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 المستخلص
تقوم ىذه الدراسة على زلاولة البحث يف العالقة بُت فنُت ،يقوم أحدمها على الكلمة شلثال يف الرواية بينما يقوم الثاين       

 على الصورة شلثال يف السينما.
عمري وىذه الدراسة اقًتبت من األدب اجلزائري يف عالقتو بفن السينما من خالل رواية األفيون والعصا للكاتب مولود م     

اليت اقتبست للسينما.ومن خالل ىذا العرض للرواية والفيلم انطالقا من بنيتيهما ادلختلفتُت، كان الًتكيز على الرواية كنص 
مكتوب والتغَتات اليت حدثت عليها بعد حتويلها اىل نص مرئي.كما كان الًتكيز على أمهية االقتباس للسينما والذي ال يعٍت 

 كون فيلما بقدر ما يعٍت أفلمة النص القابل لذلك ألنو ليست كل النصوص األدبية قابلة لتكون أفالما.النقل احلريف للرواية لت
 

Abstract 

      This study is based on trying to find the relationship between the 

technicians, the one on the floor, represented in the novel, while the second is 

based on the image represented in cinema. 

       This study approached the literature Algerian in relation to the art of 

cinema through a novel opium and stick to the writer Mouloud Mammeri 

which quoted the cinema. the focus was on the novel as text written and the 

changes that have taken place them after conversion to the text invisible. As 

The focus was on the importance of the quotation of cinema that does not 

mean the literal transfer of the novel to be a film.  
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 تمهيد

لقد شكلت اجلزائر وعرب تارخيها الطويل، رصيدا حضاريا وثقافيا استطاعت من خاللو تقدًن نفسها للعامل كبلد ال يقل أمهية عن بقية      
البلدان من حيث اإلبداع يف سلتلف الفنون.فقد قدمت للعامل كتابا جتاوزت شهرهتم اآلفاق..كتاب أبدعوا باللغة الفرنسية وآخرون كانت 

 لغة إبداعهم.كما قدمت اجلزائر مبدعون يف رلاالت فنية أخرى منها الرسم وادلوسيقى والسينما.  العربية

.فقد 75إن السينما كفن حديث مل يكن بعيدا عن اجلزائر فقد عرفتو منذ زمن بعيد،إذ تعود   عالقة اجلزائر هبذا الفن إىل القرن      
" يف احلقيقة، أنو يف -لوميَت  Lumière-د عشر سنوات من ميالدىا على يد األخوينعرف األوربيون  ادلوجودون باجلزائر السينما بع

وبعد أيام فقط من أول عرض سينمائي عادلي بباريس لألخوين لوميَت التحق الفرنسي اجلزائري فيليكس  7452األسبوع األول من سنة 
وصور لنا اجلزائر  7591ة لوميَت حيث زتل كامَتتو عام بليون ليعمل كمصور مبؤسس a’ Arlesميسغيش الذي أهنى خدمتو العسكرية 

 Catalogue.ويوجد يف وثائق 7قائال:اجلزائر..حتت مشس منتصف النهار..ادلسجد..بيوت العرب البسيطة..إنٍت أصور شبايب وديكوره"

de vues  ت منها ختص اجلزائر وخاصة فيلما وثائقيا مسجال بفرنسا لبلدان كثَتة وعشرا 019ما يقارب 7453عام-لوميَت–لألخوين
 مدينيت اجلزائر العاصمة وتلمسان.ومن بُت ىذه األفالم صلد:

-N 197 prière du muezzin. 

-N199 marche’ arabe. 

-N200 place du gouvernement  

وفتحت دور  7455.وىكذا فقد عرفت السينما طريقها باجلزائر بدءا من 7452كما صلد غَت ىذا كثَت شلا صور مبدينة وىران عام
عمت السينما كل اجلزائر، وكانت تلك  7500بالعاصمة مث بوىران وانتقلت إىل قسنطينة وغَتىا من ادلدن.ويف عام  7594السينما عام 

 األفالم تدور حول موضوعات عديدة منها:

 أفالم وثائقية حول اجلزائر، قسنطينة. -

 أفالم إخبارية حول ادلسلمُت.-

 .2فرنسا ودول أخرى..." أفالم وثائقية حول-

ويف ىذه الفًتة استقطبت اجلزائر جبمال مناظرىا وطبيعتها الشاعرية الكثَت من ادلخرجُت،فاختاروىا لتصوير أفالمهم.ومن ىؤالء صلد    
 جاك فيدر وجان رينوار.
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 السينما الجزائرية بعد االستقالل: 

فيلما  21فيلما قصَتا و 700فيلما طويال و09فيلما منها 754، 7534و7521كان اإلنتاج اجلزائري من األفالم بُت      
أي أكثر من  7542فيلما عام  007مشًتكا.ونتيجة ذلذا الضعف مل يكن ىناك سوى باب االستَتاد، وقد كان عدد األفالم ادلستوردة 

فيلما دتيز أغلبها بتصوير حرب  20، 7530-7520.وقد بلغ عدد األفالم اجلزائرية ادلنتجة بُت سنيت 0سنة 27إنتاج اجلزائر طيلة 
، األفيون 7525، اخلارجون عن القانون عام 7522، ريح األوراس عام7521التحرير وأىم ىذه األفالم:الليل خياف من الشمس عام 

زلمد –وغَتىا.كما كان اىتمام ادلخرجُت بالروايات األدبية وخاصة منها أعمال الروائي 7530،دورية ضلو الشرق عام7539والعصا عام
معركة -، إضافة إىل األعمال ادلشًتكة بعد االستقالل واليت مثلت انطالقة السينما اجلزائرية ومن ىذه األفالم:-مولود معمري-و -ديب

لوسيانو -للمخرج االيطايل أيضا -الغريب–عن قصة لياسف سعدي، وفيلم  -جيلو بونتكورفو–للمخرج االيطايل  7521عام -اجلزائر
 -العصفور–،وفيلم  -اينبا فرانكوس -عن سيناريو -زلمد سليم رياض -للمخرج اجلزائري -سنعود -،وفيلم 7524عام -فيسكونيت

 .-يوسف شاىُت-للمخرج ادلصري 

 العالقة بين الرواية والفيلم:: األفيون والعصا 

ُيشكل األدب اجلزائري ادلكتوب بالفرنسية رصيدا ىاما من األدب اجلزائري ككل، فقد عرب ىذا األدب رغم لغتو الفرنسية عن آالم     
 الشعب اجلزائري وواقعو ادلر.

 -مولود معمري-كاتبومن ىؤالء الكتاب الذين ارتبطوا يف كتاباهتم بثورة الشعب اجلزائري وصوروا مآسيو خالل فًتة االستعمار، صلد ال   
 ادلولود مبنطقة القبائل. 

من الروائيُت اجلزائريُت الذين كتبوا باللغة الفرنسية وخلفوا العديد من األعمال األدبية اليت نالت شهرة   -مولود معمري-يُعترب الروائي    
لقبائل.ولقد اتسمت أعمالو بالتوازي مع الواقع كبَتة.ولعل أىم ىذه األعمال رواياتو اليت طرحت واقع الشعب اجلزائري وخاصة يف منطقة ا

واليت تتطرق إىل الوضع اجلزائري إبان االستعمار،إهنا -أو اذلضبة ادلنسية– La Coline oubliée-السياسي للجزائر.فبدءا بروايتو
واليت -فيون والعصااأل-أو-  L’opium et le bâton–ووصوال إىل -سبات العادل–مأساة شعب وآالمو وبؤسو،إىل روايتو الثانية 

ركزت على حرب التحرير بكل ما حتمل من رعب وصداقة وعداوة.ىذه الرواية اليت يقول عنها صاحبها:"...حىت دتكنت من كتابة رواية 
.ىذه ىي مأساة الشعب اجلزائري برؤية كاتب مل يشارك يف احلرب 0مثل األفيون والعصا كنت شخصا حباجة إىل انتظار فًتة من الزمن.."

كاتب بارع ومتمكن من األسلوب الفٍت، يبٍت رواياتو على فلسفة تشكل عنصر الوحدة يف الرواية -معمري-وإمنا كان رلرد مراقب للواقع.و
 أكثر من بنائها على الشخصية الرئيسية.

 النص الروائي األفيون والعصا: 
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شهد يشوق القارئ.ومنطلق ىذه الرواية ،حرب التحرير قصة حرب شلتعة،مقسمة إىل عدة فصول،ينتهي كل فصل مب-األفيون والعصا-    
أثناء  حيث اىتمت باجلانب القتايل ذلا إضافة إىل نتائجها ادلعنوية على الطرفُت الفرنسي واجلزائري. لقد كان للرواية اجلزائرية حضورا كبَتا

ا األديب اجلزائري الشكل التعبَتي ادلعرب عن آالم شعبو الفًتة االستعمارية وكانت من أىم األجناس األدبية انتشارا وذيوعا، فقد وجد فيه
وطموحو.ومنو فقد دتحورت موضوعات ىذه الروايات حول الشعب اجلزائري مبختلف فئاتو اذ صلد فيها"اجلندي ادلقاتل يف ادلعركة، والطفل 

بالسياسة االستعمارية أو حرب االبادة اليت شنتها البائس ادلتشرد،والسجن والوطن وادلوت والتعذيب، والفقر واجلوع واحلرمان وكل ما يتصل 
.فالكتابة باللغة الفرنسية يف تلك ادلرحلة  1فرنسا على اجلزائريُت، كذلك صلدىا تصور لنا وقائع الثورة وأرلاد أبنائها وبطوالهتم ادلتواصلة.."

 .2ثل ىذه احلماقة كان قليال"كما عرب عنها الروائي مولود معمري كانت " مبنزلة ادلقامرة، وأن عدد من يرتكب م

فقد وقف أىل القرية بُت قانون اجملاىدين والذين يأملون من –Tala تالة-ومركز الصراع بُت الفئتُت يف الرواية،ىو قرية صغَتة تدعى    
-  Fellaghas وناإلرىابي–أىل القرية كل ادلساعدة، وبُت العدو الذي يهددىم بادلوت إذا اتصلوا باجملاىدين أو كما كان يسميهم 

وقد اختار أىل القرية االلتزام باجلانب األول)الواجب الوطٍت(رغم اخلطر.لقد كان مطلوب منهم أن يكونوا"..بدون لون وال رائحة، وال 
  .3أفكار وال تفضيل، وبدون كراىية أو حب، عدديي التأثر بأي شيء إال اخلوف"

 

 تحليل الرواية:

 داللة العنوان:-0

عنوان أول وحدة مكونة للعمل االبداعي فهو أول ما جيذبنا ويدفعنا االختيار العمل.والعنوان حيمل داللة رتالية انطالقا من يعترب ال     
العالقة اليت تربطو مبا يرد يف النص ككل.ورواية األفيون والعصا حتمل الكثَت من الداللة انطالقا من عنواهنا الذي يتألف من كلمتُت 

/العصا.لقد اجتمعت كلمة األفيون اليت حتمل مبفهوم ما معٌت التخدير والعصا اليت حتمل معٌت القوة والشدة.فيقول متضادتُت: األفيون
الكاتب:" جرب معنا الفرنسيون يف البدء التضليل..وإلقناعنا استعملوا كل مفاتنهم..ويف كتبهم علمونا..جان دارك، نابليون..اهنم مل 

ة..ال يرون إال بريق الكراىية..واعتقدوا بأننا جاحدون..ومل يتبق ذلم إال استعمال الطريقة األخرى..منذ يتمكنوا من جذب أنظارنا اذلارب
.فهذه 4ثالث سنوات ضلن نُبحث، ُنسجن،ُنضرب، نُعذب..نُقتل مبختلف الطرق لكي نرضخ،للعقل أو القوة، نُفنت..األفيون أو العصا.."

زائري،كانت  يف البدء سياسة ترغيب وحُت دتسك ىذا الشعب برغبتو يف التحرر تغَتت السياسة اليت انتهجتها فرنسا مع الشعب اجل
 سياستها اىل الًتىيب.

 
 : داللة الزمن-2

يف يلعب الزمن يف الرواية دورا ىاما ال بكونو رلرد خط لتطور األحداث ولكن بكونو عنصرا فنيا أساسيا يف بنية النص األديب.الزمن الظاىر 
ن االحتالل الفرنسي للجزائر، لكنو أيضا زمن يرتبط ارتباطا كليا بشخصيات الرواية وخاصة منها الشخصية احملورية وادلتمثلة الرواية ىو زم
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يف الطبيب بشَت لزرق، الشخصية ادلثقفة والواعية وىي الشخصية اليت خيشاىا ادلستعمر من أن تذيع الوعي يف نفوس ادلواطنُت الذين 
ي تكرسو بكل الوسائل، فالطبيب بشَت عاد من اخلارج اىل وطنو واستقر باجلزائر العاصمة وتعترب ىذه مرحلة زمنية يسيطر عليهم اجلهل الذ

من حياتو لكن تبدأ مرحلة سلتلفة حُت يطلب منو الثوار االلتحاق بالثورة ومساندهتم.كما أن شخصية الطيب الذي كان واحدا من 
 Georgeل اىل مساند للفرنسيُت يف مرحلة زمنية أخرى.اضافة اىل شخصية اجلندي الفرنسي ادلواطنُت يف ادلرحلة األوىل لكنو يتحو 

Chandier  الذي كانت ادلرحلة األوىل من حياتو رؤيتو للثوار وادلتمثلة يف ختيلهم بشر سلتلفون وادلرحلة الثانية حُت قربو منهم بعد فراره
 مع علي اليهم.

 
 داللة المكان:-2

ىذه الرواية حضور كبَت من خالل ارتباطو بزمن األحداث ،ومن خالل تتبع خط سَت الشخصيات.فالروائي بتمكنو كان للمكان يف 
استطاع من خالل السرد أن ينقل القارئ من الزمن احلاضر ليعود بو زمن ماض مصورا بادلوازاة األمكنة العديدة اليت جرت هبا 

 مة اجلزائر اىل ادلغرب اىل فرنسا اليت يأيت حضورىا نظريا.األحداث.فمن قرية تالة مركز األحداث اىل العاص
فالطبيب بشَت لزرق يعود من فرنسا ويعيش حبي راق بالعاصمة اجلزائر ويعيش يف مستوى معيشي جيد لكنو بطلب من الثوار يقرر 

منو تنتقل األحداث اىل تلك القرية مبنطقة االلتحاق بالثوار من خالل عودتو اىل قريتو تالة اليت كان بعيدا عنها جغرافيا لفًتة طويلة.و 
 القبائل واليت  يذيق ادلستعمر شىت أنواع التعذيب لسكاهنا فيقررون الثورة .ال تقف األحداث بتالة لكنها تنتقل اىل مكان آخر ىو مدينة

 وجدة بادلغرب حُت يسافر اليها الطبيب بشَت.
 
  

 الشخصيات:-4
تقوم ىذه الرواية على رلموعة كبَتة من الشخصيات تتباين يف العمر وادلستوى الثقايف واالجتماعي.وإذا كانت ىذه الشخصيات تقف يف  

خطُت متوازيُت:جبهة تشكل ادلواطنُت مبا فيهم بشَت  وعلي وعمر وادلستعمرون مبا فيهم حاكم القرية واجلنود واجلندي الذي ىرب مع 
 علي.

ىم اجلزء األساسي يف الرواية حيث أهنم زلرك األحداث رغم اختالفهم وخالفاهتم.بشَت ادلثقف وأخوه علي الذي التحق بالثورة  فادلواطنون
منذ صباه وعمر زوج أختو الذي يرافقو .تاسعديت ادلرأة األرملة اليت يعجب هبا علي .ىؤالء ىم الشخصيات االجيابية يف الرواية ، بينما 

ة ذلا فتتمثل يف شخصيات كالطيب اخلائن الذي عاىن من ادلعاملة السيئة  ألىل القرية لو فقرر االنتقام منهم بأن الشخصيات ادلعاكس
يكون عميال لفرنسا.اضافة اىل بلعيد الشخصية السكَتة الذي دفعو فقره وجهلو للسكر لكنو استغل سكره ليأخذ معلومات من ادلستعمر 

 ونقلها للمجاىدين.
الذي كان ديارس سلطتو على  Lieutenant Delecluseنية فتتمثل يف الشخصيات االستعمارية يأيت على رأسها ادلالزمأما الفئة الثا

أىل القرية وكان متخوفا من وجود أشخاص مثقفُت يسهمون يف توعية ادلواطنُت.وقد حاول منع الطبيب بشَت من زيارة قريتو.كما صلد 
ادلالزم الذي كان "يتمتع برؤية ادلستنطقُت يتعذبون بشىت أنواع العذاب، حبيث يًتقب  ىذا Graine de violenceادلالزم األول

 George.لقد كان عنيفا يف عالقتو بادلواطنُت، ىذه الصورة تقابلها صورة اجلندي0اعًتافاهتم ويتحدى عنادىم وصمودىم الكبَت"
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Chandier ذلرب رفقة علي والذي اكتشف بعد أن ألقى رفاقو بعمر من الذي أعطى صورة انسانية عن اجلندي الفرنسي الذي يقرر ا
.فيتأكد شعوره االنساين حُت " فوجئ هبما 5"بشر مثل كل البشر"–ىو اسم اجملاىدين -ادلروحية على ارتفاع حد السماء أن )الفالقة( و

.فهذا اجلندي صحا فيو 79جثة وال ألسَته علي"يرميان بو من أعلى ارتفاع يف السماء ليقع أمامهما أشالء فأدار رأسو ومل يستطع النظر لل
اجلانب االنساين فقرر أن يفك وثاق علي ويًتكو يهرب، وحُت أدرك أنو ال دور لو يف ىذه احلرب قرر مرافقتو.وحىت حُت عرض على علي 

اصر علي على عدم األكل  علبة األكل ورفض علي أكلها خوفا من احتوائها على حلم حرام أكد لو أهنا ليست من حلم خنزير ورغم ذلك
 فتخلص اجلندي من العلبة رغم جوعو الشديد،فهذا اجلانب االنساين اجلميل كان من بُت ادلظاىر الواردة يف الرواية من خالل شخصياهتا.

ل طفلو كما صلد شخصية نسائية مستوطنة أيضا لكنها مثلت جانبا مشرقا متمثلة يف شخصية كلود وىي صديقة الطبيب بشَت واليت حتم  
 واليت قدمت معو اىل اجلزائر وكانت رافضة للظلم الذي دتارسو السلطات الفرنسية على اجلزائريُت.

كان يعيش حالة مرحية ولكنو بعد تردد -بشَت  األزرق-ان شخصيات الرواية أناس عاديون، يتصرفون بإرادة ولكن بعد تردد.فالدكتور   
الذي قرر اخليانة من أجل مركز ىام يف القرية عاش ذليال لفًتة  إذ يقول:" أما أنا -طيب-ا أنوحوار مع الذات يقرر االلتحاق بالثورة،كم

.وقد وجد فرصة لالنتقام من قريتو وحينما أصدرت السلطات 77فقد كنت طول حيايت تدوسٍت األقدام..وكنت أقول شكرا بعد ىذا"
متشفيا:"..كنتم يف السابق فخورين مبا دتلكون من أشجار الزيتون، وكنت -بطي-الفرنسية أمرا بقطع أشجار الزيتون ادلوجودة بالقرية، قال

حتتقرونٍت ألنٍت ال أملك شيئا.كنتم تبيعونٍت زيتكم بسعر مرتفع يا سفالء وخالل أشهر عديدة أكلت الكسكسى بدون زيت ألنٍت مل 
احلرب تدفع اإلنسان إىل أقصى إمكاناتو سواء يف الشجاعة .ف72أكن أملك ادلال الكايف لشراء الزيت والىن جاء دوركم لتموتوا من اجلوع"

الثوري الذي  -آكلي-ىناك مشهدان مرعبان..يتعلق األول بشخصية-األفيون والعصا-أو القسوة فتقًتب تصرفاتو أحيانا من اخليال.ويف
عذبو العدو أشد تعذيب من أجل إفشاء  الذي-عمر-يصاب يف ذراعو بإحدى القنابل فيقتطعو بنفسو ويرميو بعيدا.ويتعلق الثاين بالسجُت

سر اجملاىدين، مث يرمى من طائرة عمودية من ارتفاع شاىق.وقد علق الكاتب على ىذه األحداث القاسية بقولو:"لقد أعطى الرجال خالل 
نا الشجاعة ىذه احلرب أقصى ما يف قدرة اإلنسان أن يعطي، وتلك احلادثة يف الكتاب خطوة إىل أقصى حدود األمل.فقد وصفت ى

بإهنائها كمايلي:"أخرج علي من سلبئو وربطت -علي-و-عمر-..ولقد صور الكاتب حادثة اعتقال70الريفية للمجاىدين بدون كالم منمق"
يف -آكلي-.مث يروي حادثة إصابة70يديو خلف ظهره وأنزل إىل أسفل الوادي حيث كان عمر يشخر وقد جتمد الدم فوق صدغو.."

بادلغرب لينقل  -ايتو-مع-بشَت-ا العدو وراح يستجوب أىل القرية عنها وبعدىا يعود الكاتب لَتوي مغامرة الطبيبذراعو اليت عثر عليه
 القارئ من جو الرعب إىل جو خيتلف عنو دتاما.

اللذين تعاونا مع -موستيك-و-طيب-رسم إذن الكاتب حاالت عديدة ديكن حلرب حتريرية كهذه احلرب أن توجدىا.فشخصييت    
مع العدو بعد أن كان األوان قد فات،وظل وحيدا بالقرية بعد -طيب-بالثورة،بينما يبقى-موستيك-عدو وندما على ىذه اخليانة،فيلتحقال

 قرار العدو بقصفها لعلو يقدم مساعدة ألي من سكاهنا ويظهر ناقما على الفرنسيُت حينما يشاىد ادلئذنة ادلدمرة فيقول:"..أترى يا موحان
بعة قرون من صالة آبائنا؟ رلرد غبار وحجارة.إن األجانب ال حيبوننا أخي موحان،إهنم ماذا حل بأر 

 ألن موت القرية يعٍت موتو.-طيب-،وىكذا فقد ندم71حيتقروننا..حيتقروننا..حيتقروننا"
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لقد انطلقت الرواية اجلزائرية من حرب التحرير واستلهمت مبادئها ومنو".. فإن الثورة اجلزائرية ظلت تؤثر يف الكتاب اجلزائريُت من      
 الناشئة الذين عاجلوا الكتابة يف العهد ادلتأخر،بل حىت فيمن واكبوىا وعايشوىا فظلت تعتلج يف أخيلتهم،ورسيسها يراود عواطفهم فتمدىا

 .إهنا النبع الذي ظل الكتاب يغرفون منو وما يزالون.72خليال الدافق وتزودىا باإلذلام الطافح وتوحي إليها باإلبداع واالبتكار"با

مثلت منوذجا من الرواية اجلزائرية اليت تناولت الثورة اجلزائرية من وجهة نظر سلتلفة انطالقا شلا طرحتو.إهنا رواية -األفيون والعصا–إن      
:"ما أشد إعجايب هبذا الكاتب -طو حسُت-اليت قال عنها-اذلضبة ادلنسية-عمة بالصور واألحداث ادلشوقة، ال تقل رتاال عن روايتو مف

.إن الفرنسية مل تكن 73الذي ال أنكر من أمره إال أنو مل يكتب بالعربية،ولكن ىذا عيب ال يؤخذ بو الكاتب وإمنا يؤخذ بو االستعمار.."
هار رتالية الرواية.ىذه الرواية اليت أظهر من خالذلا الكاتب اىتمامو الدقيق بعادات الناس وتقاليدىم، شلا جعل ىذه الرواية حاجزا دينع إظ

 تتكيف مع العمل السينمائي.

 النص السينمائي األفيون والعصا:      

بالعنوان نفسو.وككل األفالم اليت أخرجت  7539عام -أزتد راشدي–إىل السينما على يد ادلخرج  -األفيون والعصا–انتقلت رواية     
يدخل ىذا الفيلم يف رلال السينما الثورية.ولعل اعتماد الروائي على كتابة نصو يف مشاىد صورية واختيار الزاوية اليت  7522باجلزائر بعد 

 تربز رتال ىذه الصور، ساىم يف سهولة نقل ىذه الرواية إىل السينما.

عن الرواية:"إنٍت أجد األفيون والعصا رواية جيدة ألهنا شللوءة بعديد من احلاالت وادلالحم والطرائف.إهنا نوع من يقول سلرج الفيلم     
الًتحال بالطريقة اليت تصور هبا سلتلف أوقات وحاالت القصة اليت أثارتٍت.إنٍت أجد ىذه الرواية وأعتربىا حتية حارة إىل الثورة 

ئر ادلضطهدة .وىذه القصة ىي أيضا سيل من الكلمات واآلىات وصيحات الفرح والكراىية.مشاىد النار اجلزائرية..وأحداثا تبكي اجلزا
إىل السينما -األفيون والعصا–.وىكذا فقد حتولت 74والدم اليت مزقت بالدنا مدة ذتاين سنوات.إن الذي مهٍت أكثر ىو ادلظهر البصري.."

 زائر.ومثلت كالعديد من األفالم جانبا من تاريخ اجل

إن الرواية وقبل حتوذلا إىل فيلم يعتمد الصورة كعنصر أول تظل تنتمي" إىل فن األدب طبعا.ومنو فهي عمل بشكل ومضمون وليست     
مادة فارغة تنقصها ادلقومات الداخلية واخلارجية، إهنا مضمون وشكل ودور ادلخرج ىو إعطاء الرواية شكل اإلمكانية أو التحقيق الذي 

.وىذا حييل إىل العالقة بُت الرواية كنص يعتمد اللغة والسينما اليت 75كنص أديب وليس دوره فقط رتع عناصر وربطها كاحلريف"  يكمن فيها
 تقوم على الصورة،ويؤكد على رؤية ادلخرج فيما إذا كانت كل رواية تصلح ألن تتحول إىل فيلم.

ا فيها إال نصا قابال لألفلمة دون جهد كبَت،ألهنا زتلت يف طياهتا الكثَت من وغَته شلن اطلعوا على الرواية مل جيدو  -أزتد راشدي-و    
 الصور السينمائية.وقد وظف ادلخرج كل طاقتو إلخراج الرواية يف أحسن صورة سينمائية متأثرا بالسينما األمريكية اليت تعتمد على احلركة

 والكثَت من اإلثارة.

 السرد الفيلمي: 
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 .-مولود معمري-بالعنوان نفسو عن رواية الكاتب -األفيون والعصا-ذن  فيلموإ-أزتد راشدي-أخرج    

ببالد القبائل باجلزائر، حيث العادات والتقاليد البسيطة وحيث -طالة-يتتبع الفيلم قصة رلموعة من السكان يف قرية صغَتة تدعى     
 إمداد اجملاىدين مبا حيتاجونو.سلطة االستعمار اليت حتاول إرغام السكان على مقاطعة الثورة من حيث 

بشجاعتو  -علي البوانت-ومن خالل القرية تربز رلموعة من الشخصيات اليت تتصارع وتصارع ألجل بقائها.فيربز الثوري    
وجو الذي يلتحق بالثورة ويتخلى عن مكانتو.إضافة آلكلي الذي يربز شجاعة ال مثيل ذلا.كما يربز -بشَت-والطبيب -عمر-الكبَتة،ويربز

الذي يبقى على  -طيب-الذي يعمل على اجلبهتُت،فهو مناضل مع الثوار ولكنو يظهر وجو اخلائن مع فرنسا،و -بلعيد–اخليانة شلثال يف 
 خيانتو ولكنو يندم يف النهاية حُت يكتشف كره األجانب لسكان البالد بعد أن يرى ادلئذنة مدمرة حُت أبادت سلطات االستعمار القرية.

 كانت البطولة يف حد ذاهتا بطال من أبطال الفيلم، انطالقا من الصور اليت أبرزت ىذا الكفاح الكبَت للشعب اجلزائري.  وىكذا    

اعتمد ادلخرج يف سرده السينمائي على عدة طرق ساعدتو يف نقل الصورة إىل ادلشاىد بكل ما حتمل من دالالت ورتالية عالية.ومن     
 ر،دون إمهال العودة إىل الوراء وكلها عناصر سردية خدمت ادلشهد الفيلمي. ىذه الطرق صلد الوصف واحلوا

 :الوصف  

لعب الوصف دورا كبَتا يف الفيلم من حيث أنو قدم الفضاء الذي جتري بو األحداث، وتتحرك فيو الشخصيات كلها.وقد اُسُتهل      
كل يف عملو ويف مكانو، فهذا يف دكانو وذاك يف حقلو والثوار يف سلبأىم   السرد بعرض فضاء القرية اليت تعترب أول فضاء، فيظهر أىل القرية

باجلبل وادلستعمرون يف معسكراهتم.تظهر تلك الفضاءات جبمالية كبَتة من حيث قدرة ادلخرج على التقاط زوايا التصوير اليت تربز احلدث  
يف الفيلم عن سلرج الفيلم:"..أضاف -علي البوانت-بدورالذي قام -سيد علي كويرات-كما لو أنو لوحة حقيقية،وىنا يقول ادلمثل

ادلخرج أزتد راشدي للنص بصماتو..ألن ادلمثل وحده ال ديكنو أن يفعل شيئا لو كان يعمل على نص ال إحساس فيو ومع فريق ال 
ىل الوراء لتذكر بعض األحداث، . جيري السرد السينمائي يف الزمن احلاضر وتتخللو عودة إ29يساعده على اإلبداع بقدر ما يكسر جهوده"

 يف ادلغرب.-ايتو-دلغامرتو مع-بشَت-ومن ذلك تذكر الطبيب

 الحوار: 

معربا عن عوامل الشخصيات، كاشفا عن معاناهتا -األفيون والعصا-يشكل احلوار عنصرا ىاما من عناصر الفيلم، وقد جاء يف فيلم    
 وخاصة جتاه ادلستعمر.

-علي-حلوار اخلارجي بُت الشخصيات كاشفا عما يدور يف أعماق الشخصية، ومن ذلك احلوار اجلميل بُتكان احلوار وخاصة منو ا     
الذي حيرسو ويتعاطف معو ويقرر إطالق سراحو ويطلب منو أن يأخذه معو.ويف طريق  -جورج-ادلعتقل من طرف ادلستعمر واجلندي

فَتفض ىذا األخَت ألنو ال يأكل حلم خنزير -علي-طعامو على-جورج-ضىرهبما بعد أن فك وثاقو وركضا معا وتوقفهما لالسًتاحة يعر 
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العلبة وال  -جورج-على الرفض وحينها يرمي-علي–بأنو حلم عجل ويريو العلبة وما ىو مكتوب عليها فيصر-جورج-فهو حرام.خيربه
ويعامل بإنسانية  -جورج–واخلبز اجلزائري فيأكل  يتناوذلا وكان ذلك من قمة ادلشاىد اإلنسانية .وبوصوذلما يقدم ذلم الثوار باجلبل اللنب

وحوار الرجل مع جنود االستعمار حُت  -حسن احلسٍت-مع ذاك الرجل الذي حيمل كلمة السر والذي قام بدوره-بشَت-أيضا.وحوار
لي الذي تردده قدموا للبحث عن الطبيب ولكنو يومههما بأنو مل ير أحدا بعد أن يكون قد أخفى الطبيب.كما لعب احلوار الداخ

الصامت مع نفسو يف تردده وقراره االلتحاق بالثورة.إضافة إىل االجتماع الذي جيمع أىل القرية -بشَت-الشخصية ولو يف صمت، كحوار
فقد كان الصمت أشبو حبوار يتكلم يدور يف أعماقهم دون أن ينبسوا بكلمة واحدة، لقد كان حوار"يربىن على استيائهم -مونُت-ب

.ىكذا قدم ادلخرج شخصياتو متصارعة مع العدو، ومعانية للخوف يف أعماقها، ورافضة للذل يف ظاىرىا مقدمة 27وفهم.."وقلقهم وخ
 صورا بطولية ال مثيل ذلا.

 اللقطات: 

ث وإبراز مدى قدم ادلخرج أحداث فيلمو يف رلموعة من اللقطات اليت تراوحت بُت اللقطات البعيدة والقريبة وادلتوسطة تبعا ألمهية احلد    
-عمر-و-علي البوانت–تأثَته.إن الذي قدمو الفيلم ىو وطنية شعب واحتوى مشاىد حربية تتعلق بالكثَت من الشخصيات خاصة 

.ولعل أرتل اللحظات تلك ادلتعلقة بلقطات قريبة لعلي حُت أمسك بو ادلستعمر وجاء بو إلعدامو يف القرية،فيظهر يف لقطة قريبة وىو 
.ولقطة -علي-علي-يف نفس اللقطة ضلوه صارخة-فروجة–داه مكبلتان ويرمى يف لقطة متوسطة بالرصاص بينما تركض أختو يبتسم بينما ي

وىي من أرتل مشاىد العمق الثوري يف الفيلم.وىناك لقطات قريبة عديدة -علي–قريبة لوجوه النسوة وبكائهن مث وىن  يزغردن بعد إعدام 
ا أمام اجلندي االستعماري.كما كانت ىناك لقطات قريبة تبُت مالمح الشخصيات جيدا كاللقطات مع والدهت-فروجة-منها لقطة لألخت
الطعام فيظهر تقلص عضالت وجهو داللة على رفضو األكل خوفا من أن يكون حلم -جورج-حُت قدم لو-علي-اليت أبرزت مالمح

-سيد علي كويرات-س حلم خنزير بل عجل.وىنا يقول ادلمثلبأنو لي-علي-حتمل العلبة ويصرخ يف وجو-جورج-خنزير ولقطة قريبة ليد
:"يف العصا واألفيون ال ديكنٍت إال أن أبدع يف دوري،ألن نص مولود معمري نفسو يدفعك لإلبداع فقد كان فنانا وىو يقدر أحاسيسو عن 

. إضافة إىل لقطات قريبة أخرى كتلك 22م"معاناة شعبو وألوان اضطهاده وحرمانو.وبالتايل شعرت بقيمة ما يقدمو كنص فجسدتو يف الفيل
 -فروجة-بعد عودتو إىل قريتو وتردده يف االلتحاق بالثورة ،فيظهر يف عدة لقطات متوسطة أيضا رفقة أختو -بشَت-اليت بينت مالمح

 تعلقت مبشاىد احلرب أو بالبيت وىي تقدم لو الطعام.إن ادلخرج وبفنية كبَتة مل يبتعد عن تقدًن مشاىد فيلمو يف صور بسيطة،سواء اليت
فيلم شليز بكل عناصره -األفيون والعصا-.إن فيلم20غَتىا"انو دير بالواسًتن إىل ادليلودراما.أزتد راشدي ال يعرف إال كيف حيكي"

 السينمائية اليت أبدع فيها ادلخرج وفريق عملو.

 االختالف بينهما:: الرواية والفيلم 

الذي أبدع يف تقدًن أرتل -أزتد راشدي–دلولود معمري إىل فيلم بذات العنوان على يد ادلخرج -األفيون والعصا-حتولت إذن رواية    
 صور احلرب التحريرية عن طريق الصورة السينمائية.
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 إىل السينما دون أن يقضي على وإذا كانت الرواية فن منفصل عن السينما،فإن ادلخرج الفذ ىو الذي يستطيع تطويع العمل األديب   
التزم بكل ما ورد يف الرواية تقريبا ،موظفا كل العناصر السينمائية لتحويل ادلشاىد اللغوية إىل صور تتحرك.وقد  -أزتد راشدي-روحو.و

 ساعده يف ذلك النص الروائي يف حد ذاتو الذي كتبو صاحبو كما لو أنو يكتب فيلما.

عن ىذا التحويل:"التحويل إىل الشاشة مشكلة  -مولود معمري-على حتويل الرواية إىل فيلم يقول كاتبها وبعد مرور سبعة عشرة سنة   
عامة ليس فقط بالنسبة لألفيون والعصا وذلك أهنا قضية لغتُت سلتلفتُت:لغة أدبية ترتكز على الكلمات،ولغة سينمائية ترتكز على 

.ويضيف الكاتب أنو ال ديكن توقع حتويل دقيق 20يكون ذلك ىو األىم"الصورة.طبعا ىناك حوار يف السينما ولكن قد ال 
ا زلدد للنص)الرواية(فاألشياء تقال سلتلفة بالنسبة للفيلم.ويؤكد فيما إذا كان الفيلم يظل وفيا للنص الروائي فيقول:"..يف رأيي،الفيلم عموم

أنو بُت الرواية والفيلم مسافة فاحلرب والسالم كتاب ذا حجم  بوقت على الشاشة.لقد قرأت وشاىدت احلرب والسالم،ال ديكن أن نؤكد 
.ومنو فالكاتب كان يعرف مدى االختالف بُت الرواية والفيلم وأن 21كبَت بينما الفيلم عليو أن حيمل زلتوى رواية طويلة يف ساعتُت"

 تها لن يقدم فنا سينمائيا جيدا.ادلخرج ال يستطيع يف النهاية أن يلتزم التزاما مطلقا مبا ورد يف الرواية،ألنو ساع

على يد ادلخرج أزتد راشدي، وثانيهما الربوة  7525حظيت روايتُت دلولود معمري باالقتباس اىل السينما،أوالمها األفيون والعصا عام 
ريو ادلخرج .وبالنسبة لألفيون والعصا فقد كتب لو السينا7557على يد عبد الرزتن بوقرموح عام   La colline oubliéeادلنسية

أزتد راشدي الذي حاول أن يلتزم بالنص مع أفلمة ادلشاىد ادلمكنة من الرواية وقد كان أمينا يف ذلك اىل حد كبَت.أزتد راشدي الذي 
ىو مقتنع بأن اجلمهور ىو احلكم الوحيد على صلاح أي عمل سينمائي، وارتياده لقاعات السينما دلشاىدة فيلم ما ىو إال دليل قاطع على 

اح الفيلم فاجلمهور ىو ادلقياس الوحيد الذي يعتد بو.ولكن أزتد راشدي يؤمن أيضا بضرورة التعامل مع النص السينمائي بشكل خيتلف صل
عن النص الروائي وأن ادلخرج قد يضحي بالكثَت من أجزاء الرواية ليضمن تقدًن عمل سينمائي ناجح فهو يؤمن بأنو للوصول اىل اجلمهور 

على الشخصيات، اذ أن الفيلم حيمل العديد من األفكار،ولكي يتقبلها ادلشاىد  جيب توظيف شخصيات قد تتطابق جيب قص حكاية 
ذات ىذه الشخصيات معها.ورمبا ىذا ما جعل ادلخرج يبحث يف الرواية عن األحداث والشخصيات اليت تتالءم مع شخصيات اجملتمع 

ذلا فيلمو الذي حقق شهرة كبَتة لو ولكاتبو ، انطالقا من صنعو لعامل بطويل لرجال الثورة اجلزائري الذي يرتاد قاعة السينما وينسج من خال
 التحريرية اجلزائرية.

 فيلم األفيون والعصا من النماذج الرائدة يف السينما اجلزائرية اليت تعاملت مع النصوص األدبية وىو تعاون فٍت رتيل بُت ادلخرج راشدي     
.ولكن تكمن الصعوبة لدى ادلخرج وىو كاتب السيناريو أيضا يف صعوبة حتويل ادلشاىد ادلكتوبة اىل صور متحركة والكاتب مولود معمري

بية ومن حتمل من ادلعاين واإلحياءات الكثَت، اضافة اىل أن كاتب السيناريو قد اضطر اىل تررتة ىذه ادلشاىد من اللغة الفرنسية اىل اللغة العر 
جة اجلزائرية الدارجة حىت يتسٌت لكل فئات اجملتمع اجلزائري يف فهمها.ورغم أن األجواء اليت جتري فيها الرواية أجواء اللغة العربية اىل الله

رلتمع قبائلي إال أن الفيلم جاء بلهجة واضحة ودتكن بفنية عالية من الوصول اىل كل اجملتمع اجلزائري من خالل نقل صور بطولية رتيلة 
 ية.ألبطال الثورة التحرير 

 ومن االختالفات بُت الرواية والفيلم مايلي:    
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نشَت اىل أن ادلخرج قد انتقى ادلقاطع الروائية اليت استطاع حتويلها اىل مشاىد فيلمية وىناك الكثَت منها مل يتمكن من نقلو اىل لغة -7
 السينما.

صديقتو الفرنسية كلود اليت كانت تنتظر طفلو و اليت كانت امهال ادلخرج لعالقة الطبيب بشَت لزرق الشخصية احملورية يف الرواية مع -2
 رافضة لسياسة فرنسا يف اجلزائر.وتركيزه على الفعل البطويل اجلماعي للشعب اجلزائري دون حصره يف شخصة الطبيب.

ىذه الزيارة اليت دير فيها الطبيب  امهالو لزيارة الطبيب بشَت لزرق اىل ادلغرب بعد دعوتو من القائد عمَتوش لاللتحاق بالثورة يف اخلارج،-0
ببيتو بالعاصمة قادما من قريتو تالة لزيارة صديقتو حيث يلقى عليو القبض ويسجن ليتعايش مع حاالت كثَتة للسجناء اجلزائريُت ويتمكن 

 من اقناع السلطات االستعمارية اليت تربئو.
عرف عليها الطبيب بشَت أثناء زيارتو للمغرب.ىذه الفتاة القروية اليت كانت امهال ادلخرج أيضا للحديث عن الفتاة ادلغربية ايتو اليت ت-0

زائر رافضة للزواج من الرجل الذي اختارتو ذلا عائلتها فتهرب مع الطبيب وبعد فًتة تعود اىل بيتها لتتزوج ذاك الرجل.فعودت الطبيب اىل اجل
 بلدىا فرنسا.ودير ببيتو بالعاصمة حيث يفاجأ مبغادرة كلود اجلزائر اىل 

ادلالزم  و مل يغَت ادلخرج ادلالزم ديلكيلوز الذي كان شديد البطش بأىل القرية كما جاء يف الرواية اليت خيلف فيها ادلالزم ديلكيلوز-1
 مارسيالك.

و قد ال يتماشى مع عدم تركيز ادلخرج على العنصر النسائي يف الفيلم رغم وروده يف الرواية وخاصة ادلشاىد الرومانسية وىذا كما يبد-2
ثقافة اجملتمع اجلزائري احملافظ.فالشخصية النسائية اليت كان ذلا حضور يف الفيلم ىي شخصية فروجة وىي زوجة عمر الذي ألقت بو 

السلطات من ادلروحية وأخت الطبيب بشَت وعلي وبلعيد واليت تظهر يف مشهد مبك ىي ونساء القرية بعد مقتل علي وإحضاره اىل قريتو 
 الة.ت
 ما ديكن قولو عن فيلم األفيون والعصا فيلم ناجح سينمائيا وقد حافظ على اخلطوط األساسية يف الرواية ومل يفرغها من زلتواىا، بل ديكن 

 القول ان الفيلم قد صلح يف رسم شخوص الرواية وساىم يف نقل جزء من الصورة البطولية الواردة يف الرواية واليت بال شك أن الكاتب كان
  يرغب يف ابرازىا.

ألزتد راشدي ،من أرتل األفالم اليت كان فيها التعاون بُت األدب والسينما وظل فيلما شهد لو -األفيون والعصا-وىكذا ظل فيلم    
يف -اول ادلؤلفيقول عنو:"األفيون والعصا،لو طابع رتيع مظاىر السينما اذلوليودية.فلقد ح -يف أنبال-الكثَت من النقاد باجلودة وادلتعة فهذا

استخالص كل ما من شأنو أن ديس نوع األفالم األمريكية ذات احلركات الكثَتة بوليسيا كان أو حربيا.لقد حاول جلب أكرب عدد -جهد
-األفيون والعصا–.إن 22شلكن من اجلمهور، وصلح يف ىذا صلاحا ملحوظا حيث شاىده ما يزيد عن مليون شخص يف وقت قصَت.."

 ائية مثل السينما اجلزائرية أحسن دتثيل.جبماليتو السينم

رواية وفيلما ظلت من أىم األعمال اليت عربت عن حرب التحرير اجلزائرية، ومن األفالم اليت شدت  -األفيون والعصا-ومن ىنا فإن     
                                                 أكرب رتهور.كما ظل ىذا الفيلم منوذجا للتعاون بُت األدب والسينما.
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