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 فلفل و عناصر القصة
 

0Fالدكتور حسين ابويساني
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 الملّخص
ــز كبــري يــني أيــواع األ د  املخصلفــة. أقبــل ن  للصصــة الصصــري  ككايــة تصــاة    األد  العــب  اـــدر  ـــصص بــا حّي

لــی الصــباء. كــن املعاصــبرن فصــد اشــصهب فيهــا كــن الكصــا  ندييــة صــبحت كــن أحــب األيــواع األأعليهــا كبــار العــب    

مهـــس «ي يعــــها كنهـــاا الموعـــة املســـما  يــــ نجنيـــب حمفـــوظ   كصـــب عـــدداً كبـــرياً كـــن الصصـــص الصصـــري  مل رنشـــب 

  هــي حكارــة غــالم رشــصةل   الصهــو  ملبلــغ كصواضــع » فلفــل«صــة تــا ـشــصمل عليــه هــ ا الموعــه، أُقصو ». امنــو 

ييـه   سـوقه حنـو السـجن كـع أ  ألـی الصـبض علـی نلی ُأسب  فصري  حترتف سـبقة أشـياء كصواضـعة ــؤدي نجداً، رنصمي 

كا  كن الصبض عليهم   السوق حنو السـجو . قـد اهـصم كاــب أصحا  املناصب رةرتفو�ا   هم   أاآلخبرن كن 

ضــحاً الواحــد ـلــو اآلخــب، مث ـطــبق نلــی كـــمو  شــكالً   كـــموياً فحــدد عناصــبها كو  لــة يدراســة األُقصوصــةاملصا

 خرياً قد اسصنصج كسصعيناً مبا رـّمه الصالب   احملصوی.أاألُقصوصة مبا ـشمله ه ا العناصب   

 

 النثب العب ، جنيب حمفوظ، األقصوصة، مهس امنو ، فلفل. :الكلمات الدلّيلّية

 
 المقدمة

يسايية    حي كن عصليصنا   الصصة   كصدكة الفنو  البيايية، با يعاجل املشكالت اإلأيررب   

                                                                                                                   
   طهبا » ـبييت كعلم« اكعةاسصاذ كساعد جب -١
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نا   اسصجايصنا للحيا    الصمع حصی رصبني العامل    أدينا خلصًا جدرداً، ي لك رطمئن  املصحـب يصـري
طار كن نسايية اخلالد    ييه رشارك ركب اــار    كشفه عن خصائص اإلألی ند  العب  األ

 ).۷۴الصصص الفين البفيع (ـيمور، ص
د    يوا  األأهم أصبحت كن أ    ه ا العصب شيوعاً  اسعاً حصی قد شاعت كصاية الصصة الصصري 

لی الوضع اـب ال ي حيا له العصبرو  يني كبدع   غري نكن رصايع ـدرجها كن طور الوضع الصصليدي 
قليمية   درس اـيا  الشعبية كصطبةاً لی ـصورب البنية اإلنيًال ركاد ركو  عاكًا كبدع، رلمح فيها اليوم ك

 ).۴۵۵صالحية (املصدسي، صنيساييه   نيصبةة 
صبحت أ)   ۳علنت الصصة الصصري   جودها   اآلدا  العاملية (را  ررد، صأكن  كئة   مخسني سنة 

اـيز الصةري ا ـالئمهم كن حي  سبعة قباءتا   �لی الصباء   عصبيا اـاضب ألنديية يواع األحّب األأ
 ).۹۹البالغة   النصد، صذاعة (ة أ  اللة أ  الزكن احملد د ال ي ـسصةبقه   اإلفيال ي ـشةله   الصح

أ ل كا ميّيز األُقصوصة عن الب ارة   الصصة صةب حجمها   قد حا ل الباحثو  أ  حيدد ا ه ا 
�ا ر ارة أالصحدرد العددي ليس كصياساً صحيحاً للحكم علی اـكارة ي اـجم يعدد الكلمات  لكن ه ا

يواع ه ا النوع أكا لفظة الصصة فصد ـطلق يشكل عام علی أ). ۱۴۹هدار ، ص  أُقصوصة (أ  قصة أ
 د .األ

ذا كا  عدد صفحات [الصصة] ررتا ح كايني إف«هناك كن ميّيز   الصصة الصصري  عن األُقصوصة 
) فهي أُقصوصة   حدد ا ك لك عدد  ۷-۴  كايت كايني (نفهي قصة قصري    ) صفحة ۱۰-۳۰(

ي  يو أدجار نقسام.   قد عارض يعـهم ه ا الصصسيم   كن ا لئك كلمات كّل قسم كن ه ا األ
هي كا ـصبأ   كد  ـرتا ح  -  كنظارا -ال ي اعصمد علی الوقت ال ي ـصبأ فيه الصصة، فالصصة الصصري 

(الساعدي،  »ساعة أكا األقصوصة فهي كا ـصبأ يزكن رصل عن يصف ساعة لین كايني يصف ساعة
).  فصاً هل ا املعارري   مبا أ  ه ا الصصة يـشصمل علی أكثب كن ثالث صفحات فعلينا أ  حنكم ۴۰ص

�ا أُقصوصة   ليست قصة قصري . أكا اسصعمال لفظه الصصة الصصري  لألُقصوصة فلصب  كلٍّ كنهما أعلی 
 خب.كن اآل

لی شهـبه   الب ارة اليت عّد نضافة نكن املعاصبرن قد اشصهب   [الصصة] كن الكصا  جنيب حمفوظ، 
يبة كن كصبوا فيها   العامل العب . كصب جنيب عددًا كبريًا كن الصصص الصصري    مل رنشب ني يعـها، أ

 ۱۹۳۹   ۱۹۳۷صب يني عاكي سبا  فنية فهو ال ي كخالقية   كنها كا كنع ألأكنها كا كنع ألسبا  
الساعدي، » (مهس امنو «مث ضمّنها جمموعة » الب اره«عددًا كن الصصص الصصري    يشبها   جملة 

). عاجل ر ارات ه ا الصاص العاملي   قصصه كثري   كعامة يصدرة لكننا قّلما يعثب علی كن رهصمو  ۶۳ص
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ّ�م إت   لو عثبيا علی هؤيِء املهصمني ف  كصايأقاصيصه ضمن كصب أيدراسة قصص جنيب الصصري    
مل ربادر ا يصحدرد العناصب الصصصية   ـبيينها  احداً ـلو دخب يل رّكز ا كساعيهم علی يصد املـاكني   كا 

 فكار.حتصوي ه ا اآلثار علی املفاهيم   األ
ليت ـد ر حكاراتا أُقصوصة فلفل اليت يصايعها   الصفحات الصالية تا حتصوره جمموعة مهس امنو  ا

  أ  العواطف اليت ـنصا  الناس   ـصبفاتا اليوكية. مبا أعلی ـصورب األحداث ايجصماعية   اـايت 
م)   مل حتنكه الصجار    ۱۹۳۸لفه جنيب حمفوظ   الصصة (أ ل كصا  أه ا الموعة الصصصية هي 

جاية عن نلی كصاية ه ا الصفحات هو اإل  ال ي دفع الكاـب إرمبا مل ـصوافب عندا األسبا  الفنية، ف
قاصيصه علی عناصب الصصة   هل هي ـسصحق أه ا السؤالا هل ـشصمل قصص جنيب الصصري    

 الدراسة؟
 

 خالصة القصة
قد اشصهب يفلفل   طه سنصب ن  أُقصوصة فلفل حكارة غالم   الثايية عشب  كن عمبا، امسه اـصيصي 

ّ  فلفًال ألی ُأسب  فصري  كن طبصة الصمع الدييا   قد حترتف السبقة. كن ، رنصمي»قهو  السعاد «اشصةل   
ه ا حنلة رنشط كن الصباح الباكب نلی كنصصف الليل   هو خفيف اـبكة يرصبله قبار   يرسكت له 

ع لی جوة    فنجا  شاي رصنا هلما روكيًا. كنصوت. ردفع نليه صاحب الصهو  كبلةًا كصواضعًا جداً، كـافًا 
 فـل تا فيه.أعلی يفسه   رأكل له كسصصبًال ياهباً حيصل فيه علی درجه  طهه ا رفصخب 

لی ةا رة كن نتا رعجب فلفًال مجاعة كن الطال  اماكعيني جيصمعو    أكاسي العطل   رأ    
 الصعليق.  لی املناقشةن  الزجنبيل   رلعبو  النبد فيصبأ  احدهم جبرد  مث رندفعو  الصهو  حيصسو  الشاي 

خ  الصحا  كعادتم   الصعليق   أخرب اـرشاء كوظف كبري، مث  -فيما رصبأ -قارئهم أذات كساء قب 
).   قال ۳۰۳حمفوظ، ص» (ليه كصادفةن  ـصل أه ا  احد أككن رد العدالة «حدهما أالنصاش فصال 

املصدر » (ع   أضل سبيالً فظأ -عينأيصم ـعلمو  كن أ   -ليس الداء قاصباً علی املوظفني فةريهم«دخبا 

). لصد سب فلفل ۳۰۴يفس املصدر، صه ا يلد، السبقة فيه حالل («حدهم غاضباًا أ). مث صاح السايق
ذ هو قد  لد   ُأسب  حترتف السبقه   ـبيی نّميا فبح، أياسصماع ه ا العبارات سب رًا يكزرد عليه   فبح 

 حـا�ا.أ  
يواا عيشة ةهد ألی حجب  كصواضعة رعيش فيها ن  ألی ييصه نلةالم يعد ايصهاء ـلك الليلة عندكا عاد ا

هلا عن السبب   أخواـه حوهلا ياكيات، سأ  ـصشف،  جد أُّكه كسصيصظة رعلوها الوجوم   اييكسار   
 طهلی البكاء. لصد ـ كب ن  الشبطي قد قبض علی أييه مبمية السبقة فداخله اـز    الصجأ أـه األُم خرب أ
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). مث يفس املصدر» (  السبقة فيه حاللن  البلد كّله لصوص   ن«قد مسعه   املساء   قال ألُكها كا كا  
 عبضت عنه يطمة علی  جهه.أقص عليها تا مسع كسمعاا لكن اُألم غـبت عليه   

حداث فصحبك حنو   صباح اليوم الصايل اسصيصظ فلفل كن يوكه   يسي البارحة   كا فيها كن األ
 لی السجن.نييه   رساق أ ل كب  رصبض علی أ�ا مل ـكن عجه هّم   يرنصايه غّم ألرز الصهو  ي

  الصفحات الصالية ـكشف عن عناصب الصصة   هي ـندرج   اـبكة   الشخصيات   أسلو  ن
العبض فالبيئة مث املـمو . لصد رّكز كاـب املصالة اهصماكه   كعامة األُقصوصة   الشكل   املـمو  

 خرياً جاء مبا حصل عليه كن النصائج.أعيناً ب ا العناصب   كسص
 

 عناصر فلفل
 )Plotالحبكة ( -١

امســد   اهليكــل العظمــي ـــوادث الصصــة  عنــین  اـبكــة هــي النمــوذج ألحــداث الصصــة   املخطــط هلــا، فإ�ــا مب
ـبلــغ الصصـة �ارصهــا  لشخصـيات   اـــوادث حصـیالــ ي ـنـدفع فيــه ا . هــي الـبی)١٥٢   ٤عناصـب داســصا ، صـص (

حســن  فصصــوم علــی )٩٦البالغــة   النصــد، ص   ـسلســل طبيعــي كنطصــي يحنــس فيــه افصعــايً أ  اقحاكــاً لشخصــية (
 ).٢٨٨اهلاشم، ص العصد  فاـّل ( ا   سوقها كن البدارة نلیطهة ـبايايصخا  األحداث   يباع

بطــة عــاد  يــبايط الســببية   هــي يـفصــل عــن  حبكــة الصصــة هــي سلســلة اـــوادث الــيت جتــبي فيهــا، كـب
الشخصــيات، فالصــاص رعــبض علينــا شخصــياـه دائمــاً   هــي كصفاعلــة كــع اـــوادث كصــأثب  بــا   يرفصــلها 

). هكــ ا اـبكــة هــي كنســصة اـــوادث يبيــاط العلــة   املعلــول فعنــدكا ٦٣جنــم، صعنهــا يوجــه كــن الوجــوا (
ولنــاا كــات األكــري   كاـــت األكــري  حزيــاً لــه، فهــي يصــولا كــات األكــري   كاـــت األكــري ، فهــ ا قصــة أكــا ق

).   اخـرياً الفـبق يـني الصصـة   اـبكـة رنشـأ عـن الصحشـية  الصــ ريل ١٥٠   ١٥٤عناصـب داسـصا ، ص حبكـة (
 ).١١٦ككاررك، ص   عن املالحظات   املشاهدات اليت رـّمنها الكاـب   طّيات الصصة (

)   هـي كـا يـعصمـد فيهـا loose( ات اـبكـة املفككـة، ذسم الصصة كن حي  ـبكيـب اـبكـة نلـیـنص
�ـــا ، فإ)organic( ـسلســـل اـــوادث،   ذات اـبكــة العــــورة املصماســكة علــی العمــل الصصصـــي  حــد 

كسـصصبها. لكـن  ـبلـغ بقا  يعض   ـسري   خـط كسـصصيم حصـیيعـها ي حوادث كرتايطة رأخ  ـصوم علی
فصصشـــكل كـــن  حكارـــة  احـــد    نكـــا كبكبـــة كبنيـــة علـــیوضـــوعها؛ نكـــا يســـيطة   هـــي اـبكـــة كـــن حيـــ  ك
 كـــــن حيـــــ  الرتكيـــــب ذات اـبكـــــة العــــــورةفلفـــــل أُقصوصـــــة ). ٧٣-٧٦جنـــــم، صـــــص حكــــارصني أ  أكثـــــب (

 .املصماسكة   كن حي  املوضوع ذات اـبكة البسيطة
  الشــــكل    مبــــا أ  اـبكــــة ـنّســــق الصــــالت املوجــــود  يــــني حــــوادث الصصــــة عصليــــاً   ــــــببط الصصــــة
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باطاً عميصاً، فيلزكنا أ  يبسم ا  �ارصهاا نلی الصصة األحداث كن يدارة هبكاً ربني جمبیملـمو  اـر
 
 
 
 
 

 
 ، الجو)ئة(الشخصيات، البي

 
 .أُقصوصة فلفلاليت ـنطوي عليها  ه ا اهلبم يدرس اـبكة يناًء علی

 ي امملــــة األ لــــی) ، هــــ ا هــــ٣٠٢حمفــــوظ، ص » (ـســــصثري ايهصمــــام   قهــــو  الســــعاد  أشــــياء كثــــري «
نّ  . )   هــي قهــو  الســعاد place( لألقصوصــة، رظهــب فيهــا عــدد كــن عناصــب الصصــة؛ أ ًي، البيئــة املكاييــة

   املفــلة هأ  الةـالم  جـد   الصهـو  هوارصـ ــدّل علـی ه ا كلمة السـعاد  لألمسا د راً هاكاً   الصصة فعلی
 األككنـــــة غـــــري املبغويـــــة فيهـــــا. ثاييـــــاً، جـــــو الصصـــــةة   اـيـــــا ، هـــــ ا   حنـــــن يعلـــــم أ  الصهـــــو  كـــــن ســـــعادـ

)Atmosphere خا    الـوضـاء   الصصاليـد رصبـادر نلينـا أ�ـا ككـا  كلـيٌء يالـد ) نذ ياسصماع لفظة الصهو
فيـه   أليـاس غــري املبغـويني فــيهم. ثالثـاً، عنصــب    الظـاهب   البــاطن لوجـود األدخنــة  هـو كصلــوث  الصدميـة

رصبــني  حصــی النهارــة باء  نلــیليســصمب الصــ رشــوق الصــارئ هــو األكــب امللصــبس   الصصــة)   Suspenseالصشــورق (
  كـا هـي األشـياء الـيت ـسـصثري ايهصمـام  رنشأ عن ه ا السئوالا كا هي قهو  السـعاد    ايلصباس هنا .له األكب

 ه.جوا  رصنع   حيصل علی  راءا ليصايع الصصة ، ّجيب الصارئفيها؟ السؤال ه ا   كارشبهه
) Time( البيئـــة الزكاييـــة لصـــني الثاييـــة   الثالثـــة يصعـــبف علـــی شخصـــية الصصـــة األصـــلية   علـــی  امم

لكنــه اشــصهب   طــه ســنصب أ  جا ةهــا يصليــل امســه اـصيصــي  ب عشــ كنهــا فلفــل   هــو غــالم   الثاييــة«أرـــاًا 
» ايصصـاف الليـل باح حصـیكـن طلـوع الصـ   امـوة  كدّخين النارجيلية مبات النار نلیجب يفلفل   هو رسعی

هـ ا  كنهـاا ِملَ رسـمیَ  د امدرـ الصشـورق   هـ ا العبـارات ياألسـئلة(املصدر السايق). ك لك رصعمق عنصـب 
رصعــبف  األ لــی   ـنصهــي الفصــب كايرطــاق؟ أكــا قبــل أ نلــی ـطــول كــد  عملــه   الصهــو  الطفــل فلفــالً ؟   ملَِ 

يباعـة الصـاص     علـی نيّ ورق   لـيس رـدل هـ ا عنصب الصش اهلبم يكاكلها   هك ا علی رضيةأ الصارئ علی
 .كصاية الصصة

 أ  الصـــوی  اآلدا ، كواجهـــه الشخصـــيات «)   كعنـــاا Conflictهـــو الصـــباع ( تّـــا روّســـع اـبكـــة

 األرضيــــــــــة

 الذورة

عنصر 

 

الخاتم
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. )٢٢١ياكـــه، ص  اژا» (ـاصـــمو�ا ، قـــویيعــــهم كـــع يعـــض     الصصـــة، أ  ـصـــطدم الشخصـــية األصـــلية
، )   هــــو كواجهــــة الشخصــــيصني امســــدرةPhysicalكنهــــاا البــــدين ( ملخصلفــــةرظهــــب الصــــباع   اشــــكاله ا

)   هـــــو كواجهـــــة Emotional) رعـــــين الصـــــباع يـــــني فكـــــبرن خمصلفـــــني، مث العـــــاطفي (Mental الــــ هين (
 ).٣٨٥   ٦داد، صص ( عواطف الشخصية املخصلفة

أ  جيصمـع عـدد  فحسـب، نلـیحيرتفهـا أيـواا  ة جنـد أ  فلفـالً رظـّن أّ  السـبقةه ا األقصوصـ عند كصايعة
كوظـف كبـري فيأخـ  الصـحا   طال  اماكعيني ذات روم   الصهو    رصـبا أحـدهم خـرب قــية رشـو كن ال

). عندئــٍ  ٣٠٤حمفـوظ، ص» (فيــه حــالل ، الســبقةهــ ا يلــدٌ «  النصــاش   الصعليــق مث رصــيح أحــدهم غاضــباًا 
تـــا عليـــه أيـــواا.  الســـبقة   كســـصورات عاليـــة   رـــدرك أ  هنـــاك كـــن حيرتفـــو رصنبـــه فلفـــل   رصبـــني لـــه األكـــب 

ال هـوا ـ ،  رظهـب   سـؤ خصية الصصة األصـليةفالصباع هنا ذهين رنشا كن اصطدام فكبرن خمصلفني عند ش
 أيواي فحسب، أم روجد دخب   غريمها حيرتفو�ا   البلد؟ أحيرتف السبقة
ـصـداخل  جـزء كـن الصصـة«هـيا ) أ  العصـد   Complication( بب العصـد رس باع   الصصةن  الص

). عندكا ربجـع ٢٣٠ياكـه، ص  اژا» (ب ی اـاضاـساع الصباع يني الصو  یفيه األكور يعـها   يعض رنصهي ال
ياكيـات فلمـا رسـأل األم عـن  حزرنـة   أخواــه اليت ربيت با أيـواا   أخواــه، جيـد أكـه اـجب  نلیطه سنصب 

حالــة  امملــة هــي العصــد ، أل�ــا ـشــري نلــی). هــ ا ٣٠٤  وظ،حمفــ» (أخــَ  الشــبطي أيــاك«الســبب ـصــول لــها 
ب  ـظهــب ، ييصــه يعــدكا ـنصهــي الليلــة رعــود نلــیـصلــب األُكــور. مبــا أّ  فلفــالً قــد ـّعــود أ   ـــودي نلــی يةصــة كصـــو

 لكنه رباغت   عودـه ه ا، نذ رواجه حادثاً جيعله   كشاكل.
هـي أ ج الصصـة  النصيجـة «)   Climax( الـ ر   لـینليهـا ـلعـب د راً رـودي نن  العناصب اليت أشريت 

فـُّوهـة رنبـوع ـظهـب  ـشبه احنالل العصد . فال ر   نصهي نلیاليت ـ املنطصية لألحداث املاضية   هك ا اللحظة
)   ٢٣٣ادييـات داسـصاين، ص» (كا كا  خمصفياً كنـه طـوال الصصـة رئحتت األرض   رصبني للصا با املياا اماررة

 جوايـاً ملـا مسينـاا الصـباع. حينمـا ربلـغ فلفـالً خـرب حـبس أييـه هي املوضع ال ي جيـد فيـه الصـارئ  اخرياً ال ر  
ّكه رعلوها الوجوم   اييكسار، رصاثب يامو اـزرن   رداخلـه اــز  فيبكـي مث رـ كب كـا أ  جيد  ياتام السبقة

). ٣٠٤حمفـوظ، ص» (فيـه حـالل ن  البلد كله لصوص   ن  السـبقةا «مسعه كن الطال ، عندئٍ  رصول ألكه
 كشــكلة أ  فلفــالً اطمـئن يوجـود لصــوص غـري أييــه    جـد جوايـاً لســؤاله   اـرفعـت ـــدل علـی هـ ا العبـار 

 ذر تا   جتد جواياً للصباع املوجود فيها. فبهدا امملة ـصل األقصوصةالصباع يني فكبره املخصلفني. 
) رعــين النصيجــة النهائيــة لألحــداث Resolution( ن  اـلصــة األخــري  كــن اـبكــة هــي احنــالل العصــد 

كواضــــعهم، فيهــــا نكــــا  ا كصــــائب الشخصــــيات   اطالعهــــم علــــیاألســــبار   األلةــــاة، ـصحــــدد فيهــــ  اســــصباية
 ).٢٣٣ادييات داسصاين، ص كنافعهم   نكا كـارهم (
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احنــالل  األُقصوصــة ني مخسـة أســطب ـشــري نلــیكــن ، مل ربــق الــ ر   يعـد العبــار  الــيت جــاءت لصــدل علـی
طـه أسـبه كما كـايوا قـد ـعـّود ا بـا، ففـي صـباح اليـوم الثـاين اسـصيصظ العصد ، حي  اسصمبت اـيا  لفلفل   

 كس كّله.أ  قد يسي  الصهو  رنطلق نلیسنصب 
 

 )Charactersالشخصيات ( -۲
ليهم رصجه اـوار   نحداث   ذ حوهلم ـد ر األن ل،   الب ارة هم العماد األأقصوصة شخاص   األاأل

  أ  شخصية أ). ن  طبيعة األُقصوصة هي الرتكيز، فهي ـد ر حول حادثة ۲۹۰اهلاشم، صكنهم رنطلق (
حداث  الشخصيات   جمموعة كن العواطف رثريها كوقف كفبد   هل ا يـزدحم ياألأعاطفة كفبد  

 ).۱۴۹هدار ، ص(
حداث   للكشف عن هدف املؤلف  راء األصبحت الصصة اـدرثة ـصطلب كن الصارئ جهداً كبرياً أ

ر شخصياـه مبا ركشف عن الشخصيات   قد اـبع جنيب حمفوظ   قصصه ه ا املنهج الفين فصوّ 
حداث الصمع   كشاركصهم   ـوجيه ألی الصيم ايجصماعية   ـفاعلهم كع نصباعهم النفسي   يظباتم 

ن أ  رب ل جهدًا كبريًا   الوقوف علی كا ك لكن   حيد  ـاكة   يكناص للصارئحداث   ه ا األ
 ).۵۵۱ ۲غنيمي، صص ـدخب يه قصص جنيب كن ـيارات فكبرة   جوايب صباع يفسي (

صلية   الفبعية فكما ربد  كن األُقصوصة شخصية فلفل الوحيد ، لی األن  الشخصيات ـنصسم ن
كا طبرصة ـصدمي أفبعية. صليه   غريها كن الشخصيات كالطال    ةيائن الصهو    عائلة فلفل، أ

كا نكا كن خالل الشبح   الصفسري املباشب   هي طبرصة قدمية، نالشخصيات   الصصة فمخصلفة؛ 
عماهلم   سلوكهم كع قليل كن الشبح   الصحليل   هي طبرصة كفـلة   كثري كن الب ارات  الصصص أي

ار د   ـعليق   هو سبد الصصة فكـصدمي الشخصيات كن خالل ـصبفاتم   ـداعي األ اكن  اـدرثة 
). رسصخدم جنيب   ه ا األُقصوصة الطبرصة Stream of Consciousnessعلی طبرصة ـيار الوعي (

طه   ربسم شخصية أاُأل لی، رصور لنا الشخصيات كن خالل الشبح   الصفسري املباشب   حيبص علی 
 الالاعماله   رصف جوايبه حي  رصسع أكالئمة لواقعها فيصايع سنصب 

  ردع حصی رندفع ن  ايصطالحات يختلق اعصباطاً فللةالم كن امسه امدرد يصيب فما أعلی «... 
ه ياهلصاف   النداء علی الطلبات  حنو داعيه كالنحلة ...   هو   سبيل طموحه يركّف عن متبرن حنجـب

 .)۳۰۲حمفوظ، ص(» یمهيصها   يادي املوسيصأمهية اـنجب    الصهو  البلدي ــاهي أ  أل
للكاـب   طبرصة عبض شخصياـه أ  رصورهم كن خالل حبكاتم   كواقفهم   حدرثهم يعـهم 

  النفسيه لشخصياـه كع يعض   اـوار أ    حدر  كل كنهم لنفسه   للصاص أ  رصوسع   األحادر
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كسصعينًا ياـوار  عيهم الباطين. لصد اسصةل جنيب حمفوظ الفبص الساحنة لعبض شخصياـه ليصور با   
 كلما اـسع له الال كنها كارليا

ــه الطائلــة؟!«   «مث قــال دخــبا   »ـــ قــال يعـــهما أضــب  لكــم كــثالً يفــال  ... أـــدر   كيــف مجــع ثبـ 
ه الطائلة؟  Interior). هك ا جند فيها حدر  النفس (٣٠٣حمفوظ، ص» (فال  هل ـدر   كيف مجع ثبـ 

monologueفمــا أمجــل أ  «ل يفســه   رزّكــي الطــال    كالكهــم قــائًالا )   ذلــك عنــدكا رصحــدث فلفــ
 ).٣٠٤املصدر السايق، ص» (رصال ن  ه ا يلد لصوص! كا أمجل أ  رصال ن  السبقة   ه ا البلد حالل

طبصـة اجصماعيـة خاصـة  د دراسصها نذ كـل اسـم رـدل علـیألمساء الشخصيات   الصصة د ٌر أساس عن
طبصصــه الــدييا   الصمــع  اســم رشــري نلــی لشخصــية حكارصنــا األصــلية  هــو كــا احصفــل يــه الكاـــب، حيــ  

 املصبي   ه ا األكب رصـح   طيات الصصةا
يــني أحــا  الســبقة فعبفهــا   املهـد، فأّكــه ـ  هــي يائعـة د م ـ  حبكـم يشــاـه ـبيـی] لــص طـهــ فهــو [«

ل الســوداين فمولـع يــاخصالس يــائع الفـو  عــم سـنصبـنفـق أ قـات الفــباغ   اصـطياد الــدجاج الــال، أكــا أيـوا 
 ).٣٠٤املصدر، ص  يفس» (الصمصا    السبا رل كن أسطح البيوت

حول فكب   عاد  نذ ـبنی) «Static characterالصصصية، كن الشخصيات املسطحة( طهشخصية 
للشخصيات املسطحة  ، فالـوثب فيها اـوادث   يـأخ  كنها شيئاً. احد  أ  صفة يـصةري طوال الصصة

 ة  احد   الكاـب، فمما رسهل عمل الكاـب د   شك نيه رسصطيع يلمس   يظب الصارئ   كبري فائد
   هي يحتصاج نلی ـصدمي   ـفسري. أكا الصارئ أ  رصيم يناء ه ا الشخصية اليت ختدم فكـبه طوال الصصة

سهل ه كن الفإيه جيد   كثل ه ا الشخصيات يعض أصدقائه   كعارفه ال رن رصايلهم كل روم، كما ني
 ذات املسصوی شخصية طهك ا ). ه١٠٣جنم، ص» (عليه أ  رص كبها   رفهم طبيعة عملها   الصصة

د ، متثل صفة أ  عاطفة  احد    ـظّل   صباعها، غري املعص هي شخصية يسيطة«)   Flatالواحد (
اث أ  الشخصيات نةاء األحديواحيها  ا، نذا كن السهل كعبفة�ارصه حصی سائد  با كن كبدا الصصة

 ).٥٦٥، صهالل غنيمي» (اُألخبی
 

 )Point of Viewُأسلوب العرض ( -۳
ص روظّفه الصاص عند كصايصها. لصد اسصعا  كاـب فلفل يصيةة اسلو  عبض خكل قصة ـناسب أ

  ه ا البا ي إ). فOmnicient)   البا ي فيها هو عارف الكل (Third Personالـمري الثال  (
شخصيات الصصة   ركشف عما هو ليس يواضح  لكن تا رؤخ  علی عارف الكل  رصةلةل   خفارا

 حياياً.أ) Unreliableيه يرصدَّق كا رصوله دائماً فيصبح غريكوثوق يه (أ
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 )Environmentالبيئة ( -۴

خالق الشخصيات أا الطبيعي   يطهي كا رصصل يوسأييئة الصصة هي حصيصصها الزكايية   املكايية 
ساليبهم   اـيا    الكاـب رسصعني   رسم ييئة قصصه يالوسائل يفسها اليت رسصعني با   أ  مشائلهم  

  كن قباءاـه أا كما رلصصط ه ا ياملالحظة   املشاهد  طهسبد اـوادث أ  رسم الشخصيات   هو رلصص
لی البيئة نالكصا   يعضثناَء جتاريه   اـيا . رصجه أ طه  رنسجها خبياله كعصمدًا علی كا رلصصأاخلاصة 

جواةرة طبصة كعينة كن الناس كطبصة الرب  لی ـصوربن  قد ـصص يعـهم ييئات كعينة   قد رصجهو   احمللية
 ).۱۰۸-۱۱۰جنم، صصالصةري  اليت كايت كوضع عنارة جنيب حمفوظ   قصصه ايجصماعية (

�م عندكا رصصفو  ا ألذ ركشف عن سبائب شخصياتنن  للمكا    الصصة اـدرثة د رًا ييأس يه 
جواء كةلصة فه ا دليل علی اييطواء ال ايت أم   حينما رصعو    طهجواء كصسعة ردل علی ايبساأ  

 ).۴۴ادييات   فلسفة، صعند الشخصيات (
ذ ـشصمل علی املوقع امةبا  نالبيئة هي عنصب هام   ـصورب الصصة   حتبك الشخصيات فيها 

  العواكل الثايصة  رة   غريها كما ـعين جمموعة الصویة ايجصماعية   الفكب جواِء اـاكمة السياسيأ  
أ  دييا، ـلعب د رها    أ   سطی أرسصصباطية الطارئة اليت حتيط يالفبد   ـؤثب   ـصبفاـه   قد ـكو  

 كن عامل الصصة. أكا البيئة   كن خالل  صف البيئة رصرت  الصارئ ـطور األحداث   حيا  األشخاص  
املدرنة املصبرة يأحيائها الشعبية   قصص جنيب حمفوظ   ر اراـه فصسصةبق حيزًا ييأس يه كما رالحظ 

 ـصوربا مايب كن ه ا األحياء الشعبية   حاراتا   اـكارة اليت حنن يصددها.
األقـل ييـت فصـري أ  قـل حجـب   أ  علـی   ذلك كنطصة دييـا كـن املدرنـة طه سنصبرصور الكاـب كنبت 

 اـاكمــه علــی اـالــة ايقصصــادرة   ايجصماعيــة  الثصافيــة ســب  يكاكلهــا   رلمــح نلــیكصواضــعة ضــمت فيهــا أ
الصمع   كأ  هل ا األكور  طئه خاصـة   يفـس الصـاص، رصـور جنيـب ييئـة ـعـاين كـن سـياد  الفصـب الثصـا  

 م كن الناس.  ايقصصادي   ـكايد ايصهاك الصوايني   رعاين كنها الشعب املثصف   غريه
كن البيئات املشاركة   األُقصوصة هـي قهـو  السـعاد ، هنـاك خمصلـف كـدّخين النارجيليـه   امـوة   رّ اد 

» ركــن كنهــا رســمب     رلعبــو  النــبد   حيصســو  الشــاي  الزجنبيــل فيــأ    نلــی«د   الشــاي   الزجنبيــل النــب 
ات ايجصماعيـة   ـصاليـدها نذ ـشـري نليهـا الصهو  سيطب  الـوضاء   العاد ). جند علی٣٠٢   ٣حمفوظ، ص(

ــداء الطــال  امالييــب   ايصعــاهلم يعــض  الصــور املســصنبطة كــن الــنص حنــو ـــدخني النارجيليــة   امــوة ، اـر
الصباقيب   احصساء الشاي   الزجنبيل. قلما حيـب هـ ا البيئـة املثصفـو    كـرباء الصـوم   كـن عنـدهم ككايـة 

  صمعــو    الصهــو  تــن رــنخفض كســصواهم اجصماعيــاً   ثصافيــاً أ  كــن املــدكنني تصــاة    الصمــع، فالــ رن جي
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الطبصة الدييا لةالٍم هو ركـز ممهـور الشـعب الفصـري الـ رن رعيشـو    ظـب ف  كن رشبههم. ه ا رشري نلی
 جمصمعهم السيئة اليت يـالئم اسصمبار اـيا .

) ٣٠٢املصدر السايق، ص» (ايصصاف اليل صیكن طلوع الصباح ح«ا  الصصصي هو ربد  أ  نطار الزك
ي رسصةبق األريعينات كن الصب    شك اـب  العاملية الثايية عندكا   العشبرن   علی    اإلطار الصاـر
 كا  الشعب املصبي رصايع فيها حبرصها   اسصصالهلا.

 
 )Conteneـ المضمون (٥

) Subjectا. ـصلـف املــمو  عـن املوضـوع (  اخلـيط املشـد د يـني كواضـعه نيه اموهب الكاكن   الصصة
، أكـا املــمو  فهـو تـا رشـصمل عليـه املوضـوع لصصـة راً لجـ ؛ أ  املوضوع رعين الفكب الكلّـي الـ ي رعصـرب 

ن  اـــب  ـشــّصت العالئــق ، حنــوا جــزاء امملــةفيهــا أ عبــار ٍ  و  حيصــوي علــی). هكــ ا املـــم٢١٩داد، ص (
 مجله كا حنوا اـب . أ  كفبدات يـنطوي علی لمةلكن املوضوع حْسُبه ك .اإليسايية

. أكـا يـةالبع باء  اـّكـام   ختطئـةفلفـل رلّخـص   كلمـات أمههـاا يـ أقصوصـةن  املوضوع ال ي ـشمله 
ـ فيمـا سـبق ـ عنـدكا ل أ  اـكـم ملـن غلـب. نيّنـا رأرنـا الكـالم ملــمو�ا فهـيا اـكـم أسـاس العـد قصـاری
ه ا   جبمية صةري  عم سنصباـركب     حصياجـاً، اتمـه اـكوكيـو  يالسـبقةسبق لباساً ـافهاً حتصاج اليـه أســب

 اء كوظف حكـوكي كبـري، فاكصفـت جبرـد رعلمها اهللا، أكا عند اـرش قبـوا عليه مث ساقوا الی السجن ملد 
 هـــ ا  احـــٌد أككـــن رـــد«كـــن جبائـــد البلـــد يايصشـــار هـــ ا اخلـــرب ألســـبا  يرعلمهـــا ني اهللا،   حنـــن يعلـــم أ  

عـن غيايـات السـجو  ني أ  العدالـة يــزال    روجد غريا كثري   يرنـاي بـم العدالة أ  ـصل نليه كصادفة
ـ أفظع   أضّل سـبيًال. هـ ا فةريهم ـ   ايصم ـعلمو  كن أعين  املوظفني، عنهم   ليس الداء قاصباً علی ةالة

 ).٣٠٣حمفوظ، ص» (ت الصصور!كما رنبةي يكصألت السجو    خل  قيم يه كيزا  العدالةيلٌد لو أ
 

  النتيجه
فلفــل كــن يــواكري  أُقصوصــة املـــمو . مبــا أ الشــكل    اَ  رصنــا ل هــ ا الــنص كــن يــاحصني مهــاا للصــاری  ن ّ 

يكاكلهــا، نذ قّلمــا مل  ناصــب الصصــةع و كــن يعــض العيــو ، لكنهــا حتصــوي علــی  أ�ــا يختلــ الصصصــيةجنيـب 
أ  جنيبــاً قــد اعــرتف يالشــكل الصصصــي   اـبــع أســلو   رــدل علــی كاـــب تــا جييــد أثــبا   هــ احيصفــل يــه ال

كــمويني ييـأس  جندها ـنطـوي علـی عندكا يصةلةل   طّيات األقصوصة الصصه املعصاد عند كّصابا. ك لك
مجهــور الشـــعب ـشـــكل  الســبقة عنـــد طبصــة لكاــــب قــد اهـــصم يظــاهب  فصـــب أدت نلــی، ربــد  أ  ابمــاا ا يً 

يـصحـدد عنـد  دفاً رنـصج عمـا سـبق   هـو أ  السـبقةالدييا. ثايياً، لصد ـايع حمفوظ هـ املصبرني   هي الطبصة
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  السـوق حنـو   الصـبض  �ـم   حصـاية كـن الصهمـةاـكـوكيني ني أ ه ا الطبصة يل ـشمل اآلخبرن خاصـة
 .بقةصابا الصمع املصبي   هي الساليت اي املشاكل ايجصماعية السبحو ، فمدار الصصة كعامة نحدی

شــــكالً  أ  قصـــص جنيــــب الصصـــري  جتــــدر يالعنارـــة   ـســــصحق الدراســـة صــــارئ تـــا كـــــیقـــد رعـــرتف ال
مهــــا تـــا رؤخــــ  علــــی ) Explanation( يايــــة   الصـــباحةاإلن   كــــموياً، لكنــــه يرنهـــاا كــــن أ  رعيبهـــا. 

  هـ ا علـی )Showingحيل حملهما العـبض   اإلراء  (الصارئ، فياحّب ا لو  الكاـب، أل�ما أقّل ـأثرياً علی
أ    كــن املسصحســن  الصــباحة لــین  الصجــأ  كثــرياً كــا اســصعا  جنيــب عنــد كصايــة هــ ا األُقصوصــة ياإليايــة

 رسـصمصع يصـباء  الصصـة كـن نصج ينفسـه نذ هـو أكثـب ــاثرياً علـیرفسبها   رسص رعبض األكور، فيرتكها للصارئ
   كن رسصمع نليها.

ايع أصحا  املصايت احملرتكو  كا رندرج فيه األد    أخريًا ربجو كاـب ه ا األسطب أ  رص
 الصصصي ليجد املوضوع ككايصه املبكوقة   األد  العب    نربا .
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 فلفل و عناصر داستان
 

 ن ابويسانيدكتر حسي
 دانشگاه تربيت معلم تهران

 چكيده
. اين نوع ادبي توجه نويسندگان بزرگـي را بـه خـود    دارداي در ادبيات عربي  داستان كوتاه جايگاه ويژه
 .بدل شده استانواع ادبي نزد خوانندگان  ترين محبوبجلب نموده و به يكي از 

تـوجهي   شهرت يافتـه و تعـداد قابـل    نجيب محفوظ از نويسندگان معاصري است كه در اين زمينه
» الجنـون  همـس «اي با نام اما از اين تعداد فقط مجموعه ،تحرير درآورده است داستان كوتاه نيز به رشتة

 به چاپ رسيده و در اختيار خوانندگان قرار دارد.
كنـد. ايـن داسـتان، زنـدگي      نام داستان كوتاهي است كه در ايـن مجموعـه خودنمـايي مـي    » فلفل«
مشغول به  خانه كشد كه در مقابل مبلغي ناچيز حاضر شده است در يك قهوه اي را به تصوير مي بچهپسر

با دسـتبرد بـه    ،خود هاي روزمرة فقيري تعلق دارد كه والدينش در كنار فعاليت كار شود. وي به خانوادة
سـط  خـانواده تو  شـود تـا پـدر    همين امر باعث مـي  .كنند سپري مي را ارزش روزگار اشيايي ناچيز و بي

منصـبان حكـومتي نيـز بـه چشـم      اما در اين فضا صـاحب  ،زندان شود نيروهاي امنيتي دستگير و روانة
 تر از هرگونه تعقيب و محاكمه مصون هستند. خورند كه با وجود ارتكاب جرايمي بزرگ مي

ي آن  نـده دهمقاله تالش نموده است با بررسي شكل و محتواي اين داستان، عناصر تشكيل نويسندة
 و از اين طريق به نتايج موردنظر دست يابد. كندرا تحليل 

 

 .الجنون، فلفل نثر عربي، نجيب محفوظ، داستان كوتاه، همس كليد واژگان:
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