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     التعابير الفنية

 

   
ٌعد من التعابٌر الفنٌة كل من المسرح والسنٌما والغناء والموسٌقى والفنون التشكٌلٌة،  

وعادة ما ٌعبر فً الجزائر عن هذه الفنون بلغات الشعب وهً العربٌة الدارجة واألمازٌغٌة بكل 
 .لهجاتها المتنوعة

 

 المسرح     

  

عرف الجزائرٌون المسرح بسبب إحتكاكهم بالفرنسٌٌن ألن المسرح أصال فنا أوروبٌا  
، اما فً العالم اإلسالمً فكنا 17 و16عرفته انجلترا بشكسبٌر وكذلك فرنسا بمولٌٌر فً القرنٌن

نعرف القراقوز وهوي عبارة عن أخشاب ٌحركها وٌتحدث شخوصها من وراء ستار، لكن لم ٌرق 
ذلك إلى مستوى المسرح مثل اوروبا التً عرفته حتى فً العهد الرومانً والٌونانً، كما نشٌر 

إلى زٌارة افرقة المسرح المصري لجورج أبٌض وتعلم عنها الجزائرٌٌن اٌضا، ومن أبرز رواد 
المسرح فً الجزائر فً العهد اإلستعماري نجد محً بشطارزي التً تعد مذكراته فً ثالث اجزاء 

مصدرا هاما لمعرفة نشأة المسرح الجزائري وتطوره، وقد عرفت الفترة اإلستعمارٌة الحٌاة 
المسرحٌة إزدهارا كبٌرا رغم القمع أفستعماري لهان وكانت تلعب المسرحٌات فً مدارس جمعٌة 
العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌنن وكانت تدور اإلب المسرحٌات التً التمتلكمسرحا مثل األوروبٌٌن 

حول الشخصٌات الدٌنٌة والوطنٌة مثل مسرحٌة حول بالل بن رباح لمحمد العٌد آل خلٌفة وكذلك 
 .مسرحٌة طٌوغرطة لالحمد توفٌق المدنٌوغٌرها

 وبعد إندالع الثورة التحرٌرٌة أنشات الثورة الفرقة المسرحٌة لجبهة التحرٌر الوطنً بقٌادة 
مصطفى كاتب الذي سٌصبح فٌما بعد مدٌرا للمسرح الوطنً الجزائري بعد إسترجاع أفستقالل 

 .خلفا لمحمد بودٌة

 باللغتٌن العربٌة وألمازٌغٌة وظهرت عدة 1962 عرفت الجزائر تطورا مسرحٌا كبٌرا بعد 
مسارح ومهرجانات خاصة مهرجان مستغانم المدٌنة المعروفة بالمسرح ورمزها الكبٌر 

عبدالرحمن كاكً، كما عرفت أٌضا وهران بمسرحها ورموزها مثل عبدالقادر علولة، لكن من 
 .أبرز رموز المسرح نذكر كاتب ٌاسٌن، فمن هو؟

 

 فٟ لغٕط١ٕح، ٠ٕؽذس ِٓ أعشج 1929 أٚخ 6ٌذ اٌشاػش ٚاٌّغشؼٟ واذة ٠اع١ٓ ٠َٛ ٚ

ِؽافظح ِٚرٛعطح اٌؽاي، ؼ١س واْ أتٖٛ ٠شرغً ٚو١ال لاػ١ا ٌذٜ اٌّؽاوُ اٌششػ١ح فٟ اٌعضائش، 

األٚساط، ٚلذ غادسخ د٠اس٘ا فٟ ٔٙا٠ح اٌمشْ اٌراعغ ػشش، ٌرغرمش لشب ِٓ وّا أْ أعشذٗ 

لغٕط١ٕح، شُ ذؼشتد تؼذ رٌه، أٞ اطثؽد ذرؽذز تاٌؼشت١ح، شأٔٙا فٟ رٌه شأْ اٌىص١ش ِٓ األِاص٠غ 

اٌز٠ٓ ٠غادسْٚ ِٕاؽمُٙ اٌعث١ٍح ئٌٝ اٌّذْ، ٚلذ اورشف واذة ٠اع١ٓ أطٌٛٗ األِاص٠غ١ح ػٕذ ئٔرماي 

أت١ٗ ٌٍؼًّ فٟ ٔٛاؼٟ عط١ف، فأؼره ٕ٘ان تاٌغىاْ اٌمثائً، ٚوشف ٌٗ أتٖٛ أٔٗ ٠فُٙ ِا ٠مٌْٛٛ 

تاٌٍٙعح اٌمثائ١ٍح، ٚأٔٙا ال ذخرٍف وص١شا ػٓ اٌٍٙعح اٌشا٠ٚح، ٠ٚثذٚ أْ ٘زا اإلورشاف اٌّرأخش ٠ٌٍٛٙح 

األِاص٠غ١ح ٘ٛ اٌزٞ دفغ واذة ٠اع١ٓ ئٌٝ ٔٛع ِٓ اٌرطشف فٟ ؽشٚؼاذٗ ِٓ أظً ئعرؼادج ا٠ٌٛٙح 
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األِاص٠غ١ح ٌٍعضائش، ٠ٚىشط ؼ١اذٗ ِٓ أظً ٘زا اٌٙذف، ٌٚؼً أ٠ؼا ئٔؽذاس أعشذٗ ِٓ ظثاي 

. األٚساط ظؼٍد ِٕٗ ئٔغأا ِرّشدا ِصً اٌىص١ش ِٓ األٚساع١١ٓ  

تذأ واذة ٠اع١ٓ اٌذساعح فٟ اٌّذسعح اٌمشآ١ٔح فٟ ِغمؾ سأعٗ، أ٠ٓ ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚؼفع 

اٌم١ًٍ ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، شأٔٗ فٟ رٌه شأْ أغٍة األؽفاي اٌعضائش١٠ٓ أشٕاء اٌؼٙذ اإلعرؼّاسٞ، وّا 

أدخٍٗ أتٖٛ فٟ اٌٛلد ٔفغٗ ئٌٝ اٌّذسعح اٌفشٔغ١ح، ٚلذ أثٙش تشىً وث١ش تّذسع١ٗ األٚسٚت١١ٓ 

ٚؽشق اٌرذس٠ظ اٌؽذ٠صح اٌرٟ ٠غرؼٍّٛٔٙا، فماسْ ت١ٕٙا ٚت١ٓ أعا١ٌة اٌّذسعح اٌمشآ١ٔح اٌؼر١مح، وّا 

لاسْ أ٠ؼا ت١ٓ اٌّؼٍُ األٚسٚتٟ ِٚؼٍُ اٌّذسعح اٌمشآ١ٔح، فٛظذ تٛٔا شاعؼا ت١ّٕٙا فٟ أعا١ٌة 

.   اٌرشت١ح، ٠ٚثذٚ أْ ٘زٖ اٌّماسٔاخ لذ ذشود ذأش١شا تاٌغا ػٍٝ اٌّغاس اٌفىشٞ ٌىاذة ٠اع١ٓ ف١ّا تؼذ 

تؼذ ذرّرٗ اٌذساعح اإلترذائ١ح أرمً ئٌٝ ِذ٠ٕح عط١ف ٌّٛاطٍح دساعرٗ اٌصا٠ٛٔح ٕ٘ان، ِٚٓ 

، ٚواْ أؼذ اٌّشاسو١ٓ ف١ٙا، ٚلذ ٔعا ِٓ اإلػذاَ 1945 ِا8ٞاٌظذف أٔٗ ػا٠ش ٕ٘ان ِظا٘شاخ 

تأػعٛتح، فثؼذ أْ اططفٗ اٌع١ش اإلعرؼّاسٞ طٛب اٌعذاس ئٌٝ ظأة ِعّٛػح ِٓ اٌعضائش١٠ٓ 

ٌش١ُِٙ تاٌشطاص، ذذخً أؼذ اٌؼثاؽ ١ٌثؼذٖ تذػٜٛ أٔٗ طغ١ش ال ٠رؼذٜ اٌغرح ػشش عٕح، خاطح 

ٚأْ ت١ٕرٗ وأد ػؼ١فح ظذا، فاػطرٗ ِالِػ ؽفً طغ١ش ألً ِٓ عٕٗ تىص١ش، فىأد ٌرٍه األؼذاز 

ذأش١شا وث١شا ػٍٝ دساعرٗ ِٚغاسٖ اٌغ١اعٟ، فمذ واْ ِظ١شٖ اٌطشد ِٓ اٌصا٠ٛٔح ٚاٌغعٓ ٌّذج ػاَ 

، ٚلذ دفؼرٗ ذٍه األؼذاز ئٌٝ 1945 ِاٞ 8فٟ ععٓ لغٕط١ٕح تغثة ِشاسورٗ فٟ ِظا٘شاخ 

اإلٔخشاؽ تمٛج فٟ إٌؼاي ِٓ أظً ذؽش٠ش تٍذٖ ِٓ اٌّغرؼّش تىً اٌٛعائً، ِٕٚٙا اٌىراتح األدت١ح، 

 ، ٟٚ٘ سِض ٌٍعضائش، 1956ػاَ " ٔعّح"ٚلذ وأد ٘زٖ اٌشٚغ اٌٛؽ١ٕح ٟ٘ اٌرٟ أٌّٙرٗ سٚا٠رٗ 

اٌعضائش "ٚٔش١ش ئال أْ واذة ٠اع١ٓ لذ عثك ٘زا اٌؼًّ تؼذج ِماالخ ٚأشؼاس ٔشش٘ا فٟ ظش٠ذج 

اٌّٛا١ٌح ٌٍؽضب اٌش١ٛػٟ اٌعضائشٞ، اٌزٞ أخشؽ ف١ٗ لٍثا ٚلاٌثا، ِٕٚٙا أ٠ؼا " اٌعّٙٛس٠ح

اٌفشٔغ١ح، ٟٚ٘ ذؼث١ش ػٓ اٌعضائش اٌرٟ " Esprit اٌرٟ ٔشش٘ا فٟ ِعٍح" اٌعصح اٌّطٛلح"ِغشؼ١رٗ 

. ؽٛلٙا اإلعرؼّاس ِٓ وً ظأة 

وّا ٠ثشص ٔؼاي واذة ٠اع١ٓ ِٓ أظً اٌرؽش٠ش اٌٛؽٕٟ فٟ ِؽاػشذٗ اٌش١ٙشج اٌرٟ أٌما٘ا 

ػثذ اٌمادس ٚئعرمالي "، ٚػٕٛٔٙا ب1947ؼٛي األ١ِش ػثذ اٌمادس فٟ اٌعّؼ١ح اٌؼ١ٍّح تثاس٠ظ ػاَ

، ٚلذ ٔاٌد ٘زٖ اٌّؽاػشج ئػعاب اٌع١ّغ، خاطح ٚأْ واذة ٠اع١ٓ ٌُ ٠رعاٚص تؼذ اٌغاتؼح "اٌعضائش

ػشش ِٓ ػّشٖ ػٕذِا أٌمٝ ٘زٖ اٌّؽاػشج، ٚاعرٙذف تٙا ئتشاص ؼك اٌشؼة اٌعضائشٞ فٟ ذمش٠ش 

ِظ١شٖ، ِاداَ أٔٗ ٠شىً أِح تّمِٛاخ ذخرٍف ػٓ األِح اٌفشٔغ١ح، ٚلذ ؼاٚي اٌرأش١ش ػٍٝ اٌّصمف١ٓ 

اٌفشٔغ١١ٓ ٚئورغاتُٙ ئٌٝ ظأة اٌمؼ١ح اٌعضائش٠ح، ٚلذ ٔششخ اٌّؽاػشج واٍِح داس إٌٙظح 

.  ٚاٌرٟ واْ ٠ٍّىٙا ٠ٚذ٠ش٘ا ػثذ اٌمادس ١ِّٟٛٔ ، 1948اٌعضائش٠ح ػاَ

ٌُ ٠ٛاطً واذة ٠اع١ٓ دساعح ِٕرظّح، فثؼذ أْ ؽشدذٗ اٌغٍطاخ اإلعرؼّاس٠ح ِٓ اٌصا٠ٛٔح 

، شُ ئػرماٌٗ تغثة رٌه ٌّذج ػاَ، ٘اظش ئٌٝ فشٔغا تؽصا 1945 ِاٞ 8تغثة ِشاسورٗ فٟ أؼذاز 

ػٓ اٌؼًّ، فاشرغً وؼاًِ صساػٟ شُ وٙشتائٟ، تاإلػافح ئٌٝ ئشرغاٌٗ ٌفرشاخ ِرمطؼح فٟ تؼغ 

اٌّظأغ، ٌٚؼً ٘زا األِش ٘ٛ اٌزٞ ظؼٍٗ أوصش ذؼٍما تاٌطثماخ اٌشؼث١ح ٚاٌؼّا١ٌح ؽ١ٍح ِغ١شذٗ األدت١ح 

. ٚاٌّغشؼ١ح 

، أخشؽ ف١ٙا تأػّاٌٗ ٚوراتاذٗ تٙذف ئورغاب اٌشأٞ 1954ػٕذ ئٔذالع اٌصٛسج اٌّغٍؽح ػاَ 

اٌؼاَ األٚسٚتٟ ػاِح ٚاٌفشٔغٟ خاطح، ٚلذ ٔشش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّماالخ فٟ ِعٍح اٌع١ش اٌرٟ وأد 

. ذظذس تاٌّغشب األلظٝ، ٚاٌرٟ ذرؽذز تاعُ ِعا٘ذٞ ظ١ش اٌرؽش٠ش اٌٛؽٕٟ 

تؼذ ئعرشظاع اٌعضائش ئعرمالٌٙا ٚاطً واذة ٠اع١ٓ ٔؼاٌٗ ِٓ ئظً شالز لؼا٠ا أعاع١ح، 

ٟٚ٘ خذِح اٌطثماخ اٌىادؼح ٚاٌّؽشِٚح، ِٕٚاطشج ؼشواخ اٌرؽشس ٌٍشؼٛب فٟ اٌؼاٌُ، ٚػٍٝ 
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سأعٙا اٌشؼث١ٓ اٌفٍغط١ٕٟ ٚاٌف١رٕاِٟ، ٚاٌؼًّ اٌذؤٚب ِٓ أظً ئعرؼادج اٌثؼذ األِاص٠غٟ ٠ٌٍٛٙح 

. اٌعضائش٠ح 

، ٚرٌه تؼذ ئػرماي ٔظاَ أؼّذ تٓ 1963اػطش ٌٍؼٛدج ئٌٝ فشٔغا تؼذ دخٌٛٗ اٌعضائش ػاَ

تٍٍح طذ٠مٗ اٌفٕاْ اٌرشى١ٍٟ اٌؼاٌّٟ ِؽّذ ئع١اخُ تغثة ِٛالفٗ اٌّؼاسػح ٌثٓ تٍح، ٌُٚ ٠ؼذ واذة 

 .٠1966اع١ٓ ئٌٝ تالدٖ اٌعضائش ئال فٟ ػاَ 

 أششف ػٍٝ ِغشغ ِذ٠ٕح ع١ذٞ تٍؼثاط، فأٔشأ اٌفشلح اٌّغشؼ١ح ٌٍٕشاؽ 1970ٚفٟ ػاَ 

اٌصمافٟ ٌٍؼّاي، ٚلذ ظاتد ٘زٖ اٌفشلح تالد اٌعضائش ؽٛال ٚػشػا ٌرّصً اٌّغشؼ١اخ اٌرٟ واْ 

٠إٌفٙا، ئال أْ إٌظاَ اٌمائُ آٔزان واْ ٠خشٝ ِٓ اٌرأش١ش اٌىث١ش ٌّغشؼ١اذٗ ػٍٝ اٌشأٞ اٌؼاَ 

اٌعضائشٞ، ٌّا ذؽٍّٗ ِٓ سٚغ ٔؼا١ٌح ػذ اٌظٍُ ٚاٌمٙش ٚاإلعرغالي، فاػطش واذة ٠اع١ٓ ئٌٝ 

. اٌخشٚض ِشج أخشٜ ِٓ تالدٖ اٌعضائش ؼرٝ ٚفاذٗ 

ٚلذ صاس واذة ٠اع١ٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ تٍذاْ اٌؼاٌُ، ِٕٚٙا اٌظ١ٓ ٚسٚع١ا ٚاٌف١رٕاَ ٚتٍغاس٠ا 

ٚفشٔغا ٚأٔذ١ٔٚغ١ا ٚتٍذاْ أخشٜ، ٚلذ ِصٍد ِغشؼ١اذٗ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ تٍذاْ اٌؼاٌُ، وّا ذشظّد ِٓ 

. اٌٍغح اٌفشٔغ١ح ئٌٝ ػذج ٌغاخ ػا١ٌّح 

 ذر١ّض شخظ١ح واذة ٠اع١ٓ تاٌرّشد ٚاٌصٛسج ػذ وً ِا ٠شاٖ أٔٗ ٠مٙش اإلٔغاْ ٠ٚغرؼثذٖ، 

وّا أٔٗ ٠ؼثش ػٓ لٕاػاذٗ تىً شعاػح دْٚ ٌف أٚ دٚساْ، فٙٛ ال ٠ٕافك، وّا ذخٍٛ شخظ١رٗ ِٓ أ٠ح 

ئٔرٙاص٠ح، فىاْ تّمذٚسٖ أْ ٠ؼ١ش فٟ أؼغٓ اٌمظٛس، ٠ّٚرٍه األِٛاي ٌٛ لثً تّا ٠ؼشػٗ إٌظاَ 

ػ١ٍٗ ِٓ ئِر١اصاخ ِٚرغ اٌؽ١اج شش٠طح اٌرٕاصي ػٓ لٕاػاذٗ ٚأفىاسٖ ِٚثادئٗ ٚػذَ ئلالق إٌظاَ 

. اٌؽاوُ فٟ اٌعضائش، ئال أٔٗ فؼً اٌؼ١ش فٟ غشفح ٚاؼذج ٚتإط شذ٠ذ ػٍٝ أْ ٠ث١غ ٔفغٗ 

 تأؼذٜ ِغرشف١اخ غشٚٔٛتً تفشٔغا تؼذ ِشع 1989 أورٛتش29ذٛفٟ واذة ٠اع١ٓ ٠َٛ 

ػؼاي، ٚذُ ٔمً سفاذٗ ئٌٝ اٌعضائش ١ٌذفٓ فٟ ِمثشج اٌؼا١ٌح ئٌٝ ظأة أِٗ، ٚلذ شاسن فٟ ظٕاصذٗ 

ظّغ غف١ش ِٓ إٌاط ئٌٝ ظأة ػذد وث١ش ِٓ سظاي األدب ٚاٌفىش ٚاٌفٓ، ٚٚٚسٞ اٌرشاب تؼذ ئٌماء 

.          اٌىٍّح اٌرأت١ٕ١ح ؼٌٛٗ ٚأداء اٌظالج ػ١ٍٗ، ٚلذ خٍف ئتٕا عّاٖ ِاص٠غ 

 

، تاإلػافح ئٌٝ تؼغ "اٌغذاعٟ إٌّعُ " ٚ" ٔعّح " ذشن واذة ٠اع١ٓ سٚا٠ر١ٓ، ّٚ٘ا   

األشؼاس ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغشؼ١اخ اٌرٟ ٠رٕاٚي ف١ٙا لؼا٠ا ٚؽٕٗ اٌعضائش ٚلؼا٠ا اٌّؽش١ِٚٓ 

: ٚاٌّؼطٙذ٠ٓ فٟ اٌؼاٌُ ِٚغأٌح ا٠ٌٛٙح ٚاٌشخظ١ح اٌعضائش٠ح،  ٚذرّصً وً ٘زٖ األػّاي فٟ

  

-Nedjma : وجمة

، ٟٚ٘ ػثاسج ػٓ سٚا٠ح ٠خرٍؾ ف١ٙا اٌٛالغ اٌّؼ١شٟ ٌٍشؼة اٌعضائشٞ 1956 ٔشش٘ا ػاَ 

 8ٚطشاػٗ ِغ اٌؼٕظش٠ح ٚاإلعرغالي األٚسٚتٟ أشٕاء اإلؼرالي اٌفشٔغٟ، ٚتاٌؼثؾ تؼذ ِعاصس 

، ٚذشٚٞ ٘زٖ اٌشٚا٠ح لظح أستؼح أطذلاء، ُٚ٘ ٌخؼش ٚسش١ذ ِٚظطفٝ ِٚشاد، اٌز٠ٓ 1945ِاٞ 

ٚلؼٛا وٍُٙ فٟ ؼة فراج غاِؼح ذذػٝ ٔعّح، ٌىٕٙا ذضٚظد ِٓ شاب آخش ٠ذػٝ وّاي، فششع وً 

ٚاؼذ ِٓ ٘إالء اٌشثاب ٠غؼٝ إلورشاف عش ٘زٖ اٌفراج اٌغاِؼح، ١ٌىرشفٛا أٔٙا تٕد أؼذٜ 

اٌفشٔغ١اخ اٌرٟ ذضٚظد تغٟ ِخراس أب اٌشاب سش١ذ، اٌزٞ ٚظذ ِمرٛال فٟ ئؼذٜ اٌّغاساخ، 

ٚتذأخ ذرىشف عش اٌفراج اٌرٟ ذثذٚ أٔٙا ذشِض ئٌٝ اٌعضائش، ٚفٟ خؼُ وً ٘زٖ األؼذاز ٠ثشص ٌٕا 

واذة ٠اع١ٓ ؼ١اج ٘إالء اٌشثاب ٚذٕمالذُٙ ٚأفىاسُ٘ اٌٛؽ١ٕح ؼ١س ؽشد ٌخؼش ِٚظطفٝ ِٓ 

، ٚوأْ ت١اع١ٓ ٠ث١ٓ ٌٕا تشىً غ١ش ِثاشش 1945 ِاٞ 8اٌّذسعح تؼذ ِشاسورُٙ فٟ ِظا٘شاخ 

، وّا ٠الؼع أْ اٌشٚا٠ح 1954اٌظشٚف اٌرٟ ِٙذخ ٌٍصٛسج اٌّغٍؽح فٟ ١ٌٍح أٚي ٔٛفّثش ِٓ ػاَ 
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ِشذثطح ٔٛػا ِا تؽ١اج واذة ٠اع١ٓ راذٗ، ألٔٗ ؼرٝ ٘ٛ ؽشد ِٓ اٌّذسعح تغثة ِشاسورٗ فٟ 

، وّا ٠رؽذز تاعٙاب ػٓ لث١ٍح تٕٟ وٍثٛخ اٌرٟ ذٕؽذس ِٕٙا اٌفراج ٔعّح، 1945 ِاٞ 8ِظا٘شاخ 

ٚذؼرثش ٘زٖ اٌمث١ٍح األِاص٠غ١ح اٌّٛظٛدج فٟ ؼذٚد ِذ٠ٕح لاٌّح، ٟ٘ ٔفظ اٌمث١ٍح اٌرٟ ٠ٕؽذس ِٕٙا 

.  طاؼة اٌشٚا٠ح واذة ٠اع١ٓ 

  

 -Le cadavre encerclé : الجثة المطىقة

، 1956 ٚظأفٟ 1955ػذدٞ د٠غّثش Esprit» ٟ٘ ِغشؼ١ح ٔشش٘ا ألٚي ِشج فٟ ِعٍح  

، 1958 ٔٛفّثش 25ِٚصٍد ألٚي ِشج ػٍٝ خشثح اٌّغشغ تماػح ١١ٌِٛش تثشٚوغً فٟ تٍع١ىا ٠َٛ 

" ، اٌزٞ ػُ أ٠ؼا ِغشؼ١ر١ٓ أخش٠ر١ٓ ّ٘ا "دائشج اإلٔرماَ "  ػّٓ وراب 1959ٚلذ ٔششخ ػاَ 

" ، تاإلػافح ئٌٝ د٠ٛاْ شؼشٞ تؼٕٛاْ "األعالف ٠ؼاػفْٛ ِٓ لغاٚذُٙ " ٚ" ِغؽٛق اٌزواء 

ؼٛي ِعّٛػح ِٓ إٌّاػ١ٍٓ اٌز٠ٓ ٠ثؽصْٛ " اٌعصح اٌّطٛلح " ، ٚذذٚس أؼذاز ِغشؼ١ح "اٌؼٕماء 

ػٓ ص١ٍُِٙ ٌخؼش اٌزٞ ٠ثذٚ أٔٗ عمؾ فٟ ئشرثان ِغ اٌث١ٌٛظ اإلعرؼّاسٞ اٌفشٔغٟ، ٌىُٕٙ ٌُ ٠عذٚ 

أٞ أشش ٌعصرٗ، ١ٌرث١ٓ ٌُٙ ف١ّا تؼذ تأٔٗ لذ ظشغ، ٚ٘شترٗ ئؼذٜ اٌّّشػاخ اٌفشٔغ١اخ، اٌرٟ ػاٌعد 

ظشاؼٗ، ٚذث١ٓ ٌُٙ ف١ّا تؼذ أْ اٌّّشػح ٟ٘ تٕد لائذ اٌث١ٌٛظ اٌفشٔغٟ اٌزٞ ٠ؽًّ سذثح سائذ، 

ِٚٓ اٌّفاسلاخ أْ ٌخؼش لذ لرً ف١ّا تؼذ ػٍٝ ٠ذ صٚض أِٗ اٌزٞ ٠شِض فٟ اٌّغشؼ١ح ئٌٝ اٌرما١ٌذ 

اٌثا١ٌح، اٌرٟ ذؼرثش اٌؽ١ٍف اٌّٛػٛػٟ ٌإلعرؼّاس اٌفشٔغٟ، أِا ٌخؼش فٙٛ ٠ّصً اٌعضائش اٌّطٛلح 

. تاإلعرؼّاس ٚؼ١ٍفٗ اٌّّصً فٟ اٌرما١ٌذ اٌثا١ٌح

 

 -La poudre d intelligence : مسحىق الركاء 

ٟ٘ ِغشؼ١ح ذشِض ئٌٝ اٌظشاع ت١ٓ اٌّصمف اٌٍّرضَ ٚاٌٛاػٟ، ٚاٌزٞ ٠ّصٍٗ اٌف١ٍغٛف اٌزٞ  

٠ٕاػً ػذ اإلعرغالي ٚاإلعرثذاد اٌزٞ ٠رّصً فٟ ٔظش واذة ٠اع١ٓ فٟ وً ِٓ اٌغٍطح اٌغ١اع١ح 

اٌّّصٍح فٟ اٌغٍطاْ أٚ اٌؽاوُ ٚأطؽاب اٌغٍطح اإللرظاد٠ح ٚاٌّا١ٌح أٚ اٌشأعّاٌٟ، تاإلػافح ئٌٝ 

. اٌغٍطح اٌذ١ٕ٠ح اٌّّصٍح فٟ سظاي اٌذ٠ٓ اٌز٠ٓ ٠ثشسْٚ ئعرثذاد اٌغٍطاْ ٚئعرغالي اٌشأعّاٌٟ 

 

  

-Les ancetres redoublent de férocité :  األسالف يضاعفىن مه قساوتهم

 ٟ٘ ِغشؼ١ح ذذٚس ؼٛي ذأش١ش طشاػاخ األعالف ف١ّا ت١ُٕٙ فٟ ؼاػش األِح، ٠ٚظٛس 

اٌىاذة اٌطائش اٌؼٕماء ٠ّصً سعٛي ٌألعالف، وٍّا ظٙش فٟ اٌؽاػش، تشص ِؼٗ اٌرماذً ت١ٓ أؼفادُ٘، 

فىأْ واذة ٠اع١ٓ ٠ش٠ذ أْ ٠مٛي ٌٕا تؼشٚسج اٌرؽشس ِٓ ذؽىُ األعالف ٚطشاػاذُٙ ف١ٕا ئرا أسدٔا 

.  ئٔٙاء اٌظشاػاخ اٌذ٠ِٛح ف١ّا ت١ٕٕا ا١ٌَٛ 

  

-Le Polygone étoilé :السداسية المىجمة 

، ٟٚ٘ ِشذثطح ئسذثاؽا ٚش١ما تشٚا٠رٗ األٌٚٝ ٔعّح، ٠ٚؼثش واذة ٠اع١ٓ 1966ٔشش٘ا ػاَ 

.  ِٓ خالٌٙا ػٓ اٌىص١ش ِٓ ِٛالفٗ تؼذ ئعرؼادج اٌعضائش ئعرمالٌٙا 

 

-L homme au sandales de caoutchou : الرجل ذو الىعل المطاطي
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 ٚذذٚس ؼٛي وفاغ اٌشؼة اٌف١رٕاِٟ، اٌزٞ لاَٚ اإلعرؼّاس اٌفشٔغٟ، ،1970أٌفٙا ػاَ 

، ٌىٕٗ ذؼشع ٘زا 1954ٚأرظش ػ١ٍٗ فٟ ِؼشوح د٠اْ ت١اْ فٛ تم١ادج اٌعٕشاي ظ١اب فٟ ػاَ 

، ٚذّىٓ ِٓ ِماِٚح   اٌؼذٚاْ ٚطذٖ ألوصش ِٓ شّأٟ 1964اٌشؼة ٌؼذٚاْ أِش٠ىٟ فٟ ػاَ 

 .1972عٕٛاخ، ١ٌٕرٟٙ تاإلٔغؽاب األِش٠ىٟ ِٓ اٌف١رٕاَ ػاَ 

ٚذؼذ ٘زٖ اٌّغشؼ١ح آخش ِا ٔششٖ واذة ٠اع١ٓ ِىرٛتا تاٌٍغح اٌفشٔغ١ح، ألْ وً اٌّغشؼ١اخ 

اٌرٟ عرأذٟ تؼذ٘ا،  ِصٍد فمؾ ػٍٝ خشثح اٌّغشغ، ٚأطثػ ٠شفغ ِخاؽثح اٌعّٙٛس تاٌٍغح 

اٌفشٔغ١ح أٚ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌفظؽٝ، ٚاورشف أْ اٌشؼة اٌعضائشٜ فٟ ػِّٛٗ ال ٠فُٙ ٘اذ١ٓ 

اٌٍغر١ٓ، ٚأٔٗ ٠فُٙ فمؾ اٌٍٙعح اٌؼشت١ح اٌعضائش٠ح ِٚخرٍف ٌٙعاخ اٌٍغح األِاص٠غ١ح، ٌٚٙزا فؼً 

وراتح ِغشؼ١اذٗ ٚذّص١ٍٙا تٙزٖ اٌٍٙعاخ فمؾ وٟ ٠رٛاطً ِغ ػاِح اٌشؼة، ١ٌٚظ ٔخثٗ فمؾ 

.  اٌّؽذٚدج اٌؼذد 

 

-Mohammed prend ta valise :  محمد خر حقيبتك

، ٚذذٚس ؼٛي اٌؼّاي اٌعضائش١٠ٓ اٌّٙاظش٠ٓ ئٌٝ فشٔغا، ِٚا ذؼشػٛا ٌٗ 1971أٌفٙا ػاَ 

. ِٓ ِٛالف ػٕظش٠ح فٟ تذا٠ح اٌغثؼ١ٕ١اخ 

 

-La voix des femmes :  صىت الىساء

، ٠ذافغ ِٓ خالٌٙا ػٓ ؼمٛق اٌّشأج، ٠ٚظٛس ئػطٙاد٘ا فٟ ِخرٍف تٍذاْ 1972أٌفٙا ػاَ 

. اٌؼاٌُ عٛاء اٌّرمذَ أٚ اٌّرخٍف ِٕٗ، ٠ٚذػٛ٘ا ئٌٝ اٌصٛسج ػٍٝ اإلعرغالي ٚاإلػطٙاد 

 

-La guerre de 2000 ans : حرب األلفي سىة

، ٚذذٚس ؼٛي ِىافؽح األِاص٠غ ٌٍغضاج ػثش اٌراس٠خ، ٚسوض ػٍٝ اٌىإ٘ح 1973أٌفٙا ػاَ 

اٌرٟ ٌُ ذشفغ اإلعالَ تظفرٗ د٠ٓ اإلٔغا١ٔح، تً سفؼد ع١طشج األ١٠ِٛٓ اٌؼشب، اٌز٠ٓ ؼشفٛا 

اإلعالَ ػٓ ؼم١مرٗ، ٠ٚغرغٍٛٔٗ ٌفشع ع١طشذُٙ ػٍٝ اٌشؼٛب، ٚ٘ٛ ٔفظ األعٍٛب اٌزٞ ٠غرخذِٗ 

تؼغ دػاج اٌؼشٚتح ا١ٌَٛ تٙذف ِغخ ٠ٛ٘ح اٌشؼٛب، ٚأطثؽٛا ٠خٍطْٛ ػّذا ت١ٓ اٌذفاع ػٓ 

ا٠ٌٛٙح األط١ٍح ٚاٌؼذاء ٌإلعالَ، ٠ٚرّْٙٛ ظٍّا ٚتٙرأا وً ِٓ ٠ذافغ ػٓ ٠ٛ٘رٗ اٌغ١ش ػشت١ح تأٔٗ 

. ٠ؼادٞ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ، ٚلذ ٚلغ رٌه ٌىاذة ٠اع١ٓ ٔفغٗ، ٚوزٌه ٌِٛٛد ِؼّشٞ ٚغ١شُ٘ 

        

 

 

 

-La palestine trahi  :  فلسطيه المخدوعة

 ؼٛي وفاغ اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ ػذ اٌظ١ٔٛ١ٙح ٚئعشائ١ً اٌرٟ أعغد دٌٚح 1977أٌفٙا ػاَ 

ػٍٝ أسع اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ، ٚاٌرٟ ذرىْٛ ِٓ أٔاط ظاءٚا ِٓ أِاوٓ ِخرٍفح ِٓ اٌؼاٌُ ال ػاللح 

 .ٌُٙ تٙزٖ األسع اٌّمذعح
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-Le roi de l ouest: ملك الغرب

، ٚذذٚس ؼٛي اإلعرغالي اٌغشتٟ، أٞ األٚسٚتٟ ٚاألِش٠ىٟ ٌٍؼاٌُ، خاطح 1977أٌفٙا ػاَ 

اٌؼاٌُ اٌّرؽشس ِٓ اإلعرؼّاس، ٚلذ لذِٙا واذة ٠اع١ٓ ٌٍرٍفض٠ْٛ اٌعضائشٞ وٟ ٠مذِٙا ٌٍّشا٘ذ٠ٓ، 

ٌىٕٗ سفؼٙا ألْ أفىاس واذة ٠اع١ٓ ذمٍك إٌظاَ اٌعضائشٞ، سغُ ذغ١ٕٗ آٔزان تّىافؽح األِثش٠ا١ٌح 

.   األِش٠ى١ح ٚاإلعرؼّاس األٚسٚتٟ 

  

  

                         

 السنيما     

  

ػشفد اٌعضائش اٌغ١ّٕا فٟ اٌؼٙذ اإلعرؼّاسٞ وماػاخ ٌٍفشظح فمؾ اٌرٟ وأد ذثس أفالِا  

ِرٕٛػح ِٕٚٙا ؼرٝ اٌؼشت١ح اٌرٟ ٠رفشظٙا اٌعضائش٠ْٛ فٟ ع١ٕغّا اٌغؼادج فٟ اٌؼاطّح، فٕٙان ػذج 

لاػاخ ع١ّٕا فٟ اٌىص١ش ِٓ اٌّذْ، ٌىٓ ٌُ ٠ظٙش أٞ ِخشض أٚ ِّصً ع١ّٕائٟ ظضائشٞ تاعرصٕاء 

. ِؽّذ ألشتٛشٓ اٌزٞ ٠ؼغ ِٛع١مٝ األفالَ فمؾ

 تذأ اإل٘رّاَ اٌعضائشٞ تاٌغ١ّٕا أشٕاء اٌصٛسج اٌرؽش٠ش٠ح تؼذ ِا عّػ ٌٍفشٔغٟ فٛذ١ٟ 

اٌّرؼاؽف ِغ اٌصٛسج اٌعضائش٠ح ترظ٠ٛش اٌّعا٘ذ٠ٓ فٟ ظثاي األٚساط تّغاػذج ِعا٘ذ٠ٓ ّ٘ا أؼّذ 

ساشذٞ ٚػّاس اٌؼغىشٞ اٌٍزاْ ع١رؼٍّاْ ػٕٗ شُ ذشعٍُٙ اٌصٛسج ٌرؼٍُ فٓ اٌغ١ّٕا فٟ اإلذؽاد 

 واألف١ْٛ ٚاٌؼظا ٌشاشذٞ اٌرٟ ٘ٛ 1962اٌغٛف١اذٟ ١ٌظثؽا ِخشظ١ٓ وث١ش٠ٓ تأفالُِٙ اٌصٛس٠ح تؼذ 

ػثاسج ػٓ ف١ٍُ ِمرثظ ِٓ سٚا٠ح ٌٌّٛٛد ِؼّشٞ، وّا أٔرط ساشذٞ ػذج أفالَ ؼٛي سِٛص اٌصٛسج 

. وّطفٝ تٌٛؼ١ذ ٚوش٠ُ تٍماعُ، أِا ػّاس اٌؼغىشٞ فّؼشٚف تف١ٍّح دٚس٠ح ٔؽٛ اٌششق

 ٠ؼذ ف١ٍُ أتٕاء اٌمظثح أٚي ف١ٍُ ظضائشٞ أٔرط أشٕاء اٌصٛسج ٌررٛاٌٝ طٕاػح اٌغ١ّٕا تمٛج تؼذ 

 رٚ اٌشٙشج اٌؼا١ٌّح ٚوٍه ٘شٚب 1965 تاٌرشو١ض ػٍٝ األفالَ اٌصٛس٠ح وّؼشوح اٌعضائش فٟ 1962

ؼغٓ ؽ١شٚ ٚأؽفاي ٔٛفّثش ٚغ١ش٘ا، ٚلذ ذؽظٍد اٌعضائش ػٍٝ اٌغؼفح اٌز٘ث١ح فٟ ِٙشظاْ واْ 

ٌٍخؼش ؼا١ِٕا اٌزٞ ٘ٛ أ٠ؼا ِعا٘ذا ِصً أؼّذ " ٚلائغ عٕٛاخ اٌعّش"ػٓ ف١ٍُ 1974ٌٍغ١ّٕا ػاَ 

. ساشذٞ ٚػّاس ٌؼغىشٞ

 فٟ تذا٠ح اٌغثؼ١ٕ١اخ ذؽٌٛد اٌغ١ّٕا ئٌٝ ئٔراض أفالَ  ذرّاشٝ ِغ ئٔعاصاخ اٌصٛسج 

اإلشرشاو١ح، ٚذذٚس خاطح ؼٛي اٌصٛسج اٌضساػ١ح ٌررطٛس ئٌٝ أفالَ ئظرّاػ١ح فٟ اٌصّا١ٕ١ٔاخ دْٚ 

. ذٕاعٟ اٌغ١ّٕا اٌصٛس٠ح

 ذؼشف اٌعضائش ا١ٌَٛ اٌىص١ش ِٓ اٌغ١ّٕائ١١ٓ ٚاٌّّص١ٍٓ عٛاء تاٌٍغح اٌؼشت١ح أٚ األِاص٠غ١ح، 

ٚلذ واْ خ اٌغ١ّٕا فٟ اٌّاػٟ ذؽد عٍطح اٌذ٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌٍفْٕٛ اٌغ١ّٕائ١ح، ٌىٓ ا١ٌَٛ ٔعذ ٔٛع 

.  ِٓ ع١طشج اٌمطاع اٌخاص ٌىٓ دائّا ِا ٠رُ اٌر٠ًّٛ تٛصاسج اٌصمافح
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ال٠خرٍف اٌشؼة اٌعضائشٞ ػٓ شؼٛب اٌؼاٌُ فٟ اإل٘رّاَ تاٌشلض ٚاٌغٕاء اٌّؼثش ػٓ  

٠ٛ٘رُٙ، فاٌعضائش ِؼشٚفح تؼذج ؽثٛع غٕائ١ح أط١ٍح عٛاء تاٌؼشت١ح أٚاألِاص٠غ١ح تىً ذٕٛػاذٙاْ ففٟ 

ػا تاٌمٛاي [اٌؼٙذ أإلعرؼّاسٞ ٚظف اٌغٕاء ٌّٛاظٙح اإلعرؼّاس تأعٍٛب غ١ش ِثاشش وّا ٚٚظٗ ا

: فٟ اٌغٛاق، ِٚٓ أُ٘ اٌطثٛع اٌغٕائ١ح ٚسِٛص٘ا ٔزوش

 سش١ذ لغٕط١ٕٟ  تغٕاء تغ١ؾ أٚ ؽمطٛلح آٔزان 

ٔشأ فٟ اٌؼاطّح ٠ٚغٕٝ تٗ تاألِاص٠غ١ح ٚاٌؼشت١ح ِٚٓ أتشص سِٛصٖ  اٌؽاض ِؽّذ :  اٌشؼثٟ

. اٌؼٕما ِٚؽّذ اٌغؼ١ذ ٚؼغ١غٓ ٚغ١شُ٘

ٔمٍٗ اٌّٙاظشْٚ األٔذٌغ١ْٛ ئٌٝ اٌعضائش ِٕٚرشش تمٛج فٟ ذٍّغاْ ِصً اٌش١خ :  األٔذٌغٟ

إٌاظٛس 

ٔعذ ٔٛػ١ٓ اٌثذٚٞ اٌظؽشٚاٞ ِصً خ١ٍفٟ اؼّذ ٚاٌثذٚٞ اٌٛ٘شأٟ ِصً تالٚٞ :  اٌثذٚٞ

. اٌٙٛاسٞ، فٙزا اٌثذٚٞ اٌٛ٘شأٟ ٘ٛ اٌزٞ ع١رطٛس ف١ّا تؼذ ئٌٝ ِا ٠غّٝ ا١ٌَٛ تغٕاء اٌشاٞ

وّا ٔعذ ؽثٛع غٕائ١ح ِشذثطح تّٕاؽك ِصً األٚساعٟ تاألِاص٠غ١ح اٌشا٠ٚح، ٚأتشص سِض ٌٙا ٘ٛ 

 لثً اَ وٍصَٛ تأستغ 20ػ١غٝ اٌعشِٟٛٔ اٌزٞ غٕٝ فٟ اٌٌّٛث١ا فٟ تاس٠ظ فٟ شالش١ٕ١اخ اٌمشْ

ػمٛدْ ٚٔعذ اٌمثا٠ٍٟ تىً أطٕافٗ ِٚٓ أتشص سِٛصٖ فٟ اٌؼٙذ افغرؼّاسٞ ع١ٍّاْ ػاصَ طاؼة 

، ٠ٚشِض تاٌعشاد ئٌٝ ئٌٝ اإلعرؼّاس ِّا ػشػٗ "اخشض ا٠ٙا اٌعشاد ِٓ تالدٞ"األغ١ٕح اٌش١ٙشج 

. ٌٍغعٓ فٟ األستؼ١ٕ١اخ

 

  

 

  

 

 

 

 


