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  حبث جامعي

 (S-1)مقدم الستيفاء شروط اإلختبار النهائي للحصول على درجة سرجا� 
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية

 كومية ماالنججامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احل
 

 إعداد : 
  الفاتح حممد 
١٨٣١٠١٥٧رقم القيد :   

 
:  املشرف  

، املاجستري صباح السرورم   
 ١٩٨٣١٢٢٠٢٠١٨٠٢٠١١١٧٠رقم التوظيف : 

 
 
 
 

 قسم اللغة العربية و أدبيها
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اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موال� مالك إبراهيم   
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 قرير الباحثت
 علما أبنين الطالب : دكمأفي
 : حممد الفاتح   سماال

 ١٨٣١٠١٥٧:  رقم القيد
كرانيساسي الرواية "الفيل األزرق" ألمحد مراد إىل الفيلم "الفيل إ:  موضوع البحث

  األزرق" ملخرج مروان حامد
وكتبته بنفسي و ما زدته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا اّدعى أحد يف حضرته 

نه من أتليفه وتتبني أنه من غريي حبثي، فأ� أحتمل املسؤولية على ذلك ولن املستقبل أ
ولية على مشرفني أو مسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبها كلية العلوم اإلنسانية  تكون املسؤ 

 .راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موال� مالك إب
 

 ٢٠٢٢حتريرا مباالنج، 
 الباحث

 
 
 

 الفاتح حممد 
 ١٨٣١٠١٥٧د : القيرقم 
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 تصريح 
 حتت العنوان الفاتح هذا تصريح أبن رسالة البكالوريوس لطالب ابسم حممد 

كرانيساسي الرواية "الفيل األزرق" ألمحد مراد إىل الفيلم "الفيل األزرق" ملخرج  إالواقع 
واملراجعة من قبل املشرف وهي صاحلة للتقدمي إيل جملس  قد مت ابلفحصمروان حامد 

على درجة البكالوريوس يف   ناقشة الستيفاء شروط االختبار النهائي وذلك للحصولامل
ية العلوم اإلنسانية جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية  قسم اللغة العربية و أدهبها كل 

 . احلكومية ماالنج
 
 ٢٠٢٢ يونيو ٢٠ماالنج،  
 املوافق 

 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  املشرف
 
 

 ، املاجستري  السرورمصباح 
 ١٩٨٣١٢٢٠٢٠١٨٠٢٠١١١٧٠رقم التوظيف : 

 
 

 عبد الباسط، املاجستري الدكتور
 ١٩٨٢٠٣٢٠٢٠١٥٠٣١٠٠١رقم التوظيف : 

 
 املعرف

 عميد كلية العلوم اإلنسانية
 
 

 
 الدكتور حممد فيصل، املاجستري

 ١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٣رقم التوظيف : 
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 ناقشةاملتقرير جلنة 
       :   جلامعي الذي قدمتهة هذا البحث القد متت مناقش 

 : حممد الفاتح   سماال
 ١٨٣١٠١٥٧ : رقم القيد

كرانيساسي الرواية "الفيل األزرق" ألمحد مراد إىل الفيلم "الفيل إ:  العنوان
 األزرق" ملخرج مروان حامد

 
ا كلية  يف قسم اللغة العربية وأدهب  (S-1)وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها درجة سرجا� 

 .احلكومية ماالنجك إبراهيم اإلسالمية جامعة موال� مال العلوم اإلنسانية
 

 ٢٠٢٢ يونيو ٢٠حتريرا مباالنج، 

 التوقيع جلنة املناقشة         
 ي، املاجستري ز ين فو صا  مدحم: رئيس املناقش. ١

 ١٩٧٦٠٦١٦٢٠٠٠٠٣١٠٠٢   رقم التوظيف :    
 (                        ) 

 
 مصباح السرور، املاجستري :  املناقش األول. ٢         

 ١٩٨٣١٢٢٠٢٠١٨٠٢٠١١١٧٠ رقم التوظيف :    
 (                        ) 

 ، املاجستريكيمعارف رمحن ح : املناقش الثاىن. ٣
 ١٩٨١١١١٣٢٠١٨٠٢٠١١١٧٥ : رقم التوظيف     

 (                        ) 

 املعرف
 ةعميد كلية العلوم اإلنساني

 
 ، املاجستريفيصلالدكتور حممد 

 ١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٣رقم التوظيف : 
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 استهالل 
 ) ١٧٣حسبنا هللا و نعم الوكيل (ال عمران :  

 
 ) ٦ان مع العسر يسرا (االنشرة : 

 
 اإلنسان إىل النجاح وصالنوالعمل اجلاد ي  عتقاداال
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 اإلهداء
 أهدى هذا البحث اجلامعى إىل والد�ّ 
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 توطئة 
 احلمد هللا احلنان و املنان، والصالة والسالم على أشرف األنبياء املرسلني وعلى أله  

و أصحابه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. احلمد هللا قد مت كتابة هذا البحث 
ل ىل الفيلم "الفيكرانيساسي الرواية "الفيل األزرق" ألمحد مراد إإاجلامعى حتت العنوان :

. فال أنسى للباحث أن أقدم كلمة الشكر الكثري لكل األزرق" ملخرج مروان حامد
 شخص يعطى دعمة و مساعدة للباحث ىف إعادة هذا البحث اجلامعى خصوصا إىل :

فضيلة والدي و والديت، أغونج ر�ردي مع تري أغوستني هداية. و كذالك مجيع   .أ
 العسريت الكبرية

الدكتور احلاج حممد زين الدين، مدير جامعة موال� مالك  اذ فضيلة األست  .ب 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 كلية العلوم اإلنسانية. حممد فيصل، عميد  فضيلة الدكتور  .ج
 قسم اللغة العربية وأدهبا. عبد الباسط، رئيس فضيلة الدكتور  .ج

 جلامعى.ث ااملاجستري، مشرف ىف كتابة هذا البح مصباح السرورد. فضيلة 
 ه. مجيع املدرسني األعزاء ىف قسم اللغة العربية و أدهبا.

و. مجيع أصدقاء الذين ساعدوىن ليتم هذا البحث اجلامعى، الذين ال ميكن للباحث  
 .جبميعهم أن يذكر واحدا فواحدا

 
 ٢٠٢٢حتريرا مباالنج،  

 الباحث
 
 

 حممد الفاتح 
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 مستخلص البحث
الرواية "الفيل األزرق" ألمحد مراد إىل الفيلم  اسيكرانيس إ ). ٢٠٢٢الفاتح، حممد (

. البحث اجلامعى. قسم اللغة العربية وأدهبا،  "الفيل األزرق" ملخرج مروان حامد
  جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  كلية العلوم اإلنسانية،

 ، املاجستري. مصباح السروراملشرف: 
 اسي، رواية، فيلم، التضييق، الز�ضة، التغيريات األمناطنيس كراإ:  األساسيةالكلمات 

 ابألمر ليس فيلم إىل رواية من التحول إن. الفيلم يف الرواية إدخال عملية هيكرانيساسي إ
 ، لذلك. تغيريات هناك ستكون  ، فيلم إىل الرواية حتويل يتم عندما. والفنون  األدب يف اجلديد

 استخدمها اليت األشياء ومن. متاًما الرواية نفسها هي ليست يجةنتال فإن ما، فيلم تكييف مت إذا
  الرواية حتكي. حامد  ملروان " األزرق الفيل" وفيلم ، مراد ألمحد " األزرق الفيل" رواية الباحث
 اليت القتل قضية لغز حل يف القدمي  صديقه مساعدة حياول ومدخن مدمن طبيب قصة والفيلم
 والشخصيات احلبكةإكرانيساسي  وصف هو الدراسة هذه نم اهلدف .املقرب بصديقه حلت

 هو البحث هذا .حامد  ملروان " األزرق الفيل" وفيلم مراد ألمحد " األزرق الفيل" رواية يف واملكان 
 هي البحث هذا يف املستخدمة البيا�ت مجع تقنية. املكتبات يف البحث مع  نوعي وصفي حبث
 من مجعها مت اليت البيا�ت حتليل مت مث. للفيلم املشاهدة ةومالحظ للرواية املالحظات قراءة تقنية
 وهوبرمان مايلز حسب التحليلي النموذج مع الوصفي السردي التحليل ابستخدام الباحث قبل

 الطرح الفيلم إىل الرواية من التكرار يتضمن.. منها والتحقق البيا�ت وعرض البيا�ت تقليل وهي
  الروا�ت  بني فروق وجود إىل الدراسة هذه نتائج تشري. فاتاالختال مع والتعديل واإلضافة
 اهذ من نتائج أن  . االختالف مع  والتغيري واإلضافة الطرح فيلم إىل الرواية حتويل يظهر. واألفالم

و  . مناطواإلضافة والتغيريات مع األ تضييقهناك العديد من التغيريات اليت تكمن يف ال وه بحثال
 فق االنكماش والتغريات مع االختالفات.عليها التغريات يف تد هذه التغيريات هتيمن  
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Ecranization is the process of bringing a novel into a film. Ecranization from 
novel to film is nothing new in literature and the arts. When a novel is ecranized 
into a film, there will be changes. Therefore, if a film is adapted, the result is not 
exactly the same as the novel. The objects used by the researcher are the novel 
"Al-Fiil Al-Azroq" by Ahmed Murad and the film "Al-Fiil Al-Azroq" by Marwan 
Hamed. The novel and the film tell the story of an addict and smoker doctor who 
tries to help his old friend in solving the mystery of the murder case that befell his 
best friend.  The purpose of this study is to describe the ecranization of the plot, 
characters and setting in the novel "Al-Fiil Al-Azroq" by Ahmed Murad and the 
film "Al-Fiil Al-Azroq" by Marwan Hamed. This research is a qualitative 
descriptive research with library research. The data collection technique used in 
this research is the read-note technique for the novel and watch-note for the film. 
The collected data was then analyzed by the researcher using descriptive narrative 
analysis with the analytical model according to Miles and Huberman, namely data 
reduction, data presentation, and verification. The ecranization from the novel to 
the film includes subtraction, addition, and alteration with variations. The results 
of this study indicate that there are differences between novels and films. The 
ecranization of the novel to film shows subtraction, addition, and change with 
variation.  The results of this study are that there are several changes that lie in the 
reduction, addition, and changes with variations. These changes are dominated by 
changes in the flow of shrinkage and changes with variations. 
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Kata Kunci : Ekranisasi, Novel, Film, pengurangan, penambahan, perubahan 

bervariasi 
  
Ekranisasi adalah proses pengangkatan novel ke dalam film. Ekranisasi dari novel 
ke film bukanlah hal baru dalam sastra dan seni. Ketika sebuah novel mengalami 
ekranisasi ke film maka akan terdapat perubahan. Oleh sebab itu, sebuah film 
yang diadaptasi maka hasilnya tidak sama persis dengan novelnya. Objek yang 
digunakan oleh peneliti adalah novel “Al-Fiil Al-Azroq” karya Ahmed Murad dan 
film “Al-Fiil Al-Azroq” karya Marwan Hamed. Novel dan film tersebut berverita 
tentang seorang dokter pecandu dan perokok yang mencoba membantu sahabat 
lamanya dalam mengungkapkan misteri kasus pembunuhan yang menimpa 
sahabatnya tersebut.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
ekranisasi alur, tokoh  dan latar dalam novel “Al-Fiil Al-Azroq” karya Ahmed 
Murad dan film “Al-Fiil Al-Azroq” karya Marwan Hamed. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan library research. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik baca-catat 
untuk novelnya dan tonton-catat untuk filmnya. Data-data yang terkumpul 
kemudian dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif naratif dengan 
model analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi. Ekranisasi dari novel ke film tersebut meliputi pengurangan, 
penambahan, dan perubahan dengan variasi. Adapun hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada perbedaan antara novel dan film. Ekranisasi novel ke 
film menunjukkan pengurangan, penambahan, dan perubahan dengan variasi. 
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa perubahan yang terletak 
pada penciutan, penambahan, dan perubahan dengan variasi. Perubahan-
perubahan tersebut didominasi oleh perubahan dalam alur pada penciutan dan 
perubahan dengan variasi.  
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 قائمة املصادر و املراجع 

 سرية ذاتية 
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 األول فصلال
 مقدمة

 خلفية البحث  .أ
  لستاري لدوي  Perahu Kertasرواية السي هو أفالم التكيف اإلندوني من أحد

و قد مت التحويل الرواية  . هانوغ برمحنتييو  للمخرج عنواننفس ال علىفيلم الإىل املتحول 
لقد   عادًة ألن الرواية املراد هث هذ. حيد على نطاق واسع  لم األديبالفيلم يف العإىل 

،  . على سبيل املثال يلهاحتو  لذلك نشأت الفكرة إلجراء، ابلفعل بني اجلمهور مشهور
فيلم إندونيسي يف عام من املرتبة األوىل كأعلى  Laskar Pelangiرواية المتكنت شعبية 

ماليني مشاهد عند إصدارها. من خالل  ٤مجع ما ال يقل عن من ومتكنت  ٢٠١٨
rappler.com (5 Film Adaptations, 2017) مت تصنيف ،Laskar Pelangi   تكيف  كأول

 مليار. ١٦٥وايل إيرادات حبسي مع أعلى فيلم إندوني
فكرة طبيعية يف  هو فيلمإىل يف التكيف  موضوع ار الروا�ت األكثر مبيًعا كاختي

الرواية األكثر مبيًعا هو مصدر اسرتاتيجي يف عملية كتابة   يةعامل السينما. وذلك ألن سرد
  عزز ت أناملتوقع  من و  التكييف،  مصدرمن عنوان األكثر مبيًعا يف سرد . مع السيناريو

 األدبية  األعمال ترخيص وهو داعًما، سوقًا هناك ألن السوق، جتزئة و الفيلم تقسيم
أفالم العديد حصلت من ، لفكرة املذكورة أعالهعلى اسك لتم اب. للتكيف املصاحبة

 الكثري من الثناء واجلوائز.روا�ت األكثر مبيًعا على املقتبسة من 
ا لتصور الفيلم. إن وجود دراسة  دائًما تقييًما إجيابيً ال يعطي تكييف الرواية 

يف استكشاف االختالفات  األفالم لتكييف  اإحلاحشكل من أشكال هي  ةكرانيساسياإل 
ستخضع  تأو القصص القصري  ت األفالم املقتبسة من الروا�ف بني اخلطابني األدبيني.

بني الروا�ت ألن غيري هذا التيسبب ). ٢٠١٩، (خدجية  يف الوظيفة ات تغيري لابلطبع 
أيضا حتوالت  تغيريات وبينهما عن احلوار خطاابن أدبيان خمتلفان. يؤثر نقل  مها  واألفالم
 . عموما لرواية األصليةمع االفيلم بني ، سيقارن اجلمهور  التغيريات تلك نني. مع بني االث



٢ 
 

  
 

 األصلي الروائي  وأسبب خيبة أمل يف قلوب اجلمهور تما كثريا تلك املقارنة   أن
ي  سرد الفشل يف حتويل اخلطاب من و قد حدث أكثر من ). ٤، ص  ٢٠١٦، (�نيت

األكثر   لروا�ت اليت فازت ابجلوائز وعن ا  (audio visual)إىل السمعي البصري األصلي
األشياء  على فشل تصور األفالم خييب آمال اجلمهور يف العديد شكل يبدو أن . مبيًعا

طاب األدب. مل تكن خيبة األمل واضحة فقط  مع اخلالسرد  ن عاليت تعترب غري متوافقة 
 بني احلضور، بل انتقد بعض املؤلفني والكتاب أيضا تكييف أعماهلم األدبية. 

فيلم الىل إ ي.ب. منغنوجا�  اليت كتبها" Roro Mendut"رواية الاالحنرافات عن 
"Roro Mendut"  ة  ار الروايكاتب احلو جعل   ١٩٨٤يف عام  أمي فرجونو الذي صوره

ما   ). ٩ص.  ،١٩٩١، ا�سيتغري مستعد لوضع امسه كمؤلف للقصة األصلية (أصلها 
. اعرتف ”Percy Jackson and The Olympians“ فيلمالمر به  ،نفس الشيءيف  زال

يف تقدمي Christ Columbus أب�م أصيبوا خبيبة أمل من فشل  و املشاهدون عامة وراجلمه
يف الشخصية  ات . التغيريات الكبري Rick Riordan ب ه خيايلالعامل السحري الذي صنع

 .الرواية األصل ؤلفمإىل تعليقات وخيبة أمل من  تؤدي أيًضا
مقارنة الروا�ت على اخلطابني األدبيني املختلفني حتليل تبحث يف  اليت كدراسة

عدة  فاموسوك ا�سيت بتقدمي شرح لتصور الرواية. كتب ب ا البحثواألفالم، حتاول هذ
اختالفات يف التغيريات اليت مت إجراؤها مثل كرانيساسي إاحتماالت خليبة األمل من 

املختلفة اليت تتطلب تقليل  حبيث خيتلف الفيلم قليًال عن الرواية األصلية واالعتبارات 
أحد   نقل أو رفع يف هي عملية  هانفسفاإلكرانيساسية على بعض العناصر يف التصور. 

ما تكون  عادة  ان حيدث فيها، ةكرانيساسيإيف عملية و ل فيلم. ديب إىل شكاألعمل 
األديب على عندما يكون العمل إضافة و تغيري األمناط تضييق و كختلفة  املهناك أنواع 

 وشك التصوير.
إجياد العالقة واالرتباط على  هي دراسة خلطابني أدبيني ةكرانيساسياإل دراسة ال

بني   ات عالقعن دراسة كخطابني أدبيني هي  بني  دراسةخارجًيا.  ، جوهرً� و بينهما
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، يتم تضمني ، أي األدب املقارن. بشكل أساسيهما وأتثريمهاتصنعاألدب املختلف يف 
هو   وار) أن نقل احل٣، ص ٢٠١٢دامونو (  قالو ، واراحلنقل يف جمال كرانيساسي إ

أو األساطري اليت   ، مثل القصص اخلياليةإىل نوع آخر  األديب حوارمن تغيري من نوع واحد 
على الرواية كنص سردي   ة كرانيساسيإ ة . تركز دراسفالماألأو التمثيل ميكن حتويلها إىل 

 من خالل اعتبار خطابني خمتلفني. ة اثئقي و  ة و وسيلةكوسيطوالفيلم  
  ة كرانيساسيإ، تقدمت دراسة التكنولوجيا و عدديمع تطور الفيلم وتقدم عصر ال

لقصص ا العلمية. يتميز هذا ابنتشار الروا�ت أو القصص و لها و حتلي هادراستأيًضا يف 
فيلم ليس  إىلسردي تكييف نص إن شاشة كبرية أو فيلم.  إىلاملصورة اليت ميكن تكييفها 

هي الرواية إىل الفيلم لتكيف اب عن تعريف هتسيونيف الدراسات األدبية. شدد  ديدأمر اجل
وفًقا له، فإن   احلاجة إىل أن يكون اثنوً�. و عمل مشتق ليس مشتًقا وعمًال اثنًيا دون

، ٢٠١٨ه (هتسيون و أوفالني، يتطلب عملية إبداعية فيان   جتويل هو نقل أو التكيف 
 ).  ٩-٧ص. 

تغيريات  إىل فيلم ينتج عنالرواية نقل نص  وجود أنسيت اموسوك إ�ف قال
 إىلرواية ال  ويلحتو نقل اي ، عملية رحلة بيضاء ونفسه هكرانيساسي إ. إن ات خمتلف

ميكن  ).  ٦٠، ص. ١٩٩١(ا�سيت،  ات آباثر التغيري  ته العمليرتبط يف سياق ياليت  فيلم،ال
هي دراسة للعملية اإلبداعية األدبية يف شكل جهد  ةكرانيساسيإأن ظاهرة انتاجها، أن 

ن أمواضيع استهالكية خمتلفة. يقال  لتصور ترتيب الكلمات املقدمة من سرد أديب مع
التصور هناك دائًما بعض التغيريات يف اخلطاب تغيري ألنه يف جهود الكهو  انيساسي ر كإ

 السردي واألديب.
أ�ا ، ٢٠١٤ة ألمحد مراد اليت صدرت عام رواية "الفيل األزرق" هي الرواية الثالث

أحد   امسه "الفيل األزرق". تدور القصة حول  احلبوب منع الشرب قصة عن أمر  حتكي
قدمي  ال هوجود صديقب ه يتفاجأف، العباسيةد" يعمل يف مستشفى شا ر حيىيطبيب يدعى "ال

حماميه ابضطراب نفسي مع  تشخيصه ابضطراب عقليالذي قتل كجرمية ،  امسه "شريف"
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 معجتاوزات  كشفيحيىي دكتور أن  ،ً أخريا. حول قضيته قاضاة مل ٨عنرب مث أرسل إىل ال
 شريف.  ة صاحبه يف قضيغرائب 

ا من الروا�ت ثريً نشر عدًدا ك ىشهور يف مصر املكاتب ال ، نفسه ،أمحد مراد
اجلوائز  و فازت   و حصلتأعماله يف قوائم الكتب مبيًعا أكثر من الشهرية. دخلت 

رواية "الفيل األزرق" نفسها بلقب أفضل الكتب مبيعًا يف الفازت  . ابلعديد عليهاالكثرية 
على جائزة البوكر  هالت، حص٢٠١٤مث، لعام  .٢٠١٣معرض للكتاب يف مصر عام 

رواية الفيل األزرق على املركز األول ضمن الازت و أيضا ف  لعربية "القائمة القصرية".ا
، و كذالك اجلائزة العاملية للرواية  قائمة األعلى مبيًعا لدى دار الشروق املصرية للنشر

   .اخليالية العربية يف نفس السنة
وأسلوب الكتابة، مما   ةالسينمائي اللغة ماخدستارواية "الفايل األزرق" هي الجاذبية 

رواية تقوم على اإلاثرة  ال ذههرغم أن وة بشكل مباشر. يسمح للقارئ ابلشعور ابلنش 
كان أمحد مراد ابرًعا يف وصف املشهد فجعله مشوقًا   تالحق األحداث، و واملفآجات و

وغياب الثراء املعريف،  خرة حيبس األنفاس، انتقد العديد افتقار الرواية للنصوص العربية الفا
. حاول أمحد مراد ترتقي ملستوى الروا�ت  كما ومت انتقاد اللهجة العامية فيها مما ال جيعلها

رواية تشبه سيناريو  الكتابة بديدة اجلفكرة ال إطالق  يل األزرق""الف تته رواي من خالل 
ايته  رو ن ع  يف التكيف مروان حامدسبب  األسسأصبح هذا . )٢٠١٩(سطور،  فيلمال

بصرف النظر عن جناح و مشهور النص السردي و عظمة املؤلف   ،إىل الشاشة الكبرية
 .الكتاب 

فاز الشهري مروان حامد.  ه خرجأ ،٢٠١٤فيلم "الفيل األزرق" عام الق طالمت إ
. و قال أمحد ٢٠١٤ذالك الفيلم على تسع جوائز على األقل يف مهرجان الفيلم املصري 

ق" حقق رقًما قياسيًّا يف صناعة السينما املصرية، حيث حقق يلم األزر فيلم "الفالمراد أن 
مليون جنيه، وهو رقم خارج التوقعات. وأصبح أول فيلم حيصل  ٣٠يف األسابيع األوىل 

(سامى،   IMDB ،Internet Movie Databaseائة على موقع ابمل ٨٫٨على تصنيف 
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على دفع الشارب إىل اهللوسة يف   حيكي هذا الفيلم عن كيان أحد الدواء قادر ).٢٠١٤
  DMTاطن مسى ب "الفيل االزرق" و الذي حيتوي على مركب كيميائي العقل الب

(Dimethylteyptmine). 
غلى محد مراد أل األزرق ية الفيلروامن ال كرانيساسيإ الفيلم هو نتيجة ذالك 
، جناحا  ٢٠١٤م اعالكان يف و  حقق الفيلم يف بداية عرضه، و مروان حامد. الفيلم ملخرج 

). فكان مروان حامد تقرر بتغيري  ٢٠١٦(جعفر،  مل حتصل عليه األفالم املصرية من قبل. 
 للصراع يف القصة مناء نقطة مضيئة إلعط يقرر ، حيث أنه ه فيلمعن �اية احلكاية يف 

هذين ، ألن ناقشةعن فكرة امليسرتعي الباحث سبب ك  جيعل هذا ما أصبحأصليته. ف
غري  . ةيف عملية التغيري  العديد نعطافات مر من تقلبات و القد  ني املذكورينخطابني األدبي

عن ذالك ، كرانيساسيإ، بحث سابق حول عملية التكيفالهناك  ، مل يكنذلك 
 . فعله هذا البحث ضرور�ً  عترب الباحثاخلطابني حبيث ي

لة من الدراسات املماث كثري، وجد الباحث  كرانيساسيإ ة حبث يف دراس عن تعلقم
 ات مراجعتلك الدراسات كإىل أن يكون  ةالسابق دراسة اليت درس كالمها فيها. يهدف ال

ناًء على دراسة  هي فكرة تكمن وراء اقرتاح يتم جتميعه ب  ةمراجعة األدبيأن األدبيات. 
النظري ، مث يتم تشكيلها يف إطار حبث جتريبية واناحية النظرية كحيث  ، اجلوانب املختلفة

اقتصر على السنوات  بحثال ايف هذ ةالذي أصبح مراجعة األدبي ةاسدر رجعي. الامل
على عشر، أوالها من  ة هذا البحث. تتكون مراجعة األدبياخلمس املاضية قبل إجراء 

 .سبعة اجملاالت  و ثالثة البحث العلم
مدى  ةجيغاالشرق األوسط، جامعة  ة، أمحد نوفل ذولفروح، طالب دراسأوال

 Potret Masyarakat urban dalam Novel dan Film“وضوع حتت امل عن جملة، يوجياكاراتب

Al-Fiil Al-Azraq” ،جملة احململ يف CMES ، Center of Middle Eastern Studies ،  يف
. يهدف إىل الكشف عن الفردية والتأثري واملعىن ١رقم  ١١، اجمللد ٢٠١٨ السنة

نص وفيلم "الفيل األزرق" كخلفية للنصوص الواردة يف رواية "الفيل األزرق" كخلفية ال
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ذا البحث مع البحث . خيتلف هWolfgeng Iserالعمل والتغيريات اإلعالمية. مع �ج 
عن البحث يف  الباحث  لية، بينما يكون ة اجلمااالستجاب البحث عن و، فه ألمحد نوفل

 لم "الفيل، أي الرواية وفيموضوع الدراسة كفيلم   التشابه يف الرواية وف، إكرانيساسيدراسة 
 األزرق ". 

األدب الصيين، كلية الثقافة، جامعة مشال  بقسم ةطالب ، فينا نيالن شراه اثنيا، 
 Ekranisasi Novel Ke Film Huoze《活着》 حتت املوضوع  حبث العلمسومطرة مع 

Karya Yu Hua كرانيساسي من إ. ينصب تركيز هذا البحث على وصف ٢٠١٩ سنة
اليت تغيري األمناط  و تضييق، الز�دة،أشكال ال هو شرح هفاهدأ. Huozheفيلم  إىللرواية ا

يف و هو التشابه  بعض هذا البحث . حيتويHuozheحتدث يف احلبكة من الرواية إىل فيلم 
نظرية على أيًضا  فينا لكن تستخدمو ، كرانيساسي فاموسوك ا�سيتإاستخدام نظرية 

ية  موضوعيف قع ي أما الفرق. النظري "كإضافة لعناصر اجلوهريةبورهان نورجيانطو "نظرية ا 
الفيلم اية و الرو حث �خذ ليو هوا، فالبا Huozheرواية وفيلم فينا ب البحثية حيث �خذ 

 البحث. "الفيل األزرق" كموضع 
، مع ماكاسار، كلية اللغة واآلداب  احلكوميةيف جامعة  ةطالب را،ارو فمريي  اثلثا،

 Transformasi Novel Ananta Prahadi Karya Risa   Saraswati Ke“ جملة حتت املوضوع

Film Ananta Sutradara Rizki Balki: Kajian Ekranisasi” نييولوجيا  يف جملة احململ  
(Neologia) الكتابة ان  . هتدف هذه ٢٠٢١يف سنة  ، جملة اللغة االندونيسية وآداهبا

.  Anantaفيلم مع   Ananta Prahadiلرواية بني ا حتديد االختالفات واجلوانب التحويلية 
يف  كون و الفرق، ي. كرانيساسيإتحليل األدب ال هو استخدام ا البحثهذعن املساوة 
 .  البحثية يةموضوع

مادا  األدب الياابين، جامعة غادجبقسم  ةطالبكوماسه،   جراتيا هريدينا ،رابعا
 KatachiKoe No “Kajian Ekranisasi Komik عن حبث العلم حتت املوضوع  ، يوجياكارات 

”Koe No KatachiKarya Yoshitoki Oima ke Film Animasi  خرين، آك.٢٠٢١ سنة



٧ 
 

  
 

ليوسيطك   Koe No Katachiيهدف هذا البحث على حتويل و تكيف رسوم املتحركة 
 ا البحثهذعن  ساوة امليقع . أوميا إىل فيلم املتحركة أبحد املوضوع ملخرج نيايوكو �مادا

  ية وضوعامل موقع يف ماأما التفريقه. كرانيساسيإملقارن استخدام دراسة األدب ايف 
رواية ليتم  الكحلوار األدب  اب قبل املذكورات  ت السابقات لدراساا، حيث يتخذ بحثيةال

تم تدب األكخطاب  ملتحركة خذ الرسوم ا�  هذا البحث . فإنتكييفها إىل فيلم بعد
 .اتصويره

اللغة العربية وآداهبا يف  مشرف و ة بالحممد الزواوي، ط  أجوستني و ، لؤلؤ خامساً 
و   للقصة القصريةكرانيساسي إاملوضوع عن جملة حتت جامعة موال� مالك إبراهيم ماالنج 

يف جملة    و غونتور سوهارجانطا ألمساء �د�" Cinta Laki-Laki Biasa" فيلم
SEMNASBAMA II  تحويل ب كتابة ال. تصف هذه االنجحكومية مب، جامعة ٢٠١٨

  هو الذي جعل  و كرانيساسي إعن ظواهر  "Cinta Laki-Laki Biasa"صرية القصة الق
موضوع  ك  يف نوع العمل األديباالختالفات قع ي. بينما ا البحثهذعن عناصر التشابه ب

 . مامع عنوا�البحث 
حكومية  ، جامعة ورجيانتو برهان ن ، يوفينسيوس كريستيانوس إرنست وسادساً 

 Kajian Ekranisasi: Dari Novel Pintu Terlarang“ ع عن جملة حتت املوضو ، يوجياكارات 

ke Film Pintu Terlarang” ، يف جملة حمملDiksiجامعة  ، جملة كلية اللغة والفنون ،
وصف   على. يهدف ٢، العدد ٢٦، اجمللد ٢٠١٨، يف سبتمرب يوجياكارات حكومية ب

  ة حول دراس حثتب .كمجلة”Pintu Terlarang“بني الرواية وفيلم كرانيساسي إعملية 
برهان نورجيانتو وثيقة الصلة  يوفينسيوس كريستيانوس إرنست و ا كتبما  ، فإن كرانيساسيإ

يف حتديد  عن هذه الدراسة  ، بينما يكمن االختالف ومعقدة للغاية العلم هبذا البحث
 عنوان موضوع الدراسة. 

عن  ،مبدينة بندى عاجيح ،  MPBSI PPs Unsyiah ة ، طالبأرميايت ييين ،اسابع
 Ekranisasi Novel Assalamualaikum Beijing ke dalam Film“حتت املوضوع جملة 
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Assalamualaikum Beijing”،  يف جملة ٢٠١٨يف سبتمرب حممل اليت ،Master Bahasa  ،
املعلمني والتعلي ،  ، كلية تدريبلغة اإلندونيسية وآداهبا الرتبيةبر�مج املاجستري يف اليف 

عن ذا البحث تشابه هلاان . ٣رقم  ٦، اجمللد جامعة الشعه كوواىل لومبور ، والعلوم الرتبوية
.  أيضا  الروا�ت واألفالميف شكل البحث العلم  ةأدو مع  كرانيساسيإة استخدام دراس

 يف عنوان الرواية والفيلم. عن  هذا البحث االختالفيقع بينما 
  قصة حي بن يقظان ي كرانيساسإ عن حبث العلم حتت املوضوع ،ة رمحياثمنا، أمي 

 ، جامعة ) اسة األدب املقارن(در اتنداسفهلاشم  يقظان نحي بلم فيىل طفيل إإلبن 
، كلية العلوم اللغة العربية وآداهبا قسم ، موال� مالك إبراهيم مباالنج احلكومية اإلسالمية

كرانيساسي يف قصة  إ هو وصف ه الدراسةاهلدف من هذأما . ٢٠١٩يف السنة  اإلنسانية
  ان هلشم فاتنداس. ظفيلم حي بن يق بن طفيل و رواية حي بن يقظان إلوصيف يف و ت

و تغيري أمناط بني رواية و فيليم حي بن   إضافة هذا البحث على تغطي تضييق و تتضمن 
.  قع يف موضوع البحثمن هذا البحث مع البحث ألمي رمحية يفرق اجلوهري ال .يقظان

 Film“ كتابهيساسي فموسوك ا�سيت يف  كرانإة قع يف مراجعة نظريمساواهتما تبينما و 

dan Novel”   ء مراجعات حتليل البحث.يف إجرا كني التحليلكس 
 :Jurnal Lingua Francaجملة  يف احململ، سنهرويو نوفيا كسنيننغسه ، ااتسع

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, عن جملة . ١رقم  ٥اجمللد  ٢٠٢١، يف السنة
 . ”Kajian Ekranisasi Hautot Pere et Fils Karya Guy de Maupassant“ضوع  حتت املو 

شكل  بموضوع الدراسة عن  ات قبلاملذكور  السابقات  ، أتخذ بعض الدراسات بشكل عام
الغرض يف شكل قصة  ا عن هذا البحث، اختذهت. ومع ذلك غالبية   اللغة اإلندونيسية

استخدام التشابه يف ففرنسية. لغة تخدمت  اساليت  "Hautot Pere et Fils"قصرية بعنوان 
 كسكني حتليل حبثي.  ةكرانيساسيإة دراس

، يف جملة  نورول سيتوريينو ، خوسنول حفيد�نيتو ، ، تري ويدي أستويتاعاشر 
Kajian Linguistik dan Sastra ، هم و . ٢رقم  ٤اجمللد  ،٢٠١٩ سنة ديسمرباحململ يف
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عن جملة حتت املوضوع  تعليم اللغة اإلندونيسية.  ،بورورجيو حممدية  طالب من جامعة
“Ekranisasi Novel Danur Karya Risa Saraswati dengan Film Danur Sutradara Awi 

Suryadi”.  بينما  روايةكال البحثاملوضوع  و ة كرانيساسيإدراسة اليف يقع التشابه ،
 دراسة. موضوع الكيف عنوان الرواية والفيلم  عن هذا البحث االختالف 

، لذلك يف العملية  ي عملية تغيريهكرانيساسي إ، فإن من قبلكما هو موضح 
. التضييق، او اإلضافة، او التغيري األمناطإما من  ،متها ستكون هناك تغيريات وحتوالت بر 
التضييق،  ، وهي  إىل ثالثة أجزاء كرانيساسي إيف عملية  فاموسوك ا�سيت عن تغيرييقسم ف

هي شيء مثري  كرانيساسي إ، يعتقد الباحث أن عملية . لذلك األمناط اإلضافة، و التغيري
 األدب.حبث للدراسة من حيث 

ستكون مناسبة الستكشاف املشكالت كرانيساسي إ، فإن دراسة أدب وابلتايل
اليت حتدث يف فيلم "الفيل األزرق"  األمناط املتعلقة بشكل اإلضافة والتضييق والتغيريات 

اة  و كأدكرانيساسي  إدراسة و جعل  وضوعنفس املعلى رواية ال من ه لانتقحيمل ا الذي
 يف هذا البحث.مع سكينها حتليلية 

 أسئلة البحث  .ب
 بنظرية فيلم "الفيل األزرق" ال و الرواية يف احلبكات إكرانيساسي ل اشكأما  .١

 ؟فاموسوك ا�سيت
  بنظرية الفيل األزرق" فيلم "ال الرواية و يف لشخصيات اإكرانيساسي ل اشكأما  .٢
 ؟ا�سيت اموسوكف
بنظرية فيلم "الفيل األزرق" ال الرواية و  يف لفيات اخلإكرانيساسي ل اشكأما  .٣
 ؟ا�سيت اموسوكف

 أهداف البحث   .ج
  بنظرية فيلم "الفيل األزرق" ال و الرواية يف بكات احلإكرانيساسي ل اشكأملعرفة  .١

 .ا�سيت اموسوكف
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 بنظرية لم "الفيل األزرق" يفال  و  الرواية شخصيات يفلاإكرانيساسي ل اشكأملعرفة  .٢
 .ا�سيت كاموسو ف

بنظرية  "الفيل األزرق" فيلم ال الرواية و يف لفيات اخلإكرانيساسي ل اشكأملعرفة  .٣
 .ا�سيت اموسوكف

 فوائد البحث  . د
 على البحث من هذا  هانتائج  ائد البحث اليت ميكن استخالصتتكون فو 

 . تطبيقية الالفوائد  مها الفوائد النظرية و، فائداتن
 الفوائد النظرية .١

 على خاصة يف تطوير األدب  هأن توفر نتائج متعمد هذا البحث ،نظر�
هذا البحث متوقع ، ابإلضافة إىل ذلك . كرانيساسي)إ( حتليل الروا�ت املصورة

بني  ة ) اجلديددراسة التحويلية( كرانيساسيإاخلطاب املتعلق بدراسة  ضافةإبقادرًا 
 . يف املقبلللباحثني  جعار املكهذا البحث   يكونان  ميكن م ومع األفالالرواية 

 تطبيقيةالفوائد ال .٢
 أ). للباحث 

و   توسط لتمرين كرانيساسي، معإم و اخلطاب يف حتليل ). يعمق العلو ١
 .يف حبث العلم األديب ز�دة ملهارة الكتابة

كرانيساسي (ركوب النقل من إنظرية استخدام على ). يستطيع الباحث ٢
 . حول األمور املتعلقةلم) الرواية إىل الفي

 و القارئب). للمجتمع ا
 . ديدة ). يكون خطاب الزائدة اي ج١
 جع يف إجزاء البحث مستقبل.احسبما املر  ).٢

 اتاملصطلح   ديدحت  .ه
 كرانيساسيإ .١
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أو   ، احلواراخلطاب أحد ، أي عملية نقل ةتغيري العملية هي كرانيساسي إ
، ميكن تفسري كل عامىل شاشة كبرية أو فيلم. بش التحويل من رواية إ

إىل آخر. تقدم واحد حتول بني خطابني أدبيني من شكل  على أنهكرانيساسي إ
نظرية  كهي   األخرى واحلوار املقارن مع  السياق األدب عن  ةكرانيساسيإدراسة 

قصة قصرية أو رواية أو عمل  ، سواء كان صورة فيلمحتول العمل األديب إىل
ستنباط، إىل حتويل الرواية إىل الفيلم. فال هريفالتع فإ�سيت يتضييق آخر. دب األ
حتول  أما عمليتها هي .فيلمالكرانيساسي مبعى حتويل أو نقل الرواية إىل صورة إ

الرواية إىل علم الصورة املتحركة و املتسلسلة (أغوستني و  يفلغة الكتابة املوجودة 
 .)٢١٥، ص. ٢٠١٨زواوي، 

 تضييق .٢
 تصغريهاد أو أو قص املشاهتضييق لالديها عملية كرانيساسي إيكون 

، لذلك من العديد اعتربت غري مهمة للعرضهناك  ،. يف اختيار األحداث أيضا
شخصية ، يف اختيار اليف الفيلم. ليس هذا فقطاملشهد  أغفل املخرج بعض

ملخرج بتضييق بعد التوزين األشياء  ، ميكن القيام ةكرانيساسيإعملية يف  احلكاية
 األدبيني.ذلك اخلطابني  الكثرية من عناصر

 إضافة .٣
ب قوي. على سبيل  هلا سبإكرانيساسية أتكيدا يف عملية  ات اإلضاف

، هناك اجلوانب املهمة اليت جيب أن الفيلم املخرججهة من النظر على ، املثال
، فإن اإلضافات اليت حتدث ال ك عينة. ابإلضافة إىل ذلاملعناصر التتضمن إضافة 

ن اإلضافات املوقع مل تكون مع اإلرادة  إ وتعقيده.ية العمل تزال تويل اهتماما ألمه
تشمل  أن يزال حصل جوهر القصة األصل. املصنع الفليم فحسب، بل لبد
عقدهتا و  إضافة القصص وإكرانيساسي كاإلضافات اليت حتدث يف 

 اجلو. اخللفيات و  و الشخضيات 
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 تغيري األمناط .٤
  ببعض العناصر الداخلية  ات الختالفان ميسح ابأيًضا كرانيساسي إميكن 

الرواية  كًيا  الرواية ليس أصل أحد ، حبيث أن الفيلم القائم على بني الرواية والفيلم
  . ة األساسية ، يظل موضوع الرواية أو رسالتها هو النقطوسردها. ومع ذلك 

مع عناصر الال ميكن تصور مجيع الروية األصل  ألن اتالتغيري هذه حدث 
احلبكة أو كرانيساسي عن إ عملية التغيريات يف  ميكن ا.كله  فيلمالإىل  ها جوانب

 ذلك.غري وما أو اإلعداد الشخصيات القصة أو 
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 الثاين  فصلال
 اإلطار النظري 

 األدب املقارن .أ
النظر�ت   معمن الدراسات كثري ، هناك  األدبية يةالتحليل دراسة اليف عامل 

عن نظرية  ألدبية. إناألعمال ا يةعنتحليل ال على مدخل الدراسة هااليت تستخدم
بعضها هلا بل ، ذاهتانفس على األدبية ليست نظرية قائمة دراسة األعمال 

نفس على تدخل اخلريطة البعض اآلخر  و .عالقات متأصلة مع بعضها البعضال
يف مقال  ألول مرةاألدب املقارن نشر سانيت بوف ). ٢٠١٠ ،سوسينوالنطاق (

. ويوضح أن فرع ١٨٦٨عام  Revue des Deux Mondesجلة مبُنشر الذي 
ر يف فرنسا. مث يف القرن  يف أوائل القرن التاسع عش ازدهر األدبية املقارنة  ةالدراس

 Revue Literatureجملة  ت نشر  قارن عندماأتكيد األدب املحدث ، العشرين

Comparee  ١٥-١٤، ص. ٢٠٠٥(دامونو،  ١٩٢١ألول مرة يف عام.( 
طاق راسات اليت كانت معروفة على ناألدب املقارن هو واحد من الد

واسع يف العامل األكادميي لألدب. نشأة األدب املقارن ينبع من ارتفاع مقار�ت 
 املقارن هو فرع من فروع العلم يدرس املقارنة بنيالدراسات األخرى. األدب 

حدود الدولة. من أمة أخرى أو خارج مع عملني أدبيني أو أكثر، بني أمة 
املقار�ت بني عناصر خمتلفة لتحديد الدراسات عن هذه  بشكل عام، تكون 

كما قال   ). ١٦، ص ٢٠١٩، رمحية ( بعض أوجه التشابه واالختالف بني األدب 
أن األدب  ه، كشف"Pegangan Penelitian Sastra Bandingan" ابه يف كتدامونو 

، ٢٠٠٥(دامونو،  اخلاصة  ة نظريمنه األدبية ال ينتج  ة املقارن هو �ج يف الدراس
 . ) ١ص. 

، يشرح األدب املقران) يف كتابه ١٦-١٥، ص  ٢٠١٣نور خالص (
العرب املؤلفني العديد من لقد يرى  و، قارنة املدبية األ ةدراسالإحلاح وجود عن 
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و لكن قل أن  .بل خطري جدا ،الذي كتبوا يف األدب املقارن أن هذا العلم مهم
األدب  ذا العلم أو خطورته.جنح أحد من الكتاب يف أن يقنع الناس أبمهية ه

، مهم يف دراسة التاريخ األديب )١٩٩٢حسب الدكتورة غنيمي هالل ( املقارن،
ألنه مكمل للتاريخ األديب. من النقاط اليت جتعل  ومطلوب يف النقد احلديث

األدب املقارن مهًما وضرورً� يف دراسة األدب هو أن األدب املقارن يكشف عن 
 ). ١٨ص. ، ٢٠١٣، خالص األدب الوطين (جوانب وخصائص أصلية يف

قران. لذلك يُفهم أن  ألدب املابيف اللغة العربية تلك الدراسة يُعرف 
حيث رنتها. قتمن خالل هو دراسة لألعمال األدبية  املقارن ب دمصطلح األ

) فان األدب املقارن هو ٢٠١٤يف رمخنشة (، رمياك، أحدهم اراء العلماءبعض 
حدود البلد و دراسة العالقات بني األدب مع جماالت دراسة األدب خارج من 

وسيقية، و  علوم و املعتقدات مثل الفن، الرسم، النحت، املوسيقى، املأخرى من ال
، و الفلسفة و التاريخ، و العلوم اإلجتماعية، السياسية، اإلقتصاد، علم اإلجتماع

 ص ابلدولة مع هو يقارن بني األدب اخلا األدب املقارنأن ختصار، الغريها. اب
 ). ١٤ .، ص٢٠١٩، رمحية(، و يقارن األدب ابجملالت األخرى ىاألدب األخر 

تومو، ان األدب املقارن هو جمال العلمى  ، وفقا هلالبحث نفس يفمازال 
الذي يتصمن على ثالثة. اولىها، األدب املقارن القدمي. و هو األدب املتعلق 

. و هو األدب املتعلق ابلنصوص بدراسة املخطوطات. مث األدب املقارن الشفهى
الشفهية اليت يتم تسليمها من الفم إىل الفم و من جيل إىل آخر و من مكان إىل 

فاآلخر هو األدب املقارن احلديث. و هو األدب املقارن املتعلق ابلنصوص  . آخر
 ). ١٤، ص. ٢٠١٩األدبية احلديثة (رمحية، 

نشطة أ و عملية منفإن األدب املقارن ه ،غامني هاللدكتور حبسب  و
 ، خالص، حيث جيذب العمل األديب أعماًال أخرى (اليت تتم عن طريق املقار�ت 

قد قرأ أعماًال أدبية   ةدبياألل اعمبعض األألن مؤلف ). وذلك ٥ص.  ،٢٠١٣
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مشابه لألعمال على أتليف عمل أديب على ذلك مما يشجعه  ا تأثر مث مأخرى 
عطاء معىن إ دأ فهم و دب املقارن هو مبمبدأ الرئيسي لألان األدبية األخرى. 

تفاعل أو امتصاص أو حتويل كلعمل املعين. من املتوقع أن يكون العمل مبثابة  ا
 ألعمال أخرى.

وجرام.  فعلى اهلاي ة ارناملق ية األدب ة حتاول دراسعلى شكل األساسي، 
، بينما يسمى العمل  يلهو عمل أديب يصبح خلفية والدة العمل التاهايفوجرام ف
من التفسريات و ). ١٧ . ، ص٢٠١٦، �نيت( ابلعمل التحول حويللتا

و حماولة  أن األدب املقارن ه ، ، ميكن االستنتاجاآلراءاليت قدمها  ات املختلف
نشأت من دولتني أو أكثر، فرتتني أو يت ال، عمال أخرىاألعمل مع الجلذب 

 عينة أو أدب مع علوم أخرى .املزمنية  ، أو منأكثر
 طايب التحويل اخل  .ب

و أن ذلك جهود   األعمال األدبية مهم جدا. تطوير أن يف عامل األدب، 
التنمية ضنينا شديدا بقيمة و يرقي عن أعمال األدبية كي تنشأ و تطور إىل سبيل 

 تغيري  ان حتويل اخلطايب هو يعد ) ٢٠١٧(ساتياون، ، يف دامونو. وفقا لأحسن
من جهود  طايب على أحديقولب حتويل اخلفين إىل نوع آخر. النوع أحد من 

و  األدب قيمة مهم جدا لتحسني اجلطايب يف عامل األدب. إن التحويل التنمية 
اكتشاف الذات لبناء  التأمل و حبيث ميكن استخدامه كوسيلة للتعبري ويرقيها 
 ).١  . جديدة (صاألدبية ثقافة 

، و الذي  آخرخطاب و تغيري من خطاب أديب إىل هحتويل اخلطايب 
كرانيساسي، موسيقىي، متثيلي، كتايب و غريها  إعددا كأنشطة األدبية مت  يؤنتج عن

يف حتويل اجلطايب سيكون هناك تغيريات ألن  .)١، ص. ٢٠١٧(ساتياون، 
و كان التكييفات اليت  احلوار الفين األصلي جيب أن توفيقهه إىل احلوار املقصود.

وار الفن بقصد كي تؤنتج احلحتدث متكن خرج بعيدا عن حوار األصلي، 
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الك، يف حتويل اجلطايب، أن حتويل أحد احلوار الفن األصلي إىل . و مع ذاجلديد
و ما يكون نتيجة   احلوار املقصود سيكون يؤخذ م أهم يف القصص متضمنا فيه

 من عناصر ذلك احلوار الفين. 
هو تغيري من خطاب أديب إىل مما قدم األعلى، تحويل احلوار أن تعريف ال

لغة أحد النقلها من اي   هاميكن ترمج  يس فقدلاألعمال األدبية  نأخطاب آخر. 
إىل أنواع إما حتويلها  تعين، و تغيريها، بل ميكن أيًضا نقلها فحسب غريهاإىل 

هو مثل املوسيقية من الشعر، حيث و . ات اآلخرينخطاابت أدبي  أوخر الفن آ
 األنشطة مثل هذه فكانت عمل تتحول إىل موسيقى.  تسعى قصيدة إىل أن 

، سواء عندما يتعلق األمر ابألدب من القدمي حتدث منذ فرتة طويلة يف كل مكان
 ).١٠٧-٩٦، ص. ٢٠٠٥(دامونو،  الشعيب والكالسيكي

 ينتج عنأبن نقل من عمل أديب إىل آخر هي  ة اخلطابي يةالتحويل عملية 
ل العمل األديب إىل اشكأالعمل األديب. إن نقل أشكال من  اجديد شكال

إىل شيء جديد. دامونو  أو نوع هو تغيري يف شكل اخلطاب  ىخر أل اعمأ
)٢٠١٢( ،“Alih wahana memang menuntut perubahan watak, ciri, atau 

‘pesan’-tidak akan pernah mempertahankan hakikat yang lama ke habitat 
yang baru. Setiap hasil alih wahana, dengan demikian, selalu merupakan 

karya yang baru” )٢٤  . ص.( 
 الرواية و الفيلم  .ج

 الرواية .١
قصص ك  الكتايب شكل نثر بالرواية هي إحدى نتائج األعمال األدبية 

، تعين فيها. بشكل عام املتشابه  حتتوي على عناصر خيالية أو مقاالت سردية
، وما ابلعديد الشخصيات  قدة، وقصة نثر طويلة ذات حبكة معهي  الرواية 

ما يصبح االختالف بني الروا�ت والقصص القصرية، هو هذا و  ىل ذلك.إ
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الصفحات وغريها (نورجيانتورو ،  طول  وطول القصة والنوع مثل شكليات 
 ). ٩ .، ص ٢٠١٢

  خصائص  ا فيه اليتالرواية هي شكل من أشكال العمل األديب أن 
عن األعمال ما مييز الروا�ت ف، ىخر قارنة ابألعمال األدبية األاملاخلاصة 

 سلسلة حتكي  أو  ياليت هي سرداحلوار ة األخرى هو طريقة التسليم األدبي
  الرواية  يف احتمال وجود من الرغم على ،واحد فواحد األحداث  من معينة

  املؤلف  حياول عندما خاصةً  وصفًيا، تصويرًااو  ،شيئ لألحداث  صورًا  سنجد
 .معني موقف حالة  أو  جو وصف

لية تقدم جوانب أكثر عمقا يف  ية هي قصة خياعام، أن الروا بشكل
احلياة األنسانية تتغري ابستمرار و هي كيا�ت ديناميكية ذات معىن (رمحية،  

هي قصة نثر خيالية تقدم   ى،أعل  يف كما هو موضح ).  ١٧، ص. ٢٠١٩
.  ، كحياة اإلجتماعي اي غري ذالك حياة اإلنسان عنجوانب خمتلفة 

ة أكثر تعقيًدا من أيًضا أب�ا أعمال أدبي ةرواي، تُعّرف الابإلضافة إىل ذلك 
بعض األشياء املهمة واملثرية من حياة  ب، واليت تناقش فقط القصص القصرية

 .قصريلوقت املرء 
، ولكنها  الطويل يايل النثر اخلأ�ا  ةتفسري الرواي ، علىميكن أيًضاو 

القات بني  على احلقيقة اليت ُتسرح الع منطقية وحتتويالرواية عادًة تكون 
 ، الرواية هي عمل أديب يفإبجياز من تعريف األعلىو احلياة الواقعية. ر أالبش 

على سلسلة من احملتوى كتاب،    أحد يف امت جتميعهو سردية اليت   يةشكل كتاب
ة تولد قصة حقيقي ذات مرة و يف مرة القادمة كشكل ة تكون خيالي، األحداث 

تم إخفاؤها  ت ةدبية هناك قيماأل، يف األعمال اخليال. ابإلضافة إىل ذلك 
كون  ، وميكن أن يها اجلمالية إىل األعمال األدبية، حبيث تضيف قيمت عمًدا

  للقراء. �فعااألدب أيًضا مفيًدا أو 
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 الفيلم  .٢
و واحد من إحدى اعمل األديب الذي أعرب مع الفن ان الفيلم ه

تسلسلة. صورة، الصوت، و احلركة الواحدة و املخالل المن  تشكليخر، اآل
مثل  يف األساس، الفيلم  هو عمل أديب يتم التعبري عنه مع حوار الفن أخرى. 

(أغوستني و زواوي،   فن األديبو فن الرسم، فن املسرحية، فن املوسيقي، 
بني اخلطاب الفين بوثقة الفيلم هو نتيجة فأيضا يعرف  .)٢١٩، صز ٢٠١٨

األدبية نتيجة عن هجني  :ثريا ما ذكر االفالم كعملية، عالمي. وهكذااإل و
 .من حوار الفن بعدد

، وهو عبارة  Celluloid وسيلة ختزين الصور أو ما يسمىكالفيلم  يكون 
حساسة  (طبقة كيميائية  Emulsi، عن صفيحة بالستيكية مغطاة مبستحلب

البصرية   مبعىن العروض السمعية و ، يُفهم الفيلم النظرهذه جهة من  للضوء).
سرعة دوران قطع كان و    الصور املتحركة.  من قطع عنع ا قطمرتب ب على أنه

 ).١٨-١٧، ص. ٢٠١٦، رمحان صورة (  ٢٤  هو الصورة يف اثنية واحدة 
و  املوسيقى فنون ، مثل من الفنون املختلفة ركب بارة عن معهو الفيلم 

. الفيلم هو تصوير السينمائي و تصوير الفوتوغرايف و املسرحي البصري و
السمعي البصري ري التصال اجلمهكل وسائط اقايف على شوث عمل فين
شريط يف  السينمائي من خالل تسجيلهعلى أساس مصنوع 

األنواع   أو ما شابه ذلك يف مجيع األشكال وفيديو أو   (seluloid)تسجيل
سقاط إل معرضحيث ميكن  ،األحجام من خالل عمليات منفصلة و املراحل

، وعنوان  العنوانمنهم  ه عناصر تضمن . تأو شاشة الكبرية امليكانيكي 
، وما  ملمثل و املمثلة، واملوظف، وااملخرج اي املديرمثل   (crident title)النق

،  العقدة اي احلبكة ، اي القمة موضوع الفيلم، واملكائد، والذروةمث  .إىل ذلك 
 والشخصية.  واملقطورة،واإلعداد، وامللخص، 
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حتدث   يةة اإلنسانعبارة عن صورة حلياهو أحد ال، الفيلم على اإلجياز
، ميكن أن يراه اجلميع يف أي شكل مسعي بصري علىمن حولنا. يصب  كثريًا

و ليس فقد حبسب ان يشهد علمة الناس، بل   .عموما وقت ويف أي مكان
مث التخلص من األشياء  .يةميكن أيضا استخدامه كمثال إجيايب و قيمة أخالق

 السلبية اليت ميكن أن تضر ابلبشر.
 الرواية و الفيلموهرية يف العناصر اجل .٣

العناصر اجلوهرية هي العناصر اليت تبين العمل األديب. العمل األديب 
هو يف األساس خطاب داخلي مستقل يتم فيه بناء الكلية بواسطة عناصر  

ببعضها البعض. تعطي العناصر اجلوهرية االستدارة هليكل  ترتبط ارتباطًا وثيًقا 
ناصر اجلوهرية ابملخطط أو اخللفية أو اإلعداد العمل. بشكل عام ، ترتبط الع
 والشخصيات أو التوصيفات.

العناصر اجلوهرية هي العناصر اليت تبين العمل األديب. العمل األديب 
لكلية بواسطة عناصر  هو يف األساس خطاب داخلي مستقل يتم فيه بناء ا

ستدارة هليكل  ترتبط ارتباطًا وثيًقا ببعضها البعض. تعطي العناصر اجلوهرية اال
عداد العمل. بشكل عام ، ترتبط العناصر اجلوهرية ابملخطط أو اخللفية أو اإل

 والشخصيات أو التوصيفات.
يقرتب هذا البحث من العناصر اجلوهرية ملوضوع الدراسة. ومن 

ناصر يقوم الباحث بفحص االختصارات اخلاصة ابلعناصر  خالل هذه الع
لعناصر اجلوهرية اليت ستتم مناقشتها يف شكل املهمة يف الروا�ت واألفالم. ا

 ت. تشمل هذه العناصر: احلبكة أو اخللفية أو اإلعداد والشخصيا
 ). احلبكة ١

جادل ستانتون أبن احلبكة هي قصة حتتوي على سلسلة من 
ة بناًء على السبب والنتيجة. احلبكة أو احلبكة هي  األحداث املرتابط
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ل مراحل األحداث لنسج سلسلة من القصص اليت تشكلت من خال
ئًما  قصة يقدمها املمثلون يف قصة. ال تقدم حبكة أو حبكة العمل دا

، وأحياً� يتم عمل احلبكة أو احلبكة  ا لألحداث تسلسًال زمنًيا ومتماسكً 
 ).٢٠١، ص  ٢٠١٢انتورو ، يف قصة بشكل عشوائي (نورجي

أو   كانت روا�ت احلبكة جزء مهم يف بناء األعمال األدبية سواء  
مل األديب بشكل مثايل. يف  ، لن يتم تشكيل العبدون حبكةأفالم. 

توي احلبكة على أجزاء  ، احلبكة هي أساس األعمال األدبية. حتاخلتام
،  ركة اهلابطة تقليدية، وهي البداية، واحلركة الصاعدة، والذروة، واحل

 .(beginning, rising, action, climax, falling, ending) والنهاية 
، ومها احلبكة  احلبكة يف الرواية إىل جزأينعن هدسون  سميق

). احلبكة الفردية  ٢٠، ص. ١٩٩١ا�سيت، الفردية واحلبكة املزدوجة (
، يف حني أن احلبكة  حبكة حتتوي على سطر قصة واحد فقطهي 

و إذا نظر�   أكثر من سطر قصة واحد. املزدوجة هي قصة حتتوي على
اع. أوال، احلبكة تدين  ثالثة أنو  ينقسم إىل ،عن ترتيب األحداث 

  األحداث التارخية. اثنيا، احلبكة املتجددة. اثلثا، احلبكة اإلخندارية. 
 ). ٢١٧، ص  ٢٠١٨(أجوستني ، الزواوي ، 

م املقدمة. وتتمثل مهمتها يف  تُعرف املرحلة األوىل من القصة ابس
ا أنه  توفري املعلومات والتفسريات املتعلقة ابإلعداد والتوصيفات. كم

، أي  . املرحلة الوسطى هي مرحلة القصةيدخل الصراع شيًئا فشيًئا 
اخلالف. من خالل هذه املرحلة يتم عرض التناقضات والصراعات حىت 

يعرض القصة الرئيسية  تصل إىل ذروة القصة. هذا القسم هو أيًضا قسم 
، املرحلة الثالثة هي مرحلة  أخريًا مع الكشف عن املوضوع الرئيسي.

يجة ذروة القصة. حيتوي هذا  الل. مرحلة تعرض مشهًدا معيًنا نتاالحن
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القسم على �اية القصة أو احلكاية اليت ميكن أن تكون إما �اية سعيدة  
ناك نوعان آخران من  ن النوعني، هأو �اية حزينة. ابإلضافة إىل هذي

، ص.  ٢٠١٩(فينا،  سوية املغلقة والتسوية املفتوحة، ومها التالنها�ت 
١٩-١٨.( 

 ). اخللفية٢
اإلعداد هو وصف للوقت واملكان واجلو حلدث يف القصة. ميكن  
أن يكون وصف املكان مادً� ، واقعًيا ، واثئقًيا ، وميكن أيًضا أن يكون 

األحداث يف عمل خيايل ، إما يف شكل وصًفا للمشاعر. أي حتديد 
 مكان أو وقت أو حدث ، وله وظيفة جسدية ووظيفة نفسية. 

، وهي  ، يتم تقسيم املكان إىل ثالثة عناصر رئيسيةامبشكل ع
، واإلعداد املتعلق ابلبيئة  حتديد املكان، واإلعداد املرتبط ابلوقت

 ٢٠١٨اوي ، االجتماعية اليت يتم فيها سرد األحداث (أجوستني ، الزو 
) . حياول اإلعداد شرح ما إذا كان احلادث قد وقع يف املنزل ٢١٨، ص 

أيًضا بيئة وجو   فندق أو يف مكان آخر. يشرح اإلعدادأو يف كوخ أو يف 
، اإلعداد هو املكان الذي تقف فيه القصة واملؤامرة احلادث. ابختصار

،  زمان واملكان لبيئة أبكملها، والوالشخصيات يف الرواية مبحاولة شرح ا
 والقصة.

 من خالل الصور املتحركة  تُعرض خلفية الفيلم بصر�ً 
)animation(اهد على الشاشة البيضاء كما لو كان  ون ما ُيش ، حبيث يك

). ميكن أن نستنتج أن اإلعداد هو حالة  ٢٠، ص. ٢٠١٩فينا، واقًعا (
ة  مكان وفضاء ووقت القصة يف كل من الروا�ت واألفالم. يشمل البيئ

اجلغرافية ، واألسرة ، والعمل ، واألشياء واألدوات املتعلقة ابملكان الذي  
 اجلو ، والفرتة التارخيية. تدور فيه القصة ، و 
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 ). الشخصية٣
الشخصيات هم أفراد خياليون خيتربون أحدااًث أو أحدااًث يف  
أحداث خمتلفة يف القصة. يرتبط وجود الشخصيات يف القصة خبلق 

هذه احلالة تلعب الشخصية دورًا يف خلق الصراع يف قصة الصراع، ويف 
مثل أو الشخصية يف  خيالية وحبكتها. يشري مصطلح الشخصية إىل امل

القصة بينما يشري التوصيف إىل الطبيعة أو الشخصية أو الشخصية اليت  
 ية املوجودة. حتيط ابلشخص

شخصيات القصة أو الشخصيات هم األشخاص الذين يظهرون 
ردي ، أو دراما يفسرها القارئ على أ�ا تتمتع بصفات  يف عمل س

الكالم وما يتم فعله يف  وميول أخالقية معينة كما يتم التعبري عنها يف
). بينما تتضمن التوصيفات مشكلة ١٥ .، ص ٢٠١٦الواقع (رمحن ، 

من هي الشخصية يف القصة ، وكيف هي الشخصية وكيف يتم وضعها  
صة حبيث ميكن أن تعطي صورة واضحة  ، وكيف يتم تصويرها يف الق

 للقارئ.
الشخصية هي فرد لديه مسات ميكن للقارئ أن يعرفها وكذلك 
ا  طبيعة القارئ يف الواقع. تنقسم الشخصيات إىل نوعني ، ومه

الشخصيات الرئيسية والشخصيات اإلضافية. فيما يتعلق ابلشخصيات 
صورة الشخصية  والتوصيفات ، أي إظهار شخصية الشخصية وإنشاء 

من خالل دورها ، فإن الشخصية أو الشخصية تتكون من شخصيات 
ادة ما يكون األمر بسيطًا جًدا وال  دائمة وشخصيات داعمة. أوًال ، ع

يظهر تطورًا شخصًيا. اثنًيا ، هي شخصيات ذات مزاج ودوافع معقدة ،  
، ص.  ٢٠١٩رمحية، عادة ما يكون هلا مسات خاصة وتفاجئ القارئ (و 

٢٧.( 



٢٣ 
 

  
 

 كرانيساسيإ  . د
بعملية حتويل العمل إىل صورة فيلم. سواء كانت  كرانيساسي إهتتم نظرية 

وجهة نظر ا�سيت ، يضيق عمل أديب آخر. ومع ذلك ة أو رواي قصة قصرية أو
كرانيساسي إهذه النظرية للعمليات املرتبطة بتحويل الرواية إىل فيلم. جيادل أبن 

هي كرانيساسي إيعين تغيري أو تقليص عملية الرواية إىل صورة فيلم. بينما عملية 
أغوستني و زواوي،  بعة (عملية تغري اللغة املكتوبة يف الرواية إىل صور متحركة متتا

 ).٢١٥، ص. ٢٠١٨
منفردة بل كرانيساسي إ، ال تقف نظرية نطاق دراسة األعمال األدبيةيف 

النظرية الداعمة ال تزال يف عامل و تلك . وراءها تتبعها دراسات أو نظر�ت داعمة 
التكيف أو  نظرية هي أساًسا يف كرانيساسي إمماثل وهي يف نفس اجملال. نظرية 

ختضع لنظرية  حتويل اخلطايب . يف حني أن نظرية التكيف أو لتحولنظرية ا
ذكر  االستقبال األديب. يكمن االختالف يف حدود ومواصفات كل دراسة نظرية.

عمل  األديب عنيف عملية إعادة تدوير عمل  " أنفيلموال  ةيف كتابه "الروايا�سيت 
على ات تغيري ، وتشمل هذه الكون هناك عدة تغيريات يف العمليةيآخر، س

-٦٠، ص. ١٩٩١ا�سيت، (التضييق، اإلضافة اي الز�دة، و التغيري األمناط.
٦١.( 

الناجتة على سبب  فيلموال ةعلى االختالفات بني الروايكرانيساسي إتؤكد 
ا�سيت عن االختالفات املنهجية وهياكل اخلطاب للروا�ت واألفالم. يوضح 

والتسلسالت �ت هي الكلمات ) أن األدوات الرئيسية للروا٦٠، ١٩٩١(
، بينما تتكون األفالم من جمموعات أكثر تعقيًدا مثل الصوت والبصرية.  السردية

األفالم هي اما ، عمل الفرديية فردية وهي نتيجة الالروا�ت هي عمليات إبداع
نتيجة عمل العديد من األشخاص وفرق اإلنتاج واحملررين واملنتجني واملخرجني وما 

 إىل ذلك.
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هذا ألن فآخر سيشهد تغيريات.  شكل أن التحول من شكل إىلكيدا، أت
اليده  ، ولكل منهم تقكيف مع الوسائط املراد استخدامهاالعمل األويل جيب أن يت

، فإن عملية النقل أو التبييض من رواية إىل الشاشة  أوضحنا سابًقا اخلاصة. كما 
الفيلم. فيما يلي شرح  ستؤدي دائًما إىل تغيريات خمتلفة يف ، فيلم،الكبرية

  حتدث يف عملية التحويل اإللكرتوين إىل اإلنرتنت:للتغيريات اليت
 التضييق .١

ن،  فالم وكتاب السيناريو واملخرجو ، قام صانعو األ بشكل عام
رب مهمة ليتم  ، بفرز األجزاء واجلوانب اليت تعتيف عملية التكيف

ات الصفحات ، فإن رواية يبلغ مسكها حوايل مئعرضها. بعبارة أخرى
سوف تتعرض للتخفيضات أو االنكماش.  عند تكييفها يف فيلم 

الرواية تعترب غري مهمة   والسبب أن بعض املشاهد أو املشاهد يف
خرجون حذفها. وهذا ينطبق أيًضا على ، لذلك قرر املوضرورية

 عناصر التوصيف واملؤامرة وغريها.
عدة و االنكماش على ، يعتمد التخفيض أإ�سيتوفًقا لـ

ليست هناك  ، افرتاض أن هذه العناصر ليست مهمة و أسباب. أوًال 
مجيع العناصر  ، ابإلضافة إىل أنه ال ميكن نقل حاجة لعرضها يف الفيلم

قصة إذا قدم ، هناك احتمال تشويش السيناريو أو الاثنًياإىل الفيلم. 
، هناك اختالفات بني األفالم والروا�ت، حيث  هذه العناصر. اثلثًا

، للفيلم مدة تؤثر على  فالم قيود فنية ومتوسطة. رابًعان لأليكو 
 .(audience)اجلمهور أو اجلمهور

بعض  ، يعين االنكماش إزالةكرانيساسيإ، يف عملية يف اخلتام
العناصر اليت تعترب غري ضرورية. هذا يعين أنه لن يتم العثور على كل 

ر  ف عناصل احلذ، والعكس صحيح. يشم  الفيلشيء يف الرواية يف
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، اإلعداد وما إىل ذلك خمتلفة مثل احلبكة، القصة، التوصيفات 
 ).٢١٥، ص. ٢٠١٨(أغوستني و زواوي، 

 اإلضافة   .٢
تتم اإلضافات عادًة بواسطة كتاب السيناريو أو كتاب  
السيناريو أو املخرجني من خالل النظر يف عملية التكيف يف  

القصة،  فإن اإلضافات إىل احلبكة، و املستقبل. ومع ذلك، 
، واجلو من قبلهم تكون دائًما مصحوبة  دوالتوصيفات، واإلعدا

ا�سيت جيادل  أبسباب معينة للقيام بذلك وال تضيف بشكل جمرد.
هلا دائًما  كرانيساسي إ) أبن اإلضافات يف عملية ٦٥-٦٤، ١٩٩١(

 أسباب.
، بصرف النظر  كرانيساسيإاإلضافات اليت حتدث يف عملية 

جيب أن تنتبه أيًضا إىل أمهية العمل وتعقيده.  ،عن وجود أسباب قوية
كرانيساسي إتشمل األشكال املختلفة لإلضافات اليت حتدث يف 

لقصص واملؤامرات والتوصيفات واإلعدادات واجلو. ليس من إضافة ا
النادر أن يوجد يف الفيلم جوانب عديدة ال تظهر يف الرواية.  

 واية. كشخصية تظهر يف الفيلم ولكنها ليست يف الر 
 التغيري االمناط  .٣

، تسمح عملية  يةاإلضاف و عملية التضييقية ابإلضافة إىل 
عينة. والسبب هو أن عملية  أيًضا حبدوث تغيريات مكرانيساسي إ
ككل تغري وسائط اخلطابني. من رواية يف شكل كلمات  كرانيساسي  إ

، يف عملية  شكل مسعي بصري. ابإلضافة إىل ذلك إىل فيلم على 
حيتاج صانعو األفالم إىل تقدمي العديد من االختالفات  ،كرانيساسيإ

هي يساسي كرانإاملختلفة يف الفيلم ، حبيث ال يبدو مثل الرواية. إن 
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من أشكال التفسري من قبل القارئ، أي كاتب   أيًضا شكل
، فإن االختالف بني التفسريين يسمح ابلتغيري عن السيناريو. وهكذا
 ). ٦٧ص. ، ١٩٩١ا�سيت، العمل األصلي (

ات إضافية بني الروا�ت على الرغم من وجود اختالف
، عادة ما يتم نقل مواضيع أو رسائل طبيعة الرواية بعد املرور  واألفالم

ابلعملية. حتدث التغيريات مع االختالفات بسبب االختالفات يف 
وقت ، فإن للفيلم أيًضا املستخدمة. ابإلضافة إىل ذلك األدوات 

 عرض مجيع عناصر الرواية.  ميكنه، لذا التشغيل حمدود
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 الثالث  فصلال
 البحث يةمنهج 

 نوع البحث ال .أ
صف و النوعى، الذي  املنهج الوصفي و املنهجمن أنواع  بحث العلمالن هذا اك

ابلكلمة املرتتبة، كما   صف الباحثو مث  ،كرانيساسي على نظرية فاموسوك ا�سيتإظاهرة 
ستخدام موضوع البحث  اب نتج  فهذا البحث). ٢٦، ص. ٢٠١٢( أوضح مع سوورخي 

الفيل رواية الستخدمه الباحث و هو ارواية. موضوع البحث الذي الشكل  غري حي على
إخراجا مبروان حامد. هدف هذا   فيلم على أحد العنوان المحد مراد و املكتوب أب األزرق

يف عيا كرانيساسي منهجيا و واقإصف الباحث على ظاهرة و على أن حل و البحث 
 موضوع البحث. 

صف ظاهرة  و  معكوسيلة لفضح البيا�ت  منهج الكيفيستخدم الباحث ا
  ة لدراس  ات متغريات حبثيكبصرية  مسعيةو صور  على شكل كلمات وكرانيساسي إ
ان  . نظرية فاموسوك ا�سيت على رق"بعنوان "الفيل األز  فيلموال  ةبني الرواي ةكرانيساسيإ

فيلم "الفيل ال ورواية "الفيل األزرق" اليف يساسي انكر إشرح  وصف و هذه الدراسة 
وصف بيا�ت  تلوصفي النهج مهو  بحثال انهج املستخدم يف هذامل حيث أن األزرق".

ستخدم ا. لذلك مل فاموسوك ا�سيت نظرعلى وفًقا كرانيساسي إظاهرة على  يات البحث
البيا�ت التحليلية  عنم ستخدم الفها، بل ألرقام أو احلساابت اب هذه الدراسة الباحث يف 

 املوصوفة يف شكل كلمات أو مجل سردية. 
كمدخل مع البيا�ت  ستخدم الباحث على مراجعة األدبيات جلا، بشكل عام

الوسائط األخرى  اجملالت و  التقارير و و ةاملراجعدراسة البحث، أما األنشطة فيها ب
العالقة بني مراجعة  ف). ٢-١، ص. ٢٠١٤(زيد، كرانيساسي إاملتعلقة بظاهرة البحث 

  لبيا�ت املتعلقة ابلتفاعل بني الروا�ت و الباحث ابمجع  وخد أ أن ذا البحث هب يةاألدب
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حتوي  ا. حبيث وضوحا  إبجياز صف و و ، مث شرح فاموسوك ا�سيتاألفالم من خالل رأي 
 تقرير البحث على مقتطفات بيا�ت معاد صياغتها لتقدمي وصف مفصل للبحث.

 ت مصادر البيا� .ب
رواية الفيل الحوار األديب بشكل النص السردي يف هي ك البيا�ت يف هذا البحث

فيلم الفيل األزرق ملخرج مروان حامد الذي  الألمحد مراد و مسعي البصري يف  األزرق
كرانيساسي. كتحليل الذي قارن بني احلواران املتفرقان  إصف أشكال من ظواهر و ظهر و 

 نقسم إىل مصدرين :اي يف هذا البحث و حتويلهما، فالبيا�ت األساس
اد، أحد كاتب املصر. مث  احلوار على املوضوع الفيل األزرق الذي كتب أبمحد مر  .١

 صفحة تقريبا.  ٣٨٥بغزارة على  ٢٠١٢دار الشروق يف السنة مع  حمررا
الفيلم على املوضوع الفيل األزرق ملخرج مروان حامد و بطولة مع كبار املمثل و   .٢

ة ككرمي عبد العزيز، خليد الشوي، و نيلي كرمي. انطلق هذا الفيلم املمثلة املصري
ه. أن هذا الفيلم انطلق ، سنتني بعد اطالق سراح حوار ٢٠١٤يف السنة  اول مراة

أبريب سينيما فرودعتييون و دسرتيبوتييون ميدانيا  مع الربتوس فرودقتييون و فيلم 
 مرجوسووار. 

ة يف هذا البحث ل البيا�ت املساعدي جعالذ ةالثناوي البيا�ت  مصادر مبا أن
املوضوع  نفس  املعلومات على متعددة مثل انرتنيت،  من مصارد تعين كتوثيق احملصول

البحث  كرانيساسي. مصادر البيا�ت الثناؤي يف هذا إالكتاابت أبمر حتليل  البحث، و 
 عين:نقسم إىل الثالثة أقسام، تا

يت تقدم عليها من العديد من الكتب ال أتيت البيا�ت اليت مت احلصول الكتب، .١
حتول اخلطاب  األدب املقارن و ، ونقل املركبات وكرانيساسيإمعلومات عن 

 األديب.
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اجمللة العلمية، املصادر اآلخرين املتعلق هبذا البحث يتواجد أيضا من اجملالت  .٢
لعامة. كدراسة السابقة ذات العلميات الوطنيات، أما من وكالة اخلاصة أي ا

 انيساسي و حتويل من الرواية إىل الفيلم.ر كإ
احلصول عليها من بيا�ت  اممتا أتيت من اليتهي البيا�ت هذه   أن ، انرتنيت .٣

التصفح على اإلنرتنت للحصول على مزيد من املعلومات واملعرفة وكذلك لتقوية 
حتويل الروا�ت إىل أفالم مثل  كرانيساسي وإحتليل  اآلراء واحلجج احلالية حول

   ما إىل ذلك. ويكيبيد� و املقاالت على الويب و
 طريقة مجع البيا�ت  .ج

 القراءة و  على طريقة بحثال  امجع البيا�ت يف هذطريقة عن  الباحث ستخدما
ظاهرة البحث الط . من أجل بس يةئاملكتب  يف دراسة  ما تضمينه تدوين املالحظات اليتال
  شكل بيا�ت  عليتوبة املقدمة فهم املصادر املك و طالعو حاول مث ، كرانيساسيإ
م الباحث بعدة اابلتايل، ق). و ٢٦٥، ص. ٢٠١٣(أريكونطو،  وصفيةالسردية و ال

 يف طريقة مجع البيا�ت. أما ابلنسبة للملخص، هم:  خطوات 
بعناية وجدية من أجل فهم حمتو�ت فعل تلك القراءة  ،مكثفة الرواية ةقراء .١

مث قارن كرانيساسي من حواره إعن نتيجة  الذي هو دقيقة للفيلم شاهد الرواية، 
 . همابين

على البيا�ت املضمنة يف عملية  جدو  البحث والل خبد البيا�ت حد .٢
 .و تغيري األمناط ضافةفيه التضييق و اإل اليت تتضمنكرانيساسي إ

أي   الل جتميع أو تصنيف البيا�ت حسب صياغة املشكلةخبصنف البيا�ت  .٣
البحث يف مجع البيا�ت واختيارها  سهيل عمليةاهلدف هو تف. أسئلة البحث

 .وكذلك التحليل والتوضيح
، مت االستمرار يف أسلوب تدوين املالحظات وهو متابعة لعملية  بعد ذلك  .٤

لبيا�ت يف كمل الباحث سجالت اأمنهجية لتقنيات القراءة والكتابة. سوف 
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األدبية املقارنة  كمؤشر لنظرية الدراسة   مناط، وتغيري مع األ، إضافةتضييقشكل 
، قم بتسجيل البيا�ت البيا�ت. ابختصار مرحلة تفسري يف فاموسوك ا�سيتلـ

 اليت مت تصنيفها يف جداول البيا�ت. كرانيساسي إحول اجلوانب يف عملية 
هذا البحث الباحث عن ستخدم ا، تقارن بني خطابني أدبيني اليت كدراسة

يا�ت حول سياق مجع الب عن اءة املالحظة ر قالطريقة مجع البيا�ت. طريقة من شكلني 
اما للشهادة الفيلم، رواية "الفيل األزرق" ألمحد مراد. يف ال، اخلطاب األديب الروائي

فيلم "الفيل األزرق" للمقارنة.  الجلمع البيا�ت يف طريقة شهادة املذكرة الباحث بم ستخدا
 : كما يلي  مجع البيا�ت يف نشطة ههو نفدة األ

 ذكرة ة املقراءطريقة  .١
كتسب فهًما عاملًيا لوصف  ياألزرق" ألمحد مراد بعناية لفيل رواية "الالقرأ  .أ

 القصة يف الرواية.
 قرأ بعناية، كلمة بكلمة ومجلة جبملة. .ب 
 كرانيساسي فاموسوك ا�سيت. إسرتجع البيا�ت املتعلقة بعناصر متغري ا .ج
 ليلها.حيموجز للبيا�ت اليت مت مجعها مث م وصف قد فسر و .د
وصًفا موجزًا  البيا�ت وفًقا للتحليل وم بتدوين املالحظات على اق .ه

 . دراستها متت اليت للمشكالت 
 طريقة شهدة املذكرة  .٢

فيلم "الفيل األزرق" الذي أخرجه مروان حامد بعناية لتفهم حبكة  الأ. شاهد 
 الفيلم.

ب. شاهد فيلم "الفيل األزرق" مرارًا وتكرارًا لفهم حمتوى الفيلم بشكل 
 ضل.أف

كرانيساسي فاموسوك  إشكل  أو نقل كرانيساسيإالبيا�ت املتعلقة بـ ع مجج. 
 .ا�سيت
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فموسوك لـكرانيساسي إد. ربط معىن بيا�ت احلوار املرئي واملسموع بنظرية 
 م وصف موجز أثناء تدوين املالحظات.قدي، مث  ا�سيت

 طريقة حتليل البيا�ت . د
، وهي تقليل البيا�ت بثالث مراحل ا البحثحتليل البيا�ت يف هذطريقة مرت 

ليل مصادر البيا�ت مبا يتماشى  حيستخالص النتائج. من خالل البدء وعرض البيا�ت وا
ًيا بني خطابني . مث قارن هيكل فاموسوك ا�سيتـ حيث نظرية كرانيساسي إمع نظرية 

رار  ت التكودالالختتم مبالحظة األعراض اليت تظهر وتتوافق مع ظواهر ا أدبيني خمتلفني و
واإلضافة   ضييقها يف اجلوانب من التخل د و حللها  زرق" مثفيلم "الفيل األال بني الرواية و 

 .ابالمناط والتغيريات 
 تقليل املعلومات .١

، وهي عملية اختيار  بعدة مراحل لبحثا االبيا�ت يف هذ تقليلمر 
املالحظات  واستخراج وحتويل البيا�ت األولية أو اخلام بناًء على 

مجع   انية. يبدأ تقليل البيا�ت حيث خلص الباحث و تسجيالت امليدوال
نتائج مالحظات القراءة أو   كان ، سواءتفسري البيا�ت عن مذكرات 

م الباحث ابختيار البيا�ت اليت تنتمي إىل عملية امالحظات املشاهدة. مث ق
  ا�ت و ختار البي ا، مث فاموسوك ا�سيتالنظرية لـ علىوفًقا كرانيساسي إتغيري 

العناصر   خدف  همة و خلص العناصر امل  طابق األمناط و  و  صنف مجعها. مث 
 غري املطلوبة.

 التعرض للبيا�ت   .٢
عرض البيا�ت يف عن طريق قيام  تتتمثل اخلطوات اليت مت اختاذها يف 

ة  أو إضاف ضييقفرتض البيا�ت يف شكل تيوصف للنتائج و يالباحث بعمل 
ج اليت ستكون تتوجيا  تني  فسر وي، مث ك ا�سيتوسو فاموفًقا لـاالمناط تغيري  وا

باحث ويفهم  ى الأ، ر دراسة. من خالل البيا�ت املقدمةلالستنتاجات يف ال
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وما جيب فعله بناًء على الفهم الذي مت احلصول كرانيساسي إمتاًما ظاهرة 
 عليه من اجملموعة اجملمعة للمعلومات والبيا�ت.

 ختالص النتائج الال  .٣
، سجل الباحث االنتظام أو أمناط الظواهر  خرياألنشاط كمرحلة أو 

ها. واخلطوات هي البيا�ت أبكمل يف املوجودات سريات أو الرتكيبات أو التف
وجز لنتائج بيا�ت  م شرح مقد و البحثة ص نتائج الدراسةم الباحث خلاق

تم التحقق من االستنتاج من خالل مراجعة السجالت مرة ي، البحث. أخريًا
 ). ١٨ .، ص٢٠١٤ ،ميليس و هربمانتطوير اتفاق بني الذات (أخرى ل
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 الرابع  فصلال
 عرض البيا�ت و حتليلها 

 عرض نتائج البحث واملناقشة حول عملية حتويل الرواية يالرابع، س باب يف هذا ال
ائج  يف أقسام النتو األزرق. الفيل سينمائي يف النسخة للفيلم ال إىل فيلم  كرانيساسيإأي 

الفرعية، سيتم تقدمي نتائج البحث يف شكل سرد وجداول. سيتم وصف مناقشة  واملناقشة
 . الفرعية التاليةاخللفية  جوانب احلبكة والشخصية النتائج و التفسري البحث 

يف رواية وفيلم كرانيساسي إمن خالل البحث الذي مت إجراؤه يف مناقشة عملية 
فيلم "الفيل األزرق" للمخرج مروان حامد هو  الأن  تاجو اإلن القول "الفيل األزرق" ميكن

بعنوان "الفيل األزرق" ألمحد مراد، واليت عندما تتحول  كرانيساسي من الروايةإعبارة عن 
 Novelاموسوك يف كتاهبا "فسيت تغيريات كما وصفتها إ�ال يقعالرواية إىل فيلم، ستلك 

dan Film." 
فيلم ال يف الرواية و كرانيساسي إملية قدم حول عملتالبحث ا ستتضمن نتائج 

و  الشخصيات،  يف احلبكة، وكرانيساسي إ،  األوىل عملية الطبقة "الفيل األزرق" ثالث 
  ، و التضييق، وهي كرانيساسيإالثالث إىل ثالثة جوانب لعملية الطبقة . تشري اخللفية

 مبعىناية، جزاء يف الرو إغفال عدة أ وهضببق الت. مناطالتغيري مع األ ، وضافة او الز�دةاإل
اإلضافة هو إضافة عناصر جوهرية يف فجزاء يف الرواية مل تظهر يف الفيلم. األأن هناك 

هو تباين  األخري تغيري األمناط الفيلم، أي أن هناك إضافات يف الفيلم مل ترد يف الرواية. 
 إىل األفالم.يف التصوير الذي يتم تنفيذه يف التصور من الروا�ت 

 بحثالسابق، حصلت هذ الالباب ف اليت مت حتديدها وإدراجها يف لألهداوفًقا 
يف و تغيري مع األمناط للحبكة والشخصيات كرانيساسي إعلى نتائج يف شكل عملية 

تصنيف عن وجه مروان حامد من خالل  فيلم "الفيل األزرق" ألمحد مراد وال رواية وال
 .مناطالتغيريات مع األ اإلضافات و  والتضييق 
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 الرواية و الفيلم "الفيل األزرق" بكةكرانيساسي يف احلإ .أ
) أن مراحل تطور احلبكة من ٢٠٤-٢٠١ ص. ،٢٠١٣قال نورجيانتورو (

الزمين، أي املرحلة األولية، املرحلة املتوسطة، املرحلة النهائية.  -الناحية النظرية
علقة أبشياء  حتتوي املرحلة األوىل من القصة على عدد من املعلومات املهمة املت

بدأ امل ا املرحلة الوسطى هي مرحلة ُتظهر صراعً مث سيتم سردها يف املراحل التالية. 
املرحلة األخرية هي و يف املرحلة السابقة ، ويصبح متوترًا بشكل متزايد.  هاظهور 

 عينة نتيجة الذروة. املشاهد املمرحلة االنفصال عن طريق عرض 
لكشف لغز جرمية قتل  زرق" على روايتهارواية "الفيل األالتؤكد  ،بشكل عام

ختلفة. حيىي طبيب امل وضاعأبحيىي وشريف صديقان مها شريف. الشخصيتان 
يحىي فجرمية قتل يتوىل حيىي قضيته. كمشتبه به   أما شريفنفسي يف املستشفى، 

 حتاول حل لغز قضية القتل اليت تورطت فيها صديقتها املقربة. 
يف تغيري �اية احلكاية. حيث أن   كوناألزرق" يفيلم "الفيل الأهم تغيري يف 

وحة، أي أنه ال توجد نقطة مضيئة يف صراع  رواية "الفيل األزرق" هلا �اية مفتال
لكن يف الفيلم جتد �اية القصة و القصة، بل إ�ا تثري صراًعا جديًدا يف القصة. 

ة نص اخلطاب نقطة مضيئة نتيجة عملية التفسري وإبداع احملول كرد فعل على قراء
 اجلديد.

ألزرق" كثرياً.  فيلم "الفيل اال رواية والإمجاًال، مل يتغري تسلسل احلبكات يف 
فيلم "الفيل األزرق" تقنيات حبكة  ال تستخدم تسلسل احلبكة يف كل من الرواية و

متقدمة من حيث ترتيب احلبكة. بشكل عام، تتحرك القصة عرب سلسلة من 
نتهاء. على الرغم من أن احلبكة الشاملة يف الرواية  األحداث حنو النهاية أو اال

فيلم التقدمة، إال أن حتويل الرواية إىل شكل والفيلم تستخدمان تقنيات حبكة م
 سيؤدي حتماً إىل تغيريات خمتلفة.
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من خالل ذروة الصراع الذي يتطور يف الرواية والفيلم، يتم التعامل مع كل من 
لى صراعات التوتر اليت تنتهي بعد ذلك يف املراحل قراء الرواية ومجاهري الفيلم ع

ليات التحويل اإللكرتوين للتدفق من حيث األخرية من القصة. فيما يلي بعض عم
 فئة االنكماش واإلضافة وتغيري اجلوانب مع االختالفات.

 التضييق  .١
كم مت شرح هذا البحث و املناقشة يف الفصل السابق من خالل الشرح  

لبيا�ت عن إكرانيساسي يف احلكبة تصنيف  و أوصاف افتفسريات أعاله. 
عملية إكرانيساسي يف احلكبة تصنيف عن وحه  . ١التضييق املوصوفة حبدوال 

 التضييق.
 . تضييقال عن وجه تصنيف احلكبه  يف  كرانيساسي إ. عملية ١اجلدول 

 بيا�ت  وصف ألجزاء الرواية اليت مل تظهر يف الفيلم منرة
 ٠٠١ ١أ به يف العمل من املستشفي العباسية ة التخدير عن غيا يقرأ د. حيي رسال  . ١
وصل إىل املستشفي، أعطى د. حيي عدد حتية من زميلة و كذلك مع بواب  برهة بعد   . ٢

 املستشفي قبل ذهابه إىل اإلدارة د. صفاء 
 ٠٠٢ ١أ

 ٠٠٣ ١أ املكاملة بني د. حيي مع ما� عرب اهلاتف بينما د. حيي يذهب إىل بيت السيد عوين  . ٣
 ٠٠٤ ١أ نسج د. حيي على بعض امللف يف احد الغرفة   . ٤
بينما د. حيي يتناول خمابرة من لبىن، كانت لبىن تذكر أحد املكان و العالمة لتجاه معه   . ٥

 غدا
 ٠٠٥ ١أ

يف وسط االستعالم عن شقة شريف مع لبىن، ذهب د. حيي إىل احلمام على سبب أمل   . ٦
 سكره

 ٠٠٦ ١أ

 ٠٠٧ ١أ م، كانت لبىن تصرح صرحة قوية على الفجأة احلما  بوله يفيف وسط   . ٧
 ٠٠٨ ١أ كا� مها بعد انتهاء من االستعالم شقة شريف ترجعان  . ٨
ذهب د. حيي إىل املكتبة املستشفي العباسية و طلبه عن مسح شريف على اشتباه مرض   . ٩

ephilepsy  
 ٠٠٩ ١أ

 ٠١٠ ١أ . صفاء شة عن قضية شريف و حالته اجلديد مع دذهب د. حيي إىل غرفة د. كيالين ملناق . ١٠
 ٠١١ ١أ غرب" بعد التقي مع لبىن  ٨عاد د. حيي إىل " . ١١
غرب" بعد دخل شريف إىل املستشفي، مث يتحادث مع حمسن عن   ٨إىل "عاد د. حيي  . ١٢

 أمر شريف 
 ٠١٢ ١أ
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 ٠١٣ ١أ دعى د. حيي إىل غرفة د. صفاء بسامح . ١٣
 ٠١٤ ١أ فوقه، الذي هو عنده فراغ عن أصوات منمسع د. حيي  . ١٤
 ٠١٥ ١أ التحية خرج د. حيي لبحث ما� أمام بيته، فالتقي مبدام كوثر و يعطيها أحد  . ١٥
 ٠١٦ ١أ خضع د. حيي الندام الكبري و العميق بسبب حادثة مرور املصاب مبا� و يقتلها  . ١٦
 ٠١٧ ١أ ق" اتصل د. حيي بتاكي، ابئع احلبة "الفيل األزر  . ١٧
 ٠١٨ ١أ ذهب د. حيي إىل مستوصف الصحي بقرب بيته ليعاجل ندبة يف إهبامه  . ١٨
ج �ئل من جسد شريف، أنه ينال العقاب على جواز مراسم  بعد جناح د. حيي على إخرا  . ١٩

األمن مث قرر عن ذهاب إىل اإلسكندرية. أما شريف تطبب حىت يكون صحة مث مفروض  
 سنة بسجني  ١٥عن حكم 

 ٠١٩ ١أ

 ٠٢٠ ١أ على الفجأة، ظهر الوشم يف بدن د. حيي املستوى بوشم شريف  . ٢٠

 
حيىي إىل املستشفى ألول  د. يتعلق بعودة  هي األوىل بكة يف احلالتضييق 

للرواية   احلبكة وجد يف أولية ت) ٠٠١ ١أانة (. البي الطويلة مرة بعد مخس سنوات 
كتب إدارة املستشفى  من م تحذيرالخطاب يتناول حيىي د.  أن حيث يتلقى 
  منطه يف عامل العمل لفرتة طويلة من الزمن. بعد االنتهاء من على تغييبه 
 الرسالة من مكتبه.  أقر ي حيىي الوقت الكايف لفتح و د.أخذ الصباحي، 

حيىي إىل  د.عندما وصل  يأيًضا هتضييقها اجلزء اآلخر الذي مت 
إىل مستشفى من وصوله وقت قصري برهة ال، بعد يف أول مرةاملستشفى 

حارس األمن يهجر حيىي  د.كان لدى و  . هالعباسية، استقبله عدد من الزمالء
 عليه احلارس مباشرة، االقتباس كالتايل: رد مث 

 إزيك � عبد الفتاح...... -"

 ضيق عينيه مدققا قبل أن يتهلل وجهه:  

غرية شكلك،  � �ار أبياااااض، دكتور حيي، و هللا ما عرفت حضرتك، الدقن م -
 ) ١٠ص.  ،٢٠١٢ املستشفى نورت، اتفضل......." (مراد، 
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يت تكون تضييق  ال بكةاحلو التحية عند العودة إىل املستشفى، و غري من 
. ها هو  ايف غرفته صفاء د. حيىي و د.بعض األحاديث بني هي أيًضا  فيها

 االقتباس: 
  ؟  "ـ إيه اللي حصل لشجرة الكافور الكبرية

نني .. احلمد هلل إننا وقفناه على قد كده….  من أربع س كانت فضيحة دي
 يشيلوا شجر أصغره ستني سنة !! صعد� املوضوع للوزير و كانوا عاوزيناحملافظة  
ص.   ، ٢٠١٢" (مراد،  ممكن تكون ما مسعتش اليو) مكتبت عنه .. مش  (املصري

١٣-١٢ ( 

حيىي  .دعم السيد، شعر  عد التقاء معأعاله أنه ب يف يوضح االقتباس
صفاء  د.  ا سأهل ، مث قبلابلفضول بشأن الشجرة اليت كان يعرضها العم السيد 

 .اغرفتهعن عندما زار 
حيىي لز�رة  د.عندما ذهب يف فيلمه هي ظهر أيضا ت مل يتالو احلبكة 

  ي يف الرواية ه تضيقامل احلبكة . )٠٠٣ ١أ( منزل  عوين. البيا�ت موجودة يف
حيىي على وشك  د.� عرب اهلاتف عندما كان اممع حيىي  د.احملادثة بني 

 الذهاب إىل منزل عوين.
"نزل مساء ذلك اليوم بغتة، غروب سقط كستار مسرح مهرتئ كسا السماء حبمرة  
الدم، و هواء خانق لزج رائحةه حريق هيج جيويب األانفسة مبجرد فتحي للباب،  

ة من ما�، منذ  متشيت حتت األشجار املغربة مخس دقائق قبل أن أتلقى مكامل
 (ألو)... 

حديثة يزين   ،عمارة   (عوين)  مكامليت معها حني وصلت أمام بناية  .أ�يت .. 
مدخلها رخام أسود ونبااتت زينة ، حييت البواب وركبت املصعد ونقرت اباب  

 ) ٢٧-٢٦ص.  ،٢٠١٢داكنا" (مراد،  مسيكا

الذي كان   حيىي بشريف، صديقه القدمي، و إبلتقاء د. وقت برهة البعد 
حيىي  د. ختلفة. عقد املسباب غرب" أب ٨"نقله إىل مث ي  قتل أيضا شتبًهام
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بعد  و يف طريق مسدود.  ىشريف لكنه انتهلجلسة ملعرفة حقيقة قضية 
نسخ   دخل و املكتب اإلداري مثميشي و اعتدى على حيىي د. االنتهاء، كان 

  ملكاملة الومهية. إخطار اعلى ملوظف املختص  حتيةأعطىه بعض امللفات بعد 
 االقتباس على النحو التايل: 

يف الطرقات حىت توقفت أمام غرفة جيلس فيها موظف إداري جبانبه   متشيت "... 
رقم خطه الداخلي املدون على تليفون جبانبه وأ�   ماكينة مستندات ، التقطت 

رة  ممنوع ، لكن استدعاء موظف إىل مبىن اإلدا أحييه ، أعلم أن نسخ امللف اجلنائي
هو الذي يطلبه ...فأغلقت الباب   ممنوعا ، خاصة إذا آمن أن مكتب املديرة ليس 

، دسست   على نفسي وصنعت من امللف نسخة قبل أن أعيده لشئون املتهمني
 ) ٤٤ص. ،٢٠١٢األوراق يف حقيبيت اجللدية ورحلت..."(مراد،  

شريف، اتصلت لأثناء مراجعة ملف يف حيىي �كل  د. يف املساء، عندما 
غًدا. هذه البيا�ت   نفرادطلب اإلتحيىي وسألته عن حالته بينما كان  د.لبىن 

. حيث يف �اية احلديث  أيضا مت تضييقها يف الرواية اليت ،)٠٠٥ ١أ( واردة يف
 وفق. حيىي و د.مكان املوعد للقاء له قالت لبىن 

 ي النفسية دلوقت عاملة إزا " أكيد أنت أكثر واحد ممكن يكون متخيل حاليت 
  يف أقرب وقت .. لو ممكن بكرة ؟ أ� حمتاجة أقابلك ...حيي...

  بكرة!-

 مش فاضي ؟ -

 ال ال ماشي .. فني ؟ -

 كويس؟  اللي يف شارع أبو الفدا .. الساعة مثانية  (سيكو�)-

   ) ٤٨-٤٧ ص.، ٢٠١٢الساعة الثمانية."(مراد، -

االثنان   مها حيىي مع لبىن يف مطعم على ضفاف النيل، توجه  د. بعد لقاء 
الشقة. عندما وصلوا  تلك فحص مها بإىل شقة شريف وزوجته بسمة. وبدأ 
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 )٠٠٨ ،٠٠٧، ٠٠٦ ١أ ( إىل شقة شريف، كان اجلزء احملذوف يف البيا�ت 
  حيىي احلمام و سأل د. ا االثنان يتفقدان شقة شريف، مهعندعلى احلبكة أي 

 خلطأ رفًا صغريًا وحيىي اب د.يف احلمام، فتح  وجودههناك. مث أثناء  ذهب إىل
فجأة صرخت لبىن هبستري�.   . و مشتغل خلروج ملح وجد فيه أدوية خمتلفة

 أخريًا، بعد صراخ لبىن إىل أن غادرا الشقة، مل يتكيف شريف مع الفيلم.
  كالم...احلمام فني؟  "...هاسأله عنها ميكن يفتح معا�

ذاببة ال تستقر، إفراغ   اللعني وشعري البرية جيعالن مثانيت حلوحة إحلاح السكري
 بلغ يف تقديري نصف متعة املعاشرة اجلنسية!  �ري األصفر

املرأة، فتحتها فوقعت فرشاة أسنان   ...حني الحظت خزانة الدواء املعلقة جبانب 
رصت  بني مخس عشرة غلبة  )من  ٣٠٠_ (ژيلورك وماكينة حالقة ومخس علب

اجلسم!"(مراد،   يعمل على سحب امللح من  !!دواء بعناية فوق بعضها 
  )٧٩ص. ،٢٠١٢

ال  اليت يف الرواية )٠٠٦ ١أ( عبارة عن بيا�ت هو أعاله على االقتباس 
الشريف يف   ةالثاين الذي حدث يف قسم شق التضييقتظهر يف الفيلم. أما 

 على النحو التايل:  )٠٠٧ ١أ( بيا�ت 
 حني انطفأت عيناي فجأة و مسعت لبىن تصرح!!! "...كان ذلك 

برايل اسرتشدت مكان مقيض الباب، بتفاهة وقلة عقل عاندين ال   على طريقة 
ينفتح حني مسعتها " حيي......." جذبت املقبض حىت انفتح عنوان، مل أعلم وقتها  
أين نسيت أمر الرتابس، خرخت أركض على ضوء احملمول الواهن �حية الغرفة،  

رسغي..."(مراد،  من الباب أ�دي لبىن حني تعثرت يف الكنبة ألسقط على  دلفت 
 ) ٨٠ص. ،٢٠١٢

 ١أ(بيا�ت تكون يف شقة شريف  على حبكة املوقع يفاألخري التضييق 
املبىن مث عادا إىل  همااالثنان من شقة شريف، أسفل  هما ،  عندما خرج )٠٠٨

احلبكة اليت كان  إىل  مباشرةت دخل  ، وه احلبكةيف الفيلم، قطع هذاما املنزل. 
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املخلص من شرطي   رتوك،شريف امللهاتف حيىي بفحص حمتو�ت  د.يقوم 
 .التحري

حيىي إىل مكان عمل شريف قبل  د.الكيالين، ذهب د. بناًء على طلب 
حيىي من املستشفى حيث عمل شريف والتقى   د.بعد عودة مث احلادث. 

و    عند املكتبة للبحث  كتبحيىي د.بزمالئه وسأل عن بعض النقاط، توقف 
وتفكك الدماغ. مث اطلب من املمرضة إجراء   عن األمراض العقلية املراجع

  اليت يف الرواية و )٠٠٩ ١أ(مسح ضوئي للدماغ. يتضمن هذا القسم بيا�ت 
حيىي د. . ال يُظهر مشهد الفيلم سوى حمادثة خفيفة بني أيضامت تضييقها 

 طلب فحًصا لدماغ شريف.  حيىيد.وسامح، مما يشري إىل أن 
  مع د. حيىي  د.  و صفاء  د. ما �قش عنداحلبكة ضافة إىل ذلك، فإن إب
 من أجل مناقشة قضية وتطور ، )fox( فوكس علىبعد ضرب شريف  ،الكيالين
 .الكردي، كان االقتباس على النحو التايل ريفش املريض
املمرض...دكتور كيالين  ...مل جيبين... ظل شاردا ال يسمع حىت دخل حمسن "

 عاوزك يف أوضته... 

صاب كمنديل ورقي مستعمل، اصطحبه لغرفة العزل  تركت له شريف مرختي األع
اليت أصررت أن يبقى فيها ليلة إضافية مث اجتهت ملكتب د. كتالين..يف الطريق  
املؤدية لغرفتته و قبل ان أطرق الباب استفذين سؤال شريف عن عدد أسناين الذي  

ة  ، متشيت بلساين فوق الضروس و األسنان إحصاء و أتكيدا فوجدهتم واحداعرفه
 و ثالثني!... 

طرقت الباب على د. كيالين و دخلت، غرفته مزدمحة كما تركتها من مخس  
سنوات، شهادته التقديرية متأل احلوائط و مكتبه العتيق مكدس ابلدوسيهات و  

 املدبب. الرجال جيلس ملقيا بنظرته على أرنبة انفه 

 ) ١٠٦-١٠٥ص. ، ٢٠١٢تعال � حيي..."(مراد، -
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  (  ها يف البيا�ت تضييقهو جزء من الرواية اليت مت أعاله  على االقتباس
أبلغ   )،fox( فوكس هضرببعد  على شريفحيىي د.  يدعوعندما ) ٠١٠ ١أ

  الكيالين يف غرفته. مث جتاذبوا أطراف احلديث و  د.نتظر احيىي أنه د. حمسن 
 . عنهتطورات قضية شريف وحادثة الضرب األخرية اليت تعرض عن  �قشوا 

دل مع  اجيتحيىي  كان د.استمرار وتطور قضية شريف،   على عند مناقشة
حيىي على افرتاضه أن شريف   د. شريف. أصر  عقليته حول حالةصفاء د. 

 . )schizophrenia( مصاب ابلفصام
" بعد لقاء لبىن قبل عودهتا إىل غرب  ٨حيىي إىل " د.عودة يف  بكةاحل
 .قتطف على النحو التايل، املجزء التضييقيعاين أيًضا من  بكة احل فهذهمنزله. 

غرب) علمت أن سامح قد غادرو و أنفه تنزف بدون أن يلفظ   ٨"حني وصلت (
كلمة، ألقيت نظرة على شريف الراقد على جنبه �ئما يف آخر العنرب، ال أعرف إن  
كانت سأظل عو� له أم سأجرب على تركته يواجه مصريه بعدما فلتت أعصايب،  

ة، سأقدم استقاليت  ن أحتمل سخافات سامح اثنيأعرف نفسي، أو هكذا أظن! ل
ص.  ،٢٠١٢قبل أن تتفوه صفاء بكلمة عن وخهه الذي لكم يدي.."(مراد، 

١٣٢ ( 

جيارب بقتل نفسه فحمله ضافة إىل ذلك، بعد حادثة شريف الذي ابإل
، كان االقتباس  )٠١٢ ١أ (مشمول يف بيا�ت فتلك التضييق  ،إىل املستشفى

 .على النحو التايل
فنطاس قهوة، محله يل حمسن املمرض حني   غرب و طلبت ٨.رجعت بعدها "..

 أمرته بغلق الباب و سألته : 

حمسن من غري لف و ال دوران أنت عارفين ما حبش أشم الكدب يف حد  -
 ابعرة..شريف اتكلم معاك عين؟ حكيت له حاجة يعين عن...احلادثة؟

 .. أ�!أ� � دكتور!! هو أ� تلميذ.. طب و عهد هللا -

 قاطعت أميانه: 
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 للي اتكلم معاه غريك؟ ما هو الزم حد قال له.. أمال هيعرف منني!! مني ا-

� دكتور شريف ده من ساعة ما جه و هو أخرس..املرة الوحيدة اللي عمل  -
 حاجة كانت ملا ضرب فوكس..خالف كده قاعد لوحده على طول.. 

 سامح ما كلمهوش يف النباتشية؟ -

 ما شفتش..ميكن.. -

 يف العنرب النهاردة الصبح؟؟  اللي دخل تليفون لشريف مني-

ص.  ،٢٠١٢التليفون!!!!إزاي � دكتور أنت عارف أن ده ما حيصلش..."(مراد -
١٤٠-١٣٩ ( 

 . على النحو التايل )٠١٣ ١أ(اليت تتضمن البيا�ت مث احلبكة 
"يف مكتب كانت دكتور صفاء على كرسيها، و اجملين عليه جالسا إىل ميينها و  

قبضيت تفرتش وجهه كفطرية حارة، ابتسم حتد� بربودة تكببف  نفهاه اليت لكمت أ
 حصان حني أشارت يل صفاء:  ٨

 اقعد � حيي..... -

قعدت يف مواجهة اللزج أرتقب أول غيث التحقيق، دقيقة مملة قبل أن ترتك أوراقها  
 و تلتفت يل: 

مراد،  احكي يل � حيي عن احلالة اللي معاك؟ شرسيف الكردي..."( -
 ) ١٤١ص. ،٢٠١٢

دخل  وبقتل النفس يوضح االقتباس أعاله أنه بعد أن حاول شريف 
  صفاء د. اتصل  ،يف اليوم التايلو على سامح.  يضرب حيىي  د. كاناملستشفى،  

 حيىي لشرح هذه احلاالت وكذلك حالة شريف. ب د.
إحدى الطرق لتقليص مدة الفيلم الذي يتكيف مع  ييق عملية التضيعد 

من  بكة و تضييق احل. الرئيسية  ويلة، دون احلاجة إىل حذف القصة رواية ط
حيىي صوت   د.عندما مسع )، و هي ٠١٤ ١أ(يف البيا�ت الرواية اليت دخل 
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حيىي   د. . أصبح صوت اخلطى غريًبا ابلنسبة لبيتهخطوات قادمة من فوق 
 ألن املنزل الذي فوقه كان غري مأهول.

وات، وقعها خافت منتظم آت من السقف، ال  "...كان ذلك قبل أن أمسع اخلط
شيئ يدعو للقلق سوى أن الشقة من فوقي ال يسكنها أحد!!...مل أعد أستطيع  

 ) ١٩١ص.،٢٠١٢االنتظار، ركضت سريعا إىل ابب الشقهة و خرجت..."(مراد، 

جزء من  يأيًضا هتم عملية التضييق فيها ت يتال بكةبعد ذلك، احلمث 
 .جلارهتا السيدة كوثر. على النحو التايلحيي   د.  حيىي أو حتيةد. حمادثة 

 "صباح الفل � مدام كوثر...

ص. ،٢٠١٢مل جتبين جاريت اليت يكرهين كره الراعي للذائب..."(مراد، 
٢٠٤( 

يل، صديقة  اسفجأة بعد حادثة اصطدام ما� بسيارة وماتت، اتصلت 
مناقشة   تماع و االثنان على االج هما . اتفقاحيىي واستفسرت عنه د.  ما�، ب 

 يف البيا�ت  ، أيتضييقها تاليت متبكة حلمشاكل ما�. فيما يلي بعض اعن 
خيرب� عن األسف   )٠١٦ ١(أ. اجلزء األول من البيا�ت ٠١٧ ١و أ ٠١٦ ١أ

وفاهتا. مث اجلزء الثاين من  مع حيىي حلادث ما� د. العميق الذي شعر ب 
"الفيل األزرق"   ةباحلئع يبحث عن اب حيىين د. ) أ٠١٧  ١(أالبيا�ت 

 .ةلك احلبت، واتصل به، مث طلب املشرتى مبا�
د.  أخذ  اتكي، ابئع احلب،فق او على  ةلك احلبتبرهة بعد تناول د. حيي 

. قيل يف الرواية أنه بعد فرتة وجيزة ذلك احلب "الفيل األزرق حيىي على الفور
ح يف إهبامه. بعد معرفة حيىي جبر  د.من املرور بعامل اهللوسة والصحوة ، أصيب 

حيىي بتضميد اجلرح ونقله إىل أقرب عيادة. بينما يف الفيلم د. اجلرح، قام ذلك 
 . إهبام يده حيىي اجلرح يفد. ال يظهر كيف يعاجل 
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 ٠٢٠ ١أ و ٠١٩ ١أالبيا�ت يف  يه هاتضييق مت يتاألخري ال بكةحلامث 
�ئل من د. حيي خبرج  �جح بعد  كان  املوجودة يف �اية اجملموعة النصية.

شريف و جياوز  غرفة على االجتاز حيىي  د.عوم مز جسد شريف وإنعاشه، 
 . االقتباس على النحو التايلما أ. املراسم الرائجة

 قاطع حديثي ضابط الشرطة الذي افاق من سكرة املفاجأة... "

 أنت دخلت هنا إزاي؟ -

 دقيقة! -

 انزل... -

 أ� دكتور هنا... -

..ممنوع الدخول للمريض ده ابلذات..دي اوامر.."(مراد،  دكتور مش دكتور.-
 ) ٣٦٩ص. ،٢٠١٢

"ظللت على الكرسي األصغر غري املريح جبانب العسكري العرقان حىت أتت املديرة  
جتر وراءها خازوقا و مقصلة مربوطني يف حبل مسنقة، و ضعتهما جبانيب و  

 جلست... 

 ! دة يف أوضة شريف!إديين سبب واحد لوجودك النهار -

 ) ٢٧١ص. ،٢٠١٢لو حكيت حلضرتك مش هتصدقي.."(مراد،  -

ظهر أحد الوشم الطويل من كتفه إىل اليد،  فإنمن �اية القصة، أخرياً  و
أتيت إليه   بعد ما خيضع د. حيي املصادفة العارضة بينما هو ينظر زوجة املأمون

 ١ت أههو التضييق املدخل إىل البيا� .خترج شيئا يقظا يدخل إىل فام د. حيي
٠٢٠. 
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 اإلضافة .٢
فتفسريات و أوصاف البيا�ت عن إكرانيساسي يف احلكبة تصنيف  

. عملية إكرانيساسي يف احلكبة تصنيف عن وحه  ٢ املوصوفة حبدوال ضافةاإل
 أوصاف مشاهد. ٤تصل إىل  احلبكةإضافة جانب املناقشة حول  و  .ضافةاإل

 . اإلضافة وجه عن  تصنيف احلكبه  يف  كرانيساسي إ. عملية ٢ اجلدول
 بيا�ت  رواية اليت مل تظهر يف ال الفيلم وصف ألجزاء  منرة
 ٠٠١ ٢أ ٢٢كانت لبىن تعصر عن مقبض مصعد برقم اي طبع  . ١
 ٠٠٢ ٢أ حيي كان شريف (�ئل) أخذ عدد الدخان مث صنع الشجار و تشجر أمام د.   . ٢
عندما مسع صرحة مدام  كان مويل، عامل مدام دجيا، طلب العفو إىل د. حيي بعد رفسه  . ٣

 دجيا 
 ٠٠٣ ٢أ

استعراض الفين السريك عن فيل أزرق بينما د. حيي دخل عامل هلوسه بعد شرب تلك احلبة   . ٤
 الثالثة 

 ٠٠٤ ٢أ

 ٠٠٥ ٢أ كان د. حيي مل يزال بشرب تلك احلبة "الفيل األزرق"   . ٥

 
  حيىي  د. هي عندما طلبفيها  بكة احلالبيا�ت األوىل اليت تظهر إضافة 

بينما  ، سفر إىل شقةِ ريفوسط يف و رافقته لتفقد شقة شريف. مللبىن  إىل
املشهد يف املصعد. إليكم  ٢٢، ضغطت لبىن على زر الطابق صعدا إىل الشقة

 .الذي تضغط فيه لبىن على زر املصعد
 يف املصعد  ٢٢هي تضغط على زر الطابق  كانتلبىن  فيه . املشهد ظهر ١ صورةال

 
فيما  شريف (�ئل)  حيىي ود. ادثة بني يف احمل ثانية فهي أما اإلضافة ال

يف املشهد حيث شريف  كون إضافتها ت ).fox( فوكس هحادثة ضربعن يتعلق 
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كان هو �خذ دخان د. حيي مث صنع الشجار منه    ادثة، احمل(�ئل) يف منتصف 
 . األصل يف روايته يوجد  تدخني شريف ال عن شهد ف امل.  و يدخن أمامه

  ٢أ (ضافية يف البيا�ت اإل بكةاحل ريتظهبخرى األبيا�ت ال اأيض توجد
فصرخة مدام دجيا. و مدام حيىي د. سوء التفاهم بني حدث ، أي بعد )٠٠٣

" يكون أحد اإلضافة املشاهد من تلك احلبكة. Mollyدجيا لتدعو عاملها "
 على حدث ذلك سوء التفاهيم، كان رفس د. حيي العامل مث طلبه عفو إليه. 

د.  هي رحلة و  ٠٠٤ ٢احلبكة يف أبيا�ت األخرى اليت ُتظهر إضافة ال
مث شهده  اهللوسة للمرة الثالثة بعد تناول حبوب الفيل األزرق،  حيىي إىل عامل

دخل د. حيي يف أول  بينما  ،ماثلة حلالة شريف. يف بداية املشهد حالة امل
كاملسرحية ألزرق  فيلم "الفيل األزرق" يعرض سريك الفيل االيف كان ،  اهللوسة

 أو أوبرا. 
 األزرق" . مشهد يظهر أداء سريك "الفيل ٢صورة 

 

اليت   ٠٠٥ ٢أحتدث يف خامتة قصة الفيلم، يف البيا�ت  التاليةاإلضافة 
اللغز  حل عن  ينجحبعد كل املسلسالت اليت حدثت وخربت،  ،حيىيد. خترب 
ألزرق" كدواء  حبة "الفيل امل يزال بشرب   حيىيأن د. . قضية شريف وراء 

 . "الفيل األزرق"مع شعوره الكبري ليعرف تلك حبة  لفضوله
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 مث شربه   حيىي وهو �خذ حبة الفيل األزرق يف �اية الفيلمد. . مشهديظهر ٣صورة 

 التغيري األمناط  .٣
تغيري يف قصة "الفيل أكرب و أظهر سابقًا فإن  الباحث كما أوضح

النفي الذي ورد يف قصة فيلم "الفيل شكل اليف �اية احلكاية.  تقعاألزرق" 
اليت فرضت قضي العقاب من حيث و هو الرواية، عن تكييف األزرق"، كنوع 
واحًدا  األمناط جوانب التغيري عن ناقشة امل تم يس ف خامتة القصة. على شريف و 

. فتفسريات و أوصاف البيا�ت  تلو اآلخر وفًقا لرتتيب نتائج البحثفواحدا 
. عملية  ٣ املوصوفة حبدوالالتغيري األمناط احلكبة تصنيف يف  عن إكرانيساسي

 إكرانيساسي يف احلكبة تصنيف عن وحه التغيري األمناط.
 . التغيري األمناط عن وجه تصنيف احلكبه  يف  كرانيساسي إ. عملية ٣ اجلدول

 بيا�ت  وصف األجزاء احلبكة  منرة
 الفيلم الرواية 

ب و  عندما ذه التقى د. حيي بعم السيد  . ١
وصل يف املستشفي أول مرة بعد مخس  

 سسنوات 

التقى د. حيي بعم السيد يوم غدا بينما  
 غرب"  ٨يذهب د. حيي إىل "

 ٠٠١ ٣أ

غرب" فتح البواب   ٨بعد وصل أمام " . ٢
 مباشرة 

كان البوابون يناقش قبل فتح الباب ل د.  
 حيي و فضوله ابلدخول 

 ٠٠٢ ٣أ

سالة  يتناول د. حيي عن رسالتان، أحدها ر  . ٣
الفاتورة الشهرية اما آخر رسالة غري واضح  

فقط ورقة على احد الصورة هناك آاثر  
بقعة البول (أن هذا اجلزء يقع قبل ذهاب  

 ) pokerإىل  بيت السيد عوين للعب 

يتناول د. حيي فقط رسالة واحدة و هو  
ملشهد الرسالة اليت هناك بقعة البول (أن هذا ا

عوين للعب   يقع بعد رجوعه من  بيت السيد
poker ( 

 ٠٠٣ ٣أ
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كان فقط د. حيي    pokerعندما لعب  . ٤
فساكر ميسك   full houseالذي ميسك 

flush 

 fullكا� مها ساكر و د. حيي ميسكان من  
house  و مهاking   وas 

 ٠٠٤ ٣أ

ذكر د. حيي عن احد منرة الذي أعطىه   . ٥
ابتصاله بعد مكاملة مع  شريف، مث جربه 

 لبىن 

جيرب عن اتصال بنمرة كان د. حيي 
املكتوب مع شريف قبل حصل على مكاملة  

 لبىن 

 ٠٠٥ ٣أ

يف وسط االستعالم شقة شريف، تلفن   . ٦
 خالد عن لبىن 

برهة بعد التقاء مع لبىن، تلفن خالد لبىن  
 حيثهما يف احد مقصف يف طرف النيل 

 ٠٠٦ ٣أ

نظر إىل سجل  شجل هاتف شريف، مث  . ٧
صوره    املكاملات مث انتقل إىل معرض

 فارتبط حباسوبه احملمول 

كان د. حيي مباشرة عن يرتبط ذلك اهلاتف  
 شريف غلى حاسوبه احملمول 

 ٠٠٧ ٣أ

على أمر د. كيالين ان د. حيي جرب   . ٨
لبحث صديقه شريف يف املستشفي  

 مكانه العمل 

كان د. حيي يلتقى مع صديقه شريف 
 األمر، مث أعطاه مقالة لشريف  يتساءل بعدد 

 ٠٠٨ ٣أ

حبث د. حيي عن رسالة ببقعة البول بعد   . ٩
 املناقشة عن قضية شريف مع د. كيالين 

بعد نظر عن داخل هاتف شريف، ذكر د.  
 حيي عن تلك الرسالة البقعة ببول فبحثها 

 ٠٠٩ ٣أ

كانت لبىن تتصل ب د. حيي و طلب   . ١٠
 بلقاء مع شريف

غرب" مث أمرها لتتلفن إىل   ٨ذهبهما إىل "
 شريف 

 ٠١٠ ٣أ

سأل د. حيي أين شريف، بعد وجب أنه   . ١١
يف احلمام. أمر د. حيي ملراقبته أبن يبحث  

 شريف يف احلمام 

سأل د. حيي إىل أشرف على من يؤيه  
اهلاتف. مث حبث د. حيي مع اآلخر عن  

 شريف 

 ٠١١ ٣أ

يف املستشفي، كان د. حيي استطلع و   . ١٢
 شريف يف صدره مسك وشم 

  د. حيي جيرب مبسك عن وشم على رأس
 شريف 

 ٠١٢ ٣أ

يف عامل هلوسه األوىل، بعد شرب احلبة   . ١٣
"الفيل األزرق" رأى د. حيي إيفا جرين  

)eva green( 

بعد شرب احلبة األوىل، رأى د. حيي يف  
 هلوسته أن لبىن راقصة مع رجل ملثم

 ٠١٣ ٣أ

ج من بيته  عندما د. حيي يطارد ما� و خير  . ١٤
 وجدها مصاب بضربة يف الشارع 

حيي عن ما� و مل يوجد شيئا حول  حبث د. 
 بيته 

 ٠١٤ ٣أ

بعد افتقد مبا�، ذهب د. حيي إىل بيت   . ١٥
 السيد عوين و يلتقي بنيجوزي 

بعد افتقد مبا�، ذهب د. حيي إىل بيت  
 السيد عوين فالتفى معه مباشرة 

 ٠١٥ ٣أ
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ملناقشة عن عدم  اتصل سايل عن د. حيي  . ١٦
 اخلرب من ما� 

 ٠١٦ ٣أ وفاة ما�  اتصل سايل ألخربه عن 

بينما جيرب لبحث الرداء يف شقة شريف،   . ١٧
أذن د. حيي بذهاب إىل احلمام مث يفكر  

حلظة مما لبد أن يعمل بعد. قبل أنه يوجد  
 ذلك الرداء  

اذن د. حيي إىل احلمام عند وسط البحث  
نما يبول فب  ذلك الرداء يف شقة شريف. بي 
 احلمام، وجده ذلك الرداء فيه 

 ٠١٧ ٣أ

وضع د. حيي آلة تسجيل يف جناح   . ١٨
 شريف. و كذالك كامريا الصغري 

 ٠١٨ ٣أ وضع د. حيي آلة تسجيل فقط دون كامريا

أن حمضر الذي مسع د. حيي، و هو قبل   . ١٩
ذخول سامح، أخذ شريف فتغين حيت  

 ذخل سامح جناحه 

د. حيي هو فقد حمادثة  أن حمضر الذي مسع 
 بني شريف مع سامح 

 ٠١٩ ٣أ

عد اتصل حمسن و أخربه عن حالة  ب . ٢٠
غرب" ذهب د. حيي   ٨الضرورية يف "

لنظر شريف و لكن مل جيوز بدخول  
 جناحه شريف 

غرب"   ٨اتصل د. حيي مث ذهب إىل " 
مباشرة. بعد وصله طلب بفتح الباب له و  
اء  لكن مل �ذن حارس احلناح. فعادى د. صف

 و استأذن 

 ٠٢٠ ٣أ

فيمثل   جرب د. حيي مبفاوضة مع شريف.  . ٢١
به و جنح. و بعد برهة الدقيقة، قام  

شريف و ضربه د. حيي مث تكسر رأس  
 سامح 

قرب د. حيي غلى شريف، و جيرب عن متثل  
به شريف و مل ينجح. تكسر شريف راس  

 سامح بعد ذالك 

 ٠٢١ ٣أ

رق  كا� زوجة املأمون و طفلها حكما بغ  . ٢٢
 حيا إىل عميق النهر النيل 

 ٠٢٢ ٣أ ل من ولد اجلن �ئل   قتل املأمون زوجته احلام 

حيىي من طرد �ئل يف  جنح د.بعد أن  . ٢٣
شريف، دخل الضباط العنرب   سدج

مث نقله إىل    رسومحيىي خبرق ال د. متهمني  
 صفاء   د.غرفة أخرى أثناء انتظار جميء 

شريف.  حيىي من طرد �ئل يف جسد د.  جنح
مت العثور على شريف غري مذنب وسيتم  

 كل شيء على ما يرام   معاملته حىت يصبح

 ٠٢٣ ٣أ

حيىي من  د.وبعد حادثة الطرد خرج  . ٢٤
ذكر عم السيد فبحث عنه  فاملستشفى. 

حيىي  د. لكنه مل يكن حتت الشجرة. سأل 
  ٤إن عم السيد تويف قبل   تاملمرضة وقال

 سنوات 

مل يعثر عليه. مث  حيىي عن عم السيد و د. حبث 
  ٤إن عم السيد تويف قبل  تسأل ممرضة وقال 

بعد أن شاهد  املشهد سنوات (حدث هذا 
 لشريف يف عامل هلوسه)   حيىي حادثة مماثلةد.  

 ٠٢٤ ٣أ
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تلك حيىي مع عم السيد. يف الرواية  د.التغيري األول حدث يف لقاء 

مخس سنوات  بعد املستشفى ألول مرة إىل حيىي ذهب د. عندما احلبكة تقع 
حبكة حيىي يف  د.، التقى الفيلميف  أماالتقى بعد ذلك بعم السيد. مث ، الطويلة

 غرب" يف اليوم التايل. ٨الفيلم بعم السيد أثناء مغادرته إىل "
 غرب" بعد تكليفه من قبل ٨حيىي "د. التغيري الثاين حدث عندما زار 

لتحية الضابط  القسم ىل البواب إحيىي وصل  د. ن أ. قيل يف الرواية صفاءد. مع
  أن هناك  املشهدذلك الفيلم، يصور  ماأحيىي.  د. مث فتح الضابط الباب ل
" قبل فتح البواب إرب  ٨ديد يف "اجلحيىي كطبيب  د. نقاشًا بني احلراس حول 

 له. 
  ، تسلمه رسالة مث حيىي إىل منزله د. أما التغيري الثالث حدث عندما وصل 

 صورة املشهد الذي يظهر االقتباس كالتايل. و  قتباس يف الرواية ههو اال
 الباب بعدما التقطت مظروفني و جدهتما جبانب دواسة  "دسست املفتاح يف

 القدم... 

التقطت املظروف األول، من اجلزء الشفاف يف الوجه طل شعار البنك، بغثيان  
 قرأت ديون بطاقة االئتمان:  

لشهري+ غرامات التأخري يف السداد= رمال راب متحركة  جدول تراكمات القسط ا
 انغرست فيها حىت رقبيت! 

بودييت جانبا و التقطت املظروف الثاين، ...فضصته فسقطت ورقة  وضعت صك ع
عاجية مطوية متوسطة احلجم،...قلبت الورقة فلم أجد غري بقعات صفراء ابهتة  

 ) ٢٦-٢٥ص. ،٢٠١٢راودتين نفسي أ�ا بول..."(مراد،  

  ، و ٠٠٣ ٣أبيا�ت اليف املدخل رواية القتباس من االاالقتباس أعاله هو 
. مث  يف صندوقه الربيد رسالتني ه وجد إىل املنزل و  عاد حيىي أن د. حكي  ذيال

 بدوره. تلك الرسالة  قرأ  فتح و
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يف القصة.  األمناط البيا�ت ميكن أن نرى أن هناك تغيريات مع تلك من 
يف الفيلم كان د.  أن مبا خمتلفني يف منزله. رسالتني حيىي وجد د. يف الرواية أن  

 بقع بول.  فيها اي هناك الرسالة  فقط وهو ة واحد رسالةحيىي وجد 
 مع السيد عوين وpoker حيىي د. التغيري الرابع حدث عندما لعب 

 fullحيمل بطاقة  حيىي د.يف الرواية، قيل أن  ٠٠٤ ٣أشاكر. يف البيا�ت 

house ، يف الفيلم،  بينما أن حيىي. بطاقة د. يتم شرحها ابلتفصيل حول لكن مل
  "  مع" kingمها " أبيديهما ، و full houseحيىي  د. ميسك كل من شاكر و 

as ." 
حيىي ابلرقم الذي قدمه شريف. قيل   د.التغيري اخلامس كان عندما اتصل 

بينما يف الفيلم  بفجأة، الرقم بعد اتصال لبىنذلك حيىي ذكر  د. يف الرواية أن 
 .لبىنالرقم قبل أن تتصل ذلك تصال ابحيىي  د. جرب 

  تغيري  هناك، ٠٠٦ ٣أبيا�ت يف الود لبىن وجبينما بالتغيري السادس، 
حدا بىن عندما ل تصل بيتسلسل من املسارات أيًضا. قيل يف الرواية أن خالد 

االثنان يف  مها  االفيلم، يتصل خالد بلبىن عندما يلتقيو لكن يف شقة شريف. ال
 مطعم ابلقرب من النيل.
فحص على حيىي د.حيث حياول ، ٠٠٧ ٣أبيا�ت الالتغيري السابع يف 

حيىي بفحص  د.. يف الرواية، قام ةشقالعليه يف وجد هاتف شريف الذي 
نقله إىل الكمبيوتر. يف  سجل املكاملات على اهلاتف مث انتقل إىل املعرض و

هاتف  من إىل جهاز كمبيوتر وشاهد الصور مباشرة حيىي  د.الفيلم، انتقل 
 خالل جهاز الكمبيوتر. على شريف 

يف املستشفى حيث يعمل شريف، عندما حاول التغيري الثامن كان 
حيىي أن   د. جيب  ،شخص يعرف شريف. يف الروايةأحد حيىي العثور على د.
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حيىي بزمالء شريف يف   د. من يعرف شريف. يف الفيلم، التقى  يبحث أحد
 .على الفور دون البحث املستشفى

الرسم حيىي حبث عن ورقة د.  أجراه يتالو هو يف احلبكة  تاسعالتغيري ال
حيىي عن  د.  اليوم السابق. يف الرواية، حبثامللطخة ابلتبول واليت ُكتبت له يف

و هي تلك الكيالين حول قضية شريف،  د.الرسالة بعد أن تشاجر مع 
الرسالة مرتبطة  تلك  حيىي أن د. ، يكتشف بينما يف الفيلم. أيضا حذف منها

 مث يبحث عنها مرة أخرى.  ة شريفبقضي
حيىي   د. ت لبىن ب ، يف الرواية، اتصل ٠١٠ ٣أبيا�ت الر يف شاعالالتغيري 

يف  االثنان على الفور،  ا مها بينما يف الفيلم يلتقي . قابلة شريف مبتحاول ت و
 شريف. مع ابالتصال  احيىي لبىن للسماح هل د.أخرياً دعا  وبستان املستشفى 

  ا سارعذهب من شريف  د. حيي اتصال، برهة بعد عشر إحدىالتغيري 
حيىي املمرض عن مكان وجود   د.يف الرواية، سأل كان غرب".  ٨ىل "إ

والضباط   واحد  شريف. بعد أن علم أن شريف كان يف احلمام، دعا املمرض 
حيىي أشرف عن من أعطى  د.يف الفيلم، يسأل و شريف يف احلمام.  هملقابل 

حيىي عن  د.يقول أشرف إنه ال يعرف، مث يبحث  شريف، و إىلاهلاتف 
 تهي به املطاف يف احلمام، إليكم االقتباس. مع عدة أشخاص وينشريف 

"...أسرعت اخلطا إىل العنرب حىت حصلت على زاوية تكشف النزالء، جلت  
بنظري و سطهم أحبث، شريف غري موجود! سألت ممرضا عنه فأخربين أنه البد يف  
احلمام، طلبت منه فتح العنرب و مصاحبيت مع عسكري إىل الداخل، اصطكت  

قبل أن خنوض و سط النزالء لنصل احلمام، حار رطب رائحته   مفاتيحه و أسناين 
نفحة من اجلحيم، كل الستائر الزرقاء مكشوفة عدا واحدة، اقرتبت منها و �ديت  
شريف فلم جيب، �ديت مرة أخرى و مل جيب فتوتر العسكري و هم بكشف  

 ) ١٣٦ص. ، ٢٠١٢الستارة ففر ملته بيدي حني مسعت سعال شريف..."(مراد، 
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 فجأة  ه تصلي  حيىي يبحث عن شريف بعد أن د. . املشهد يصور  ٤ صورةال

حيىي وشم شريف. يف الرواية يفحص د. عشر عندما فحص  ينالتغيري الثا
حىت يستيقظ شريف فجأة ويصاب ابلتشنج. يف   هحيىي وشم شريف ككل د. 

 . يفحص وشم سريف برأسه فقطحيىي   د.الفيلم، 
حيىي حبة "الفيل األزرق" ألول مرة.  شرب د. عشر عندما  ثالثالتغيري ال

حيىي بعد شرب إىل عامل اهللوسة ويرى شخصية إيفا  د. يف الرواية، دخل 
  يف الفيلم، استبدلت لبىن شخصية إيفا جرين اليت ترقص مع رجال  أما  جرين.
 .قناعا

  ها حيىي حبواًب مع ما� حىت اختفاءد.  احلبكة فيما شرب  خاللعلى 
إىل  ٠١٤ ٣أسلسل الزمين لوفاهتا، هناك عدة تغيريات، وهي البيا�ت والت

عندما حبث  ٠١٤ ٣أيف البيا�ت و هو عشر  رابع. التغيري ال٠١٦ ٣أ البيا�ت 
حيىي أن ما� أصيبت. يف هذه األثناء يف  د.حيي عن ما� بعد هروهبا، وجد د. 

هد إىل منزل السيد املش  حيىي خارج منزله للحظة مث ينتقلد. الفيلم، ينظر 
 عوين.

، يف الرواية بعد أن علم بوفاة  ٠١٥ ٣أبيا�ت العشر يف  امسالتغيري اخل
يف  أما عوين يف حالة فوضوية وفوضوية.  السيدحيىي إىل منزل  د.ما�، ذهب 

عوين ملقابلته دون معرفة مكان ما�   السيدحيىي إىل منزل  د.الفيلم، يذهب 
 وحالتها. 
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يل  اس كانت رواية  العشر يف  ستة هي التغيري ال و  ٠١٦ ٣أمث البيا�ت 
يف الفيلم، كانت  بينما حيىي دون معرفة أخبار ما� وسألتها عنها.  د. ب  تتصل

 . حيىي. ها هو االقتباس إىل د.هي من نقل نبأ وفاة ما�، وأحبط  ايلس
صديقة ملا�  ) deals"حني حل املساء تلقيت مكاملة ذهبت على أثرها إىل ابر ( 

لتين عن غياهبا املقلق، انتهزت الفرصة ألضع اللمسات النهائية جلرمية ابلكاد  سأ
أستوعبها، و أسأل عن فيل أزرق ي}رقين، فيل أود أعرف موطنه و كيف جاء إىل  

 ) ٢٢١شقيت، قبل أن يفتح يل ابب من أبواب اجلحيم..."(مراد، ص. 

 ها وفاةعن �  حيىي إلبالغ ما د.   هي تتصل ب يل و ا . مشهد ظهر س٥ صورةال

يل، صديقة ما�،  اقتباس يف الرواية يصف لقاء ساالاالقتباس أعاله هو 
الفيلم مشاهد تشرح لقطات و لكن ملناقشة اختفاء ما�.  ابرحيىي يف  د.مع 

 . مع سايل أعاله ابختصار اختفاء ما� عرب اهلاتف 
يف  األمناطمع البيا�ت، ميكن مالحظة أن هناك تغيريات  تلك من 

ختفاء صديقتها املقربة  ابشيء  عن عاملايل مل تكن اة. قيل يف الرواية أن سالقص
يل ا. يف الفيلم، ُيصور أن سخيربها عن أمر ما� حيىيد. ما�. و بعد ذلك 

حيىي بذلك عرب اهلاتف، وكأن أول د.  إىل، مث أبلغت أوالعلمت ابختفاء ما� 
 .٠١٦ ٣أ �ت بيا يف الشخص يعرف حالة ما� مت استبداله بتغيري 

حيىي العثور على الرداء الذي  د. عشر كان عندما حاول  سابعالتغيري ال
حيىي إىل شقة شريف ويلتقي بوالد   د. كان يقصده شريف. يف الرواية، يذهب 
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د.  ثناء البحث عن رداءه. بعد ذلك طلب بسمة، جمادًال أنه يريد شراء الشقة أ
، وعندما أراد اخلروج ريا و أتمالتفك حيىي اإلذن ابلذهاب إىل احلمام للحظة و

حيىي شيًئا غريًبا على غطاء صنبور احلمام مث فتحه ووجد   د.من احلمام، رأى 
ليبول عندما أراد   مامحيىي إىل احل د.يف الفيلم، ذهب أما . قصودالرداء امل
 وجد الرداء يف الداخل. ام صنبور خزانة احلمام، واحنشر الصنبور واستخد

حيىي إىل جناح الشريف لوضع د. عشر كان عندما ذهب  ثامنالتغيري ال
. يف حبكة الرواية، ال  من دخل و من تكلم بشريف جهاز تسجيل للمراقبة

حيىي جهاز تسجيل يف جناح شريف فحسب، بل يضع أيًضا كامريا   د.يضع 
ذلك كامريا بة أمام اجلناح. لكن يف الفيلم ال يتم تضمني أو حذف راقامل

 . املراقبة
د.  حمتوى التسجيل الذي مسعه  عن هو عشر تاسع  التايل وهو الالتغيري

 حيىي بني سامح وشريف. ها هو االقتباس. 
"...يرتل كلمات مل أميز منها شيئا، يكلم نفسه، اللعنة على أجهزة التسجيل، ظل  

 قبل أن يتوقف فجأة و يضطرب امليكروفون و يصدر طقطقة.. صوته يزن 

 حيي..!! 

اغتا مالصقا للميكروفون، صرخ يف طبلة أذين فمزقها،...ساد  النداء جاء هادرا مب
 الصمت حلظات مث بدأ يشدو: احلي يف حجره بيت ما رقد...... 

مح  ...مث مسعت الباب يفتح، اضطرب امليكروفون بني يديه قبل ان أمسع صوت سا
 ) ٢٤٥ص. ،٢٠١٢يقتحم التسجيل:..."(مراد، 

د. صفاء  عن ونقله  ته حيىي راحد د. بعيف اليوم التايل يكون التغيري التايل 
حيىي اتصاًال من حمسن يبلغه حبالة  د.يف الصباح تلقى كان إىل قسم آخر.  

غرب" لكن مل ُيسمح له   ٨إىل "يذهب طوارئ يف جناح شريف، فأسرع 
رد   اله، لكنه هاليسمحد. صفاء ب حيىي  د.اتصل فف. ابلدخول ورؤية شري 
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حيىي قادرًا على مراقبة املوقف فقط من خالل   .دبنظرة ال مبالية. أخريًا ، كان 
 .ةغرفأمام الكامريات املراقبة اليت قام برتكيبه 

د.  بعد تلقي مكاملة هاتفية، توجه  العشرين للفيلم، واحلبكة املغيرية يف 
فتح ابب اجلناح لكن مل بغرب" وطلب من الضباط  ٨حيىي على الفور إىل "
د. وحصل على إذن من  ااتصل هب فء د. صفا هرأى مث  ُيسمح هلم بذلك. 

 ملقابلة شريف والتفاوض معه.صفاء 
حيىي التفاوض مع شريف الذي   د.ن عندما حياول يعشر  وإحدى التغيري 

، حياول ٠٢١ ٣أ بيا�ت الحيتجز سامح كرهينة. يف حبكة الرواية املتضمنة يف 
دمة  حيىي إجياد ثغرة أثناء االقرتاب من شريف، مث يصيبه ابلشلل بصد. 

حيىي مث اقرتب من سامح الذي   د. قام يضرب  وكهرابئية. سقط شريف حلظة 
  أبن د.يصور املشهد يف الفيلم و لكن . كان ملقى على األرض وكسر رقبته

حياول بشكل عفوي شل حركته  حيىي الذي حياول االقرتاب من شريف و
ال  بصدمة كهرابئية لكنه يفشل ويركله شريف. مث كسر شريف رقبة سامح ب

رمحة. وينتهي املشهد ابقتحام الضباط واملمرضات لشريف واعتقاله وحماولة 
 مح.تقدمي اإلسعافات األولية لسا

واليت تتعلق بكيفية   ٠٢٢ ٣أوجود يف البيا�ت املن يعشر  والثاين التغيري 
عن  وفاة زوجة املأمون. يف الرواية، حكم على زوجة املأمون ابلغرق مع طفلها 

طفل يف بطنها ال يف الفيلم، يقتل املأمون بنفسه زوجته و أما. �ر النيل
 السيد.عم ببطعنهما خالل طقوس طرد من قبل 

حيىي للمرة الثالثة عامل اهللوسة. قصة  د.التغيري عندما دخل  ذلك حدث 
وفاة زوجة املأمون يف الرواية األصلية أن زوجة املأمون حكم عليها ابإلعدام 

يف   . والنائل أن اعرتفت أب�ا محلت بطفل من اجلنالنيل بعد النهر غرقا يف 
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أل�ا قتلت على يد املأمون نفسه.  فيلم "الفيل األزرق" توفيت زوجة املأمونال
 فعل ذلك بعد أن أدى عمه طقوس طرد األرواح الشريرة.

وجد على ي ذييف �اية احلبكة بني الرواية والفيلم، واليكون التغيري التايل 
كان د. حيي يتناول العقاب أبنه  . يف الرواية،  ٠٢٤ ٣و أ ٠٢٣ ٣أ بيا�ت ال

ك احلبكة مل توجد يف الفيلم، على غرب". و تل  ٨يتخرق الرسوم األمن ب "
 أ�ا متم تضييق عن تلك احلبكة. 

بكة  احليف خامتة القصة أو احلبكة، يف و هو ) ٠٢٤ ٣(أالتغيري األخري 
مات قبل أربع قد يبدو أنه حيىي عن عم السيد الذي  د.الرواية حيث يبحث 

ل  حتت شجرة. يروي هذا اجلزء يف روايته بعد انتهاء ك املاضيات  سنوات 
حيىي عن عم سيد  د. . يف الفيلم، يبحثعن قضيته حكم شريف األحداث و

بعد أن استيقظ من اهللوسة بسبب حبة "الفيل األزرق" اليت يتناوهلا للمرة  
 الثالثة. 

 اية و الفيلم "الفيل األزرق"كرانيساسي يف الشخصية الرو إ .ب
تيسري  مخس شخصيات مهمة سامهت يف هناك رواية "الفيل األزرق" اليف 

عم السيد. أما  ، و د. صفاء ، لبىن، و �ئل حيي، شريف  د. القصة، من بينهم 
سائقي اتكسي،  أوالهم دة يف الرواية فهناك مثانية وثالثون عالشخصيات املسا

)، حراس البوابة، حمسن، سامح،  شريف ي (زميل حراس أمن، إداريون، صالح رجائ
عوين، شاكر، موريس، عوض ،   سيد جوزي، يبد اجمليد، ن، ع)fox(فوكسسعيد، 

 مدام كوثر، أشرف،  مدام، نور، خالد، نرمني، انياكيالين، كرمية، ه.  بسمة، د
ي، املأمون،  ك، والد بسمة، والدة بسمة، ات)eva green(دجيا، مويل، إيفا جرين

 املمرضة. و ملأمون، زوجة ا
د.  حيىي، شريف، لبىن، د. منها:  ات شخصي ٣٥أما ابلنسبة للفيلم فهناك 

والباقي ما�، سائق اتكسي، حارس   .، العم السيد كشخصيات مهمةصفاء
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وزي، السيد عوين،  يج، عبد اجمليد، ن ) fox( البوابة، حمسن، سامح، سعيد، فوكس
، خالد، الزمالء  اكرميا، هاني كيالين، د.شاكر، موريس، عم السيد، بسمة، 

ملثم، والد بسمة،  رجل دجيا، مويل،  مدامأشرف، شريف، �ئل، نور، نرمني، 
 مرضة. و امل والدة بسمة، املأمون، زوجة املأمون،  

من خالل الشخصيات يف الروا�ت واألفالم، ميكن مالحظة أن يف عملية  
.  يف الشخصية مع التوصيفها يوجد أيضا بعض التغيريات  فيلم،الحتويل الرواية إىل 

. ابإلضافة  خيضعون لتضييق وجهها األشخاص الذينيف تصور الفيلم، هناك بعض 
لكن هذه  و  ات ضافياإلشخصيات الوجود ذلك، تظهر يف الفيلم إىل 

كرانيساسي إعملية عن فيما يلي ههو يف الرواية.  أي ال توجد الشخصيات ليست
 .مناطواإلضافة والتغيريات مع األ قتضييلألحرف بناًء على فئات جوانب ال

 التضييق .أ
، يقع  األشخاص، هناك ستة التضييقتصنيف جانب عن  يف البحث

الشخصيات يف أجزاء خمتلفة من الرواية، على النحو التايل، البواب  تضييق 
حيىي عند وصوهلا ألول مرة إىل املستشفى، إدارً� عندما نسخ   د. الذي استقبله 

ابئع  ي كحيىي، وات د.كواثر جارة   مدام ض البواب، وحيىي الوثيقة، عو  د.
  ممثلة هوليوود اليت ظهرت خالل اهللوسة  )eva green( املخدرات، وإيفا جرين 

فشرح ذلك البحث و املناقشة كالبيا�ت عن إكرانيساسي  األوىل. ل د. حيي
. عملية إكرانيساسي يف ٤ يف الشخصية تصنيف التضييق املوصوفة حبدوال

 تصنيف عن وحه التضييق.  ةشخصيال
 . تضييقال عن وجه تصنيف الشخصية  يف  كرانيساسي إ. عملية ٤ اجلدول

شخصية ال معرض   منرة
 حلكاية الفيلم 

 بيا�ت  وصفي 

ظهور حارس البواب بينما د. حيي �يت إيل املستشفي ألول   حارس البواب  . ١
 مرة بعد مخس سنوات. كان د. حيي يؤتيه حتية القصرية 

  ١ب
٠٠١ 

  ١بغرب" ، كان د.   ٨ظهوره برهة بعد دخل قضية شريف إىل "  العامل اي موظف  . ٢
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 ٠٠٢ حيي خيربه أن اإلدارة الرئيشي يدعوه 
ههو كحارس املنظفة، ظهوره عندما مسع د. حيي أن صوت   عوض . ٣

 غريب من فوقه. سأل د. حيي إليه أ هناك ساكن فيها 
  ١ب

٠٠٣ 
حيي يبحث عن ما�  ا عندما د. ههي جارته د. حيي، ظهوره مدام كوثر  . ٤

 يف خارج بيته فنظر مدام كوثر أمام البيت 
  ١ب

٠٠٤ 
ابئع املخدرات, ظهوره بينما د. حيي جيرب ليشرتي أحد احلبة   اتكي  . ٥

 "الفيل األزرق" 
  ١ب

٠٠٥ 
 evaإيفا جرين ( . ٦

green ( 
إحدى ممثلة هوليوود، ظهورها يعين يف عامل هلوسه د. حيي  

 األزرق" ألول مرة الفيل بعد شرب احلبة "
  ١ب

٠٠٦ 

 
يف  تقعيف الشخصية كان تضييقها مناقشة الشخصية األوىل اليت شهدت 

  د. أمن املستشفى (حارس البواب). ظهر حارس أمن املستشفى عندما عاد 
استقبل فحيىي إىل املستشفى بعد مخس سنوات. عند وصوله اىل املستشفى، 

 . لنحو التايلحيىي الضابط، وكان االقتباس على اد.
 إزيك � عبد الفتاح.... -"

 ضيق عينيه مدققا قبل أن يتهلل وجهه: 

� �ار أبيض، دكتور حيي، وهللا ما عرفت حضرتك، الدقن مغري شكلك،  -
 ) ١٠ص. ،٢٠١٢املستشفي نورت، اتفضل.."(مراد،  

"، ومل يشرح ابلتفصيل غرب  ٨وظف يف "أبحد املالثاين التضييق حدث 
  ٨دخول قضية شريف إىل " عنء مثوله بعد وقت قصري من هو املوظف. جا

قام  مث ن هناك اتصاًال به من املكتب الرئيسي، حيىي املوظف أ د.غرب"، أبلغ 
 حيىي بنسخ املستندات دون علمه. د. 

حيىي صوات خافتا من فوق منزله.   د.الثالث حدث عندما مسع  تضييقال
حيىي عن الركاب  د.له تصل ابلبواب لكن مل يرد. مث ظهر عوض وسأيحاول 

 املوجودين يف الطابق العلوي. االقتباس على النحو التايل
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"...كان ذلك قبل أن أمسع اخلطوات،....مل أعد أستطيع االنتظار، ركضت سريعا  
إىل ابب الشقة و خرجت أنظر غلى شبابيك شقة الدور األول، كانت مظلمة،  

ألقيته على النافدة فانكسرت  �ديت البواب فلم جيبين، التقطت حجرا صغريا و 
ن النافدة، ظل لرأس أكرب  بصوت مدو، توان و أضيء النور، قبل أن يقرتب ظل م 

 من حجمه الطبيعي، مبرتني، مث امتدت يدان و فتحتا الشباك... 

 غيه ده؟ � ابشا!! شفتش حد حدف حاجة؟ -

 ) ١٩١ص. ،٢٠١٢ذلك كان عوض البواب..."(مراد، 

وهو  ٠٠٣ ١ب بيا�ت اله يف ضييقتم تيباس قتاالاالقتباس أعاله هو 
 الرواية. بينما يف الفيلم مل يتم سردها.عوض يف إبسم ظهور شخصية 

كوثر .   مدام د. حيي و هي جارته عنالشخصية الرابعة  ضييقهو ت فبعد
 . كوثر يف عدة أجزاء. االقتباس على النحو التايل  مدامرواية التظهر يف 

السيدة منذ ماتت زوجيت، كانت صديقتها و أما  "...مدام كوثر، تكرهين تلك 
حكت هلا عين و كيف كانت احلياة (مثالية) بيتنا، فكيف حني   اثنية هلا، و ابلطبع 

 ) ١٧٨ص. ،٢٠١٢تراين وقفا ابلبوكسر يف عرض الشارع!"(مراد،  

 صباح الفل � مدم كوثر... -"

يب..."(مراد،  حرقتين بنظراهتا و انسحبت للداحل... فلتذهيب للجحيم على حسا 
 ) ١٧٨ص. ،٢٠١٢

 صباح الفل � مدام كوثر... -"

 جاريت اليت تكرهين كره الراعي للذائب...ظلت ترمقين من وراء نظارهتا قبل  مل جتبين 
 ) ٢٠٤ص.  ،٢٠١٢أن تقرتب بدون أن تتخطى حدود حديقتها..."(مراد، 

، و هو اتكي كبائع  ٠٠٥ ١تضييق الشخصية بعد يعين يف البيا�ت ب 
رات. كان يف الرواية أنه انتشر حبة و يبيع إىل ما� تلك احلبة "الفيل  املخدو 

فاشرتيها. أن ظهوره يف احلبكة بينما د. حيي حيتاج تلك احلبة مع األزرق" 
تشرتي تلك فضويل على ما حدثت مبا�. من سايل، يعرف د. حيي أبن ما� 
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عن تلك احلبة  احلبة من أحد إمسه اتكي. فبحثه د. حيي، مث اتصل به و سأل 
 "الفيل األزرق". فوافقا مها ابلتقاء يف أحد املكان ملعاملة عن تلك احلبة.

).  eva greenتضييق األخري املواقع يف وجه الشخصية هي إيفا خرين (
ه احلبة "الفيل األزرق".  ظهرت هي يف عامل هلوسة د. حيي أبول مرة بعد شرب 

 ظهر لبين مع رجل ملثم.قد حذف يف الفيلم مبكان حضورها، إيفا جرين، 
 اإلضافة .ب 

تصنيف اجلوانب اإلضافية، هناك شخصية إضافية واحدة  عن يف مناقشة 
الفيلم  اإلضافية عنفيلم "الفيل األزرق". مل حيدث الكثري يف عملية الفقط يف 

و ذلك التفسري و املناقشة يبني يف اجلدوال   من الرواية اليت كتبها أمحد مراد.
 . ضافةاإل عن وجهتصنيف الشخصية يف  سي إكرانيساعملية . ٥

 . ضافةاإل عن وجه تصنيف   لشخصيةايف  كرانيساسي إ. عملية ٥ اجلدول
إضافة شخصية حلكاية   منرة

 الفيلم
 بيا�ت  وصفي 

مرتد�ً قناعاً على  راقصة الرجل الذي ظهر يف مشهد لبىن   امللثمرجل  . ١
�خذ حبة "الفيل   بعدحيىي  د.  ل  هلوسه العقل الباطن

 األزرق" ألول مرة. 

  ٢ب
٠٠١ 

 
ظهور  عن  وهو  ٠٠١ ٢ب يف البيا�ت كان   الشخصيةمناقشة إضافة 

شخصية املمثلة اهلوليوودية  و تضييق اختفاء  لثم يف وجهه.شخصية رجل م
جعل مروان حامد كمخرج يطرح   ةرواياليف قصة ) eva green(إيفا جرين 

حيىي د. ىن يف عقل يرقص مع لب لثمنيشخصية إضافية توصف أبنه رجل م
 بة "الفيل األزرق" ألول مرة.  احل و يشرب  عندما تناول
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 ملثم يرقص مع لبىن رجل . مشهد ظهر مظهر ٦ صورةال

عن أحد  إضافية  ةشخصي اعبارة عن مشهد تظهر فيه هي الصورة أعاله
حيىي حبة  د.املقنعة مع لبىن. كان ذلك بعد فرتة وجيزة من تناول الرجل امللثم 

 . اهللوسة ألول مرة ودخل إىل العقل الباطنو شربه لفيل األزرق" "ا
 التغيري األمناط .ج

  . األشخاص إىل مثانية  مناط تصنيف جوانب التغيري مع األبوبلغت مناقشة 
. عملية إكرانيساسي يف الشخصية تصنيف عن ٦كان يبينهن يف اجلدوال 

   .تغيري األمناطوجه ال
 . غيري األمناط ت ال عن وجه تصنيف   شخصيةلايف  كرانيساسي إ. عملية ٦ اجلدول

 بيا�ت  الفيلم الرواية  وجه التغيري  شخصية  منرة
 تصوير الشخص  د. حيي  . ١

 
 
 
 

خاضية  
 الشخصية 

 
 
 

حيىي  د. دخن وشارب،  امل
تعاين من عدة أمراض مثل  

السكري وغريه بسبب  
 أسلوب حياته السيء. 

 
رواية، يتم التأكيد  ال يف 

حيىي  د. ص على خصائ
أنه كطبيب شعر  على 

صعوبة يف التمييز بني  ب
 الواقع واهللوسة. 

ال يوصف أبنه شخص  
د. حيي  مريض، رغم أن 
يعيش  فاملدمن والشارب 

 حياة طبيعية 
 

يف الفيلم تبدو شخصية  
كثر واقعية من  حيىي أد.  

 الرواية 
 
 

  ٣ب
٠٠١ 
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 تغيري املشاهد

 
حيىي يف عقله  د. رأى  

بسبب   اهللوسه  الباطن
بة "الفيل األزرق"  احل  شرب

 من خالل جسده املأمون. 

 
حيىي  د. يف الفيلم رأى 

 هذه األحداث بنفسه. 

ف  رواية شريف بصر ال يف  تصوير الشخص  شريف  ٢
النظر عن حيازة �ئل، فهو  

يعاين أيًضا من ورم يف  
 هكبد

 
يف الرواية، يصور شريف  

على أنه مدمن على امللح،  
حيث امللح لديه القدرة  

 على درء �ئل 

مصابة   ريف أن ش يذكر  ال
 بورم يف الكبد 

 
 
 

شريف يطلب امللح مرة  أن 
 واحدة فقط يف طعامه. 

  ٣ب
٠٠٢ 

شكل اي مظهر   مدام دجيا  ٣
 الشخص 

توصف أب�ا امرأة يف  
 الستينيات من عمرها 

ال تبدو الشخصية اليت  
مدام دجيا  تظهر على أ�ا 

يف الستينيات من  مل تكن 
 عمرها

  ٣ب
٠٠٣ 

ة مجيلة، كاتبة تسويق  امرأ تصوير الشخص  ما�  ٤
 لشركة فاخرة. 

مل يذكر أن ما� تعمل يف  
 جمال التسويق يف شركة. 

  ٣ب
٠٠٤ 

يوصف أبنه شخص مسني   معاملة الشخص  سامح  ٥
 دكتور   و أخرق

  شخصية سامح له
و هي  شخصية إضافية 

 قذرة

  ٣ب
٠٠٥ 

حيىي   و د. صعدت لبىن  معاملة الشخص  لبىن  ٦
إىل املصعد وتوجهتا إىل  

 لثالثني الطابق ا

على   تضغطكانت لبىن  
أثناء   ٢٢زر الطابق 

 التواجد يف املصعد 

  ٣ب
٠٠٦ 

مرض أخذ شريف  أحد امل تغيري الشخص  حمسن ٧
حيىي بعد  د. إىل عيادة 
 ه حادثة ضرب 

اصطحب حمسن شريف  
حيىي بعد  د. إىل عيادة 

 ) fox(العنف ضد فوكس

  ٣ب
٠٠٧ 
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وصف الشخصية  ل األمناط نتائج البحث عن جوانب التغيري مع كان 
  فيلم ومشهد ال ايةحيىي، إىل جانب االقتباسات يف الرو  د.األوىل هي شخصية 

 .ته مع األمناطاليت تظهر تغريا
  فني؟  احلمام  "... 

 إفراغ  تستقر، ال ذاببة  إحلاح  حلوحة مثانيت  جيعالن البرية وشعري  اللعني  السكري
ص.  ،٢٠١٢(مراد، "اجلنسية!  املعاشرة  متعة  نصف تقديري  يف بلغ األصفر �ري
٧٩(  

"يف شقة اختذ األمر من يدي ساعة لتهدأ رعشة يدي، و ربع سااعة أللف  
سيجارة ال تنفك بفرهتا ! لعن هللا مرض السكر و املخنثني و الكالب السود!"  

 ) ٣٥٨ ، ص.٢٠١٢ (مراد، 

اليت تشري  ٠٠١ ٣ب بيا�ت الاالقتباس أعاله هو مقتطف من الرواية يف 
  مناط هو من يعاين من مرض السكري، بينما التغيريات مع األحيىي د. إىل أن 

حيىي يعيش بشكل طبيعي دون أي  د. يف الفيلم توصف أبن شخصية 
مشاكل صحية رغم أنه مدمن ومدخن شره. يف الرواية، داء السكري الذي  

حيىي �تج عن أسلوب حياة سيء للغاية، لكن يف الفيلم، رغم  د. منه يعاين
زال تتمتع خبصائص أسلوب احلياة السيئ، إال أنه تعيش حياة  حيىي ال ت د.أن 

 طبيعية. 
تمييز بني اخليال والواقع. تصبح هذه  بحيىي بصعوبة د. ُوصف شخصية 

�اية القصة يف  حيىي. حىت د.الصعوبة نقطة يتم التأكيد عليها يف شخصية 
أم حقيقة.   حيىي مرتدًدا يف حتديد ما إذا كانت هذه هلوسة د. الرواية، ال يزال 

ضروري جلعل شأن وهو  .حيىي يف الفيلم د.وهذا ما أزيل من شخصية 
فيلم "الفيل الشخصية يف اليتناسب مع ظهور و حيىي خمتلفة د. شخصية 
 األزرق". 
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األمناط ابإلضافة إىل خصائص وأوصاف الشخصيات، هناك تغريات مع 
لبىن ألول مرة، قرر حيىي. يف الرواية بعد تلقي مكاملة هاتفية من  د.يف  أيضا

حيىي  مل يتغري على   د. أنحيىي تقليم حليته وشاربه. بينما يصور يف الفيلم  د.
 اإلطالق بعد ذلك. 

يف تصويره. عند دخوله العقل  يكون أيضاحيىي د. تغري يف شخصية ال
حبة "الفيل األزرق"، يف جزء الرواية عندما   عن شرب بسبب  اهللوسة الباطن

حيىي أنه ممسوس ابملأمون أثناء   د. ة املأمون، شعر حيىي حادث د.شاهد 
 يرى املأمون وزوجته. فقط حيىي  كان د.  يف الفيلم مشاهدته للحادث. لكن

مع    للشخصية شريف. على غرار التغيريالثاين األمناط حتدث التغيري مع
حيىي، شهدت شخصية شريف تغريًا يف تصوير الشخصية، وصفت  د. 

 ورم يف الكبد. ها هو االقتباس. أمل أبنه تعاين من   ة روايالشخصية شريف يف 
"...كان علي االنتظار ساعة أخرى قبل ان تشرق الشمس و خيرج الطيب، أخرب�  

ف و أن احلالة استقرت رغم فشل و ظائف الكبد  أنه سيطر ابلكاد على النزي
! و  بسبب الورم! ملا سألته أي ورم؟ أجبين أبن شريف يعاين ورما خبيئا يف الكبد!

مل يصدق أنه قد مت فحصه منذ أ�م قليلة و مل يكن فيه شيء!! (مراد،  
 ) ٣٧١ص. ،٢٠١٢

ف الذي مت  شريرواية يصف شخصية الاالقتباس أعاله هو اقتباس يف 
تشخيص إصابته بورم يف قلبه. وذكر أن شريف يعاين من ورم يف الكبد، مما 

ا �ائًيا من دخوله املستشفى لبعض الوقت قبل أن يصدر حكمً باستدعى 
يف الفيلم شخصية شريف ال تعاين من أي مرض آخر أما احملكمة يف قضيته. 

 .(�ئل)  غري حيازة اجلن املأمون
دجيا، صاحبة حمل  مدامالثالث حتدث يف شخصية  مناطالتغيري مع األ

 حيىي. ها هو االقتباس.  د. يزوره  يتالوشم ال
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ض ترتب أدواهتا، (دجيا)، أنثى  "...حني دخلت كانت السيدة على كرسيها املنخف 
ص.  ،٢٠١٢يف العقد السادس من عمرها حاصرت التجاعيد عينيها..."(مراد، 

١٥٢ ( 

ا امرأة يف الستينيات من عمرها. دجيمدام يُظهر االقتباس أعاله أن 
. يف الفيلم، مت  إىل الفيلم دجيا يف تكيف  مداممظهر شخصية  ميون يف ريتغيال

لى أ�ا امرأة يف األربعينيات من عمرها وال يُرى  دجيا ع مدامتصوير شخصية 
أن شخصيتها تبلغ من العمر ستني عاًما. فيما يلي مشهد من الفيلم يصور 

 دجيا. مدامشخصية 
 دجيا   مدام  . املشهد ظهر شخصية امسها٧ لصورةا

ما�  كانت .  ما� البيا�ت اليت تظهر التغيري يف ٠٠٤ ٣ب التايل هو مث 
حيىي بدون عالقة. كالمها يعيش حياة  د. مللء فراغ قلب  حيىي د.صديقة هي 

بعيدة جًدا عن احلياة الطبيعية. يف الرواية، تُروى شخصية ما� كموظفة  
ما� كشركة  عن تسويق يف شركة كبرية. لكن يف الفيلم مل يذكر مروان حامد 

 . تسويق. هذا اقتباس من الرواية
البس رمسية تتحول فيها إىل مسئولة  تصحو لرتتدي م "...سبع ساعات من النوم مث 

 ) ٢٧ص.  ، ٢٠١٢) يف شركة فخمة..."(مراد،Sexyتسويق (

يتسبب حذف القصص أو األوصاف لعمل ما� كمسوقة يف صورة سيئة  
 حيىي إىل عامل أكثر قتامة. د.للشخصية يف تقوية دورها كامرأة جتلب 
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سامح.  يف شخصية  كوني اخلامس مناطمت العثور على التغيري مع األ
قذر   و أحده شخصية سامح اليت ظهرت يف الفيلم له شخصية إضافية و

 طبيب. مت ذلك لصقل األدوار واخلصائص اليت أظهرته شخصية سامح. ال
يف  مناطلبىن، التغيري مع األ عملية الشخصيةيف يقع التغيري السادس 

وصوف فقط أن  ، يف الرواية عندما يكو�ن يف املصعد م٠٠٦ ٣ب البيا�ت 
ابستخدام  ٣٠قع يف الطابق املواإىل شقة شريف  تذهبانلبىن  حيىي و . د

 يف املصعد. ٢٢لبىن تضغط على زر الطابق  كان  مصعد. لكن يف الفيلم،
ختلفة من الشخصيات امل األمناطمن املعقول القيام جبوانب التغيريات مع 

ألن التصوير موحد يف إبداعات املخرج وما إىل ذلك. ابإلضافة إىل  
رواية "الفيل األزرق"، خضعت العديد من اللشخصيات املذكورة أعاله يف ا

الشخصيات لتغيريات طفيفة. يقدم أمحد مراد يف الرواية أوصافًا لعدة  
 ان حامد. شخصيات يف أجزاء من القصة، لكن هذا مل يفعله مرو 

ج  "يف مدخل حملت إعال� صغريا يفيد بيع شقة ابلدور الثالثني بسعر مغر، مل احت
جمهودا ألمخن، صعدت الطوابق الثالثني يتلوى قولوين توترا قبل أن أقف أمام ابب  
الشقة املفتوح، اقرتبت، احلركة كانت منتظمة، سيدة مسنة مبؤخرة مسينة راكعة على  

ص.  ،٢٠١٢كن ليكون غري والد بسمة..."(مراد، األرض متسح، و رجل مل ي
٢٠٥ ( 

ف مها  شرين اللذان كا� يف شقة من خالل االقتباس أعاله، كان الوالدا
أحد حيىي إىل شقة شريف للبحث عن د. والدهتا  عندما ذهب  والد بسمة و 

رداء. يف الرواية رويت كالمها على أ�ما والدا بسمة زوجة شريف. ومع  ال
أثناء  شريف ذلك، فإن الفيلم يظهر فقط شخصية رجل عجوز يعمل يف شقة 

 والدهتا.  االثنني مها والد بسمة وانتظار وصول مشٍرت. مل يُذكر أن 
شخصية زميل شريف الذي التقى به  كان   يف الرواية ابإلضافة إىل ذلك،

الطبيب ذلك يف الفيلم، اسم  و لكنحيىي أبنه طبيب امسه صالح رجائي. . د
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يف املستشفى حيث كان   شريفوصف فقط أبنه زميل ل غري معروف، و
 يعمل.

 و الفيلم "الفيل األزرق"كرانيساسي يف اخللفية الرواية إ .ج
رواية "الفيل األزرق" ابإلضافة  ال ، كانتفيلماليف كرانيساسي إيف عملية 

يف احلبكة والشخصيات، مت لتضييق و اإلضافة و تغيري األمناط إىل تعرضها 
، مما يعين أن هناك بعض عن خلفية احلكاية بعض اإلعدادات أو قصها تضييق 

اخللفيات مبني. ابإلضافة إىل ذلك، هناك أيًضا  يف الرواية ليست كذلك. خللفيةا
أي يكون نينهما  يف الرواية، هناك الفيلم ولكن ليس  تظهر يف ات ضافياإل

اخللفية اليت تظهر من كرانيساسي إ. فيما يلي عملية عن خلفيتهماالتغيريات 
 . مناطواإلضافة والتغيري مع األضييق تصنيف جوانب الت

 التضييق .أ
. عملية ٧ اجلدول ،حث اليت مت عرضها أعاله يف جدول نتائج الب

تضييق  لتصنيف جوانب ، تضييقال عن وجهتصنيف اخللفية يف كرانيساسي إ
 .احلكاية اخللفية نتائج التضييق عن اخللفية، هناك مثانية 

  اخللفية يف أجزاء خمتلفة من الرواية. وتشمل هذه: مكتبة تضييق حيدث 
حيىي، مكان اتفاقية الصفقة  د.ية ملنزل مستشفى العباسية، الساحة األماميف 

الكيالين،  د. ، مكتب أو غرفة د. حييالقريبة من منزل  ي، العيادة كمع ات
و تلك  شارع املعادي حيث أصيبت ما�، البار ابلزمالك احملطة املصرية. 

. عملية إكرانيساسي يف اخللفية تصنييف عن ٧التضييقات يبينهن يف اجلدوال 
 وجه التضييق. 

 . تضييقال عن وجهيف ي تص  لفيةاخليف  كرانيساسي إ. عملية ٧ دولاجل
خلفية ال معرض حلكاية   منرة

 الفيلم
 بيا�ت  وصفي 

  ١جيف   شريف  يف الرواية، تروي القصة بعد التحدث مع زمالئهاملكتبة يف مستشفي   . ١
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  )ephilepsy(  حيىي يف إصابته ابلصرعد. املستشفى، يشتبه   العباسية 
ة للبحث عن املراجع قبل أن يطلب أخريًا  مث يذهب إىل املكتب

 من شريف إجراء مسح ضوئي للدماغ. 

٠٠١ 

  ١ج كوثر أمام منزله.   مدامحيىي قابل   د. يقال يف الرواية إن   ساحة أمام بيت د. حيي  . ٢
٠٠٢ 

للتعامل  حيىي ينتظر يف مكان االتفاق   د. الرواية أن  يف حتكي  مكان املوافقة مع اتكي  . ٣
 ي كمع ات

  ١ج
٠٠٣ 

مستوصف الصحي قرب   . ٤
 البيت 

حيىي جبرح يف إهبامه،  د.  بعد االستيقاظ من هلوساته، شعر  
 وتوجه إىل أقرب عيادة صحية. 

  ١ج
٠٠٤ 

  ١ج الكيالين د.حيىي ذهب عدة مرات إىل غرفة د.   كان  روايةال يف  غرفة د. كيالين  . ٥
٠٠٥ 

ض الوقت اثناء مروره  حيىي متأمل لبع أن د.  حتكي يف الرواية  شارع يف املعادي  . ٦
 بطريق املعادي حيث أصيبت ما�. 

  ١ج
٠٠٦ 

  ١ج ابلزمالك   احد ابريل يف احيىي س  د.يف الرواية، يلتقي  ابر يف زمالك  . ٧
٠٠٧ 

حيىي إىل حمطة مصرية لشراء تذكرة سفر   د.يف الرواية، يذهب  حمطة املصرى  . ٨
 إىل اإلسكندرية. 

  ١ج
٠٠٨ 

 
األول  تضييق، حدث ال٠٠١ ١جبيا�ت املناقشة األوىل كانت على ال

حيىي إىل مكتبة   د.اخللفية يف مكتبة مستشفى العباسية. يف الرواية، يتوجه عن 
  املستشفى بعد تلقي رأي من زميل شريف ابحتمال إصابته مبرض الصرع 

)epilepsy( شريف فحص دماغه.   عنحيىي  د. . بناء على هذا الشبهة، طلب
 . االقتباس على النحو التايل

"...فخمس سنوات من عدم املمارسة قادرة على حمو الطب من رأسي، خرجت  
ة، حبثت بني الكتب يف أنواع الصرع..."(مراد،  غرب ركضا إىل املكتب  ٨من 

 ) ٩٥ص. ،٢٠١٢
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حيىي، الذي حيكي   د. احة منزل سيف الذي يتم تضييقه املكان الثاين 
ظة أمام منزل الطبيب حيىي وجارهتا، مدام كوثر، للح د. القصة عندما التقى 

 حيىي.
  ، ة روايالي. يف كالثالث يف اخللفية هو مكان التعامالت مع ات تضييقال

حيىي على فرصة إلجراء صفقة مع ابئع خمدرات قام أيًضا ببيع ما�   د.حصل 
 . حبة "الفيل األزرق". ها هو االقتباس

با موتوسيكل  "انتظرته عند �صية اتفقنا عليها وجاء بعد ميعاده بنصف ساعة راك 
 ) ٢٢٤ص. ،٢٠١٢)..."(مراد، Enimenصوته صاخب، يشبه ( 

حيىي كان ينتظر اتكي ليشرتي   د.، ميكن مالحظة أن أعاله يف االقتباس
 . يف أحد املكان  حبوب "الفيل األزرق". مث دخل االثنان يف صفقة

حيىي. يف د. الرابع يف اخللفية هو عيادة صحية قريبة من منزل  تضييقال
حبة "الفيل األزرق"،   يشرب سبب على ، بعد االستيقاظ من هلوساته الرواية
حيىي أن إهبامه يتأمل من نقطة الصفر. مث ذهب إىل أقرب عيادة  د.أدرك 

 للعالج. ها هو االقتباس. 
"...لففته يف شاش و خرجت إىل أقرب مستوصف صحي، حقنت ببنج موضعي  

ب عن سبب اجلرح  و مت ختييط اجلرح و تغطيته قبل أن يسألين الطبي
 ) ٢٣٥ ص.، ٢٠١٢الغرب..."(مراد، 

. يذكر  تهكيالين أو غرفد.  اخلامس يف اخللفية حيدث يف مكتب  تضييقال
كيالين عدة مرات، واستدعى    د.حيىي ذهب إىل مكتب د. يف الرواية أن 

. االقتباس على د. صفاءكيالين د.  كالمها وحتدث عن قضية شريف من قبل 
 . النحو التايل

جتهت ملكتب د. كيالين..يف الطرقة املؤدية لغرفته و قبل أن أطرق  "...ا
 ) ١٠٦ص. ، ٢٠١٢الباب..."(مراد، 
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املعادي حيث ضربت ما� ومتوت. تروي   يف السادس هو شارع  تضييقال
  حيىي الطريق و  د.عوين، اجتاز  السيدمن منزل  د. حيي الرواية أن بعد عوديف 

عوين، مر الطبيب  السيدته من منزل د عوديف الفيلم، بعأما فكر للحظة. 
يل اليت أبلغتها احيىي لتوه يف أحد الشوارع بينما تلقى فيما بعد مكاملة من س

 بوفاة ما� ابلقرب من املعادي. 
"متشيت حىت البيت، عند البقعة اليت تركتها ما� على األسفلت توقفت أأتمل و مل  

زف الصنمت حىت  يف أنيطل و قويف، ا�ارت ركبتاي فقعدت على الرص
 ) ١٧٨ص. ، ٢٠١٢تقيأت..."(مراد، 

الرواية يف ابر يف الزمالك. حتكي اليت تتم تضييقها هي اخللفية السابعة 
ابلزمالك ملناقشة اختفاء   أحد ابريل اتفقا على االلتقاء يف مع ساحيىي د. أن 

 . ها هو االقتباس. هاأخبار  معما� ابإلضافة 
 . لبزمالك.. "البار يقع يف جزيرة  

على املنضدة اليت اعتادت ما� اجللوس عليها مل يكن هناك سوى سايل، صديقة  
 ) ٢٢١ص. ، ٢٠١٢ما�..."(مراد، 

الثامن هو احملطة املصرية. يف الرواية بعد انتهاء كل شيء، توجه   تضييقال
حيىي من مستشفى العباسية إىل احملطة املصرية وحجز تذكرة سفر إىل  د. 

 .اس على النحو التايلاالقتبأن اإلسكندرية. 
"خرجت يومها من املستشفي إىل حمطة مصر، حجزت تذكرة يف قطار الثانية عشرة  

 ) ٣٧٤ص.  ، ٢٠١٢املتجه لإلسكندرية..."(مراد، 

 اإلضافة .ب 
، ات يف جدول نتائج البحث اليت مت تقدميه لتصنيف اخللفيات اإلضافي

و تلك  ئ.الشاط السيد عوين وتوجد خلفيتان، مبا يف ذلك رواق منزل 
. عملية إكرانيساسي يف اخللفية تصنيف عن ٨البيانتان ينينان يف اجلدوال 

 وجه اإلضافة. 
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 . ضافةاإل  عن وجهتصنيف   لفيةاخليف  كرانيساسي إ. عملية ٨ اجلدول
إضافة اخللفية حلكاية   منرة

 الفيلم
 بيا�ت  وصفي 

زقاق سلم يف بيت السيد   . ١
 عوين 

  ٢ج نزل السيد عوين الفيلم مكان إضايف يف ميوجد يف 
٠٠١ 

د.  مشهد أخرى على الشاطئ خترب� أن  له إضافة يف الفيلم  شاطئ  . ٢
 حيىي يعيش بسعادة مع لبىن 

  ٢ج
٠٠٢ 

 
منزل السيد عوين. فيما يلي مشهد   رواقأول ظهور إلضافة اخللفية هو 

 يصور ظهور اخللفية ملنزل السيد عوين.
 منزل السيد عوين حيىي متأمًال يف  د.. مشهد ظهر ٨الصورة 

عوين.  السيديف منزل رواق الصورة أعاله تظهر إضافة خلفية مع ظهور 
 السيدحيىي إىل منزل د. عندما جاء  ٠٠١ ٢جبيا�ت الالصورة عبارة عن 

. مث تفكر فوضو� و ابعد هروب ما� من منزله. التقى السيد عوين قلقعوين 
يل أبن ما�  اا وتلقي أخبار من سقبل مغادرة املنزل أخريً  رواق ملًيا على الدرج

 قد ماتت.
فيلم اليف خامتة القصة يف البحر الثاين هو الشاطئ  لفيةإضافة اخلمث 

"الفيل األزرق". يشري ظهور مشهد الشاطئ ملروان حامد يف �اية قصة 
لبىن يعيشان مًعا وسعداء. وهذا ما جيعلها خمتلفة  حيىي ود. الفيلم، إىل أن 
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ابلرغم من أن كالمها يعيشان ابلفعل يف سعادة وتزوج، إال  عن الرواية، حيث
 . بغضا و كال اه يف حياتهحيىي ال يزال غري متأكد من الواقع الذي ير  د.أن 

 التغيري األمناط .ج
األمناط  التغيري عن جدول نتائج البحث لتصنيف جوانب لقد كتب يف 

و أوصاف  فتفسريات  يف اخللفيات، هناك ثالثة أشكال خمتلفة للخلفية.
البيا�ت عن إكرانيساسي يف اخللفية تصنيف التغيري األمناط املوصوفة حبدوال 

  اخللفية تصنيف عن وحه التغيري األمناط.. عملية إكرانيساسي يف٩
 . غيري األمناطتال عن وجهتصنيف   لفيةاخليف  كرانيساسي إ. عملية ٩ اجلدول

 بيا�ت  الفيلم الرواية  وجه التغيري  اخللفية  منرة
االلتقاء مع   . ١

صالح  
 رجائ  

 تغيري اخللفية 
 
 
 

حيىي التقى   د.يف الرواية أن 
زميل شريف (صالح  

رجائي) يف مكتبة  
 املستشفى. 

  ه أنيف الفيلم، مت تصوير 
حيىي فقط يتحدث معه    د.

 يف ردهة املستشفى 

  ٣ج
٠٠١ 

تصوير االبيئة او   جناح شريف  ٢
 السحنة 

  و كان حيىي د. دخل 
قطاع  يف حالة اناجلناح 

 التيار الكهرابئي 

وكان   ناح حيىي اجل د. دخل 
  قاماجلو ساطعا، وعندما 

شريف فجأة أضاء النور  
 وانطفأ 

  ٣ج
٠٠٢ 

خارج الباب   ٣
 غرب"  ٨"

  حيىي وكان د. رواية  ال يف  تغيري اخللفية 
لبىن يركنان السيارة ابلقرب  

 من شجرة كبرية 

ال توجد شجرة كبرية  
حيىي  د. خارج البوابة، 

وا السيارة أمام  ولبىن أوقف 
 البوابة مباشرة. 

  ٣ج
٠٠٣ 

 
تغيري يف تصوير اخللفية يف  األمناط بميكن رؤية فئة جوانب التغيري مع  

يف مكتبة  شريف، و هو حيىي بزمالء  د. الفيلم يف اجلزء الذي التقى فيه 
مستشفى. فيما يلي مقتطفات من الرواية وصور ملشاهد يف الفيلم تظهر  

 ط.مناالتغيريات مع األ
 ابلك..اتفضل..اتين ابب مشال. "...عمالة أندهك مش واخد 
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 متشيت مث طرقت و فتحت.. 

مكتنة متخمة ابملراجع و منظر طبيعي يف شباك عريض و رجل يف العقد اخلامس  
جيلس خلف نظارته، أبدى عدم ارتياح وهو يصافحين اببتسامة مل تصعد من حيز  

ان  تفاصيله، دبلة يف يساره، شفتالشفله إىل العينني، سريعا أسعفتين قراءة 
 مذمومتان قي توتر ال يظهران أسنانه، نظراته متسحين بسرعة و جبهته متشنجه.. 

 رب اسرة متحفظ كثري الشك.. 

 ) يف العباسية.. Psychiatristحيي راشد...(-

ص.  ، ٢٠١٢)..(مراد، Consultant Psychiatristصالح رجائي...( -
٩١ ( 

 املستشفى. زقاق ىي يلتقي بزمالء شريف يف حي  د.. مشهد ظهر ٨ صورةال

حيىي د. رواية حتكي قصة عندما ذهب القتباس يف االاالقتباس أعاله هو 
إىل املستشفى حيث كان شريف يعمل. حاول التعرف على شريف من 

و  أحد زمالء شريف.  ، زمالئه. وأخريًا توجه إىل املكتبة للقاء صالح رجائي
املستشفى وليس   زقاق  حيىي التق بزميله، يف. دن ، تظهر الصورة أعاله ألكن

من عملية األمناط يف املكتبة. يصبح هذا بعد ذلك فهرًسا للتغيريات مع 
 كتغيري يف اخللفية.كرانيساسي  إ

يف تصوير اجلو يف جناح اآلخر ، هناك تغيري ذلك التغيريابإلضافة إىل 
ين، قيل يف الرواية  الثا األمناطتغيري مع  و، وه٠٠٢ ٣جالشريف. يف البيا�ت 

 memory( حيىي دخل جناح شريف عندما أراد استبدال بطاقة الذاكرةد. أن 
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card(   ،كان  يف جهاز التسجيل الذي مت وضعه يف جناحه مع إطفاء األنوار
تضيء   ،يف الفيلمأما من الضباط إطفاء األنوار وعدم تشغيله.  طلب حيىيد. 

 فئ األنوار فجأة.وعندما يستيقظ شريف تنطأنوار اجلناح، 
تصوير اخللفية أمام بواب   عنيف التغيري  والثالث هاألمناط التغيريات مع 

لبىن أوقفا السيارة ابلقرب من  حيىي و  د.روى يف الرواية أن  غرب". و  ٨"
غرب". لكن يف الفيلم تقف السيارة أمام البوابة   ٨شجرة كبرية ابلقرب من " 

 ا. ها هو االقتباس. رة كبرية أمامها أو حوهل وال توجد شج
غرب، املبىن ساكن و احلرس   ٨"حتركنا حتت األشجار يف سيارهتا حيت اقرتبنا من 

 ) ١١٩ص. ، ٢٠١٢يتعبدون يف خشوع أمام تلفزيون..."(مراد، 

 غرب"  ٨حيىي ومها يقفان السيارة أمام بوابة "   د.   . مشهد ظهر لبىن و٩ صورةال
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 الباب اخلامس
 خلامتةا 

 صةال اخل  .أ
من كرانيساسي إمن نتائج البحث واملناقشة أعاله فيما يتعلق بعملية 

يف احلبكة  األمناطتغيري مع و  ضييق، إضافةت عنخالل جوانب التصنيف 
فيلم "الفيل األزرق" ألمحد مراد و مروان حامد  ال رواية و اليف  لفيةوالشخصية واخل

 وميكن اختتامها ابآليت: 
فيلم "الفيل األزرق"،  الالرواية على شكل  للحبكة يفكرانيساسي إعملية  .١

  ٢٤ضافية، و اإل نقاط  ٥، مجال ٢٠ هناك التضييق لتصنيف جانب
 .مناطتغيري مع األ

فيلم "الفيل الللشخصيات يف الرواية على شكل كرانيساسي إ عملية .٢
شخصية ال، وإضافة نقاط ٦ على تضييقاألزرق"، لتصنيف جانب ال

 تغيريات. ٧تصل إىل  األمناطمع  ) فقط، مث تغيري١واحدة (على 
فيلم "الفيل األزرق"  الاخللفية يف الرواية إىل شكل كرانيساسي عن إعملية  .٣

مع األمناط   تغيريمث  ٢ضافة اإل و نقاط ٨إىل  تضييق لتصنيف جانب ال
 خلفيات. ٣ على

أثناء عملية   مناطواإلضافة والتغيري مع األالتضييق قد حتدث جوانب من 
ا يعين أن هذا يتم بواسطة املخرج مع األخذ يف االعتبار أن ، ممكرانيساسيإ

احملتمل جًدا أن تكون هناك الفيلم له قيود فنية على املدة أو وقت التشغيل، ومن 
 تغيريات بسبب احلدود بني اخلطابني.

 توصياتال  .ب
لفيلم اإىل شكل  اي اكرلنيساسي  بحث حول حتويل الروايةالبعد إجراء 

 دم الباحث االقرتاحات التالية. "الفيل األزرق" ق
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 ختلفتان.املن االوسيلت ماال داعي للمقارنة بني الروا�ت واألفالم أل� .١
عند مشاهدة فيلم مت تعديله   غري راضسيشعر غالبية جمتمع السحابة 

بعد قراءة الرواية، لكنهم سيشعرون ابلرضا إذا شاهدوا الفيلم مث قرأوا  
 الرواية.

، فإن هذا  اتكييفهاألفالم مع  و ني الروا�ت موضوعكدراسة تركز على  .٢
و   مح ، مما يس إكرانيساسي فقطالبحث يركز على التغيريات يف عملية 

دراسة   للباحثني املستقبليني ابستخدام هذا البحث كمرجع و  ميكن
  ته تقدمي بعض االبتكارات والتطورات يف دراس ولية من خالل إضافة واأل

 . تهنظرياي 
مفيد جلميع القراء وخاصة   بحث العلميال ان هذكو يأن  باحث�مل ال .٣

نفسه. وكذلك ابلنسبة للمجتمع األوسع، ملعرفة أن االختالفات   باحثال
دبية ليست فقط ألن املخرج يريد  األرواية اليف األفالم املقتبسة من 

يريد  الذي اختار أجزاء مهمة يف الرواية لقد تغيريها ولكن ألن املخرج 
إبداعات حمول للروا�ت املصورة. يُظهر حتول   وتصويره. واألفالم ه

 عملية إنشاء وتكرار جديدة دون تكرار. تكون هناك فيلم الة إىل الرواي
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 املالحق
 ١ حقاملل

 الرواية  .أ
 : الفيل األزرق  املوضوع 
 : أمحد مراد الكاتب
 : دار الشروق  الناشر
 ١، جملد ٢٠١٢:  نشر سنة ال

 ٣٨٥:  الصفحة
 thriller mistery: خيايل،  جريي 

هذه الرواية هي خيال خيايل تدور أحداثه حول طبيب امسه حيىي رشيد  خالصة 
يعمل يف مستشفى العباسة. كان مدمًنا على الكحول مث تعرض حلادث أدى إىل 

 ملدة مخس سنوات ،  وفاة زوجته وابنته. بعد تلك احلادثة عزل حيىي نفسه عن العامل
تشفى ، لكنه تفاجأ  وبعد أن أخذ اسرتاحة من العمل عاد للعمل يف نفس املس 

بوجود صديق قدمي امسه شريف وهو مشتبه به يف إحدى احلوادث. قضية لبىن 
شقيقة شريف مشتبه هبا جزء من قصة حبه القدمية اليت يريد نسيا�ا. بدأ حيىي يف 

 لة صديقه املليئة ابألشياء الغريبة. البحث عن احلقيقة يف حا احلفر
 ٢ حقاملل

 ب. الفيلم 
 الفيل األزرق :   املوضوع 
 : مروان حامد   املخرج

 : أمحد مراد كاتب األصلي
: كرمي عبد العزيز، خليد    مثالت امل

 السوي، نيل كرمي. 



 

 

،  و التوزيحالفين ، الباتروس لإلنتاج اإلعالميالشروق لإلنتاج :   املردود
 هاوس، العربيية لإلنتاج و التوزيح السينيماعيأفالم اليت 

 دقيقات ١٥٠:   املدة 
 ، القاهرة، مصرى٢٠١٤يولوي  ٢٨:   املطبوعة

الفيل األزرق فيلم خيال خيايل تشويق / رعب / غامض. ويتحدث الفيلم 
عن رجل يدعى حيىي راشد يرتدد يف اخلروج من العزلة بعد مخس سنوات ليواصل 

  باسية لألمراض العقلية. يبدأ الفيلم مع د. حيىي راشد ، الذيخدمته يف مستشفى الع
سنوات من وفاة زوجته وابنته ، بعد أن تلقى إنذارًا من  ٥عاد إىل وظيفته بعد 

املستشفى وعاد إىل عمله ابملستشفى. عند عودته ، اضطر حيىي إىل قبول طفرة يف 
م للمثول أمام السلطات ، حيث مت عزل العديد من اجملرمني قبل تقدميه ٨البوابة 

 حياته رأًسا على عقب. القضائية. هناك ، تنتظره مفاجأة تقلب
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 سرية ذاتية 
م.  ١٩٩٨من مايوا  ١١، ولدت يف سولوا اتريخ حممد الفاتح 

خترجت من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نور هداية يف سولوا  
نتور يف  م. مث التحقت ابملعهد دار السالم كو  ٢٠١١سنة 

مالك . مث التحقت ابجامعة موال� ٢٠١٧فونوروغو سنة 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حيت حصلت على درجة  

 م. ٢٠٢٢البكالوريوس يف قسم اللغة العربية و أدهبا سنة 


