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 االستهالل
 

                        

           

 “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah 

mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.  (Q.S. Ali Imron, 31) 

 

 

  



 ج 
 

 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث إىل:
 والدي احلنني، موالي أيب نور رمحة وأمي احملبوبة ويويك منرية
 وجدي ادلرحوم زلمـد أصفر رمحه هللا له وجديت مسلحة
 فقد ربياين منذ أول خطويت أحطوها يف احلياة

 وال أنسى إىل:
أعضاء حفدة أصفر أولئكهم مجعيـة سائر أسريت: مفرحة وماال وسلطان. ومجيع  .0

اجلنــة وريقــي ودليمــا وديكــا وع مــي ووقــي الــدين ووافــا وفهمــي وصــفية وج يلــة 
وإينا ورامي وإحسان ويهـراء وعـ ة وخـص خصوصـا خـاأ بـر أشـهادي ويوجتـه 

 خالة إسيت.
ـــن عقيـــل" خاصـــة  .0 مجيـــع أصـــحايب يف حركـــة الطلبـــة اإلســـالمية اإلندونيســـية "اب

إيضــان وديفيــد وورعــي وجــالل ونوفــل ور ــان  0101جلمعيــة ســابو جكــات 
وعصـــام وفـــواد ورو القـــرنني وعفيـــف ووجـــداين واداعيـــل وع يـــ  وعبـــدالوهاب 

 ورفقي و لقمان وحتت ونور وأان وصيفا وفووري ونينجروم ورييق وغريها.
 .0101مجيع أصحايب يف مجعية الطلبة بقسم اللغة العربية وأدهبا  .0
النـــواب للطلبـــة نصـــر ورئـــي  وفطـــري و غريهـــا مجيـــع أصـــحايب أعضـــاء رللـــ   .4

 .0100خاصة بكلية العلوم اإلنسانية 
 ".Fosil Alamمجيع أصحايب يف مجعية ادلتخرجني يف ادلعهد األمني " .2
 مجيع إخواين يف مجعية الطلبة رلافهيت رلاكرطا. .0
لطيف وحليم وفاميو ورجـال وسـاور وسـاأ وأديـت  10مجيع إخواين جبويوجرين  .1

 ورادويا وديفيك وجوجوس غريهم. وأري وأانم



 د 
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذي أن ل القرآن هدى لنـا والـذي خلـق األرض والسـموات العلـى 
 ورخلق اإلنسان و علمه البيان، هو هللا اخلالق البارء ادلص الذى هلل احلمدوما فيهما. 

شـــريك لـــه  وحـــدل والوهـــو ادلهتـــد اذلدايـــة وأمنـــع الضـــالة ونعـــب  لـــه األدـــاء احلســـى
مث الصـالة و السـالم . احلكـيم الع يـ  الصـمد الواحـد العظـيم الإلـه إالهللا أن وأشـهد

وهـــو الـــذى قـــد أخـــرج النـــاس مـــن . علـــى ســـيدان وحبيبنـــا وشـــافعنا   ابـــن عبـــد هللا
 .ظلمات اجلهل إىل نور العلم

وبعــد، مــا أقــول شــيئا أفضــل حينمــا انتهيــت يف كتابــة هــذا البحــث. بعــد أن 
بـــذلت نفســـي وجهـــدي. وأســـلمت مجيـــع أوقـــايت، وســـهرت أك ـــر ليـــاأ يف مطالعـــة 
مصادرل والكشف يف ادلكتبة وحل عقد ادلسائل. وكتابتـه يف ادليعـاد، مـن أن أمحـد هللا 
وعاىل أبلغ احلمد والشكر. وأين أوقني حق اليقني أبن رلك كله بعونه وعاىل وكرمه. إين 

د قــويت وقــدرة نفســي بــل  ســاعدة العلمــاء أشــعر أن كتابــة هــذا البحــث ليســت  جــر 
 وادلعلمني واإلخوان القريبني. لذا فجدير يب ألن أقدم أشرف التحيات وأحسن هنا:

فضـــيلة مـــدير جامعـــة مـــوالان مالـــك إبـــراهيم اإلســـالمية احلكوميـــة مـــاالنج  .1
 .بروفيسور الدوكتور احلاج موجيا راهرجو

 .ةراحلاجة إستعا ةفضيلة عميدة كلية العلوم اإلنسانية الدوكتور  .2
 .مد فيصلـزلالدكتور فضيلة رئي  قسم اللغة العربية وأدهبا  .3
مـي وهـو مشـرف يف كتابـة هـذا البحـث يفضيلة األستار الدكتور احلاج حل .4

 .اجلامعي على ووجيهاوه القيمة وإرشاداوه الوافرة
  احملبوبة ويويك منرية.وأمي  نور رمحة وبأيب احملبموالي فضيلة  .5
 .ذ و األستارات يف قسم اللغة العربية وأدهبامجيع األساويو  .6



 ه 
 

جـــ اهم هللا خـــري اجلـــ اء علـــى حســـن صـــنعهم وخلـــوص أعمـــاذلم ومقاصـــدهم. 
 عامة، آمني. قراءعسى هللا أن جيعل هذا البحث انفعا للباحث خاصة ولسائر ال

 
 الباحث 
 
 

 زلمـد عفيف الرمحن
  



 و 
 

 وقرير الباحث
 

 أفيدكم علما أبنين الطالب:
 زلمـد عفيف الرمحن:  االسم

 01001101:  رقم القيد
حتويل الرواية "اللص والكالب" لنجيب زلفوظ إىل الفيلم :  موضوع البحث

 "اللص والكالب" لكمال الشيخ )دراسة التناص(
أحضروه وكتبته بنفسي وما يادوه من إبداع غريي أو أتليف األخر. وإرا ادعى أحد 

ه فعال من حب ي فأان أحتمل ادلسووأ على رلك يف ادلستقبل أنه من أتليفه ووبيني أن
ولن وكون ادلسوولية على ادلشرف أو مسووأ قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 

 اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 

 م 0102يونيو  01حتريرا  االنج، 
 الباحث

 
 زلمـد عفيف الرمحن

 01001101رقم القيد : 
  



 ي 
 

 ويارة الشوون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  االنج

 
 وقرير ادلشرف

 
 إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:

 : زلمـد عفيف الرمحن االسم
 01001101:  رقم القيد

"اللص والكالب" لنجيب زلفوظ إىل الفيلم حتويل الرواية :  موضوع البحث
 "اللص والكالب" لكمال الشيخ )دراسة التناص(

قد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الاليمة ليكون على الشكل 
( لكلية S1ادلطلوب الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجاان )

 عربية وأدهبا.العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة ال
 

 م 0102يونيو  01حتريرا  االنج، 
 ادلشرف

 
 الدكتور حليمي 
032013000113100111رقم التوظيف: 



 ح 
 

 ويارة الشوون الدينية
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 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  االنج

 
 اجلامعيوقرير جلنة ادلناقشة عن البحث 

 
 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:

 : زلمـد عفيف الرمحن االسم
 01001101:  رقم القيد

حتويل الرواية "اللص والكالب" لنجيب زلفوظ إىل الفيلم :  موضوع البحث
 "اللص والكالب" لكمال الشيخ )دراسة التناص(

قسم اللغة العربية وأدهبا  ( يفS1وقررت اللجنة جناحه واستحقاقه درجة سرجاان )
 لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 م 0102يونيو  01حتريرا  االنج، 
 (  ) : زلمـد خليل، ادلاجستري رئي  اللجنة -0
 (  ) فيصل، ادلاجستري : زلمـد ادلخت  الرئيسي -0
 (  ) : الدكتور حليمي السكروري -0

 فادلعر 
 عميد كلية العلوم اإلنسانية 

 
 الدكتورة استعارة، ادلاجستري 
 030110000330100110رقم التوظيف:  
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وسلمت عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث
 : زلمـد عفيف الرمحن االسم

 01001101:  رقم القيد
حتويل الرواية "اللص والكالب" لنجيب زلفوظ إىل الفيلم :  موضوع البحث

 )دراسة التناص( "اللص والكالب" لكمال الشيخ
( لكلية العلوم S1الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجاان )

 اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا.
 

 م. 0102يونيو  01وقريرا  االنج، 
 عميدة كلية اإلنسانية

 
 الدكتورة استعارة، ادلاجستري

 030110000330100110رقم التوظيف: 
  



 ي 
 

 الشوون الدينيةويارة 
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  االنج

 
 وقرير رئي  قسم اللغة العربية وأدهبا

 
وسلم رئي  قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 الذي كتبه الباحثماالنج البحث اجلامعي 
 : زلمـد عفيف الرمحن االسم

 01001101:  رقم القيد
حتويل الرواية "اللص والكالب" لنجيب زلفوظ إىل الفيلم :  موضوع البحث

 "اللص والكالب" لكمال الشيخ )دراسة التناص(
( لكلية العلوم S1الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجاان )

 يف قسم اللغة العربية وأدهبا.اإلنسانية 
 

 م. 0102يونيو  01وقريرا  االنج، 
 رئي  قسم اللغة العربية وأدهبا

 
 زلمـد فيصل، ادلاجستري

 031400100110000114رقم التوظيف: 
  



 ك 
 

 ادللخص
 

حتويل الرواية "اللص والكالب" لنجيب زلفوظ إىل  ،0102 .زلمـد عفيف ،الرمحن
 اللغة قسم. جامعي حبث(. التناص دراسة) الفيلم "اللص والكالب" لكمال الشيخ

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم بكلية وأدهبا العربية
 .مييالدكتور حل: ادلشرف . االنج

 .التناص، دراسة جنيب زلفوظ، اللص والكالبحتويل الرواية، الكلمات األساسية: 
حتويل الرواية إىل الفيلم هو عمـل األدب مشـهور عـام للمجتمـع. قـد وجـدان عـدد 
مــن الروايــة الــيت عرضــت أو وكيفــت إىل الشاشــة. ولكــن وجــد الباحــث بعــض ادلختلفــات 

اخـــتالف الوســـيلة عنـــدما عـــرض الفـــيلم إىل الشاشـــة. وقـــع وجـــود إبتـــداع الفـــيلم بســـبب 
األساســية بــني الفــيلم والروايــة. أمــا الفــيلم يســتخدم وســيلة الصــور واألصــوات وعلــى أن 

( مــا الفــرق بــني كرنيــل 0الروايــة وســتخدم وســيلة اللغــة للقصــة. واألســئلة هــي كمــا يلــي: )
( مــا ادلختلفــات بــني الفــيلم والروايــة 0الروايــة والفــيلم "اللــص والكــالب" وســاوليتهما  و)

( مـا ادلتغـريات الـيت وقعـت يف الفـيلم 0يف احلبكة والتشـخيص وادلكـان وال مـان  و)خاصة 
 )الوظيفة( 

حــدد الباحــث يف حبــث كرنيــل الفــيلم والروايــة وســاوليتهما حــ  ظهــرت سلتلفــات 
حبكة الفيلم بنظرية السرد لشامتان. مث عرف سلتلفات حبكة الفيلم  ا وقع وغـري الوظيفـة. 

غـريات الوظيفـة الـيت وسـبب سلتلفـات احلبكـة بنظريـة التنـاص جلوليـا  وأخريا حلل الباحث مت
 كريستفا.

( عدد كرنيل الفيلم وسـاوليته أقـل مـن كرنيـل الروايـة 0والنتائج ذلذا البحث وعين )
وساوليتها أبن الفيلم يين بتظهري بعض احلـوادث ويددة احلبكـة خاصـة يف بدايـة القصـة. و 

ووعــديل احلبكــة ووصــغريها وامتصاصــها مــن الروايــة. و ( الفــيلم ييــن بــ ددة التشــخيص 0)
الــيت حتصــل سلتلفــات احلبكــة بــني الروايــة والفــيلم  ( األخري دلت أن متغريات الوظيفة 0)

 ابستخدام مبادئ التناص كالتحويل واالمتصاص والتعديل والتوسع والنقصان.
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ABSTRACT 

 

Rahman, Mohammad Afifur. 2015. The Transformation of Novel "al Lissu Wa 

al Kilab" Created by Naguib Mahfud Toward The Form of Film "al Lissu Wa al 

Kilab" Created by Kamal as Syaikh (Intertextual Studies). Thesis. The 

Department of Arabic Letter and Language. Faculty of Humanity. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Halimi. 

Keyword: Transformation of Novel, al Lissu Wa al Kilab, Naguib Mahfud, 

Intertextual Studies 

The transformation of novel into the form of film is included on one of the 

development of literary works that is well-known in society. A number of novel 

has been widely promoted to the wide-screen films. Yet, the researcher found 

some differences when the novel are transformed into the form of film. The 

difference found in films are caused by the basic distinction between novel and 

film that is the difference of medium that is used. Film uses the medium of image 

and voice (audiovisual) but novel uses the medium of language to present the 

story. The research questions of this research are; (1) What is the difference of 

kernel and satellite of the film which become the hypogram? (2) What is the 

difference between film and novel, particularly on the category of plot, 

characterizations, and setting? (3) What is the change function happens on film as 

the result of transformation process? 

The researcher determined the discussion of kernel and satellite that 

founded in novel and film so that there is the difference of the plot on both by 

using narrative structure theory of Seymour Benjamin Chatman. Furthermore, 

from that difference, it can be known the changes that happens on the film. 

Thereafter, the researcher analyzed the change of the function caused by the 

difference of plot using intertextual theory of Julia Kristeva so it can be known the 

special difference between novel and film in the form of plot, characterizations, 

and setting. 

The results of this research are; (1) The amount of kernel and satellite of 

the film less than the amount of kernel and satellite of the novel. It was caused by 

the emergence of additional plot, especially in the beginning of the story. (2) Film 

that adapted by novel have had the additional character and modification, and 

constriction and absorbtion the storyline. (3) The change of the function that 

happened in film which using the intertextual principle; transformation, 

haplology, ekserp, modification, and expansion have resulting some differences, 

especially for plot, characterizations, and setting. 
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Intertekstual. 

Transformasi novel ke dalam bentuk film termasuk salah satu 

pengembangan karya sastra yang banyak dikenal masyarakat. Sejumlah novel 

telah banyak diangkat menjadi film layar lebar. Akan tetapi, peneliti menemukan 

beberapa perbedaan yang terjadi ketika novel difilmkan. Adanya perbedaan yang 

ada di dalam film disebabkan pada perbedaan mendasar antara novel dan film, 

yakni perbedaan media yang digunakan. Film menggunakan medium gambar dan 

suara (audiovisual), sedangkan novel menggunakan medium bahasa untuk 

menyajikan cerita. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apa 

perbedaan antara kernel dan satelit yang ada dalam film dan novel yang menjadi 

hipogramnya? (2) Apa perbedaan antara film dan novel khususnya pada alur, 

penokohan, dan latar (setting)? (3) Apa perubahan fungsi yang terjadi dalam film 

akibat proses transformasi? 

Peneliti menetapkan pembahasan kernel dan satelit dalam novel dan film 

sehingga muncul perbedaan alur antara keduanya dengan menggunakan teori 

sutruktur naratif Seymour Benjamin Chatman. Kemudian dari perbedaan tersebut 

dapat diketahui perubahan yang terjadi dalam film. Setelah itu, peneliti 

menganalisis perubahan fungsi yang disebabkan perbedaan alur dengan teori 

intertekstual Julia Kristeva sehingga dapat diketahui perbedaan khusus antara 

novel dan film dalam alur, penokohan, serta latar. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) jumlah kernel dan satelit film 

lebih sedikit daripada kernel dan satelit novel. Hal ini terjadi disebabkan adanya 

pemunculan alur tambahan khususnya di awal cerita. (2) Film adaptasi novel 

tersebut mengalami penambahan tokoh dan modifikasi, penyempitan serta 

penyerapan alur. (3) Perubahan fungsi yang terjadi dalam film yang menggunakan 

prinsip intertekstual; transformasi, haplologi, ekserp, modifiksi, dan ekspansi, 

telah menghasilkan perbedaan-perbedaan, khususnya dalam alur, penokohan dan 

setting. 
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 الفصل األّول
 اإلطار الّنظريّ 

 
 التحويل والتكييف .أ 

أّما دليل أساسي لعملية التحويل من الرواية إىل الفلم متنوع. أوال، أن الروايةة 
تكون مشهورا وكذلك كاتبها حىت قة  رةرا امتمةا رامةا. ، يةا، أن الروايةة ةةا  كةرة 

الفلةةم فهةةرت حصةة  ح طيبةةة الةةت ارت ةة ما امتمةةا. مةةذي فةةامرة تكييةةف الروايةةة إىل 
(. فهر مذا املص  ح من  جيورج بلوسةتون. إكرا يساسةي Ekranisasiإكرا يساسي )

(Ekranisasiمةةةي رمليةةةة التحويةةةل أو التبةةة يل الشةةةكل )مةةةن الروايةةةة إىل الفلةةةم. مةةةذا  ي
وأّمةةةا  1  يف اللغةةةة الفر سةةةية حعةةةأ الشاتةةةة أو السةةةتار.écranاملصةةة  ح مةةةن كلمةةةة  

ذين قةة  قةةرؤوا ورر ةةوا الروايةةة قبلةةن الي تنةةا رنةة ما رةةر  الفلةةم يف الكاتةةو وال ةةرا  الةة
الشاتةةةة. ألّن سةةةةادر ايةةةةوادث اليصةةةةو وكةةةي  يف الفلةةةةم وال يةةةةتّم رمليةةةةة تكييفهةةةةا أو 
حتويلها. أّمةا بعة ، جوليةان  رية مان يةذكر أّن رمليةة تكييةف الروايةة إىل الفلةم ليسة  

 ج أن يصّحح كثوا.رملية سهلة. الرواية مي رملية الصعبة حىت حيتا 
رةةس سةةا  أن وةةور وأوةةوات وموسةةي ر الةةذين حسةةرما الفلةةم يسةةبو حت يةة  
خيال املشةام ين. وكةذلك أن وقة  الفلةم  ة ود يسةبو رّمةال الفلةم الزل أن يعمةل 
االبت ارية ليختار ايةوادث املهّمةة للفلةم. لةذا، الاة  اةارب ال ةرا  الةذي وجة ما يف 

 فلم املتكيف من الرواية.قرا ة الرواية حينما يشام  ال
بني إينيست أن يف   ل الرواية إىل الشاتة البيسا  تغوت ايبكةة والشخصةية 
وايالةةةة والووةةةية واملواةةةوع. والفةةةر  بةةةني الروايةةةة والفلةةةم املتكيةةةف منهةةةا مةةةي رمليةةةة 
ابت ارية من املخرج ب ريق الزايدة والن صان والتظهو ايبكة ايكاية املتنورة. ووقةا 

                                                           
1
Pamusuk Eneste, Novel dan Film (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1991), 60. 
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 ريق املتنوع ألن الوسيلة بني الرواية والفلةم املتكيةف منهةا فتلفةة حةىت تسةبو مذا ال
 وقوع تغيو رمل حبكة ايكاية خصووا.

 
 الرواية ورناورما ال اخلية .أ 

كمةةا قةةال أبرامةةز أن الروايةةة مةةي الكتابةةة الةةت تفةةأل  كالتوّسةةا مةةن األرمةةال 
العةةةرو. ومةةةي تظهةةةر يف والروايةةةة إحةةة ى مةةةن جةةةن  النثةةةر لةةة دب  2النثريةةةة  حسةةةو.

العصر اي يث حول ال رن تسعة رشر يف العرب وأتثةر مةن األدب الفر سةر. أّمةا يف 
الن   العرو ذكر جسا يف كتابتن الرواية اإل سا ية أّن الرواية مي اخت ط بةني العناوةر 
من  ئة أرسة و، تعةا الروايةة اةز ةة، أخةذت روايةة املواةوع رةن اإل سةا ية بةني الفةرد 

 3امتما، واخليا ة، ب ري ة تصوير التشخيص من ايوار.و 
الروايةةةة تبةةةأ مةةةن رناوةةةر السةةةردية. والعناوةةةر يفيةةة  لكمةةةال الروايةةةة. والن ةةةاد 

 ومي ايبكة والتشخيص واألراية: 4ين سم مذي العناور إىل ث ثة.
 ايبكة -1

تبأ مةن رة د بنيةة السةرد الصةغرى تعةا الواقةا أو ايةادث الةذي  ايبكة
ومةةي الةةت حتسةةر ايةةوادث إىل ال ةةةارئ  5السةةبو علع قةةة السةةببية. يهةةا 

لةةي  بصةةفة وقةة    ةةن ولكةةن منةةايت الع قةةات الةةت حتسةةو. ومةةي بنيةةة 
السةةرد يف الوقةةادا يف الروايةةة كلهةةا. ويةةذكر كيةةّا أن ايبكةةة لةةي  حةةوادث 

                                                           
2
 The term “novel” is now applied to a great variety of writings that have in common only 

the attribute of being extended works of fiction written in prose., M.H. Abrams, A Glossary of 

Literary Terms (Boston: Heinle & Heinle Thomson Learning, 1999), 190.  
3
 Jabra Ibrahim Jabra dalam Roger Allen, Arab Dalam Novel terj. Irfan Zakki 

(Yogyakarta: e-Nusantara, 2008), 2-3. 
4
 Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, terj. Melani Budianta (Jakarta: 

Gramedia, 2014), 261. 
5
 .262 , ف  املرجا 
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بسي ة ت صها ال صة، بل إمنا مي ايوادث الةت يسةوقها املفلةف يف خ ةة 
 6رلر الع قة السببية. كمة تستم  

 التشخيص -2
 ارةةةل يفعةةةل ايةةةوادث مةةةو األتةةةخان. ذكةةةر أبرامةةةز أن التشةةةخيص مةةةو 
األتةةخان الةةذي ي ةة ل يف النصةةون األدب الةةذي يسةةتف  ال ةةارئ جةةودة 
األخ   واإلحنراا معني كما يعسما الراو يف ايوار والعمل. وق  اختلةف 

ل ذلةةك كةةان منةةايت األتةةخان يف الةة ور كمةةا اختلفةةوا يف ال بيعةةة. مةةن أجةة
تةةخص ذو دور مهةةم يسةةمر الشةةخص الرديسةةي، وتةةخص ذو دور  ةةو 
مهةةةم يسةةةمر علشةةةخص الثةةةا وي.  الشةةةخص الرديسةةةي مةةةو مةةةن يظهةةةر يف 
الروايةةة أكثةةر مةةن  ةةوي ولةةن دور مةةاّل يف ت ةةور ايةةوادث. وأمةةا الشةةخص 
الثا وي مو من لي  كشخص الرديسي   وري يف الروايةة اةعيف ويسةار  

 7الرديسي.ما  علن الشخص 
ومن انحية طبيعة الشخص،  هنةايت تةخص طيةو ية  ا املعةروا ويه ةم 
رلةةر املنكةةر، وقةة  حيبةةن ال ةةرا  ور بةةن التصةةا هم عل ةةيم اإل سةةا ية اخلةةوة. 
 الشخص الذي يتصف هبذي ال بيعة يسةمر علشةخص الب ةل. والعكة  
رلين  ةنن منةايت تةخص تةّر يكةري ال ةرا  يسةمر علشةخص اخلصةم الةذي 

 8يم اخلوة.يعار  ال 
 األراية -3

 9األراية مي البيئة. والبيئة ةا دور ملسار  الشخص يف العمل.
 

                                                           
6
 William Kenney, How to Analyze Fiction (New York: Moncarch Press, 1966), 14. 

7
 Burhan Nurgiayantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 165. 

8
 .178 , ف  املرجا 

9
 Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan,  268. 
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 االست بال اجلماّل ظرية   .ب 

الشرط املهّم األول لل ّرا  مو رملية ال را ة. ورملية ال را ة يف األدب توّرط 
رنةة   تةةيئ ني  ةةا الفةةّا واجلمةةاّل. الفةةّا منةةا  ةةص، واجلمةةاّل مةةو حاوةةل مةةاانل ال ةةّرا 

 10ال را ة. كما قال إيسر، أّن رملية ال را ة توّرط التفارل بني النص وال ارئ.
 لذلك،  تادج ال را ة بني ال ارئ والكاتو فتلف وكذلك ب ارئ أخر. أرتة  
بنةةا  الةةّنّص رمليّةةة ال ةةرا ة ولكةةّن بنةةا  الةةّنّص اليسةةت يا أن ديسةةك الفهةةم. الفهةةم مةةو 

 كةان رنصةر ال ةارئ يف درجةة الفهةم يعةا يف درجةة . ختزينةنجتميا بني ال ارئ النص و 
آ،ر اجلمةةةاّل الةةةت حتصةةةل ارةةةادة تركيةةةو جتربةةةة ال ةةةارئ. إذن، رمليّةةةة ال ةةةرا ة ليسةةة  

 11رملّية وجهة واح ة، بل رملّية الّتفارل الّ ينامّي بني ال ارئ والنص.
بةةني وبعةة  ذلةةك، رمليّةةة الفهةةم تعةةنّي  ةةّل ال ةةارئ يف الةةنص. تعةةا تعلّةةق التةة ثو 

الةةّذاكرة والّرجةةةا  حينمةةةا وقةةةا رمليّةةةة ال ةةرا ة. يف مةةةذا ايةةةال، اليبةةةا الةةةنص الةةةّذاكرة 
الةّذي سّسة  كةّل ال ةارئ ألن ديلةك والّرجا  ولةو مةّرة ولكةن ال ةارئ يبنيهمةا بنفسةن. و 

 التفسو املتفّر  ب ارٍئ أخر رن ما ُترجم الّنّص يف  كرة كل قارئ.
 

                                                           
10

 “The literary work has two poles, which we might call the artistic and the aesthetic; the 

artistic pole is the author‟s text and the aesthetic is the realization accomplished by the reader. The 

work itself must be situated somewhere between two.”, Wolfgang Iser, The Act of Reading: A 

Theory of Aesthetic Response (London: Routledge and Kegan Paul, دون السنة), 20. 
11

 “Reading is not a direct internalization because it is not a one way process but a 

dynamic interaction between text and reader” , 107 , ف  املرجا. 
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 البنية السردية ظرية  .ج 
مابعةةة  البنيويةةةة  يف امورةةةة  ظريةةةة ةنظريةةةة األدبيةةةالمةةةي  نيةةةة السةةةرديةالب  ظريةةةة

 ومايةة ن وعرت وعختةةني وكلةةر و ةةرين سةةيمور تةةادتان جينةة  و جتمةةا السةةردية. راتنةةا 
 12ر كزرما  مابع  البنيوية السردية.بودرايو  وليواترد و وكو والكان وبرات

ها واةعتالةت نظريةة البنيويةة مةذي النظريةة ب مورةان الناحية النظرية، ال يزال يرتبن م
شةةكل ال ككةةل واحةة  موحةة . ق يفةةّر التحليةةل البنيةةوي للم سةةاة   منةةذ أرسةة و يظهةةر

 تحيةةال اخل اب كوسةيلة لل ةول أوأن راتنا . ورأت واملسمون وكذلك النص واخل اب
رية ولذلك،  نن  ظلت  مي املعلومات يف النص.  ويت لر يف تنوع األ ش ة االجتمارية

مسةةمون السةةرد يف  رلةةر   ةةن، ولكةةن بنيةةة سةةرديةتةةكل ال تركةةز رلةةر  يبنيةةة السةةرد
 13أيسا. حياة اإل سان

بعةةم مةةن  ظريةةة مابعةة  البنيويةةة السةةردية بنظريةةة البنيويةةة تةةادتان دييةةز أساسةةا  ظريتةةن 
فلةةةف مةةةا املوةةةوت الةةةراوي يف بنيةةةة السةةةرد ل  ت ةةةال كنمةةةوذج التواوةةةل السةةةردية يف 

: أن  كةةرة الروايةةة تفةةأل  مفهةةول رسةةالة املرسةةليف مةةذا ايةةال، رأي تةةادتان  .ا ال ةةرّ 
 14.أو جومري يف كل رسالة مكتوبرسل ، وامللرسالة من  يايت عأل شمو م‘ املرسل’
ومةةا ذلةةك ال  "كلمةةة"تةةاج إىل ال حتسةةتال وآخةةرون أن الرسةةالة السةةرد أّكةة  لةةذلك، و 

السةةينمادي ر م مفهةةول الةةراوي لةةلةةي  منةةايت سةةبو . حتتةةاج لت ةة ديها يف تةةكل تةةفهي
إىل  يةةتكلم الكلمةةة أن ثةةل اإل سةةانالةةذي ديال يوجةة  تةةي  مثةةل وةةوت أو وكيةةل أل ةةن 

 15ال را  أو املشام ين واملتفرجني.

                                                           
12

 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra Dari 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), 252-290. 
13

 .245-244،  ف  املرجا 
14

 Seymour Chatman, Story And Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (New 

York: Cornell University Press, 1980), 140. 
15

 Robert Stam, dkk., A Companion to Literature and Films (Oxford: Blackwell 

Publishing, 2006), 115. 
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وعإلاا ة إىل ذلك، يف ت بيق  ظرية البنية السةردية مةي جةومر مفهةول ت نيةة اإلرجتةاع 
ويستشةه  تةادتان بةرأي سةورين  . انيةاة اإل سةايدورة  بتعل هةا رلةريف دراسة البنيوية 

: ايياة دتكن  هم الزمان املااي  حسو بل جتو أن تعي  كوكيغارد الذي ذكر أن
ما كان مل ست بع  سيكون الذي يذكر أن:  والرأي كارلوس  وينت الزمان املست بل. 

ألن حيةةاة اإل سةةان تظهةةر يف تراجعةةا فامرة مةةن كةةل قصةةة تتحةةريت ، املةةومكةةذا .الةةذاكرة
 16.ةاي ي ياخليال رلر أساس الواقا التارخيي للحياة البشرية  قاالوا

يف ت ةةوير النظريةةة البنيةةة السةةردية، واةةع  راتنةةا مةةذي النظريةةة كنظريةةة مابعةة  
البنيويةةة يعةةا يةةري مابعةة  البنيويةةة أ يةةة التةةاريل والوقةة  يف مسةة لة اللغةةة يف اسةةتخ ال  

النظريةةة أسةةتاذ الب  ةةة يف جامعةةة كاليفور يةةا بوكلةةي اقتنةةا ومةةو تةةادتان ك  ةةا. ومنةةا 
. و  ا لراتنا أن النظرية تةادتان تةري أن رمةل يف دراسة اخليال واأل  ل يةبنية السردال

األدو بع مةةة سلسةةلة األحةة اث وأيةةا حتتةةوي رلةةر رناوةةر األخةةرى مثةةل الشةةخص 
يةة الت لية ي مةذا العمةةل ورأي تةادتان أن: بن 17واخللفيةة واجلهةات النظةر و ةو ذلةةك.

مةةةةا مةةةةي املكةةةةوانت السةةةةرورية مةةةةن ’األدو تسةةةةا ببنةةةةا  مابعةةةة  البنيةةةةة مةةةةا السةةةةفال 
 18‘.السردية؟

الّروايةةةة والفلةةةم  ةةةا تةةةك ن مةةةن الةةةنّص السةةةردي. حةةةّل تةةةادتان هبمةةةا يف  ةةةّل 
متوازن، يعا وّاةا ك  ةا كبنيةة السةردية حةىّت وةار  ظةال الروايةة و ظةال الفلةم  كنةا 

. تةةةةادتان ي سةةةةم بنيةةةةة السةةةةردية رلةةةةر قسةةةةمان. األول قّصةةةةة والثةةةةا  كةةةة ل حتليلهمةةةةا
 19أوتعبو.

                                                           
16

 Seymour Chatman, Story And Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (New 

York: Cornell University Press, 1980), 31. 
17

 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra Dari 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif, 241. 
18

 Seymour Chatman, Story And Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, 19. 
19

 “If narrative structure is indeed semiotic–that is, communicates meaning in its own 

right, over and above the paraphraseable contents of its story- it should be explicable in terms of 

the quadripartite array above. It should contain (1) a form and substance of expression, and (2) a 

form and substance of content.”, 23 , ف  املرجا. 
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 السرد

 القصة

 األحداث
 العمل

 األحداث

 ادلوجود
 الشخصية

 احلبكة

 بناه كما وغريمها ،واألشياء ،الناس
الثقايف رمز ادلؤلف  

 اخلطاب

 بنية انتقال السرد

 ادلظاىرة

 القويل
 السينمائي

 الباليو
 متثيل إميائي  

 وغريىا

 تكل املسمون

 

 جومر املسمون

 

 جومر اخل اب

 

اخل اب تكل  

 

 ومذا مو التخ ي ي من النظرية تادتان:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
يف ذلك التخ ي ي، ال صة  كن بنا ما من ايادثةة والكينو ةة. ايادثةة  كةن 
تةةةكلها حركةةةة أو رمليّةةةة اال سةةةان وايادثةةةة. وأمةةةا الكينو ةةةة حتتةةةوي رلةةةر الشخصةةةّية 

 ةةةا ك سةةةاس لوجةةة   (Satellite( وسةةةاتلي  )Kernelكر يةةةل )واةةةةين. يف مةةةذا البحةةةث  
نيةةةة السةةردية. كةةةّل ايادثةةة والكينو ةةةة ايبكةةة ال ّصةةة أوايادثةةةة و ةةا جةةةز  مةةن قّصةةة ب

أولئكهم تكل من مشتم ت، وأما جومر املشتم ت مو تخص أو مابناي مص لح 
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ث ا ةةة املفلّةةف. وبنةةا  مةةن التعبةةو أو اخل ةةاب مةةو بنةةا  إرسةةال ال صصةةّي، أمةةا جةةومر 
 اخل اب مو إب ا  الذي ديكن تكلن قوّل وسينمادّي وعلين ودتثيل إديادّي و و ذلك.

ووةفها وحتليلهةا يف مةذي  سةيتم نن بنية السرد يف الرواية الةت رأي  ا سبق، و 
 من أربعة رناور، منها:ال راسة يتكون 

 رلةةةةريسةةةةتن   الةةةةذي اةيكةةةةل السةةةةردي للروايةةةةة ومةةةةميكةةةةل املةةةةفامرة،  -1
سةةةمون املاإلجةةةرا ات واألحةةة اث الةةةت تنشةةة  رةةةن النةةةاس واألتةةةيا ، و 

وين سم ميكةل املةفامرة عرتبارمةا روايةة ال صةص  .ختلف من ال صةامل
مذي ميكل ال صة. وياية  ووسنلر ث ثة أجزا ، ومي ب اية رأساسا 

ولةذلك، . إىل األمةال أو اخللةف اكةان قصةة فة د  مةلد سةيح  فامرةامل
ف حركةةة الشخصةةيات بعنايةةة، مةةن الةةذي يصةةصةةف مةةوجز أن يينبغةةي 

 ةةةابا ب ةةل الروايةةةة يف ب أجةةل التعةةةرا رلةةر تغيةةةو االجتةةاي  يمةةةا يتعلةةق
 اتلةةةة ال املةةةفامرةدييةةةز بةةةني  . وقةةةال تةةةادتان أن أرسةةة واييةةةاة املعيشةةةية

 . إذن،ب ل الروايةة أو يةن صواا  و  ا ملا إذا يزي  وفةظاةاملفمرة و 
تةر  ب ةل الروايةة  تةازة ولةي  ديكةن أن يظهةرفامرة املةميكل يف ووت

 ج ا. أو جي  ج ا
البنيةة السةردية يف  الع قات بني اجلنسةني تعةاو  والعر  اةيكل املادي -2

ميكةةل الع قةةات بةةني  . صةةةتخصةةية  ارلةةة ال الروايةةة الةةت تكشةةف 
اخلصةادص. و  الشخصةية اجلنسني مةو املصة لح الةذي يشةو إىل حتليةل

يةةتم حت يةة  . و النسةةا و ويفكةة  مةةذا التحليةةل الع قةةة بةةني الةةرقم الةةذكور 
  ةا و  أوالتمثيةل. يف املظهةرشخصية، سوا  الالع قة من خ ل العمل 

الألكيةز رلةر العمةل ولةي  رلةر الرجةال كةان يف اليوان يةة  أن: لشةادتان 
ومكةةذا،   . مةةو مواةةوع الت ليةة و  أوال يظهةةرلعمةةل . اتنفيةةذ اإلجةةرا 
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شخصةةية يف معاجلةةة الحت ية  الع قةةات بةةني اجلنسةةني مةةن خةة ل العمةةل 
 20.اريةمجو  كا    مس لة ايياة،  ردية

يسةتن  رلةر الةذي اةيكل السردي للرواية  ومالزمان، ميكل املكان و  -3
العمةةل وزما ةةن. واةةا اةيكةةل املكةةان والزمةةان لتحليةةل  خلفيةةة املكةةان

ايبكةةةة رلةةةر خلفيةةةة املكةةةان والزمةةةان. علعبةةةارة أن بنيةةةة الفسةةةا  حتةةة د 
 21ححّل ال صة وبنية الوق  حت د بتظهرة ايادثة يف ال صة.

وجهةةة ستكشةةف السةةردية الةةت  إرسةةالبنيةةة ا ت ةةال السةةرد، ومةةي بنيةةة  -4
حيتةوي ل السةرد، ا ةت ايف بنيةة ال صةة.  يف تسةليم مسةمون ظر الراوي 

 وطبيعةةةةة حةةةةاالتث ثةةةةة أتةةةةيا  ومةةةةي األوىل،  رلةةةةرز الرمةةةةأو الع مةةةةة 
 زالرمةةةع مةةة أو الموقةةف  تةةادتانأو اخللفيةةة. كشةةةف  ووةةورة اةكمةةة

الةت ديكةن  نأي وسةييف  الع مةة مةي رناوةر يف بيةان السةردأيسا أن 
أ ةن  ةوع مةن املاديةة أو  رلةر الةر م أن تكون دتثيلية واح ة مةن الث ثةة

. والثالثةة، كةل مفسسةة رلةر املركةز الثالةث  . والثا يةة، والعمةل الع لةي
تعبو رنها يف تكل منظور الشةخص األول أو الرمز ع مة أو ومذي ال
اتةو لكامتوسة ة تصةو مةذي البنيةة السةردية . ثالةثالشخص المنظور 

 22وجودي.أو إخفا   لتظهو رن  فسن
مذي مي أربعة رناور تكل بنية السةرد، ح ي ةة حتتةوي رلةر رنصةرين أوليةني 

 تعا رنصر ال ّصة ورنصر اخل اب.

                                                           
 .108،  ف  املرجا20

 .96،  ف  املرجا 21

22
 .25،  ف  املرجا 
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البنية السردية  كنة تكلها وورة وموسي ر. يف ذلةك خت ي ةي بنيةة السةردية 
قّ الفلةةم حيتةةوي رلةةر يةةذكر أّن إبةة ا  مةةن اخل ةةاب  كةةن تةةكلن السةةينمادّي أو الفلةةم. 
 23الصورة واملوسي ر.  لذلك، الفلم  كن حتليلن كنظال السردي.

رملّية ر ا الّرواية إىل الفلةم مةي التبة يل اجلةومرة مةن حادثةة قّصةة الّروايةة إىل 
حادثةةة قّصةةة الفلةةم. قةةال تةةادتان يف كتابةةن أّن أحةة  مةةن رناوةةر خيةةاّل رمةةل السةةردّي  

 24شتم ت وتركيو ايادثة.ك  ا رواية و لم مو قّصة وم
تةةةادتان يعةةةّس أيسةةةا أّن م رسةةةة الشةةةكليني الةةةروس يةةةذكرون تركيةةةو ايادثةةةة يف 

(. املفلةةةف يسةةةةت يا أن يرّكةةةةو ايادثةةةةة plotأو  sjuzetرمةةةل السةةةةردّي مثةةةةل ايبكةةةةة )
ليكةةةون متنةةةوّع جةةةن  ايبكةةةة ال ّصةةةة. قّ تةةةادتان يشةةةرح جةةةن  ايبكةةةة بث ثةةةة، منهةةةا 

مةةن كةةّل تركيةةو  in medias res  (bc).25، و  (acb)، واإلرجتةةاع الفةةّاّ (abc)الّسةةويّة 
ال ّصةةة حيصةةل ايبكةةة املختلفةةة ومةةي  كنةةة وةةنعها مةةن ال ّصةةة املتسةةاوية بةة  إ ةةال 

 26من ق ال ّصة.

                                                           
23

 “A narrative is a communication; hence, it presupposes two parties, a sender and a 

receiver. Each party entails three different personages. On the sending end are the real author, the 

implied author, and the narrator (if any); on the receiving end, the real audience (listener, reader, 

viewer), the implied audience, and the narrate. ... The sense modality in which narrative operates 

may be either visual or auditory or both. In the visual category are nonverbal narratives (painting, 

sculpture, ballet, pure or „unbubbled‟ comic strips, mime, etc.), plus written texts. In the auditory 

category are bardic chants, musical narratives, radio plays, and other oral performances. But this 

distinction conceals an important commonality between written and oral texts. All written text are 

realizable orally; they are not being performed but could be at any moment.”, 28 , ف  املرجا. 
24

 “Structuralist theory argues that each narrative has two parts; a story (histoire), the 

content or chain of events (actions, happenings), plus what may be called the existents (characters, 

items of setting); and a discourse (discours), that is, the expression, the means by which the 

content is communicated.”, 19 , ف  املرجا. 
25

 In medias res, a latin phrase meaning “in the middle of things” that refers to a method 

of beginning a story with an exciting incident that, chronologically, occurs after the complication 

has developed. Joseph M. Boggs, The Art Of Watching Films (New York: Mc-Graw Hill, 2008), 

G4. 
26

 “The Russian formalist made the distinction, bu used only two terms: the „fable‟ 

(fabula), or basic story stuff, the sum total of events to be related in the narrative, and, conversely, 

the „plot‟ (sjuzet), the story as actually told by linking the events together. To formalist, fable is „ 

the set of events tied together which are communicated to us in the course of the work,‟ or „what 

has in effect happened‟; plot is „ how the reader becomes aware of what happened,‟ that is, 

basically, the „order of the appearance (of the events) in the work itself,‟ whether normal (abc), 
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بعم حادثة ال ّصة أمّم من األخرى. ذكةر عرت يف كتةاب تةادتان أن ايادثةة 
مةةي حينمةةا أفهةةر ال ّصةةة لبةةاب جهةةة ايادثةةة.  (Kernelاأل لبيّةةة أوتُةةذكر ب كر يةةل )

 لهةةةذا، ال كةةةن حةةةذ ها  ّن سيفسةةة  من ةةةق ال ّصةةةة. وأّمةةةا ايادثةةةة األقّليّةةةة أو تةةةذكر 
( مةةةي ايادثةةة يف ايبكةةةة الةةت  كنةةةة حةةذ ها بةةة ون  سةة  من ةةةق Satelliteبسةةاتلي  )

عيةةةني ( مةةةي مةةةل  وتSatelliteال ّصةةةة ولةةةو   صةةةا مجاليّةةةة قصصةةةّيها. املهنةةةة سةةةاتلي  )
(  كنةة يف أوسةا ا تشةارما بة  حةّ  ةةا. Satellite. سةاتلي  )(Kernelوتكميل كر يل )

ألّن  (Kernel( قريةةةو مةةةن كر يةةةل )Satelliteيف ايةةةال  ةةةو العاديةةةة، الت ةةةول سةةةاتلي  )
أو  (Kernel(  كنةة سةاب ة كر يةل )Satelliteاخل اب  و متوازن عل ّصة. و سةاتلي  )

(  كنةة ت ةول بعية  رةن  Satelliteل. بل يف ايةال األخةر، سةاتلي  )اتبعتها يف مذا ايا
 27( مي )الّلحم الّذي يلّف العظم(.Satellite. إذن، مهنة ساتلي  )(Kernelكر يل )

 ووّور تادتان التخ ي ي كمايلي:

                                                                                                                                                               
flashed-back (acb), or begun in medias res (bc).”, Seymour Chatman, Story And Discourse: 

Narrative Structure in Fiction and Film, 19-20. 
27

 “According to Barthes, each such major event –which I call kernel- is part of 

hermeneutic code; it advances the plot by raising and satisfying questions. Kernels are narrative 

moments that give rise to cruxes in the direction taken by events. Kernels cannot be deleted 

without destroying the narrative logic. A minor plot event –a satellite- is not crucial in this sense. 

It can be deleted without disturbing the logic of the plot, though its omission will, of course, 

impoverish the narrative aesthetically. Satellites entail no choice, but are solely the workingsout of 

the choices made at the kernels. They necessarily imply the existence of kernels, but not vice 

versa. Their function is that of filling in, elaborating, completing the kernel; they form the flesh on 

the skeleton.”, 54-53 , ف  املرجا. 
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ُتصةةّور بصةورة العلبةة الةت ت ةةول يف  (Kernelيف تلةك الصةورة، فُهةر أّن كر يةل )

 (Kernelرلو كّل ايل ة. ايل ة أي ال ادرة مي مجيا الكتلة ال صصّي. تُعّلق كر يل )
خبةةّن العمةةودّي لتةة ليل جهةةة  سةةيلة من ةةق ال ّصةةة. وبةةني ذلةةك، اخلةةّن الةةذي يشةةكل 

ال ّصة. و الّزاوية املادلة ي ّل رلر متنوّع اإلمكان ولكّن مو اليتبا جهة  سيلة من ق 
الةةت  (Kernel( ي ةةول يف خةةارج اخلةةّن العمةة ّي وتّتصةةل ب كر يةةل )Satelliteسةةاتلي  )

 تتعّلق جبهة سهم.
بُعةة  ال ّصةةة مةةو الوقةة  وبُعةة  الكينو ةةة مةةو الفةةرا  أوالغر ةةة. ومنكةةن أن  فةةّر   
ك  ا يف تصور السردية. يف الفلم،  ر ة ال ّصةة مةي مةا الةت تظهةر يف الّشاتةة وأمةا 

ال ّصة الت الُتظهر يف الّشاتة مي  كنة وةّورما بشخصةّية الّ رةو أو املمثّةل.   ر ة 
 28كما رّس تادتان يف كتابن.

                                                           
28

 “As the dimension of story-events is time, that of story-existence is space. And as we 

distinguish story-time from discourse time, we must distinguish story-space from discourse-space. 

The distinction emerges most clearly in visual narratives. In films explicit story-space is the 

segment of the world actually shown on the screen; implied story-space is everything off screen to 

us but visible to the characters, or within earshot, or alluded to by the action.”, 96 , ف  املرجا. 

 الب اية

 النهاية
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وترح أيسا أّن  سا  ال ّصة يف الفلم تظهر فامرا بصورة ثنادي األبعةاد. وأّمةا 
يف السةردّي ال ةةوّل )الّروايةةة( تظهةةر جتريةة اّي حةةىت احتيةةاج إرةةادة الألكيةةو يف  كةةرة كةةّل 

 29قارئ.
 

ة التنان .د    ظرّي
وحيتةةاج الكاتةةو الّنظريّةةة الّتنةةان لتحليةةل  ةةر  الفلةةم مةةن الّروايةةة الةةّذي حيصةةل 
التب يل العمل. وهبذا، وج  املعأ الكامل من الّرواية والفلم. والّتنان كمص لح قة  
فهةةر للمةةّرة األوىل رلةةر يةة  ميكادةةل عختةةني يف كتةةاب جوليةةا كريسةةتيفا. ويف كتةةاب د. 

رزيز مااي ي ول أن التنان كمص لح ق  فهر للمرة األوىل رلةر ية  جوليةا  تكري 
-Tel’يف الةةةت  1967و 1966كريسةةتيفا يف أثةةاث ر يةة ة ةةةا فهةةرت بةةني رةةال 

Quel ‘و’Critique .‘ لةةةة ى  -ر ةةةةم ح اثتةةةةن–ومةةةةذا املصةةةة لح بةةةة ا واسةةةةا اال تشةةةةار
تةةني ي ةةول أّن كةةةّل وعخ 30الع يةة  مةةن الن ةةاد األوروبيةةني واألمةةةريكيني والعةةرب أيسةةا.

ملزية   31الّنّص  سيفسةا  امل ت فةات، وكةّل الةّنّص مصاوةة الةّنّص األخةر وحتويةل منةن.
املفلةف مةو قةارئ الةنص قبةل كتابةة ، أوال. من أتكي  مذا الرأي، ق ل كريستيفا سببني

 .والنفةوذ  ت فةاتوامل املراجةارملية الكتابة املفلف ال ديكةن جتنبهةا مةن أ ةواع و  النص
أو  ةال بولة يكمةن إمكا يةة . ونص ال يتةو ر إال مةن خة ل رمليةة ال ةرا ةالمو ، يا، و 

 .قرا ة املعاراة يف املفلف من خ ل رملية

                                                           
29

 “Story-space in cinema is „literal,‟ that is, objects, dimensions and relations are 

analogous, at least two-dimensionally, to those in the real world. In verbal narrative it is abstract, 

requiring a reconstruction in the mind.”, 97-96 , ف  املرجا. 

 .172وال بارة(،  )بووت: مص في قادصن للت ارةيف  ظرية األدب د. تكري رزيز مااي،  30
31

 “Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and 

transformation of another.”, Julia Kristeva, The Kristeva Reader, ed. Toril Moi (New York: 

Columbia University Press, 1987), 37. 
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، األدبيةاتالبحةث مبةادئ وقوارة  خاوةة هبةا يف  أن التنان ةا كريستيفارأي  
( 2. )تنورةةاملمورةة امة النص الذي منايت النصةون ح ي التنان (  ظرت 1منها: )

ل العمةةل الةةذي ي ةةول رلةةر تعزيةةز جوا ةةو العمةةل، ومةةي العناوةةر اةيكليةةة التنةةان حتلةة
رناوةةر خةةارج اةيكةةل  رةةن  و سةة واللغةةة،  ومةةفامرة وال بيعةةة الشةةخصمثةةل مواةةوع 

( 3. )يصةةبح جةةز ا مةةن تكةةوين الةةنصالةةذي كعناوةةر مةةن التةةاريل والث ا ةةة و الةة ين 
وفيفة والغةر  لنظر الا و اخلارجية واجلو  ال اخلية التوازن بني اجلوا و التنان  ييمت

 يأيسةةةا أن الةةةنص   إ شةةةا التنةةةان  ويةةةذكر  ظريةةةة( 4النصةةةون. )مةةةذي  مةةةن وجةةةود
، ولكةن  حسو النص قرا هتا مركز رلر ال راسة لي . لر أرمال اآلخرينراستنادا 

 امل ةرو  حص النصون األخرى ملعر ة اجلوا و الةت تتسةرب إىل الةنص املكتةوب أو 
وجود وإدراج رناوةر و اسألجاع ( والألكيز يف مذي النظرية التنان مو 5. ) رساملأو 

 العمل. أخرى إىل
الةنص، الةذي كتةو يف  إ شةا  يكون أساس يف ، النص الذيالتنانيف مفهول 

العمةةةةل الةةةةت تنت هةةةةا  نشةةةة ي(.hipogramميفةةةةوجرال ) شةةةةكلكينظةةةةر  سةةةةت بل ملاوقةةةة  
 32(.hipogramميفةةةةوجرال ) عمةةةةل التحةةةةول أل ةةةةن حيةةةةول( مسّةةةةي بhipogramميفةةةةوجرال )

مةن الكلمةة كةن (  hipogramميفةوجرال ) نص من النصةونال الت استوربهاالعناور 
كةةون طبيعةةة يخةةرى، ورحةةا األوأتةةكال النمةةوذج واأل كةةار أو رناوةةر جومريةةة  والرمةةز

ال يةةةتم التعةةةرا بعةةة  اآلن أو حةةةىت حةةةىت العمةةةل اجل يةةة  الةةةذي سيحصةةةل  التناقسةةةات
 فةة  املواةةوع، ولكةةن ب ري ةةة  نمةة حي العملةةني الةةذان دةوال ذا دتكةةنومةة. النسةةيان

منةايت طري ةةة لعةةر   فة  ال صةةة، ولكنهةةا  والعكةة  علعكةة ،. فتلفةة لت ةة مي ال صةة
 33.واوعاملفتلفة من حيث 

                                                           
32

 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry (Bloomington & London: Indiana University 

Press, 1978), 23. 
 .165،  ف  املرجا 33
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يع ي دينامّية بع  البنيويّةة كةامللت ر مةن ‘ كلمة األدو’وزاد عختني أّن مفهول 
بةةني الّنصةةون قبلةةن. واةةةاورة منةةا تعةةا اةةةاورة أحةة  الةةّنّص الةةّذي  يةةن كةةان اةةةاورة 

 34الكاتو أو اةاورة ال ارئ أو اةاورة رن ال رينة الث ا ة ال  دية أو اياارة.
وقّ ل أيسا أن الّنّص كفرع البنا  األقّل ومو يسا الّنّص يف ايسةارة وامتمةا 

يسةةيح أ ّةةن امةةا سةةادر الةةّذي ينظةةري الكتّةةاب ويةة خل  يةةن عرةةادة كتابةةة الّنصةةون. قّ 
الةةّنّص الّةةذي ال يتسلسةةل بةةني األخةةر بنصةةون األخةةر بألكيةةو  فسةةن أي تركيبةةن يتعلّةةق 
علّنّص قبلن. ولذلك، اةور األ  ّي واةور العمودّي ينصةر أن يوّاةح أّن كةّل الكلمةة 

 35يف الّنّص    ة اإل     من الكلمة يف الّنّص ماُقرأ ولو كلمة األخرى.
، كولر يرى رن الّتنان بباختني  ظرا أّن الّتنان ك مةا املعر ةة يف جهة أخرى

الذي يسّبو الّنّص لن معأ ألاّن  فّكر معأ الّنّص املتعّلق ب الّنصةون األخةر الةّذين 
 36دُيتّصون ويُب لون تكلهم.

وةةيا  بعةةم ان عةةة جعةةل  كريسةةتيفا،تنةةان لاسةةتنادا إىل املبةةادئ وال وارةة  الو 
 وارة  الةت . مةذي اللتنان مةن أن يكةون  ظامهةا أو املنه يةةيتحول يج ا( 1منها، )

اجلوا ةو حتاول دراسة أن األدب مو رملية الت هيز والتنمية والتلةوث جا بةان، ومةي 
 ظةةر ( 2العمةةل. )الةةت تسةةار  بعسةةها الةةبعم لتشةةكل اخلارجيةةة  اجلوا ةةوال اخليةةة و 

. فلةةف وت لعةةاهتمصةةبح أسةاس دوا ةةا امليتةكال الةةنص األيف فتلفةةة أن التنةان أيسةةا 
تعزيةز رملةن، أو  املفلةف يفر بةة بة    ية ل اخلةارجي اسألجاع أو استخ ال النصأما 

( 3ن. )العناور  وما الت تتعار  ما  هم املفلف أو طموحة عأ وواملر م للفكرة 

                                                           
34

 “What allows a dynamic dimension to structuralism is his conception of the „literary 

word‟ as an intersection of textual surfaces rather than a point (a fixed meaning), as a dialogue 

among several writings; that of the writer, the addresse, and the contemporary or earlier cultural 

context.”, Julia Kristeva, The Kristeva Reader, 36. 
 .37-36اةور األ  ّي مو العامل املواوع وال ارئ. وأما اةور العمودّي مو الّنّص وقرينتن،  نف  املرجا،  35

36
 “Intertextuality as the sum of knowledge that makes it possible for texts to have 

meaning: once we think of the meaning of a text as dependent upon other texts that it absorbs and 

transforms,”, Jonathan Culler, The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction 

(London: Routledge., 2005), 114. 
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إي يولوجيتةةةن. و  نوطموحاتةةة املفلةةةف فصةةةل رمليةةةة التنةةةان مةةةن ر بةةةاتأن يال ديكةةةن 
 37ن  فسن.تموحاوت  املفلف يعك  مواقفنص الإن دراسة ولذلك، 

 منها: 38كان مبادئ  كنا استخ امها يف رملّية  ظريّة الّتنان.
 التحويل .1

التحويل مو   ل الّنّص أو تبادلن إىل الّنّص األخةر. ورملّيتةن  كةن اسةتخ امن 
ب ةةري ني يعةةا طريةةق رمسةةّي و طريةةق جتريةة ّي. وأّمةةا رمسيّةةا، التحويةةل منةةا   ةةل 

 بادلن  كملن أو قريو مجيعن.الّنّص أو ت
 الّن صان .2

الّن صان مو أحة  مةن رناوةر الّتنةان. ورملّيتةن إب ةال الةّنّص أو حذ ةن حةىت 
 الحيسر كلن.

 اإلقتباس .3
اإلقتبةةاس مةةو رملّيتةةن أخةةذ اخل وةةة مةةن بعةةم امل ت فةةة أو الّناحيةةة متسةةاوية 

 علّنّص قبلن.
 أو التب يل الّتكّيف .4

واسةةةتخ ال مةةةذا املبةةة أ رةةةادة  جةةةل رمليّةةةة مةةةو تبةةة يل الةةةّنّص رلةةةر ماقبلةةةن. 
التناسو أوالت  ي  الّنّص بنا  رلر أسةاس الةّنّص قبلةن. ومةذا مسةتعمل رلةر 

 التفكو أو ايبكة يف رمل األدو.
 التوسيا .5

 التوسيا منا حعأ الت وير رلر الّنّص.
 

                                                           
37

 Abdul Rahman Napiah, Tuan Jebat Dalam Drama Melayu: Satu Kajian Intertekstualiti 

(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1994), xv-xvi. 
38

 .xxiv-xxv , ف  املرجا 
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ة الفلم .ه  ظرّي  ّ 
 مفهول الفلم -1

بةةني النّةةور والّشةةبح ل يفةةا. الفلةةم الفلةةم مةةو أحةة  مةةن رمليّةةة الفنّةيّةةة الةةّذي أتثةةر 
يواوةةةةل قوليّةةةةا عةةةةةاورة كاملسةةةةرحّية ويسةةةةتخ ل األ نيةةةةة املرّكبةةةةة كاملوسةةةةي ر ويواوةةةةل 
عإل  باع والتشبين والرمز كالشعر ويرّكز يف الصورة املتحرّكة كالتمثيل اإلمةادّي وديلةك 

ن أو تسةةيي ن الةةوزن املعةةنّي كةةالرقص. والفلةةم لةةن  كةةن للعةةو علزمةةان واملكةةان وتوسةةيع
وت  دين أو أتخوي حّرا يف حة ود الواليةة الواسةعة. يوسةف بةو ز ي ةول أّن الفلةم  رية ا 
ولو كان املساواة بوسيلة أخرى. وأ سل الفلم رلر املسرحّية أل ّن ديلك مثةاال متنّورةا 
وحركة وزمان ومكان الةّذين الحةّ  ةةم. ومةذا متفةّر  علّروايةة. يواوةل الفلةم بة  رمةز 

ريةةةة ّي الةةةةّذي تكتةةةةو يف الصةةةةفحة حةةةةىت حيتةةةةاج أن يألمجةةةةن الةةةةّ ما  إىل الّتصةةةةوير الّت 
 39والّصوت بل يواول بصور وووت مباترة.

 
 الصوت واملوسي ر يف الفلم -2

يف مةةذي ايالةةة، املةةفثرات  الصةةوت يف الفلةةم لةةن دور مهةةّم البتةة اع العةةاطفّي.
واقعيةة و طبيعيةة أتيت  تت الاوو أيف الفيلم، منايت . الت ثوات البصرية تسار الصوتية 

ت املنبث ةةة رةن وةةورة اوةو ومةا ذلةك،  ةةنن األ. رلةر الشاتةة، مثةةل الصةوت البشةةري
ج ا وأقةل دراماتيكيةة إن مل يكةن اسةتخ ال املةفثرات الصةوتية  ت يي  يرلر الشاتة م

 تكةةوناملةةفثرات الصةةوتية الةةت يةةراد ةةةا أن  مةةي املةةفثرات الصةةوتية األخةةرى. األخةةرى

                                                           
39

 Film employs the compositional elements of the visual arts: line, form, mass, volume, 

and texture. Like painting and photography, film exploits the subtle interplay of light and shadow. 

Like sculpture, film manipulates tl1ree-dimensional space. But, like pantomime, film focuses on 

moving images, and as in dance, the moving images in film have rhythm. The complex rhythms of 

film resemble those of music and poetry, and like poetry in particular, film communicates through 

imagery, metaphor, and symbol. Like the drama, film communicates visually and verbally: 

visually, tl1rough action and gesture; verbally, through dialogue. Finally, like the novel, film 

expands or compresses time and space, traveling back and forth freely within their wide borders., 

Joseph M. Boggs, The Art Of Watching Films (New York: Mc-Graw Hill, 2008), 3. 
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رلةةر أحيةةاان.  الصةةورة املرديةةةرلةةر ت ةةاوز وت صةةورة قادمةةة بةةذاهتاة كورمزيةةوةةورة معةةسة 
 الةذين خيةرج الشةخصسبيل املثال، إذا مسعنا الباب مغل ا لذلك حنن  عرا أن منةايت 

املةفثرات الصةوتية مثةل مةذي مفية ة  .أ نا ال  ةرى الصةورة رلر الر ملغر ة ايت يف سأو 
لةةن أمةةّم رلةةر مةةذا املواةةوع الةةذي  كةةن أن تركةةزدت ألن آلةةة الّتصةةويرجةة ا يف الفةةيلم 

رلةةر سةةبيل . الألكيةةز رلةةر رد الفعةةل ولةةي  رلةةر العمةةلجةة ا إذا ّ   مةةذا مهةةماملعةةأ. 
املةةتكّلم يت الوجةةن أل تةة آلةةة الّتصةةويرني،  ةةنن بةةني الشخصةةمشةةاجرة وقةةا املثةةال، رنةة ما 

 40.ماتسن املرلر وجركز وت
سةةةوا يشةةةعر و  .وقةةةال بةةةو ز أيسةةةا أن املوسةةةي ر تلعةةةو دورا مامةةةا يف الفلةةةم

 . ومةذااملتحركةة ةاييةاة الةت قة مها الصةور رلةر  الفةرا  والصةم  ديالسةينمامشةام  
. رةر عيادثةة  ال تليها واح ة مةن الصةوت الةذي ي ةابق يشعر  و طبيعية حىت إذا

تةعورا مةن اإلي ةاع  يظّهةراملوسةي ر  .خي ل املوسي ر عرتبارما رناور سليمة وخة متها
 تحذ السرد والبنا  ال رامي رن طريق حتفيز است ابة لية ولم الستكمال اةيكيف الف

رلةر رمومةا.  عرتباريكام   ما ذلك، وار الفلمو  .أتواطما كل  العاطفة املستوى
ملتابعةةة  واملوسةةي راإلي ةةاري الباليةةن  لةةم ميكةةي مةةاوس، أ شةة  مةة يريف  سةةبيل املثةةال، 

 41.الفرح  رنعّس الذي يرقص للا أتكي الفلم  حتركات ميكي ماوس يف
 

 حتليل الفلم والّرواية -3
الفلم والّرواية ك  ا تُب ائن علوسيلة املختلفة. أّما الفلم تُب أ بوسةيلة الصةورة 
واملوسي ر وأّما الّرواية تُب أ بوسيلة اللغة. وقول بو ز أّن الفلم والّرواية ك  ا ديلكان 

إذن، ك  ةةا  كةةن حتليلهمةةا  املسةةاوة تعةةا كالوسةةيلة ايكايةةة الةةت ةةةا املبةة أ املتسةةاو.
معةةا. بُةةا حتليةةل الفلةةم رلةةر أسةةاس رناوةةر األدو الةةّذي ُتسةةتخ ل يف حتليةةل الّروايةةة. 

                                                           
 .262،  ف  املرجا 40
41

 .294،  ف  املرجا 
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واملب أ منا ايبكة والشخصّية اللتان يف الفلم والّرواية. الفلم ديلك ايبكة املتسلسةلة 
ل بةني ايةاد،ت الت حتملنا ايادثة األوىل إىل ايادثة األخرى طبيعّية ومن  ّية. وواوة

وةةلة السةةبو والعاقبةةة. إذن، فهةةر كةةّل ايادثةةة مةةن ايبكةةة طبيعيّةةة. وايبكةةة الكاملةةة 
 42التظّهر ايادثة الغريبة ب سبو.

 

                                                           
 .41،  ف  املرجا 42
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 الفصل الثاين
 كمناقشته  هٖتليلعرض بياانت البحث ك 

 
 "اللص كالكالب"٥تتصر حكاية  .أ 

هو سعيد مهراف الذم حيب أف يفعل أعماؿ النشل كالعنف كحىت القتل كهػو 
لّص. هو دخل إىل السجن ٠تداع أصدقائه، مثل عليش كرؤكؼ علواف. عنػدما خػرج 

الػػػذم  ػػػاف قػػػد عقػػػد ابنتػػػه. سػػػعيد مػػػن السػػػجن،ذهب علػػػن الفػػػور إىل منػػػ ؿ علػػػيش 
كزكجته اٝتها نبوية اليت اٗتػذها علػيش بعػد ابنتػه الصػاَتة كاٝتهػا سػنا . كلكػن عنػدما 

 سيأخذ ابنته، خاف ابنته كهي ال تعًتؼ سعيد  والدها  أّف مل تعرؼ عنه.
كهذا ما جيعل سػعيد إحبااػا. ز زار إىل رؤكؼ الػذم أصػبص  مصػا مهمػا   

. كلكػػػن رؤكؼ مل يعطػػػه. رفػػػل رؤكؼ جيعػػػل   ػػػب ا١تطبػػػط لطلػػػب كصيفػػػة  صػػػحفي
سعيد. ك  ليلة ذهػب سػعيد إىل من لػه اجػرا  حسػاات  مػا فعػل دائمػا. أراد سػعيد 
أف سرؽ األمواؿ كا١تمتلكات. كلكن عنػدما كصػل أمػاـ منػ ؿ رؤكؼ ض قػبل حػراس 
عليػػه أكال كهػػددو رؤكؼ اخبػػار الشػػراة. ك  هػػذا الفرصػػة حػػّررو رؤكؼ كالػػب منػػه 

 دـ اصهار كجه أمامه مرة أخرل.أف ع
ك ػػاف قلبػػه حريقػػا. ز زار جػػدو، سػػيد علػػي اٞتنيػػدم الػػذم يعػػيش كيقاعػػد مػػن 

 اٟتياة الصاخبة لتدريس التعاليم تعٍت ذ ر إىل هللا.
كأخػػَتا ذهػػب سػػعيد كقابػػل صػػديقه الػػذم لديػػه مقهػػن اٝتػػه اػػرزاف السػػتعارة 

ك ػػػانوا   عينيػػػه مثػػػل بندقيػػػة. سػػػعيد يريػػػد أف جيعػػػل اٟتسػػػاات مػػػط علػػػيش كرؤكؼ 
الكالب. كأعار ارزاف بندقيته حىت أعطىػه سػيارته السػتعارة. ك  هػذا ا١تقهػن، التقػن 
امرأة اٝتها نور مرة أخرل كقاؿ اهنا ٖتب فًتة اويلػة. التقيػا  امػل الفػرح مػرة أخػرل. 
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كهػي منطقػة ذات  ثافػة  ز دعا نور سعيد للنـو   بيتها ااجيار   الشارع ٧تم الػدين
 كانية منمف ة.س

ٖتسػػػنل الركمانسػػػية بػػػُت نػػػور كسػػػعيد مػػػرة أخػػػرل. كقيػػػل أف نػػػور ال تريػػػد أف 
ٗتسرو للمرة الثانية. ك عر سعيد أبنه ٤تظوظ ألنه عندما خاف زكجته نبوية ألجل حبه 

 فيحصل قلب نور ١ترة أخرل.
كحػاكؿ مػػرة كاحػػدة لقتػػل رؤكؼ علػػواف   من لػه   كقػػل الليػػل كلكػػن  انػػل 

س سػبقل لػه ا١تنػ ؿ حػىت انػه الػطر للفػرار. هػذا اٟتػدث كالػص   ا١تػادة النار اٟتػرا
 ااخبارية كاسعة. ك اف خيتبئ   من ؿ نور.

كبعدو،  اف سعيد متوراا مرة أخرل بتنوع القتػل كاالبتػ از. يػتم أف سػرد اٝتػه 
   اٞتريدات كالناس يتحدثوف عن ذلك  ثَتا. أصبحه هارا.

ؿ كحػػدو عنػػدما قػػد انتهػػن ااجيػػار. ك ػػاف يػػ كر كذات الليلػػة، تر ػػل نػػور ا١تنػػ  
صاحب ا١تن ؿ هو رجل كامرأة. كسعيد ال تريد أف فػتص البػاب. ز  ػادر ا١تنػ ؿ كعػاد 

 إىل جدو سيد علي اٞتنيدم.
كلكػػن ات   منػػ ؿ جػػدو ب ػػعة أكـ فقػػر،  ػػاف الشػػراة كا١تػػواانُت ٤تااػػا. فػػر ل 

سػعيد مهػراف استسػالما دكف قيػد أك  سعيد إىل ا١تقربة كخيفئ هناؾ. ك  النهايػة،  ػاف
  رط بعد تبادؿ ااالؽ النار.

 
 بياف  رنيل الركاية كالفيلم كساتليتهما .ب 

  رنيل الّركاية الّلّص كالكالب كساتليتها 
 مػا ذ ػر الباحػػث   الفصػل السػػابر أّف  رنيػل كسػاتليل لػػا  أسػاس لوجػػد 

السػردية. أّمػا  رنيػل  عظػم القّصػة اٟتبكة القّصػة أك اٟتادثػة كلػا جػ   مػن قّصػة بنيػة 
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فسػػاتليل ٟتمهػػا. يعػػٍت أّف  رنيػػل حادثػػة األ لبيّػػة   القّصػػة كهػػي لبػػاب مػػن اٟتادثػػة. 
لػذا كجودهػا جيعػل القّصػة أف تصػَت منطقيّػا  ػامال. كال ديكػن أف حيػذفها أبف سيفسػد 

ل اٟتادثػة منطقّي القّصة. كساتليل لّدها كهي اٟتادثة األقّلّية تعٍت اٟتادثة اليت تكمػ
األ لبيّػػػة ٞتمػػػاؿ القّصػػػة كلكػػػّن ٦تكنػػػة حػػػذفها بػػػدكف فسػػػد منطقػػػّي القّصػػػة. ككصيفػػػة 
ساتليل هي مل  كتعيُت كتكميل  رنيل. كساتليل ٦تكنة أكسط انتشارها بال حّد ٢تا. 
هػػذا الرمػػ  مهػػّم ١تعرفػػة البيػػاانت   القّصػػة قبػػل ٖتليلهػػا. لتنػػاكؿ اٟتبكػػة كالشمصػػّية 

 كا٠تطاب.كاٟتوادث بُت القّصة 
إذف، كصػػػػل الباحػػػػث   ْتػػػػث عػػػػرض  رنيػػػػل كسػػػػاتليل مػػػػن الّركايػػػػة اللّػػػػّص 
كالكػػالب. ك رنيػػل الّركايػػة اللّػػّص كالكػػالب تػػدّؿ اسػػتمداـ الػػّرقم العػػر  كسػػاتليل 
تدّؿ استمداـ حرؼ األّتدم )أ ب ج د(. كلكّل  رنيل ٘تلػك تنػوّع عػدد سػاتليل. 

سػػاتليل.  941 رنيػػل ك   19كػػالب ديلػك يػدؿ علػػن البيػاانت أّف الركايػػة اللّػّص كال
 هاهي  رنيل كساتليل من الركاية الّلّص كالكالب:

 
 األّكؿ
 حكن الراك أّف سعيد مهراف خيرج من السجن حديثا. .1

 كّصف الراك أحواؿ سعيد عند خركجه من السجن. .أ 
عرّبو أبّف سعيد يسُمر عليش الذم اٗتذ زكجته نبوية كابنته الصاَتة  .ب 

 سنا .
 عبارة  راهيةن علن زكجته اليت قد خانته.عربّو سعيد  .ج 
 ، عليش.القديمقّص الراك أّف سعيد ي كر البيل لرؤية صديقه  .2

 التقن سعيد بياصة الذم يهّنئه علن خركجه من السجن. .أ 
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بعػػػد  دعػػاو بياصػػة للشػػرب   حانػػة ٣تػػاكرة، كلكػػن يرف ػػػه كالت مػػه .ب 
 االنتها  من التحاتب مط عليش.

 تتعلر بعليش. سأؿ بياصة سعيد األ يا  اليت .ج 
 قّصه بيالة عن  ؤكنه أم ابنته ا١تتمَذة كزكجته اليت خانته. .د 
 كدييل عليش رأسه فجأة من انفذة البيل. .ق 
 كجا  رجل ٦تتلئ اٞتسم ،علي ا١تمرب، الذم دينعه التقا  عليش. .ك 
 كأمر عليش لدخوؿ بيته. .ز 
 يلتقي سعيد عليش ١تشاكرة عن زكجته كابنته. .3

 ٟتظة.كّصف الراك أحواؿ بيل عليش  .أ 
  مصية سعيد. عرّب الراك عن .ب 
 بدأ عليش ا١تشاكرة ساخرا. .ج 
 سعيد يشعر ااهانة كٖتوله ساخرا. .د 
 ا١تمرب يقطط  المه كحياكؿ إعادة مشكالت ابنته. .ق 
عرّب عليش عن ابنة سعيد أهنا صّحةن كعافيةن كالبها لثبوت سػنا  مػط  .ك 

 كالدهتا.
 كأنكرسعيد. .ز 
 كإقًتح ا١تمرب عليش ٞتلب سعيد ابنته. .ح 
 لبه أي ا ٞتلب كالدته.كا .ط 
 كالتقن سعيد مط ابنته، سنا . .4

 كّصف الراك ٣تيئ سنا . .أ 
 كّصف الراك  مصية سنا . .ب 
ا١تمرب كعليش حياكالف اف أخرب سنا  أّف سعيد كالدو كأيمرهػا لتحيػة  .ج 

 السالـ.



02 
 

  عرت سنا  ا٠توؼ كال تعرؼ سعيد ا١تّرة. .د 
 سعيد يشَت اعًتافه علن سنا . .ق 
 دفعها عليش علن سعيد. .ك 
 حاكؿ سعيد لعناؽ كتقبيل خدها كلكن رف ل سنا  كتصرخل. .ز 
 ر  ل سنا  التقا  كالدهتا. .ح 
  ل من حياكله للتسلّية كقّرحه استمرار بطرير اٟتكم. .ط 
 سأله سعيد ٚتيط  تبه اليت أخذها عليش فيعطيه. .م 
 الثاين
 ذهب سعيد إىل بيل جدو، السّيد علي اٞتنيدم. .5

م مػط ٚتيػط التػذ َتات القدديػة صّور الراك البيػل السػّيد علػي اٞتنيػد .أ 
 اليت عملها مط كالدو.

 رجاو سعيد للمبيل   بيته أبدب. .ب 
 األحداث ا١تالية علن السيد علي اٞتنيدم. قّص سعيد  .ج 
 نّصحه السيد علي اٞتنيدم كأمرو لتوّلأ كاقرأ اسم ربه. .د 
قػػرأ سػػعيد صػػحيفة ال هػػرا    الصػػباح، ككجػػد الكتابػػة الػػيت  تبػػه صػػديقه  .6

 رؤكؼ علواف.
 الثالث

 سعيد جيرب ١تقابلة رؤكؼ علواف   مكتب النشر صحيفة ال هرا  .7
 ال هرا . نشر الصحيفة كهرّع سعيد إىل مكتب .أ 
 علواف. رؤكؼ الراك يصف .ب 
 سعيد. يقابله مل .ج 
 النشر. مكتب ترؾ سعيد .د 



02 
 

 التقه سعيد   فيلته. .8
 الراك حاؿ مقابلته. كصف .أ 
 .علواف رؤكؼ فيال يصف الراك .ب 

 .قدديا الباب أماـ انتظارو بعد رؤكفا سعيد كاحتج  .ج 

 رؤكؼ الدخوؿ. دعاو .د 
 ٤تاكرةن معه. رؤكؼ بدأ .ق 
 .قلبه قلر عن سعيد عرّبو .ك 

 جلبػػل أهنػػا  مػػا رؤكؼا٢تػػاتف  التقػػاط ك كدّؽ صػػوت ا٢تػػاتف فجػػأة .ز 
 له.

 رؤكؼ. هوية ا١تتصل حوؿ الشكوؾ الراك كصف .ح 
 الب سعيد منه أف يعطيه الوصيفة  صحا . .ط 
 قد رفل رؤكؼ عليه. .م 
 كرقتُت من ذات ا٠تمسة اٞتنيهات. أعطائه .ؾ 
 الرابط
 سرؽ سعيد بيل رؤكؼ علواف. .9

 .خانوو قد الذين ألصدقائه أمله خيبة عن الراك حكي .أ 

 .الوصيفة أك العمل يعطيه مل رؤكؼ أفّ  الراك كّصف .ب 

 أ يا  الثمينة. كسرؽ بيته قتحاـا سعيد خّطر .ج 
 عمل ا١تذمومة.ال ذلك عندما فعل ا تعله رؤكؼ .د 
  راة. إىل بال ها رؤكؼ هّدد .ق 

 رؤكؼ علن عفو البهك  استقاله  .ك 
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أمامػػػه مػػػرة  كجهػػػه سػػػعيد ال يظهػػػر شػػػرط، قػػػاؿ لػػػه أفب عنػػػه ال يبلػػػ  .ز 
 أخرل.

 أعطاو. نقودو اليت عودةل رؤكؼ الب .ح 
 .نقودو سعيد كأعاد .ط 

 ا٠تامس
 سعيد ي كر مقهن ارزاف لطلب ا١تساعدة. .11

 .فواحدا كاحدا التحية يستقبلوف مقهن   الناس عدد .أ 

 .ارزاف مط حياكر سعيد .ب 

 .ارزاف مقهن الراك يصف .ج 

 .لطرزاف مسدس يستعَت سعيد .د 

 .مسدس ارزاف كاعارو .ق 
 ارزاف عن النور. حيكيه .11

 .نورا ارزاف استدعاو .أ 

 نور أحبته الذم قلبها عن قليال كحيكيه األحواؿ عن الراك كّصف .ب 
 .لسعيد اقّيا

 .كنور سعيد حاكر .ج 

 .السّيارة إىل حيتاج أنه ارزاف حيكي سعيد .د 

 .السّيارة ارزاف فأعارو .ق 

 السادس
 فوصل سعيد بسّيارته إىل ا١تقربة لسرؽ. .12

 كّصف الراك عن سَت كصوله إىل ا١تقربة. .أ 
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كصل سعيد إىل الصنم حوؿ ا١تقػربة للػدعا  كالرجػا   مػا اسػتطاع  .ب 
 الصنم أف يساعدو   حّل ا١تشكالت.

 زّ كصل إىل  رفة اليت تبل  بينها. .ج 
ا١تصػنط الػذم ينػاـ اةبّػة مػط نػور فقبل سعيد علػن  ػاب عامػل  .د 

   تلك الارفة.
 فطرد سعيد  اا بتسليب ا١تسّدس أماـ كجهه كالب منه نقودا. .ق 
 سعيد يدعو علن نور ١تاادرة ذلك ا١تكاف السّيارة. .13

 حياكر  اللا عن أحوا٢تم فيه. .أ 
 دعته نور للنـو   من ٢تا    ارع ٧تم الدين. .ب 
ّيد علػػي اٞتنيػػدم كأن ٢تػػا كصػػل سػػعيد إىل ا١تكػػاف حػػوؿ بيػػل السػػ .ج 

 سعيد من السّيارة   هذا ا١تكاف.
 أمرها سعيد لتقدًن ما حدث إىل األمن. .د 
 فذب سعيد بسّيارته سريعا كتر ها   الشارع نفسها. .ق 
 السابط
 حكي الراك أف سعيد خيّطر قتل عليش سدرة كنبوية كرؤكؼ علواف. .14

 كّصف الراك خطّة سعيد اليت سيقتل عليش أّكال. .أ 
سعيد إىل بيػل علػيش كاػرؽ اب منػ ؿ علػيش   كسػر فذهب  .ب 

 الليل.
 فسأؿ رجل البيل "من؟". .ج 
كسػػػػحب سػػػػعيد الػػػػ اند مػػػػن البندقيّػػػػة كجػػػػرل علػػػػن رجػػػػل البيػػػػل  .د 

 ا١تصّوت.
 فّر سعيد ا١تكاف. .ق 
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 كاٞتَتاف خيرجوف من البيل كيتسائلوف ما كقط. .ك 
 الثامن
 كصل سعيد إىل بيل سّيد علي اٞتنيدم. .15

 ا.يذ ر هللا سّيد علي خا ع .أ 
 كلط سعيد بدنه للراحة حىت انئما بعد آذاف الفجر. .ب 
 حلم سعيد أّف ابنته سنا  م رب علن رؤكؼ علواف. .ج 
 فهذر سعيد الصراخ. .د 
 اراحه سّيد علي اٞتنيدم كنصحه آبكت القرآف الكرًن. .ق 
 أخرب الصحا  عن قتل سعيد مهراف   الصحيفة. .16

 كا ًتل سعيد الصحيفة كقرأها. .أ 
 اعتقد أنّه   أخبار  بَت.فوجد صورته فيها كما  .ب 
حكػػػن الػػػراك ااخبػػػارم أّف سػػػعيد قتػػػل العامػػػل ٔتحػػػل ا٠تػػػردكات  .ج 

بشػػارع ع علػػي،  ػػعباف حسػػُت. لقػػد تػػرؾ علػػيش سػػدرة كنبويػػة 
بيتهمػػا   نفػػس اليػػـو الػػذم زارلػػا فيػػه ْت ػػور ا١تمػػرب كاألعػػواف، 

 كحلل مكاهنما   الشقة أسرة جديدة.
 .كأراد سعيد أف يذهب إىل مكاف آخر .د 
 منعه سّيد علي اٞتنيدم كنصحه بثبوت   ا١تن ؿ. .ق 
 كلكن رف ه سعيد كهو يذهب من البيل ليال. .ك 
 التاسط
 كانتقل سعيد كجا  إىل بيل نور   كسر الليل. .17

 عرّب الراك ما كقط. .أ 
 رّم  سعيد القرب من من ؿ نور. .ب 
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 كافتتحل نور الباب بعد ٖتقير حوؿ من جا  كدعاو للدخوؿ. .ج 
الشػػػراة كسػػػألته نػػػور مػػػا كقػػػط بعػػػد تر هػػػا حكتػػػه نػػػور عػػػن إبػػػالغ  .د 

 كحدها أمس.
 كخيفي سعيد حقيقة  ّل ما حدث عليه. .ق 
 كأعّد نور األاعمة للعشا  بعد أف تسأؿ أين األسر سعيد. .ك 
كال يشػػعر سػػعيد ارتياحػػا ٔتػػا سػػئلل نور.أنّػػه لػػيس لػػه عائلػػة بعػػد  .ز 

 اآلف. كأّف زكجته ينمفل الطالؽ عندما يقط   السجن.
 ا للراحة كتق ئ   به.فتاّ لل نور سعيد .ح 
 العا ر
 حيكي الراك فساد سعيد الذم يناـ مط نور   بيتها. .18

 استيقظ سعيد من نومه. .أ 
تستيقظ من نومهػا نػور بنصػف العاريػة ك ػَت منتظمػة  ػعرها علػن  .ب 

 السرير بعد انسحاب سعيد من النافذة.
 ٖتكي نور أهنا ٖتلم أف تر ها سعيد. .ج 
 كاستعّدت نور للذهاب. .د 
 ٟتمالته الصحيفة عند الرجوع. فطلب سعيد منها .ق 
 عرّب الراك عن قلر سعيد. .ك 
 فّكر سعيد أّف  تبه مًتكؾ   من ؿ السيد علي اٞتنيدم. .ز 
 ذ ر سعيد عن ابنته سنا  ٥تطرها. .ح 
 حيكي الراك عن افولة سعيد.  .19

 عرّب الراك عن افولة سعيد الذم يصاحب بعليش سدرة. .أ 
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لػيت أصػبحل زكجتػه عرّب الراك عن قّصة التقا و مط حبيبتػه نبويّػة ا .ب 
   ا١تستقبل.

 كّصف الراك م اج نبويّة. .ج 
 حكي الراك زكاجه مط نبويّة. .د 
 حكي الراك أف سعيد يذ ر عند كالدة ابنته سنا . .ق 
 حكي الراك قلر سعيد عند انتظار نور.  .21

 كّصف الراك عن قلر سعيد. .أ 
 فناـ سعيد كاستيقظ بعد اٟتلم. .ب 
 فجائل نور ْتمالة الصحيفة كاألاعمة له. .21
 سعيد الصحيفة اليت ٛتلته نور.ف فقرأ .22

 حيكي الراك ٤تتوكت ااخبار اليت قرأها سعيد. .أ 
 فيماؼ بقلر سعيد عن مذمومة خربو ك ثَت الناس يعرفوف عنه. .ب 
 كأ اد سعيد نورا ٠تدمته اليت قد ساعدته. .ج 
 ػػاف سػػعيد قلقػػا جػػّدا علػػن أخبػػارو   الصػػحيفة خاّصػػة   الصػػحيفة  .23

 ال هرا  لرؤكؼ علواف.
 أي الف األاعمة اليت ٛتلتها نور. اللا  .أ 
 الب سعيد من نور أف تشًتم قما ا  لباس الشراة. .24

 حيكي سعيد أنّه يعّلم خرزا   السجن. .أ 
 اٟتادم عشر

 حيكي الراك عن أبيه يعٍت سّيد مهراف.  .25
كّصف الراك عن سّيد مهراف الذم يكػوف حريسػا   ا١تدرسػة كلػو   .أ 

  اف حياته مسكينا.
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 إىل جّدو سّيد علي اٞتنيدم. ك اف سّيد مهراف يدعوو .ب 
ك اف جّدو أيمل أف سعيد يصَت كلدا صاٟتا مّتقيػا فالػال كيصػبص  .ج 

  مصا ذك ما ل   حياته.
 حيكي الراك كفاة سّيد مهراف عند  اب سعيد مهراف. .26

 أخربت أّمه أّف قد مات أبوو. .أ 
كجػػػػػا  رؤكؼ علػػػػػواف  الػػػػػذم يػػػػػدرس    ليػػػػػة اٟتقوقيّػػػػػة لتهدئػػػػػة  .ب 

 يد ليحّل ٤تّل كالدو   ا١تدرسة.األحواؿ كأتّ د أف سع
 الراك عن أّمه اليت قد توفيل   كقل الئر بعد ا١تريل. حيكي .27

 كّصف الراك قّصة مري ة أّمه قبل  هر من كفاهتا. .أ 
 الراك كقل ا١تالي من سعيد. حيكي .28

 حيكي الراك أف سعيد يسرؽ نقود االب ا١تدرسة. .أ 
 كمالك نقود يعرفه كلربه. .ب 
 كمنعه.كعرؼ مدّرسه رؤكؼ علواف  .ج 
 فنصحه رؤكؼ علواف. .د 
 الراك حياة رؤكؼ علواف الذم يشرؼ علن سعيد من الطفولة. حيكي .29
 كيريد سعيد أف خيرج من البيل فجأة كيقابل ارزاف.  .31

 كّصف الراك إرادة سعيد. .أ 
 كاقًتحه ارزاف للّذهاب إىل الصعيد .ب 
 كرجط سعيد إىل بيل نور. .31

 حيكي الراك عن حيطة سعيد عند الرجوع. .أ 
البيػػل كنظػػر نػػور متمػػّددة لػػعيفة علػػن السػػرير ألّف  دخػػل سػػعيد  .ب 

  ثَت  رب ا٠تمر.
 ٖتكي نور ما حدث أهّنا لراها  ااف. .ج 
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 كاقًتحها سعيد للراحة. .د 
 أخربو نور أهّنا تقابل صاحبتها ا١تبّصرة اليت تبّصر مستقبلها. .ق 
 كحيلم سعيد مستقبله هادائ كآمنا كليس له بوليس ااردو. .ك 

 الثاين عشر
 بدلة جديدة مثل اٞتنراؿ.كيرتدم سعيد  .32

 رجأته نور ليصبص سعيد رجال عارفا كال تريد نور أف لاعه أبدا. .أ 
فػػػذهب سػػػعيد إىل حانػػػة اػػػرزاف لوجػػػد األخبػػػار األخػػػرة حػػػوؿ أنشػػػطة  .33

 الشراة   الليل.
كىّل ارزاف له قليال بعيدا مػن اٟتانػة للسػالمته كيطرحػه  ػي يكػوف  .أ 

 ا١تت رر.
 رزاف.فعاد سعيد إىل بيل نور بعد رؤية ا .ب 
فا ب سعيد  البة كسمطا علن تطػوير أخبػارو   كسػائل ااعػالـ.  .34

 كيعتقد أّف رؤكؼ علواف يعمل  ّله.
 ككّصف الراك عن مالي سعيد مهراف مط رؤكؼ علواف. .أ 
 كعرّب سعيد عن رؤكؼ علواف  معّله  أنّه يعّلمه   الّنشاؿ. .ب 
 سعيد يريد أف يقتل رؤكؼ علواف. .ج 
 جائل نور إىل بيتها حديثا. .35

 ٛتلته نور بعل األاعمة كا١تشركات كالصحيفات. .أ 
 فسأ٢تا سعيد عن تطورات األخبار اليت كقعل   ا٠تارج. .ب 
 حكل النور عن نفسها أّف اٝتها اٟتقيقي هو  لبّية. .36

 الثالث عشر
 ذهب سعيد للقا  ارزاف. .37
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قابلػػػه اػػػرزاف   ا١تيػػػداف كأخػػػربو أّف   القهػػػوة  ػػػاف بياصػػػة يعقػػػد   .أ 
 صفقة.

 يقتل بياصة   مسار العودة.كأراد سعيد أف  .ب 
 منط سعيد بياصة كيهّددو   مسار العودة. .38

سأله سعيد عن ح رة عليش سدرة كسػرقه بعػل نقػودو   جيبػه  .أ 
 التهديد.

 فقاؿ له بياصة أنّه ال يعرؼ عن ح رة عليش. .ب 
فمػػّررو سػػعيد للػػّذهاب األمػػن كأيخػػذ منػػه عػػدد عشػػرة جنيهػػات  .ج 

 فحسب.
 الرابط عشر

 رؤكؼ علواف كخّطر لقتله. فذهب سعيد إىل بيل .39
 ذهب سعيد بسيارة األجرة كاستمّر استئجار القارب إىل قصرو. .أ 
عندما كصػل سػعيد القػرب مػن القصػر فلحػظ حػوؿ القصػر ألنّػه  .ب 

 يعرؼ أّف سعيد مل أيت   قصرو.
 فجا  رؤكؼ كسلبه ٔتسّدسه. .41

 كدعا سعيد رؤكفا. .أ 
الػ اند  كالبّواب يقصفوف سعيدا فورا متسّرعا قبل أف ي ػار علػن .ب 

 أماـ رؤكؼ.
فقف  سعيد بتسديد مسّدسه كجرم إىل  اائ النيل سرعة فوثػب  .ج 

٨تػػو القػػارب كدفعػػه إىل ا١تػػا  ك  الثانيػػة التاليػػة  ػػاف جيػػدؼ بكػػل 
 قوته ٨تو الشاائ اآلخر.

 كدينط سيارة األجرة للذهاب إىل ا١تن ؿ. .د 
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 كيشعر سعيد أبمل حاد كلكنه ر م ذلك  عر بنعمة النجاة. .41
 أّف رجله دموّم.حكي الراك  .أ 
 فسأؿ سعيد هل لاظ الرصاصة لرب ا٢تدؼ صحيحا. .ب 
 فجائل نور ْتمالة األاعمة  ما العادة. .42

 .سعيد القدـ من الدـ يقطر مندهش لرؤية نور ك انل .أ 
 كأتخذ نور القهوة ليطلفه القدـ كقّدـ له الشراب. .ب 
 كأمرته نور لتناكؿ الدكا . .ج 

 ا٠تامس عشر
 كصور كالص ملحوظ. كالصحف خيرب حوادث سعيد بعناكين .43

 حكي الراك ٤تتوكت ااخبار اليت قرأو سعيد. .أ 
فسػػمر سػػعيد  الػػبا سػػمطا بسػػبب مل يقتػػل رؤكؼ كأّف ا١تقتػػوؿ هػػو  .44

 خادـ رؤكؼ علواف.
 عرّب الراك أّف سعيد خيبة أمله. .أ 
 سعيد قلر كخيبة أمل الشرب ا٠تمر حىت استفدت. .ب 
 كأما نور قد ذهبل كلن ترجط حىت األف. .ج 
 لالنتقاـ علن رؤكؼ.كيعت موف  .د 
 فجا ت نور   ب علن سعيد. .45

 عرّبت نور خيبة أملها بسبب ما حدث بسعيد. .أ 
 فا بل نور ألّف سعيد الحيّبها خالصا. .ب 
فهػػّدأ سػػعيد نػػورا االحت ػػاف كتقبيػػل فمهػػا كلػػو  ػػاف فمهػػا رائحػػة  .ج 

 النبيذ.
 السادس عشر
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 ف.قد انتظرها سعيد فًتة اويلة ليال كهنارا كلكّنها مل أتت حىت األ .46
 كّصف الراك األحواؿ ما حصل. .أ 
 فح ف سعيد بقلر كاال تئاب علن األحداث. .47
 حسم سعيد أف يذهب إىل قهوة ارزاف لطلب منه بعل األاعمة. .48

 فأعطاو ارزاف األاعمة كأخربو أّف األحواؿ لفي ا٠تطَت. .أ 
 كأي ل اللحـو اليت أعطيته ارزاف فجعاان. .ب 
  مناو  مصاف.فعاد سعيد إىل البيل كعندما كصل   الاابة   .49

  اف  مصاف  مناو كالبا منه بطاقته الشمصّية. .أ 
 ف رهبما سعيد لربة  ديدة حىت القّوة ٢تما. .ب 
 فّكر سعيد نورا الشعور السّيئة. .51

 كّصف الراك ما فكر سعيد. .أ 
 حىت انئما. .ب 
 كاستيقظ سعيد كاستمط أحدا يدّؽ اب ا١تن ؿ. .ج 

 السابط عشر
الشػهرم الػذم مل تػدفعها نػور  اف صاحب ا١تن ؿ يسأؿ رسـو ااجيار  .51

 كهو أييت مّرة أخرل   اليـو التايل.
 فذهب سعيد ك ادر ا١تن ؿ. .52
 جا  سعيد إىل بيل سّيد علي اٞتنيدم. .53

 فّ له سّيد كأعطاو بعل الطعاـ كالشراب. .أ 
 سأله سّيد عن أخبارو كما حصل به. .ب 
 فأجابه سعيد. .ج 
 فنصص السّيد علي اٞتنيدم خالصا. .د 
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 أف  له قد فقد.قد ح ف سعيد ألف ك عر  .54
 كيتذّ ر سعيد أّف بدلته الثمينة مًتكؾ   من ؿ نور. .أ 

 الثامن عشر
 جا  سعيد   من ؿ نور ليأخذ بدلته كيرجو نورا أف أتيت إىل بيته. .55

 كّصف الراك قلقه   أ٨تا  اٟتياة. .أ 
 فدّؽ سعيد اب ا١تن ؿ. .ب 
 كفتص رجل قصَت الباب. .ج 
 كلربه سعيد لعدـ ٖترّ ه. .د 
 فصرخل ا١ترأة. .ق 
 سعيد إىل الاابة كيعود إىل من ؿ سّيد علي اٞتنيدم. كفرّ  .56

 كيناـ سعيد عند  ركؽ الشمس. .أ 
 هّدأو سّيد علي اٞتنيدم. .ب 
 كأي ل سعيد أم  ي  ما قدمل له. .ج 
فػػذ ر السػػّيد علػػي اٞتنيػػدم كالبتػػه الػػذ ر كاأل ػػاين كا١تػػدح مػػن  .د 

 اٟتنُت.
 فحاصر اجملتمعوف بيل سّيد علي اٞتنيدم لقبل سعيد. .57
 د إىل ا١تقربة   الظالـ.فمرج كفّر سعي .58
 فطارد حارس األمن. .59

 كتوّجه البوليس الكّشافة إىل ا١تقربة. .أ 
 الب منه البوليس ليسّلم سعيد نفسه. .ب 
 كقصف بينهم ٔتسّدسه. .61
 كأخَتا مل جيد بّدا من االستسالـ، فاستسلم سعيد بال مباالة. .61
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  رنيل الفيلم الّلّص كالكالب كساتليته 

كالكػالب يػدّؿ اسػتمداـ الػّرقم العػر  كسػاتليل تػدّؿ أّما  رنيل فػيلم اللّػّص 
سػاتليل.  939 رنيػل ك   24استمداـ حرؼ األّتدم )أ ب ج د(. كالفػيلم ديلػك 

 هاهي  رنيل كساتليل من الفيلم الّلّص كالكالب:
 
كصل سعيد إىل بيته من ا٠تارج للقػا  زكجتػه كابنتػه ك ػاف أيخػذ مسّدسػه.  .1

 كصاحبه عليش سدرة.
 ٣تيئ سعيد بتحشيش الشيشة   اٟتانة. انتظر عليش .أ 
 ك انل نبوية  ا١تسًتقة النظر متبّسمة لعليش من النافذة. .ب 
 فجا  سعيد كاندل بياصة قبل دخوؿ البيل كيدعو عليش. .ج 
دخل سعيد بيته كح ػن ابنتػه سػنا  كأمػر زكجتػه نبويػة لولػعها علػن  .د 

 السرير.
 سأؿ عليش عن زكرهتما   هذا الليل. .ق 
 ته لسرقة بيل الذم عمل فيه نبوية.فأجابه سعيد بدعو  .ك 
نظّػػم علػػيش كنبويػػة عػػن  ػػيئ حينمػػا أخػػذ سػػعيد مسّدسػػه. كنصػػحته  .ز 

 نبوية النتباو.
 فاادرا سعيد كعليش. .ح 
 سرؽ   فيال  و ا الذم تعمل فيه نبوية. كانتظر عليش   السيارة. .2

 ارتقن سعيد الشجرة لدخوؿ فيال من انفذة اٟتماـ بدكر الثاين. .أ 
 لسيارة.انتظر عليش   ا .ب 
 حصل سعيد أف يدخل  رفة صاحب البيل. .ج 
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فذهب عليش فجأة إىل مكاف ا٢تاتف الّتصاؿ البػوليس كخيػربهم أف   .د 
  اف اللّص   فيال.

 ٛتل سعيد ا١تسركؽ خركجا من الارفة كسيمرج من البيل. .ق 
 فسجنه بوليس حينما خرج من اب البيل. .ك 
 فسجن سعيد ٜتسة سنوات. .3

 اةكمة.حكم عليه ٜتسة سنوات من  .أ 
 قصد سعيد إىل اٟتبس. .ب 
 كسكاف اٟتبس يرّحبونه بتدخُت. .ج 
 قابل عليش نبوية كلا ينظماف عن االقها كنكاحهما. .4
 أخرب ارزاف نورا أف سعيد مسجوف   اٟتبس. .5

 احتفل عليش مط أصدقائه   ار ارزاف. .أ 
 زار نور ار ارزاف كٖتّدثل مط ارزاف.  .ب 
 سدرة.أخربها عن خرب سعيد كأنه سجن ألف عليش  .ج 
 ف ارت نور سعيدا   السجن. .6

 السّجاف يدعو أٝتا  سكاف السجن. .أ 
 كقصد سعيد إىل قاعة اللقا . .ب 
عّرفتػػه نػػور أنػػه مسػػجوف ألف علػػيش كسػػعيد مل يعػػرؼ عنػػه. كأخػػربت  .ج 

 أي ا أف زؤجته نبوية تقدـ الطالؽ.
 فسمر كر ب سعيد عّما فعل عليش عليه. .د 
 فذهب نور كتر ه بعل النقود   السّجاف. .ق 
 فاتكر سعيد فيما حصل له. .7

 نصص أصدقا و   اٟتبس أف مابرح ا٠تَت   الدنيا. .أ 
 تعّلم سعيد أف خيرز القّماش   اٟتبس. .8
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 جّرب سعيد قّما ه إىل سّجاف عبد الرّب. .أ 
 ٖتّداثف بنظر قّما ه. .ب 
 فحمد السّجاف قّماش سعيد. .ج 
الب سعيد عػن النقػود الػذم أعطػل نػور إىل السػّجاف فأجػاب  مػا  .د 

 عنه.ال يعرؼ 
قرأ سعيد اٞتريدة   مكتبة السجن كهو يقرأ  تابػة صػاحبه القػدًن رؤكؼ  .9

 علواف.
 م ح سعيد مط صديقه. .أ 
حكػػي سػػعيد عػػن صػػاحبه رؤكؼ علػػواف الػػذم يكػػوف رئػػيس األخبػػار  .ب 

.  اليـو
 كحكي سعيد م يّة رؤكؼ علواف له. .11

 حكي أف رؤكفا ينصرو كيعّلمه ةّبة القرا ة كيعطيه  تبا. .أ 
 يقًتح ليكوف البواب ادال أاو.كحكي أف رؤكفا  .ب 
 نظر سعيد كنبوية هالال حنوان.  .11
دعاو ٝتَت كتاالب بينهما ألف سعيد مظنوف  اللّص سػاعة كافػرد بينهمػا  .12

 رؤكؼ علواف.
 سقي سعيد األزهار   البستاف كدعاو ٝتَت ليجيئ إىل  رفته. .أ 
 فنصحه رؤكؼ علواف. .13

 سأله رؤكؼ عّما فعل سعيد. .أ 
 نصحه رؤكؼ علواف. .ب 
 ًتحه رؤكؼ لينكص سعيد مط امرأة اليت حيبها، نبوية.فاق .ج 
 كأعطاو رؤكؼ بعل  تبه. .د 
 عرب الراكم )سعيد( عن تايَت حياته كنكص نبوية. .14
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 أسلىه صديقه   السجن حينما تذّ ر سعيد عن سنا . .أ 
 ٖتّرر سعيد من السجن ألف سَتته خَت حينما فيه. .15

 السجن.دعاو رئيس البوليس   إدارته كخيربو أنه بريئ من  .أ 
 خرج سعيد من السجن. .ب 
خػػػرج سػػػعيد مػػػن السػػػجن كهػػػو يريػػػد أف يقابػػػل علػػػيش   بيتػػػه مبا ػػػرة  .16

 ١تقابلة بنته سنا  كزكجته نبوية.
 دعاو بياصة   ا١تقهن. .أ 
  ثَت منهم يسلمه كأحدا فواحدا أماـ ا١تقهن. .ب 
 منعه ه ب هللا ١تقابلة عليش كلكن ف له عليش. .ج 
بوف إىل بيػػػػل علػػػػيش. أكلئػػػػك الػػػػذين يتحػػػػدثوف أمػػػػاـ ا١تقهػػػػن يػػػػذه .د 

 أكلئكهم سعيد مهراف كمعلم بياصة كا١تمرب ح ب هللا.
قبل كصلوا إىل بيته، أخرب عليش لنبوية أّف سعيد سيأيت كيرسلها جملافظة  .17

 سنا .
 هم يشاكركف عن ح رة سنا     رفة ال يوؼ. .18

 عليش يبدأ ا١تشاكرة. .أ 
 نصص ا١تمرب سعيدا ليتكلم مبا رة. .ب 
 سنا  كيريد أف يرجط عليش إليه.سأؿ سعيد عن ح رة بنته  .ج 
رف ػػػه علػػػيش كا١تمػػػرب ألف اةكمػػػة تق ػػػي سػػػنا    ح ػػػانة أمهػػػا  .د 

 حوؿ سل سنوات.
   ب سعيد لعليش. .ق 
 نصص ا١تمرب لتح َت سنا  إليهم فجائل    رفة ال يوؼ. .ك 
 دّؿ عليش إىل سنا  أّف سعيدا أبوها كأيمرها لتسليم أبيها. .ز 
 كدعل أمها بصريخ.فاحرزها كح نها سعيد ليشمها، فبكل  .ح 
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 ك أخذها ا١تمرب من ح ن سعيد كأجازها ١تقابلة أمها. .ط 
 فا ب سعيد مرة اثنية. أنه قد أراد بنته. .م 
 أما بعد، أراد سعيد  تبه. .ؾ 
 أعطاو عليش  تبه ا١تتبّقي. .ؿ 
 فذهب سعيد بسمر. .ـ 
 كالراكم يعرب سمر سعيد بتعبَت: .19

بيػل خرج سعيد من بيػل علػيش بػال إذف كعنػدما نػ ؿ سػّلم كجّػه اب 
عليش بسمر. كهو ديشي  مثل  مص ليس له آمل. كهو ديشي بػُت 

 العمارات ا١ترتفعة.
 زار سعيد مقهن معلم ارزاف الستعارة مسّدس. .21
 زار سعيد دار أخبار اليـو ١تقابلة رؤكؼ علواف كلكن ماكجدو هناؾ. .21
 قابل سعيد رؤكؼ علواف   بيته ليسأؿ العمل. .22

 انتظر سعيد أماـ بيته حىت جا  رؤكؼ. .أ 
 دعاو رؤكؼ للدخوؿ بر ب سيارته. .ب 
 ف ل رؤكؼ سعيدا األاعمة كالشرب. .ج 
 أخرب سعيد عن ماحصل به  ما التعًتؼ سنا  عن ح رة أبيه. .د 
 بل  رؤكؼ ا٢تاتف كأي ل سعيد األاعمة. .ق 
  اللا يعيداف يـو حّرية سعيد. .ك 
 سأؿ سعيد ليجعله رؤكؼ  الصحفي كلكن رف ه رؤكؼ. .ز 
 قبل الرجوع أعطاو رؤكؼ نقودا. .ح 
 خرج سعيد من بيل رؤكؼ كهو يريد أف يسرؽ   بيل رؤكؼ. .23
 اسًتؽ سعيد بيل رؤكؼ علواف كلكن عرفه رؤكؼ كهّددو لشراة. .24

 هدد رؤكؼ ليمربو إىل بوليس.  .أ 
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 كرف ه سعيد. .ب 
 كأجازو رؤكؼ للذهاب كلكن سأله رؤكؼ نقودو. .ج 
 زار سعيد جدو األستاذ علن اٞتنيدم. .25

 عّرؼ سعيد نفسه. .أ 
 للقعود.فّ ل األستاذ  .ب 
أخػػػربو سػػػعيد أنػػػه خػػػرج مػػػن السػػػجن حػػػديثا كمػػػا حػػػدث عػػػن ابنتػػػه  .ج 

 كزكجته.
 فنصص األستاذ ليتوجه السما  كليدعوا كليتوّلأ كليقرأ. .د 
 رجط سعيد إىل ارزاف ليأخذ ا١تسّدس. .26

 أعطاو ارزاف ا١تسّدس ك كرو سعيد إليه. .أ 
 أخرب ارزاف إىل نور أف سعيد   هذا ا١تقهن. .ب 
 سعيد نورا كهي امرأة اليت ٖتبه  ثَتا.ك  هذا ا١تقهن، قابل  .27

  اللا يتحداثف عن ا٠ترب. .أ 
 كخرب سعيد أنه حيتاج السيارة. .ب 
 كأخربته نور أف صديقها حيمل السيارة. .ج 
 كأيمرها سعيد لتقابله. .د 
نشػػل سػػعيد ٔتسدسػػه سػػيارة صػػدير نػػور عنػػدما  اللػػا نػػور كصػػديقها  .28

 يلعباف اٟتب فيه.
 يعطي نقودو كسيارته.سلب سعيد كجه صدير نور ا١تسدس ألف  .أ 
 فأعطاو نقودو كسيارته كفّر. .ب 
 فذهب سعيد كنور بسيارة مسركؽ. .29

  اللا يتحاداثف عما حدث. .أ 
 سألل نور ألف يبيل سعيد   بيتها كلكن رف ها سعيد. .ب 
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 كنصص سعيد لكي زارت نور اادارة الشراة لتمرب ماحدث. .ج 
 كن ؿ سعيد نورا. .د 
 زكجته.فذهب سعيد إىل بيل عليش ليقتله كيقتل  .ق 
 قتل سعيد  مصا   بيل عليش. .31

 كصل سعيد   بيل عليش. .أ 
 دّؽ سعيد الباب. .ب 
 فقصف سعيد  مصا ٔتسدسه قبل مفتوح الباب. .ج 
 فصرخ زكجة  مص كفّر سعيد. .د 
 هاتف رؤكؼ علواف  افتُت  ماؿ. .31

 سأؿ رؤكؼ إليه لنيل ا٠ترب. .أ 
 كأرسل رؤكؼ الصحفي كا١تصّور إىل إدارة الشراة للمرب. .ب 
 رب عن القتل الذم فعله سعيد.رؤكؼ يستعّد ا٠ت .ج 
أخػػػرب رؤكؼ قتػػػل الػػػذم فعلػػػه سػػػعيد   اٞتريػػػدة أّف سػػػعيد يقتػػػل رجػػػال  .32

 بريئا.
 قرأ سعيد اٞتريدة كهو يعرؼ ما فعله   مقهن ارزاف. .33

 قتل سعيد رجال بريئا يعٍت  عباف حسُت. .أ 
 سمر ك  ب سعيد. .ب 
 نصحه ارزاف. .ج 
 زار سعيد بيل نور ليال ليبيل فيه. .34

 العمل.رجعل نور من  .أ 
 انتظر سعيد أماـ بيتها اٞتلوس   السّلم. .ب 
 فّ لل نور سعيدا للدخوؿ. .ج 
 عرّب نور ٤تبتها إليه  ما مل تقابل أبدا كهي ٦تتعة. .د 
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 كفتنل نور سعيدا للعب اٟتب. .ق 
 كلكن رف ها سعيد. .ك 
 تركم نور عّما كقط   إدارة الشراة. .ز 
 كاسلل نور سعيدا. .ح 
 قدح سعيد الّنار لسيجارته كدّخنها. .ط 
 نور إىل الورا  لتبديل لباسها. ككصل .م 
فصػػػّوت صػػػّفارة ا٠تطػػػر كهلػػػط سػػػعيد كتلػػػك صػػػوت صػػػفارة ا٠تطػػػر  .ؾ 

 للحامل أماـ بيتها.
فػػػػرأل سػػػػعيد نػػػػورا مػػػػن الػػػػورا  بلبػػػػاس النػػػػـو كأتيت كٖت ػػػػن سػػػػعيد  .ؿ 

 كتشّمه.
35. .  قاـ سعيد متأّخرا كيريد أف ٖتمله نور اٞتريدة اليـو

 فذهبل نور من البيل. .أ 
 ٤ت ف.عرب الراكم أف سعيد  .ب 
 فذهب سعيد إىل ا١تقهن ١تقابلة ارزاف لتناكؿ ا٠ترب ليال. .36

دخػػػل سػػػعيد ا١تقهػػػي مػػػن النافػػػذة لافػػػا  الكهػػػرا  الػػػذم سػػػاعدو  .أ 
 بندؽ.

 قابل ارزاف سعيدا ليمربو خربا بدكر السفلن. .ب 
 أخربو ارزاف أنه مبحوث   هذو ا١تدينة كالصحفي يعلن عن خرب قتله. .37

 يل عليش ليقتله.سعيد يريد ارزاف أف يعرؼ ح رة كب .أ 
 كخيربلا بندؽ أف   الدكر العلِت  اف  راة. .ب 
 فنصحه ارزاف ليذهب سعيد من الورا . .ج 
 كانتظر نور سعيدا خوفا. .38
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اسػػتعّدت نػػور أف تعشػػن سػػعيد بعػػل األاعمػػة كالشػػرب كاٞتريػػدة  .أ 
 علن ا١تنن دة.

 عربت نور أهنا ٗتاؼ إذا سعيد يًت ها نفسها كٖت نه. .ب 
 كأخذ سعيد اٞتريدة. .ج 
 سعيد إٝته "سعيد مهراف مازاؿ اليقا".قرأ  .39

 سمر سعيد علن مافعل عليه رؤكؼ علواف كعربو  كلب. .أ 
أخربتػػه نػػور أف صػػورته تػػ ين  ػػل اٞتريػػدة كالبػػوليس ْتػػث عنػػه ك ػػل  .ب 

 الناس يتكلموف عنه.
 فبكل النور كهي تريد أال يًت ها سعيد مرة اثنية. .ج 
 لا أي الف األاعمة. .د 
 تلّقم نور سعيدا لقمة الطعاـ. .ق 
 قدح سعيد الّنار لسيجارته كدّخنها. ك .ك 
 فتنظف نور ا١تن دة كٖتمل  ل األاعمة إىل ا١تطبخ. .ز 
كبعػػػد أف ٖتمػػػل األاعمػػػة، تشػػػعر ا١تاػػػص فجػػػأة فتشػػػرب الػػػػدكا   .ح 

 مبا رة.
 عرب سعيد عن نفسه كما حدث. .41
 الب سعيد منها قما ا سوادا  لباس الشراة. .41

 عّرفها سعيد أنه تعّلم خرزا   السجن. .أ 
 اذا سيفعل سعيد هبذا اللباس.كسألل نور م .ب 
 فمافل نور إذا أييت  راـ سعيد كح نته كنصحته. .ج 
 مشاكرة الصحا  عن أخرب سعيد مهراف. .42
ٖتادث رؤكؼ علواف مط أصدقائه   البار عن أخرب سعيد كهو يريد أف  .43

 يستمّر إخبارو حىت النهاية.
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 عرب رؤكؼ عن خطَت سعيد للمجتمط كهو  اجملنوف. .أ 
جائته موان كهػي عارلػة أزك  الػيت تريػد أف تعلػن  ك  كسر اةادثة .ب 

   جريدة رؤكؼ.
كيتنػػػػػاكؿ رؤكؼ ا٢تػػػػػاتف مػػػػػن دار األخبػػػػػار السػػػػػتعداد ا٠تػػػػػرب عػػػػػن  .ج 

 السّفاح.
 هّدد سعيد رؤكفا ٔتسّدسه   سيارته بعد الرجعة من البار. .44

 ساؽ رؤكؼ سيارته تدخينا. .أ 
 فهّددو سعيد ٔتسّدسه من كرا و. .ب 
 دعاو سعيد   مكاف موحش. .ج 
 فتاالب بينهما. .45

 ت ارب  اللا. .أ 
 هّدد سعيد ٔتسّدسه كسأله أينما كقط عليش كنبوية. .ب 
 .4فأجابه رؤكؼ أهنما يعمل   البيل   الشارع الركلة برقم  .ج 
 ففّر سعيد مهراف بسيارة رؤكؼ كتر ه سعيد نفسه. .د 
 .4إذف، أتن سعيد بيل  ارع الركلة رقم  .46

 كلكن حوؿ البيل  اف اٟتارس  ثَتا. .أ 
 بسيارة الصحا  يتمّفن  الصحا  الذم سيارته م رب.كسعيد  .ب 
فسػاعد اٟتػػارس أف يػػنمس سػػيارته بػػل أحػػد مػػن اٟتػػارس يعػػرؼ أنػػه  .ج 

 مشّرد.
 ففّر سعيد مّرة أخرل. .د 
 ككصل سعيد   بيل نور السًتاحة. .47

 انتظر سعيد   بيته صالما. .أ 
 فجائل النور متعجبا ْتمل القماش لسعيد. .ب 
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 السًتاحة   الارفة. بل تشعر نور مري ة كأيمرها سعيد .ج 
 درز سعيد قّما ه ليصَت لباس الشراي. .48
 حينما درز سعيد فأتل ا١تبصرة اهرل لتبّصر حياة النور. .49
  اف سعيد ٣تّرا لباسه كرأته نور. .51
 كنور تشعر ا١تاص مرة أخرل. .51

 فذهب سعيد إىل الصيدلية لشرا  الدكا . .أ 
 إف الصيديّل يعرفه سعيد مشرد فهّددو سعيد. .ب 
 ىل البيل الدكا .فرجط سعيد إ .ج 
 فشربته نور كتسًتيص علن السرير. .د 
 فدهب سعيد إىل بيل رؤكؼ بلباس الشراي اٞتديد. .52

 ذهب سعيد بر ب سيارة األجرة كيستأجر ال كرؽ ليمّر البحَتة. .أ 
 كصل سعيد   بيل رؤكؼ ٔتّر البحَتة. .ب 
 فدعاو سعيد كقصفه زّ فّر. .53

 رجط سعيد أف ديّر البحَتة عاجال كسريعا. .أ 
 سيارة األجرة.كير ب  .ب 
ـّ. .ج   فرأل رجله الّذم يت رج الد
 حينما كصل   البيل،  فىه نور. .54

 كنصحته نور. .أ 
 كح ن بينهما. .ب 
قابػػل رؤكؼ البػػوليس   إدارتػػه. كهنػػاؾ يقابػػل الػػد تور أديػػب الصػػيديل  .55

 كموصف األمن.
 هم يشاكركف عن أخرب كقتل سعيد مهراف. .أ 
 ركم رؤكؼ عن سعيد مهراف أنه خادـ ا١تدرسة. .ب 
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 البوليس يسأؿ رؤكفا عن مسبب مافعل سعيد مهراف. .ج 
 بل أحاب له رؤكؼ أنه ما إر ادات له. .د 
 فذهب رؤكؼ إىل ماض جنازة بّوابه. .ق 
حنػػػر أم   ػػػب علػػػن سػػػعيد رؤكفػػػا بعػػػد قػػػرا ة ا٠تػػػرب   بيػػػل نػػػور أف  .56

 رؤكؼ مل ديل.
 قرأ سعيد اٞتريدة كعرؼ أف رؤكفا مل يقتله سعيد كلكن يقتل بّوابه. .أ 
 لبا عظيما كع رته نورا. اف سعيد  ا .57

  اللا يتحّداثف بصوت عاؿ كنصحته نور أاّل يفعل  ذا. .أ 
 كاستأذف نور للمركج من البيل. .ب 
 ك رب سعيد ٜترا. .ج 
 فذهبل كتر ته نور منفردا. .58
 ككّجه سعيد علن النافذة كعرّب نفسه   اةكمة  ما حكي الراكم. .59

 حىت انـ سعيد  يبوبة علن البالط. .أ 
  ال ترجط إىل بيتها.ْتث سعيد عن نور اليت .61

  عر سعيد اٞتوع كا٠توؼ. .أ 
  عر اٟت ف كالقلر. .ب 
 حيت دّؽ الباب امرأة مالكة البيل اليت أتيت لتكليف  لفة األجرة. .ج 
 كاستعّد البوليس ةاصرة كمهاٚتة سعيد مهراف. .61
 كتسجن نور   اادارة الشراة مط امر ة أخرل. .62
 تعبَت قلر سعيد مهراف   بيل نور  ل كقل. .63

 اٞتوع العطش.  عر .أ 
 فأ ل سعيد األاعمة البقّية علن ا١تن دة. .ب 
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فدّؽ الباب فجأة مرة أخػرل كدخلػل مالكتػه كرّ ػدت مرّ ػص ا١تشػًتم  .64
 عن بيتها فاختبأ سعيد كيفّر من البيل كيًت ه  له.

حينمػػا كصػػل أمػػاـ البيػػل فنظػػر البػػوليس الػػذين حياصػػرو فرجػػط كارتقػػن  .65
 السّلم.

 يتا فبيتا كارتقن الشجرة كفّر سريعا.كارتقن سعيد فوؽ البيل كنفر ب .66
 فتابعه كااردو كسار البوليس عليه بكلب بوليسي. .67
حػػػىت كصػػػل سػػػعيد   بيػػػل جػػػدو األسػػػتاذ علػػػي اٞتنيػػػدم كالػػػب منػػػه  .68

 اٟتماية.
 فنصحه جدو كنّام ٚتاعته  نا  صوفّيا. .أ 
 فسمط صوت الكلب فجأة كيفّر من بيل جّدو. .69
 لتعب كسار عليه البوليس.كارتقن بيتا فبيتا حيت فوؽ البيل ك عر ا .71
 حىت كصل   عمارة  بَتة فدخله. .71

 فرأىه مر د السياحة. .أ 
 كجلس سعيد فيها. .ب 
كاختبػػػػأ سػػػػعيد عنػػػػدما مػػػػّر الرّحػػػػاؿ كخرجػػػػوا مػػػػن العمػػػػارة كيالقهػػػػا  .ج 

 ا١تر د.
 فتأمّل سعيد عن بدنه كنظر ندبته. .د 
  اف سعيد قلقا    راـ نور حىت انـ. .72
 العمارة. ك  الليل أيت البوليس ك لبه ٤تاصرة .73
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 اللص كالكالب لكماؿ الشيخ
 التوسط -أ 

 دخوله   السجنسرؽ سعيد قبل  .1

 الركاية الفلم

سػػػػػعيد يػػػػػدعو علػػػػػيش سػػػػػدرة لسػػػػػرقة  
ا١تنػػ ؿ، كهػػو ا١تكػػاف الػػذم عملػػل فيػػه 
نبوية. فيلم يبُت فيه تبديل سعيد الذم 
يػػدخل البيػػل لسػػرقة خػػالؿ ا١ترحػػاض. 
ك بينما عليش سدرة ينتظرو   السيارة 
خػػارج ا١تنػػ ؿ. كمػػط ذلػػك، بلػػ  علػػيش 
عنػػػػه للشػػػػراة فجػػػػأة. كاعتقػػػػل سػػػػعيد 

خػػػػل السػػػػجن. هػػػػذو القصػػػػة ٔتثابػػػػة كد
 .بداية القصة   الفيلم

 الركايػػة ال ٖتكػػي سػػرقة سػػعيد قبػػل دخولػػه
 السجن مفصال.  
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  بدايػػػة فحػػػص الفػػػيلم، صهػػػر ا١تمػػػرج أنػػػه يعػػػّدؿ هػػػذا اٟتػػػدث   التصػػػور. 
ككصف عليش سدرة انتظر سعيدا بينما ديص الشيشػة.   حػُت رأت نبويػة رؤيتػه مػن 
انفذة  رفة ا١تن ؿ. ز جػا  سػعيد كتػوىل علػيش ا١تنػ ؿ اللتقػاط بندقيػة قبػل ماادرهتمػا 
لسرقة. جا  سعيد مهراف اىل داخل ا١تن ؿ كاستقباؿ زكجتػه نبويػة. للحظػة أهنػا  انػل 

ا الصػػاَتة، سػػنا ، كأمػػر نبويػػة لولػػعها علػػن السػػرير. ك  الوقػػل نفسػػه، ٖتمػػل ابنتهػػ

علػيش سػدرة يسػأؿ عمػا إذا  ػاف هنػاؾ الليلػة لػ كرة. نعػم، سػعيد يػدعوو لػ كرة فػػيال 
 الكو ا كسرقة فيه، حيث عملل فيه نبوية  مادمة.

أعطػػل نبويػػة لعلػػيش الرمػػ  ٟتػػذر نفسػػه. كعػػاد سػػيد  سػػعيد تر همػػا ألخػػذ ا١تسػػدس.
 .ذهابسدس كدعا عليش علن الٔت

بػػدأ الفػػيلم مػػن هػػذو األحػػداث كعمػػل الفػػيلم علػػن تولػػيص أك كصػػف علػػن 
خلفية الق اك، كأهنا بداية الصراع بُت سعيد ك عليش كنبوية. كخيػدـ اٟتػدث  سػبب 

 ١تاذا سجن سعيد أي ا.
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الوصيفة األخرل لألحداث هي  سبب انتقاـ سعيد مهراف علن عدكو علػيش 
. كبينمػػا   الركايػػة، يصػػف سػػعيد خيانػػة علػػيش كنبويػػة بسػػرد مػػن خػػالؿ سػػدرة كنبويػػة

 :هذا االقتباس  ما قاؿ ٧تيب ٤تفوظ   ركايته
"كهو كاحد، خسر الكثػَت، حػىت األعػواـ الااليػة خسػر منهػا أربعػة  ػدرا، كسػيقف عمػا قريػب أمػاـ 

وت، كللميانػػة أف اٞتميػػط متحػػدك. آف للا ػػب أف ينفجػػر كأف حيػػرؽ، كللمونػػة أف ييأسػػوا حػػىت ا١تػػ
تكفػػر عػػن سػػحنتها الشػػائهة. نبويػػة علػػيش،  يػػف انقلػػب األٝتػػاف أٝتػػا كاحػػدا؟، أنتمػػا تعمػػالف ٢تػػذا 
اليـو ألف حساب، كقدديا صننتما أف اب السجن لػن ينفػتص، كلعلكمػا تًتقبػاف   حػذر، كلػن أقػط 

ا٧تاب عنها اٟتر   الفخ، كلكٍت سأنقل   الوقل ا١تناسب  القدر، كسنا  إذا خطرت   النفس 
 9كالابار كالبا ا  كالكدر."

 
 سعيد حوؿ قتل األخبارجعل ك   ماؿ علواف  ابنت رؤكؼ هاتف .2

 مهراف

 الركاية الفيلم

أف رؤكؼ علػػواف الػػذم  ػػاف    تصػػور
مكتبػػػػه هػػػػاتف الكػػػػابنت  مػػػػاؿ كخطػػػػة 
األخبػػػػار حػػػػوؿ مقتػػػػل سػػػػعيد البارحػػػػة. 
ذ ػػػػػر رؤكؼ أف ا١تقتػػػػػوؿ لػػػػػيس سػػػػػعيد 
مهراف كلكن التاجر، سا ن جديػد مػن 
ا١تنػػ ؿ الػػذم سػػكن فيػػه علػػيش سػػدرة 

 قبله. كاٝته  عباف حسُت.

ركل ركاية عن  راهية سعيد لعدكو رؤكؼ 
كؼ علػػواف لػػدم علػػواف فحسػػب. ألف رؤ 

أتثَت  بَت   نشر أخبار قتػل سػعيد. حػىت 
سػػػػػػعيد عػػػػػػاج  جػػػػػػدا كلػػػػػػيس لػػػػػػه مكػػػػػػاف 

 لالختبا . ك اف سعيد ٤تشورا تلقائيا.

                                                           
 .2بَتكت: ا١تكتبة العلمية اٞتديدة، دكف السنة، ص  اللص كالكالب. ٧تيب ٤تفوظ، 9
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  هذا اٟتدث استطاع الباحث أف يعرؼ االختالفات ا١تذ ورة بػُت   الفػيلم 
خيرب  ك  الركاية. تعٍت أف   الركاية ركم عن  راهية سعيد لعدكو رؤكؼ علواف الذم

 قتله فحسب.  ما قاؿ ٧تيب ٤تفوظ   الركاية:
"كارتفػػط صػػوت ٖتػػل الكػػوة ينػػادم ّتريػػدة )أبػػو ا٢تػػوؿ( فقػػاـ بسػػرعة إىل الكػػوة فنػػاداو ز مػػد يػػدو 
القرش كعاد اٞتريدة إىل ٣تلسه كقد نسن الشيخ ٘تاما. التصقل عيناو بعنواف لمم أسود )جردية 

ر بسرعة جنونية. كمل يفهم  ػيئا. أهػي جرديػة أخػرل؟ لكػن  يعة القلعة!( كجرت عيناو علن األسط
 0ها هي صورته، ها هي صورة نبوية، ها هي عليش سدرة."

 ك ذلك   الفصل العا ر:
"مل يكػػن فيهػػا جديػػد النسػػبة إليػػه كلكػػن ٙتػػة اهتمػػاـ اٞترديػػة كاجملػػـر فػػاؽ مػػا  ػػاف يتوقعػػه كٓتاصػػة مػػا 

 تبػػػل اٞتريػػػدة   إسػػػهاب مثػػػَت عػػػن  رخيػػػه   مشػػػر   جريػػػدة )ال هػػػرة( جريػػػدة رؤكؼ علػػػواف،  
اللصوصية، كسلسلة ا١تاامرات اليت  شفل عنها ٤تا مته، كقصور األ نيا  اليت سػطا عليهػا، كعػن 
 مصػػػيته، كجنونػػػه ا٠تفػػػن، كجرأتػػػه ااجراميػػػة الػػػيت انتهػػػل إىل سػػػفك الػػػدما . ك للعنػػػاكين الكبػػػَت 

نػدركف ٓتيانػة نبويػة لػه كتراهنػوف علػن مصػَتو. السودا . آالؼ كآالؼ يناقشوف السػاعة جرائمػه كيت
 2إنه ٤تور األخبار كرجل الساعة كقلبه ينقبل خوفا كزهوا."

 ك ذلك   الفصل الثاين عشر:
"ٚتيط اٞترائد سكتل أك  ادت إال جريدة )ال هػرة(. مازالػل تنػبش عػن ا١تالػي كتسػتف  البػوليس. 

عليه. كلن يهدأ رؤكؼ علواف حىت يطير عنقه ْتبل إهنا تو ك أف تنادم ببطولته سعيا كرا  الق ا  
ا١تشػػػػنقة. كمعػػػػه القػػػػانوف كاٟتديػػػػد كالنػػػػار. كأنػػػػل هػػػػل ٟتياتػػػػك التالفػػػػة معػػػػٌت إال أف تق ػػػػن علػػػػن 

 2أعدائك."

                                                           
 14نفس ا١ترجط،  0

 32نفس ا١ترجط،  2

 43نفس ا١ترجط،  2
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الوصيفة من هػذو التايػَتات هػي لتولػيص القصػة لصهػار لقطػات أ ثػر كاقعيػة 
 هذو الصورة. كديكن االستمتاع به   السمعية كالبصرية  ما تصورت  

 

رؤكؼ علواف حاكر مط أصدقائه كهو أراد أف يستمر إخبار قتل  .3
 سعيد حىت النهاية

 الركاية الفيلم

تصػػػػور الفػػػػيلم لقطػػػػات الػػػػيت ليسػػػػل   
الركايػػة. يقػػدـ هػػذا اٟتػػدث لتع يػػ  أرقػػاـ 
رؤكؼ علػػػػػواف الػػػػػذم ديكػػػػػن أف يعطػػػػػي 
أتثػػػَتا  بػػػَتا علػػػن قػػػوة كسػػػائل ااعػػػالـ. 

رؤكؼ علواف حيوار صورت   الفيلم أف 
مػػػػػط األصػػػػػدقا . هػػػػػو يريػػػػػد أف يسػػػػػتمر 

ك  الركايػػػػػة ركم أف سػػػػػعيد أخػػػػػرب مػػػػػرة 
أخرل   ا٠ترب   الصحيفة، ال سيما   
صػػػػػػحيفة ال هػػػػػػرا  الػػػػػػيت ديلكهػػػػػػا رؤكؼ 
علػػواف. هػػذو الصػػحيفة تعلػػن األحػػداث 
ااجرامية لسعيد مهراف بقوة جػدا )ص: 

43) 
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ااخبػػػػار عػػػػن سػػػػعيد كقصػػػػة قتلػػػػه حػػػػىت 
 .النهاية

كديكن الباحث أف ينظر فرؽ اللقطات لتايَت الوصيفة. أكال، أف الفيلم يهدؼ 
لتع ي  نفوذ ك مصية رؤكؼ علػواف   كسػائل ااعػالـ العا١تيػة. اثنيػا، لت ػيير حر ػة 
سػػػعيد مهػػػراف. أّمػػػا   الركايػػػة ال توجػػػد هػػػذو األحػػػداث سػػػول الوصيفػػػة الثانيػػػة تعػػػٍت 

"ٚتيػػط اٞترائػػد سػػكتل أك  اانت الركايػػة: لت ػػيير حر ػػة سػػعيد مهػػراف.  مػػا قػػاؿ   بيػػ
 ادت إال جريدة )ال هرة(. مازالل تنبش عػن ا١تالػي كتسػتف  البػوليس. إهنػا تو ػك 
أف تنادم ببطولته سعيا كرا  الق ػا  عليػه. كلػن يهػدأ رؤكؼ علػواف حػىت يطيػر عنقػه 

 أف ْتبػػل ا١تشػػنقة. كمعػػه القػػانوف كاٟتديػػد كالنػػار. كأنػػل هػػل ٟتياتػػك التالفػػة معػػٌت إال
 2تق ن علن أعدائك."

 .04كتشمل هذو األحداث تطوير  رنيل ركاية رقم 

 
 كذاؾ بيل عليش سدرة 4زار سعيد البيل   الشارع الركلة  .4

 الركاية الفيلم

كركل أف سػػػػعيد   اٟتػػػػدث السػػػػابر   إىل مػػن اليمػػاف كيػػنعكس أتثػػَت التحريػػك 

                                                           
 43نفس ا١ترجط،  2
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. تصػػور الكػػامَتا اسػػم صػػورةاليسػػار   ال
.   ا١تشػػػػهد بر ػػػػوب 4الشػػػػارع ركلػػػػة 
   4سعيد عن من ؿ برقم السيارة ْتث 

الشػػػػػارع ركلػػػػػة. كعنػػػػػدما كصػػػػػل أمػػػػػاـ 
ا١تن ؿ، علم سعيد أف الولػط  ػَت آمػن. 
رأم الكثػػػػػػَت مػػػػػػن اٟتػػػػػػراس علػػػػػػن أهبػػػػػػة 
االستعداد كما زاؿ مسػتيقظا. اف سػعيد 
يتظػػػاهر أف يفػػػتص  طػػػا  ٤تػػػرؾ السػػػيارة. 
كفجأة أحد اٟتراس رأكو، كساعدو لدفط 
السػػػػيارة. قبػػػػل تشػػػػايل ٤تػػػػرؾ السػػػػيارة، 

حػػد مػػن اٟتػػراس الػػذين سػػاعدكا لػػدفط كا
السيارة القرب من اب السػائر سػعيد. 
فجػػػػػأة  ػػػػػاف يعلػػػػػم أف   السػػػػػيارة  ػػػػػاف 
هػػارب، أم سػػعيد مهػػراف. فأسػػرع سػػعيد 

 ر وب سيارته كهرب حىت من العُت.

الركاية مل جيد علن ا١تعلومات أك العنػواف 
أنػػه    حػػوؿ مكػػاف علػػيش سػػدرة. حػػىت

 الركاية ال يوجد السرد ٢تذا اٟتدث.

الوصيفػػة مػػن كجػػود هػػذو األحػػداث هػػي أف ا١تمػػرج ال حيػػذؼ علػػيش سػػدرة 
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سعيد إىل ذركة الصػراع. علػن الػر م مػن هػذا  ر ادمبا رة. كلذلك هذو األحداث ا
اٟتػػدث مل يػػنجص سػػعيد لتلبيػػة علػػيش سػػدرة كقتلػػه. كهػػو سػػعيد مهػػراف الػػذم تػػوفر 

ة كلار   مهمته. كمط ذلػك، يقػدـ هػذا اٟتػدث اعطػا  أمػل سػعيد لخفاقات  ثَت 
   مهمة القتل أي ا.

ك  الركاية ركم أف سعيد هدد معلػم بياصػة ليعػرؼ اينمػا يقػيم علػيش سػدرة. 
 كلكن بياصة اليعرفه أي ا  ما  تبل   هذو العبارة:

 فحرؾ ا١تسدس   يدو كقاؿ:"
 قيم عليش سدرة؟إذا أردت النجاة ْتياتك فمربين أين ي -

 فقاؿ الرجل )بياصة( بتو يد:

 ال أعرؼ كال أحد يعرؼ.. -

 فلطمه لطمة أخرل أ د من األكىل كصاح با ب:

 سأقتلك إف مل تدلٌت علن مكانه، كلن تسًتد نقودؾ حىت أأت د من صدقك! -

 فقاؿ الرجل بنربة متأ١تة:

 الأعرؼ، أقسم لك أين ال أعرؼ.. -
  ذاب! -
 أحلف لك الطالؽ إف  ئل! -
 هل ذاب  ما يذكب ا١تلص؟ -

 فقاؿ بنربة تستجدم تصديقه:

ال أعرؼ كال أحد يعرؼ، انتقل من  قته عقب زكرتك له خوفا من بطشك، انتقػل إىل ركض  -
 الفرج..

 عنوانه؟ -
انتظر ك سعيد، بعد قتل  عباف حسُت سافر كمعه أسرته دكف أف خيرب أحػدا عػن كجهتػه،  ػاف  -

 يدرل أحد عنهما  يئا! مرتعبا ك انل ا١ترأة كمرتعبة، كال
 بياصة! -
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 1أحلف لك الطالؽ الثالثة!" -

 
 التعديل -ب 

 عليش سدرةال كاج مط ك  للحصوؿ علن الطالؽ نبويةمنه  البل .1

 الركاية الفيلم

ركم أف خيانة نبوية علن سػعيد مهػراف 
  الفػػيلم تصػػور ْت ػػرة علػػيش سػػدرة 

كركم الػػػراكم هػػػذو األحػػػداث   الركايػػػة 
بعػػػػد خػػػػركج سػػػػعيد مػػػػن السػػػػجن. كهػػػػػو 
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  بيتها عندما سػعيد مهػراف مػا زاؿ   
خيططػػػاف عػػػن اػػػالؽ السػػػجن.  اللػػػا 

 نبوية كسعيد كزكاج بينهما.

يشتكي عن أحواؿ حياتػه أمػاـ جػدو سػيد 
 علي اٞتنيدم.

اٟتادثػػة ٟتظػػة بعػد دخػػوؿ سػػعيد إىل السػػجن.   هػػذو هػػذو   الفػيلم، كقعػػل 
مهراف من خالؿ عليش كنبويػة الػذين  اٟتبكة، يت ص أحداث االؽ النبوية مط سعيد

خيططػػوف اػػالؽ نبويػػة مػػط سػػعيد اٟتػػوار بينهمػػا كتػػ كج بينهمػػا   كقػػل الحػػر. هػػذا 
يسػػاعد علػػن تولػػيص السػػرد   الركايػػة لتظهػػَت مبكػػرا، ألف هػػذو األحػػداث يشػػتمل 
بداية صراع ا٠تيانة بُت نبوية كسعيد أي ا. كا١تمػرج يعػّدؿ حػوار سػعيد مػط جػدو بعػد 

ن السجن.  ما قاؿ سعيد للشيخ   الركاية: "خانتٍت مط حقَت من أتباعن، خركجه م
تلميػػذ  ػػاف يقػػف بػػُت يػػدل  الكلػػب، فطلبػػل الطػػالؽ ٤تتجػػة بسػػجٌت، ز ت كجػػل 

 2منه."
ركم الػػػراكم   ركايػػػة هػػػذو األحػػػداث ْتبكػػػة عنػػػدما زار سػػػعيد منػػػ ؿ جػػػدو 

ط علػػيش سػػدرة ١تبيػػل. كاٟتبكػػة  قبػػل هػػذا اٟتػػدث هػػي اٟتبكػػة حيػػث  ػػاكر سػػعيد مػػ
لاللتقػػا  كالتقػػاط ابنتػػه، سػػنا . كأمػػا اٟتبكػػة بعػػد هػػذا اٟتػػدث هػػي اٟتبكػػة عنػػدما قػػرأ 

 سعيد الصحيفة اليت  تبها رؤكؼ علواف.
أمػػػػػػا   الفػػػػػػيلم، هػػػػػػذو األحػػػػػػداث 
موجػػػػودة قبػػػػل أحػػػػداث اجتمػػػػاع نػػػػور مػػػػط 
اػػػرزاف الػػػذم أخربهػػػا أف سػػػعيد يػػػدخل إىل 

 السجن بسبب عليش سدرة.
يػػة األحػػداث يعمػػل ك  الركايػػة، ركا

علػػن إعطػػا  ا١تعرفػػة للقػػارئ أف هػػذو األحػػداث مل حيػػدث أبػػدا. بينمػػا   الفػػيلم، هػػذا 

                                                           
02نفس ا١ترجط،  2
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دث هذو النتيجة منطقيػة مػن ٖتاٟتدث أييت مط اٟتبكة كأعقبه بعد الًتابر ا١تستمر. ك 
 العالقة السببية.

 
 االلتقا  بُت نور ك سعيد مهراف ١ترة األكىل .2

 الركاية الفيلم

اللقػػػا  بػػػُت نػػػور كسػػػعيد ألكؿ كقػػػد تبػػػُت 
مػػػػرة   الفػػػػيلم حينمػػػػا زاؿ   السػػػػجن. 
كزارتػػػه نػػػور إىل السػػػجن بعػػػد أف أخربهػػػا 
ارزاف. فالوصيفة من هذو األحداث هي 
لتوجيػػه ا١تعلومػػات الػػيت ٖتصػػل مػػن قهػػوة 
اػػػػرزاف. حػػػػىت عػػػػرؼ سػػػػعيد حقيقػػػػة مػػػػا 

 كقط.

ك  الركايػػػػة التقػػػػن سػػػػعيد كنػػػػور ٓتػػػػالؿ 
مػػػػػػػن  اػػػػػػػرزاف   حانتػػػػػػػه بعػػػػػػػد خركجػػػػػػػه

السػػجن. كالوصيفػػة هػػذو األحػػداث هػػي 
 ػػػأف  ػػػفا  قلػػػب سػػػعيد بعػػػدما  ادرتػػػه 

 زكجته نبوية.

كيولػػػص التقػػػا  سػػػعيد مػػػط نػػػور ألكؿ مػػػرة   هػػػذا اٟتػػػادث ا١تػػػذ ور.   هػػػذو 
اٟتبكة، قامل نور بدكرين.   الفيلم، عندما زكرهتا   السجن، نػور  ممػرب األخبػار 

ذلػك الوقػل،  ػاف سػعيد ينػاؿ ا١تعلومػات مػن كا١تعلومات اليت ٖتصل مػن اػرزاف.   
نور   أكؿ مرة، أف نبوية تطلب عن الطػالؽ كالػ كاج بعلػيش سػدرة. اثنيػا، أف الػذم 
يسبب سعيد دخل السجن هػو علػيش سػدرة. إنػه يهػاتف الشػراة عنػدما  ػاف سػعيد 

نبويػػػة.  عػػػاهرة حينمػػػا خانتػػػهيسػػػرؽ   فػػػيال  و ػػػا. كبينمػػػا   الركايػػػة، تتصػػػرؼ نػػػور  
صة القوؿ   هذا اٟتػدث هػو حػدث التقػا  نػور كسػعيد للمػرة األكىل.  مػا قيػل كخال

   اٟتوار الركاية:
 "ألطرب جفناها، كازداد الطراهبا عندما التقل عينالا، ز تسا لل   عتاب:
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 أرأيل أنك ال تفكر  ؟ -

 كهو ال يكاد يلقن اال إىل عتاهبا:

 مل؟، أنل ع ي ة جدا! -
 اللقطة!بل أنل تفكر    -

 فابتسم قائال:

 إنه لمن تفكَتم فيك! -

 فقالل بقلر:

 إف انكشف أمرم لعل، أبوو قول كأهله  النمل، هل أنل   حاجة إىل النقود؟ -
   حاجة إىل السيارة أ د! -

 كقاـ كهو يقرص خدها برقة كيقوؿ:

كسػوؼ  وين ابيعية جدا، لػن حيػدث  ػيئ ٦تػا ٗتػافُت، كلػن تتجػه إليػك الظنػوف، لسػل افػال،  -
 (.22)ص: 3نلتقي بعد ذلك أ ثر ٦تا نتصورين."

 كلذلك،  اف مشهد التقا  نور كسعيد   ا١تقهن أب ا.
كالوصيفة التقائهما   ا١تقهن  لقا   وؽ اٟتب اجتماع بع هما بعل القيػاـ 

 صػػديربػه كات ػػص أي ػػا أنػه يتطلػػب سػػيارة. أخػَتا  ػػاان  اللػػا خيططػاف لسػػرقة سػػيارة 
 نور.

 
                                                           

 22نفس ا١ترجط،  3
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مهراف صديقه رؤكؼ علواف من خالؿ الصحيفة اليت  عرؼ سعيد  .3
  تبها

 الركاية الفيلم

عرؼ سػعيد رؤكؼ علػواف الػذم يكتػب 
الكتابػػة الصػػحافية   الصػػحيفة. كقرأهػػا 

 سعيد عندما   مكتبة السجن.

ركم   الركايػػػة أف سػػػعيد مهػػػراف يعػػػرؼ  
 تابػػة رؤكؼ علػػواف مػػن الصػػحيفة الػػىت 
 قرأهػػػا سػػػعيد عنػػػدما كقػػػف القػػػرب مػػػن

 بيل جدو الشيخ علي اٞتنيدم.

هػػذا اٟتػػدث يػػدؿ علػػن فػػرؽ أحػػواؿ ا١تكػػاف مػػن خػػالؿ الوسػػيلة. ككقػػط هػػذا 
اٟتدث عندما قػرأ سػعيد الصػحيفة   مكتبػة السػجن كحػاكر عنػه مػط صػدير سػجنه. 
كعرؼ سعيد من يكتب   تلك الصحيفة يعٍت صديقه القدًن رؤكؼ علواف. كأعرؼ 

أف سػػػعيد ديػػػارس ا٠تيااػػػػة كجيػػػرب ا١تالبػػػػس    عنهػػػا لصػػػديقه. كاٟتبكػػػػة قبلهػػػا هػػػػي
السجاف. كبينما   الركاية كقط هذا اٟتدث بعد زكرتػه إىل منػ ؿ  ػيخ علػي اٞتنيػدم 
كيبيل فيه. قرأ سعيد الصحيفة ال هرا  اليت  تبها رؤكؼ علواف. ينباػي أف يعػرؼ أف 

 سعيد ي كر بيل الشيخ علي اٞتنيدم بعد خركجه من السجن.
 سػبب سػعيد اللتقػا  رؤكؼ فة اٟتقيقػة مػن هػذا اٟتػدث هػي سػوا   أما الواصي

علػػػواف   اٟتبكػػػة ا١تقبلػػػة لطلػػػب الوصيفػػػة  صػػػحفي. كلكػػػن الفػػػرؽ هػػػو، تظهػػػر هػػػذو 
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األحػػػػداث   الفػػػػيلم عنػػػػدما زاؿ سػػػػعيد   السػػػػجن. كأمػػػػا   الركايػػػػة تظهػػػػر هػػػػذو 
تلبيػػة األحػػداث بعػػد خركجػػه مػػن السػػجن. ك  الركايػػة، اٟتبكػػة بعػػد ذلػػك هػػي حيػػاكؿ 

رؤكؼ   مكتبه  ما ذ ر هذا االقتباس: "قلػب صػفحات جريػدة )ال هػرة( حػىت عثػر 
علن ر ن األستاذ رؤكؼ علواف. كراح يقرأ بشاف كهػو مل يػ ؿ علػن مبعػدة أذرع مػن 
بيل الشيخ علن اٞتنيدم حيث ق ن ليلته. لكن من أم مدد يستمد رؤكؼ علػواف 

صػػوت، رد علػػن  ػػكول زكجػػة كحيػػه؟ مالحظػػات عػػن مولػػة السػػيدات، مكػػربات ال
كقعػػل هػػذو اٟتادثػػة نتيجػػة  ٣4تهولػػة! أفكػػار لذيػػذة حقػػا كلكػػن أيػػن رؤكؼ علػػواف؟"

 للتعديل.
 

 سرؽ سعيد   ا١تدرسة اليت علم فيها رؤكؼ علواف .4

 الركاية الفيلم

تصػػػػػور هػػػػػذا اٟتػػػػػدث   الفػػػػػيلم ٓتػػػػػالؿ 
سعيد حينما ذ ر ا١تالػي. تصػور الفػيلم 

ا١تدرسػػة. هػػذا اٟتػػدث أف سػػعيد  بػػواب 
كدعػػاو ٝتػػَت كهػػو يظػػن أف سػػعيد يسػػرؽ 
ساعته. فتاالب بينهمػا كفصػلهما رؤكؼ 

 علواف الحقا.

ككصػػػػف الركايػػػػة أف هػػػػذا اٟتػػػػدث يقػػػػط 
عنػػػػػدما ذ ػػػػػر سػػػػػعيد ا١تالػػػػػي   بيػػػػػل 
نػػػػور.ركم مػػػػن خػػػػالؿ السػػػػرد أف سػػػػعيد 
يسػػرؽ نقػػػود أحػػد االػػػب ا١تدرسػػة كهػػػو 
مػػػػن األ نيػػػػا . كصػػػػن هػػػػذا الطالػػػػب أف 

دكف التحقػػػػػر. سػػػػػعيد سػػػػػارؽ نقػػػػػودو بػػػػػ
ف ػػػػػػػربه الطالػػػػػػػب حػػػػػػػيت فصػػػػػػػل رؤكؼ 

 علواف.

                                                           
  04نفس ا١ترجط، 4
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إذا  اف   الفيلم، تصور األحداث مػن خػالؿ  إف هذا اٟتدث متفرؽ تقدديه.
ذا ػػػرة سػػػعيد حينمػػػا زاؿ   السػػػجن. كبينمػػػا   الركايػػػة ركم األحػػػداث مػػػن خػػػالؿ 

يػـو  مػا ذ ػر   هػذا االقتبػاس: "ال ديػر  .ذ ػركت عنػدما كقػف سػعيد   منػ ؿ نػور

دكف أف تستقبل القرافة ليوفا جددا. ك أف مل يبر من  اية إال أف تقبط كرا  الشػيش 
لًتل ا١توت   نشػااه الػدائب. كا١تشػيعوف أحػر الػراث . يػذهبوف   ٚتػوع ا يػة، ز 

كهػػذو اٟتكايػػة " ػػَت أنػػك     ػػوف  92يعػػودكف كهػػم جيففػػوف الػػدموع كيتحػػادثوف."
االبػا ريفيػا مػن نػ ال  عمػارة الطلبػة. كاهتمػك  هر ا١ترض سرقل، ألكؿ مرة، سرقل 

الطالب دكف ٖتقير كاهناؿ عليك لرا حىت جا  رؤكؼ علواف فملصك من قب ته، 
 99كسول ا١تسألة بال م اعفات."

                                                           
 33ا١ترجط، نفس  92

 42نفس ا١ترجط،  99
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كالوصيفػػة هػػذو األحػػداث ا١تػػذ ورة هػػي أف سػػعيد يسػػرؽ منػػذ البدايػػة. كهػػي  
أف رؤكؼ صاحل.   سبب رؤكؼ أف يعرؼ فساد سعيد مهراف. كال سيما اعترب سعيد

 إذف، التعديل   هذا اٟتدث الفيلم هو اٟتبكة.
  الفػػيلم، قبػػل هػػذا اٟتػػدث هػػو عنػػدما كصػػف سػػعيد يقابػػل نبويػػة. بينمػػا   

 الركاية، ٖتدث هذو األحداث بعد الوصف السردم عن األب كاألـ.
 

 سرؽ سعيد مهراف صدير نور بعد مقابلتهما   قهوة ارزاف .5

 الركاية الفيلم

األحػػػداث بتصػػور. بػػػدأ التقػػػا  كصػػفل 
سػػػػعيد مػػػػط نػػػػور. كعػػػػرب سػػػػعيد   هػػػػذا 
اللقا  أنه حيتاج السيارة.  اللا خيططاف 
عن السرقة كعملها بعد اللقا .   ذلك 
الوقػػل، جػػا  نػػور   اٟتانػػة مػػط صػػديقها 
عامل ا١تصنط. كقط عملية السرقة حينما 
نػػور تلعػػب   اٟتػػب مػػط صػػديقها الػػذم 

ليهمػػػػػػػا فجػػػػػػػأة لػػػػػػػه السػػػػػػػيارة. ز جػػػػػػػا  إ
كيوجهمػػػػػػػا مسدسػػػػػػػا. فيأمرلػػػػػػػا سػػػػػػػعيد 
ا٠تػػػػركج مػػػػن السػػػػيارة. كأيمػػػػر صػػػػديقها 
لتسػػػليم  ػػػل مالػػػه كتػػػرؾ السػػػيارة ك ػػػادر 

 ا١تكاف.

كقػػط هػػذا اٟتػػدث بعػػد لقائػػه مػػط نػػور   
قهػػوة اػػرزاف سػػوا   ػػاف   الفػػيلم. كمػػط 
ذلك، ركم عند السػرقة أف سػعيد يصػل 
إىل ا١تقرب بر ػوب السػيارة. ككقػف سػعيد 

١تقػػػربة القػػػرب مػػػن التمثػػػاؿ الكبػػػَت.   ا
كخفػػػل رأسػػػه ٟتظػػػة كفمػػػه يهمػػػس  مػػػا 
يػػػػدعو كيرجػػػػو. عنػػػػدما كصػػػػل إىل  رفػػػػة 
كجػػػػػد نػػػػػور كصػػػػػديقها الػػػػػذاف ديارسػػػػػاف 
اٞتػػنس. أمػػا بعػػد، أمرلػػا سػػعيد ا٠تػػركج 
من الارفة. كالب سعيد من صدير نػور 

 نقودا كأيمرو للذهاب.
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  مشهد الفيلم يظهر أف سعيد ك  اف التايَت   الفيلم يقط   هذا اٟتدث. 
نػػور خططػػا السػػرقة للحصػػوؿ علػػن سػػيارة صػػديقها. كبينمػػا   الركايػػة ركم أف سػػعيد 
خيرج من ا١تقهن بر وب السيارة للوصوؿ إىل ا١تقربة كاقًتب إىل التمثاؿ ككجػد الارفػة 

 ا١تشبوهة. حىت كجد سعيد نورا كصديقها الذاف يتحرزاف اٟتب. ككقعل السرقة.
الفراؽ بُت   الفيلم ك  الركاية. كالفراؽ هو أف سعيد   الركاية يسرؽ  هناؾ

نقػػود صػػدير نػػور فحسػػب. ككقػػط التعػػديل هنػػا. ك ػػذلك مكػػاف ا١تشػػهد. إذا  ػػاف   
 فيلم يقط   السيارة كبينما   الركاية يقط    رفة.  ما  تب   الركاية:

 علن مقبل الباب كنفحته حرارة النفااثت."كا تد اقًتابه فيما يشبه ال حف حىت قب ل راحته 
  د علن ا١تقبل كجذب الباب بقوة هاتفا:

 ال تتحرؾ! -

كانطلقػػل مػػن عنػػف ا١تفاجػػأة آهتػػاف، كالح لػػه الرأسػػاف كلػػا يتطلعػػاف إليػػه   فػػ ع. لػػوح ا١تسػػدس 
 قائال بوحشية:

 سأالر النار ألدىن حر ة، اخرجا.. -

 كجا و صوت نور متوسال:

   عرلك.. -

 اآلخر بصوت ٥تتنر مبحوح  أنه ينطلر خالؿ رمل كحصن:كتسا ؿ 

 ماذا.. ماذا تريد من ف لك؟ -
 اخرجا.. -
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ألقل نور ّتسػمها إىل ا٠تػارج قاب ػة علػن ثياهبػا  ومػة كاحػدة. كتبعهػا الشػاب كهػو يػدّس نفسػه   
 بنطلونه متعثرا. كمل ديهله فقرب منه ا١تسدس حىت هتف بصوت اؾ:

 ال.. ال.. التطلر.. -

 ت  ليظ آمر:فقاؿ بصو 

 النقود! -
 اٞتا تة   الداخل.. -

 فدفط نور إىل الداخل قائال:

 ادخلن أنل.. -

 فدخلل متأكهة من عنف الدفعة كهي تردد:

   عرلك اتر ٌت! -
 هاتن اٞتا تة.. -

 كتناك٢تا منها، كبسرعة أخذ اةفظة كرماو هبا آمرا:

 عندؾ دقيقة لتنجو ْتياتك! -

 90انطلر الشاب   الظالـ  الشهاب."
 

 زار سعيد بيل نور للمبيل   كسر اليل .6

 الركاية الفيلم

تصػػور   الفػػيلم أف سػػعيد يصػػل  بيػػل 
 نػػور بعػػد رجوعػػه مػػن ا١تقهن.سػػعيد أييت
  ا١ترتبػػػػػػة األكىل كانتظػػػػػػر نػػػػػػورا علػػػػػػن 
السالـ أماـ ا١تنػ ؿ. جػا ت نػور بعػدو. 

ركم الركاية أف األصل  اف سعيد   بيل 
جدو  يخ علي اٞتنيدم. كلكػن   الليػل 
قػررت سػعيد للنقػػل كيوجػه إىل منػ ؿ نػػور. 
كمػػػط ذلػػػك، يولػػػػص السػػػرد أف سػػػػعيد ال 
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دعاهػػا سػػعيد ٖتيػػة. فصػػدمل نػػور فػػورا 
ز  .كيعتقػػد  ػػمص مػػا يتحػػوؿ سػػعيد

 له   ا١تن ؿ. توىل نور

ي اؿ يتسا ؿ عما  انل نور ال ي اؿ انئما 
  البيػػػل؟ عنػػػدما كصػػػوله   منػػػ ؿ نػػػور، 

ور يػػػػػػرل سػػػػػػعيد أف   البيػػػػػػل مػػػػػػازاؿ نػػػػػػ
ا١تصػػباح كصػػوت ا٠تطػػوة قليلػػة. ز أعطػػن 
سػػعيد التعليمػػات الرب٣تيػػة لتعػػرؼ نػػور أنػػه 

 أييت كفتحل الباب له.

من اٟتدث ا١تذ ور، الفيلم يعدؿ ٣تيئ سعيد   بيػل نػور. كاٟتبكػة قبػل هػذا 
اٟتػػدث هػػي متفرقػػة اٟتبكػػة   الركايػػة. تصػػور الفػػيلم أف سػػعيد مهػػراف أييت أكال مػػن 

نورا أمػاـ بيتهػا. كبينمػا جائػل نػور ٟتظػة بعػدو. أمػا   الركايػة ركم أف  ا١تقهن كينتظر
سعيد أييت النتقاؿ ا١تبيل من بيل الشيخ إىل من ؿ نور. كعندما جا  سػعيد إىل بيػل 

 نور قد سكنل نور فيه أكال.  ما ركم   الركاية:

اب ين. فػػرأل نػػورا "كخيػػل إليػػه أنػػه ٝتػػط كقػػط أقػػداـ صػػاعدة، ز أت ػػد مػػن ذلػػك كنظػػر مػػن فػػوؽ الػػدر 
خافتا بتحرؾ   بر  علن اٞتدراف نور عود ثقاب  ما صن. كاقًتبل األقداـ ثقيلة متمهلة فقرر أف 

 ينبهها إىل كجودو تفادك من مفاجأة م عجة. كتنحنص فجا  صوهتا يسأؿ   ارتباع:
 من؟ -

 فأدىل برأسه إىل أقصن حد ٦تكن كقاؿ هامسا:

 سعيد مهراف.. -
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خفػة حػىت انتهػل إىل مكانػه كهػي تلهػث كالعػود يلفػظ أنفاسػه. كقب ػل علػن  كأسرعل األقداـ ىف
 ع دو   انفعاؿ، كبنربة تنازعها االبتهاج كتقطط األنفاس قالل:

 92أنل !.. ك  سو ..، انتظرت اويال..؟" -
كدافط سعيد هو اٟتصوؿ علن مكاف لالختبا  آمنا. كالوصيفة   هذا ا١تشػهد 

الطػػابط، إمػػا سػػعيد أك نػػور.  ػػاف سػػعيد مت ايػػد اال تئػػاب علػػن أك اٟتػػدث هػػو تع يػػ  
 األخبار ك انل نور راجعة إىل ا١تن ؿ ليلة دائما  نسا  متعة.

 
 سلب سعيد رؤكؼ علواف   سيارته كتاالب بينهما .7

 الركاية الفيلم

عنػػدما خػػرج رؤكؼ مػػن البػػار كدخػػل إىل 
السػػػيارة.  ػػػاف سػػػعيد مهػػػراف   السػػػيارة 

رؤكؼ. عنػػػػدما تكػػػػوف كينتظػػػػر ٔتجهػػػػوؿ 
السػػػيارة فهػػػددو سػػػعيد فجػػػأة ٔتسدسػػػه. 
كقػػػػاؿ سػػػػعيد لػػػػه أف يػػػػذهب إىل مكػػػػاف 
هادئ. فتاالػب بينهمػا   ذلػك ا١تكػاف. 

كركم   ركايػػػػػػػػة أف بعػػػػػػػػد زكرة سػػػػػػػػعيد 
ا١تقهن ارزاف كجػد فيػه بياصػة الػذم هػو 
ع ػػػو علػػػػيش سػػػدرة. بعػػػػد عودتػػػه مػػػػن 
ا١تقهن، كفجأة هدد سػعيد بياصػة سػرقة. 
كالػػب منػػه عنػػواف بيػػل علػػيش سػػدرة. 
فسػػرقه سػػعيد سػػرقة ا١تػػاؿ كالسػػماح لػػه 
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ز هػػددو سػػعيد كالػػب منػػه عنػػواف بيػػل 
عليش سدرة.   النهاية، قاؿ رؤكؼ أف 

. 4علػػػػيش يسػػػػكن   الشػػػػارع الركلػػػػة 
فػػػػػذهب سػػػػػعيد السػػػػػيارة كتػػػػػرؾ رؤكؼ 

 ر.كحدو   مكاف مقف

الػػػػذهاب آمنػػػػا بػػػػال حاصػػػػل أك معرفػػػػة 
 ح رة عليش سدرة.

ن ارير إزالة أتثَت اابط بياصػة   الركايػة كاسػتبداؿ الصػراع مػط عدؿ فيلم ع
رؤكؼ علػػواف مبا ػػرة للحصػػوؿ علػػن نفػػس الوصيفػػة كالاػػرض   مهمػػة سػػعيد لقتػػل 

 عدكو عليش سدرة.

مػػن هػػذو التايػػَتات، يفهػػم أف رؤكؼ علػػواف   الفػػيلم يعػػرؼ ح ػػرة علػػيش 
  الركايػػة ليسػػل   سػػدرة.  ػػاف رؤكؼ لػػدم عالقػػة كثيقػػة مػػط علػػيش سػػدرة. كبينمػػا

 ػذلك. كاثنيػػا، سػػعيد حيصػػل معلومػػات ح ػرة علػػيش سػػدرة   النهايػػة. علػػن الػػر م 
من أف   الركاية أنػه ال يعػرؼ مكػاف علػيش اتػة حػىت النهايػة.  مػا ذ ػر   البيػاانت 

 من الركاية التالية:
 فحرؾ ا١تسدس   يدو كقاؿ:"
 سدرة؟إذا أردت النجاة ْتياتك فمربين أين يقيم عليش  -

 فقاؿ الرجل )بياصة( بتو يد:

 ال أعرؼ كال أحد يعرؼ.. -
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 فلطمه لطمة أخرل أ د من األكىل كصاح با ب:

 سأقتلك إف مل تدلٌت علن مكانه، كلن تسًتد نقودؾ حىت أأت د من صدقك! -

 فقاؿ الرجل بنربة متأ١تة:

 الأعرؼ، أقسم لك أين ال أعرؼ.. -
  ذاب! -
 أحلف لك الطالؽ إف  ئل! -
  ما يذكب ا١تلص؟هل ذاب   -

 فقاؿ بنربة تستجدم تصديقه:

ال أعرؼ كال أحد يعرؼ، انتقل من  قته عقب زكرتك له خوفا من بطشك، انتقػل إىل ركض  -
 الفرج..

 عنوانه؟ -
انتظر ك سعيد، بعد قتل  عباف حسُت سافر كمعه أسرته دكف أف خيرب أحػدا عػن كجهتػه،  ػاف  -

 حد عنهما  يئا!مرتعبا ك انل ا١ترأة كمرتعبة، كال يدرل أ
 بياصة! -

 92أحلف لك الطالؽ الثالثة!"
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 االقتباس -ج 
 االلتقا  بُت سعيد مهراف كنبوية .1

 الركاية الفيلم

صهػػر هػػذا اٟتػػدث   الفػػيلم عنػػدما  ػػاف 
 سػػػعيد   السػػػجن كهػػػو يػػػذ ر ا١تالػػػي.
كتصػػػور فػػػيلم ا١تقابلػػػة بػػػُت سػػػعيد كنبويػػػة 
 ا١تشهد علن أف  اللا يراف البدر معا. 

هػػػػذا اٟتػػػػدث   الركايػػػػة ٓتػػػػالؿ كصهػػػػر 
السػػػرد الػػػراكم   الفصػػػل العا ػػػر عػػػػن 
مالي سعيد مهػراف. تتكػوف مػن افولتػه 
مػػػط علػػػيش سػػػدرة كمقابلتػػػه مػػػط النبويػػػة 
حػػػػػػىت أصػػػػػػبحل زكجػػػػػػة. ٖتػػػػػػدث هػػػػػػذو 
األحػػداث عنػػدما يكػػوف سػػعيد    بيػػل 

 نور كحدو كيذ ر ا١تالي.

ركايػة. كتصػور ا١تمػرج استارؽ الفيلم جوهر اٟتوار كالسرد حػوؿ النبويػة   ال
  الفيلم ٔتشهد حيث سعيد كنبوية  ازؿ بع ػها بعػل كنظػرا إىل القمػر  هذا اٟتدث

فحسب. اٗتذ هذو ا٠تطػوات لتلبيػة مطالػب ا١تػدة. كعػرؼ الباحػث السػرد عػن نبويػة 
الذم اقتبسه الفيلم من الركاية  ما يلػي: "ابتػدا  مػن اٟتلقػة األكىل عنػد بيػل الطلبػة 

اٞتيػػ ة. مل يكػػن علػػيش سػػدرة إال  مصػػا عػػابرا ال قيمػػة لػػه أمػػا نبويػػة    اريػػر مديريػػة
 92فقد ه ت القلب حىت اقتلعته من جذكرو."
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هذو األحػداث تعمػل علػن التعبػَت 
عن مالػي سػعيد كنبويػة. علػن الػر م مػن 
أف   الفػػػػػػػيلم ال ديكػػػػػػػن عػػػػػػػرض النقػػػػػػػاط 
مفصػػال. كمػػط ذلػػك، فقػػد قػػد ض اٟتصػػوؿ 

اٟتػػدث  علػػن جػػوهر اٟتػػدث. حيػػدث هػػذا
ألف الفيلم ال ديكن سكب حوؿ نقاط األحداث مفصال كأف الفيلم له اٟتدكد. كهػي 

 مدة ٤تدكدة. كهذا ما يسمن االقتباس.
 

 القتل   بيل عليش سدرة .2

 الركاية الفيلم

تصػػػػػور أف سػػػػػعيد جيػػػػػي  البيػػػػػل الػػػػػذم 
سػػكن فيػػه علػػيش سػػدرة كنبويػػة. حينمػػا 
كصػػػل سػػػػعيد أمػػػػاـ البػػػاب فػػػػدؽ زجػػػػاج 

عنػدما جييػئ إليػه صػاحب البيػل الباب. 
لفتص الباب له فقصفه سػعيد فجػأة حػىت 
ديػػػػوت قبػػػػػل أف يفتػػػػػتص البػػػػػاب. فصػػػػػاح 

 زكجته كاٞتَتاف يتسا لوف عما كقط.

كركم   الركايػػػػػػػػػة تفاصػػػػػػػػػيل اٟتػػػػػػػػػدث. 
كحكػػػػي السػػػػرد مػػػػا سػػػػوا  الفػػػػيلم يعػػػػٍت 
سػػػػػعيد مهػػػػػراف جيػػػػػي  إىل بيػػػػػل علػػػػػيش 
سػػػدرة. حينمػػػا كصػػػل أمػػػاـ اب البيػػػل 

لبػػاب كقصػػف مػػن سػػيفتص فػػدؽ سػػعيد ا
 الباب له.
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قبػػل هػػذا اٟتػػدث تصػػور الفػػيلم خطػػة سػػعيد الػػذم سػػيقتل ثػػالث عػػدكو كهػػم 
علػػيش سػػدرة كنبويػػة كرؤكؼ علػػواف.   أكؿ مػػرة سػػيقتل سػػعيد علػػيش سػػدرة. ككقػػط 

 هذا اٟتدث بعد ما ترؾ سعيد نورا   الشارع.
 

فػػ ف األحػػداث   الفػػيلم للوهلػػة 
  الركايػة.  األكىل تبدك نفس كاحدة  ما

كمط ذلك، اٗتذ ٥تػرج جػوهر القصػة مػن 
الركايػػػػة. ك  الركايػػػػة ركم هػػػػذا اٟتػػػػدث 
كالػػحا مفصػػال. كبينمػػا   الفػػيلم تصػػور 

تعػٍت  .قصص أك نقطة ا١تهمة فحسب. فذلك أف هذا اٟتػدث  ػاف التايػَت االقتبػاس
 هي ٥ترج تصور جوهر اٟتدث فحسب.  ما ذ ر   الركاية   الفصل السابط:

"هذو هي الفكرة اليت  انل تدكر   رأسه كهػو قػادـ السػيارة مػن بعيػد، هػا هػو يعػود إليهػا أخػَتا. 
كأخرج مسدسه، ككجه منه لربة إىل زجاج الشراعة من خالؿ الق باف ا١تلتوبة فتحطم كتناثر ٤تداث 
صو   الصراخ ا١تبحوح   صمل الليل. اقػًتب مػن البػاب حػىت  ػاد يلتصػر بػه، كصػوب مسدسػه 
إىل الػػداخل، كانتظػػر بقلػػب خػػافر كعػػُت  ائصػػة   صلمػػة الردهػػة. كترامػػي صػػوت يصػػيص )مػػن؟(. 
صوت رجل، صوت عليش سدرة، مي و ر م نػبل الصػدغ ا١تػدكل. كفػتص اب   الناحيػة اليسػرل 
فمػػرج منػػه لػػو  خفيػػف، ز الح  ػػبص رجػػل يتقػػدـ   حػػذر. لػػار سػػعيد علػػن الػػ اند فانطلقػػل 

الليل. كصرخ الرجل بدكرو كهتاكم فأدر ه أبخرل قبل أف يستقر فوؽ الرصاصة  صرخة عفريل   
األرض. كانطلػػػر صػػػراخ حػػػاد مرتعػػػب مسػػػتايث ائػػػس، صػػػوات نبويػػػة فصػػػاح هبػػػا )سػػػيأيت دكرؾ، 

 91المهرب مٍت، أان الشيطاف نفسة(."
 

                                                           
 19_  12نفس ا١ترجط،  91



22 
 

 التحويل -د 
 استعار سعيد ا١تسدس إىل ارزاف .1

 الركاية الفيلم

 كقػػػط هػػػذا اٟتػػػدث بكػػػرنيلُت   الفػػػيلم.
أكال حينمػػػػػا رجػػػػػط سػػػػػعيد مػػػػػن مشػػػػػاكة 
للسػػػػنا . كهػػػػو جيػػػػي  أف يقابػػػػل اػػػػرزاف 
السػػػػػتعار ا١تسػػػػػدس. كلكػػػػػن مػػػػػا أعطػػػػػاو 
اػػػرزاف ا١تسػػػدس حػػػاال. ثنيػػػا زار سػػػػعيد 
مقهػػػػن اػػػػرزاف بعػػػػد أف يسػػػػرؽ   بيػػػػل 
رؤكؼ علػػػػػواف كأف يػػػػػ كر بيػػػػػل الشػػػػػيخ 
علػػي اٞتنيػػدم. فأعطػػاو اػػرزاف ا١تسػػدس 

   هذو ا١تناسبة

رؽ بيػػػل كقػػػط هػػػذا اٟتػػػدث بعػػػد مػػػا سػػػ
رؤكؼ علػػػواف. زار سػػػعيد قهػػػوة اػػػرزاف 
كاسػػػػػػػػتعار ا١تسػػػػػػػػدس. فأعػػػػػػػػارو اػػػػػػػػرزاف 

 ا١تسدس حاال.

 رنيل ا١تذ ورة يعٍت تعديل اٟتبكة. حّوؿ ا١تمرج هػذا اٟتػدث  اف الفرؽ من  
(. ألف ا١تمػرج يريػد أف يعػ ز 01ك رنيل  02  الفيلم حىت ينقسم بكرنيلُت ) رنيل 

 بعل مرات.آاثر ارزاف علن سعيد لصهارو 
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كأما الوصيفة من هذا اٟتدث هي لدعم تع ي  خطة سػعيد مػن خػالؿ مسدسػه 
 لقتاؿ عيدكو عليش سدرة كنبوية كرؤكؼ علواف.  ما ذ رت بياانت الركاية:

"ا١تسػػدس أهػػم مػػن الر يػػف ك سػػعيد مهػػراف، ا١تسػػدس أهػػم مػػن حيفػػة الػػذ ر الػػيت ٕتػػرم إليهػػا كرا  
حيتاج الفىت   هذا الػوان؟( ز أجػاب  ػَت منتظػر جوابػك  أبيك. كذات مسا  سألك )سعيد، ماذا

)إىل ا١تسدس كالكتب، ا١تسدس يتكفل ا١تالػي كالكتػاب للمسػتقبل، تػدرب كاقػرأ(. ككجهػه كهػو 
يقهفه   بيل الطلبة قائال )سرقل؟ .. هل امتدت يدؾ إىل السرقة حقا؟،  ي يتحفف ا١تاتصػبوف 

ال تشػك   ذلػك( ك ػهد هػذا ا٠تػال  مهارتػك. قػالوا من بعل ذنبهم، إنه عمل مشركع ك سػعيد. 
إنك ا١توت نفسه كإف القتك ال ٗتيب. كأ مل عيبه مستسلما للهوا  النقي كإذا بيد تولط علن  

  تفه فالتفل كرا و فرأل ا١تعلم ارزاف مادا يدو األخرل ا١تسدس كهو يقوؿ:

 ار علن عدكؾ لذف هللا. -

 أله:فتناكله كم ن يتفحصه كخيتربو، ز س

 بكم ك معلم؟ -
 هدية! -
  ال،  ل ما أرجوو أف ٘تهلٍت إىل ميسرة.. -
 92 م القة ٖتتاج؟" -
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 مات سعيد بعد ما قصفه البوليس حينما حياصرو كحيتل .2

 الركاية الفيلم

فػػر سػػعيد أف خيػػرج مػػن بيػػل إىل العمػػارة 
الكبػػَتة حينمػػا كقػػط اٟتصػػار. حػػىت يقػػط 
أف يقصف بينهم. كأخَتا فُقصػف سػعيد 

أمػػػػا الوصيفػػػػة هػػػػذا اٟتػػػػدث   كديػػػػوت. 
الفػػيلم تعػػٍت الختتػػاـ هػػذو القصػػة ٔتػػوت 

 الطابط.

كالسػػرد   الركايػػة يػػركم  مػػا   الفػػيلم 
حػػػػىت كقػػػػط القصػػػػف بػػػػُت سػػػػعيد مهػػػػراف 
كالبػػوليس. بػػل   أخػػَت القصػػة استسػػلم 

 سعيد بال مباالة.

ككقػػط الفػػرؽ   هػػذا اٟتػػدث بػػُت   الفػػيلم ك  الركايػػة يعػػٍت تايػػَت الوصيفػػة. 
صهر التايَت األساسي   الطابط ا١تف ل كهو سعيد مهراف.   الفيلم تصور أنه ديوت 
  هنايػػة القصػػة. كحصػػل البػػوليس أف ي ػػعفه. كبينمػػا   الركايػػة، ال جيػػد الباحػػث أف 

 سعيد مهراف ديوت بل استسلم بال مباالة  ما ذ ر   الركاية:
يسكل فيسود الصمل. ك ف عن إاػالؽ  "ككاصل إاالؽ النار   ٚتيط اٞتهات. كإذا الرصاص

النار بال إرادة. كتالال الصمل   الدنيا ٚتيعا. كحلػل العلػم حػاؿ مػن الارابػة ا١تذهلػة. كتسػا ؿ 
عن .. كلكن سرعاف ما تال ن التساؤؿ كمولوعه علن السوا  كبال أدىن أمػل. كصػن أهنػم تراجعػوا 

ـ فلػػم يعػد يػرل  ػػيئا كال أ ػباح القبػػور. ال كذابػوا   الليػل. كأنػػه ال بػد قػد انتصػػر. كتكػاثف الظػال
 ػي  يريػػد أف يػػرل. ك ػاص   األعمػػاؽ بػػال هنايػة. كمل يعػػرؼ لنفسػػه كلػعا كال مولػػوعا كال  ابػػة. 
كجاهد بكل قوة ليسبطر علن  ي  ما، ليبذؿ مقاكمة أخَتة. ليظفر عبثا بذ رم مستعصية. كأخَتا 

 93بال مباالة."مل جيد بدا من االستسالـ فاستسلم بال مباالة. 
  هذا اٟتدث يػرم الباحػث تايػَت الوصيفػة. أمػا   الركايػة علػر ا١تؤلػف هنايػة 
القصػػة بركايػػة أف سػػعيد مهػػراف يستسػػلم بػػال مبػػاالة. إذا  ػػاف سػػعيد مهػػراف مل ديػػوت 
فاٞتواب حينما خرج سعيد من السجن ١ترة الثانية هذو القصة سيكرر ٔتسػاكة ا١تهمػة 
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وية ك رؤكؼ علواف كاٗتاذ ابنته سػنا .  مػا ذ ػر أف مهمػة تعٍت قتاؿ عليش سدرة كنب
 سعيد مهراف   هذو القصة مل ينجص اتة.

كأما   الفيلم صهر موت سعيد مهراف. كالفيلم خيتتم هذو القصة ٔتوت سعيد 
مهراف بعلػة كعاقبػة  مػا ذ ػر   الفقػرة السػابقة. كذ ػر الباحػث أف الفػيلم ديلػك حػد 

 سعيد مهراف فراجط هذو قصة من األكؿ. ا١تدة كإف ال ديوت
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 النقصاف -ق 

 ذ ر سعيد عن أبيه سيد مهراف كأمه من خالؿ السرد .1

 الركاية الفيلم

ال يظهػػػػر هػػػػذا اٟتػػػػدث   الفػػػػيلم ألنػػػػه 
 اليؤثر مهمة   ارير القصة الفيلم.

ركم   الركاية أف سعيد يػذ ر أاو كأمػه 
حينمػػػا كقػػػف   بيػػػل نػػػور كتر تػػػه نػػػور 

كالػػػػػراكم حيكػػػػػي  مصػػػػػية أبػػػػػه كحػػػػػدو. 
كأمه. أبه هو بواب ا١تدرسة. هػم يسػكن 
  البيػػػػل كرا  عمػػػػارة ا١تدرسػػػػة. كتػػػػوىف 
أبػػوو مػػازاؿ صػػبيا. كتوفيػػل أمػػه الحقػػا. 
كاقػػػػًتح رؤكؼ علػػػػواف أف يبػػػػدؿ سػػػػعيد 
دكر أبيػػػػه  بػػػػواب عمػػػػارة ا١تدرسػػػػة. هػػػػم 
 يعّودكف علن اٟتياة الصعوبة منذ قدًن.

تع ي   مصية سعيد  بواب ا١تدرسة. كاٟتدث كالوصيفة من هذا اٟتدث هي ل
 يعمل  بداية العالقة بُت سعيد مهراف كرؤكؼ علواف الذم يعلم   تلك ا١تدرسة.

ا١تمرج اليظهر بعل أسباب   هذا اٟتدث الفيلم ألف ذ ر حدكد ا١تػدة. أكال، هػذا 
عمػػل ا١تشػػهد يتعلػػر ْت ػػرة رؤكؼ علػػواف يػػٍت رؤكؼ علػػواف  ػػا١تعلم   ا١تدرسػػة الػػيت 

فيها سعيد مهراف  بػواب ا١تدرسػة. بػدؿ سػعيد دكر أبيػه بعػد تػو . كتشػميص سػعيد  
. كأمػا البيػاف مػن الركايػة هػو  مػا 90 بواب ا١تدرسة قػد ك ػل   بيػاف  رنيػل الفػيلم 

 ذ ر ا١تؤلف   هذا االقتباس:
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م مهػراف "كقوة أقول من ا١توت نفسه هي اليت تقنعهم البقا . هكذا دفػن الػذاهبوف مػن أهلػك. عػ
الكهػػل الطيػػب بػػواب عمػػارة الطلبػػة. العمػػل كالقناعػػة كاألمانػػة. كقػػد ا ػػًت ل معػػه   ا٠تدمػػة منػػذ 
الطفولة. كر م البسػااة كالفقػر  انػل األسػرة تفػوز   ختػاـ يومهػا ّتلسػة هنيػة   اٟتجػرة األرلػية 

لػػن، ك ػػاف الطلبػػة ْتػػوش العمػػارة، الرجػػل كامرأتػػه يتحػػاداثف كالطفػػل يلعػػب. كاديانػػه ا  اعتنػػر الر 
حيًتمونه. كن هته الوحيػدة  انػل   اٟتػىل إىل بيػل الشػيخ علػن اٞتنيػدم، كعػن اريقػه عرفػل أنػل 
بيل الشيخ. ك سعيد تعاؿ معن، سأدلك علن ركلة هي خػَت مػن اللعػب ىف اٟتقػل، سػتذكؽ لػذة 

تلقػػاؾ الشػػيخ العػيش   جػػوا الرب ػػة، هبػػذا يطمػػئن قلبػػك كامأنينػة القلػػب هػػي خػػَت زاد   الػػدنيا. ك 
بنظػرة عػامرة اٟتنػػاف فأعجبػل أديػا إعجػػاب بلحيتػه البي ػػا ، كقػاؿ خيااػب أاؾ )هػػذا ابنػك الػػذم 
حػدئتٍت عنػػه، النجابػػة   عينيػػه، قلبػػه أبػػيل  قلبػػك، كسػػتجدو إف  ػػا  هللا مػػن الطػػُت( كاٟتػػر أنػػك 

 94أحببل الشيخ علن اٞتنيدم جدا."
 اقًتحه ارزاف للذهاب إىل الصعيد .2

 الركاية الفيلم

ال يظهػػػػر هػػػػذا اٟتػػػػدث   الفػػػػيلم ألنػػػػه 
 اليؤثر مهمة اتة علن حبكات بعدها.

ركم أف   الركايػػػة  ػػػاف سػػػعيد يػػػ كر إىل 
مقهن اػرزاف. لػا حيػاكر خفيػة. كاقًتحػه 
اػػػرزاف للػػػذهاب إىل الصػػػعيد ألف هنػػػاؾ 
مكػػػاف ا٠تفػػػي ا١تناسػػػب. كسػػػكاف حيمػػػد 

 عن  مصية سعيد.

الفػيلم لػه حػدكد ا١تػدة  مػا ذ ػر. كالفػيلم حيػد حذؼ الفيلم هذا اٟتػدث ألف 
منطقيػػة القصػػة   ا١تػػدة اةػػدكدة فحسػػب. حػػىت حػػذؼ الفػػيلم األحػػداث أك األجػػ ا  

 اليت ليسل ٢تا آاثر. كأما البياف   الركاية هو  ما ذ ر   هذا االقتباس:
 "اقًتحه ارزاف:

 ال تقم   مكاف كاحد أ ثر من ليلة. -

                                                           
 34 - 33نفس ا١ترجط،  94
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 كقاؿ ا١تهرب:

 لصعيد.اهرب إىل ا -

 فتسا ؿ سعيد:

 02كالبوليس هل يعدب به أي ا؟" -
 اعًتفل نور لسعيد مهراف أهنا  لبية .3

 الركاية الفيلم

ال يظهػػر الفػػيلم ا١تشػػهد أك اةػػاكرة الػػيت 
تتصور أك تولص عػن هػذا اٟتػدث. ألف 
لػػيس لػػه آاثر اتػػة علػػن  مصػػية الطػػابط 

 ا١تف ل أك منطقية القصة.

  ركم هذا اٟتػدث حينمػا كقػف سػعيد 
منػػػ ؿ نػػػور. كلػػػص أهنػػػا كاٝتهػػػا اٟتقيقػػػي 
 ػػػلبية. كاألصػػػل هػػػي مػػػن عهػػػد ألبنيػػػا. 

 أبوها عمدة.

ال يظهػػر هػػذا اٟتػػدث   الفػػيلم ألنػػه اليػػؤثر مهمػػة اتػػة علػػن حبكػػات بعػػدها.  
  ما ذ ر ا١تؤلف   الركاية:

نػوادر "كأقرال   الشراب حىت دار رأسها كاعًتفل له أبف اٝتها اٟتقيقي هو  لبية كقصل عليه 
 من عهد البنيا. كالطفولة كا١تياو الوا دة كالشباب كا٢ترب. ز قالل ٓتيال :

 كأ   اف عمدة. -

 فقاؿ ببسااة:

  اف خادـ العمدة! -

 قطبل كلكنه ادرها قائال:

 09أنل الىت قلل   ال ماف األكؿ." -
 

                                                           
 40نفس ا١ترجط،  02

 922نفس ا١ترجط،  09
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 الفصل الثالث

 النتائج وادلقرتحات
 

 نتائج البحث .أ 
الل  ننطقل، هن لا  نتلائجطلرح الباحلث الالسلاق،   الفصللانطالقا مما عرض يف 

 :وهي كما نقي  هذا البحث
وجللا الباحللث قالللال ات تال للات هللل  للالل كرننيللل واللا قني  قلل  الروانلل   .8

الا قني  هلل  891كرننيلل و   18والفنيقم القص والكالب. مجل  الباحلث 
اا قني  هلل الفلنيقم القلص  818كرننيل و  99الروان  القص والكالب. و 

والكالب لكمال الشنيخ. إذن  كرننيل واا قني  هل الفنيل أقلل هلل كرننيلل 
واا قني  الروان . ألن الفنيقم زنل قتظ ري قالال احلوادث وزايدة احلبك  يف 

 قاان  القص   اص .
و األول يف  للللرب احلبكلللل  والتشللللنينيص والمللللبو قلللل  الفللللنيقم والروانلللل  هلللل .2

احلبك . كما ذكر الباحث يف الفصل الساق، وجلا كثلري هلا   لريت احلبكل  
اللل  هللل الروانلل  القللص والكللالب إم الفللنيقم إهللا  الللات كانلل  أواقتبااللا 
أواهتصاصا أوحتونال. وذلك خمتقف الوظنيف  ال    ريت كملا ظ لر يف هلذا 

 للرب هللا وقلل  احلللاث عنللاها التقلل  اللالنيا ه للران ونللور يف أول هللرة. هنللا  
يف الفللنيقم. أهللا يف الفللنيقم هللذا احلللاث نفنيللا أن نللور للل  اللالنيا أنلل  د للل 
السلل ل قسللبي عقللني  اللارة وأن نبونلل  اللتتسوج هلل  عقللني  اللارة. هللذا 
احللللاث خيتقلللف رلللاث الروانللل . وجلللا الباحلللث أن هسقسلللق  احللللوادث يف 
الفلنيقم لتقللف سسقسللق  احلللوادث يف الروانلل  كمثللل حللاث زايرة اللالنيا إم 

  جلللاي الللنيا عقلللي الننيلللاا. والثلللات يف التشلللنينيص  التشلللنينيص هلللو قنيللل



12 
 

عنصر هلا  هلل عناصلر اللاا قي. وجلا الباحلث خمتقلف وظنيفل   شلنينيص 
الطاق  يف الفنيقم والروان . الذا  تكون هل   ري وظنيف  الطاق  وزايدة دور 
الطاق  و ص ري دور الطاق . كما ظ ر حاث التقاء نلور والالنيا ه لران يف 

  الت ري. وكلذلك دور الطلاق  قنياظل  يف الفلنيقم اللذا خيتقلف أول هرة. هنا
قاوري يف الروان . هنا  السايدة. والثالث يف حال  ادلكان والسهان كما ظ ر 
يف حلاث قللراءة كتاقل  رعوو عقللوان. ذللك احلللاث يف الفلنيقم نللال هكانلل  

 وزهان  خمتقف سكان وزهان يف الروان .
تنياا  هبللادا التناصللني  الللذا  تكللون وقلل    للري الوظنيفلل  يف الفللنيقم  ن االل .3

هلللل التحونلللل والتاللللال واتقتبلللاس واتهتصلللا  والتواللل . وتقلللا لقفلللنيقم 
تالتنياا  ادلبللادا التناصللي ققلار حللاود ادلللاة. وقل  هللذا قسللبي خمتقللف 

 الوانيق . أها الروان  قوانيق  الق   والفنيقم قوانيق  الصور واألصوات.
 

 هقرتحات البحث .أ 
وهلي كملا    قرتحلات  طلرح الباحلث ادل السلاقق الصل اخلانطالقا مما عرض يف 

 نقي:
 نينب ي لققراء أن نقرأ هذي القص  حكنيما. عرو الباحث أن كثري الطواق   .8

هللل هللذي القصلل  هذهوهلل  إت اللنيا عقللي الننيللاا. عقلل  القللر م هللل كللل 
 الطواق   شنينيص ا هذهوه   تقا أن نوج  التشنينيص هل ال   اإلجياقني .

أن حيلول القصل  هلل الروانل  إم الفلنيقم أحكلم يف  اللانل  نينب ي لسلنينمائي  .2
 احلبك  والتشنينيص وادلكان والسهان كي  ظ ر المالني  أصقني  هل الروان .

 نينب ي لقباحث  أن نستمر هذا البحث  ّن هذا البحث مل نستف كمالل .  .3
 ونقرتح لقباحث  أن ننشرواي  اص  لطقب  قسم الق   الالرقني  وأدهبا.
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ادلقدمة
 

 خلفيةالبحث .أ
الفّنافيعملوفالتحويليفابتػداعاعممػاؿاعدبيػةمػ،اراث ملػلالتحويػلمػ 
الشػع،إ ادلويػػيقاكالتحويػلمػػ الفلػػوإ ال،كايػةكالتحويػػلمػ ال،كايػػةإ الفلػػو.
مػػ،ؼالبا ػػثأفممليػػةالتحويػػلمػػ ال،كايػػةإ الفلػػو لػػًنيفالعػػا أي ػػاثمن ػػا

الػ  وذلػاإ الفلػوجلػٌناعردفهوجػولفيكتور"Les Misérables"ال،كاريةالبؤياء
هوب،)8998(كبيليأغسطس)8978) كال،كايػة1(بػنفساسيػو.2182(كتـو

2"لبوريسابيرتانؾال  وذلاإ الفلػوديفيػدلػٌن.Doctor Zhivagoد تورزيفاجو"
فلػوإيفػاإيفاهشػ "عمحػده ػارمالػ  وذلػاإ الRonggeng Dukuh Parukكال،كاية"

كيفالعػػ،بمػػ،ؼالبا ػػثأفممليػػةالتحويػػلمػػ ال،كايػػةإ 3ابلعنػػواف"ال،اة"ػػة".
الفلو لًنأي امن اال،كاية"البويطجي"ليحٍن قػيالػ  وذلػاإ الفػيلوادل ػ،ج

كال،كاايتال ألف  ذميبحمفوظ.م بين  الػو  4 سٌن ماؿبنفسالعنواف.
(كاللػػػػػػػ 8961(كبدايػػػػػػػةك ايػػػػػػػة)8959لسػػػػػػػماءكاعرض)(كبػػػػػػػٌنا8954)

(كالسمافكاحل،يف8964(كبٌنالق"،ي )8964(كالط،يق)8962كالكالب)
(كأهلالقمة8978(كالس،اب)8978(كاسختيار)8969(كمًنامار)8967)
5(. ل  متكيفاتم ال،كايةمبوضوعمتساك.8988)

                                                           
1 
http://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=les+miserables&s=all (4 juni 2015) 

2 http://www.elcinema.com/work/wk1689402/ (4 juni 2015) 
3
 http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s010-11-818970_sang-penari#.VXkh6vmUdg8 

(4 juni 2015) 
4
 http://raseef22.com/culture/2015/04/12/my-favorite-movies-najwa-barakat/ (4 juni 

2015) 
5 
Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern: Biografi & Karyanya 

(Yogyakarta: Penerbit Datamedia, 2007), 120. 

http://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=les+miserables&s=all
http://www.elcinema.com/work/wk1689402/
http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s010-11-818970_sang-penari#.VXkh6vmUdg8
http://raseef22.com/culture/2015/04/12/my-favorite-movies-najwa-barakat/
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ال،كايػػةإ الفلػػومتنػػوع.أكسثأفال،كايػػةدليػػلأيايػػيلعمليػػةالتحويػػلمػػ 
تكوفمش وراك ذلك اتب ا ىتةػدمػ،ؼامتمػامامػا.،هيػاثأفال،كايػةذلػا كػ،ة
هيبػػةالػػ امتقػػدهاامتمػػا.هػػذيفػػاه،ةتكييػػفال،كايػػةإ الفلػػوف ػػ،تمب"ػػطالح

،اهيسايػيإ بلويػتوف.جيورج"طالحم (.ف ،هذاادلEkranisasiإ ،اهيسايي)
(Ekranisasi)إ الفلػػػو.هػػػذالالشػػػكلمػػػ ال،كايػػػةيبػػػدتكالأهػػػيممليػػػةالتحويػػػل
6الستار.كغةالف،هسيةمبعىنالشاشةأ"يفاللcrané"طالحم  لمة"ادل

 ينمػػامػػ،ضالفلػػوسيقتنػػاالكاتػػبكالقػػ،اءالػػذي ةػػدةػػ،ؤكاكم، ػػواال،كايػػة
سيقتنػػامػػ،ارا ينمػػا ولػػ ركاايتػػ إ ةبلػػ .إيػػ،هيسهػػامينجومهػػوالكاتػػبالػػذم

الفلو.بٌنإينيس أفيفالنقلال،كايةإ الشاشةالبي اءتغًنتاحلبكةكالش "ية
كاحلالػػػةكالو ػػػيةكادلوضػػػوع. ملػػػليفال،كايػػػة"هبيػػػبزيفػػػاجو"لبػػػوريس ايػػػرتانؾ.

ثورةأ تػوابر كيأفيورمملتبسةابحل،بكاخلياهةكاللورةكالبش،ية.كهيهبيبةيف
ركيػيا حسػب.كهػػيتعجػتأفتعػػرتضخلياهػة ماركيػػكيملػالػػ،ا.كلكػ يفالفلػػو
الػذمأخ،جػػ دا يػػدليػتفف ػػ،تيػػورمابرزةجػدا.ك ػػلاحلػػوادثيتعلػقُنيػػاةيػػورم
 ىتتكوفش "يةم مةيفهذاالفلو.هذيهيأ ابالق،اءجيدكفالفػ،ؽالكلػًن

 ماغًنمفكوؾم ة،اءةمّماؿالفلوملاال،كايةال بٌنال،كايةكالفلو.كالف،ؽبين
 ماذ ،ككلفكاهجإيس،أفالن هو لالنظاـالػذم يػ  ػارغ.كهػذا يتكيف.

للقػ،اء ميػألبتفسػًنهو. ينمػاالقػارئالفارغسيستطياأفميألمايفالن كلك سـز
الػػذمي ػػّيج كػػ،ةةػػارئميػػألالفػػارغث وةعػػ ادلو ػػالتبػػٌنالػػن كالقػػارئ.هػػذا

الػػن . لػػذلكتفسػػًنالعمػػلاعدابػػٌنالقػػارئالوا ػػدكاعخػػ،متنػػوعالػػذميتعلػػق
.هػذادليػلأيايػيكةػوعالفػ،ؽبػٌنال،كايػةكالفلػوادلتكيػف7ملامذ ،ة ػلكا ػد

من اثيولذلكأف افالف،ؽاعخ،يعينالوييلةبين ما.
                                                           

6
Pamusuk Eneste, Novel dan Film (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1991), 60. 

7
“The text is a whole system of such processes, there must be the place market by the 

gaps in text. It consists in the blanks which the reader is to fill in. They cannot be filled in by the 

system itself, so they can only be filled in by another system. Whenever the reader bridges the 
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ن اهيممليةابتداميةم ادل ،جبط،يقالف،اؽبٌنال،كايةكالفلوادلتكيفم
الػػتايدةكالنق"ػػافكالتظ ػػًناحلبكػػةاحلكايػػةادلتنومػػة.ككةػػاهػػذاالط،يػػقادلتنػػوععف

خمتلفػة ػىتتسػببكةػوعتغيػًنممػل بكػةالوييلةبٌنال،كايةكالفلوادلتكيفمن ا
و،نرمسيػانيفهػذااحلكايةخ"و ا.كهذاالف،ؽبٌنال،كايةكالفلويكوفا رتاضػانكمبح

البحث.
كةاممليةالتغيًنيفالفلوالل كالكػالبدل ػ،ج مػاؿالشػيا ماتػذ ،ك 

يفاعكؿ.كالبا ػػثهنػػايسػػت دـال،كايػػةلنجيػػبحمفػػوظمػػ الطبعػػةادلكتبػػةالعلميػػة
اجلديػػدةبػػًنكتكالفلػػودل ػػ،ج مػػاؿالشػػيابسػػال،العلػػة.كالعلػػةاعك كهػػيهػػذي

.كاللاهيػةهػيهػذيال،كايػةتت ػم 8988أديبمستحقاجلالتةهوبيػلال،كاية تب ا
 ي الو يةالطيبةالفلسفية.كاللاللةهػيالفلػواللػ كالكػالبالػذمأخ،جػ  مػاؿ

 لما.33الشياأه خم،جيينماليم"،م بًنإبخ،اجأ ل،م 
نظػػػاـالبا ػػػث لػػػلال،كايػػػةالولػػػةكالفلػػػوادلتكيػػػفمن ػػػابوضػػػا ال ػػػا ال

اعدبكالنظاـالفلػو.كلليػل بكػة كايػة ي مػابقػدرمػ  ،هيػلكيػاتلي  ػىت
انؿتغيًنماكةايفالفلو.هذاالتغيًنالذم "لالف،اؽادلتنػوعبين مػاكهػوممليػة

التحويلأكذ ،هاالبا ثب"إ ،اهيسايي".
لكيػاتلي التحليلم النظاـاعدبكالنظاـالفلػوت، ػتملػا ًنهيػعمليةال

كضاشامتافال،كايةكالفلويفادلوةػاادلتػوازفيعػين8 ي ما تومملا ك،ةشامتاف.
كضػػع ما بنػػاءة""ػػي.هػػذاهػػومسػػببالنظػػاـاعدبكالنظػػاـالفلػػويسػػتطياأف
لػػلابيػػت داـةوامػػد ا.كالنتػػالجمػػ لليػػلالبنػػاءالق""ػػيميّكػػ ادلقارهػػةبين مػػا  ح

                                                                                                                                                               
gaps, communication begins. The blanks, then, stimulate the process of ideation to be performed 

by the readers on terms set by the text.”, Wolfgang Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic 

Response (London: Routledge and Kegan Paul, دكفالسنة), 112. 
8
 Seymour Chatman, Story And Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (New 

York: Cornell University Press, 1980), 53. 
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النظ،يػػةالتنػػاصالػػ دلع، ػػةتغيػػًنمػػاكةابنظ،يػػةالتنػػاصملػػاال،كايػػةاع ػػلية.أمػػا
ييست دم االبا ثهيالنظ،يةجلوليا ،يستيفا.


 أيئلةالبحث .ب

هػػػ،حالبا ػػػثاعيػػػئلةالػػػ اهطالةػػػادمػػػامػػػ،ضيفخلفيػػػةالبحػػػثالسػػػابقةث
كهي مايلي:ثينطلقمن اهذاالبحث

(يفال،كايػػػػةكالفلػػػػوSatellite(كيػػػػاتلي )Kernelمػػػػاالفػػػػ،ؽ ،هيػػػػل) -1
 ادلتكيفمن ا؟

الفػػ،ؽ بكػػةاحلكايػػةكالش "ػػيةك الػػةالوةػػ ك الػػةادلكػػافيفمػػا -2
 الفلوكيفال،كايةالل كالكالب؟

  يفتغيًنماكةايفالفلوم ال،كايةادلتكيفة؟ -3

 أهداؼالبحث .ج

 اعهػػداؼمػػ  تابػػةالبحػػثالػػ  ػػّوغ االبا ػػثثالبحػػثأيػػئلةإ انهظػػ،
هي:

(يفال،كايػػةكالفلػػوSatellite(كيػػاتلي )Kernelفػػ،ؽ ،هيػػل)المع، ػػة -1
 ادلتكيفمن ا.

مع، ػػةالفػػ،ؽ بكػػةاحلكايػػةكالش "ػػيةك الػػةالوةػػ ك الػػةادلكػػاف -2
 يفالفلوكيفال،كايةالل كالكالب.

مع، ةممليةتغيًنماكةايفالفلوم ال،كايةادلتكيفة. -3
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  والدالبحث .د
أمػػاكالتطبيقيػػة. الػدةهػػذاالبحػثتقسػػوملػػا الػدتٌنكهػػيالفالػػدةالنظ،يػة

مػػ لليػػل بكػػةاحلكايػػةةالنتػػالجع، ػػيفهػػذاالبحػػثهػػياعك دلةفالػػدةالنظ،يػػال
هظػػاـ(الػػذميتتيػػسملػػاهظػػاـاعدبكSatellite(كيػػاتلي )Kernel ،هيػػل)بقػػدر

الفلػػػوكال،كايػػػةاللػػػػ مػػػ ادلتنػػػوعةالفػػػ،ؽع، ػػػالفلػػػواللػػػ كالكػػػالب.كاللاهيػػػةدل
ملػايًنما نتالجالتفسًنم التحليػلالتنػاصلليلتغهتالجكالكالب.كاللاللةلنيل

 ال،كايةاع لية.
أمػػاالفالػػدةالتطبيقيػػةيفهػػذاالبحػػثهػػيلتف ػػيوامتمػػاأفال،كايػػةاللػػ 
كالكػػػالبيتغػػػًنشػػػكل ابويػػػيلةمسعيػػػةب"ػػػ،ية. لػػػذلكثي،جػػػاأفيسػػػتطياالتف ػػػيو

لتنميةاسمتباركالتقدي،م امتماملامملالفينإمامملاعداأك لما اف.
 

 الدرايةالسابقة .ق
كملامع، ةالبا ثثكجدالبا ثيال،البحثم الل كالكالبكمػ 

النظ،يةالتناص مايلي:
البحػػػثالػػػذمُنػػػثمػػػ ال،كايػػػةاللػػػ كالكػػػالبابلدرايػػػةالبنيويػػػة -1

لطيفػػػػػةادلتامػػػػػ،ةَنامػػػػةيػػػػػوانف اليجا ػػػػػاا يػػػػػالميةالتوليديػػػػةدليػػػػػدا
 احلكوميةجو جا ،ات.

أمػػاالبحػػثالػػذميسػػت دم درايػػةالتنػػاصكهػػوالبحػػثلديػػ أيػػو -2
Rebeccaيتيوريينَنامعةديفوهكارامسػ،اهجمبوضػوع"التحويػلال،كايػة

(علف،يػػد8941) Rebecca(لػػد يندكمػػاكري،إ الفلػػو8938)
 هيتجوؾ".
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حػػػثالػػػذميسػػػت دم درايػػػةالتنػػػاصأي ػػػاهػػػوالبحػػػثعتيػػػككالب -3
ادلعلمػػٌنكالرتبويػػةجامعػػة هينػػدرايببدراجػػةابجيلوريػػةيف ليػػةالعلػػـو
يبالسماريسيورا ،اتابدلوضػوع"درايػةالتنػاصكتنميػةالرتبيػةيف

لعمػػ،ك‘Para Priyayi’عريػػوينداأمتػػويالاتابل،كايػػة‘Canting’ال،كايػػة
 خياـ".

4-  كالبحػػػػثدلفتػػػػاحالعمليػػػػةابيػػػػت داـدرايػػػػةالتنػػػػاصبكليػػػػةالعلػػػػـو
ادلعلمٌنكالرتبويةجامعةأمحددهالجو جا ،اتل ادلوضوع"درايػة

عيػػػدرايهػػػًنااتابل،كيػػػةالرت ػػػة‘Laskar Pelangi’التنػػػاصيفال،كايػػػة
’Tottochan‘."لتتسو ،ايناجي 

 
 من جالبحث .ك

بلتبيٌنمن جالبحث.ادلبحوثينقسوملاينبغيأفيع،ؼادلبحوثأكسة
ةسمٌن اادلبحوثال،مسيكادلبحػوثادلػادم.أمػاادلبحػوثال،مسػييفهػذاالبحػث
هػػولويػػلالشػػكلمػػ ال،كايػػةإ الفلػػواللػػ كالكػػالبخا ػػايف بكػػةاحلكايػػة

كالش "يةكاحلالتٌنإمامكاانأككةتا اه .
ثهناهوال،كايةكالفلوالل كالكالب.أماادلبحوثادلادمييبحثالبا 

اللػػ كالكػػالبالػػ  تب ػػاكال،كايػػةالػػ تكػػوفمبحػػو،مػػاداييفهػػذاالبحػػثهػػي
كهبع ػاادلكتبػةالعلميػةاجلديػدةبػًنكت.كالفلػوالػذم8968ذميبحمفوظيفيػنة

يكوفمبحو،ماداييفهذاالبحثهوالفلوالػذمأخ،جػ  مػاؿالشػياكدإمػدادي
يفيتوديوم"،كالكاتبييناريوك وار ربلمتت.أماادلملػليفهػذاالفلػوهػو
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شك،مي، اف سعيدم ،افكشادية نورك مػاؿالشػناكم ػ،ؤكؼملػواف.كاتريػا
8962.9هو مرب82إ داري

البحػػػثس لػػػومػػػ ادلػػػن جعفةيمػػػةادلػػػن جادلسػػػت دمةذلػػػادكريفتعيػػػٌن
81هتيجػػػةالبحػػػث. ادلػػػن جهػػػوالط،يػػػقادلػػػؤدمإ الكشػػػفمػػػ احلقيقػػػةيفالعلػػػـو

بوايػػطةهالفػػةمػػ القوامػػدالعامػػةالػػ اػػيم ملػػايػػًنالعقػػلكلػػددمملياتػػ  ػػىت
آخ، من جالبحثهػوالقػاهوفالػذم كػوأيػة11ي"لإ هتيجةمعلومة. كمبف ـو

يػيلةللبا ػثيف  ػو ػادلن جهػوك12حماكلةللدرايةأكالتقييوملاأيسيػليمة.
كجيعل ػاأيػ لعململاتس يل  ػوادلشػا لادلعقػدةثي يثأه 83 ال البحثث
84يفلليل ا.
أماادلن جك لمايتعلقب يفهذاالبحثثكهيدمايلي:

 هوعالبحثكمدخل  .1
( Library Research)البحػػػثالػػػذمةػػػاـبػػػ البا ػػػثهػػػػوالبحػػػثادلكتػػػ 

ابيػػػػت داـادلػػػػن جالكيفػػػػيالو ػػػػفي.البحػػػػثيسػػػػماابلبحػػػػثادلكتػػػػ إذا اهػػػػ 
85متخودةم الكتبكالن"وصكالو،لق.(Corpus)البياانتادلتس دمة

كراءاع داثادل موهةادلعاينهوادلن جالذميفّس، ادلن جالكيفي
86.جتماميػة ،اظواهالةال تشجاملاب،كزادلعيناستاحلتفامالتا هسافيفك
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2008), 3. 
16

 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra, 26. 

http://www.elcinema.com/work/wk1011397/update%20(25


 خ
 

كادلن جالو فيهوإج،اءم أجلاحل"وؿملا قالقكبيػاانتمػاتفسػًنلكيفيػة
ارتباطهػذيالبيػاانتمبشػكلةالدرايػة.كلػذالك البحػثالو ػفييت ػم ةػدرامػ 
التفسًنللبياانتأمحماكلةربطالو فابدلقارهػةكالتفسػًنثكبػذلكميكػ القػوؿأف

 17إ  ياغةمبادئهامةكالتو لإ  لادلشا ل.الدرايةالو فيةتسعا
ادلدخلالذمييست دم البا ثيفهذاالبحثهوهظ،يةالسػ،دلشػامتافك

كهظ،يػػةالتنػػاصجلوليػػا ،يسػػتفا.هظ،يػػةالسػػ،دتسػػت دـدلع، ػػةممليػػةتغيػػًنالشػػكل
ال،كايػػةخا ػػايفاحلبكػػةكالش "ػػيةك ػػالتٌنمكػػاانككةتػػامػػ خػػالؿتقػػد  ،هيػػل

كهػػػذييسػػػميأي ػػػا(.Satellite(كيػػػاتليت ما)Kernelكالفػػػيلو"اللػػػ كالكػػػالب")
.مثتست دـهظ،يةالتناصعفيقارفشكل ،هيل(Ecranisasiابدلن جإ ،اهيسايي)

(Kernel( كيػػػاتلي)Satelliteيفال،كايػػػةكيفالفلػػػوادلتكيػػػفمن ػػػا.كالنتػػػالجيػػػدؿ)
لوادلتكيفمن اما جت ا.ممليةتغيًنماكةايفالف

 م"ادرالبياانت .2
إّفم"ادرالبياانتيفهذاالبحثتتكوفمػ ادل"ػادراعيايػيةكادل"ػادر

الػ حمفوظ"لنجيبالل كالكالبال،كاية" اللاهوية.ادل"ادراعياييةمتخوذةم 
كالفػػػػيلو"اللػػػػ كهبع ػػػػاادلكتبػػػػةالعلميػػػػةاجلديػػػػدةبػػػػًنكت8968 تب ػػػػايفيػػػػنة

الذمدإمدادييفيتوديوم"،ابلكاتػبيػيناريوك ػواركالكالب"لكماؿالشيا
.كادل"ػػادراللاهويػػةتؤخػػذمػػ 8962.88هػػو مرب82 ػػربلمػػتتكاتريػػاإ ػػداري

اعدبادل،تبطةابدلوضوع. بعض تبملـو
 ه،يقة االبياانت .3

                                                           
(ث2111)مماف:مؤيسةالوراؽثأيسالبحثالعلمي: مدادال،ياللاجلامعيةم،كافمبداميدإب،اهيوث 87

826. 
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ثعّفاذلػدؼاعيايػي اه ه،يقة ػاالبيػاانتهػيأهػّوخطػوةيفالبحػ
كيفهػػذاالبحػػث ػػاالبا ػػثالبيػػاانت19مػػ البحػػثهػػواحل"ػػوؿملػػاالبيػػاانت.

كهػػيالعلػػورملػػاالبيػػاانتادلتعػػددةيف،(Documentary Method)ابلط،يقػػةالو،لقيػػة
شػػػػكلادلػػػػذ ،اتكالن"ػػػػوصكالكتػػػػبكال"ػػػػحفكامػػػػالتكالكتػػػػاابتادلنقوشػػػػةث

20كالنواتتثكجداكؿاعمماؿكغًنها.
 ه،يقةلليلالبياانت .4

أ ػػػدالبا ػػػثلليػػػلالبيػػػاانتيفهػػػذاالبحػػػثملػػػاتقنيػػػةلليػػػلادل ػػػموف
(Content Analysis).ال،كايػػػةكالفػػػيلوكيػػػاتليت ما. بػػػػذلك ادل ػػػموفهػػػو ،هيػػػل

يػػيحاكؿالبا ػػثأفيقار مػػاابلنظ،يػػةالتنػػاصجلوليػػا ،يسػػتفاملػػااخلطػػوات مػػا
يلي:

 حمفوظ."لنجيبالل كالكالبة،اءةك  والق"ةيفال،كاية" .1
  ا ،هيلكياتلي الذافيتولدافم ال،كاية. .2
مال ظةالفيلو"الل كالكالب"لكماؿالشيا. .3
  ا ،هيلكياتلي الذافيتولدافم الفيلو. .4
 تعيٌن ،هيلال،كايةكالفيلوياتليلت ما. .5

 مقارهةبٌن ،هيلكياتلي م ال،كايةكم الفيلوبنظ،يةالتناص.
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 

2008), 62. 
 
20
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 واملصادر جعااملر 
 

نظريررا اكروايرراا درانررا مللرراما اكليفررر اةدف     ا ررا  رر  إبرررام، ا اكررر الر اك رر،ر  
  8993اكيفامرةا دار قباء كلطباعا واكلشر واكالزيعا  اكيفصا 

عمرانا   أنس اكبحث اك لمر:ا ععرراد اكرنرااجل ا ا  ،را   روان عبر اجمل،ر إبرام، ا
  0222 ؤن ا اكلراقا 

  8998اكيفامرةا دار امل ارفا    لاما اكبحث اك لم:  عبر اكرمح  برويا
جرررةا   اكبحررث اك لمر: و لاماررظ اكلظريرراا رميرا إنرر  ،ا  نرر ر اكرري  اك رر،ر صرا،ا

  8998 كابا اكصحاباا 
  8990 اكيفامرةا دار امل ارفا  اةدب اك رف امل اصر    صر  شلق: ض،فا

 ( 8930) ارسا  18ا عامل امل ر ااكك انا جان  "اك ،لما   اكلط  اك رف"ا 
  0221بريوتا املؤن ا اك رب،اا     نظريا اةدب  شكري عزيز  اض:ا

 بريوتا املكابا اك لم،ا ا ريرةا دون اك لا  اكلص واكك ب حمفلظا جن،ب  
 اعررامل امل ر ررا"ا تيفل،ررات اك رررد  نظريررا اكروايرراا  ررث   "  ررر، ا د  عبررر امللرر  

 ( 8993)دي مربا  042
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 ون الدينيةوزارة الشؤ 
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 

 قائمة اإلشراف
 

 : حممـد عفيف الرمحن اإلسم
 01001101:  رقم القيد
: حتويل الرواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ إىل الفيلم  املوضوع

 والكالب" لكمال الشيخ )دراسة التناص(."اللص 
 : الدكتور حليمي املشرف

 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  خطة البحث م 0102سبتنبري  01 0
  الفصل األول م 0102فرباير  10 0
  األول  الفصل م 0102فرباير  02 0
  الثاين الفصل م 0102أبريل  02 2
  الفصل الثاين م 0102مايو  01 2
  الفصل الثالث م 0102يونيو  01 6

 

 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا
 
 املاجستري حممـد فيصل،

 002200100110000112رقم التوظيف: 
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