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نبذة عن حياة  الكاتب

.1911ديسمبر 11ولد في ●

.شرالسابع عوهو ابنبدأ الكتابة ●

شرت روايته األولى في عام ●
ُ
.  1939ن

ياته اشتهر في العالم العربي بروا●
ر قص"و " بين القصرين: "الثالث
ِرية"و " الشوق 

َّ
".  الُسك

حصل على العديد من الجوائز ●
.واألوسمة

بحي 2006توفي في أغسطس ●
.العجوزة بالجيزة ي ب مح  ج 

 
وظن

 
ف



ملخص القصة

لذي حكاية عن شاب اشتهر باسم فلفل ا•
يعمل في محل القهوة أي في ركن 

.النارجيلة

م  من الطالب في يوم من األياجاء جماعة •
ة إلى محل القهوة ويتناقشون عن قضي

.  بلَد لصوص  رشوة وقال أحدهم إن هذا 

حقيقة أعجب فلفل بهذا الكالم ألنه في ال•
.تربى بين أحضان السرقة

حينما عاد فلفل إلى بيته، وجد أمه •
ه إن حزينة وأخواته باكيات حتى قالت أم

.  والده قد اتهم بسرقة الثياب

أي قال فلفل ألمه عما سمعه في املساء•
ل هذا بلد لصوص وأن السرقة فيه حال

. حتى لطمته أمه

فلفل وفي صباح اليوم التالي، استيقظ•
مس بكل نشاط وقد نس ي ما حصل في األ 
ولى والذي يظهر أنه لم تكن هذه املرة األ 

رطة بل التي يذهب فيها أبوه إلى مركز الش
.كانوا يأخذونه مرارا وتكرارا



األحداث

الم بدأت القصة بالتعرف إلى الغ•
ه اشتهر باسم فلفل واسمالذي

الحقيقي طه سنقر وعمره قد 
.  تجاوز الثانية عشر

يعمل في ركن النارجيلة كان•
في محل القهوة، وهو( الشيشة)

يعمل بكل نشاط وحيوية وال 
يتوقف عن تمرين حنجرته 

بالنداء على الطلبات في محل
. القهوة

املقدمة( 1

جاء جماعة من الطالب إلى محل القهوة •
وهم في الوقت نفسه يتناقشون عن 
يبر قضية الرشوة التي يحترفها موظف ك

ة هذا بلد السرق: "حتى قال أحد الطالب 
! ". فيه حالل

قط كان فلفل في البداية يظن أن أباه ف•
لك الذي يسرق ولكن بعد االستماع إلى ت

ون املناقشة، بدأ يدرك أن هناك من يحترف
. بوهالسرقة في مستويات عالية مما عليه أ

الصراع ينشأ من اصطدام فكرين •
هل"مختلفين وظهر فيه سؤال واحد أي 

ن يحترف السرقة أبوه فقط أو يوجد آخرو 
"يحترفونها في البالد؟

الصراع( 2



س وصل إلى فلفل الخبر عن حب•
.أبيه باتهام سرقة الثياب

كانت أمه حزينة فعندئذ تأثر•
.فلفل بالجو الحزين فبكى

قال فلفل ألمه عما سمعه في •
أي هذا بلد السرقةمحل القهوة  

.فيه حالل وهذا بلد لصوص

ن لم تحتمل األم على ما سمعته م•
م ابنها فطلبت منه أن يسكت ث

.لطمته على وجهه

الذروة( 3

رجع فلفل إلى بيته ووجد أمه ال تزال•
ته مستيقظة وهي حزينة ومنكسرة وأخوا

.  أيضا كانت باكيات

فلفل كان يتساءل عما حدث حتى سأل•
أخذ : "أمه عن سبب حزنهم فقالت أمه

".الشرطي أباك

التشويق( 4



الخاتمة( 5

يقظ في صباح اليوم الثاني است" 
..."فلفل وقد نس ي كله

لى ثالثة أسطور أخيرة تشير إ•
الخاتمة حيث استمرت حياة 

فلفل وكأن ال ش يء حدث 
. باألمس

في صباح اليوم الثاني -•
ى استيقظ فلفل وانطلق إل

محل القهوة وهو قد نس ي 
. كأنه ولد من جديدو أمس كله 

عائلة فلفل•
مجموعة من الطالب•
ةزبائن في محل القهو •

الثانوية( 2

فلفل•

(البطل)الرئيسة ( 1

الشخصيات



الحبكة

من حيث التركيب

قوم الحبكة املتماسكة ألنها ت
.على حوادث مترابطة

من حيث املوضوع

ة على الحبكة البسيطة ألنها مبني
.  حكاية واحدة فقط

:الحوار

هذا :  "فقال واحد منهم متحمسا... »•
واحد أمكن يد العدالة أن تصل إليه 

أى مصادفة ويوجد غيره كثيرون ال ين
بهم عن غيابات السجون، إال أن 

»" العدالة ما تزال ضالة عنه 

هذا بلد: "حتى صاح أحدهم غاضبا...» •
»!" السرقة فيه حالل

أخذ "فقالت له قبل أن يسألها ...» •
»" الشرطي أباك

يةالتقنية القصص



يالبعد النفس ي العاطف( 1

:فلفل
خفيف الحركة والنشاط والحيوية ●
كان سعيدا حينما يعمل في ركن ●

النارجيلة
يشعر بالخوف حينما رأى أمه حزينة ●

وأخواته باكيات
باه يشعر بالحزن حينما بلغ الخبر أن أ●

قد اتهم بالسرقة

:عائلة فلفل
حزينة جدا بسبب األب قد اتهم ●

بالسرقة

:فلفل
لم يذكر أي ش يء عن البعد الجسمي ●

الخارجي لفلفل 

:جماعة من الطالب
يرتدون عادة الجالبيب ●
بعضهم ينتعلون القباقيب●

البعد الجسمي الخارجي( 2

ب عاش فلفل وعائلته مع جمهور الشع●
ضان الفقير وفلفل كان يتربى بين أح

.السرقة

البعد االجتماعي( 3

أبعاد الشخصية



البيئة

ةالبيئة املكاني( 3

املدينة، مصر•

منبت طه سنقر•
(  فلفل)

محل القهـوة•

القرن العشريناألربعينات من •

الليلالفترة الصباحية حتى منتصف•
»يلمن طلوع الصباح حتى انتصاف الل»

البيئة الزمانية( 2
يةالبيئة االجتماع( 1

القهوة وسيطرة الضوضاء والعادات •
ـا االجتماعيـة وتقاليـدها إذ تشـير إليه
الصـور املسـتنبطة مـن الـنص نحـو 

ضر قلما يح. تـدخين النارجيليـة والجـوزة
مـن هـذه البيئـة املثقفـون كـبراء القـوم و 

.عنـدهم مكانـة ممتازة في املجتمع

ن في جمهور الشعب الفقير الذين يعيشو •

.ظروف سيئة

سـيادة الفقـر الثقـافي و االقتصادي•
ها وتكابد انتهاك القوانين ويعاني من

.  الشعب املثقف وغيرهم من الناس



املفردات 

تَّ =قباقيب 
ُ
ْعُل ت  من خشبالنَّ

ُ
ذ
َ
خ

سكت وعجز عن التكلم= وجوم 
من كثرة الحزن أو الخوف
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