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 لصباح الدين على دراسة تحليلية   إبريق الشاى"”çaydanlık“قصة 

 صباح على الطباخ
قسم اللغة التركية وآدابها، كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر، القاهرة، 

 مصر.

 sabahali.2056@azhar.edu.egالبريد اإللكترونى: 

 الملخص:

األدب التركى فى فترة  صباح الدين على روائى وقصاص ذو مكانة هامة فى
عصر الجمهورية؛ لما كان من تصويره للواقع فى أعماله بعين الراصد الناقد، 
فهو يهتتم بالماتا ا اتجتماةيتة ويوجته القتارف للتفكيتر فيهتا، وكتان  عتمتد فتى 
قصصه على أحداث سمعها أو رآها أو عا اها بنفسه. والقصة محا الدراستة 

الواقعيتة التتى ترصتد بع تا  متن ماتا ا هى إحدى تلك القصت  اتجتماةيتة  
وسلبيات المجتمع وتوجه القارف للتفكير فى حلول لها. وهتاا هتو حتال الكاتت  
التتتاى ارتتتتهر بهتتتاا التوجتتته، فهتتتو يرستتتت للاتتتيم الجيتتتدة وينتقتتتد الستتتلبيات. ولقتتتد 
تتتوفرت عناصتتر البنتتاى الفنتتى فتتى القصتتة محتتا الدراستتة متتن عنتتوان وم تتمون 

ة فنيتتة وزمتتان ومكتتان، ممتتا ستتاعد فتتى نجتتاح ورخصتتيات وستترد وحتتوار وحبكتت
 القصة .

 صباح الدين على، قصة، دراسة، الواقعية، اتجتماةية.  الكلمات المفتاحية:
  

mailto:sabahali.2056@azhar.edu.eg


 

çaydanlık 

2160 

The story of çaydanlık "teapot" 
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Abstract: 

Sabahattin, a novelist and storyteller with an important 

place in Turkish literature during the period of the 

Republic. As he portrayed reality in his works with the 

eye of a critical observer, he cares about social problems 

and directs the reader to think about them, and used to 

rely in his stories on events he heard, saw, or experienced 

himself. The story under study is one of those realistic 

social stories that capture some of the problems and 

negatives of society and direct the reader to think of 

solutions to them. This is the case of the writer who 

became famous for this crownIt reinforces the good 

values and criticizes the negatives. The elements of the 

artistic structure in the story under study were provided in 

terms of title, content, characters, narration, dialogue, 

artistic plot, time and place, which helped in the success 

of the story. 

key words: Sabahattin Ali, story, study, realism, social. 
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 المقدمة 
ب البحث  هاا  "دراسة   خت   الااى  "  Çaydanlıkقصة  إبريق 

، تناولت  فترة عصر الجمهورية  أدباى    ؛ أحد الدين علىلألدي  التركى صباح  
القصة   دراسة  الباحثة  وفنيةفيه  موضوةية  صدرت دراسة  ضمن   .  القصة 
" القصصية  الجديد Yeni Dünyaالمجموعة  العالم  وتناقش  م.  1943عام   " 

هاه القصة فكرة فساد الموظفين الحكوميين وكاا فكرة الافقة، وتدور أحداثها  
غرفة   حيث  المستافيات  إحدى  فى  المرضى  المساجين  أحد  لسان  على 

بال أرخاص  خاصة  أربعة  تحوى  كا  ف  غيره،مساجين  للقارف صفات  يصور 
م من  وما  عانيه  وسب  سجنه  الاخصيات  تلك  من  وترخ   توالى رض، 
هاا   أن  ومع  السجناى؛  المرضى  هؤتى  أحد  ويتوفى  كان  األحداث  المتوفى 

أو  المساجين  سواى  معهم  يتعاما  من  كا  مع  اللسان  وسليط  فاسدا   موظفا  
تأثر    أن  الطبي  وغيره، إت الاى كان  قوم على خدمته قد  القروى  السجين 

لى التنصا من  بوفاته، فى حين تنكر له أهله بعد وفاته األمر الاى وصا إ
واجبهم نحوه فى الدفن أو مجرد رراى كفن له، فقد كان ما يهمهم فقط هو  
مع   ماادات  لحدوث  وصا  الاى  األمر  متعلقاته  جميع  على  الحصول 
الموجودين فى السجن للحصول على إبريق الااى خاصته، فما كان من هاا 

ك  منه الماى  السجين الاى كان  خدمه رغم فقره إت أن تكفا باراى إبريق  س
 على قبره فور علمه بأنه سيدفن دون كفن. 

الااى"  "إبريق  القصة  لعنوان  الكات   اختيار  سب   أن  الباحثة  ترى 
على   يرجع إلى نظرة أها المتوفى ألهمية إبريق الااى هاا حيث كان مقدما  
 حدث وفاته ومن سيقوم بدفنه وكيفية الدفن، فكأن إبريق الااى هو ما تدور
والايام   الفقيد  على  حزنهم  إظهار  من  فبدت   الوقت،  ذلك  فى  حوله  حياتهم 
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بإجراىات استالمه ودفنه أظهروا حرصهم الغري  على الحصول على جميع  
رئ   أهم  فقدوا  فكأنما  ثائرتهم،  ثارت  اإلبريق  لم  جدوا  وعندما  متعلقاته، 

ما كان المتوفى  بالنسبة لهم، وربما أراد األدي  إ صال القارف إلى فكرة أنه ك
بطرق ماروعة وغير ماروعة؛ فقد ورث   يصا  على جمع المال فى حياتهحر 

أهله تلك الصفة عنه فكانوا أرد حرصا  على األرياى الماد ة ولو حقرت من 
 حرصهم عليه رخصيا . 

 ينقسم هاا البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث 

 المبحث األول بعنوان: حياة األدي  وأهم أعماله. 

 المبحث الثانى بعنوان : موضوع القصة محا الدراسة. 

 المبحث الثالث بعنوان: الق ا ا التى ت منتها القصة 

 المبحث الرابع بعنوان: دراسة فنية للقصة 

 المبحث الخامس بعنوان: أسلوب الكات  

 يليها ثبت بمصادر ومراجع البحث  ثم خاتمة ت م أهم نتائج البحث،
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 المبحث األول 

 الكاتب وأهم أعمالهحياة 

 حياة الكاتب  :أولا 
فتتى الختتامس والعاتترين متتن رتتهر فبرايتتر عتتام ولتتد صتتباح التتدين علتتى 

ه" فتتى بلغارستتتان "أردينتتو ومولجينتتگرى دره" التابعتتة لستتنجق "گتتم فتتى "ا1907
، والتتتده هتتتو علتتتى صتتتالح التتتدين التتاى كانتتتت  بيعتتتة عملتتته فتتتى الجتتتيش حاليتتا "

قتتتا بتتتين الكثيتتتر متتتن األمتتتا ن، ووالدتتتته العثمتتتانى قتتتد فرضتتتت علتتتى األستتترة التن
 .(1)حسنيه هانم

عتتترن عتتتتن والتتتتده أنتتته رتتتتخ  رقيتتتتق حستتتا  مولتتتتع بتتتتاألدب، وكتتتتان 
"ثتروت  ت تلتك الفتترة مثتاومتابعتا  جيتدا  لمجتال  (2)توفيتق فكترت   ألدي  صد قا  ل

عمتا فتى الجتيش العثمتانى ورتارا فتى العديتد متن الحتتروب  فنتون" و"اجتهتاد"،
م( وتتتترا الجتتتيش، ثتتتم استتتتقر فتتتى 1912-1911فأصتتتي  فتتتى حتتترب البلقتتتان)

 م أثنتاى1914ان تم للجتيش مترة أخترى عتام أدرميت وعما بها بالبقالة، لكنته 
 

1-Bedri Aydoğan, Sabahattin Ali’nin yaşamı ve yapıtlarına genel bir 

bakış, Çukuruva Üniversitesi Basım evi Müdürlüğü, Adana, 2014, 

s.16. 
يناير    - 2 من  األول  فى  ولد  توفيق،  محمد  الحقيقى  اسمه  فكرت:  فى  1867توفيق  م 

تعلي تلقى  فوزى  استانبول،  ومعلم  ناجى  معلم  أمثال   أدباء عصره  على  ورجائى  مه 
نور   كان شاعراً يعكس من خالل أشعارهف،  فاتجه لكتابة الشعر تأسياً بهم  زاده أكرم؛

اإلنسان،   فنون عام  األمل والفضيلة وحب  م، وتوفى عام  1896ترأس مجلة ثروت 
 م.  1915

Bakınız: 

-Nihad Sami Banarlı, Resimli Edebiyatı Tarihi, Milli Eğiti Basım 

Evi, İstanbul, 19983, S.1029 

-Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Kültür ve Türizm Bakanlığı 

Yayınları, 1.Baskı, Ankara, 1986, s.7-8. 
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نتتتتاق قلعتتتته، ثتتتتم أحيتتتتا للتقاعتتتتد عتتتتام ݘالحتتتترب العالميتتتتة األولتتتتى، وأرستتتتا إلتتتتى 
 (3)م.1918

صتتباح التتدين علتتى تعليمتته فتتى مدرستتة "الفيوضتتات العثمانيتتة" فتتى بتتدأ 
، (5)نتتتتاق قلعتتتتهݘ، ثتتتم انتقتتتتا والتتتتده إلتتتى (4)م1914أوستتتكودار باستتتتتانبول عتتتتام 

، وأغلقتتتت (6)فبتتتدأت الحتتترب قبتتتا أن يتتتتم صتتتباح التتتدين علتتتى تعليمتتته اتبتتتتدائى
يتر المدار  بسب  ذهتاب جميتع المعلمتين إلتى التعبلتة العامتة؛ فانتقتا إلتى إزم

صتباح  ، وأقتام(7)م1921ثم إلى أدرميت التى أتتم بهتا المرحلتة اتبتدائيتة عتام 
أ تة مدرستة، وعنتدما الدين فى استانبول عاما  كامال  لدى خاله دون اتلتحتاق ب

التحتتتتق بمدرستتتتة المعلمتتتتين حيتتتتث تختتتتر  فيهتتتتا عتتتتام  (8)ريتتتتثانتقتتتتا إلتتتتى بتتتتالى ك
 

3 -Asım Bezirci, Sabahattin Ali yaşamı, kişliği, sanatı, hikayeleri, 

romanları, Evrensel Kültür Kitaplığı, İkinci Basım, Şubat 2007, s. 

9-10.   
4 -Seven Gül Sönmez, A’dan Z’ye Sabahattin Ali, İkinci Baskı, Yapı 

Kerdi yayınları, İstanbul, 2017, s.11. 
قلعة: هى مدينة فى منطقة مرمرة، أنشأت على الجانب األناضولى من المضيق  ݘناق - 5

م فى عهد السلطان  1360الذى يحمل نفس اإلسم، دخلت تحت الحكم العثمانى عام 
 مراد األول. 

-İsalm Ansiklopedisi,Tükiye Diyanet Vakfı, 8.Cilt, s.197. 
6  - Kemal Sülker, Sabahattin Ali Dosyası, Ant Yayınları, İstanbul, 

Kasım 1968, s. 7. 
7 - Asım Bezirci, a, g, e, s.14. 

الغربى    - 8 المجرى  المتكون فى  السها  بالى كثير: توجد فى منطقة مرمرة، وتقع غرب 
ترتفع   البحر، وتعد مركزا  تجاريا  فى   130لنهر صوصورلق،  متر عن مستوى سطح 

مناخها   حيث  الزراعة،  كانت مجال  أنها  المنطقة  هاه  عن  وعرن  للزراعة،  المناس  
اإلسم جاى من   بهاا  أن تسميتها  التاريت، ويعتقد  قبا  بالسكان منا عصور ما  مأهولة 

 إسمها القد م "باليو كاسترو". 
-İsalm Ansiklopedisi,Tükiye Diyanet Vakfı, 5.Cilt,12-13. 
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ثم عما معلما  فى يوزجات لمدة عتام، وفتى هتاه األثنتاى كتان يتتم   (9)م.1927
إرستتال بعثتتات متتن خريجتتى مدرستتة المعلمتتين إلتتى ختتار  التتبالد لتتتعلم اللغتتات 
األجنبية؛ فتقدم لالختبار واجتتازه ثتم بعتث إلتى ألمانيتا، ولتم  كتتب هنتاا بتتعلم 

رو  بصتفة األلمانية فقط؛ با تعرن كالك على األدب الغربى وقرأ للكتاب الت
خاصتتة، وكتتتت  أرتتتعارا  وقصصتتتا  كثيتتترة، لكنتته اضتتتطر للعتتتودة إلتتتى تركيتتتا قبتتتا 

نتيجتة وذلتك  إتمام عامين بعد أن كان من المقرر أن  ظا هناا أربعة أعوام؛
تعرضتتته للم تتتا قات متتتن قبتتتا الطلبتتتة األلمتتتان، وبعتتتد العتتتودة تقتتتدم تختبتتتارات 

أللمانيتتتة فتتتى المدرستتتة الكفتتتاىة فتتتى معهتتتد تربيتتتة الغتتتازى، وعتتتين معلمتتتا  للغتتتة ا
التاى  (11)ت متكوتعترن فتى تلتك الفتترة علتى نتاظم ح ،(10)اإلعداد تة فتى آيتدين

فقتتام  ،" القمتتر المصتتورResimli Ay تتان  عمتتا ستتكرتيرا  ومعتتدا  فتتى مجلتتة "
صتتتباح التتتدين علتتتى بناتتتر أولتتتى قصصتتته الواقعيتتتة فتتتى تلتتتك المجلتتتة وكانتتتت 

 .(12)م1930أى "قصة غابة" وذلك عام  " Bir Orman Hikayesiبعنوان"

م بالايتتام بالدعا تتة للنظتتام الاتتيوعى؛ فاتتب  1931اتهتتم األديتت  عتتام 
، وبعد خروجه من السجن عين (13)عليه وحبس ثالثة أرهر حتى ثبتت براىته

 

9 - Bedri Aydoğan, a, g,  e, s. 61. 
10 - Ayni esr, s. 61-62 

م، لفت اتنتباه فى  1963م وتوفى عام  1902ناظم حكمت: راعر تركى ولد عام  - 11
الااعر   لهاا  األسلوب والموضوعات، كان  التى  ستخدمها عالوة على  باللغة  أرعاره 
المتحمس الاى قام بالدعا ة للايوةية أسلوبا  خطابيا  مؤثرا ، وعلى الرغم من قصائده  

ر فيها مااعر الح  إت أن تأثيره ورهرته كانتا بسب  قصائده التى الغنائية التى  صو 
 .يدعو فيها للايوةية

-İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah 

Yayınları,5.Baskı, İstanbul, Ekim 2005, s.54.  
12-Seven Gül Sönmez, a, g, e, s. 11 
13 - Bedri Aydoğan, a, g, e, s. 61-62. 
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م بتدأ 1932مدرسا  للغة األلمانية فى المدرسة اإلعداد ة فى قونيته، وفتى عتام 
فتى رتكا سلستلة   "  يوستب القويوجتوقلىKuyucuklu Yusufناتر روا تة "
، ومتترة أختترى نتيجتتتة (14)" األناضتتول الجديتتدةYeni Anadoluفتتى جريتتدة "

ورا فتتى أحتتد المجتتالس حكتتم عليتته إلقائتته رتتعرا  يهجتتو فيتته مصتتطفى كمتتال أتتتات
قونيه  ىنم( مابين سج1933-1932خالل عامى )بالسجن لمدة عام، فتنقا  
بقتتانون العفتتو بمناستتبة متترور عاتتر ستتنوات علتتى  وستتينوب إلتتى أن أفتتر  عنتته

ط  متتن وظيفتتته، فعنتتدما (15)إناتتاى الجمهوريتتة ، وأثنتتاى فتتترة ستتجنه كتتان قتتد رتته
ارط إعالنه تغيير وجهة نظتره القد متة؛ بكان قرار عودته لعمله مرتبطاً  خر   

" Benim Aşkımم بناتر رتعر  متدح فيته أتتاتورا بعنتوان"1934فقتام عتام 
" الوجتتتود، وعتتتين بجانتتت  وظيفتتتته التدريستتتية رئيستتتا  Varlıkحبتتتى فتتتى مجلتتتة "

م، 1935لمكتتت  إدارة الناتتر فتتى وزارة التربيتتة القوميتتة، ثتتم كتتان زواجتته عتتتام 
 وزارة التربيتة القوميتة، وبتتدأفتى إدارة الناتر بتت أصتبح رئتتيس قلتموفتى ذات العتام 

 اإلعداد تة الثانيتة فتى قونيتة، المدرستة فتى العمتا فتى تتدريس اللغتة األلمانيتة
الطاحونة، وفى  "Değirmenونار فى نفس العام مجموعة قصصية بعنوان"

وولتتتدت ابنتتتته الوحيتتتدة  ،بالخدمتتتة العستتتكرية برتبتتتة متتتالزمم التحتتتق 1937عتتتام 
فيليتتز فتتى نفتتس العتتام، وبعتتد خروجتته متتن الخدمتتة العستتكرية عتتين فتتى مدرستتة 

م تتتم استتتدعا ه 1940م، وفتتى عتتام 1938المعلمتتين الموستتياية فتتى أنقتترة عتتام 
، ثتتم استتتدعى متترة أختترى عتتام نيتتة بستتب  الحتترب العالميتتة الثانيتتةللجتتيش متترة ثا

أتتتتم ناتتتر  عتتتام كتتتان قتتتد انقيرى، وفتتتى نفتتتس هتتتاا الچتتتم وأرستتتا إلتتتى 1943
وكتالك  " مادونتا ذات المعطتب الفترو،Kürk Mantolu Madonnaروايتته"

 

14 - Seven Gül Sönmez, a,  g, e, s. 12 
15 - Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali, Dergah Yayınları, İstanbul, s. 1. 
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م  1945د، وفتتى عتتام " العتتالم الجديتتYeni Dünyaمجموعتتته القصصتتية "
بأمر الوزارة، فارع فى إصدار جريتدة متاركو بارتا متع عزيتز   أقيا من وظيفته

، ثم اتهم بإهانة مجلس األمتة التركتى الكبيتر ومجلتس التوزراى بستب  (16)نسين
 Büyük" فى  داىال ا العلالىو"  "Adalet Koridorlarındaمقاتتته: " 

Tehlike"    "  الخطىر البب ىىر فى  ةر"ىىلZincirli Hürriyt"  الحر"ىىو

متتن ختتالل مناتتوراته فتتى مجلتتتة  (17)هتتم كتتالك بإهانتتة نهتتال أتستتز، واتالمق ىىل 
 .(18)م وتمت مالحقته1948"مرحوم بارا"؛ فتقرر الاب  عليه عام 
 صتتباح التتدين بارتتا ومرحتتوم بارتتا أصتتدر ولتتدى إغتتالق مجلتتتى متتاركو

وبستتب   ؛علتتى بابتتا "Ali Babaمجلتتة  " (19)ورفعتتت إيلجتتاز متتع عزيتتز نستتين

 

م، تدر   1915نسين: واسمه األصلى محمد نصرت، ولد فى استانبول عام    عزيز  - 16
بالصحافة،  فى تعليمه حتى أنهى المدرسة الحربية وعما بالجيش فترة ثم تركه ليعما  

" مجلتى  فى  و"Yedi Günفكت   أ ام،  سبعة   "Tan مع صباح أصدر  ثم  الفجر،   "
الدين على مجالت ساخرة مثا ماركو بارا، ومعلوم بارا، ومرحوم بارا، وتم الاب  

 . م1995عليه عدة مرات بسب  كتاباته، ثم كانت وفاته عام 

- Mahir Ünlü, Ömer Özcan, 20. Yüz Yıl Türk Edebiyatı,1940- 

1960, 2. Cilt İnkılap Kitab Evi Yayın Sanayı, İstanbul, 2003, s. 16. 
م، تخر  من قسم 1905نهال أتسز: هو راعر وكات  تركى، ولد باستانبول عام    - 17

م،  1975ألدب التركى، وتوفى عام  ل  معلما  م، عما  1930وآدابها عام    التركية  ةاللغ
من   العديد  إنتاجله  له  أن  كما  والتاريخى،  األدبى  المجال  فى    يا  رعر   ا  المؤلفات 

 . يا  وروائ

- Seyit Kemal Kara Ali Oğlu, Resimli Türk Edebiyatçılar 

Sözlüğü, İkinci Basım, İstanbul, 1982, s.77. 
18 - Seven Gül Sönmez, a,  g, e, s. 12-15. 

م، وبدأ تعليمه فيها، ثم تخر  من مدرسة  1911رفعت إيلجاز: ولد فى جيده عام    - 19
، عما مدرسا  لمدة ست سنوات، ثم أ ما تعليمه الجامعى فى 1930المعلمين عام  

== 
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، وبعتتتد خروجتتته متتتن الستتتجن تتتترا متتتن جديتتتد  تمتتتت مالحقتتتته وستتتجنه مناتتتوراته
 .(20)العما بالنار نظرا  لظروفه الماد ة الصعبة

متترت تلتتك الفتتترة علتتى األديتت  فتتى ستتجون واضتتطرابات؛ حيتتث كانتتت 
، وعنتتتدما لتتتم (21)الصتتتحب آنتتتااا تواجتتته ضتتتغو ا  متتتن حكومتتتة الحتتتزب الواحتتتد 

التوكالى فتى التوزيتع، بتاع ما ينتة يتمكن متن إصتدار جريتدة بستب  عتدم ر بتة 
الطباعة الخاصة به وارترى راحنة وعما فى مجال النقا، لكنه لم ينجح فى 
اتستتتمرار فتتى هتتاا العمتتا، فرغتت  فتتى الستتفر ختتار  التتبالد إت إنتته لتتم  ستتتطع 

؛ فحتتاول الهتتروب للختتار  بمستتاعدة رتتخ  تعتترن (22)استتتخرا  جتتواز الستتفر
لكتتن تتم العثتور علتى جثتتة بتالقرب متتن  عليته فتى الستجن يتدعى علتى أرتكتين،

قريتتة ستتتزارا التابعتتتة لقتتترق قتتاره لتتتى، واعتتتترن علتتتى أرتكتتين بقتلتتته بتتتدافع و نتتتى 
بعدما أحس أنه مواليا  للايوةية، فحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات إت إنه 

 .(23)أفر  عنه فى نفس العام بموج  قانون العفو

ولقتتد ت تتاربت األقتتوال فتتى وفاتتته؛ فهنتتاا متتن  قتتول إنتته قتتتا علتتى يتتد 
الاتتتخ  التتتاى كتتتان  ستتتاعده علتتتى الهتتترب عبتتتر الحتتتدود البلغاريتتتة كمتتتا متتتر، 

 

== 

الفلس الفةقسم  وكتابة  للصحافة  اتجه  تخرجه  وبعد  عام  ،  توفى  والمزاح،  مسرحيات 
   .                                                             Ayni eser, s.50 -.م1993

20 - Nisa Nur Ak Demir Genç, Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu 

Madona ile Andre Mauroisnin İklimler Adlı Eseleinde Ana 

Karakterlerin Aşk Bağlamında Karşılaştırılması, Eski Şehir 

Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enistitüsü, Yüksek 

Lisane tezi, Eski Şehir, 2014, S. 34. 
21 -Bensu Funda, Sabahattin Ali Öykücülüğü, Mayıs 2004, s. 4. 
22 -- Bdri Ay Doğan, a, g, e, s.62 
23 - Seven Gül Sönmez, a, g, e, s. 13-14-15. 
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بعتد أن تمكنتوا  (24)وهناا من يدعى أن من قتام بقتلته هتم قتوات األمتن التركتى
عبر الحدود،  الاخ  الاى كان  ساعده على الهرب  الاب  عليه وعلى  من
صباح الدين على نتيجة التعاي ، ووضعت جثته بجوار الحدود إلى أن   وقتا

ا تاتتفها أحتتد القتترويين، وهتتاه الجريمتتة تمتتت متتا بتتين أواختتر أ تتام رتتهر متتار  
 (25)م.1948ومنتصب األسبوع األول من رهر إبريا عام 

وعند الحديث عن صباح الدين علتى فتى المجتال األدبتى، فإنته  مكتن 
قتتتد ظهتتتر فتتتى ستتتن صتتتغيرة وهتتتو ت يتتتزال  فيتتته ونبوغتتتهلتتتألدب القتتتول إن حبتتته 

تلميتتتتاا ؛ فكتتتتت  أرتتتتعارا  وقصصتتتتا  أثنتتتتاى دراستتتتته فتتتتى مدرستتتتة المعلمتتتتين، وقتتتتام 
م ينار فيها ما  كتبه، وبخالن 1924بإصدار جريدة مصغرة فى فبراير عام  

" الطر"ق Yeni Yolجريدة المدرسة تلك فإنه كان يرسا كتاباته إلتى مجلتة "

وعنتدما تحتين لته الفرصتة كتان تب "وم اته  "قىر  الر ا"ىا "  الجل"ل"  كان "ب
اهابتتتته لماتتتتاهدة ل كتتتتان  عرضتتتته للعقتتتتاب  ممتتتتا ؛لستتتتينمايتتتتاه  إلتتتتى المستتتترح وا

 .(26)العروض السينمائية والمسرحية ليال دون أخا اإلذن من إدارة المدرسة
" Güneşم كتتتت  رتتتعرا  فتتتى مجلتتتة "1927والتتتده عتتتام  تتتتوفى وعنتتتدما
أجتتتا والتتتدى، وناتتتر كتتتالك أرتتتعارا  متتتن  " Babam içinالاتتتمس بعنتتتوان "

" Güneşو" األب الطتاهر  "Ak Babaوقصصا  فى مجتالت ثتروت فنتون و"

 
24 -Kemal Bayram, Sabahattin Ali Olayı, Birinci baskı,Yeni Gün 

Yayınları, Ankara, Eylül 1978, s.9. 
25 - Asım Bezirci, a, g,  e, s.16 . 
26 - Ayni eser, s 74. 
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كتان قتتد النهتر، و  "İrmakالماتتعلة و" "Meşaleالحيتاة و" "Hayatالاتمس و"
 .(27)بعنوان "محمد الاجاع" 1192 ت  قصته القصيرة األولى عام 

فكانت أرعاره األولى تت تمن   حياته األدبية بكتابة الاعربدأ األدي   
 بعتتد ذلتتك لكتابتتة القصتتة والروا تتةماتتاعر صتتادقة فياضتتة بلغتتة صتتافية، واتجتته 

فكانت قصصه األولى مزينتة بمبتادرات عا فيتة، ثتم اتجته للواقعيتة؛ فاستتوحى 
موضوعاته من البيلة التى  عتيش فيهتا؛ حيتث رصتد حيتاة الاتع  األناضتولى 
والقتتترويين والق تتتا ا أو الماتتتا ا التتتتى  عاصتتترها، ثتتتم متتتا لبثتتتت تلتتتك الواقعيتتتة 

قرا يتتة؛ ممتتا الراصتتدة أن تحولتتت إلتتى واقعيتتة اجتماةيتتة ناقتتدة تستتتهدن البيرو 
، وكتان فتى واقعيتته اتجتماةيتة (28)تستب  فتى مالحقتته والاتب  عليته وستجنه

 .(29)تلك متأثرا  بالرومانسية األلمانية

أن الفتن  وبوجه عام  مكن القول إن صباح الدين علتى لتم  عتقتد يومتا  
بتتال هتتدن أو مقصتتد؛ بتتا أوضتتح أنتته  حستتن اإلنستتان ويجعلتته أف تتا، فكانتتت 

أن األدب أو الفتتتتن لتتتتيس ألجتتتتا الفتتتتن إنمتتتتا متتتتن أجتتتتا قناعتتتتته تنصتتتت  علتتتتى 
، ولمتتا كانتتتت الواقعيتتة اتجتماةيتتتة هتتى الستتمة المميتتتزة ستتواى فتتتى (30)المجتمتتع

قصتتتت  األديتتتت  والتتتتتى عتتتتاع بع تتتتا  منهتتتتا وستتتتمع التتتتبع  ورتتتتاهد التتتتبع  
، فإنته  مكننتا أن (31)اآلخر، أو فى روا اته التتى تحمتا آثتارا  عميقتة متن حياتته

نطلتتتق عليتتته أديبتتتا  اجتماةيتتتا  يتنتتتاول الحايقتتتة المجتتتردة بعتتتين الناقتتتد؛ فيتنتتتاول 
القتترويين والعمتتال والمتتوظفين ويرصتتد مظتتاهر البيروقرا يتتة فتتى رتتكا متتتؤثر؛ 

 
27 -Hikmet Altın Kaynak, Sabahattin Ali Marko Paşa Yazıları ve 

Ötekiler, İstanbul, 2004, s.23.  
28 - Mustafa Kutlu, a, g, e, s.3-4. 
29- Nisa Nur Ak Demir Genç, a, g, e, s.36. 
30- Ayni eser, s.35 
31 - Mustafa Kutlu, a, g, e, s.4 
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وعليه فإنه  عد متن النمتاذ  البتارزة الناجحتة فتى القصتة والروا تة الواقعيتة ألنته 
، ومتع كونته قتد فتتح آفاقتا  جديتدة لمتن (32)رصد المجتمتع التركتى باتكا واضتح

نه قد ستار علتى نهتج ستلفه أمثتال أأتى بعده فى مجال الواقعية المجتمعية إت 
وذلك فى البناى الكالسيكى للقصة حيث   (34)ورفيق خالد   (33)عمر سيف الدين

، وعالوة على هاا فإنه فى سنواته األخيرة كت  (35) ت  بأسلوب سها واضح
 .(36)وكانت له كالك حكا ات تن وى على الهجاى الرمزى فى فن المزاح 

 ثانياا: أهم أعماله
 

32 Konur Ertop, "Sabahattin Alinin 10 Yıl Dönümünde" Varlık, 

nisan, 1991. 
م،  1884فبراير    28عمر سيف الدين: من رواد الواقعية فى األدب القومى، ولد فى    - 33

م، عما فى الجيش برتبة مالزم أول،  1903باستانبول عام    ةتخر  فى المدرسة الحربي
العسكرية عام   الجرائد مثا مجلة "1910ثم ترا وظيفته  الكتابة فى   Gençم وبدأ 

Kaleler  األقالم الاابة، ثم ما لبث ان استدعى للجيش مرة أخرى، فاارا فى حرب "
إلى استانبول وترا الجيش من جديد وعما معلما  لألدب  البلقان ووقع أسيرا ، ثم عاد  

م، كت  عمر سيف الدين فى  1920الثانوية حتى وفاته عام     "Kabtaşفى مدرسة "
أنه   إت  والمسرح،  والخوا ر  والمقال  والروا ة  والقصة  الاعر  فكت   األدب؛  فروع   ا 

 . قصة 125ارتهر بكتابة القص  التى بلغ عددها  

- Seyit Kemal Kara Ali Oğlu, a, g, s.240. 
م،  1965م وتوفى عام  1888رفيق خالد: من كتاب الواقعية فى األدب التركى، ولد    - 34

الكتابة فى الصحب مترجما ، ثم كت  فى المجالت الساخرة، وبسب  كتاباته   ةبدأ حيا
منها رائحة   تلك نفى خار  البالد مرتين؛ إلى بيروت وحل ، وهناا كت  قصصا  تفوح

كان  ستخدم لهجة استانبول النظيفة فى كتاباته، بعيدا  عن الكلمات و الحنين للو ن،  
 العامية والتعبيرات القبيحة التى  عتقد أنه ت غنى عنها فى الواقعية. 

-İnci Enginün, a, g, e, s.265. 
35 - Mustafa Kutlu, a, g, e, s.4 
36 - Seyit Kemal Kara Ali Oğlu, a, g, e, s.464. 
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والنثر،  الاعر  بين  تنوع  كبيرا ؛  أدبيا   نتاجا   على  الدين  صباح  ترا 
نه ترا بصمة واضحة فى عالم  أوعلى الرغم من وفاته فى سن صغيرة إت  

األدب من خالل األرعار والقص  والروا ات. وبالرغم من رهرته كقصاص  
إت   القصصى،  إنتاجه  الاعر،  ألكثرة  كتابة  النار عن  ريق  عالم  دخا  نه 

 .(37)بعد قليا اتجه لكتابة القص  والروا ات والنوادر والنقد والمسرحو 

 األرعار: -1
" بعنوان  وحيد  ديوان  الجبال    "Dağlar ve Rüzgarلألدي   أى 

دأ كتابة الاعر فى سن صغيرة  م، وكان قد ب1934والرياح، قام بناره عام  
كان  البا    عام  بينما  رعرا   نار  حيث  المعلمين؛  مدرسة  فى  1924فى  م 

   "Babam İçinبعنوان "  بجان  ناره قصيدة" المتدفق،  Çağlayanمجلة "
. ويمكن القول أن للاعر دور كبير فى حياة عند وفاة والده  "من أجا والدى"

كما حد  أرعاره  فقد سجن ألجا  فى األدي ؛  ألقاها  التى  القصيدة  بسب   ث 
الرةم"  الت  بالرغم من  "Taşlamaت بعنوان "نأحد مجالس األصدقاى وكا

إال   ذكر  تاتورك  من  التلميح،   خلواا  عن  ريق  به  استهزاىا   اعتبرت  نها 
بالسجن عليه  إت    فحكم  عام  قبا  ألمدة  العفو  ا تمالنه خر   قانون  بسب   ه 

عار سنوات على إنااى الجمهورية، ولدى خروجه  الاى كان بمناسبة مرور  
" "حبى" التى ررح فيها مااعره تجاه أتاتورا Benim Aşkım ت  قصيدة "

منه  الاى  رد  لعمله  لعودته  ذلك ضمانة  السابق، وكان  وتخليه عن موقفه 
 (38) حبسه. عق  

 
37 - Konur Ertop, a, g, e. 
38 - Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.20-21 
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قصيدة، أعيد ناره  28على   "Dağlar ve Rüzgar حتوى ديوان" 
قصتتيدة جديتتدة لألديتت  لتتم  21ميتتزت الطبعتتة الرابعتتة بزيتتادة عتتدة متترات، لكتتن ت

م بتتتالحرون 1928-1926تناتتتر متتتن قبتتتا، كتتتان قتتتد كتبهتتتا متتتا بتتتين عتتتامى 
العثمانيتتة استتتطاع عاصتتم بزرجتتى الحصتتول عليهتتا وضتتمها للتتديوان وذلتتك متتن 

 (39)ناهد هانم التى كان  حبها األدي  قبا زواجه وأعطاها إ اها لتحتفظ بها.

تقاليتتتد الاتتتعر  التتتديوان أن األديتتت  كتتتان متبعتتتا  فتتتى هتتتاا متتتن المالحتتتظ 
  (42)ورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماقوال (41)، فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكا المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانى(40)الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعبى

 
39 - Bedri Ay Doğan, a, g, e, s.82 
40 İnci Enginün, a,  g, e, s.286. 

المانى: هو أصغر ركا للنظم فى الاعر الاعبى مجهول المؤلب، ويتكون من أربعة    - 41
الثالث  أما  مقفى  والرابع  والثانى  األول  البيت  ويكون  السباعى،  المقا ع  بوزن  أبيات 
فيكون حرا ، "أ أ ب أ"، كالك يوجد نوع من المانى  كون فيه البيت األول والثالث حرا   

فمقفى، والرابع  الثانى  للمانى،    العاقو   أما  الرئيسى  الموضوع   ه تناول  بجان هو 
 موضوعات أخرى. 

- Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 8.Baskı, Türk Dil 

Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s.297-280.   
يتناول  القوشما:    - 42 التركى،  الاعبى  الاعر  فى  النظم  أركال  من  ركا  أرهر  هو 

ل الطبيعة باإلضافة إلى الموضوعات اتجتماةية، يتكون من موضوعات الح  وجما
عار)   الحادى  المقا ع  بوزن  تكون 3-4-4أو    6-5رباةيات  األولى  الرباةية   ،)

القافية فى البيت األول والثالث متفقة فيما بينهما أما البيت الثانى والرابع فقافية أخرى  
ا تكون  تليها  التى  والرباةيات  بينهما،  فيما  مقفاة  متفقة  والثالث  والثانى  األول  ألبيات 

فيما بينهم أما البيت الرابع فيكون بنفس قافية البيتين األول والرابع فى الرباةية األولى 
 .(...  xaxa  -  bbba  -  cccaمثا)

-Abdurrahan Güzel, Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı, El Kitabı, Ak 

Çağ Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2003, s.158. 
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" i bend-Terkib" و"Gazel Naziresi، وكانتتت قصتتائد "(43)والصتتارما
فكانتت بتوزن  بتوزن العتروض، أمتا بتاقى القصتائد    "Msnevi Mesalesiو"

المقتتتتا ع الثمتتتتانى بكثتتتترة بجانتتتت  الستتتتباعى والحتتتتادى  ن استتتتتخدم وز و المقتتتتا ع، 
 (44)عارى وغيره.

قصائد الديوان ليست ثرية من حيث الموضوعات؛ إذ  مكن القول إن 
، لكنتته تنتتاول باتتكا محتتدود دائمتتا   هتتو الموضتتوع التتاى كتتت  فيتته تتان الحتت  

" أ فتتال Koprünün Çocuklarıالماتتكالت اتجتماةيتتة كمتتا فتتى قصتتيدته"
" الستها، وتحتدث عتن Dere "و " متايوMayısالطبيعتة فتى " الجسر، وتناول
" الاتتتعر İlk Beyaz Saç" التجاعيتتتد، و"Buruşuklarالاتتتيخوخة فتتتى "
 (45)األبي  األول.

المطتتربين األتتتراا متتن الملحنتتين و ماتتاهير بعتت  القيتتام جتدير بالتتاكر 
 Leylim، مثتا قصتيدة "علتىالعديد من قصتائد صتباح التدين  تلحين وغناىب

ley، " "Aldırma Gönül"و "Geçmiyor Günler(46)"، وغيرهم. 

 األعمال القصصية: -2
جمعتتتت أعمالتتته القصصتتتية فتتتى خمتتتس مجموعتتتات ؛ األولتتتى بعنتتتوان: 

"Değirmen "  م فتتتى "1935الطاحونتتتة وناتتترت بتتتتتاريتResimli Ay " 
 

الموضوعات،  الصارما:    - 43 لكا  مناس   التركى،  الاعبى  الاعر  أركال  هو ركا من 
يتكون من رباةيات غير محدودة العدد، والقافية تكون فى كا رباةية متفقة فى البيت 

 .األول والرابع  أما فى الثانى والثالث فتكون كالك متفقة فيما بينهما 
 -Cem Dilçin, a, g, e, s.370. 
44 - Bedri Ay Doğan, a, g, e, s.84 
45 - Ayni eser, s.85-87 
 الباحثة  -46
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، وكانتت قصصتا  (47)ضمت هاه المجموعتة ستت عاترة قصتة  ،لقمر المصورا
رومانستتتية تتنتتتاول موضتتتوعات فرد تتتة ومزينتتتة بعناصتتتر خرافيتتتة، لتتتاا كتتتان متتتن 
الصتتتتتع  ر يتتتتتة الاخصتتتتتية األدبيتتتتتة الحايايتتتتتة لألديتتتتت  فتتتتتى هتتتتتاه المجموعتتتتتة 

. ويمكن تقسيم قص  هاه المجموعة إلى قسمين؛ األول وهو (48)القصصية  
خياليتة غيتر ثا  م حيث كانت تحتتوى أحتدا1929و  1926ما كت  بين عامى  
رتتتعرى مزختتترن، والقستتتم الثتتتانى هتتتو متتتا كتتتت  بعتتتد فيهتتتا   اجتماةيتتة، والستتترد 

م، وفيهتتتتا يتحتتتتول األديتتتت  متتتتن الخيتتتتال إلتتتتى الواقتتتتع ومتتتتن الفرد تتتتة إلتتتتى 1930
" حكا تتتة رتتتاب Bir Delikanlı Hikayesiاتجتماةيتتتة، ومنهتتتا قصتتتة "

 (49)م.1933" السكران Sarhoşم، وقصة "1930
 "العربتتتتة التتتتتى تجرهتتتتا الثيتتتتران"" Kağnıان "بعنتتتتو المجموعتتتتة الثانيتتتتة و 

 ،(50)م1936وكانت هاه المجموعة ةبارة عن ثالث عارة قصة ونارت عام  
تناول األدي  فيهتا التناق تات اتجتماةيتة والم،ستى، وألقتى ال توى فيهتا علتى 
فلتتة مثقفتتى القتترى؛ فأوضتتح متتدى كتتونهم إنتهتتازيين وأصتتحاب مصتتالح، ونجتتده 

يتنتاول الستلوكيات المختلفتتة لألرتخاص فتى ماتتا ا  "Kağnıمتثال  فتى قصتتة "
خاصتتتة بالحقتتتا، وفتتتى بعتتت  قصتتت  هتتتاه المجموعتتتة تنتتتاول األديتتت  أحتتتداثا  

 (51)أثناى عمله بالتدريس فى قونيه. بصفة رخصيةواقعية حدثت له 

 
47 - Konur Ertop, a, g,  e.  
48 -Alaattin Karaca, Sabahattin alinin Öykülerinde Toplumsal 

Konular, Türkoloji Dergisi, sayı 11, 1993, s.221 
49 -Bensu Funda Gü ,a, g, e, s .13. 
50- Bdri Ay Doğan, a, g, e, s.63 
51 - Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.17. 
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خمتتتس  ت تتتمو  ،الصتتتوت  "Sesبعنتتتوان " المجموعتتتة القصصتتتية الثالثتتتة
 تتتترح فيهتتتتا األديتتتت  أحتتتتداثا  تجتتتترى متتتتع  ،(52)م1937ناتتتترت عتتتتام قصتتتت ، 

 وتحتتتتتوى قصتتتتة حتتتت  وحيتتتتدة وهتتتتى قصتتتتة القتتتترويين والعمتتتتال والمثقفتتتتين،
"Köstence Güzellik Kiraliçesi."(53) 

أى العتتالم   "Yeni Dünyaبعنتتوان "المجموعتتة القصصتتية الرابعتتة 
وكانت  ،(54)م1943الجديد، واحتوت على ثالث عارة قصة، ونارت بتاريت 

تتتى الموضتتوعاتها متتا بتتين الحتت  وحيتتاة القريتتة والقتترويين والنستتاى العتتاهرات ال
 عملتتتن فتتتى مجتتتال الغنتتتاى والتمثيتتتا فتتتى األناضتتتول، كتتتالك ماتتتاهد متتتن حيتتتاة 

 .(55)السجن التى عاينها عن قرب أثناى سجنه عدة مرات 
القصتتر الزجتتاجى،  "Sırça Köşk"المجموعتتة القصصتتية الخامستتة 

قصتتة بجانتت  جتتزى منفصتتا بعنتتوان األستتا ير بتته أربتتع وضتتمت ثتتالث عاتترة 
وعكستتتتتت  .(56)م1947أستتتتتا ير، وناتتتتترت هتتتتتاه المجموعتتتتتة القصصتتتتتية عتتتتتام 

قص  هاه المجموعتة حيتاة العديتد متن المتدن، وألقتت ال توى علتى المرضتى 
واأل باى، أما القسم الخاص باألستا ير فقتد لجتأ فيته لكتابتة أستا ير حيوانتات 

لحكام التاين ت  ستتطيعون إقامتة حتوار متع المجتمتع خرافية ينتقد من خاللها ا
ويحبسون أنفسهم فى أبرا  عاجية؛ وذلك بسب  ال غوط التتى كانتت تمتار  

 .(57)على مثقفى واجتماعيى تلك الفترة

 
52 - Bedri Ay Doğan, a, g, e, s.63. 
53 - Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.17. 
54 - Bedri Ay Doğan, a, g, e, s.63. 
55 - Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.17 . 
56 - Bedri Ay Doğan, a, g, e, s.63. 
57 - Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.17 . 
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 الروا ات:  -3
م وكانتتتتتتتت 1937لألديتتتتتتت  ثتتتتتتتالث روا تتتتتتتات؛ ناتتتتتتترت األولتتتتتتتى عتتتتتتتام 

، وتدور أحداثها فتى (58)القويوجقلىيوسب     "Kuyucaklu Yusufبعنوان"
فتتتى الستتتلطة،  (59)، وهتتتى فتتتترة وجتتتود اتتحتتتاد والترقتتتى1915 -1903الفتتتترة 
قصتتتة حتتت  مأستتتاوية بتتتين يوستتتب القتتتروى متتتن قريتتتة قتتتويجقلى التابعتتتتة  حتتتول

متتتتن ختتتتالل آليتتتتدين، وبتتتتين معتتتتزز ابنتتتتة حتتتتا م المنطقتتتتة صتتتتالح التتتتدين بتتتتك، و 
يوستتتتتب نمتتتتتوذ  متمتتتتترد فتتتتتى مواجهتتتتتة المعاملتتتتتة الستتتتتيلة يت تتتتتح أن األحتتتتتداث 

لمستتؤولى المنطقتتة، أمتتا معتتزز فهتتى ستتيدة أناضتتولية مطيعتتة، وأراداألديتت  متتن 
 .(60)األناضول إحدى مدنخالل هاه الروا ة أن  عكس حياة وروح 
" الاتتيطان التتاى İçmizdeki Şeytanالروا تتة الثانيتتة فهتتى بعنتتوان"

انتتت قتتد ناتترت علتتى رتتكا سلستتلة فتتى ، وك(61)م1940بتتداخلنا وناتترت عتتام 
م، وبعتد عتام تتم جمعهتا فتى كتتاب، وهتى 1939الاع  عتام   "Ulusجريدة "

روا تتة سياستتية كتبهتتا األديتت  إلظهتتار رجتتال العلتتم والفكتتر والتيتتارات العنصتترية 
والممارستتتات الفارتتتية التتتتى بتتتدأت فتتتى الظهتتتور والتطتتتور فتتتى عتتتالم رأستتتمالى، 

 
58 Seyit Kmal Kara Ali Oğlu, a, g, e, s.464 . 

عبد    - 59 السلطان  عهد  أواخر  فى  وذلك  معارض  كحزب  بدا ة   ظهر  والترقى:  اتتحاد 
الحميد الثانى، كان هدفه نار األفكار المعاد ة للسلطان والمطالبة بخلعه بين صفون  

ال وموظفى  وعودة الجيش  الثانى  الدستور  إعالن  على  السلطان  الحزب  أجبر  دولة، 
العثمانية  1908البرلمان عام   الدول  فى  الحكم  اتتحاديون زمام  تولى  ذلك  م، وعق  

 . وكانت لهم سياسة قمعية

- Ahmet Turan Akan, ıı. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset, 

Ufuk Kitapları, 2.Baskı, İstanbul, 2001, s.28. 
60Hikmet Altın Kaynak, a,  g, e, S.18  
61 Seyit Kmal Kara Ali Oğlu,a, g, e, s.464 . 
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ى بيلتتة مثقفتتة، وتعتتد الروا تتة نموذجتتا  ناجحتتا  وتتتدور أحتتداثها كلهتتا فتتى المدينتتة فتت
للسخرية اتجتماةية فى إ تار التوجهتات السياستية واتجتماةيتة المختلفتة فتى 

 .(62)محيط ثقافى وذلك قبا الحرب العالمية الثانية
" Kürk Mantolu Madonnaأمتتا روايتتته الثالثتتة فكانتتت بعنتتوان "
. وكانتتتتت الروا تتتتة قتتتتد (63)م1943مادونتتتتا ذات المعطتتتتب الفتتتتراى وناتتتترت عتتتتام 

م، ثتم ناترت بعتد عتامين 1941 -1940نارت باتكا متسلستا ختالل الفتترة 
أى الرجا   "Lüzumsuz Adamعلى هيلة كتاب، فى البدا ة كانت بعنوان"

عد م المنفعة، ثم تغير اإلسم إلى اسمها الحالى، وفيها يتم إلقتاى ال توى علتى 
بالتتان  والعتتار للمثقتتب التتاى ت يتتتمكن  المرأة، فتتيعكس الاتتعوربتتعالقتة الرجتتا 

 .(64)من الوفاى بعهده للمرأة التى أحبها

 األعمال المسرحية: -4
لتته عمتتا مستترحى واحتتد فقتتط؛ مكتتون متتن نستتبة ألعمالتته المستترحية فبال

. وتتدور (65)م1936أى األسرى ونارت عتام " Esirler" فصول بعنوان ةثالث
األتتتراا متتن قبتتا الصتتينيين وتتتم أحتتداثها فتتى إحتتدى متتدن الصتتين؛ حيتتث هتتزم 

أستترهم وتتتربيتهم فتتى القصتتر الصتتينى، حتتتى وصتتا أحتتدهم إلتتى مرتبتتة عاليتتة 
بجتتوار اإلمبرا تتور، ويركتتز األديتت  متتن ختتالل هتتاه المستترحية علتتى أنتته ضتتد 

 .(66)تقييد حرية األمم

  
 

62 Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.19 
63 Seyit Kmal Kara Ali Oğlu, a, g, e, s.464 
64 Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.15-19. 
65 - Mustafa Kutlu, a, g, e, S:2. 
66 Bedri Ay Doğan, a, g, e, s.89 
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 المقاتت الصحفية:  -5
عام   الصحفية  مقاتته  أولى  على  الدين  صباح  م،   1930نار 

وكانت موضوعات تلك المقاتت متنوعة ما بين أدبية واجتماةية وسياسية؛  
" فقط حتى إصدار مجلة  أدبية  الموضوعات  ماركو   "Marko Paşaفكانت 

على   تقام  التى  المسرحيات  نصوص  ويايم  المسرح  عن  فكان  كت   بارا؛ 
مسرح الدولة، كالك كان  كت  مقاتت نقد ة ألنواع األدب سواى فى المسرح  

المختلفة،  أ الكت  األدبية  أو  أمثال  و و الاعر  أدباى غربيين  كت  كالك عن 
ركسبير وهونت هامسون، ثم اتجه إلى المقاتت اتجتماةية والسياسية بعد 

"  Ayıpماكلة الحرية، "  "Hürriyet Meselesi"  مقالتهم، مثا  1944عام  
و" الكبير   "Büyük Tehlikeالعار،  و"الخطر   ،Bizi Sevmiyorlar  "

يترت    مما  والسياسيين  الحكومات  ما  ستهدن  دائما   فكان  ت  حبوننا؛  إنهم 
قاسيةع أفعال  ردود  فى  ليه  فيبرأ  الدعاوى،  من  العديد  ضده  ترفع  فكانت  ؛ 

 . (67) البع  اآلخر ينفا عليه أحكاما  بالسجن فى و البع  
فقصة    جدير بالاكر أن لصباح الدين على أعمات  تحولت إلى أفالم؛

"Zülüm  عام سينمائى  فيلم  إلى  تحولت  الظلم  قصة  1972"  وتلتها  م، 
"Hanende Melek  عما إلى  تحولت  حيث  بيتك  فى  الاى  المالا   "

عام   عام  1974تليفزيونى  وفى  "1987م،  قصة  تحولت   Gramafonم 

Avrat "   قصة انتا   تم  النها ة  وفى   ، سينمائى  لفيلم  الجرامافون  المرأة 
"BuğulduHasan   (68) م1992" اختنق حسن عام. 

 
67- Ayni eser, s.87-89. 
68-Hikmet Altın Kaynak, a, g, e, s.23  
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بالا  عام  ويجدر  إنه  أ  ا   بدأت 1973كر  صباح    م  باسم  مسابقة 
 " مجلة  المسابقة  تلك  افتتح  القصيرة،  القصة  فى  على   Yeniالدين 

Adımlar "  الخطوات الجديدة؛ وهى مجلة سياسية فنية تصدر فى استانبول
توقفت وأعيدت عدة مرات   م، لكنها1974رهريا ، وتم منح أولى جوائزها عام  

م عندما لم يتم العثور على عما  ستحق الجائزة فلم تمنح ألحد  1985حتى  
 .(69) منا هاا التاريت

  

 
69- Ayni eser, s.22 
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 المبحث الثانى

 موضوع القصة محل الدراسة 

تدور أحتداث القصتة فتى غرفتة للستجناى فتى إحتدى المستاتفيات، بهتا 
المستاتتتفى لستتتوى خمتتتس متتتن المستتتاجين المرضتتتى تتتتم نقلهتتتم متتتن الستتتجن إلتتتى 

حتتتالتهم الصتتتحية؛ وذلتتتك لتلقتتتى الرعا تتتة الطبيتتتة الالزمتتتة حيتتتث إنهتتتم ت ينقلتتتون 
د هتتؤتى للماتتفى إت بعتتد أن يثقتتا علتتيهم المتترض، والتتراوى فتتى القصتتة هتتو أحتت

نتتته كتتتان ت يتتتتكلم متتتع أحتتتد ويكتفتتتى فقتتتط بقتتتراىة المستتتاجين المرضتتتى، فيتتتاكر أ
عتتته فتتتى الغرفتتتة فيوضتتتح الكتتتت  والنظتتتر لستتتقب الغرفتتتة، ويصتتتب المتواجتتتدين م

مهنة كا منهم وسب  سجنه وما  عانيه من مرض، فتاألول  عمتا بقتات ؛ حكتم 
عليه بالسجن مدة ستة أرهر إلدمانه الحايش، وكان مع سجنه هاا ت  عانى 
أ تتتة صتتتعوبة فتتتى الحصتتتول علتتتى متتتا يرغتتت  بتتته متتتن الحاتتتيش يوميتتتا ؛ وذلتتتك 

فكتان ستليمان أفنتدى موظتب  لعالقته الجيدة بعسا ر الدرا والخدم، أما الثانى
اإلجراىات، المحكوم عليه بالسجن مدة عتامين ونصتب العتام بستب  الررتوة ، 

علتتتى ستتتبيا ه ببابتتتا بيتتك وكتتان  عتتتانى اتلتهتتاب الرئتتتوى، وكتتتان الجميتتع ينادونتتت
عن باقى المتواجدين، أما اآلخران فهما قرويتان حكتم علتى لكبر سنه  اتحترام  

عامتتا  بستتب  ارتكتتاب كتتا منهمتتا جريمتتة  تتا منهمتتا بالستتجن متتدة خمستتة عاتتر 
قتتتا؛ فتتاألول صتتاتلمش قتتتا الاتتخ  التتاى قتتتا والتتده، والثتتانى قتتتا جتتاره فتتى 
الحقا بسب  ماكلة المياه، وكان كا من هاين السجينين  عانيتان متن مترض 
فتتى األمعتتاى، فتتال  ستتتطيع الثتتانى النهتتوض متتن ستتريره وت يتتتكلم إت نتتادرا ، أمتتا 

 ال ؛ وذلك عن كيفية قتله قاتا والده.صاتلمش فكان يتكلم قلي

تتركتتتتتتز األحتتتتتتداث فتتتتتتى القصتتتتتتة علتتتتتتى الاخصتتتتتتيتين ستتتتتتليمان أفنتتتتتتدى 
عصتتبى المتزا  دائتم النقتتد  ستليمان أفنتدى رتتخ  ستئ الطبتاع،وصتاتلمش؛ ف
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لكا من حوله، ودائم اتستهزاى بتالجميع، وغاضت  علتى الكتا وت  أبته ألحتد، 
بتتالرغم متتن مرضتته التنفستتى التتاى  أتيتته علتتى رتتكا نوبتتات ستتعال رتتديدة  ظتتن 
فيها أنه  ختنق؛ إت إنه عندما تنتهى تلك النوبات  عود إلتى نفتس  ريقتته فتى 

ادمتتته التعامتتتا متتتع كتتتا متتتن حولتتته، وكتتتان يتعامتتتا متتتع صتتتاتلمش علتتتى أنتتته خ
الختتتاص، فكتتتان صتتتاتلمش  قتتتوم بخدمتتتته واتعتنتتتاى بتتته حتتتين تداهمتتته النوبتتتات 

ستليمان أفنتدى بعتد الاديدة وذلك مقابا كوب من الااى فتى اليتوم، ثتم يتتوفى 
األخيرة التى استمرت أ ثتر متن يتوم، وبعتد  معاناة رديدة مع المرض فى المرة

والتده متن الغرفتة،  الوفاة ح ر أقاربه للمستافى، ودخا اتبن  جمع متعلقتات 
د إبريتتق الاتتاى؛ فغ تتبت وبعتتد خروجتته عاينتتت والدتتته متتا جمعتته لكنهتتا لتتم تجتت

تبحتتث عتتن األبريتتق  فلتتم  جتتده، فتتدخلت األمللبحتتث متتن جديتتد  وأمرتتته بالتتدخول
بعتتد عتودة صتتاتلمش للغرفتة بعتتدما وذلتك  ؛حتتى عثتترت عليته فتى لهفتة رتتديدة

نته. وبالفعتا أخاتته دلهتم علتى مكاو انتهى من عما التحليا الختاص بمرضته، 
متتدير الماتتفى  لتت  منهتتا أن تتستتلم جثمتتان  أن نصتتران إتبات الستتيدة وهمتتت 

زوجهتا، وهنتا ثتتارت ثائرتهتا معترضتة علتتى  لبته هتاا، بحجتتة أن زوجهتا تتتوفى 
ن الدولتة هتى المستؤولة عتن دفنته، وبالفعتا أثناى تواجده فى قب ة الدولة فتكو 

خرجت الستيدة وأختات متعلقتات المتتوفى ومتن كتان معهتا متن األهتا وذهبتت، 
متتتا كتتتان منتتته إت أن و فحتتتزن صتتتاتلمش لمتتتا حتتتدث متتتن أهتتتا ستتتليمان أفنتتتدى، 

كتتى  أعطتتى بع تتا  متتن مالتته القليتتا التتاى ادختتره متتن فتتترة  ويلتته ألحتتد الختتدم
 قبر المتوفى. قدرا   سك  به الماى على  اترى 
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 المبحث الثالث

 تها القصة محل الدراسةتناولالقضايا الجتماعية التى 
عرن صباح الدين على بكتاباته الواقعية؛ وهو ت  عتمد فى واقعيته 
تلك على المااهدة فقط؛ با على واقعية المتواجد وسط األحداث، فهو  ااهد 

وبينها، ومن ثم  قوم بالنقد الاى يهدن  األحداث واألرخاص ويتعا ش داخلها  
لحركة  قائدا   فإنه  عتبر  لاا  وخلقا ،  أف ا حات   النا   إلى جعا  من خالله 

النقد ة "(70) الواقعية  قصة  وتعد   ،Çaydanlık  الااى إبريق  هى    -"   التى 
  -  إحدى أح  القص  إلى قل  صباح الدين على  بقا  لما قاله أصدقا ه

م معتمدا  على ما رآه 1938عية النقد ة ؛ فقد كتبها عام  مثات  على تلك الواق
 .(71) فى األ ام التى سجن فيها

بع    القصة  تلك  ورخصيات  أحداث  خالل  من  األدي   ينتقد 
أو   الدولة  القطاعات فى  ببع   اتجتماةية؛ سواى ماا ا خاصة  الماا ا 
اترتقاى   هو  النقد  هاا  من  وهدفه  الاخصيات؛  بع   بأخالقيات  خاصة 

تحسين األوضاع فى قطاعات الدولة المختلفة واتبتعاد  بالمجتمع عن  ريق  
الس األخالقيات  مزا ا    يلة،عن  على  ال وى  ويسلط  يبرز  فإنه  النقد  وبجان  

ففى   منها،  واإل ثار  للتأ يد عليها  الاخصيات؛  لدى بع   وجوان  م يلة 
 البدا ة سيتم تناول الماا ا على النحو التالى: 

 حال المرضى فى السجون  -1

 
70 Bensu Funda Gür, a.,g.,e., s.16 
71 Asım Bezirci, a.,g.,e., s.111 
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أن   لألدب  ت  مكن  التى  الم امين  من  يزال  وما  المرض   ان 
اإلنسان بالمرض تبدأ معه منا ميالده وت تنتهى إت  يتجاهلها؛ ذلك أن عالقة  

على   إنسان  يوجد  وت  العالم،  هاا  عن  رحيله  لم  ختبر  و مع  األرض  جه 
بأخرى. أو  بطريقة  من     (72)المرض  ريلا   المرض  عد  وجود  كان  ولما 

المسلمات فى المجتمع، فيالحظ أن الكات  أراد أن  يلقى ال وى على وضع  
إح المرضى فى  وكيفية معاملتهم  هؤتى  السجون،  الدولة وهى  دى مؤسسات 
، بعيدا  عن كونهم  الطبية كحق من حقوقهم فى الدولة  ورعايتهم من الناحية

  ص  خممانبين، فيخبرنا أن السجن ت يوجد به  بي ، وت يوجد به مكان  
نفس  ل وعلى  المكان  نقس  فى  الجميع  فيبقى  المساجين،  من  المرضى  عزل 

قوم بتوقيع  يتقا  بي  البلد ة إلى السجن ل يد أموال لسيارةالحالة حتى يتم تور 
يتوفر لم  فإذا  المرضى،  على  وضع    الكاب  يبقى  بالسيارة  الخاص  المال 

ت    فإنه  المرضى فى السجن كأن ريلا  ت  حدث، وإذا حدث ووصا الطبي
بتحويا   ويقوم  بارملزاز  إليهم  ينظر  فقط  لكنه  ينبغى؛  كما  بالمرضى   عتنى 

؛ فهو  ح ر إلى  معليهالفعلى  يبارر الكاب  المافى دون أن  إلى  معظمهم  
المرضى    ألحد   دم تواجده إذا ما حدث ت يتحما مسلولية عالسجن فقط كى  

بحياته  تودى  قد  "وبسب  عدم وجود  بي  فى  م اعفات  األدي :  فيقول   .
يبق  السجن وت المرضى  للمرضى، فإن  يثقا  غرفة عزل  ون فى غرفهم حتى 

ذلك   -المرض عليهم، فإذا تم تأمين مال السيارة يتم إح ار  بي  البلد ة  
المنتصب  من  فائقة  بعنا ة  األبي   الاى  فرق رعره  المسن  ينظر    -الرجا 

 
"  والتوزيع، القاهرةنبيا راغ ، موسوعة الفكر األدبى، دار غري  للطباعة والنار  - 72
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للمرضى بارملزاز رديد، ودون أن يلمسهم  قوم بإحالة معظمهم إلى المافى  
 (73)وذلك خوفا  من مسلولية عدم تواجده"

يلقى الكات  ال وى أ  ا  على حال المرضى السجناى فى المافى، 
الما قبو  للمساجين موجودة فى  يودعون فى غرفة مخصصة  فى حيث  فهم 

هاا فهى ت تستوع  سوى خمسة أرخاص عالوة  على  البرودة والر وبة، و 
م يتفقط،  فى  ما  رعا ة  سب   أ ة  تلقى  دون  المحولين  المرضى  باقى  عودة 

أنهم   بية وت حت التى  حملونها، كالك يوضح  الطبية  الوصفات  ى تصرن 
األقدام على  سيرا   للسجن  أثناى   عودون  أنهم  ستريحون  إلى  حيث  اير   ،

 يقول:فالعودة بالجلو  على جانبى الطريق ومعهم عسا ر الدرا. 
تستوع   ت  المافى  فى  للمساجين  المخصصة  الغرفة  كانت  "ولما 

كا فقد  أرخاص؛  خمسة  من  باكأ ثر  يرى  الدرا ن  عسا ر  أن  دائم  ا 
بوصفات  بية     عون  يرسلون  الاين  المساجين  صرفها  ت  مكن    -أ ادى 
المتخصصين   أبدا   قبا  الطريق    -من  جانبى  على  ويجلسون  الكلباات  فى 

للراحة، وكاا تتم ر يتهم  سيرون فى الطريق وجنود الدرا يدخنون السجائر  
 (74)بحرص رديد"

 
73-"Hapishanenin doktoru ve reviri olmadığı için hasta mahpuslar 

ağırlaşıncaya kadar koğuşlarında kalırlar ve araba parası tedarik 

edebilirlerse belediye doktorunu getirtirlerdi. Ak saçlarını pek 

itina ile ortadan ikiye ayıran bu ihtiyar ve zayıf adamcağız, 

yüzünde besbelli bir tiksinmeyle, ellerini sürmeden hastalara 

bakar ve mevcut olmayan bir mesuliyetten korkarak, ekserisini 

hastaneye havale ederdi".  - Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri ӀӀ, 

Yapı Kerdi Yayınları, S.28 
74-  "Fakat hastanede mahpuslara ayrılan koğuş beş kişiden fazla 

almadığı için, mütehassıs tarafından --asla yaptırılamayacak 
== 
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من خالل التصوير الدقيق لما يتم اتخاذه من إجراىات تجاه مرضى 
على   ال وى  الكات   سلط  فإن  لهم؛  المسلولين  معاملة  وكيفية  السجون، 

الماا ا   السجون إحدى  وهى  الدولة  بإحدى مؤسسات  الخاصة   ؛المجتمعية 
بمري  سلبت حريته حتى فى   تليق  بطريقة  منهم  المرضى  تتم معاملة  فال 
وت   للعزل  مكان  وت  متواجد  فال  بي   مرضه،  أثناى  رعايته  بيا   إمكانية 
توقيع كاب حايقى، حتى عندما أوضح أن هناا القلة التى تحظى بالتواجد 

ل المافى  إلى فى  منهم  من رجع  إلى مصير  لم  ار  والرعا ة  العال   تلقى 
من  لتخيا وتوقع القارف، مما قد  حدث السجن مرة أخرى، با ترا هاا األمر

 ثقا المرض على البع  أو حتى ربما  وصول األمر للوفاة.

 الرروة:-2

إلى مرض   كالك  األدي   فاكرها   إجتماعى    أرار  الرروة؛  وهو  آخر 
ضمنا  وصراحة ؛ فعندما تحدث عن البقال المحكوم عليه بالعال  فى المافى  
لمدة ستة أرهر لعالجه من إدمان الحايش، ذكره ضمنا  من خالل توضيحه  
لعالقته بعسا ر الدرا حيث أوضح أنها جيدة جدا ، وبناى  على هاا فهو ت 

جرع على  الحصول  فى  من صعوبة  به   عانى  الخاصة  اليومية  الحايش  ة 
يوجد  حيث  قول: بجوارى رخ    " ان  الموجود  السرير  بالبقالة   فى     عما 

فكان   الحايش،  إدمانه  بسب   أرهر  المستافى ستة  فى  بالعال   حكم عليه 
وكانت  الممر،  فى  الدرا  لعسا ر  ويتودد  أبدا ،  الغرفة  فى  ت  قب  تقريبا  

 

== 

olan- - bir reçete ile birlikte geri gönderilen mahpusların, yol 

kenarlarında oturup dinlenerek ve kelepçeli ellerine 

jandarmaların sıkıştırdığı bir sigarayı hırsla çekerek hapishane 

yolunu tuttukları her zaman görülürdü." – Ayni eser, s.29 
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العالقة بينه وبين الخدم وعسا ر الدرا جيدة جدا  بسب  عدم مرضه وبسب  
جرعة  على    بقائه هنا زمنا   ويال ، وكان ت  عانى أ ة صعوبة فى الحصول

 (75) ".الحايش اليومية

فالتودد الاى  قصده األدي  ت  خر  عن إ ار الرروة؛ حتى يتسنى  
ى هو أسا  الجريمة التى  عاق  عليها دون  ا له الحصول على الحايش ال

 أدنى معاناة. 
أفندى   سليمان  عن  تحدث  حينما  صراحة   الرروة  األدي   وذكر 

فيقول:" وفى  رفه اآلخر يرقد موظب اإلجراىات الاى حبس بسب  الرروة  
سليمان أفندى موظب اإلجراىات القد م المحكوم عليه بعامين ونصب بسب   

 (76) الرروة"

فيوضح األدي  أن الرروة آفة مجتمعية وجريمة  عاق  عليها القانون  
من  حاولون الحصول    أفندى، وهى وسيلة يتعاما بها    ما حدث مع سليمان

أو  ع حقهم  من  ليس  ما  محظورلى  هو  مدمن    ما  البقال  حالة  فى  كما 
 الحايش.

  

 
75-"Yanımdaki yatakta, esrarkeşlikten dolayı altı ay hastanede 

tedaviye mahkum edilen bir bakkal vardı. Hemen hemen hiç 

odada durmaz, koridorda jandarmalarla ahbaplık ederdi. Hasta 

olmadığı ve uzun zamandır burada yattığı için hademeler ve 

jandarmalarla arası pek iyi idi ve günlük esrarını tedarikte hiç 

sıkıntı çekmiyordu". – Ayni eser, s.29 
76 -"Onun ötesinde, rüşvet ve irtikaptan iki buçuk seneye mahkum 

eski icra memuru Süleyman Efendi yatıyordu". – Ayni eser, s.29 
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 ماكلة المياه: -3
ماكلة  أن  األدي   فياكر  القرية،  فى  بمن  عياون  خاصة  ماكلة  هى 

جاره فى الحقا كما هو حال القروى  ا أحد القرويين  قتأن  المياه تسببت فى  
الن  الثانى المتواجد فى الغرفة معهم، فقد قام بقتا جاره فى الحقا بسب  الخ

على سايا األرض فيقول:" أما اآلخر فقد قتا جاره فى الحقا بسب  ماكلة  
 (77) المياه"

فاألدي  هنا يلمح إلى ماكلة تعد من أهم ماا ا القرية وأها القرية أت  
وهى ماكلة المياه ومدى ما  مكن أن  صا إليه الخالن باأنها، فالوضع قد 

على من هو األحق بسايا     صا لقتا الجار جاره فى الحقا بسب  الخالن
 أرضه من اآلخر. 

 القسوة:  -4
مو  غير  فى  القسوة  األدي   أن تناول  فياكر  القصة؛  هاه  فى  ضع 

فى  وأخا  المرض  عليه  ارتد  الاى  أفندى  سليمان  عن  سأل  حينما  البقال 
من   النوم  ت  ستطيع  الغرفة  فى  من  باقى  جعلت  لدرجة  المتواصا  السعال 

التى  طلقها من ردة ألمه فيقول:" وبعد يومين  ردة السعال وكثرة التأوهات  
 .(78) "!بال نوم بدأ المدمن البقال فى اتنتقاد قائال  : لم  مت حتى اآلن؟

 
77 öteki su meselesinden tarla komşusunu öldürmüştü  - Ayni 

eser,,s.30 
78 -"Esrarkeş bakkal iki gece uykusuzluktan sonra: -Hala 

geberemedi yahu!.. - diye söylenmeye başlamıştı." - Ayni eser, 

s.35 
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موته   عدم  من  تعجبه  فى  البقال  لسان  على  القسوة  فاألدي   عكس 
وكأنما ينتظر موته حتى  ستريح ويستطيع النوم، بدت  من سؤاله عن حالته  

ات الخدم  من  باب و لبه  من  حتى  آتمه،  من  التخفيف  ومحاولة  به  عتناى 
 حق اإلنسان على اإلنسان. 

أوضح   عندما  هو  القسوة  األدي   فيه  ذكر  الاى  اآلخر  والموقب 
بقدر   إهتماما   زوجها  وفاة  تعر  لم  فالزوجة  زوجها؛  وفاة  من  الزوجة  موقب 
مصيرى   رئ  عن  تبحث  كأنما  عنه  تبحث  فهى  الااى،  بإبريق  اهتمامها 

سبة لها، وعلى الجان  اآلخر ترف  استالم جثمان زوجها ودفنه، وتلزم  بالن
 الدولة بدفنه بسب  وفاته وهو فى قب ة الدولة.

ريلا    وقال  للمستافى  اإلدارى  المدير  جاى  األثناى  هاه  وفى  فيقول" 
للسيدة فاحمر وجهها من جديد وقالت: ماذا  عنى هاا؟ إنه توفى وهو فى يد 

دولة أ  ا ، ويدى لن تلمسه، ولن أعطى عار ليرات حتى،  الدولة، فلتدفنه ال
آخر   فى  زوجى  قتلتم  أنالقد  وتجعلوننى  السجن،  فى  ب  أ امه  ت  أقوم  دفنه. 

 (79) ما تفعلون فافعلو" أريد. وأ ا  

  

 
79 -"Bu aralık hastanenin idari müdürü oraya geldi ve kadına bir 

şeyler söyledi. Kadın, yüzü tekrar kıpkırmızı olarak: -Ne 

demekmiş o?... Devlet elinde can verdi, ölüsünü de devlet 

kaldırır. Elimi sürmem. On para da vermem. Ahir vaktinde 

kocamı hapishane köşelerinde öldürdünüz de ölüsünü bana mı 

kanırtacaksınız... İstemem. Ne yaparsanız yapın..". 

- Ayni eser, s.39-40 
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 الكاب:-5
من   الكاب؛  وهى  أخرى  مجتمعية  آفة  على  ال وى  األدي   يلقى 

وذلك عندما سألها أحد األ فال من خالل الحديث عن الزوجة مرة   أخرى،  
لن   فقلبها  ر يته  تستطيع  لن  بأنها  فردت  عمنا؟،  نرى  ألن  زوجها  أقارب 
يتحما، وأخات تصرخ وتبكى، وتعدد مميزاته.  قول األدي :" قال أحد األوتد 
وعمره حوالى عار سنوات، ألن نرى عمنا؟ فقالت ت أريد.. ت أستطيع أن  

ه  يتحما،  لن  قلبى  كيف وضعوه، أراه..   يدرى  من  األسد،  مثا  الزوجة  ا 
المعارة  ا أ فالى ها تتحما القلوب.. لقد احترقت.. وأخات تصرخ وتبكى  

 . (80) وتعدد مميزات زوجها بدون وجه حق"
ومع كا الجوان  السيلة التى انتقدها األدي  فى الاخصيات السابقة  

خالل   من  الم يلة  الجوان   بع   على  ال وى  يلقى  كالك  بع   فهو 
من   لد ه  نقى  رخ   بأنه  صاتلمش  القروى  فاألدي   صور  الاخصيات؛ 
الافقة على حال المتوفى سليمان بارا ما لم تتوفر لدى ذويه؛ فيوضح أنه  
حزن بادة على حاله بعد الوفاة وأعطى الخادم جزىا  من المال القليا الاى  

حينما    استطاع ادخاره و ل  منه رراى إناى لص  الماى على أرضية القبر
 علم أنه سيتم دفنه بدون كفن.

 

80 - "On yaşlarında kadar bir oğlan:-Amcamı bir görmeyecek 

miyiz?- dedi. -İstemem... Göremem... Yüreğim kaldırmaz. 

Aslan gibi ayalimi (eş, zevce) kim bilir ne hallere koydular. 

Amanın çocuklar... Yürekler dayanır mı... YandımlAvaz avaz 

bağırarak ağlıyordu. Kocasının meziyetlerini, haksız yere 

damlarda öldüğünü sayıyor". - Ayni eser,,s.40 
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الاى   الخادم  إلسماعيا  صاتلمش  القروى  قال  األثناى  هاه  وفى   "
ما بداخله  القماع األمريكى. وأفرغ    ايس ذ كدخا: افتح هاا الكيس، ففتح ال

ارابات ومنديا ومحرمتين و ية قماع  ال  من  ا  زوج  أمامه بعد أن أخر  منه 
صغي نقود  فتدحرج  أفرغه  ،رةومحفظة  على    ت أمامه  قروع  عارات  ثالث 

غطاى السرير األبي . فأعطى صاتلمش اثنان منها إلسماعيا وقال له: خا 
القبر.  فى  كفن  بال  المرحوم  إنهم سي عون  كأسه.  ارترى  ثواب.  إنه  هاا، 

 ( 81)ا ص  كأسين من الماى على األرض"قعلى األ
  

 

81-"Bu sırada içeri giren hademe İsmail'e köylü Satılmış: -Şu 

torbayı çözüver!..- dedi. Amerikan bezi torbanın ağzını açtı, 

içinden bir çift yün çorapla bir iki çevre ve bir kat çamaşır, en 

sonra da küçük bir kese çıkardı. İçini önüne boşalttı. Beyaz yatak 

örtüsünün üzerine üç tane on kuruşluk yuvarlandı. Satılmış 

bunlardan ikisini İsmail'e uzatarak: -Al şunu da, sevaptır, bir testi 

alıver. Rahmetliyi mezarda kefensiz yatıracaklar, hiç olmazsa 

toprağına iki testi su döküver... - dedi." - Ayni eser, s.40 – 41. 
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 المبحث الرابع

 دراسة فنية للقصة 
لحياة  ي مرآة  أنها  على  للقصة  وأوضاع نظر  حاتت  تسرد  اإلنسان، 

المختلفة فى  (82) اإلنسان  والحدث  والمكان  الزمان  عناصر  تستخدم  وهى   ،
عرض لحظات من الحياة بواسطة لغة أدبية، والمؤلب فيها  كون مراقبا  لواقع 

 .(83)الحياة وينتظر حدثا  أو إحساسا  أو صورة تحفز الفنان بداخله
كن القول أن القصة ةبارة عن حكا ة أدبية، تدرا لتق ، قصيرة  م

نسبيا ، ذات خطة بسيطة وحدث محدد حول جان  من الحياة، ت فى واقعها 
وبيلات  أحداثا   تنمى  ت  ورمزية،  مثالية  لنظرة  وإنما  بقا   والمنطقى  العادى 

 .(84) كبير ورخوص، وإنما توجز فى لحظة واحدة حدثا  ذا معنى  

 يلى نعرض لعناصر القصة:  وفيما

 : "Başlıkالعنوان "-1

عنوان العمتا األدبتى هتو مفتاحته التاى ييستر لنتا التدخول إلتى أعماقته 
وقتتتتد تتتتتوفر هتتتتاا العنصتتتتر فتتتتى القصتتتتة محتتتتا . (85)وستتتتبر أغتتتتواره، وفتتتتك رمتتتتوزه

 إبريتتتتتق الاتتتتتاى؛ " Çaydanlık"راستتتتتة؛ فقتتتتتد وضتتتتتع الكاتتتتتت  لهتتتتتا عنتتتتتوان الد 
 

82 -Nur Güranı Arslan," Halit Ziya Uşaklıgil  Hikay" inceleme, 

1.Baskı,İstanbul, 1998, s.21. 
83 -Nazım Elmas, Hikayenin öyküsü, Ankara, 2017, S:1. 

،  8القصة القصيرة )دراسات ومختارات(، دار المعارن، ط الطاهر أحمد مكى،  - 84
 . 98م، ص:1999القاهرة، 

م،  1977محمد عبد الفتاح، دينامية الن ، المركز العربى الثقافى، بيروت،  - 85
 . 72ص:
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سليمان أفندى مقابا كوب راى من هاا اإلبريق، فصاتلمش  قوم على خدمة  
والزوجتة تثتتور ثائرتهتا لعتتدم العثتور عليتته بعتد وفتتاة زوجهتا بتتا وت تبتالى بوفاتتته 

لى ضياع قيم إنسانية مقابتا أصال ، وترف  تسلمه ودفنه، األمر الاى يدل ع
 إبريق الااى. التركيز فقط على األرياى الماد ة الخاصة بالزو  وباألخ  

 :المضمون أو فكرة القصة أو الحدث-2
 Anlam ya öykü fikri yada olay 

والفكترة ةبتتارة عتتن الموضتتوع الرئيستتى التتتى تبنتتى عليتته وتتجمتتع حولتته 
فى ذهن المتفرجين، وهى  باية األحداث والمواقب والتفاصيا إلبرازها واضحة

وعلتى هتاا فتإن تمثا العمود الفقرى الاى سيايد حوله بناى هتاا العمتا الفنتى، 
وقتتتد جتتتاىت فكتتترة  .(86)جتتتزىا  كبيتتترا  متتتن النجتتتاح يتوقتتتب علتتتى حستتتن اختيارهتتتا

القصتتتة واضتتتحة وظتتتاهرة وهتتتى الاتتتفقة التتتتى تمثلتتتت فتتتى رخصتتتية صتتتاتلمش؛ 
فعندما توفى سليمان أفندى ورف تت زوجتته استتالمه ودفنته، وعلتم كتالك بأنته 

ه المتاى علتى يدفن بال كفن،  ل  من أحد الخدم رتراى إبريتق متاى ليصت  بتس
 القبر.

 تتتالك ستتتلط األديتتت  ال تتتوى علتتتى بعتتت  الستتتلبيات المجتمعيتتتة التتتتى 
تعتتددت صتتورها فتتى القصتتة متتن إهمتتال للمرضتتى الستتجناى ستتواى علتتى مستتتوى 
الطبيتت  أو القتتائمين علتتى أمتتور الستتجن والستتجناى، إلتتى قستتوة زوجتتة المتتتوفى 

ميتتاه لتتدى حينمتتا رف تتت تستتلم جثمانتته،  بجانتت  آفتتة الررتتوة،  كتتالك ماتتكلة ال
 القرويين وغير ذلك.

 
م،  1982أحمد نجي ، القصة فى أدب األ فال، دار زهدان للطباعة، القاهرة،  - 86
 . 94ص:
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 ":Karakterlerشخصيات "ال-3

الاخصية فى الن  األدبى هى القتوة المحركتة التتى تناتط العناصتر 
الرئيسية به، وت تمن ارتبا تا ع تويا  بتين هتاه العناصتر، كتالك  مكتن القتول 
إن الاخصتتتيات هتتتى العناصتتتر الموجهتتتة التتتتى تتتتؤمن ظهتتتور الحتتتدث وتطتتتوره 

وا تماله مع الصراعات والمجاتت المتحركتة "المختلفتة " التتى تاتكلها وتاكله  
تعد الاخصية بمثابتة الماتج  التاى تعلتق عليته و . (87)دنيا المااعر واألفكار

 .(88) ا تفاصيا العناصر األخرى ولالك قيا: القصة هى فن الاخصية

 وتنقسم الاخصيات إلى قسمين:

 "Baş karakterler"  الاخصيات الرئيسية -1
هتتتتتى متتتتتا  طلتتتتتق عليتتتتته أحيانتتتتتا  بطتتتتتا القصتتتتتة، وهتتتتتى المحتتتتترا األول 
لألحداث. إذ تعد بمثابة المحتور التاى تتمركتز حولته كافتة أحتداث القصتة متن 

 بدايتها حتى نهايتها.
والمالحتتظ أن رخصتتية" ستتليمان أفنتتدى" موظتتب اإلجتتراىات الستتجين 

"صتتتتاتلمش"  انتتتت هتتتتى الاخصتتتتية الرئيستتتية فتتتتى القصتتتتة، وجتتتاىت رخصتتتتية 
 القروى، ورخصية زوجة سليمان أفندى رخصيات أساسية فى القصتة أ  تا .

يالحظ أن الكات  اختار إسم "سليمان أفندى" إت إنته استتخدم لته أحيانتا  إستم و 
"Bey Baba:قتتال لتته أخصتتائى األمتتراض  -" " أى بابتتا بتتك. فتتى مثتتا قولتته

 :البا نة الااب وهو يدلك ظهره فى الزيارة الصباحية

 
87 - Evren Karataş, Çocuk Edebiyatında Karakter Kavramı, Sosyal 

Bilimler Enistitüsü Dergisi, Sayı 33, 2014, S.62. 
 . 25م، ص1994، دار المعارن، القاهرة، 3 ه وادى، دراسات فى نقد الروا ة، ط   - 88
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 .(89) لقد نجوت  ا بابا بيك" -
يهاى   فعندما  خدمته،  فى  لم  قصر  "لكن صاتلمش  أ  ا :  ذلك  ومثال 
العجوز كان  عدل من وضع رأسه على المخدة سائال  إ اه: ها تريد ريلا   

 .(90)  ا بابا بيك"
واهتم الكات  فى البدا ة بوصب الاخصية الرئيسية "سليمان أفندى" فقال 

ات القتتتد م ... كتتان مرضتته هتتتو ىستتليمان أفنتتتدى موظتتب اإلجتتراواصتتفا  إ تتاه:" 
زال عنتته قتتد نتته يبتتدو وكأنتته أاتلتهتتاب الرئتتوى، لكتتن بتتالرغم متتن كبتتر ستتنه إت 

.وكتتاا وصتتب رتتكله قتتائال : " تجهتتز للاتترب بتتأن هتتز رأستته الكبيتتر (91)الخطتتر"
، (92)الاى يتدلى رعرها الموجود فى المقدمة ومسح رتاربه المتتدفق علتى فمته"

نته رتخ  عصتتبى أ ثتم واصتا وصتتب ستلوكه و بعته فتتى غيتر موضتع فتتاكر
منتقتتتد لكتتتا متتتن حولتتته وت  أبتتته ألحتتتد فيقول:"بتتتالرغم متتتن أن  غلتتتيظ الطبتتتعفتتتظ 

ستتليمان أفنتتدى منهتتك القتتوى وهنتتاا صتتعوبة  عانيهتتا عنتتد التتتنفس فإنتته كتتان ت 
يتوقب عن النقتد أبتدا ، فقتد كتان يتتكلم باتكا متزعج علتى قتد الطبيت ... ويبتدأ 

 

89 - "Genç dahiliye mütehassısı sabahları vizitede gülerek sırtını 

okşuyor ve: -Yakayı kurtarıyorsun, Beybaba!- diyordu  ".  - 

Sabahattin Ali, a, g,e, s.29 

90 - "Yalnız Satılmış hizmetinde kusur etmiyor, ihtiyarın her 

sayıklayışında yastığından başını doğrultarak: -Bir şey mi istedin, 

Beybaba! - diye soruyordu." – Ayni eser, s.35 

91 -" rüşvet ve irtikaptan iki buçuk seneye mahkum eski icra 

memuru Süleyman Efendi yatıyordu. Hastalığı zatürree idi, fakat 

ihtiyarlığına rağmen tehlikeyi atlatmış görünüyordu." ---Ayni 

eser, S.29 

92-  "tepesindeki saçları dökülmüş kocaman başını ağır ağır sallar, 

ağzına dökülen gür bıyıklarını sıvazlayarak içmeye hazırlanırdı. -

Ayni eser, s.32. 
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ة فتتى الصتتباح البتتا ر، لتتم  كتتن هنتتاا فتتى نقتتد الختتدم التتاين  تتأتون لتنظتتيم األستتر  
.، كتالك  قتول متهكمتا  علتى الطبيت : "أتتى  فتا (93)إمكانية ألن  كون سعيدا "
". وأوضتتتتتتتح أ  تتتتتتتا  كونتتتتتتته رخصتتتتتتتا  متستتتتتتتلطا  (94)بقتتتتتتتدر الركبتتتتتتتة وسيررتتتتتتتدنى

كانتتتت لتتته بقولتتته:"اختار ستتتليمان أفنتتتدى صتتتاتلمش خادمتتتا  لتتته دون استاتتتارته، ف
العديتتتتتد متتتتتن الصتتتتتالحيات ويعطيتتتتته األوامتتتتتر حتتتتتتى إنتتتتته لتتتتتم  خطتتتتتر ببالتتتتته أت 

 .(95) طيعه"
أمتتتتتا صتتتتتاتلمش فقتتتتتد وصتتتتتفه بتتتتتالقروى فيقتتتتتول: "إن القتتتتتروى الثتتتتتانى استتتتتمه 

. وأوضتتتح أنتته ضتتتعيف البنيتتة متتتري  (96)صتتاتلمش كتتان لد تتته قتتدرة نوعتتتا  متتا"
فيقتتتول:  اآلختتترالقتتتروى و  بمتتترض فتتتى األمعتتتاى وذلتتتك عنتتتدما تحتتتدث عنتتته هتتتو

 اهمتتتتيووجه ا الهمتتتا  عانيتتتان متتتترض األمعتتتاى التتتاى كتتتتان ستتتيلا . إن نحافتهمتتت"
. كتتالك (97)األصتتفر جعالهمتتا  اتتبهان بع تتهما التتبع  باتتكا مربتتك للنتتا "

 

93- "Fakat Süleyman Efendi, halsizliğine ve nefes almakta çektiği 

güçlüklere rağmen bütün gün hiç durmadan söylenirdi. 

Sabahleyin erkenden yatakları düzeltmeye gelen hademelere 

çatmaktan başlayarak, kahvaltı getiren hastabakıcıya, hatır soran 

hemşireye, vizite yapan doktora boyuna dırlanırdı. Kendisini 

memnun etmeye imkan yoktu". - Ayni eser, s. 30 

94- "Bacak kadar çocuk gelmiş de bana akıl öğretece  - " Ayni eser,  

s.31 
95 "Süleyman Efendi Satılmış'ı, fikrini almaya lüzum görmeden 

kendisine hizmetçi seçmişti. O kadar salahiyet ve tabiilikle 

emirler veriyordu ki, itaat etmemek oğlanın aklından bile 

geçmiyordu." - Ayni eser,s. 32 - 31  
96" İsmi Satılmış olan diğer köylü bir parça daha dermanlıydı. "  - 

Ayni eser,s.30 
97" Her ikisi de bir türlü iyi olmayan bir bağırsak hastalığı 

çekiyorlardı. Müthiş zayıflıkları ve sapsarı yüzleri, onları, insanı 

şaşırtacak kadar birbirine benzetiyordu.  "  - Ayni eser, s.30 
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ذكر من صفاته الجسمانية ما يدل على نحافتته نتيجتة مرضته فيقتول: "ارتتدى 
يفتتة وملفوفتتة مثتتا ربارتت  المستاتتفى القد متتة والكبيتترة حيتتث قدمتته كعوبهتتا نح

. ويقول أ  ا :" عندما قال فإن الاتاب النحيتف أمستك بحديتد (98)رمع العسا"
 .(99)السرير بأصابع مثا العصا"

 كونهتااسمها وا تفى متن وصتفها بتاكر  أما زوجة سليمان أفندى فلم ياكر
"، (100)" انتتت توجتتد ستتيدة ستتمينة ومستتنة ستتمينة ومستتنة حمتتراى الوجتته فيقتتول:

 "(101)مدت سيدة حمراى سمينة رأسها للداخا" ويقول أ  ا :

لكتتتا منهمتتتا  الكاتتتت  وكأنتتته جعتتتا ظ علتتتى استتتمى الاخصتتتيتين أنحتتتوالمال
متتن استتمه فستتليمان أفنتتدى  ستتخر كتتا متتن حولتته فتتى خدمتتته كمتتا كتتان  ا  نصتتيب

ه، هللا المخلوقات له وجعلها فتى خدمتت رسخعليه السالم حيث لسيدنا سليمان  
فهو قد عما خادما  لستليمان أفنتدى مقابتا كتوب أما صاتلمش ومعناه المهباع   

 راى فى اليوم فكأنما باع نفسه مقابا هاا الكوب.

 "Yardımcı karakterler" مساعدةثانيا : الاخصيات ال
وظ علتى تظهر وتختفتى دون أن  كتون لهتا تتأثير ملحت  هى رخصيات 

رخصتتتية البطتتتتا،  األساستتتية إلقتتتاى ال تتتتوى علتتتى ووظيفتهتتتتا ستتتير األحتتتداث؛ 
رخصيات ثانويتة غيتر أساستية فتى القصتة محتا الدراستة  د ويمكن القول بوجو 

 
98  " eski ve kocaman hastane terliklerini sıska ve topukları 

balmumu gibi sararmış ayaklarına geçirir"   -Ayni eser, s.31 
99 " dediği zaman, sıska delikanlı değnek gibi parmaklarıyla karyola 

demirlerine tutunur " 

   -  Ayni eser,, s:32. 
100  "şişmanca ve yaşlıca bir kadın " -Ayni eser,, s.36 
101 " kapıdan içeri şişman ve kıpkırmızı bir kadın başı uzanarak " 

Ayni eser, s.37 



 

çaydanlık 

2198 

 بيتت  البلد تتة العجتتوز وعستتا ر التتدرا والبقتتال المتتدمن رخصتتية التتراوى و مثتتا 
يتتتتتت  الاتتتتتتاب فتتتتتتى المستاتتتتتتفى والقتتتتتتروى الثتتتتتتانى، بوابتتتتتتن ستتتتتتليمان أفنتتتتتتدى والط

أخيتتتتتترا  استتتتتتماعيا الختتتتتتادم، فكانتتتتتتت تلتتتتتتك والممرضتتتتتتين ومتتتتتتدير المستاتتتتتتفى، و 
فيمتتتا عتتتدا الختتتادم  ام يهتتتتم الكاتتتت  بتتتإ الق أستتتماى عليهتتترخصتتتيات ثانويتتتة لتتت

قتال صتاتلمش القتروى إلستماعيا الختادم التاى دختا " إسماعيا كمتا فتى قولته:
ثنى متتن ت. ولتتم يهتتتم أ  تتا  بالوصتتب الختتارجى لهتتم واستت(102)فتتى هتتاه األثنتتاى"

بأنتته عجتوز فتى قولتته:" إذا تتم تجهيتتز متال الستتيارة ذلتك  بيت  البلد تتة فوصتفه 
فإنته يتتتم إح تتار  بيتت  البد تتة ذلتتك الرجتا العجتتوز التتاى فتترق رتتعره األبتتي  

". (103)مرضتتتتى بارتتتملزاز واضتتتح جتتتتدا  لمتتتن المنتصتتتب بعنا تتتتة فائقتتتة وينظتتتر ل
بقولته:" وأحتد القترويين كتان منهتك القتوى لدرجتة أنته ت   ثتانىويصب القتروى ال
ويصتتب ابتتن ستتليمان أفنتتدى قتتائال :" ذلتتك  .(104)ن الستترير" ستتتطيع النهتتوض متت

، إت إن عيونه تتحرا فى الغرفة بتحير ةعار   ةاتبن الاى يبدو أنه فى الثامن
 .(105)وذهول  فا فى سن الخامسة"

  

 
102  "-Bu aralık hastanenin idari müdürü oraya geldi ve kadına bir 

şeyler söyledi -"  Ayni eser, s.40 
103 " araba parası tedarik edebilirlerse belediye doktorunu 

getirtirlerdi. Ak saçlarını pek itina ile ortadan ikiye ayıran bu 

ihtiyar ve zayıf adamcağız, yüzünde besbelli bir tiksinmeyle, 

ellerini sürmeden hastalara bakar" -Ayni eser, s.28 
104  "İki köylüden biri yataktan kalkamayacak kadar halsizdi." -Ayni 

eser,30 
105 " İki köylüden biri yataktan kalkamayacak kadar halsizdi.- Ayni 

eser, s.30. 
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 الحبكة:  -4
تطلق الحبكة على تتابع حوادث تخ ع لصراع ما، وتعما على رد 

فى   احتداد  لحظة  وهى  إليها،  أالقارف  التأزم  حيث  صا  با ققصة،  صاه 
ت  ابلة للتصديق، ق ، وينبغى أن تكون الحبكة فنية أصيلة وجيدة و   (106) النها ة

وغير   معقولة  غير  وتافهة  والمعجزات،  والخداع  الحيا  على  قائمة 
دون  (107) مستهلكة اتفتعال  من  خالية  الصنع  متقنة  تكون  أن  كالك  ج    ،

 .(108) تبسيط أو سااجة

" ومن   قصة  على  وقوية  Çaydanlıkالمالحظ  متينة  حبكة  وجود   "
أحداثها؛ اآلخر،   بين  إلى  يؤدى  حدث  كا  متسلسلة  األحداث  جاىت    حيث 

بادة   أفندى  مرض  سليمان  وهو  المستافى  فى  المساجين  المرضى  فأحد 
وأهمها   بمتعلقاته  فقط  وتهتم  جثمانه  استالم  فى  ترغ  زوجته  ثم ت  ويتوفى 

الغطاى، فى حين  افق على وضعه من كان  قوم على    إبريق الااى مكسور
، ويخر   يومراى فى الخدمته وهو صاتلمش الاى كان  خدمه مقابا كوب  

الق  جزىا   ة المقبرة ألن الرجا ليا لاراى إناى  ص  منه على أرضيمن ماله 
الاف صفة  على  ال وى  يلقى  مما  كفن؛  بدون  حتى  فى  قسيدفن  المتمثلة  ة 

 والمنعدمة لدى زوجته. صاتلمش 

  

 
سع ل علوش" معجم المصطلحا  األدب و المعاصر " دار البتاب اللبنان " ب ر  "   - 106

 . 64م" ص: 1985
 . 75الثقافو " ب ر  " د. "صمحمل "وسف نجم" فن القصو" دار  - 107
م"  1976" القاار " 6عا الل"ن إسماع ل" األدب  فنونه" دار الفبر العرب " ط - 108

 .  185ص
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 التاويق واإلدهاع: -5
التاويق هو ما  جعا القصة عمال  فنيا  مقروىا  أو  جعا المسرحية  
عمال  مااهدا  ممتعا ، وت  قتصر على عنصر من عناصر البناى الفنى، با  
والاخصيات   العنوان  المكونات؛  بثه فى كا  الكات  على  أن  حرص   ج  

 .(109) والخاتمة والمواقب وصياغة الحوار

نف الدراسة  جد  للقصة محا  ما سيحدث  سوالقارف  لمعرفة  متاوقا   ه 
لسليمان أفندى وما سيكون من ردة الفعا لدى باقى الاخصيات على وفاته،  

ما ستسفر  فالكات  قد نجح فى إحكام حبكته، وظهر عنصر التاويق لمعرفة  
 دائم أثناى قراىته للقصة. لقارف فى حالة ترق  ورغب عنه األحداث، جاعال  ا

 الحوار القصصى: -7

أنماط   من  نمط  وهو  أ ثر،  أو  اثنين  بين  الكالم  تبادل  هو  الحوار 
، ويعد الحوار هو الوسيلة الرئيسية التى  كاب بها الكات  عن  (110)التواصا

خاللها   من  وياد  القصة،  عليها  تقوم  التى  الفكرة  بها  ويصور  رخصياته، 
 متابعة أفعال الاخصيات.انتباه القارف إلى 

والمالحظ على القصة محا الدراسة خلوها من أى حوار مع النفس، 
وجاى الحوار مع الغير هو السمة الغالبة فى القصة، ومن نماذ  ذلك حوار  
مع   زوجته  وحوار  الغرفة،  فى  معه  الموجودين  المرضى  مع  أفندى  سليمان 

 لخادم.مدير المستافى ومع الممرضين، وحوار صاتلمش مع ا

 
محمل حسن عبل هللا" قصص األطفال  مسرحهم" دار قباء للطباعو  النشر"   - 109

 .  91م" ص 2001القاار " 
 . 78سع ل علوش" مصلر سبق ذكره" ص - 110
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 السرد: -8
، والقصة بصفة  (111)السرد هو كا ما  خ ع لمنطق الحكى والق  

عامة تزاو  بين أسلوبين مختلفين فى  ريقة التعبير هما: السرد والحوار، وت 
 جوز للكات  مطلقا  أن  ستغنى عن واحد منهما، كما أنه ليست ألى منهما  

والسر  اآلخر،  إلى  بالايا   الحجم  فى  محدودة  مصطلح  نسبة  القصصى  د 
أدبى  قصد به الطريقة التى  صب أو  صور بها الكات  جزىا  من الحدث  

ملمحا   أو  فيهما،  يدور  الاين  المكان  أو  الزمان  جوان   من  جانبا   من    أو 
الخارجية   أوالمالمح  عالمها    للاخصية،  فيصب  األعماق  إلى  يتوغا  قد 

، (112)ص مع الاات أو حديث خا   الداخلى، وما يدور فيه من خوا ر نفسية،
والسرد قائم فى الروا ة والقصة والقصة القصيرة، با إننا لنكاد نحس  أنه ت  

 . (113) يوجد مكتوب مهما كان جنسه ونوعه  خلو من سرد على نحو ما 
الوصفى فى  األسلوب  الدراسة على  القصة محا  الكات  فى  اعتمد 

فى   أرخاص  خمسة  نرقد  كنا  ذلك:"  نماذ   ومن  الصغيرة  السرد،  الحجرة 
عدم   وبسب   حديدى،  ربك  ذات  الحجرة  تلك  المستافى،  قبو  فى  الموجودة 
وجود  بي  فى السجن وت غرفة تمري  فإن المساجين المرضى  ظلون فى  

"وفى  رفه اآلخر يرقد    ومثاله أ  ا :  .(114)غرفهم حتى يثقا عليهم المرض"

 
 110ص:نفس المصلر"  - 111
 40طه  ادى" دراسا  ف  نقل الر ا"و" ص: - 112
"  1ر الن بار " ملخل إل  التحل ل البن وى للقصص" ترةمو منذر ع اش " ط  - 113

 . 12م" ص 1993مركا اإلنماء الحضارى" سور"و" 
114  " Hastanenin bodrum katındaki küçük ve pencereleri demir 

parmaklıklı odada beş kişi yatıyorduk. Hapishanenin doktoru ve 

reviri olmadığı için hasta mahpuslar ağırlaşıncaya kadar 

koğuşlarında kalırlar" Sabahattin Ali, a, g, e, s.28 
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ال القد م  اإلجراىات  أفندى موظب  عليه  سليمان  مدةمحكوم  عامين    بالسجن 
ونصب بسب  الرروة واترتااى، وكان مري ا  باتلتهاب الرئوى، لكنه بالرغم  

 .(115) من كبر سنه إت إنه يبدو وكأنه قد تخل  من الخطر"

 الزمان والمكان:  -8
تعتبر القصة رحلة فى الزمان والمكان، فإذا كان الزمان فى القصة 

أ  ا  ليس المكان الطبيعى، فالقاص  خلق  ليس الزمان الحالى، فإن المكان  
عن  ريق كلماته مكانا  وزمانا  خياليين، لكا منهما مقوماته الفنية وانعكاساته  
على الاكا القصصى، فكا منهما   فى أبعاده على الحقائق المجردة، أى  

 .(116) دور الصورة القصصية فى تاكيا فكر الكات  ووةيه
بيلة القصة الزمانية ، أى متى حدثت الوقائع واألحداث، الزمان هو 

وقد  كون فترة تاريخية لعدة قرون أو عقود، أو فصال  من فصول السنة، أو  
حظ أن الكات  لم يوضح  والمال  .(117)  كون الماضى أو الحاضر أو المستقبا

ال القصة  اىالزمان  أحداث  فيه  الدراسة  تجرى  باإلرارة    محا  فا تفى  بدقة، 
فى رهر   نها ة فصا الاتاى وحلول فصا الربيعإلى أن األحداث تجرى فى  

 .مار 

 
115  "Onun ötesinde, rüşvet ve irtikaptan iki buçuk seneye mahkum 

eski icra memuru Süleyman Efendi yatıyordu. Hastalığı zatürree 

idi, fakat ihtiyarlığına rağmen tehlikeyi atlatmış görünüyordu" -

Ayni eser, s.29 
 مراد عبل الرحمن مبر ك" الظواار الفن و ف  القصو القص ر  المعاصر  ف  مصر" - 116

 . 113م" ص:  1989اله ئو المصر"و العامو للبتاب" القاار " 
حال  " األدب القصص  للطفل" دار المعرفو الجامع و" اإلسبنلر"و" محمل الس ل  - 117

 . 42م" ص: 2011
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المكتتتتتان هتتتتتو بيلتتتتتة القصتتتتتة المكانيتتتتتة، أى أيتتتتتن حتتتتتدثت الوقتتتتتائع أمتتتتتا 
واألحداث، وللمكان أهمية كبيرة فى الن  الدرامى حتى وإن كان وجوده نادرا  
على المستوى النصى، فإن قراىة التن  ت  مكتن أن تتتم بدونته؛ حيتث  ستمح 

توى الدتلى كما لو كان خزانتا  حايايتا  لألفكتار والماتاعر، للمبدع بتركيز المح
حيتتث تناتتأ بتتين اإلنستتان والمكتتان عالقتتة متبادلتتة يتتؤثر كتتا  تترن فيهتتا علتتى 

 .(118)اآلخر
والمالحتتتتتظ فتتتتتى القصتتتتتة أن أحتتتتتداثها كاملتتتتتة وقعتتتتتت فتتتتتى المستاتتتتتفى؛ 
وتحديتتتدا  فتتتى الحجتتترة المعتتتدة للمستتتاجين، فكتتتان الكاتتتت  حريصتتتا  علتتتى تحديتتتد 

 المكان الاى تجرى فيه القصة وأحداثها.
  

 
الشخص و"" المركا الثقاف    –الامن  -"الفضاء حسن بحرا ى" بن و الشبل الر ائ  - 118

 . 30م" ص:1990" 1العرب " ب ر   ط 
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 المبحث الخامس

 أسلوب الكاتب
 عد األسلوب هو الوسيلة األولى التى  كاب الكات  من خاللها عتن 

. ويت تتح متتن أستتلوب الكاتتت  فتتى (119)الرستتالة التتتى يريتتد أن يوصتتلها للقتتارف 
 قصته عدة سمات أبرزها:

 استخدام الكاتب لغة واضحة مفهومة: -1
يالحتتتظ استتتتخدام الكاتتتت  ألفاظتتتا  ستتتهلة بعيتتتدة عتتتن الغرابتتتة والتعقيتتتد ومتتتن 
نماذ  ذلك: " نا نرقد خمسة أرخاص فى الحجرة الصتغيرة الموجتودة فتى قبتو 
المستافى ونوافاها ذات ربك حديدى. وبستب  عتدم وجتود  بيت  فتى الستجن 

تتتتتتى يثقتتتتتا علتتتتتيهم حوت غرفتتتتتة تمتتتتتري ، فتتتتتإن المرضتتتتتى يبقتتتتتون فتتتتتى غتتتتترفهم 
 .(120)المرض"

 حلتتولليلتتة انقطتتع الصتتوت عنتتد ومثتتال ذلتتك أ  تتا : " وفتتى النها تتة وذات 
كتتتانو  تتتأتون إلتتتى غرفتنتتتا كثيتتترا  فتتتى األ تتتام  نالصتتتباح، فقتتتام الممرضتتتون التتتاي

األخيتترة بإح تتار نقالتتة ورفعتتوا الميتتت وأخرجتتوا ستتريره للختتار ، وقبتتا أن ينهتتوا 
 .(121)عملهم كنا أربعتنا قد رحنا فى نوم عميق"

تستخدام الكات  للغة السهلة المفهومة ستببا  فتى نجاحته فتى الكاتب  ان  
 عن المغزى والرسالة التى يريد توصيلها للقارف بكا  سر.

 
الحديثة، مكتبة غريب، نبيلة إبراهيم، نقد الرواية من وجهة نظر الدرسات اللغوية  - 119

 . 21القاهرة، د.ت.، ص:
120 - Sabahattin Ali, a, g, e, S:28 
121- Ayni eser, S:36  
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 :استخدام كلمات مترادفة المعنى -2

لجأ الكات  أحيانا  إلى استخدام كلمات مترادفة المعنى فى العبارة الواحدة  
وكالهما بمعنى     "İrtikap"و"Rüşvetكلمتى "   استخدامه   ومن نماذ  ذلك:

 الرروة  فى العبارة اآلتية: 
"Rüşvet ve irtikaptan iki büçük seneye mahkum eski icra 

memuru Süleyman efendi 
yatıyordu)122 (". 

وكالهما بمعنى   "Öldürmek" و"Vurmakومثاله أ  ا : استخدامه كلمتى" 
 القتا كما فى العبارة اآلتية: 

" Diğer iki hasta, adam vurmaktan on beşer seneye 

mahkum iki köylü idi. Biri hasmını, öteki su meselesinden 

tarla komşusunu öldürmüştü ")123 (. 
 " كلمتى  استخدامه  أ  ا :  و" Yatakومثاله   "Karyola  بمعنى وكالهما   "

 السرير، كما فى العبارتين: 
" İki köylüden biri yataktan kalkamayacak kadar 

halsizdi)124 (". 

 
"كان يرقد سليمان أفندى موظف اإلجراءات القديم المحكوم عليه بعامين ونصف  -122

 بسبب الرشوة"
- Ayni eser, S.29. 

كليهما بالسجن خمسة عار عاما   المري ان اآلخران فكانا قرويين حكم على "أما  - 123
 بسب  قتا أحدهما عدوه، واآلخر قتا جاره فى الحقا بسب  ماكلة المياه".

 - Ayni eser, S.30. 
"عندما قال فإن الشاب النحيف أمسك بحديد السرير بأصابع مثل العصا وكان يقوم  - 124

 Ayni eser, S.32 -                                                              بما قاله له" 
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"dediği zaman, sıska delikanlı değnek gibi parmaklarıyla 

karyola demirlerine tutunur ve söyleneni yapardı ")125 (. 

كلمتى"  استخدامه  أ  ا   و"Halsızlıkومثاله   "zayiflik  بمعنى وكالهما    "
 ال عب، كما فى :

" Fakat Süleyman Efendi, halsizliğine ve nefes almakta 

çektiği güçlüklere rağmen bütün gün hiç durmadan 

söylenirdi ")126 (. 

" Müthiş zayıflıkları ve sapsarı yüzleri, onları, insanı 

şaşırtacak kadar birbirine benzetiyordu. )127 (" 

كلمتى" استخدامه  كالك  و" Toplamakومثاله   "Derlemek  "  وكالهما
 بمعنى الجمع كما فى العبارة اآلتية:

" -Bırak o saati... Babanın öyle saati var mıydı? 

Açıkgözlük etme!..Oğlan ne buldu ise derleyip toplayarak 

dışarı çıktı ")128 ( 

"  كالاما بمعن   Hizmetçi "  "Hademe مثاله كذلك استخلامه كلمت  "

 الخادم كما ف  العبارت ن: 

 
 " وأحد القرويين كان منهك القوى لدرجة ال يستطيع معها النهوض من السرير".  - 125

                     Ayni eser, S.30 -             
  صعوبة التى يعانيها عند التنفس إالوبرغم ال "لكن بالرغم من ضعف سليمان أفندى - 126

 "  النقد أبداً إنه كان ال يتوقف طوال اليوم عن 
- Ayni eser, S.30              

هما األصفر جعالهما يشبهان بعضهما البعض بشكل محير ي"إن ضعفهما ووجه-127

 للناس" 
 - Ayni eser, S.30             

الولد ما  ؟ ت تكن  ماعا ، جمع كهاهلساعة ...ها كان لوالدا ساعة "اترا تلك ا- 128
 وجده وخر "

 - Ayni eser, S.36 
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" Süleyman Efendi Satılmış'ı, fikrini almaya lüzum 

görmeden kendisine hizmetçi seçmişti)129 (. 

Bu sırada içeri giren hademe İsmail'e köylü Satılmış:-Şu 

torbayı çözüver!..- dedi.")130 ( 

 : المزاوجة بين األسلوبين الخبرى واإلنشائى -3
بين األسلوبين   الكات   العديد من جمع  الخبرى واإلناائى؛ فاستخدم 

الجما اإلستفهامية أو التعجبية وكالك استخدم األمر والنهى وغيره وفيما  
 يلى نماذ  تستخدامه األسلوب اإلناائى. 

 فاتستفهام مثا: 
" Babanın öyle saati var mıydı? )131 ( 

" -Bizim çaydanlık nerede? ")132 ( 

"-O da ne demekmiş? ")133( 

"çaydanlık nereye gitti? )134 (" 

" ihtiyarın çaydanlığını gördün mü? ")135 ( 
 

 "اختار سليمان أفندى صاتلمش خادما  لنفسه دون أن  أخا رأ ه".- 129
- Ayni eser, S.31 

"قال صاتلمش القروى إلسماعيا الخادم الاى دخا فى هاه األثناى: افتح هاا  - 130
  الكيس"

- Ayni eser, S.  40 -41.   
 -  ,SAyni eser. 36                            "ها كان لوالدا ساعة كهاه؟ "- 131

  -  ,SAyni eser             36.                            "أين إبريق الااى خاصتنا؟"- 132
 -  ,SAyni eser.37                                   "ماذا كان  عنى ذلك؟"- 133

  -  ,SAyni eser.38                                   "أين ذه  ابريق الااى؟"- 134
  -  ,SAyni eser.39                          "؟" ها رأيت ابريق راى العجوز - 135
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 واألمر مثاله: 
"-Bunu da sen iç  ")136 ( 

" -Bırak o saati ")137 ( 

" -Sen bunlara bakma, aramana bak ")138 ( 

" -Al şunu da, sevaptır, bir testi alıver. Rahmetliyi 

mezarda kefensiz yatıracaklar, hiç olmazsa toprağına iki 

testi su döküver... ")139 ( 

 ومثال التعج :
" Genç dahiliye mütehassısı sabahları vizitede gülerek 

sırtını okşuyor ve: 

-Yakayı kurtarıyorsun, Beybaba! 

- diyordu.)140 ( " 

 ومثاله أ  ا :
" Esrarkeş bakkal iki gece uykusuzluktan sonra: 

-Hala geberemedi yahu!.. 

 
 -  ,SAyni eser.32                                   "اررب انت هاا أ  ا " - 136
          -  ,SAyni eser.36                                      " اترا تلك الساعة"- 137

            -  ,SAyni eser.37                       " انت ت تنظر لهؤتى واهتم ببحثك"- 138

"خا هاا أ  ا ، إنه ثواب ، ارترى دورقا ، إنهم سي عون المرحوم فى القبر بال - 139
           Ayni eser, S. 40 -                دورقين مياه على أرضيته" فن، على األقا اسك  

" قال أخصائى األمراض ابا نة الااب قال له وهو يدلك ظهره فى الزيارة الصباحية  - 140
                                               Ayni eser, S. 29 ضاحكا : لقد نجوت  ا بابا بيك!"
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- diye söylenmeye başlamıştı")141 ( 

   "ضاً: 

"  Jandarmalardan biri başını kapıdan uzatarak: 

-Beybaba'nın soyu sopu buraya toplandı! 

- dedi. ")142 ( 

   "ضاً مثاله: 

" Bu söz üzerine kapıdan içeri şişman ve kıpkırmızı bir 

kadın başı uzanarak: 

-O da ne demekmiş? Helbet bulunacak!.. 

- dedi ")143 ( 

 : استخدام أسلوب التشبيه -4

 لجأ الكات  أحيانا  إلى استخدام أسلوب التابيه ومثاله: 
  " Eski ve kocaman hastane terliklerini sıska ve topukları 

balmumu gibi sararmış ayaklarına geçirir )144 (" 

 
    لم  مت حتى اآلن!" " وبعد ليلتين دون نوم بدأ البقال المدمن فى اتنتقاد قائال :- 141

              35 - Ayni eser, S. 
   " مد أحد جنود الدرا رأسه وقال: لقد تجمع هنا أقارب بابا بيك!" - 142

 36- Ayni eser, S. 
" عق  هاا الكالم مدت سيدة سمينة وحمراى الوجه رأسها من البال وقالت: ماذا  - 143

 .Ayni eser, S -  37 ان  عنى ذلك؟ حتما  سيتم العثور عليه!"  

نحيفة  "ارتدى صاتلمش ربار  المستافى القد مة والكبيرة حيث قدمه كعوبها- 144
                                                  Ayni eser, S.31 - وملفوفة مثا رمع العسا"
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فى اتصفرار، وذلك من ردة     ابه قدمى صاتلمش بامع العسافالكات  هنا 
 ضعفه وهااله بسب  المرض.

 ومثاله أ  ا :
  "Dediği zaman, sıska delikanlı değnek gibi parmaklarıyla 

karyola demirlerine tutunur ve söyleneni yapardı ")145 (   

 أ  ا   ابه أصابع صاتلمش فى نحافتها بالعصا.فالكات  هنا 

  

 
" عندما قال فإن الااب النحيف أمسك بحديد السرير بأصابع مثا العصا، وكان  - 145

 .Ayni eser, S -  32                                                    قوم بما قاله"
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 الخاتمة
لصباح  " إبريق الااى Çaydanlıkهاه الدراسة التحليلية لقصة "خلصت 

 :اآلتية النتائج إلى الدين على 
الجمهورية، عصر  هامة فى أدب  أدي  ذو مكانة    اح الدين علىصب -1

اتجه   أن  لبث  ما  ثم  كااعر،  األدبى  العما  ممارسة  للكتابة  بدأ 
بكونه   ارتهر  لالك  القصة،  فى  األدبى  إنتاجه  جا  فكت   النثرية، 

المقاتت   قصاصا ، بجان   والمسرح  الروا ة  فى  كالك  وكت  
 الصحفية. 

يهتم عن   -2 فهو  النقد ة،  الواقعية  لحركة  قائدا   الدين على   عد صباح 
قرب بالعالقات اتجتماةية لطبقات الاع ، ويتناول النقاط التى ت  
تتمارى مع المجتمع، وت  عزل األرخاص فى أعماله عن المجتمع  

 با  صور بواقعية مراق  ومالحظ.
3- " فهى Çaydanlıkقصة  واقعية،  إجتماةية  قصة  الااى  إبريق   "

هو   وهاا  واقعية،  بطريقة  المجتمع  فى  السلبية  النقاط  بع   تحتوى 
وينتقد  حال الكات  الاى ارتهر بهاا التوجه؛ فهو يرست للايم الجيدة  

 السلبيات.

توفرت عناصر البناى الفنى فى القصة محا الدراسة؛ حيث توفر لها  -4
الفنية   والحبكة  والحوار  والسرد  والاخصيات  والم مون  العنوان 
القصة؛   نجاح  األثر فى  له عظيم  ذلك كان  والمكان، وكا  والزمان 
العناصر، كا حدث  سلم لآلخر مع   للقارف متماسكة  القصة  فبدت 
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عنص فكر  وجود  توصيا  فى  األثر  عظيم  له  كان  مما  التاويق  ر 
 الكات  للقارف.

؛ فقد جاىت يؤخا على الكات  عدم وصفه الكافى لاخصيات قصته  -5
الاخصيات دون وص واعتمد على الوصب   تفصيلى لها،  بمعظم 

لم  ط كالك  رخصية،  لكا  رخوص الموجز  كا  على  أسماى  لق 
دد وقعت فيه أحداث عدم تحديد زمان محأ  ا   يؤخا عليه  و القصة؛  
 القصة.

 جمع الكات  بين أسلوب السرد والحوار فى القصة. -6
سهلة   -7 البسيطة  الكلمات  على  اعتمد  فقد  جيدا ،  الكات   أسلوب  جاى 

فى الفصحى  اللغة  استخدام  إلى  ولجأ  المعقدة،  غير  القصة،   الفهم 
 كان له عظيم األثر فى تقري  المعنى.  اواستعما ضرب األمثلة مم
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