. فاألمر الذي 124ص. ،0310 ،وافيان ،وغاايتري ،وظببَتن  ،اؼبخاطب )تسياين

 أ يشعر بنعمة التعاطف ما يف قلبو العميق. يسبب على ازدىار اغبب وىو عندما اؼبر 

 بقل يف قد ازدىرت الذي للناس يف العادل عظيمة ىدية ىوو  اغبب وجود مث 
 شخصال إرادة من بدأي اغبب مشاعر منذ زمن اؼباضي حت األن. يف ازدىار نساناإل

ناس ال انع الذي قد نظرايت أييت من ولي  ،ألهنا طبيعة اإلنسانية شخص إذل لتقرب
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(. وكان اغبب يف اإلنسان طبيعة لسحب الناس 5ص.  ،1645 ،فالعادل )كحالة
فعلميا اغبب ىو حافز  ،والزدىار جذبة مداومة بو. ألن اغبب يشعر على الناس فقط

الدماغ يرسل ما نقل فيو كميائيا  ،( يف دماغ الناس. مث بعد وقع فيوNucleusمن النواة )
( شولها اغَتة ووظيفتو يف دار الدماغ الصغَت. Pituitary Glandإرل غدة ربت دماغو )

غدة ربت دماغو ىذا خيرج منو ىرمون اؼبتحركة يف ؾبري الدم وسوون سرورا للمحب. 
( Flyمشاعر الذي ديلك ااؼبرأ وىو اغبب جيعل احملب عنده مشاعر كأنو يطَت بعيدا )

حبة النشوة وىو الذي يشعر هبذه اؼبشاعر كأنو قد ابتلع  شخصعندما دير حببيبو. ال
مازال عنده العقل الصحة اؼبستعمل. حُت دير ىذه العملية خيرج منو دماغ الشيء يسمى 

 ،. وىوذا يسبب اؼبرأ عنده مشاعر كأنو يتطور )فخر الدين وشيف هللا(Opoidsأبفويد )
 (.40-41ص.،0331

 وحصول منها الطرفُت بُت أبدية رابطة ىو اغبب ،من رأي سوجوميب ووارنَت 
 حول أيضا وليام الرأي األخر وىو من .طيبة بينهما مسؤوليةعنده و  اطي الرضبة بينهماتع

 يف رعاية طبيعة لديوو  ميع الناسعب ضبيمية عبلقة ىو اغبب أن للحب اغبقيقي اؼبعٌت
 من موعةؾب ىو اغبب أن تير  وبراين البارون مع وابؼبثل. معو متسق التزام لديو أن حُت

 ،0310 ،)أننديوجايت ضبيمية عبلقة يف ربدث اليت السلوكياتو  ،واؼبعرفة ،العواطف
 من بدأ ،ةـبتلف مراحل من الناس صبيع حيبو موضوع ىو اغبب عن (. ربدث6.ص

اجملتمع  حب من يبدأ. اغَتة من مرحلة زال ما الذي شخصال حىت بارمرحلة الو
يصنعون  دابءكثَت األ ،ابغبب اؼبتعلقة األحداث من كثَت وبسبب غبباب الشيء يسمى

 ،اؼبسرحو  ،الدراماو  ،األغنية كلمات وىم يصنعون عمل كمثل. اغبب اؼبختلفةعن بالوت
 على العمل يقتصر ال. وغَت ذالك ،وقصة قصَتة ،الرواايتو  ،اؼبصورة قصصو  ،الشعرو 

 أن لدرجة اغبب تبحث عن علمية أحباثً  أيًضا ىناك بل ،فحسب اغبر العمل على اغبب
 (.06ص. ،0313 ،ين ِ)أراييت ونقولر و شهم من حدوا ىو اغبب موضوع

 شعور. ذالك العو  أو اؼبرأة حيب رجل على فقط وحده لي  اغبب من معٌت 
 ىو اغبب من معٌت. مع ااحبو تفاعليف ال وافقتودب يشعر شخص ديتلك على اغبب
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 عندما حيدث اغبب وجود. عندى دير هبم ألادقائنا حيدث اغبب ألن بسيط شيء
 ،0312(. زدان )1ص. ،0313 ،أجره )سببلر يعطي واغبب ما لشخص اغبب يعطى
 ألي شروط لديو لي  اغبب أن على يدل اغبب شعور وجود( يقول أن 10ص.

 جيعل اغبب أن حىت اإلنسان حياة يف حيدث الذي الرئيسي ركاحمل ىو اغبب. شخص
 الشوق قمة ىو اغبب شعور من مستوى أعلى. كالطَتان الشعور جبمال يشعر اؼبرأ
 .شخصال سورل

 الينظر ،الذي حيبو فقط لشخص ظرسين ،اغبب شاعردب يشعر شخص عندما 
 أن يمونف حيباؼبشاعر ا شخص يشعر عندما حيدث الذي رالتأث. األخرى شؤونو إذل
 الشخص جيعل الشعور من النوع ىذا. ابلفعل ىو كماو  لي  كما عادتو شخص يغَت
 ،0313 ،و )شاابئي وشعبانحيبلذي ا شخصال عن ءاشيأ كل يعرف كأنو يشعر
 (.006ص.

 ميميةواغب ،(Passionالعشق ) وىي ،يذكر ستنربغ أن اغبب عنده ثبلثة عناار 
(Intimacy)، ( واإلرتباطCommitment/Decisionوىذا يسمى بنظرية مثل )اغبب ث .

 ( ىو يبحث فيو البعد عن اؼبشاعر الذي يشعر الناس حُت يبدأ جذبتوPassionالعشق )
يفور  ،على األخر بنظرة أذل خصائص اعبسمو حقيقيا يف أول مرور بو. ويف ىذا البعد

يدق   ،وعنده الشعور اغبطَتان ،ويوون اتصاال منو ،اؼبرأ دائما على حبيبو طول الوقت
وعنده إرادة ليمر حياتو مع حبيبو دائما.  ،كبده بسريع. يشعر أنو يف حالة اؼبزدىرة

ُت ومها شخصالبعد الذي يدل على شعور التقرب بُت  ( ىيIntimacy) ميميةواغب
 مفتوحة ،يشعران بشعور متعاقد معو يف أي ؿبل. ويف ىذا البعد الناس يشعر بتفاىم معو

( ىو ازباذ القرار Commitment/Decisionوتداعم بينهما. واإلرتباط ) ،البعض لبعضها
يصف بثحسُت بعضعو بعضا  منهما ليمر حياهتما معا حبجتهما ويف ىذا البعد اإلرتباط

 (40-41ص. ،0336 ،)ساروونو ومينارنو



6 
 

6 
 

ويف ىذه النظرية مثلث اغبب الذي قد ذكر ستنربغ أن ثبلثة عناار يف اغبب  
 ،(Nonloveىذا يستطيع أن يوون شبانية أشوال. شبانية شول ىذا وىم ببل حب )

 Emptyالفارغ ) واغبب ،(Infatuation Loveواإلعجاب الشديد ) ،(Likingواإلعجاب )

Love)، ( واغبب الرومانسيRomantic Love)، ( والشراكةCompaninate Love)،  واغبب
: 0311 ،)ساتياوان (Consumate Loveوحب الوامل ) ،(Fatous Loveالسحيف )

 (63ص.

فمن شبانية أشوال منهم عنده اؼبعٌت متخالفة يف البعدىم. فالبيان من كلمات  
 السابقة كما يلي:

 وىي ،أشوال فيو ثبلثة توجد ال ألنو (Nonloveببل حب ) شول إنشاء يتم .1
 التفاعل بسبب بعدال ىذا على يوجد ما عادة. رتباطواإل ،ميميةواغب ،سقالع
 .شخصعلى  ةسريعال
 يف ميميةاغب العبلقة من عنصر فقط لو شول ىو (Likingشول اإلعجاب ) .0

 .حبةامثل ك بو ابإلشباع شعور شول
 األوذل النظرة من ينشأ شول ىو (Infatuation Loveشديد )شول اإلعجاب ال .0

 ميميةاغب العبلقة عناار من عنصر أي بدون أشين بعدال ىذا. نونابعب يشعر وىو
 .رتباطواإل
 ولون ،ربتباطاإل أشوال من شولفيو  ىو (Empty Loveشول اغبب الفارغ ) .1

 اغبب من شاعرلعنده م ىذا الشعور ديون. شقوالع ميميةاغب عنصر إذل يفتقد
 .الضجر وذبربة حياتو طويلة أهنا يشعر اليت العبلقات يف
 ميميةاغب عناار ؽبا عبلقة ىو (Romantic Loveشول اغبب الرومانسي ) .2

 الشريك ضبل يتم عندما الشرط ىذا حيدث. رتباطاإل إذل تفتقر ولونها شقوالع
 .مبينه الطويلة عبلقة عن النظر بغض والعاطفي اعبسدي على حببهم

 عشك بدون اغبب أشوال من شول ىو (Companinate Loveشول الشراكة ) .3
 .طويل زواج يف مثلا ىذا ننظر ديون. اغبب
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 ميميةاغب لديو الذي األعمى اغبب ىو (Fatous Loveشول اغبب السحيف ) .4
 بسبب اعًبا يوون أن إذل اغبب دييل الشول ىذا يفو . ضبيمية دون رتباطواإل
 .االىتمام قليل

 يف. اؼبثارل اغبب من أخرى قضية ىو (Consumate Loveغبب الوامل )شول ا .5
 ،شقوالع ،ميميةاغب مع توتمل عناار ثبلثة على اغبب حيتوي ،الشول ىذا
 (.12-11ص.  ،0312 ،رتباط )ىراتيتواإل

 واحملبة ةحبالص أن ذُكر ،1652 عام يف ديفي  عمل يالذ ثالبح إذل استناداً 
 والثقة ،اآلخر منهما كل ويتقبل ،السرور مشاعر لديو كبلمها. ةـبتلف خصائص ؽبا

 عو  على. والعفوية ،البعض بعضهما وفهم ،اآلخر منهما كل ومساعدة ،واالحًتام
 اؼبتعلقة األشياء ىو األول. العملية يف موونُت على اغبب حيتوي ،اغبب مع اغبالة
 ذه(. وهب121-123ص. ،0336 ،)دايكسٍت وىدنية االىتمام ىو والثاين ابلشهوة
 ىو التعبَت ىذا. شخصال حيتاجو اإلنسانية عن تعبَت أنو على اغبب إذل ظرنُ  إذا ،األشياء
 جيعل ما ىذا. عليو عبلمة وضع مت لشخص قوية ومودة عاطفية نوابت شول يف

 يف مشلتو اليت ابلرفاىية السلمي والشعور روحو احتياجات استوىف قد أنو يشعر الشخص
 (.10ص. ،0331 ،)ـبتار الوقت ذلك

. اعبميع ديتلوو األساس يف ألن يقُتال رغبة من نشأ البداية يف اغبب وجود إن
 إذل ؿبب من يبدأ أساًسا اغبب ألن الراحة ما شخص إلعطاء اغبب ميل ىو ىذا

عادية"  امرأة"ليتٍت  رواية يف ثلكم(. 10ص. ،0310 ،ة عنده )أسقرؿببوب شخص
 يف اغبب اراعات من كثَت اؼبسألة لديها اليت ةالرئيسي شخص ،فريدة قصةعلى  حيوي
 احياهت أن يشعر األهن اآلن يعيشو ما حيال ابلغرابة يشعر الذي نفسو من بدءا. حياتو
 ،الطفولة من مرحلة منذ. بسهولة التعليم أيخذن أن يستطيع ديةعا امرأة مثلك ليست
 اؼبدرسة من فريدة زبرجت أن بعد. إال حباجة اؼبنزل رجزب ودل اؼبنزل يف دائما فريدة بقيت
. بذلك ؽبا يسمحا دل والديها لون ،الومبيوتر وأجهزة اإلقبليزية اللغة تعلم مواالة أرادت
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 مع الصداقة يف وبدأت احملمول ىاتفها مع عاؼبها فريدة فيو بدأت الذي اؼبوان ىو ىذا
 .االجتماعي التواال وسائل

مع  معرفة يف وبدأت األادقاء من كثَت دقب أن ديون التواال وسائليف  ىناك
 تواال مع. فريدة وظائف على علق ما كثَتا وقحة شخصية لديو شخص وىو ،يوسف
. ىو أين يعرف ودل يوسف اختفى فجأة لون. يوسف من قريبة فريدة أابحت ،متورر
 اإلتصال النهاية يف لونو . كارم مع مباراهتا مع االتفاق فريدة قررت ،األمل خيبة بسبب
 جاء اغبادث وىذا حبها قصة من لصدمة تعرضت قد فريدة كانت. أيًضا رمك اتركه
 .عليها ليقًتح فريدة امنزؽب إذل يوسف

 كاناألحر   أختها زواج إذل ابلنظر القلوب مفجعة فريدة حب قصة كانت
 اغبب قصة تفرد فيو ديون الذي اؼبوان ىو ىذا. اإلطبلق على تدخل أي دون سهبل
 اغبب ثبلث نظرية تستخدم حبثية كدراسة ذلك يفعل أن احثللب فريدة عايشها اليت
 اغبالة أن كيف نرى أن ديون ،النظرية ىذه استخدام خبلل من. غستنرب  روبرتل

 حملبة وفقايستطيع أن يفهم  ألن اغبب ،اآلخرين مع تعاملو عند للشخص العاطفية
 ببعضها يرتبط عنصر كل ألن مثلث اغبب نظرية خبلل من فهمها ستنربغ وطريقة

 ،0313 ،واإلرتباط )ويديستاري وعابدين عشقوال ميميةاغب العبلقة وىو أال ،البعض
 (.05ص.

 أن كيف لفحص غايةعنده  الباحث جيعل ما ىذا ،ستينربغ ةر فو من بتداءا
 معقدة رحلة حيوي الرواية ىذه يف ألن" ديةاع امرأة ٍتليت" رواية يف وجودةاؼب اغبب شول
. ابلفعل لآلخر من وجودةم شخصل باغب شعور وكيف صشخ حيب كيف. اغبب من
 ىذه موضوع مع جداً  مناسبة نظرية ىيمثلث اغبب  نظرية أن من جداً  واثق الباحث إن

 امرأةليتٍت " رواية يف ربدث اليت اغبب ظاىرة استوشاف أجل من البحثية الدراسة
 ".عادية
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 أسئلة البحث .ب 
 وسنقدم ،السابق ذكرهذي قد اػبلفية البحث ال عن ىنا سيقوم الباحث من

 كما يلي : لة البحث  سئأل
 عادية" ؟ امرأةالعشق يف رواية "ليتٍت  عنصركيف وجود  .1
 عادية" ؟ امرأةيف رواية "ليتٍت  ميميةاغب عنصركيف وجود  .0
 عادية" ؟ امرأةاإلرتباط يف رواية "ليتٍت  عنصركيف وجود  .0
 ظرية مثلث اغبب؟عادية" على ن امرأةكيف شول اغبب يف رواية "ليتٍت  .1

 ف البحثاهدأ .ج 
العادية"  امرأةىدف من ىذا البحث ىو التحليل اغبب اؼبوجود يف رواية "ليتٍت 

لنحصل عليو النتيجة يف الصورة اغبب اليت قد ( Trianggle Of Loveبنظرية مثلة اغبب )
حدث بُت الشخصية اؼبظهرة يف ذاك الرواية. ىذا التحليل لو عنصر من العناار اليت 

شرح لنا كيف حالة اغبب الواقع بُت الشخصية فيها. مث بعد تشريح التحليلي حصلنا ت
 بُت الشخصية. والولمة اليت حلل نتيجة وىي اغبب اؼبصور يف حالة اغببالعلى 

اذل عبلقة اغبب بُت  ىذا البحث لذالك يثَت .الباحث ىي الولمة اؼبتصلة بُت الشخصية
 . عادية" امرأة"ليتٍت  يف الرواية األفراد

 أمهية البحث .د 
 أمهية ومها ،يف عمل ىذا البحث فائدتُت ىناك أن الباحث ااغ ،بحثال ىذا يف 
 :ىيو  بحثال ىذه يف النظرية مهيةاأل. يةتطبيقال أمهيةو  النظرية
 دراسة يف خااة اؼبسامهات، إذل إضافة البحث ىذا يف يوون النظرية اؼبراجع أن .1

 .(Trianggle of Love) اغبب مثلث يسيوولوجال النظرية ابستخدام األدب
 يف يرغبون الذين اآلخرين للباحثُت مرجعا البحث ىذا يوون أن اؼبتوقع منو  .0

 ؾبتمع البحث. ونف  النظرية دراسة
 فأمهية التطبيقية يف ىذا اليحث وىي:
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 ةسيوولوجيال النظرية على ىذاه للجمهور عامة نظرة البحث ىذا يقدم أن رجىي .1
 .(Trianggle of Love) اغبب ؼبثلث

 .األدبية األعمال علىمثلث اغبب  نظرية تطبيق ديون اليت اؼبعلومات إعطاء .0
 ذكر كما اغبب عناار على الواسعة نظرة البحث ىذا ةضيفو  أن اؼبتوقع ومن .0

 .ستنربغ
 البحث حتديد .ه 

 ىذه يفو ". عادية ليتٍت امرأة" روايةيف ؾبتمع البحث  على البحث ىذا ربديد
 ىذا ألن. الرواية ىذه يفداال على اغبب  األفراد األحوال على احثالب ركز الدراسة
 احملبة جانب ىو مغزى ذات فقط فهو ،السيوولوجي ديباأل علمي حبث ىو البحث
 (Trianggle of Loveمثلث اغبب ) نظرية منظور على بناءً  فحصها سيتم شخصية لول
 .ىذا الرواية يف اغبب وجود فيف كش سبون حىت

 ابقةالس اتدراس .و 
 مت لقد. النف  علم ؾبال يف تدخل دراسة ىو اغبب أن الباحثون كشف كما 
 ابحثُت قبل من كبَت بشول النظرية ىذه ابستخدام البحثية للدراسات مقاربة إجراء
 العبلقات (Trianggle of Loveمثلث اغبب ) نظرية ابستخدام البحث يفحص. آخرين
 النظرية ىذه اعتبار مع النفسية الظروف لحو  األحباث وكذلك ربدث اليت األفراد بُت
 .نفسية نظرية
مثلث اغبب  بنظرية تتعلق آخرون ابحثون يستخدم اليت اؼبختلفة الدراسات 

(Trianggle of Love و )يلي كما ىي: 

 النف  علم كلية من لو نق لواببيل وفح أراييت أانندا رزقى من البحث أجرى .1
 ،"الطبلب حب منط" عنوانوب البحث ىذاو . إبراىيم ماالن  مالك موالان جبامعة
اإلسبلمية إيراىيم مالك موالان جامعة يف جامعيُت خرجيُت طبلب موضوع وىو

 عليو حُيوم الطبلب حب أسلوب أن إذل البحث ىذا خيلص. ماالن  اغبوومية
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 خالص حب وجود من ابلرغم أنفسهم قبل من اؼبملوك اغبب أسلوب من أكثر
 (.03ص. ،0313 ،)أرييت ونقول فيهم

طالبة جامعة موالان مالك ابسم ولدى ساان فَتو،  أخرى دراسات إجراء مت كما .0
بحث اعبامعي مقدم الىيم اإلسبلمية اغبوومية ماالن . وىذا البحث ىو إبر 

 الستيفاء االختبار النهائي غبصول على درجة سرجاان. يتم ىذا حبث ربت
لرضبن القصيب )دراسة ربليلية "اغبب يف رواية حواية اغبب لغازي عبد ا العنوان

على تعارض اغبب ووجود  ةبحث الباحثويف ىذا اغبث ت سيوولوجية أدبية(".
 (.16-14 ، ص.0315)فَتو،  اغبب يف ذاك رواية.

إيتا نور ىارتيت، تلميذة من جامعة دمحمية فورووكَتتو يبحث عن مفهوم اغبب يف  .0
ب. س وأادقائو )عندى  ديوان قصة قصَتة ربيعة أعطٍت حبا رل لعبد الوحيد

ىذا الديوان  النظرية مثلث اغبب لروبرت ستنربغ(. ونتيجتو شبانية قصة قصَتة يف
يوون اغبب الرومانسيو وتصر اغبب ىنا يبحث عن اغبب ويتعلق بوجود 

 .(23، ص.0310اإلنسان يف ظهر نفسو )ىاراتيت، 
بحث عن العشق يعمل ال ماالن  دمحمية جامعة يف الطالبة ،رييت َتايج مَتلُت .1

(Passionحول اؼبراىقة ) بُت التفاعل عرفةىذا البحث ؼب ىدفت. 0313 عام يف 
 ماالن  دمحمية جامعة يف طالًبا 044 بُت من. حبهم أساس على اآلخر اعبن 
 عند خااة كبَت ميل لو كان حدث الذي العاطفي اغبب مقياس أن أظهروا
 (10ص.  ،0313 ،)رايت الذكور اؼبراىقُت

يف  رتباطاإل عنصر بُت العبلقة" ربت اؼبوضوع زكية أزىراي عمل الذي البحث .2
 متزوجة وشاابت شباب أىداف مع" الشباب عندى زوجيل االستعداد مع اغبب
. شركائهم مع الزواج وزبطيط عبلقاتال وعنده سنة 13 حيت 03 بُت يف عمر
 لديو ابلغ اببش لول رتباطاإل عنصر أن مبلحظة ديون ،البحث ىذا خبلل من
 الشباب استعداد ازدادفقد  ،رتباطاإل بعد ارتفع كلما ،ىذا ومع. إجيابية عبلقة
 (.10ص. ،0310 ،)زكية الزواج على للبقاء
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 ضبيمية عبلقة إقامة عملية عنوان مع حبث يعمل أيضا نوفيتا توقبونساري أجين  .3
 البحث، ذاى يف. اترخيها يرجع اليت العبلقات يف الصراع إلدارة اؼببذولة واعبهود
 أظهر. زبتلف العبلقات عبلقات بناء يف االقًتان عملية أن الباحث شرح

 من الرغم على واحد شهر منه  بعد عبلقة إقامة على اتفقا أهنما أوال الزوجان
 يف انفتاًحا أكثر يوون أن إذل الزوج دييلالثاين و . عبلقتهما يف يلتزما دل أهنما

 قاما الثانيان الزوجان شهده الذي القرب .الفورية الرسائل خبلل من التواال
 (03ف.  ،0314 ،)توقبونساري متبادلُت والتزام ابلتوافق

 على مثلث اغبب ىذا نظرية استخدموا قد العديد أن تبُت ،السابق البحث يف
 نظرية ابستخدام أجريت اليت األحباث منو . نسبياً  جديد النظرية ىذه ظهور أن الرغم
 النف  لعلم التخصصات متعددة يبحث ال أن قبل ألحد يسبق دل أنو تبُت اغبب مثلث
 اؼبوان ىو ىذابسبب . قبل من" ليتٍت انرأة عادية" روايةل مراجعة تتم دل. األديب العمل يف

 .قبل من يعمل دل البحث ىذا أن من جًدا اتقد الباحثو  الباحث فيو يوون الذي

. البحث ردم تور عل  نف فباثل حبث عن البحث يتجنب أن والباحث قد فّت 
 ثالبح احة على الباحث من دالئل دليبلً  ىذا يوون أن ديون ذلك، إذل ابإلضافة
 .قد عمل اليت

 منهجية البحث .ز 
 (meta) ىي األوذل الولمة. كلمتُت من يف اإلقبليزي اهأساس بٍتت نه  البحثاؼب
 ،الطريق ،طريقال تعٍت( hodos) ،الثانية والولمة ،بعد ،تتبع ،خبلل من ،تذىب أن تعٍت
 خبطوات مصحوبة الواقع لفهم واسًتاتيجية طريقة ىي الطريقة ،عام بشول. االذباه
 اؼبواى الطريقة ىي نفسها الطريقة(. 01: 0334 ،راتنا) ستواجو مشولة غبل منهجية
 االعتبار بعُت الباحث أيخذ ،الطريقة ىذه يف. اؽبدف ربقيق يف واؼبستخدمة للغاية هبا
ص.  ،1663 ،)سرطبد البحث وحالة البحث أىداف يراىا الذي لبحثا معقولية مدى
101.) 
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 البحوثف. اجيد بحثال وونلت مهمة أداة ىي البحث أمهية تعد ،األدب يف
 يوون أن ديون اإلجيايب التأثَت ىذا. اإلنسان حياة يف مهم دور لو أيضا األدب على

 فهم ىو األديب البحث دور إن. ةاػباا األدبية اأعماؽب وتطوير ىاتطوير  يف أيضا ملموسا
 ابلتأكيد ىذا يتأثر وؽبذا .للمجتمع نتاج ىي األدبية األعمال ألن األدبية األعمال معٌت
 (.13ص.  ،0335 ،على الزمن اؼبؤد )أندرسورا ترمز كوثيقة األدب توىاحمل

 مدخل البحث .1
 الوافية نه اؼب. وافيةال اؼبنه  ىي البحث ىذا يف اؼبستخدمة الطريقة

 بشول لوحة أو اورة يقدم حبيث الواف من ما شيء لشرح طريقة ىي نفسها
 ةسألم على ربدث اليت والعبلقات واؼبواقع ابلوقائع بدقة ومتصل وواقعي منهجي
 مع استخدامو يتم بحثال أيًضا ىي الوافية نه اؼب(. 00ص. ،0334 ،)ىدايت
 ،نه اؼب اىذ يف. البحث شخص عملي عندما حيدثحُت  ظاىرة واف ؿباولة
 اؼبستخدمة النظرية إذل اؼبستند التعرض شول يف الدراسة قيد الوائن شرح يتم

 (.32ص. ،1656 ،)سدجاان وإبراىيم
 وىي ،األدب يف النف  علم عن بحثي دبيةاأل حبث ىو بحثال وىذا
 اػبربة نظر وجهة من األدبية األعمال يف بحثال ىذا بحثي. سيوولوجيال دراسة
. اإلنسانية من جدا غنية جوانب على ربتوي األدبية األعمال أبن التذكَت مع ،فيها

 اليت النفسية حوالو  الشخصية أحوال معرفة يف جدا مفيد األديب النفسي التحليل
اؼبستخدم  نظريةال(. 011-013ص. ،0334 ،)راتنا األدبية األعمال يف ربدث
 أوضح. ستنربغ روبرت كما قال ستنربغ اغبب مثلث نظريةىي الا البحث ىذ يف

 بعضهم الثبلثة ويتفاعل مثلثًا شولوتصوره ب أساًسا ووني اغبب أن ستينربغ
ص.  ،0310 ،رتباط )ؿبمودةواإل شقوالع ميميةاغب ىي اؼبووانت ىذه. البعض
13.) 

كثَت الولمة   ىي اليت" عادية امرأةليتٍت " رواية يف الو حاأل ىي كما
 من مووانت ثبلثة على حيتوي أكيدابلت فإنو ،اغبب يدل على شعور أواألحوال
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 منتًجا اغبب يعترب ،(Trianggle of Loveمثلث اغبب ) نظرية منظور يف. اغبب
 موان أي ويف وقت أي يف النظرية ىذه يف ينطبق حبيث ،الثقافات ا منمتعدد

 على فقط ينطبق ال اغبب جيعل ىذا(. 10ص. ،0334 ،فيو )راتنانينتياس
 أي ويف شخص ألي حيدث اغبب ولون ،غببا يف يقعون الذين األشخاص
 .شخصان يلتقي عندما موان

 خاص معٌت ؽبا الثبلثة العناار نيذكر أ ،للحب ستنربج نظر وجهة منف
 يوون أن إذل دييل شقالع عنصر. لشريوو عاطفي عنصر ىو ميميةاغب عنصر. هبا

 ىو رتباطاإل عنصر مث. واعبنسية البدنية اعباذبية يف رغبة لديو بطبيعتو ربفيزايً 
موجودة  اغبب على اغبفاظ يف والتزامو شريوو حب قرار يتضمن معريف عنصر

 (120ص. ،0311 ،عنده )اندري أستويت ونوانساري
 البياانت ومصادرىا .0

 وىي ،نوعية طبيعة لو بحثال ىذا يف اؼبستخدمة البياانت مصادر
 شول يف لي  واف شول يف تشرح اليت اؼبعلومات لطلب اؼبستخدمة البياانت
 امرأةليتٍت " رواية من البياانت ىذه أتيت(.61ص. ،0331 ،)سوبغيو أرقام
 البياانت وىي ،الثانوية والبياانت ساسيةاأل البياانت عليها يطلق ما أو" عادية
 .اؼبوتبة مواد من اؼبشتقة

"  عادية امرأةليتٍت  " رواية يف اعبملة عند األولية البياانت ىذه أخذ يتم
 فمن ،اػبام تزال ال البياانت ىذه ألن. لشخص اغبب عناار على ربتوي اليت

 النظرية على اؼبتابعة ىذه تعتمد. اتولمال يف معٌت ؼبعرفة متابعة الضروري
 البياانت ىذه. الثانوية البياانت عادةً  ُتسمى أو األخرى التوميلية والبياانت
 (.61ص. ،0331 ،بحث )سوبغيوال ىذا يف اؼبوجودة اؼبشاكل لواف مطلوبة

 
 طريقة صبع البياانت .0
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 يف األوذل اػبطوة الباحثُت بواسطة البياانت صبع يعد ،البحث ىذا يف
 ةوتقني ةياؼبوتب ةتقني ىو البحث ىذا يف اؼبستخدمة التقنيات. اؼبشولة ربديد
 على للحصول اؼبوتوبة اؼبصادر استخدام ىو ةياؼبوتب تقنية. الوتابة ةوتقني قراءةال

 مث. للتحليل دعمو يتم الذي اغبقيقي العادل اختيار مع يبوأد مسطح سياق
 تستخدم ال تقنيةال هىذ. اؼبصدر إذل لقراءة تستخدم تقنية ىو الرجوع أسلوب
 تقنيةبعد  ستخدمةاؼب التقنية. كذلك اؼبوتوبة اللغة يف ولون ،ئلعبلنل فقط
 اليت البياانت ونسخ لتسجيل التقنية ىذه استخدام يتم. ةالوتاب تقنية ىي قراءةال
 (.60، ص.0332)ؿبسون،  قراءةال تقنية من عليها اغبصول مت

 للحصول التقنية ىذه ابستخدام اعبملة من اؼبأخوذة البياانت أخذ يتم
 يف األشخاص بُت العبلقات يف ابغبب يتعلق فعل رد أو ،للوضع واف على
 القراءات قطري عن ىذه البياانت صبع عملية تتم". عادية امرأةليتٍت " رواية
 وربليل نسخ يتم مث. اغبروف بُت ربدث اليت الظروف فهم من لتتمون اؼبتوررة
 قادرة لتوون (Trianggle of Love) مثلث اغبب نظرية ابستخدام البياانت ىذه
 يف ىذه الرواية. شخصية كل منها يعاين اليت اغبب شروط تقشَت على

 ابلحية البياانت .1
 الطريقة ىي كانت اليت التثليث نياتتق على ميستخد ،بحثال ىذا يفو 
فتون يف  يقول. البحث يف البياانت احة لزايدة الستخدامها شيوعا األكثر
 على وىم ،التثليث تقنيات من أنواع أربعة ىناك أن (60ص. ،0313ستوفو )
 :رلما اي
 جيب ،اإللزامية البياانت صبع يف أنو حبيث الباحث وتوجيو ،البياانت تثليث. 1

 .اؼبختلفة البياانت مصادر من متنوعة ؾبموعة تخداماس عليو
 أو ابلبياانت اؼبتعلقة البحوث نتائ  أي ،الباحثُت تثليث اختبار ديون - 0

 عدة من ابلحيتو من للتحقق ،كول أو معُت جبزء اؼبتعلقة االستنتاجات
 .أخرى دراسات



16 
 

16 
 

 ولون اثلةفب بياانت صبع طريق عن الباحثون أجراه الذي ،اؼبنهجي التثليث. 0
 .ـبتلفة بياانت صبع طرق أو تقنيات ابستخدام

 نظرية من أكثر منظور ابستخدام الباحثون بو قام الذي ،النظري التثليث. 1
 بحثال قيد اؼبشولة مناقشة يف واحدة
 الذي ،البياانت تثليث ىو بحثال ىذا يف اؼبستخدمة التثليث تقنية نوع

 متنوعة ؾبموعة استخدام الضروري من البياانت صبع يف أنو حبيث الباحث يوجو
 .اؼبختلفة البياانت مصادر من
 ربليل البياانت طريقة .2

 ربليل تقنيات خبلل من بحثال ىذا من البياانت ربليل ذتفتن مت
 دراسة أن االجتماعي للعلم األساسي االفًتاض ىي احملتوى ربليل تقنية. احملتوى
 ،013)أركونتو،  جتماعيةاال العلوم أساس ىو االتصال وؿبتوى العمليات
 مناقشة خبلل من حبثا ىذا يف احملتوى ربليل تقنية تنفيذ مت وقد(. 045ص.

" ليتٍت انرأة عادية" رواية يف الوارد اغبب عن والوشف للتمييز الرواايت ومراجعة
 ". ليتٍت انرأة عادية " رواية يف اغبب ؿبتوى ؿبتوايت معرفة ديون حبيث

 البحث خطوات الباحث ااغ ،أعبله اؼبستخدمة للطريقة التعرض بعد مث
 :التارل النحو على

 .جاسور حنيف للمخرج" ليتٍت انرأة عادية" رواية أي ،حبثا موضوع ربديد. 1

 للبحث الرئيسية اؼبشولة ربديد. 0

 أن ديون حبيث"  ليتٍت انرأة عادية " رواية على ومفصلة متوررة قراءات إجراء. 0
 ديون ،اؼبتوررة القراءات يف. الرواية يف اغبب ظروف أن كيف حقا نعرف
 بشول الشخصيات أفعال وردود وأفعاؽبا وشخصياهتا القصة ؿبتوى معرفة
 .شخصية كل ربملها اليت واؼبشاعر أفضل

 ". ليتٍت انرأة عادية " رواية أو اغبب مثلث نظرية حول علمي حبث إجراء. 1
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. ربديدىا مت اليت اؼبشولة ياغةا على بناء ربدث اليت والظروف اعبمل ربليل. 2
 بُت حدث الذي للحب كامل واف شول يف التحليل ىذا شرح سيتم

 اغبب حالة ربديد الباحثون فيو يستطيع الذي اؼبوان ىو ىذا. الشخصيات
 شبانية من إليها ينظر اليت"  ليتٍت انرأة عادية " رواية يف شخصية لول اؼبملوكة
 .اغبب من أشوال

 .بو القيام مت الذي للبحث وفقا جاتاالستنتا جعل. 3
 تنظيم البحث .ح 

 هممن األول الفصل يتوون: يلي ما بحثال ىذا يف اؼبناقشة إطار سيتضمن 
 البحث، وربديد البحث، وأمهية ،البحث أىدافو  ،وأسئلة البحث البحث، اػبلفية

 على الثاين فصلال يف اإلطار النظري ربتوي. البحث ومنهجية ،السابقة ودراسات
 التحليل ىو الثالث الفصل. البحث يف ااستخدام اؼبناسبة النظرية بحوثال توايتؿب

 البياانت لتحليل والتعرض البياانت صبع طريق عن البحث نتائ  على ربتوي اليت البياانت
 على الرابع الفصل حيتوي. وشول اغبب ار اغبباعن ثبلثة على بناءً  ربليلها مت اليت

 اؼبقدمة واالقًتاحات ابقتضاب بحثال نتائ  عرض نتائ  شول يف اػببلاة والتوايات
 .البحث بنطاق اؼبتعلقة التحليل نتائ  من مستمدة تقدديات شول يف
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 الثاين بابال
 اإلطار النظري

 احلب .أ 
 ألهنم اغبب عن يبحثون الناس من كثَت. اؼبوجودة األسرار من الوثَت لديو اغبب
 شخص أي يشعر أن جيب. اغبب يف وجودم ىوو  دبا االستمتاع ديونهم أنو يشعرون
 ينبغي ال لذلك ،ويف الطبيعة لديو اغبب الواقع يف. اغبب جبمال العادل ىذا يف يعي 

 يف الوقوع جبمال يشعروا دل الذين لؤلشخاص ابلنسبة. ال خَت فيو كشيء اغبب استخدام
. شخص حبزن دائًما ومرتبط رومانسي شيء على فقط اغبب استدعاء إذل دييل ،اغبب
 ،فقراء كانوا أهنم رغم. اغبب جبمال الشعور على فعبًل  قادر ما شخًصا أن من الرغم على
 .(25-24ص. ،0331)ىارينطا،  وغَتىم نببلء ،عاديُت ،أغنياء

 اغبب ،إجيابية كقوة. إنسان من وإجيابية قوية عاطفة عن تعبَت ىو نفسو اغبب
 يصاب عندما اؼبساعدة دائًما ونريد مًعا ئًمادا نوون أن يف الرغبة ولديو الرضبة طبيعة لديو

 يشعرون الذين الناس من قليل عدد لي (. 5ص. ،0310)زكية،  بضيق ما شخص
 ىي اغبب استهبلك يف الشخص رغبة. واعية وغَت واعية سواء حد على اغبب جبمال
. اعبميع قبل من ؿببوب موضوع دائما ىو اغبب. ما لشخص أساسية حاجة دبثابة
 الفروق وحب والرواايت والووميداي والشعر واؼبسرح والدراما األغنية استهبلك ديونهم
 (.06ص. ،0313)أرييت ونقول،  الدقيقة
 شخص ألنيف اددور اإلنسان  اغببموجود  أن ىبلل غنميال دمحم الدكتور قالو 
 اأتخذى سوف ،حامبلً  اؼبرأة توون عندما. )يرضبوم أو ُرحم هبا( الرحمحالة  يف زال ما
 من ما شخص تطهَت يتم عندما. لطفلها األم حب عملية ىي وىذه ،موان كل يف

 ابألحباء ابلتأكيد ىذا يرتبط. بيئتو من اغبب سيتلقى شخص أي فإن ،األم رحم خبلل
 (464، ص.0315)شوكت،  ابلعائلة معظمهم يرتبط الذين

 بُت وجود التعامل ىو اغبب أن (6، ص.0310ؿبمودة ) يف ويليام يذكر
 رعاية أكثر ىو اغبب ىذاو . اآلخرين مع ربدث ضبيمية عبلقة لديهم أكثر أو شخصُت
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 ىو اغبب أن ويليام أوضح. شولو كان مهما األخر شخص مع التزام ولديو لآلخرين
 اعبنسية واعباذبية والرضا اغباجة خبلل من بطٍتال قبول يف اإلنسان رغبة أساس

 .والصداقة والعبلقات
 تنربغاجلب عندى روبرت س .ب 

ا، اإلجتماعي )وتيمينذكر ستنربغ أن اغبب ىو شعور الذي يدل على الشيء عن 
 امل من عوامل الذي جيعل بعض الناس.فمن رأيو أن اغبب لي  ع (.2، ص.0311

فهو يشعر أبدل أمهام شيء بغَته. فطبعا، اغبب نفسو  ابغبب يشعر استنادا إذل ذالك، من
شخص عندما شخص يوون التعامل بُت  إعراض السيوولوجي الذي يصيب بو على

، واألفوار ميمية، فهم : الشعور، واغباألفراد. فهذه اإلعراض أتس  على ثبلثة أشياء
 (.0، ص. 0315الذي يتصرف معا وحيصل منو ضائعا بغَته )مهتدي، 

 يتم مث. نساناإل كتبهاالذي   قصة يوون أبنو اغبب تصور يواف ،نظره وجهة من
 االثنُت بُت متشابوة شخصية القصة ىذه ستخرب. واحدة خصيةلش وفقا اغبب تطبيق

 سيشعر ،اغبب معو . غرورىم طاعة دون ابعض بعضهم فهم حياولوا حىت أو األكثر
 كبلمها يظهر حبيث. بو يشعرون ما على بناءً  التزامهم وسيظهرون مًعا دائًما أبهنم أحدىم
 (.61، ص. 0311ة )ستياوان، جذب املو عال نف  ولي  ،ابغبب شعورًا

 يف اؼبوجودة الشخصية إذل الشخص يف ربدث اليت األعراض صبيع تشَت أن جيب
 ىذه. فبيز طابع إذل يؤدي بشخص احمليطة الظروف مع العرض ىذا سيعمل. اإلنسان
 واف أن ستنربغ يوضح ،اغبالة ىذه يف. اآلخرين عن ـبتلًفا شخًصا ذبعل الشخصية
 ،ابغبب الشعور يف الشخص يبدأ عندما يثحب بيئتو يصف أن ديون الشخص شخصية
 (2، ص.0311ا، )وتيمين اعبديدة بيئتو مع التويف إذل دييل فإنو

 (Trianggle of Love) نظرية مثلث احلب .ج 
 مثلث اغبب نظرية ابستخدام اغبب فهم ستطيع الناسي ،ستنربغ نظر وجهة من

(Trianggle of Love) .ثبلثة إذل استناًدا اغبب لوجود فهًما النظرية ىذه توفر أن ديون 
 أن نربغست يرى ،النظرية ىذه يفو . رتباطواإل ،ميميةواغب العشق،: وىي رئيسية، عناار
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 ـبتلف تشمل أن ديون ،رتباطواإل ،ميميةواغب العشق، وىي للحب، الثبلثة العناار
 العبلقة تبٍت اليت العناار أحد أيضا ىو التواال. التواال مثل األخرى اغبب عناار

 أي يف تطبيقها ديون حبيث ،والثقافة الزمن عرب نظرية أيضا ىي النظرية وىذه .غبميمةا
 (.10، ص.03314)رتنانينغتياس،  موان أي ويف وقت

 على ما شخًصا تشجع اليت عناار عنصر من أحد ىو( passion) العشق عنصر
 من لبالغا يف الشخص يبدأ ،العشق عنصر يف. رومانسي بشيء تتعلق أبشياء القيام

. جاذبيتو يف تسبب فبا ،أخر لشخص شريك مع اعبنسية واالحتياجات البدين االقبذاب
 عام بشول يرتبط وفسيولوجي سيوولوجي حافز خبلل منالعشق  عنصر إنشاء يتم

 الرغبة أيًضا يشمل ،ىذا العشق عنصر يف. (06، ص.0310)ىورسون،  مًعا وحيدث
 دائًما الشخص سيشعر ،العنصر ىذا يفو . محيبوهن الذين األشخاص مع دائًما توون أن

 (.0، ص.0313بيسي، سا)مارا وبوباحمل من خباراأل دون ابلثقل

 الرغبات عن التعبَت من أييت الشخص أبن الشعور أييت ،العشق عنصر ىذا يف
 ،ابآلخرين يتعلق فيما ،واؼبساعدة ،الذات احًتام يف الرغبة أو اغباجة مثل ،واالحتياجات

 ىذه قوة زبتلف. اعبنسية االحتياجات وتلبية ،وطاعة ،متفوقًا نتوو  أن على
 كلو . متنوعة حربة لديو يوون أن جيب فرد كل ألن األفراد بُت اؼبختلفة االحتياجات
قد  اليت اغبب عبلقة ونوع اؼبوقف على تعتمد ابآلخرين األفراد بُت ترتبط اليت األشياء

 لديو الذي الشخص خصائص أما .(11، ص.0334)رتنانينغتياس، وقع يف حياهتم 
 :يلي كما ىي فيو العاطفة من عنصر

 الشعور ىذا حيدث ما عادة. دائًما حيبونو الذين صعلى شخ دائًما يفوروىو  .1
 .األوذل النظرة من اغبب يف ما شخص يقع عندما

 ابلقرب يشعر ما شخص لقاء من يبدأ ألنو االجتماع عند العُت نظرة دائما .0
 .منو

 على سحاب. الطَتان مثل صبيلة مشاعر ذبربة .0
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 وال حسن شيء اآلن شريوو من يظهر ما ألن حيبو بشخص دائًما اعجب .1
 افتو األال. اعبانب يعرف

 يف ادر شوق إلطبلق من وسائل اإلتصال وأ مباشرة إليها النظر عند مفتونة .2
 .منهما كل

 .منو قرب عندما يزيد القلب ضرابت معدل .3
 .عبلقة إقامة عند مشرق ؼبستقبل رؤية ديكل كان لو كما لعافيةاب الشعور .4
 احملبوب. يريده ما لفعل كبَتة طاقة دائًما ولديو ابلتعب أبًدا تشعر ال .5
 .خاطئة دبباراة وتشعر كثَتة نواح يف ابلتشاب معو أشعر .6
 (.40ص.، 0336)سروونو ومينارنو،  معو عندما جدا ابلسعادة شعروىو ي .13

 ىو عنصرال ىذا. الصحب عنصرب ةيميماغب العبلقة عنصر تسمية أيًضا نو ووي
 مستوى من تزيد عبلقة يف مشاعر على بناءً  الشخص بو قام عنصر من عناار الذي

 معٌت على ةياغبميم العبلقة مووانت ربتوي أخرى بعبارة أو) والًتابط والتعلق التقارب
(. حيبونو الذي الشخص مع دائًما العاطفي التقارب على األفراد يشجع رئيسي كعنصر
 شخص وسعادة برفاىية اغبميمة العبلقة من عال عنصر لديهم الذين األزواج يهتم سوف
 اآلخرين بُت متبادل تفاىم لديهم ويوون ،البعض بعضهم وحيًتمون وحيًتمونو حيبونو ما

 (.0، ص.0313)ماراسابيسي، 

 لو حىت للغاية قريبون أهنم يشعرون الشخص الذي ،ةياغبميم العبلقة عنصر يف
 حول الشعور نف  لديهم يوون أن إذل دييلون ،عنصرال ىذا يف. ينفصل ال شخًصا واكان

 ىذه يفو  .(40، ص.0336معًا )سروونو ومينارنو،  دائًما لتوون الرابطة من اؼبقصود
 سوف العنصر ىذا يف. مًعا لديهم اليت الظروف مع ابلراحة يشعرون سوف اغبالة،
 العبلقة من اؼبوون ىذا عن ينت . اؼبتبادلة الراحة وتوفَت دافئ عاطفي شعور مع يتفاعلون
 اؼبتبادلة والثقة دائًما، التواال يف والرغبة األفراد، بُت التقارب من جوانب أيًضا اغبميمة
 العبلقات تعزيز يف والرغبة والدعم البعض، بعضهم مع اؼبشاركة يف والرغبة بينهم، فيما

 (.10، 0334)راتنانينغتياس،  اؼبتبادلة
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 والتعلق التقارب على تشجع رومانسية بعبلقة الشعور تنشأ ىي ةياغبميم عنصرف
عشر مووانت،  على يةاغبميم عنصرال يتوونمث  .رومانسي شريك مع ابالتصال والشعور
 :وىي

 رفاىية على اغبفاظ األفراد حياولو . أحبائهم سوينة على ربسُت يف رادةاإل .1
 أنفسهم، حساب على ة احملبوبسوين األفراد حيسن قد. وربسينو احملبوب
 نف  سيفعبلن الزوجُت أن توقع مع تنفيذىا يتم التضحيات ىذه ولون
 .اؼبستقبل يف الشيء

 ابلسعادة األفراد يشعرو . أحبائهم مع جنب إذل جنبا عندما ابلسعادة شعري .0
 .احملبوبو مع الوقت بعض لقضاء

 أن ىذا، الرغم على. بوبواحمل وحيًتمون األفراد حيًتم. أحبائهم على عالية ينتجي .0
 من تقلل ال اؼبعرفة ىذه أن إال ضعف، نقاط لديهم شركائهم أن يعرفون األفراد
 .الزوجان بو يشعر الذي االحًتام

 سوف ىناو . الشيء اؼبساعدة إذل حيتاجون عندما أحبائهم االعتماد على ادرق .1
 يواجو عندماو . اغباجة عند استعداد سيوون شريوو أن شخص يشعر
 .ؼبساعدتو مستعًدا سيوون شريوو أن يعتقد ،ابتاعو 

 منهما كل يفهم الطرفُت كبل. أحبائهم مع اؼبتبادل تفاىمعلى ال روىو يشع .2
 كيف ويعرفون منهم كل لدى والضعف القوة نقاط يعرفون. بعضهم بعضا
 العاطفية اغبالة مع حقيقًيا تعاطًفا يظهرون الذين البعض لبعضهم يستجيبون
 شركائهم ذبعل اليت األسباب البعض بعضهم يعرفون وىم. رتوأس أفراد ألحد
 .بشيء يشعرون أو يفعلون

 العناار ؼبشاركة استعداد على األفرادو . أحبائهم مع للمشاركة ديستعد ىو .3
 .أحبائهم مع اؼبادية

 ومدعوم مدعوم أنو الشخص يشعر ىناو . أحبائهم من العاطفي الدعم تلقي .4
 .اغبياة عقبات ويواج عندما ؿببوب شخص قبل من
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 العاطفي الدعم تقدًن مع التعاطف خبلل من لؤلحباء العاطفي الدعم تقدًن .5
 .اغباجة عند ؽبم
 مع وبصراحة بعمق التواال شخص ألي ديون. أحبائهم مع بعمق التواال .6

 .أحبائهم
يوون  شريوو أن الشخص يشعرو يف ىذا اغبال . أحبائهم على ماعطاء الرح .13

 (.05-03، ص. 0310)ىورسون،  ياتوح يف مهًما دورًا عنده

 إذل دييل العشق عنصر لديو شخصو  رومانسية، عبلقة يف ما شخص يوون عندما
. اآلخر منهما كل مستوى يزيد ما وكثَتاً  ة،ياغبميم العبلقة موون مع بقوة التفاعل
 العبلقة قدرة مدى ىو الرومانسية العبلقة يف ةياغبميم عنصر سبب يوون ،لكمث

 العبلقات يفو . ذالك عو على  وأ ،العاطفة الفرد احتياجات تلبية على الرومانسية
 يوون أن ديونو . اغبميمة عنصر وجود قبل عام بشول عنصر العشق حيدث ،الرومانسية

 ىي اغبميمةعنصر  لون ،العبلقة لبدء الفرد جيذب أولًيا عامبلً  الشغف عنصر العشق
 أبشوال الوثيقة العبلقات يف. العبلقات يف التقارب اغبفاظ على األفراد تساعد اليت
 (.06، ص.0310ية )ىورسون، اغبميم عنصر بعد عموًما عنصر الغشق ينشأ ،أخرى

 إدراكي تقييم ىو وأما عنصر اإلرتباط. رتباطاإل عنصر ىو الثالث عنصر يف رقم مث
 اماالىتم إليبلء ونية مشًتكة بعبلقة ابستمرار والقيام ،العبلقة بشأن قرار شول يف

 ىذا يف (.12، ص.0334)رتنانيغتياس،  اؼبشاكل مواجهة عند حىت ،للعبلقات
 ىذا يف ،أخرى وبعبارة. اغبياة النهاية حىت مستمر ىجوم أي إذل دائًما انتبو ،لعنصرا

 للبقاء قرارات ازباذ كشركاء عبلقات تربطهم الذين للطرفُت ديونو  ،العنصر اإلرتباط
 العنصر ىذا ألن اغبب عن أكثر معٌت يعطيالذي  عنصرًا ربيُعت الغرتباط عنصر ىذا. مًعا

 اليت الصعوابت إلدراك ولون عبلقة،ال إقامة على اؼبوافقة هؾبرد معٌت أكثر اإلرتباط
 على ظللحف بشيء والقيام ،االنتباه معٌت لو أيًضا تباطاإلو . مًعا اؼبستقبل يف ستواجهها
الضرورة  حالة يف توون عندما العبلقة تلك وربسُت ،اػبطر من وضبايتها ،مستمرة العبلقة
 (.0، ص.0313بيسي، سا)مارا
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 اؼبووانت. األجل وطويلة قصَتة اعبوانب مها ،جانبُت من االلتزام عنصر يتوون
 ىو األجل طويل العنصر كان إذا. ما شخص حب لبدء قرارات ىي القصَت اؼبدى على
 لبللتزام الطرفُت كبل جبهود اغبب إدامة يف اعبدية يرتبط. أبدايً  شيًئا اغبب جبعل االلتزام
 من العديد ىناك ،نربغست  رأيويف. (005، 0314)فاي وسفاي،  اغبب بعبلقات
 :وىم كما يلي فيو رتباطاإل عنصر لديو الشخص ذبعل اليت اعبوانب

 وقتل العبلقة ىذه تستمر حىت آخر صشخ مع عبلقات إبقامة قرارًا ازبذ .1
 .طويل

 .قلوهبما الطرفان يغَت ال ليوون لزوجُتا على اإلبقاء قرار .0
 .حيدث عما النظر بغض حيب لشخص التضحية .0
 جديد اعتقاد إذل يؤدي فبا ،اؼبستقبل يف العبلقة تستمر أن يف وثقة أمل ىناك .1

 .ستنجح ابلتأكيد ىي فيها تعي  اليت العبلقة أبن
 .عبلقتهم ؼبواالة األجل طويلة خطة .2
 .اؽبدف ىذا ربقيق ديون حىت اؽبدف ربقيق .3
 (.0، ص. 0311)ودينتو،  معا اغبياة لقضاء خطة .4

 وقتوالو . الصعبة األوقات لتجاوز للغاية احتياجا اإلرتباط عنصر ذالك، جانب إذل
. جبدية العبلقة ىذه على حيافظ أو عبلقتو على شخص فيو سيًتك الذي الوقت ىي

 يف انسجام اكىن يوون حبيث اغبميميةو  عنصرين العشق مع عنصر اإلرتباط يتفاعل
 ةياغبميم العبلقة من مزي  ىو رتباطاإل ىذا ،الناس لبعض ابلنسبة. ابغبب الشعور
 اؼبدبر الزواج مثل ،رتباطاإل بعد عشقوال ةياغبميم العبلقة تنشأ أن ديون .شقالع وظهور
 (.5-4، ص.0313)ماراسابيسي،  (التوفيق)

 يف اختبلفات بعمل غستنرب  قام ،تمعاعب عندى غبب اؼبختلفة الظروف بسبب مث
 اغبب عناار بسبب حيدث اغبب تنوع. اغبب مثلث نظرية أساس على اغبب شول
 يوون األحيان بعض يف. يف كل األفراد دائًما كاملة ليست نربغست عنها عرب اليت الثبلثة
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 الثبلثة اؼبووانت من مزي . العبلقة يف وجودىا. الشخص لدى انعنصر  أو عنصرا ىناك
 :شبانية أشوال وىم  اغبب شوالوأ. اغبب من ـبتلفة أنواع تشول أن ديون للحب

 (non love) ببل حب .1
. اغببثبلثة عناار من  ؽبا لي  اليت العبلقة من نوع ىو حب شول ببل

 توون اليت الشخصية العبلقات يف موجودة خصائص ىي اغبب شول ببلو 
 .ذلك ال حبو  اغبب يف يشاركون وال بسيطة تفاعبلهتا

 (liking) إعجاب .0
 من عنصر سوى فيها يوجد ال اليت العبلقة من نوع ىو اإلعجابأما شول 
 شول اإلعجاب. رتباطواإل شقالع من عنصر أي دون ة،ياغبميم عنصر
 .حبةالص عبلقات يف ذبارب من مشاعر يصف

 (infatuated loveإعجاب شديد ) .0
 على فقط ربتوي اليت العبلقة أشوال من شولىي  إعجاب شديدشول 
 ما عادة. رتباطواإل ةياغبميم العبلقة من عنصر وجود دون ،شقالع من صرعن
 اعبذب بسبب تنشأ اليت األوذل نظرةلل اغبب يف النموذج ىذا على العثور يتم
 .بسهولة النموذج ىذا حب يضيع ما عادة حبيث البدين

 (empty loveحب فارغ ) .1
 من عنصر ىسو  ؽبا لي  اليت العبلقة أشوال من شول ىو فارغ حبشول 
 العبلقات يف أحياانً  اغبب من النوع ىذا يوجد. شقوع ضبيمية دون ،غرتباطال

 مثل والتحفيزية العاطفية اؼبشاركة وفقدت ،سنوات يف قرن استمرت اليت اؼبملة
 .سنوات منذ تنفيذىا مت اليت الزواج عبلقات

 (romantic loveحب رومانسي ) .2
 ينعنصر  فيها يوجد اليت قةالعبل أشوال من شول ىو رومانسي حبشول 
 من النوع ىذا يفو . رتباطاإل عنصر وجود دون ولون ميميةواغب عشقال ومها
 بل ،فحسب البعض لبعضهم جسدايً  جذابُت والنساء الرجال يوون ال اغبب،
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 كبلسيوية رومانسية عبلقة يف رؤيتو ديون واحد مثال. عاطفًيا بوسيلة أيًضا
 .وجولييت روميو مثل

 (companiate loveشراكة ) .3
 العبلقة من عنصر على ربتوي اليت العبلقة أشوال من شول أما شول شراكة

 األجل طويلة لعبلقة أساسا. العشق عنصر يوجد ال ولون رتباطواإل ةياغبميم
 الزفاف حفبلت يف حيدث ما وعادة. الصحبة عبلقات انع يف حاجة وىناك
 .اعبنسية العناار صتق مع
 (fatous loveحب سخيف ) .4

 من عنصر على حيتوي الذي اغبب أشوال من شولشول حب سخيف ىو 
 اغبب من النوع ىذا يوجد. ةياغبميم العبلقة عنصر دون رتباطواإل شقالع
 مث أسبوعُت بعد ويتواالون ،األايم أحد يف جيتمعون الذين األزواج يف عادة
 عم إلرتباطا تقدًن خبلل من العبلقات من الشول ىذا بناء يتم. يتزوج
 .عاطفي تدخل دون اعبنسية العاطفة أساس على ابعض بعضها

 (consumate loveحب كامل ) .5
 عناار صبيع على حيتوي اغبب أشوال من شول ىو كامل حبشول 
 ىي الثبلثة اؼبووانت ىذه ألن. رتباطواإل ميميةواغب عشقال وىي ،الثبلثة اغبب
 أشوال من شول وأمشل أفضل ىو فهذا ،الوامل اغبب ىذا شول يف شرط
 ولون الناس بُت من ىو ىذا اغبب شول. األخرى ابألشوال مقارنة اغبب
 (.12، ص. 0334)رتنانينغتياس،  كثَتًا لي  وجوده

 اغبب حالة أن كيف تظهر أن اغبب من الثمانية األشوال ؽبذه ديون ،لذلك
 مثلث نظرية يف اؼبذكورة الثبلثة العناار فإن ،وجرجييك لستينربج وفًقا. ما لشخص فبلوكة
 بعضها تساعد الثبلثة العناار ىذه ،آخر دبعٌت. اللم  ولون ـبتلفة خصائص ؽبا اغبب
 اغبب نظرية يف اؼبوجودة اؼبووانت صبيع خبلل من. اؼبرء قلب يف اغبب منو يف البعض
 مع للتواال وكموان اغبب ؼبفهوم سبييز دبثابة اينية عناار 0 ذبعل فإهنا ،اؼبثلث



27 
 

 
 

 من اغبب سورةو . (006-005، 0314)فاي وسفاي،  للمرأة ابلنسبة خااة ،اؼبشاعر
 : التارل النحو على ىو مثلث اغبب نظرية

 
 (اورة النظرية مثلث اغبب لروبرت ستنربغ)

 عادية" امرأةخمتصرات الرواية "ليتين  .د 
 أمر ؽبا وقيل. عموًما امرأة مثل النف  عادية من لي  تشعر امرأة أهنا ،فريدة اظبها

 خيرج دل فريدة الصغَتىا منذ.األمر ىذا يقبل دل فريدة عاًما 14 عمر منذ تتزوج أن هاوالدي
 تعلم مواالة أراد ،دراستها أهنى أن بعد فريدة عنرىا، من 03 سنة يف. اؼبنزل من أبدا
 فريدة حرية. اإلرادة بذلك لو يسمحا دل والديو ولون الومبيوتر وأجهزة اإلقبليزية اللغة
 اؼبنزرل، ابلواجب فقط تقوم األنشطة. جدران أربعة على تقتصر طيلةمست مساحة فقط
 اليت األخر النساء مثل لي  إهنا تشعر وىي. إخل اؼبنزل، وتنظيف الصحون، غسل مثل

 حياة.اػبروج أو اؼببلب ، ارتداء أو اغبفبلت، إذل الذىاب أو للتسوق، الذىاب ديونهن
 ديون فريدة اؼبنزل ويف. والدتو قبل من مقيدة اغبركة كانت لو كما للغاية، ؿبدودة فريدة
. احملمول اعبوال شاشة عن بعيدا يوون أن ديون ال فإنو احملمول، اعبوا فقط تلعب أن
 على الضحك على قادرا ذبعلو اليت االجتماعية اإلعبلم وسائل مع للغاية ودية فريدة
 أن ىو خيشاه ما أكثر إن فريدة والتفوَت اؼبعلومات، على فقط تقتصر أهنا من الرغم
 عن رضي الذي اؼبنزل، ويف طباخ ؾبرد كانت الزوجة أن ظن أضبق رجل من يتزوج
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 أنو عرف الذي ،اإلغواء ىو كان اظبو أن يعرف يون دل الذي ،واؼبراتب ابلطعام شهوتو
 .فقط طفلو والدة كان

 جوزو  مع ربدث عندما. ونورة حسٌت. متزوجان شقيقاىا. أشقاء ثبلثة وىي فريدة
 اؼبشورة تنفيذ أيضا فريدة. الصبلة فريدة حسناء رل قال فريدة أيًضا نصح ،اؼبشولة حول
 أبًدا يشعر دل أنو شعر فريدة ،والبواء الشووى أثناء ابلة فريدة. الزوج قدمها اليت

 .الطويلة الصبلة سجود يف تغفو حىت الليلة، تلك يف إال هللا من ابلقرب

 ىناك كان ،الليلة ويف. للغاية ـبيف يطاردىا، يزال ال اػبوف كان الوقت مرور مع
 يطلب أن فقط يريد الرجل ولون لو، وبخ الرسائل إرسال فريدة قذرًا تعليًقا أرسل رجل
 دل رجل وىو ،يوسف يدعى الرجل كان .رقم أيضا تعطي فريدة مث احملمول، اعبوال رقم
 ذلك ويف. للوتابة قط فيتوق ودل شيء أبي يهتم ودل واألخبلق، األخبلق يعرف يون
 ذلك يف يتحدث كان بينما ،انفذتو على يسقط الذي اؼبطر اوت يتذكر فريدة الوقت
 .رجل مع التحدث فريدة مرة أول وىذا. يوسف على اعبوال عرب الوقت

 يف اؼبشاركات قراءة خبلل من النشاط زايدة يتم يوسف، مع تعرف فريدة بعد
 اؼبرة القهوة من فنجان يرافقو مث أوالً  اؼبنزلية لواجباتا أهنى فريدة. بيوسف عمل ما كتابة

 فريدة جيعلو ما وىذا ،الوقت مرور مع.القراءة ويبدأ كرسي على جيل  ،والشوكوالتو
 رجبًل  كان يوسف أبن مقتنع فريدة. ابغبماس مليئة حياتو تصبح ،يوم كل يستيقظ
 كان ؼباذا يعرف ال انو وقال ،دسعي فريدة لون.ـبيفة برابطة جبوزيف مرتبطًا وكان خطَتًا
 إظهار من أبًدا زبجل ال فريدة واحد أي فريدة الوحيد الصديق ىو يوسف.ىذا مثل
 إذل واالستماع اؼبنزرل، ابلواجب بنفسو االىتمام ؿباولة فريدة ،يوسف خيتفي عندما.اغبب

 أن قبل ينام دل ،غريبة عادات تظهر بدأت بدايتو من لون.الوتب وقراءة ،اؼبوسيقى
 .اعبوال عرب يوسف مع يتحدث

 بضعة بعد. يوسف إذل التوق يف الراسية مثل نوعها من فريدة ،الوقت مرور مع
 عن البحث يف البدء فريدة. قصَتة رسائل أي ترك دون أخبار، ىناك يون دل أشهر،
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 يعرف دل أنو مدركُت فريدة أخَتا. يوسف رحيل شهرين إذل يصل ما يوم، بعد يوما.ذلك
 يوسف إزالة أيًضا حاول فريدة. اؼبعلومات على فقط يقتصر بل ،حقيقية طريقةب يوسف
 اآلخرين، ال ؼباذا فريدة اظبو ىو ؼباذا اظبها، يوره حقا فريدة. االجتماعية وسائطو من
 .(نفسها تعٍت العربية ابللغة فريدة)  والفرق العزلة يف عندما

 خبلل عليو حصل ما كل.القلقو  اغبزن يف اآلن منغمسُت نوعها من فريدة اغبياة
 فريدة تريد والدتو. الوقت من لفًتة أبمو إال يفخر ال واؼبيثاق، الدبلوم مثل الوقت، ىذا
 .أمامو حقيقي رجل كارم.كارم يدعى لرجل خطبتو سيتم فريدة حىت بسرعة، الزواج
 َته،تغي ديون ال الذي قدرىا ىو ىذا أن التفوَتا فريدة يفور مث. عائلتو تعرف فريدة
 .احيح والعو  خيًتىا دل رجل مع النهاية يف ويوون اػباص سريره من سينتقل واآلن

 قبل من ؿبتجزة كانت روحها لون ،سباًما قلبها ابب يغلق سوف أهنا ظن فريدة
 حاضرًا قلبها كان عندما فجأة شيء، كل حدوث سبب يعرف يون ودل آخر، رجل
 والغبية الضعيفة العودة من خياف لونو رم،كا مثل الواقع يف فريدة ،كارم اظبو رجبًل 

 على قادر ىي اليت حياهتا يف الذكور الرقم معرفة فريدة أخرى مرة.اغبب بولمات
 األوذل اؼبرة. أعرف فريدة مضى وقت أي يف كان قوي رجل جاد، رجل كارم.فهمها
 فأعطى كارم، مع يوون ألن مستعًدا كان فريدة اعبديدة، حياتو ذبد سوف فريدة
 لون فريدة، والد سيزور كارم كان الوقت، ذلك يف.للتبشَت استعداده عن أخبارًا والديول

 كارم أرسل الوقت ذلك يف.خييفو واؼبشولة اػبوف، على اغبصول فريدة. حيدث دل ىذا
 ىذا على خطاايي اغفر ،حبيبيت على تبوي ال: "كارم كتب الرسالة هناية يف رسالة،
 فريدة قلب. األبد إذل فريدة كارم، غادر الليلة تلك يف. مكار  مشاعر تغَتت ،"االكبراف
 .الشعور ىذا ديحو أن حاول قلبو بعض ولون للغاية، وحزين مريض

 موتوبة رسالة فريدة، ومشاعرىا اغبياة راحة فجأة أعاد يوسف. أشهر بضعة وبعد
 ديون وال فريدة الشر سيمحو اػبَت ،الواقع يف خطيئيت، سامح أعود، فريدة"  يوسف من
 جدا فخورة والدتو وكانت يوسف، من متزوجة فريدة أخَتا مث. يوسف وجود يقاوم أن
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 ذلك يف فريدة قلبو مثل جًدا، صبيبًل  الليلة تلك يف الزفاف حفل كان،فريدة بعمل
 .الوقت
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 الباب الثالث
 حتليل البياانت

على مسألتُت. األول وىي وجود اغبب يف  سيبحث الباحث ىذا البحثيف  
عادية" ؽبنوف اعباسر على نظرية مثلث اغبب بثبلثة عاار اغبب، وىم  امرأةرواية "ليتٍت 

عنصر العشق، وعنصر اغبميمية، وعنصر اإلرتباط. والثاين ىي شول اغبب يف رواية 
ؽبنوف اعباسر علي نظرية مثلث اغبب. وؽبذا حيلل الباحث يف ىذا  عادية" امرأة"ليتٍت 

كما   اعادية" ؽبنوف اعباسر. أما ربليله امرأة رواية "ليتٍت الباب ليعرف وجود اغبب يف
 يلي:

 عادية". امرأةوجود احلب يف رواية "ليتين  . أ

عناار ديون أن تعرف وجود اغبب الذي ثبلثة كما ىو معروف أن ىناك 
 ،اغبب. وفًقا لستينربج شخاص اؼبعروفُت ابسم نظرية مثلثحيدث يف العبلقة بُت األ
، 0334)رتنانيغتياس،  رتباطواإل ميمية،واغب شقلثبلثة ىي العفإن عناار اغبب ا

 امرأة"ليتٍت  سوف يوشف الباحث ىنا عن وجود اغبب يف الرواية .(10ص.
 كما يف االقتباس التارل:عادية"  

 :1اقتباس 

 لشتائم ُتشاركٍت كانت حُت أذين يف يرث يزال ال الطري اوهتا“
 اغبياة فبارسة وبُت بيٍت حال من كل على السوداء والدعوات
 اعباسر،” ) .واؼبساخة التشوه ىذا عن بعيداً  ،الطبيعي بشولها
 (.03-02.ص ،0312

شهدت فريدة تغيَتًا كبَتًا نظرًا ألن الظروف اليت واجهتها  ،يف ىذا البيانو 
ما يشعر فقط ابلظروف اؼبعتادة  ،عادة .عادة الشيءفريدة كانت ـبتلفة سباًما كال

ل لقاء فريدة مع أشخاص مثَتين إليها شعورًا جذااًب جديًدا دل جع ومليء ابؼبلل.
يسبق أن شعر بو من قبل ألن ىذه كانت اؼبرة األوذل اليت تربط فيها فريدة عبلقة 
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وسائل التواال االجتماعي. ىنا يوجد عنصرين جيعبلن  منمباشرة مع رجل عرفتو 
الرجل الذي عرفو فجأة  ،يوسف مع فريدة تشعر أهنا لديها خيال قوي عندما غادر

على الرغم من أن تعميم الواول إذل اػبدمات كان قريًبا جًدا من  ،دون أخبار
حىت خيالو بينما   .شقلعا عنصريوسف من قبل.الرغبة يف التفوَت دائًما جبوزيف ىي 

كان ال يزال على اتصال مع فريدة ارتفعت. يف الظروف السابقة كان قد تواال 
 يوسف حًقا. شعور رفة كيف كانأيًضا بشول موثف ؼبع

على ينقسم  عادية" امرأة"ليتٍت رواية ع ىذا النقاش حول وجود اغبب يف م
واإلرتباط.  ،واغبميمية شق،وىي الع ،اغبب عناار ثبلثة أقسام استنادا على ثبلثة

 على النحو التارل:والبحثها 

 وجود عنصر العشق .1
دث أواًل قبل ىو العنصر الذي حي عشقكما ىو معروف أن عنصر ال

وجود العناار األخرى. حدث ىذا عندما التقت فريدة مع يوسف ألول 
 مرة.

 :1اقتباس 
 أقول ىل أدري وال .اريح أم وقع عنو أقول ىل أدري ال"
 من دقائق طب  بعد رقمي لو أحّون وأان غبية أم ضبقاء عٍت
 (02-01.ص ،0312 اعباسر،).!" .فقط الًتدد

ريدة تشعر ابلشعور الراحة اليت ربدث بدأت ف ،يف ىذا االقتباس
من خبلل التعليقات الصارخة اليت مت إجراؤىا يف  اوبُت شاب عرفه ابينه

كان منزعًجا فعبًل من سلوك   فريدةعلى الرغم من أن  عمود التعليقات.
فقد  ،عن كثب فريدةالذي أراد يف ذلك الوقت التعرف على  ،يوسف
يف ذلك  فريدةالذي أرسل  ،ابلفضول حول شخصية يوسف فريدةشعرت 

لون الغرض اغبقيقي من  الوقت رسالة شخصية إذل يوسف لتوبيخو.
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للتعرف على بعضهم البعض.  فريدةيوسف كان ببساطة معرفة رقم ىاتف 
 يتضح ىذا يف االقتباس التارل.

 :0 اقتباس
 على الليلة تلك اؼبطر قطرات ارتطام اوت أتذكر زلت ال"

 اعباسر،)...." .اؽباتف عرب معو أربدث وأان انفذيت
 (.02.ص ،0312
 شعرت .بو وتتصل مباشرة اوتو تسمع عندما ابلسعادة تشعر فريدا
 جًدا سعيًدا شعورًا فريدة شهدت. كاؼبعتاد ولي  ،ـبتلف بشيء فريدة
 على التعرف األال يف أراد الذي يوسف ،وابؼبثل. معو التواال بناء عند
 كان. معرفة عنها أكثر فريدة على عرفللت ىاتفو رقم عن ابلسؤال فريدة
 كان ألنو بفريدة اتصال على كان عندما ابلراحة يشعر أيًضا يوسف
 وسائل خبلل من فقط فريدة يعرف كان أنو من الرغم على شجاًعا
 .اإلعبلم

 :0 اقتباس
 ألخر موضوع من ينتقل ،اغبديث يف مسًتسبلً  كان"...
 ؼبعرفتو الفضول داخلي يف ويورب جيداً  إليو أستمع وأان
 (.02.ص ،0312 اعباسر،)......" أكثر
 التواال ؼبواالة مناقشة بدء ؿباولة عند جًدا متحمًسا يوسف كان

 ىذا يتضح. بينهما ابلتشابو ويوسف دةيفر  من كل يشعر ىنا. فريدة مع
 تريد. االثنُت بُت وقعت حجة ىناك أن يوضح سرد وجود عدم خبلل من
 حساب على موجودة للمنت  اورة ؾبرد من أكثر يوسف تعرف أن فريدة
 كان عندما الرغبة ىذا ذبلى وقد. االجتماعي التواال لوسائل يوسف
 وفريدة فريدة ِقبل من إجيابًيا دوًما يناقشو كان الذي يوسف موضوع
 .أكثر يعرفو أن يريد أنو وكشف
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 :1 اقتباس
 لون قاؽبا اليت األشياء بعض يف أجادلو أن حاولت"....
 (02.ص ،0312 اعباسر،...." )منعٍت خجلي
 ،يوسف عنها عرب اليت اآلراء لبعض تقببلً  أقل كانت فريدة أن رغم

 مع للتجادل ؽبا اؼبناسب الوقت يون دل ألنو ابغبرج شعرت فريدة أن إال
 يُظهر أن يوسف حاول ىنا. فريدة عرفتها اليت األشياء بعض حول يوسف
 أن حاول. عادايً  رجبلً  يون دل سفيو  أن فريدة إلقناع فريدة أمام نفسو
 .فريدة دعا عندما النقاش موضوع جبلب يوسف قالو دبا مفتونة فريدة جيعل

 وىو ،يوسف واجهت عندما ذلك من أكثر فريدة رغبات أابحت
 يوسف بُت اؼبوثف التواال مع.مرة ألول تعرف كانت الذي الشخص
 كانت كيف رفيع أن وأراد اغبديث يف ابلراحة فريدة شعرت ،وفريدة
 وأجاب ـبتلفة أسئلة فريدة طرحت ،السياق ىذا يف.حًقا يوسف حياة
 .كبلمها من الصحيحة اؼبعلومات على كبلمها حصل حىت يوسف عليها

 :2 اقتباس
 لضحك اوتياً  معو أربدث رجل أول أنو أخربتو ولو".....
 (02.ص ،0312 اعباسر،)" .وكذبٍت ساخراً  مٍت
 يوسف فهم على قادرة توون أن جيب فريدة هبا ينطق كلمة كل
 أن بدا. ابؼبودة اعبميل ابلشعور ىنا كبلمها يشعر. حالتو عن النظر بغض
 كل.حالتهما ويوسف فريدة فتجاىلت ،السحب إذل يقودىم اعبمال ىذا
 االقتباس يف. البعض بعضهم مع يتواالون عندما مشاعرىم ىو يعرفونو ما

 يوسف يوسف يوسف يوسف ربأخ عندما ابغبرج فريدة شعرت ،أعبله
 من الرغم على فريدة مع يتواال رجل أول كان يوسف ألن اؼبوقف ىذا
 التواال ووسائل اؽباتفية اإلعبلم وسائل خبلل من فقط كان التواال أن

 .االجتماعي
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 يف رغبتها أن فريدة شعرت ،فريدة بو شعرت الذي ياءاغب بسبب
 ديون كيف عرفي وىو يوسف على قائمة كانت يوسف إخبار عدم
 فريدة بتحليل مهتماً  يوسف ىذا جعل. طبيعية حياة تعي  أن لفريدة
 بناءً  كان فريدة أظهرتو ما إن. لفريدة اعبيد اعبانب بسبب أكرب بشول
 .السليب اعبانب معرفة دون إليو أقرب يوسف يوون أن يف فريدة رغبة على

 :3 اقتباس
 كان ،اؼباضية الفًتة خبلل قرأهتا اليت الوتب كل بُت من"
 نفسي أمنع أن أستطع دل. وإثراء جاذبّية أكثرىا ،«يوسف»
 كتبها اليت القددية نصواو وقراءة يومياً  افحتو ولوج من
 (03-02.ص ،0312 اعباسر،)....." سنتُت قبل

 عما عنها أشياء قراءة يف بدأت عندما كبَت بسرور فريدة شعرت
 فريدة. االجتماعي التواال وسائل على منشوراهتا يف عامُت ؼبدة كتبتو
 يوسف ،لفريدة وفقا .ابلتعب يشعر دل شخص مثل ابلقراءة تتمتع سان
 ابىتمام شعر ألنو بنفسو فريدة كشفو ما ىذا. جذابة شخصية لديو
 نظر وجهة من كبَت قلب ذو شخص مثل جوزيف ىذا جعل. يوسف
 .فريدة

 ،ديدةاعب أنشطتها إضافة خبلل من فريدة انشغلت ،اغبالة ىذه يف
 جيعلو ىذا. االجتماعي التواال وسائل على يوسف منشورات قراءة وىي
 اؼبنزل أكباء صبيع يف اغبياة روتُت نفذ أن إال لو يسبق دل جديًدا روتيًنا
 كانت ،قبل من رأيت عندما. ومرغوابً  مفضبًل  روتيًنا اآلن وأابح ،وحده
 يف الرغبة.اؼبملة يةاؼبدرس واجباهتا رأت عندما الشديد ابؼبلل تشعر فريدة
 .الرجل يعرف أن ديون إعجابو ألن نفسها من تنشأ اليت الرغبة ىي القراءة

 يف. الشيء نف  ىناك كان لو كما األمر جيعل شعورال ىذا ظهور
 فريدة شعرت لذلك .يوسف بو قام الذي واألدب النقد يعجبو اعبملة ىذه
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 حصلت قد فريدة نأل عادي غَت شيًئا كان يوسف بو قام الذي النقد أن
. يوسف على ما كتبو الواردة اعبديدة اؼبعلومات من متنوعة ؾبموعة على
 شعرت.ذلك إنوار دون يوسف قالو ما على توافق أبهنا فريدة شعرت
 فعلو شيًئا أن فريدة شعرت عندما لذلك ،رأسو على كان يوسف أن فريدة
 .مطلقة حقيقة كان يوسف

 :4 اقتباس
 تصلٍت ،جديداً  طويبلً  نصاً  يوتب مرة كل ويف"....... 
 يف أعمارل أهني كنت ،اإللوًتوين الربيد عرب تنبيو رسالة
 وأجل  الشوكوال وبعض اؼبرّة قهويت أجهز مث مبوراً  اؼبنزل
 ،0312 اعباسر،)" ابلقراءة وأبدأ مريح ُكرسي على
 (03.ص
 فريدة كان ،وظائفو بتجديد دائًما قام الذي يوسف أنشطة مع
 فريدة جعل ما ىو ىذا أن يوسف شعر .دائًما كتبو ما لقراءة ًمادائ يتحرك
 جًدا متحمًسا كان يوسف أن حىت يوسف كتبو ما بقراءة دائًما مفتوانً 
 آخر بتحديث يوسف قام عندما شوىدت اليت كتاابتو فريدة قرأ عندما
 مرة والوتابة الوتابة يوسف حاول عندما ابؼبلل يوسف يشعر دل.منشوراتو
 .أخرى

 الذين يوسف أادقاء قبل من بشدة مطلوبة يوسف كتاابت كانت
 كبَتًا شخًصا كان يوسف أن فريدة شعرت ىنا. يوسف وظيفة على ردوا
 أنواع وقراءة يوسف كتاابت بقراءة أيًضا فريدة قامت.عالية معرفة ولديو
 ؾبرد من فريدة رغبة تنبع دل .يوسف كتبو ما سببها اليت اؼبختلفة الردود
 أنشئ الذي التواال بسبب الرغبة ىذه تشولت ولون ،يوسف باإلعجا
 .وفريدة يوسف يفعلو ما دائما معرفة يف الرغبة تقاظبوا حبيث االثنُت بُت
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 األشياء من ـبتلفة أنواًعا فريدة وجدت ،يوسف كتبو ما على بناءً 
 يوسف حياة كانت وكيف يوسف حياة خصوايات معرفة ذلك يف دبا

 قراءة عند فريدة تعلمتها اليت اؼبوضوعات من واألدب دالنق كان. اغبقيقية
 ىو كما ليست الرغبة ىذه ،عام بشول عو  على. يوسف كتبو ما

 القهوة شرب أثناء ذلك يف فريدة رغبة ربقيق مت. عام بشول مطلوب
 كتبو ما لقراءة الوايف الوقت استغرق شخص مثل جلست مث والشوكوالتة
 .يوسف

 :5 اقتباس
 كل لبلستيقاظ يدفعٍت الذي اللذيذ السبب ايماأل مع اار"
 (03.ص ،0312 اعباسر،....." )يوم
 فريدة تستيقظ مرة كل يف. لفريدة يومية عادة ىذه أابحت لقد

 يبدو األمر جيعل السبب ىذا. األمر يف دائًما تفور كانت فراشها من
 كل العادات ىذه تنفيذ مت. الوقت ىذا طوال معو تفاعل شخص وكأنو
 .اؼبعتادة ابلطريقة ىذا فريدة فعلت حبيث يوم

 :6 اقتباس
 أن قبل أانم ال كنت. غريبة أعراض على تظهر بدأت"

 حىت اؼبرات االف اليوم يف حساابتو وأتفقد ،عليو أطمئن
 وكأهنا اؽباتفية ؼبواؼباتنا أستعد ُكنت .قلب ظهر عن حفظها
 ،اوؼباذ ،ومىت ،كلو ىذا حدث كيف أدري ال .غرامّية مواعيد
 ،0312 اعباسر،)." بو وقعت أين ىو أعرفو ما كل
 (03.ص

األعراض اليت تسببها ىذه اغبالة ليست ما حدث لفريدة  
عادة ما يشعر ابؼبلل فبا يفعلو بول أنواع الًتتيبات اليت ازبذهتا  كالعادة.

شعر أنو ال يستطيع  ،والدتو. لون عندما كان على اتصال مع يوسف
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دل تستطع النوم قبل أن يهدئها  ،دت فريدة النومعندما أرا العي  بدونو.
فإن أنواع االتصاالت اؼبختلفة اليت قامت هبا فريدة مع  ،مع ىذا جوزيف.

 التواال اؼبتورر ذبعلو شخًصا يعي  يف سعادة.

 ،من خبلل ؿباولة اسًتضائو فريدة ىايريدسيفعل يوسف أيًضا ما 
ىذا اغبادث لو  يوسف. ابلسعادة للتضحية اليت قدمها فريدةلذلك تشعر 

من اتصاال أتثَت أن كبلمها يرتبطان بشول موثف حىت لو كان ذلك فقط 
جعلت ىذه اغبادثة فريدة اليت كانت يف األال  خبلل الوسائط اؽباتفية.

 بريئة ودل تعرف شيًئا غَت عادي وفًقا ؽبا. امرأة

غَت مبال دبا حدث ؽبا يف ىذا الوقت على الرغم من  فريدةشعرت 
يشعر  ىذا اغبدث كان منطقيًا شيء اعتقدت أنو شيء غريب. أن

تتحقق رغبتو يف الشعور جبمال  ابلتدفق الشديد ويفعل ما يريد اآلن.
شعور عندما التقى يوسف. ىذا ىو السبب يف أن توون مثل الشخص 

 الذي يتحرر من العديد من األشياء اليت ربد من.
 :13 اقتباس
 توون أن سبنيت ،كبوه فيتعاط لتمحيص دفعٍت األمر ىذا"

 كالنهر سراابً  توون أن سبنيت ،عاطفي فراغ نتيجة ،وىم ؿبض
 .الصحراء قلب يف األمتار آالف بُعد على يُرى الذي العذب
 لونها ،متأخرة مراىقة ،خدعة ،كذبة توون أن سبنيت

 ،0312 اعباسر،)" .كاألرق وُمتعبة مؤذية حقيقة ولؤلسف
 (04.ص

. يوسف مع دائم اتصال على كانت عندما فريدة سعادة ازدادت
 منو جعلت وأحبلمو ،عقلو طرحت. فريدة حياة يف للتو وقع اغبادث ىذا
. اػبيال من ـبتلفة أنواع مع يوسف إذل دائما يؤدي عقلو. سعادة أكثر
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 يريده كان ما ليحقق هللا أرسلو الذي ىو يوسف وكأن فريدة شعرت
 .دائًما

 فعلو دبا مدفوًعا كان ىذا مثل دةفري مشاعر وجود أن اؼبؤكد من
 ىناك. منتظمة اتصاالت ويوسف فريدة أجرت ،السياق ىذا يف. يوسف
 شيئًا يعرف شخًصا كان يوسف ألن. دائًما يتواال يوسف ذبعل أشياء
 حدث. بسرعة مباشر غَت بشول شخصياتو يفهم كان فقد ،ساسرا عن

 عن حديثو يف. وب موثوقًا مدحًيا كان يوسف ألن أيًضا فريدة سعادة
 اإلغراء على يقتصر ال. يوسف فعلو دبا فبتلئة فريدة كانت ،اآلخر اعبن 
 أحدث إثرة من يوسف سبون اؼبثقفُت حيث من ،يوسف بو قام الذي
 االعبلم وسائل على يوم كل يوتب اليت كتاابتو خبلل من القضااي

 .واحدة االجتماعية
 السليم اغب  يتجاوز ابألرق مصاب كشخص فريدة واف
 دل فريدة أن رغم األوذل النظرة من اغبب مشاعر من يعاين الذي للشخص
 العثور جييد انقد أيًضا ىو يوسف أن على حُيوم.يوسف مع مباشرة تلتق
 ديون ،اغبالة ىذه يف. العلمية ابلولمة دائًما مرتبطة وكلماتو الثغرات على
 .يوسف قلب مع يندم  قلبو بنصف فريدة تشعر أن

 يعرف كان رجل مع تواال عندما لفريدة نفسو يءالش حدث
 .بفريدة جبدية مرتبط رجل كرم. كرم ابسم

 :11 اقتباس
 عاطفّية ابّية وغدت آخر، رجل أسَتة نفسي وجدت".....
 فجأة ،ىذا حدث كيف أدري ال ،الولمات تشولها لّينة
 اظبو رجل ىيئة يف ليوون عاؼبي وتقلص قليب ضاق
 (33.ص ،0312 اعباسر،).!" .«كرم»
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 فريدة كانت. بلطف اقلبه ابب تفتح فريدة جيعل أن ديون رجل
 تسبب. شديد أبدل يشعر جعلو اؼبفاجئ يوسف رحيل ألن ابلتعب تشعر
 دل الذي ابلفرق فريدة شعور يف ،األدل من إليو الواول تعذر الذي ،يوسف
 الفور على شعرت ،القرب جبمال فريدة شعرت أن بعد .قبل من بو يشعر
 .فوضوية وظروفها ومشاعرىا فريدة أفوار أابحت. وراءىا تركها أبدل

 بصدمة فريدة أايبت ،يوسف غادر عندما الصعب الشعور بسبب
 أن فقط أرادت اللحظة تلك يف فريدة رغبة. ما شخص من قرهبا من

 يف كرم واول قبل من فريدة رغبة إلغاء مت. خربتو ما على نفسها توسب
 رجل قبل من معها لتتعامل قلبها فريدة أغلقت ،ايةالبد يف. اعبديدة حياتو
 مثل مثلها سعداء كانوا العادل ىذا يف الذكور أن اعتقدت فريدة ألن
 يعترب كان الذي الرجل ،كرم قابل عندما ـبتلًفا األمر كان ولون .النساء
 .فريدة حياة من ليقًتب جاًدا شخًصا

 اقلبه ابب فتح على قادرة لتوون لفريدة ىدية ىو كرم ظهور
 .منو ابلدىشة شعرت وفريدة هبا تربطها كانت أهنا فريدة شعرت .لآلخرين
. الثقافة ربب ذكور شخصية إنو. الوبلم يف ذكي رجل كرم ،يوسف مثل
 شعر لقد كرم بولمات ذاب قلبها ألن حبرارة كرم حبضور فريدة رحب
 أنو ابلفعل شعر لقد.فريدة جسم دخلت اليت اعباذبية بسبب ابالىتزاز
 رائع بشعور يشعر عندما السعادة تظهر. كرم مع جديدة حياة عاش
 .السفينة حبطام يلتقي عندما

 :10 اقتباس
 وتومل االزدحام من ننسحب جعلنا آرائنا تضاد"....
 من جزء الوقت مع اارت اليت ،اػبااة الرسائل عرب اغبديث
 (31.ص ،0312 اعباسر،)...." اليومي الروتُت
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 انق  للنقاش منتدى يف بفريدة كرم التقى عندما اؼبوقف ىذا بدأ
 بشعور شعروا حىت النظر بوجهات وفريدة كرمان ااطدم ىناك. الثقافة
 ىذا بداية ىي العُت نظر وجهة من بداية. بينهما حدث قد ما شيًئا كأن
 الذي كرم من بينهما مباراة كبلمها كان ،قصد غَت عن. شقابلع الشعور
 دبظهر يوسف رأت اليت وفريدة وبريًئا صبيبًل  نكا كشخص فريدة إذل نظر

 .مذىول
 بشول التواال وؿباولة اؼبناقشة منتدى مغادرة يقررون جعلهم ىذا
 من تعاين أهنا تشعر فريدة كرمان جعل ىنا. ىناك البعض بعضهم مع جيد
 توون حىت اؼبزيد معرفة يف ترغب أن أيًضا فريدة قررت.معو التوافق نف 
 .يوسف فعلو ؼبا جًدا مؤًذا كان ألنو يوسف وتنسى مانكر  مع راحة أكثر
 ؿبادثتهما وكرمان فريدة واال ،ؽبم حدثت قد مباراة ىناك أن شعروا ألهنم
 كرمان مع فريدة أجراىا اليت احملادثت. لفريدة جديًدا روتيًنا أابح حىت

 .حياهتم أخربوا ما غالًبا ألهنم انبهارًا أكثر جعلتهم
 :10 اقتباس
..." أحبو أين حقيقة ألرباشى كثَتاً  نفسي على كذبت".... 
 (31.ص ،0312 اعباسر،)

 ألهنا متزايد كبو على طبيعية غَت اآلن فريدة مشاعر أابحت
 فريدة حالة. قبل من يوسف ربب كانت عندما الشعور بنف  شعرت
 أيًضا واجهو الشعور ىذا. كرمان حب يف غامرة بسعادة اآلن تشعر
 فريدة مع التواال كرمان هبا حاول اليت الطريقة نم شوىد الذي كرمان
 .لو ضرورة كان ىذا أن أساس على

 :11 اقتباس
 أتذكر هبا، البوح على قبرؤ دل لوننا واضحة عواطفنا كانت"

 كان ،الفجر أول يف الثرثرة فيها نتبادل ُكنا اليت اللحظة تلك
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 على جالسة أان بينما الشاطئ يف خشيب مقعد على ُمسًتخ
 أمواج أظبع كنت ،بدالل شعري أطراف الوي غرفيت وةأري

 مزىراً  كان الذي قليب تلم  اؽبواء بنسمات وأشُعر البحر
 ،ىادئة موسيقّية ؼبعزوفة االستماع يشاركٍت وىو وسعيدة
 إال منها يبق ودل انسحبت قد اغبياة ألوان أن لو كما شعرت
 ،عتيق تلفاز لشاشة ربولت انفذيت وأن ،واألبيض األسود
." لطيف خبجل اللحظة يًتقبون ،طّيبون أشخاص أمامو جيل 
 (30-31.ص ،0312 اعباسر،)

 تظل التواال يف االستمرار يف رغبتو إن.سوءًا تزداد فريدة سعادة
 يقدر ال الذي ابلسحر فريدة شعرت. بو كرم فعلو ما بول دائًما مظلومة
 عبلقتو لتصور وقت لديو يزال ال كان ،استيقظ عندما. عظيم بثمن

 .للورمان موان سوى ىناك يون دل ذىنو يف. اؼبستقبل يف بوارمان
 من ،بفريدة كبَت ابىتمام شعر الذي ،كرمان رؤية ديون ،وابؼبثل

 أنو كرمان شعر. فريدة لتحية اباح كل كرمان بدأىا اليت احملادثة خبلل
 ليتمون الوقت من متسًعا لديو أن لفريدة ليثبت دائًما جيدة بصحة كان
 عبعل ـبتلفة بطرق كرم يقوم سوف ،اغبال ىذا يف. فريدة مع التواال من
 فريدة أن كارمان افًتاض بسبب اؼبوقف ىذا كان.ابلسعادة تشعر فريدة
 .حًقا لو مناسًبا شخًصا كانت

 :12 اقتباس
 حىت واحد، آن يف والبواء الضحك يُثَت حلم ؾبرد ىذا كل"
 يف كاػبيال يُعرّبين انك ،مذكرايت يف كتابتو على أجرؤ دل أين

 قبل مقرّبة اديقة واراىا الواقع عن فيها أنقطع اليت اللحظات
 (30.ص ،0312 اعباسر،." )أمي توون أن
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أهنا شعرت بعمق يف حب   فريدةأظهر كل ما شعرت بو 
كان   لي  فقط أن كرم أنواع ـبتلفة من اػبيال تتبادر إذل الذىن. كرمان.

كان كرم ىو الشخص   ،فريدةعاىن منو قادرًا على عبلج األدل الذي 
ابالضطراابهتذا ما جيعل فريدة تشعر صبيلة يف   فريدةاؼبسؤول عندما شعرت 

 كل مرة تبدأ فيها التواال مع كرم.

دل يستطع أن يشعر ابغبزن  اآلن ال ديون إيقافو. فريدةما يعتقده 
قيقة قد يبدو أن اغب الذي عاىن منو ألن كارا كانت تشعر دائًما ابلسعادة.

 ورأت ظروف فريدة ـبتلفة طاؼبا كانت قريبة من كرم. فريدةربولت كبو 

 وجود عنصر اغبميمية .0
 هن  إذل شخص سينتقل ،ةياغبميم العبلقة من العنصر ىذايف 
 تواال عندما ىذا شوىد. دبحاوره عبلقتو يف ابلتقارب ويشعر شخص
 .األورل لقائو بعد يوسف مع دائًما فريدة

 :1اقتباس 
 على الليلة تلك اؼبطر قطرات ارتطام اوت أتذكر زلت ال"

 يف مسًتسبلً  كان. اؽباتف عرب معو أربدث وأان انفذيت
 جيداً  إليو أستمع وأان ألخر موضوع من ينتقل ،اغبديث
 يف أجادلو أن حاولت .أكثر ؼبعرفتو الفضول داخلي يف ويورب
 وأن أخربتو ولو .منعٍت خجلي لون قاؽبا اليت األشياء بعض
." وكذبٍت ساخراً  مٍت لضحك اوتياً  معو أربدث رجل أول
 (02.ص ،0312 اعباسر،)

 توون عندما شخص بوجود دائًما تشعر فريدة االتصاالت ذبعل
 من اهب التقى شخص ،يوسف حييي أن حاول اغبالة ىذه يف. فارغة
 مرة ذلك يفعل ال ،االتصال سياق يف. االجتماعي التواال وسائل
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 شعور ىناك للتواال، اؼبتواال تطورىم بسبب .فقط مرتُت أو واحدة
 كبل يعيشها اليت الظروف كيف كبلمها يعرف حىت اؼبتبادل ابلفهم
 الوسائط خبلل من فقط يوسف يعرف كان أنو من الرغم على. الطرفُت
 ىناك دائًما وكان حقيقًيا شخًصا كان يوسف أن شعر فقد ،احملمولة
 . اؼبنزل يف لهامل بسبب حزينة فريدة كانت عندما

 قاسي كرجل يوسف فهمت وفريدة. حملاوريهم فهمهم بتعميق قاموا
 كشخص فريدة فهم الذي يوسف ،بفريدة االىتمام مع وأدبو بنقده
 يعرفوه دل ما حول األفوار لتبادل عليهما االعتماد ديون. ولطيف لطيف
 اؼبعلومات لتوفَت استعداده أعلن من كل بُت التواال يف. قبل من
 من ويزيد يزيد العاطفي اؼبستوى جيعل االنفتاح ىذا. علنا لشخصيةا

 .يطلقوهنا اليت الولمات من ـبتلفة أنواع قول يف التحوم اعوبة
 :0اقتباس 
 الذعاً  انقداً  .ذاتو مع متصاغباً  سيئاً  رجبلً  كان ،((يوسف"))

 ال أنو ىذا من واألىم .واألدب اغبدود يعرف ال وساخراً 
 والرسائل التعليقات يف تصلو اليت هديداتالت كل رغم خياف
 يتجاوز مرة كل يف الشم  وراء وسَُتمى عليو سُيقبض أبنو

 دل ،بشيء يبال دل .الطويلة نصواو يف اغبمراء اػبطوط
 اعباسر،." )الفوالذ بروح الوتابة عن يتوقف ودل ،يوًتث
 (02.ص ،0312
 قامت .اغبقيقية يوسفمع  شخصية تقييم على قادرة فريدة كانت

 خبلل من مباشرة ظبع دبا اؼبرور جانب إذل ،يوسف أن بتقييم فريدة
 كتبها اليت الوتاابت قراءة خبلل من ذلك يوتشف أن ديون ،يوسف
 ذكًيا انقًدا كان يوسف أن عرف لذلك ،ةاالجتماعي التواال وسائل على
 أيًضا فريدة قامت فقد ،فحسب ىذا لي . األدب ؾبال يف خربة ولديو
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 يوسف أن فريدة علمت لذلك ،معو يوسف هبا ربدث اليت الطريقة بتقييم
 فيو فريدة توال الذي اؼبوان ىو ىذا. وقحة شخصية لو شخًصا كان
 .معو يتواال كان ما غالًبا ألنو ليوسف حقيقية نتيجة إذل

 اليت التعليقات قرأ عندما حدثت اليت ابلغَتة أيًضا ىنا فريدة شعرت
 يوسف منشورات صبيع يف التعليقات عمود فتح عندما أادقاؤه هبا أدذل
 أبن فريدة تشعر لذلك ،حملاورىا حساسة امرأة فريدة جيعل وىذا. تقريًبا
 العديد بُت من فريدة. يوسف أجل من اختَتت اليت الوحيدة ىي فريدة
 اختاروىا الذين األشخاص بُت من فريدة كانت ،يوسف أادقاء من

 ،جبوزيف اإلعجاب شعور مع. عاطفية سور حالة يف أهنا وشعرت
 لو كان يوسف لرؤية لو اؼبناسب الشخص كان يوسف أن فريدة شعرت
 .اؼبزااي من العديد

 اآلخرين زبرب دل ىادئة شخصية فريدة كانت ،يوسف مع مقارنة
 من قليل عدد سوى يوجد ال. األادقاء بعض فريدة لدى لذلك. ابلوثَت
 .حياهتا يف حدث ما حول اشواواى بتوجيو فريدة تؤمن الذين الناس

 :0 اقتباس
 كان ،اؼباضية الفًتة خبلل قرأهتا اليت الوتب كل بُت من"
 نفسي أمنع أن أستطع دل .وإثراء جاذبّية أكثرىا ،«يوسف»
 قبل كتبها اليت القددية نصواو وقراءة يومياً  افحتو ولوج من
 رسالة تصلٍت ،جديداً  طويبلً  نصاً  يوتب مرة كل ويف .سنتُت
 (03.ص ،0312 اعباسر،..." )اإللوًتوين، الربيد عرب يوتنب
 ،ابلتفصيل دائًما اىتماًما فريدة أبدت ،يوسف كتبو ما كل بُت من
 ،اؽباتفية االتصال وسائل خبلل من يوسف مع فريدة تواال عندما حبيث
 شعر ،يوسف فارودة اىتمام مع.جديدة مناقشة موضوع على حصل
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 ؿبادثت فريدة بدأت عندما إجيابًيا ًمادع ىناك أن متزايد بشول يوسف
 .يوسف كتبو ما موضوع حول

 يف الرغبة وفريدة يوسف لدى يوون حىت متبادل حب لديو كبلمها
 خبلل من ذلك مبلحظة وديون. وضوًحا أكثر اذباه يف حديثهما ربسُت
 ،وفريدة يوسف وضع قبلوا ،الرسالة ىذه يف. االثنُت بُت اؼبتورر التواال
 دل فريدة أن إال ،األحيان من كثَت يف خبلفات بينهما كانت اأهنم رغم
 يفهم وشخًصا انقًدا ابعتباره يوسف أفوار حيًتم ألنو جيادل
 كل يفهم فهو ،عادي شخص ىو فريدة ألن نظرًا ،أيًضا جوزيف.األدب
 .متناغًما اتصااًل  ليخلق فريدة يقولو ما

 الرجل ،كرم مع اتقرهب كانت عندما فريدة حالة فباثلة حالة شهدت
 نظرت. الثقافة حول صباعًيا نقاًشا فريدة أجرت عندما فيو كانت الذي
 من اغبب حبواس وشعرات أيًضا ذلك فعلت كرم وكذلك عينيها إذل فريدة
 .األوذل النظرة

 :1 اقتباس
 ،ثقايف منتدى يف األعضاء بعض مع حاد نقاش يف اادفتو"

 عرب اغبديث توملو  االزدحام من ننسحب جعلنا آرائنا تضاد
 الروتُت من جزء الوقت مع اارت اليت ،اػبااة الرسائل
 من عضواّيتنا إيقاف مت أنو ىو األمر يف الضحك .اليومي
 كان حديثنا أن ُرغم ،بو اؼببالغ التواال بسبب اؼبنتدى إدارة
 (31.ص ،0312 اعباسر،." )كالسماء ااف أبيضاً 
 يون دل ألنو الشديد نابغبز  فريدة شعرت ،يوسف أخبار فقدان بعد
 منتدى يف كرما يدعى بشخص فريدة التقت مث .قلبها مؤل من ىناك
 مباشرة للتفاعل وقت قضاء يف الرغبة وكرم فريدة لدى كانت .للنقاش
 الطبيعة لديهم عبعلهم استعدادىم إن. اؼبناقشة ؼبنتدى مغادرهتما بعد
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 صشخ عن للدفاع شيء أي أجل من للتضحية مستعدين ليوونوا
 .بو يقومون ؼبا اؼبتبادل الدعم يقدمون منهما كل استعداد من. حيبونو
 مع حديثهم واالوا ،مًعا للحديث فقط وقت إذل البداية من
 اػبوف من نوًعا لديها أن فريدة شعرت ىنا. احملادثة من ـبتلفة مواضيع

 اغبدوث ىذا تورار من خائًفا كان. يوسف لقائها عند بو شعرتو 
 يوون أن قرر ،كرم يف فريدة اعتقاد بسبب البقاء. حيدث دل الذي الطويل
 .جدية عبلقة خوض من يتمون حىت قلبو ابب فتح وؿباولة كرم من قريًبا

 من كثَت يف يتواالون ألهنم أقرب عبلقاهتم تصبح األايم من ؼبزيد
. وقتهم ويوسف فريدة نسيت حىت معو التحدث فبتعا كان ألنو. األحيان
 السهل من لي . تضحك فريدة ربميل يتم حىت ادثتهمؿب عند ىذا يظهر
 حاولت.فريدة مثل بريء لشخص ابلنسبة خااة ،يضحك شخص جعل
 الذي اغبزن نسيان من تتمون حىت لفريدة الصحيح الطريق إجياد كرمان
 .اآلن تعانيو كانت

 :2 اقتباس
 ُمتاحة أعد دل أبين شعرت ،بو سباماً  موتفية كنت عاطفياً "

 (30.ص ،0312 اعباسر،) .."..آخر الرجل
. ؽبا حدث فبا سباًما متأكدة فريدة حالة كانت ،االقتباس ىذا يف
 التواال أثناء ابلورم سعيًدا دائًما يظل جعلو اؼبوقف ىذا أن يبدو
 كان كرم أن مفادىا معلومات كرم قدم عندما اؼبوقف ىذا بدأ. اؼبوثف
 حب فريدة شهدت ،ىأخر  وبعبارة. معو عبلقة يف جبدية متورطًا رجبلً 
 . اؼبوقف ىذا يف عمياء

 على قادرة لتوون براءهتا فريدة جلبت.كرم قالو ما حًقا تقدر فريدة
 فريدة قلب ينتمي. اػبااة بطريقتها امرأة من الرجل اقًتب كيف فهم
 جانب إذل ىناك توون أن فقط تريد اآلن فريدة رغبة. فقط كرم إذل اآلن
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 فريدة يريح أن يستطيع شخًصا كرم علجي ما ىو التقارب ىذا إن. كرم
 .األدل من حالة يف تزال ال فريدة حقيقة أن رغم

 .حسنة أختها مع فريدة تقارب يف ةياغبميم عنصر شوىد كما
 :3 اقتباس

 فحدثتٍت أيكلٍت بدأ الذي ابلتغَت أحست أخيت «حسناء»"
 :بسؤال أجبتها حُت تضخم بقلق ليلة ذات
 ،0312 اعباسر،)" ؟ اح ياةاغب عايشُت إننا حاسة انت -
 (13-6.ص
. طبيعية غَت كانت أبهنا فريدة شعرت عندما اغبادثة ىذه بدأت
 رغباتو مع العي  يستطيع ال شخًصا يوون أن يف رغبتو على ىذا يعتمد
 كائن كل بو يتمتع الذي اغبب جبمال أيًضا يشعر أن ديون بل ،فحسب
 مث ،حياهتا بسبب ققل حالة يف كانت أهنا فريدة شعرت عندما. حي
 الرغبة ىذه وتستند. غبسنا اؼبضطربة روحها هتدئة وحاولت فريدة سألتها
 .فريدة بواسطة ابعبميع الوثوق ديون ال أنو إذل أيًضا

. اغبارل وضعو عن فريدة سألتهم الذين األشخاص أحد حسناء كان
 حاول ،ىوسان سؤال مع. فريدة خربتو ما تعرف كانت لو كما حسناء
 حدث ما بشأن ـبطًئا يون دل شخًصا يوون حىت فريدة أفوار اطاستنب
 يشعر أن ديون شخًصا تون دل أهنا فريدة شعرت .الوقت ىذا يف لو

 وسائل على رآه عما خيتلف ىذا. مطلًقا بو تشعر دل ألهنا ،ابغبب
 يصب دل حىت البعض ببعضهما اعتنوا وحسنا فريدة. االجتماعي التواال
 .الحق وقت يف أحد
 :4 قتباسا
 سبنيت ،حسناء،» أخيت تراه كما بسيط األمر أن لو سبنيت"
 وجبات إعداد من أكثر اىتمامها يثَت شيء ال امرأة أين



49 
 

 
 

. األخرايت عن أطباقها سبّيز سريّة وافات واخًتاع ،جديدة
..." والدالل الًتف من نوعاً  الفارغة حياهتا يف ترى امرأة
 (13.ص ،0312 اعباسر،)

 يف الشعور ذبعل حبيث ،حسناء تقدمو الذي ابلدعم اىن فريدة تشعر
 .ؽبا نصيحة أفضل دائًما حسناء تقدم ،ابألدل قلبها فيها شعرت مرة كل
 ىنا .يتصور كما خاطئة ليست اغبياة أن معرفة فقط ىي ىنا حسنة رغبة
 ومليئة ثقيبًل  تشعر اغبياة ذبعل ال اليت" غبسنة فهًما يعطي" حسناء
 .الظروف من ظرف أي ربت ابلعبء

 أو طريقة أفضل أبنو يقال ما وانع اآلراء احًتام أخبلقيات لديهما
 شعرت حىت فريدة فهم إذل حسناء دفعت اللحظة تلك يف حالتو .حل
 . شواواىم نقل يف الراحة على حيصلون لذلك. للحظة بسروره فريدة

 شعرت ،نورة ظبيت اليت ،فريدة شقيقة ،حسناء على فقط لي 
 .الشووى عند ابلراحة

 :5 اقتباس
 وىي «نورة» األخرى أخيت أراقب ُكنت سنوات ست قبل"

 الرابعي اظبو عدا عنو تعرف ال شخص من للزواج تستعد
 بتجهيزىا توفلت من أان. جداً  البعيد منزلو وعنوان ووظيفتو
 االرتباط هبذا الوبَتة فرحيت عن أحدثها وأان الشرعية للنظرة
 أشعر جعلٍت ما. الزواج من نشهري بعد كارثياً  أابح الذي
 اعباسر،" ).البشعة اعبردية هبذه طرفاً  كنت كوين ابلذنب
 (10-10.ص ،0312
 اختربت قد ،ةنور  ،شقيقتو كانت ،لفريدة حدث دبا يتعلق فيما
 على التواال ببناء فاطمة قامت سنوات ست حوارل منذ. قبل من ذلك
 فيما للحياة رؤية نورة ىأعط أنو اغبقيقة هبذه فريدة ارح. نورة فهم أساس
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 دل فريدة أن من الرغم على قبل من يعرفو يون دل رجل من ابلزواج يتعلق
 عرب اؼبعرفة من الوثَت األقل على فريدة اكتسبت.الرجل من بقربو يشعر
 تعلم جانب إذل. احملمول ىاتفها عرب رأهتا اليت االجتماعي التواال وسائل
 العادية غَت األشياء من ـبتلفة أنواع يةرؤ  أيًضا ديونو ،ىناك كثَتة أشياء
 .اؼبوتوبة ما شخص ذبربة خبلل من

 انطبلقا. نورةل اقًتح ما بشأن ابلذنب فريدة شعرت ،ىذا مع ولون
 ،ذلك ومع. نورة سوامُت مع اعتقالو من شهرين بعد وقع الذي النزاع من
 وتشعر عبلقة ابلفعل ىناك ألن جيدة حالة يف عبلقتهم حالة تزال ال

 صبيع يؤيد فريدة أن بدا ،ذلك ومع.واآلراء للقرارات اؼبتبادل ابالحًتام
 .أوالً  عليو اقًتح ما على اللوم إلقاء بعدم نورةو  نورة قررىا اليت القرارات
 اىتمامهم فريدةم أبدت الذين األادقاء أحد أيًضا كرمان كان
 من اعياالجتم التواال وسائل على لفريدة األحيان من كثَت يف وفريًدا
 قراءة خبلل من اإلؽبام على اغبصول بعد فريدة كتبها مشاركات خبلل
 .الوتب

 :6 اقتباس
 ،األخَتة النقطة حىت لقراءهتا والصرب الرغبة لديو أحد ال"....
 (6.ص ،0312 اعباسر،)!"  كارمن» عدا ما

 خبلل من فريدة بواسطة اؼبعروفُت أادقائو أفضل أحد ىو كرمان
 بعض إزاء الشديد ابلقلق يشعر كان. جتماعياال التواال وسائل
 أن كرمان يرى. فريدة أفوار من تطورت أهنا اعتربوا ألهنم فريدة كتاابت
 ال األحيان من كثَت يف الوتب يقرأ ما شخص ،فريد شخص ىي فريدة
 فعلتو ما كثَتا يقدر كرمان. االجتماعي التواال وسائل على نشطًا يزال
 وجود كان. أفواره يف بريًءا شخًصا كان يدةفر  إن قيل أنو رغم فريدة
 .ؽبا قراءتو طريقة من فريدة دعم إذل دييل كرمان
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 :13 اقتباس
 وبدأت اداقيت طلب كارمن، قبلت أن ُمنذ اىدأ دل".....
 الشخصّية اورهتا إذل بدىشة أنظر كنت. يومياً  معها أربدث
 على متموج األشقر شعرىا .للوامَتا بعفويّة تبتسم وىي
" .ُموتسبة وظبرة م  أثر كبرىا على ويظهر اؼبوشوف فهاكت
 (6.ص ،0312 اعباسر،)
 حاول ،االجتماعي التواال وسائل خبلل من فريدة عرفتو أن بعد
 تنتهي ال اؼبناقشة ىذه لون. ؿبادثت أجروا آلخر يوم من. معو التواال
 الوايف الوقت فريدة لدى كانت .داعمة طبيعة ذات مسائل يف إال

 يف االجتماعي التواال وسائل على ربميلو مت الذي اؼبنشور لفحص
 نظرًا جيًدا تصورًا فريدة تصور جعل ىذا. مبتسم وضع يف وشاىده كرمان
 .الصراع رائحة منها تفوح منشورات وجود لعدم

. البعض بعضهم تقييم ديونهم التواال األحيان من كثَت يف ألهنم
. بو يشعرون ما حول اػبربات ادلتب ديونهم عندما ابلسعادة يشعرون ىنا
 العبلقة ىذه تعترب ،آخر دبعٌت. اؼبزيد معرفة على فقط يقتصر ىذا ولون
 دعمهم. فيها العاطفة عناار من عنصر أي دون بينهما تقارب دبثابة
 .وكارمان لفريدة اغبقيقية للحياة خارجية رؤية لديهم جيعلهم اؼبتبادل

 :11 اقتباس
 أبسراري ؽبا أبوح اليت مرآيت ثابةدب كانت(( كارمن".....))
 أكن دل .والرضى ابلراحة شعوري دامهت عنيدة فورة وكل
 وتتهمٍت األحوام على تطلق لن أهنا أعرف ألين منها أخجل
 يف وفورت السائد خالفت ألين فقط والقبيلة للداينة ابػبيانة
 (02.ص ،0312 اعباسر،).!" .غبظة
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. بينهما مباراة وجد فريدة نأل لو شخص اقرب كرمان اعتربت فريدة
 اختفاء بعد. تعلمو ديون كرمان قبل من اختباره مت ما أن فريدة شعرت
 وقدم التفاىم قدم الذي الشخص كرمان كان ،وال ،اؼبفاجئ يوسف
 من عنصر أي من انفتاحها فريدة أظهرت. الوقت ىذا يف تفسَت أوضح
 .ابلعو  والعو  ،كرمان مع اػبربات تبادل يف العار

 لو كان والذي ،اعبامعة يف هبم التقى الذين أادقائو أحد ،مالك
 .قبل من فريدة ذبربة مع تشابو أوجو أيًضا

 :10اقتباس 
 دل ،فقط الغرابء يُطلقها السوداء األحوام ىذه أن أظن ُكنت"

 ،منهم واحداً  مالك، اديقي يوون أن واحدة ؼبرة ولو أزبّيل
 السفر يف فيقتور  ُكنت ،أشهر ثبلثة من ألكثر عرفتو

 للشووى الوايف األمان منحو الذي الوحيد والشخص
 (11.ص ،0312 اعباسر،) ...".والفضفضة

 عميق شعور ومالك فريدة لدى كان ،فقط أشهر غضون يف
. نشط شخص ليست نفسها فريدة ألن سريع شعور ىذا. ابلتواال
 عن قادر ومالك األادقاء من قليل عدد ؽبا يوون أن إذل سبيل فريدة
 غَت شخص ىو مالك.فريدة شخصية مع نفسو ضبط على اػبطأ طريق
 يف ذلك مبلحظة ديون.الدعم تقدًن ديونو شخًصا فريدة يعتربه مباشر
 يقبل شخًصا وكان للسفر فريدة رفيق كان مالك إن قال الذي فريدة بيان
 التعلم يف اعوابت واجو أن بعد فريدة من اؼبقدمة الشواوى صبيع اراحة
 .ىدوئها على اغبفاظ واعوبة

 :10 اقتباس
 يفهم ،اختبليف يف ُيشبهٍت ،طيباً  رجبلً  نظري يف كان"....
 يف معتداً  جرحاً  كان لو كما بوجعي يشُعر ،اويت نربة
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 اعباسر،)" .بو سأحتفظ ،حقيقياً  اديقاً  أراه ُكنت .ذراعو
 (11.ص ،0312
 اعندم مالك كان كيف تقييم فريدة استطاعت ،الكدب قربو خبلل
 من فريدة زبيلتو ما مع تتناسب شخصية مالك. ضبيًما اديًقا أابح
 أن أيًضا فريدة وفهمت. امرأةك فريدة مشاعر والتفهم ابلفهم مليئة. قبل
 افًتاض من ذلك مبلحظة ديون. القرارات ازباذ يف حويًما كان مالك
 .اغبقيقي اديقو ىو يوسف أن فريدة

 :11 اقتباس
 أن ىو ذاك آن اؼبوافقو على اأشجعه جعلٍت الذي السبب"

 كل وربقق فعلياً  حياهتا تبدأ اليت التالية العروس أكون
 بعد أمي تعاين كانت كما ،الزواج بعد ؼبا اؼبؤجلة أحبلمها
 اعباسر،) ".غبقيقة ُحلمي حيول أن شأنو من طلب أي رفض
 (10.ص ،0312
 خبلل من ىذا يتضح. فريدة شخصة ربب من فريدة أم كانت
 حالة ويف حالة أفضل يف فريدة توون حبيث والدتو وضعتها اليت القواعد
 شخص من ابلزواج نورة نصح على فريدة وافقت ،االقتباس ىذا يف. آمنة
 اعتقدت. اختيارىا من رجل من ستتزوج فريدة ألن ىذا. اوالدهت رتبتو
 .فائدة ببل كان فريدة تريده شيء كل أن والدتو

 يطيع أن جيب كطفل فريدة قفمو  مع متوازانً  الدعم ىذا كان
 فريدة أرادت ،اامته يف. والدهتا قالت ما فريدة تعارض ال ىنا. اوالدهت
 رآتو ما مثل طبيعية امرأة تصبح أن يف حلمها ربقيق على قادرة توون أن
 دل الذي واغبب اؼبنشود تعليمو يريد إنو. االجتماعي التواال وسائل على
 .قبل من بو يشعر
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 :12 اقتباس
 لوانً  أكون أن أطلب دل أان ،مٍت مثلها ُمتعبة أين تشُعر ال ميأ"

 أشوال كل أكتشف أن قبل ،كالسابق أعود أن أسبٌت ،شاذاً 
 ،للطرح متاحة تون دل اليت االستفهامات على وأطلع األرق
 ،0312 اعباسر،).!" .مهّاً  وأخف وزانً  أثقل ُكنت حُت
 (13.ص
 موجودة كانت اليت القرارات كل مع فريدة تًتك دل فريدة أم أن بدا
 إليها نظر لو حىت اؼبشي وكيفية لفريدة حل أفضل أعطى لقد. ابلفعل
 زواج ولديها متزوجة كانت ،فريدة والدة تفوَت بطريقة يتعلق فيما
 الناس أن ترى فريدة ألن الفتيات صبيع من يتزوج جيعلو ما ىذا.مرتب
 .اؼبراىقة سن يف زال ما شخص منو يعاين ما حول أكثر يفهمون

 ىنا. شجاًعا عمبلً  اوالدهت إذل التحدث يف فريدة رغبة كانت
 ىذا يف لفريدة تحدث وما اهب القيام مت ما تقدر أن فريدة والدة حاولت
 فريدة أم حاولت.لطفلها األم لدى كانت الذي اغبب بشول الوقت
 لديها تعد ودل االستيقاظ من تتمون حىت فريدة مشاعر تفهم أن أيًضا
 .ثقيلة شاعرم

 :13 اقتباس
 أمام أبوي كيف ،اغبزن ىذا أعي  كيف حائرة ارت"

 اعباسر،..." )أيب إذل التقرب ؿباولة يتعن دل رجل على نفسي
 (20.ص ،0312
 خرب بعد حزهنا عن التعبَت عند الشيء نف  فريدة أظهرت وقد
 يف نفسو عن يوشف دل يوسف حىت. طويل زمن منذ اؼبفقود يوسف
 أن افًتض. تعسفًيا شخًصا كان يوسف أن فريدة وفرضت. فريدة حياة
 ىناك يوون أن أراد. خااة عبلقة ؽبما يوون أن ديون وفريدة يوسف
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 العي  من يتمون حىت فريدة عبلقة استمرار لضمان والده يواجو شخص
 .سعيدة حياة

 حياة طريقة حيدد شخص أفضل كان والدىا أن فريدة شعرت
 ،القرار ازباذ يف حويماً  رجبلً  والده كان .فريدة ادقت لذلك ،فريدة
 الوثوق على قادرًا ليوون نشأ قد فريدة أبن اعتقاد ىناك كان لذلك
 يفهم كعائلة األب. والده لو أادرىا اليت القرارات جبميع الوامل
 االعتماد من فريدة والد سبون.مشاكل لديها اليت اآلن ابنتو حالة ابلتأكيد
 .يريدىا اليت اغبياة بدء من يتمون حىت اػبااة حياتو ليقرر فريدة على

 وجود عنصر اإلرتباط .0
 ،عبلقة على االتفاق ؾبرد من أكثر ىام عنصر إرتباط ىواعنصر  إن
 دل ،ىذا غرتباطال عنصر يف. أمامنا عقبات الزوجان يواجو كيف ولون
 .ويوسف فريدة بُت حدث كما معينة وظروف مواقف يف إال فريدة تؤثر

 :1 اقتباس
 حبياة ترضى عاديّة امرأة ألكون خضُتها اليت اؼبتاعب كل..."
 ،ُحطاماً  واارت اندُرت ،االىتمام يُثَت فيها شيء ال ُمتوررة
 .. فريدة إال أكون لن أبين الرسالة عنوان ذكرين حُت
 : يوسف

 إن. الرحيل ذنب رل اغفري ،عائد أان ،فريدة -
 . السّيئات يذىنب اغبسنات
 . ءمسا ۹::۰:  الوقت
 (52.ص ،0312 اعباسر،)..."  مهزومة:  اآلن حاليت
 يعٍت الذي اظبو ؼبعٌت فريدة تصور يوسف غَت ،القصة هناية يف
. ـبتلفة ذبارب شهدت اليت لفريدة نفسو يوسف أظهر ،فجأة. وحده
 قرارًا يوسف ازبذ ىنا. فجأة اختفى سبب يوسف لدى يوون أن جيب
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 بسبب شديدة لصدمة فريدة رضتتع عندما أخرى مرة بفريدة ابالتصال
 للبدء وخطط مشاعره على اغبفاظ يوسف حاول.حياتو عن كرم رحيل
 .فريدة مع جديد من

 مشاعر. األمواج جرفتو شخص مثل اآلن فريدة وضع تأابح
جعل  يستطيع ال كرم اارخ. أيًضا كرم وربب يوسف ربب اآلن فريدة

 إذل وال الذي ،يوسف كان. والديو ؼبقابلة بفريدة غنصر اإلرتباط
 اادق ابعتذار جاء يوسف ألن. قلبو يف وجود إذل حباجة ،فريدة

 .يوسف مع عبلقتها ستواال فريدة أن على ابلتأكيد
 :0 اقتباس
 ضباقة عن تتخلى أن اختارت أخرى امرأة أجل من كانت"

 تقّيد أن دون ،وترغب تشتهي كما حياهتا وتعي  االنتظار
." ال أم سيأيت كان إذا ما تدري ال غريب بشخص نفسها
 (11-10.ص ،0312 اعباسر،)

. حسناء مع فريدة عبلقة يف موجود ىو رتباطاإل من التارل العنصر
 من ابلزواج نصحو ألنو فريدة من دوكوانجان بوجود حسناء شعر ىنا
 يف حسنة مساعدة عليها كان أنو فريدة شعرت وابؼبثل. اختياره من رجل
 من وزوجها سحناء عاىن ،شهرين ؼبدة شيواؼب الزواج بعد. الوقت ذلك
 قالت ما إزاء ابلذنب فريدة فيو تشعر الذي اؼبوان ىو ىذا. بسيط أتخَت
 .حسنة زواج قبل

. النصائح إعطائو على فريدة إذل اللوم حسنة يوجو دل اغبالة ىذه يف
 حسناء ألن وفريدة حسناء بُت العبلقة فيو قبت الذي اؼبوان ىو ىذا

 العبلقة ؽبذه كان لذلك. فريدة ليست عنها الناصبة الفوضى أن شعرت
 .وفريدة حسناء بُت لئلخاء األجل طويل ىدف
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 :0 اقتباس
 كارمن،» من طلبتها اليت الوتب والتٍت ذاتو اليوم ويف".....
 ،0312 اعباسر،....." )،موسيقّية أقراص ؾبموعة ومعها
 (46.ص
 يف لون. فريدة مع تواال ما اندراً  ،ابري  إذل كرمان انتقال بشرط

 ابغبزن حالًيا تشعر اليت فريدة حبالة يهتم كرمان يزال ال ،االقتباس ىذا
 ىناك تون دل ألنو مستمرة تزال ال وكارمان فريدة بُت العبلقة ىنا. الشديد
 جعل حياتو يف كرم اختفاء بسبب فريدة حزن ألن. لو حدثت مشاكل
 كانت اليت الوتب بعض لإرسا فريدة طلبت. فريدة يريح أن يريد كرمان
 .الوقت ذلك يف اؼبصاب فريدة لقلب كدواء موجودة

 :1 اقتباس
 والدي جانب إذل هنض حُت الفارع طولو أمام انومشت"

 ذقن   ،دافئة وظبرتو حادة مبلؿبو .بيضاء اببتسامة ليستقبلٍت
 الطرف وعلى .مبلبسو من تفوح ثقيلة عود ورائحة ُمشّدب
 على يديها كلتا ذبمع وىي أمي تنتظرين اغبائط من اآلخر
 (50.ص ،0312 اعباسر،" )الدعوات وتردد ادرىا
 أقامت قد فريدة أن علم عندما انكرم واول إذل فريدة أب تطلع
 للمناقشة منتدى ىناك كان عندما اعبامعة يف قابلو رجل مع عبلقة
 هبا قامت اليت األشياء من العديد وجود من الرغم على. ىناك الثقافية
 كانت عندما ودي بطابع يتمتع يزال ال كان فريدة أب أن إال ،دةفري
 لوالديها تتوق طفلة ستبقى فريدة كانت كلما أنو فريدة أب شعر.فريدة
 العبلقة ستوون ،فريدة األب ىنا ابلطبع.طويلة لفًتة يتعلموهنا كانوا الذين
 .دائمة عبلقة الوالدين بُت
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 مع فريدة واول كثَتا ظرينت كان. فريدة أم بو شعرت ما وابؼبثل
. احيًحا وال خطأ يون دل فريدة فعلتو ما أن فريدة أم شعرت. الدفء
 اغبالة على ابللوم تلقي اليت اعبملة غياب خبلل من ذلك مبلحظة ديون
 زال ما شيًئا كان فريدة يعتقده ما أن فريدة السيدة افًتضت. لفرده اغبالية
 .البشرية الفئة يف

 عادية" امرأة"ليتين شكل احلب يف رواية  . ب

يف رواية  رتباطواإل ،واغبميمية شق،الع ىي اغبب ارابعد معرفة أن ىناك عن
مث ىنا سيشول الباحث العناار الثبلثة اليت مت العثور عليها بناًء  ليتٍت انرأة عادية""

ىنا يقسم الباحث نقاط النقاش حول شول  .غستينرب على مفهوم اغبب الذي قدمو 
 شبانيةعلى أساس أشوال ـبتلفة من اغبب مع "ليتٍت انرأة عادية". رواية اغبب يف 

 اؼبناقشة على النحو التارل: نقاط للمناقشة.

 شول ببل حب .1
 ديثل ال الذي اغبب أشوال من شول ىو احملبب غَت اغبب شول

 زايرة حضرت عندما فريدة شهدت كما ،حياتك يف الثالث اغبب عنصر
 .التارل النحو على أختها

 :1 ساقتبا
 !.. ظبحت لو جوالك -"
 اعباسر،...." )الزواج قاعة بوابة عند اغبارسة اوت أجفلٍت
 (2.ص ،0312
 فريدة اضطرت لذا ،لو حدث الذي األمن فريدة ضربت ىنا
 فريدة بُت بسيط تفاعل ىناك كان. اغبارس ىذا أجراه لفحص للخضوع
 اإللوًتونية عالبضائ فحص على فقط التفاعل ىذا يقتصر. ة البوابةواغبارس
 فريدة احملمول اؽباتف على العثور عدم من الرغم على.فريدة جلبتها اليت
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 بسيط تفاعل ىناك كان األقل على ـبفًيا كان ألنو إحضاره مت الذي
 .معو حدث

 شول اإلعجاب .0
 عنصر سوى فيو يوجد ال الذي الشول إذل اإلعجاب شول يشَت

 بُت تفاعبًل  الباحث وجد عادية" ةامرأ"ليتٍت  رواية يف. اغبميمة العبلقة من
 على فريدة ربصل ىنا .واحًدا مصَتًا يُعترب كان اديق ،ومالك فريدة
 بعضهما فهم أيًضا وديونو مالك قالو ما تصديق على قادرًا يعتربه اديق
 يعرفان كاان لو حىت هبما اػبااة التشابو أوجو يشبهان ألهنما نظرًا البعض
 .أشهر ثبلثة غضون يف فقط

 اختيار من رجل خطبها اليت أختو ،نورةو  فريدة بُت العبلقة ،ابؼبثلو 
 خبَت عبلقتهم جعل بينهما قائما كان الذي ابالحًتام الشعور. اوالديه
 تون دل. لفريدة خطأ اعتربت اليت النصيحة أعطت قد فريدة أن إذل ابلنظر

 ةاؼبسما أختها اسم مثل شائعة معها فريدة هبا قامت اليت االتصاالت
 .حسناء

 شول اإلعحاب الشديد .0
 اإلعجاب الشديد اغبب أشوال من شول أي ىنا الباحث جيد دل
 فريدة أن االستنتاج ديون لذلك. عادية" امرأة"ليتٍت  رواية يف حدث الذي
 .للحظات أبًدا شخًصا ربب دل
 شول حب الفارغ .1

 يف الفارغ حب أشوال وجود أيًضا الباحث جيد ال ،الشول ىذا يف
 أشوال من شول يوجد ال أنو استنتاج ديون لذا عادية". امرأةليتٍت " رواية
 .قوي التزام مع اؼبتوازن الشريك اؼبلل
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 شول حب الرومانسي .2
 الذي اغبب شول الباحث اكتشف ،رومانسيال حب شول يف
 دييلون إهنم. حب حالة يف الوقت ذلك يف كان الذي رموك فريدة واجهتو
 فإهنا ،االجتماع بعد التواال مع مث .يلتقيان عندما البدين االقبذاب إذل
 .فقط معروف أمر وىو ،قبل ذي من بوثَت أقرب حياهتم ذبعل

 شول الشراكة .3
 ال بينما تقارابً  يظهر لشخص شراكةىي شول حبشول  حيدث

 من للعديد ذلك حدث ،اغبالة ىذه يف .بو االتصال عبلقة يقطع
 . يدةفر  وأب ،فريدة أم ،كرمان ،حسنة وىم األشخاص
 أهنا فريدة شعرت. جدا قريبة كانت ءوحسنا فريدة بُت العبلقة

 فريدة قوبلت. اعبيدة اؼبشورة لتقدًن حسناء وجاءت ،ابلضيق شعرت
 اليت النصيحة مع جيد بشول حسناء قدمها اليت النصيحة بفورة وفريدة
 مع اواب على فريدة كانت ،عبلقتك عن النظر بصرف. فريدة قدمتها
 .كثَتًا بينهما يتواال كان أنو حىت كثَتًا التقى ألنو حسناء

 التواال وسائل خبلل من جدا قريبة تبدو وكرمان فريدة بُت العبلقة
 يعرف لقد. أادقاء من أكثر لي  وكرمان فريدة اىتمام إن. االجتماعي
 ومشارك منفتح شعور ىنا ينشأ.منهم كل وموقف حالة فهم بعضا بعضهم
 .بينهما ينشأ

 ظلوا ،أراده الذي القرار فريدة ازبذ عندما ،أيًضا ،ووالده ةفريد والدة
 ،لفريدة حدث دبا يتعلق فيما. اؼبوقف ذباىل دون فريدة دعم حالة يف
 جيب ،كآابء ألهنم فريدة يًتكوا لن. لفريدة ينتبهان يزاالن ال والديو كان
 .لفريدة اؼبقدمة اغبلول أفضل تقدًن يف االستمرار عليهم
 
 



61 
 

 
 

 خيفسالشول حب  .4
 ألنو عادية" امرأةرواية "ليتٍت  يف الفاسد اغبب شول على العثور م
 يف موجود اإلرتباط عنصر فجأة يظهر حب شول يف حدث أي يوجد ال

 عادية". امرأة"ليتٍت  الرواية
 واملالشول حب  .5

 رجل .حياتو عاش عندما ويوسف لفريدة واملال حب حدث
 الرجل ىذا شعر. االجتماعي التواال وسائل عرب فريدة استدعت
. قاسية بولمة التعليقات عمود يف الرد قرر لذا ،فريدة كتبو دبا ابالىتمام
 فريدة أرسلت. يوسف إذل فريدة انتباه نقل مت الذي اؼبوان ىو ىذا ولون
 التواال وسائل عرب يوسف إذل شخصية رسالة مباشر غَت بشول

 .يدةفر  ىاتف رقم طلب فقط يريد أبنو يوسف وأجاب االجتماعي
 روتيًنا يصبح ،اؼبتورر االتصال من بدًءا.حبهم قصة إلو يبدأ ىنا من

 كتاابت تقرأ كانت ما غالًبا اليت ،فريدة أثبتت. عنو التخلي ديون ال
 أهنا ،فريدة األحيان من كثَت يف تسمى كانت واليت ،ويوسف يوسف
 .ؿبققة
. قيل حيث يوسف واختفى فجأة حياهتم تغَتت األايم أحد يف مث
 إبحضار يوسف غامر ،القصة هناية يف مث. اؼبطول ابغبزن فريدة شعرت
 ىو ىذا. أخبار دون اختفت ألهنا فريدة إذل رسالة إرسال طريق عن نفسو
 أراد لذلك. األنسب الشخص كانت فريدة أن يوسف شعر الذي اؼبوان
 .القصَتة الرسالة إبرسال النهاية حىت بفريدة عبلقتو على حيافظ أن يوسف
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 الباب الرابع
 اخلالصة والتوصيات

 اخلالصة . أ
 امرأة"ليتٍت  رواية يف موجود اغبب أن نستنت  أن ديون ،قبل الباحثون فعلو فبا
 اغبب مثلث نظرية ابستخدام عادية" امرأة"ليتٍت  رواية يف اغبب وجود ربليل متو  .عادية"
 الثبلثة العناار ىذهو . اغبب عناار ثبلثة على اغبب أساس يقسم الذي ستينربغ روبرت
 :يلي كما ىي االستنتاجات. رتباطواإل واغبميمية شقالع ىي

 .اغبب عناار ثبلثة على" عادية امرأة ليتٍت" رواية يف اغبب وجود .1
 وجود عنصر العشق(أ 

 يف حيدث الباحث وجده الذي العشق عنصر أن معروف ىو كما
 دائماً  عرواوش اغبب يف وقعوا الذين لفريدة مع يوسف حدث ما أول .عبلقتُت
 إذل دييلون إهنم. معو التواال عند السعادة بشعور منهما كل وشعر. ابالزدىار
 تشابو أوجو بوجود ويوسف فريدة يشعر أذىاهنم يف ما شيًئا ىناك أبن الشعور
  .اؼبباشر التواال عند الرفاىية ومشاعر بينهما

 األوذل النظرة من اغبب يف وقعت اليت لفريدة نفسو الثاين الشيء حدث
 اختفيا اللذي ويوسف فريدة قلب فارغ على ابغبوم. كرم يدعى شخص مع
 تشعر الذي اؼبوان ىو ىذا. أخر لشخص قلبها تفتح أن فريدة حاولت ،فجأة
 ىناك ألن سعيدة جيعلها فبا أجلها من دائًما شخص يوجد أنو فريدة فيو

 .قلبها مؤل شخًصا
 وجود عنصر اغبميمية(ب 

 يوسف مع فريدة عبلقة يف ربدث اغبميمية لعبلقةا عنصر على العثور مت
 العبلقة عنصر على العثور مت. الوبَت القرب ىذا مثل ىناك أن شعروا عندما
 وسائل عرب يعرفو كان رجل وىو، كرم مع فريدة عبلقة يف أيضا اغبميمة
 يف اغبميمية العبلقة من عناار ىناك، ذلك على عبلوة. االجتماعي التواال
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 بُت كعبلقة وأمو والده مع فريدة عبلقة، ونوروه وحسناء فريدة بُت العبلقة
 وسائل على بو التقى الذي كرمان اديقو مع فريدة عبلقة، والطفل الوالدين
 مالك. اؼبسماة جامعتو يف األادقاء مع فريدة وعبلقة، االجتماعي التواال

 وجود عنصر اإلرتباط(ج 
 مواالة يف الرغبة يهملد الذين األشخاص يف فقط رتباطاإل صرعن توجد
 يف عبلقتو دبواالة جوزيف يلتزم حيث ويوسف فريدة بُت العبلقة مثل عبلقة
 الذي حسناء مع فريدة عبلقة يف أخرى عبلقات أيضا توجد كما .القصة هناية
 ،احملنة أثناء أبداً  يغادر دل الذي فريدة اديق كرمان ،سيدتو ىاصبت تأخ ىو

 .مشولة وجود أثناء دائًما فريدة يرافقان كاان اللذين مافريدة ووالديو
 عادية" امرأةشول اغبب يف رواية "ليتٍت  .0

 طب  فهناك عادية" امرأة"ليتٍت  الرواية يف اؼبوجود اغبب شول عن أما
 مع فريدة لعبلقة بح شول ببل منوذج حدث. وجدت اغبب من أشوال
 ،اعبامعة يف فريدة اديق ،دبالك اإلعجاب شول حدث. الزفاف بوابة ةحارس
 الرومانسي اغبب شول يرتبط. فريدة مع التقت ما اندراً  أخت وىي ،ونوروه
 شول حيدث.التزام دون للحظة اغبب خيتربون عندما كرم مع فريدة بعبلقة
 األلفة بسبب ىناك فريدة األبو  وفريدة، أمو  ،كرمانو  ،غبسناء الشراكة
 يف حدث الذي لالوام حبشول  ىو شيء آخر. بعبلقتو ابلقيام رتباطواإل

 الرواية يف اغبب من مثارل شول ىو الشول ىذا. ويوسف فريدة بُت العبلقة
 عادية". امرأة"ليتٍت 

 توصياتال . ب
 :يلي كما ىي اتتوايالو . األطراف عبميع كمواد التوايات الباحث يقدم ىنا
 اؼبطبقة اغبب مثلث نظرية األخرى الدراسات من اؼبزيد تستخدم أن اؼبتوقع من .1

 ،اغبب من عناار ثبلثة أساس على فيها اغبب إلجياد كوسيلة دباأل على
 .رتباطواإل واغبميمية شقالع وىي
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 كوائن واؼبزيد اؼبزيد يستخدمها أن يُرجى اؼبتوقع من عادية" امرأة"ليتٍت  رواية .0
 .اإلطبلق على الوائن ىذا بفحص أحد يقم دل ألنو للبحث

 يف يبحث الذي األديب النف  لمبع األحباث من اؼبزيد يرتبط أن اؼبأمول من .0
 .أخرى نفسية نظرايت ابستخدام رؤيتها ديون اليت الشخص خصائص
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 سرية ذاتية

نوفمرب  06ولد دبدينة ماالن ، جاوا شرقية اتريخ بليان أدتيا رمحن، 
م. زبرج يف اؼبدرسة اإلبتدائية يف جيبتوموايو األول سنة  1663
مالن  سنة  . مث التحق ابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبوومية الثاين0330
. مث التحق دبدرسة الثانوية دار التوحيد دينويو ماالن  سنة 0335
. مث التحق ابعبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبوومية 0310

. 0312ماالن  حىت حصل على درجة البوالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 
لثاين يف قسم كنائب الرئي  ا  وقد شارك يف ىيئة الطلبة العملية فاغر نوسا ك

 التونولوجي.


