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 : ملخص

الرجل الجزائري في األفالم التسجيلية  حضور يهدف هذا املقال العلمي إلى اإلجابة عن إشكالية 

من الوثائقيات املختارة،  عينةالفرنسية املنتجة خالل املئة سنة األخيرة، باعتماد منهج التحليل النص ي ملحتوى 

واملرتبطة باملوضوع أين تّم رصد أهم التحوالت التي طرأت على صورة الرجل الجزائري من جوانبها املختلفة، 

واستقراء عملية اإلنتقال من املحتوى التنميطي نحو عملية توظيف هذه األفالم في صراع الذاكرة بين املستعِمر 

 .واملستعَمر

 .السينما ،الصورة الذهنية ،الصورة النمطية ،الرجل الجزائر ،األفالم التسجيلية الفرنسية ية:الكلمات املفتاح

Abstract: 

This scientific article is an attempt to reach an objective answer on a issue 

centered on the employment of Algerian men in the French documentary films 

produced during the last hundred years. Monitoring the most important changes  

that took place on its image from  different aspects, from the stereotypical content 

to the use of these films in the  struggle of memory between the colonizer and the 

colonized by monitoring the content of a set of some selected documentaries. 

Keywords: French documentary film, Algerian man - stereotype - mental image- 

cinema. 

Résumé :   

Cet article scientifique a pour but de répondre à la problématique de la 

présence de l’homme algérien dans les documentaires français produits durant les 

dernières cent ans, en utilisant une méthodologie analytique textuelle sur le 

contenu d’un échantillon de documentaires sélectionné, ou nous avons déterminé 

les principaux changements quant à l’image de l’homme algérien dans ses 

différents aspects, en faisant une lecture profonde de la mutation d’un contenu 

stéréotypique  vers l’emploi de ces documentaires dans le conflit mémorial entre 

l’occupant et l’occupé.   

 Mots-Clés: les documentaires français, l’homme algérien, stéréotype.  
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 مقدمة:  .1
بّن ألافالم الدسجُلُت ومىظ قهغوها ألاٌو في  نهاًت اللغن الخاؾو نشغ، واهذ وماػالذ 

ت و ؤخض ؤهم الفىىن الؿمهُت ا ٍف ؤو جبضًل، لبطٍغ ؤكضعها نلى هلل الىاكو هما هى، صون جدٍغ

لت فىُت للىاكو ؤو الحضر ؤو  ش والخىزُم بؿٍغ فهضفها ألاؾمى وان صائما هى الدسجُل والخإٍع

ٍغ مدخمل لهظا الىاكو مً ِكبل ُضىام الهمل   نً بصزاٌ ؤي جدٍى
ً
الصخظ بطفٍت نامٍت، بهُضا

هما هى باًجابُاجه وؾلبُاجه، وبزػام هظا  ومىخجُه، بل الاهخفاء فلـ بدسجُل الىاكو

سّجل لهىا
ُ
والتي ٌشترن فحها الفُلمان الدسجُلي -ضغ ومخؿلباث الجمالُاث الفىُت، اإلادخىي اإلا

 ؤمُىا للحالت الحلُلُت لللطت صون ؤي ، مو جمحّ -والغوائي
ً
ز ألاٌو نً الشاوي في وىهه ًمشل هلال

غ عغم بمياهُت مىذ آعاٍء زاضت ؤو فىُ ت لطىام الهمل، نىـ الفُلم الغوائي الظي ال ًيىن جدٍى

غاث ؤو مؿاكاث  ُملتزما بالىلل الحغفي للىاكو بل كض ًخهضاه وفي هشحر مً ألاخُان إلنؿاء جدٍى

مدضصة لللطت جدذ مؿمى "الػغوعاث الفىُت"، "ففي الهالم الظي هلؿىه فةن الحياًاث التي 

 هي التي حهؿُىا ؤحىبت مخ
ً
 غحر عوائُت فهي جلً هلٌى نجها عوائُت

ً
سُلت، ؤما التي وؿمحها وزائلُت

م الظيخؿب  1،التي جمىدىا ؤحىبت ؤضُلت" غ  وغهه بُل هُيىلؼ  الخفٍغ
ّ
  .رالشهح الىزائلُاثُمىك

يُاث اللغن اإلااض ي خٌى      مً نشٍغ
ً
لىً، وفي ؤوّج مىحت الجضٌ التي حهاقمذ بضاًت

هشحر ألاخُان بحن وىنها غغوعة زُالُت ابضانُت جبخضم ألاصواع الحلُلُت للؿِىما والتي جإعجحذ في 

ت لهىـ الىاكو هما هى صون جبضًل، حاءث بخضي   غغوٍع
ً
واكهها الخاص، وبحن مً ًغاها ؤصاة

 
ُ
ٌٍ ؤلاحاباث اإلا  غمً مجا

ً
فنّي  غغُت للؿغفحن، وهي ؤن اإلاجاٌ الفني وؤلابضاعي ًدؿو لإلزىحن مها

 والؿِىما الىاكهُت مشال، ًمىً لها ؤن  مشترن، وؤّن ؤفالًما جطىع الىاكو هما
ً
هى حسجُلُا وفىُا

 غمً بؾاٍع وؾؿّي ًلو بحن الىزائلُاث التي حهخمض ؤؾاًؾا نلى هلل الىاكو هما هى، 
َ
ججض مياها

وبحن الؿِىما الغوائُت التي كض جبخىغ واكًها حضًًضا ُمخسُال، في خحن بلي همٌّ البإؽ به مً 

ً نلى الخف م بُجهما، ومىذ الخطىضُت الشضًضة التي جخمحز بها ألافالم الؿِىمائُحن ُمطٍغ ٍغ

الدسجُلُت خلها، فهي خؿبهم جبلى بالجهاًت "الىؾُـ الفني الظي ٌهمل نلى الخلاؽ الحُاة في 

خؿب مىؾىنت شحرمغ للؿِىما، نلى انخباع ؤن الفُلم الدسجُلي هى "ؤخض  2شيلها الخام"

والظي ٌهمل نلى جىزُم  ،3فت اإلاهغوغت نلى الشاشت"ألاهىام ؤلابضانُت غحر اللططُت اإلاسخل

، ومىه حاءث حؿمُت الىزائلُاث التي حهىص ؤضىلها ألاولى للخهبحر 
ً
الحضر ضىعٍا
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والظي ًضٌ نلى الخىزُم، ؤي ؤهه ًاصي صوع وزُلت ما نً اإلايان ؤو    Documentaireالفغوس ي

الهغب بلى اؾخهماٌ نباعة الحضر ؤو الصخظ الظي ٌهالجه، ولهظا ًمُل بهؼ اإلاترحمحن 

،  4الفُلم الىزائلي ؤهثر مً الدسجُلي،
ً
جلً  فىالهما ٌهىُانعغم ؤنهما ًاصًان هفـ اإلاهنى جلىُا

ت  ىهُت التي حسجل مسخلف مكاهغ الحُاة الؿبُهُت ؤو البشٍغ "اإلاػامحن الفُلمُت ؤو الخلفٍؼ

ُج  واخٍض  مدىع اهخماٍم  غمً)خضًثها وكضًمها( في مسخلف ألاكؿاع اهؿالكا مً مىغىم ما، 
َ
َهال ٌُ

 
ً
بالطىث والطىعة، مو جىقُف جلىُاث البدث والخىزُم اإلاهغوفت في الهلىم الاوؿاهُت فىغة

والخىزُم" ال ًسغج في ، الىاكهُت ،ًغهؼ نلى زالزُت "الدسجُلالظي . فهظا الفً 5والاحخمانُت"

خه الجهائُت 
ّ
ىهُا وان ؤو ؾِىمائُا( )ُخل  جخدض مو بهػه بال بطا جىافغثجلفٍؼ

ٌ
ا البهؼ فُه شغوؽ

في اهخمام  هظه ألافالم وؤهم هظه الشغوؽ هى اشترانلى آزغ، ببضعحاث مخفاوجت مً فُلم 

 ب هاانىّ ضُ 
ً
 وضىعة

ً
لىمىن بدسجُله ضىجا سه  ػغوعة وحىص مىغىٍم ًشحر اهخمامهم ٍو مهما وان جاٍع

 .البدث فُه زم جىزُلهمو غغوعة ؤو مىكهه، 

غحهها بلى فغوؿا، وبطا واهذ ؤضٌى   ًُ  ٌِ الفُلم الىزائلي مدشهبت، فةن غالَب اإلاخضاو

ً لىمُحر في باَعـ، وال  وجدضًضا بلى ألازٍى
ّ
ظًً ؤّؾؿا لهظا الفً صون هٍُت مجهما بهض ؤن واها ل

ً مخخالُاث مً الطىع، بُض  غ نملُت ؾِىمائُت جسُلُت جلىم نلى جدٍغ ًداوالن في ألاضل جؿٍى

والظي كام نلى ججمُو مجمىنت مً الطىع  la vie même لى وان بهىىانؤّن ؤخض ؤنمالهما ألاو 

اإلاىخلاة واإلالخلؿت مً مسخلف بلام الهالم وفم مىؿم هغوهىلىجي ًلىم نلى اخترام حؿلؿل 

 .ألاخضار، والتي قهغ نلى بزغها ما ٌهغف بؿِىما الىزائلُاث في فغوؿا

هظه بلى صٌو ؾِىمائُت ؤزغي مشل  وزالٌ هظه الفترة، اهخللذ "نضوي" الخىزُم اإلاخدغن 

ىُت، لىً البىضلت واهذ صائما ُمخجهت هدى  ؤإلااهُا وؤلاجداص الؿىفُاحي والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 مً ؤخؿً وؤفػل وؤحغؤ ألافالم الدسجُلُت زالٌ الؿىىاث ألاولى 
ً
فغوؿا التي كضمذ بهػا

 .لهظا الفً، مً زالٌ مىاغُو مخىىنت ومدشبهت ومسخلفت

ً  وكض   وان للجؼائغ خػىٌع هبٌحر في وزائلُاث فغوؿا والظي بضؤه ) وللمغة الشاهُت ( ألازٍى

غ خضًشت بلى مىؿلت اإلاغغب الهغبي   مؼوصًً ببىغاٍث ومهضاث جطٍى
ً
لىمُحر بةعؾالهم ُعؾال

غه غها هصخطُت، وجدضًضا الجؼائغ لخطٍى دؿب نلى جىفُظ هظه -ا ؤعغا، ومهها جطٍى ًُ وبن وان 

 ؾاإلاهمت ؤنها 
ً
 هؼلُا

ً
 مً الجؼائغي وألاهالي هىانؤزظث )وفي هشحر مً ألاخُان( ؾابها

ً
، ومً -ازغا
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غَؾِلحن هجض "اإلاسغجؤوائ
ُ
، 1911اإلابهىر" ؤلىؿىضع بغوهُى الظي وضل بلى الجؼائغ نام /ل هاالء اإلا

ا  ًُ ًها في نملُت جىفُظ مجمىنت مً ألافالم الدسجُلُت التي ؤزظث ؾابًها صنائ واهسغؽ ؾَغ

ٍ جدلحري 6لح اإلاىكىمت الاؾدُؿاهُت الفغوؿُتلطا
ـّ ، واضؿبغ نمله في هشحٍر مً ألاخُان بد

حن، كبل ؤن جبضؤ اهخماماجه في وكٍذ الخٍم في الخىىم والجىىح هدى مشاعب خُاجُت  لألهالي الجؼائٍغ

ؤث ؤزغي، شملذ التربُت والؼعانت ونملُت حهمحر الجؼائغ والبىاًاث طاث الؿابو الفغوس ي التي بض

ه الىزائلُاث )بن لم هلل جىدشغ آهظان، لىً الهىطغ ألاهُض هىا وان في الخلاء ؤغلب هظ

غ ؤلاًجابي لالؾخهماع الفغوس ي للجؼائغ وحاهبه الحػاعي اإلاط يء حمُهها ( في نملُت الخطٍى

ل ضىعٍة مىمؿٍت ومبخظلت نً الجؼائغي في ؤطهان 7خؿب وضف مىلىص هاًذ بللاؾم ، وجضٍو

ت التي عافلتها مداوالث وعوبي بلى غاًت ؤعبهُيُاث اللغن اإلااض ي، وهي الفترة الؼمىُإلاشاهض ألا ا

غ الىؾني( وبؾالق نبان عمػان مشغونه الؿمىح لبىاء ؤٌو مددشمت ) ُبهَُض حشيل حبهت الخدٍغ

مضعؾت ؾِىمائُت بلُاصة اإلاىاغل اإلاسػغم عوهُه فىجيي الظي ؤزغج بهًػا مً ؤحمل ألافالم 

ت اللطحرة التي واهذ جىزم جدغواث الشىاع آهظان، وحسّجل ًىمُاتهم بىاكهُتالدسجُلُت ال  جؼائٍغ

ٍغ ؾبُهُت ً والخبرة  شضًضة وفي مؿاعح جطٍى ، 8وكتهانلى الغغم مً هلظ ؤلامياهاث وكلت الخيٍى

 اء ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت )مو بل
ً
ؾىاًء جلً اإلاىخجت في فغوؿا ؤو في مؿخهمغاتها( مخفىكت

غ، بن وان مً خُث ألاؾلىب ؤو مً خُث بمغاخ ل نلى جلً اإلالضمت مً كبل خؼب حبهت الخدٍغ

 وان  / للضؾغق اإلاهالجت وازخُاع اإلاىاغُو
ً
ا وفىُا ًُ ا جلى ًُ  .الخفىق ببؿاؾت فغوؿ

الخل الضاعؽ   ًُ وفي حغٍص لألفالم الدسجُلُت الفغوؿُت، وبترهحز ؤنلى وجضكُم هكٍغ ؤهبر، 

اإلاخىغع نلى مغ الؿىىاث في اؾخدػاع الجؼائغ في مدخىي هظه ألافالم وحىص هىٍم مً الخىاجغ 

( وهى و الدسجُلُت، مو حسجُل نملُت اؾخدػاٍع عئِؿُت لهىطٍغ مهم )
ً
هاصعا ما ًخم جىاوله بدشُا

، والظي ونلى نىـ اإلاغؤة التي هالذ "فالم الدسجُلُت الفغوؿُتالغحل الجؼائغي وضىعجه في ألا "

 و 
ً
 مً البداخكا

ً
 فغا

ً
ًُ  ث، وان مغُبا بدشُا ا بشيل نام، ومغًُبا في خػىعه في مدخىي وؤواصًم

 ٌٌ  ؤشيا
ً
ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت جدضًضا، وكض وان لحػىع الغحل الجؼائغي حسجُلُا

ت والخىىُذ، ؤو همىطًحا نً الجهل   ومخباًىت جغواخذ بحن اؾخدػاعه هماصٍة للسخٍغ
ٌ
مخىىنت

لُ ه بًداٌو الاؾخهماع الفغوس ي ا التي الظي حهِش فُه افٍغ زغاحها مجها، ؤو ببؿاؾت حشٍى

 .ضىعجه هملاوم ومضافٍو نً ؤعغه ونغغه، ومداولت صفً ؾبهه الخدغعي اإلالاوم
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وفي هظا اإلالاٌ، ٌؿعى الباخث بلى البدث في مؿاع جؿىع خػىع الغحل الجؼائغي في   

( في اإلادخىي ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت، ومً زلفها خػىع الجؼائغ بطفت 
ً
نامت )حسجُلُا

شياٌ هظا الحػىع وؤهضافه وجؿىعه وحغحر ؤي، ومداولت الخهغف ؤهثر نلى ؤهم الىزائلي الفغوس 

 .مػامُىه

 :وطلً مً زالٌ مداولخىا ؤلاحابت نً ؾاالحن عئِؿُحن ازىحن

 ما هى شيل خػىع الجؼائغ في ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت؟ •

 ظها الغحل الجؼائغي في ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت؟ما هي الخمكهغاث التي ؤز •

 الجسائر في لافالم التسجيليت الفروسيت: .2

كبل الحضًث نً خػىع الغحل الجؼائغي في ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت، فةهه مً 

الػغوعي حًضا البضء بخلضًم وفهم ضىعة الجؼائغ نمىما صازل اإلادخىي الدسجُلي الفغوس ي، 

ل في ألاضل امخضاصا ؾبُهُا لحػىع الغحل الجؼائغي، زالٌ فترة امخضث للغن مً والتي 
ّ
حشي

 .الؼمً، وهي الفترة التي جمشل نمغ ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت مً قهىعها بلى غاًت ًىمىا هظا

ت والتي شيلذ الجؼائغ    ؤًً جؼامً قهىع ألافالم الدسجُلُت مو جىؾو مؿاخت فغوؿا الاؾخهماٍع

 
ً
مً ؤهم هظه اإلاؿخهمغاث، مو ما عافلها مً غغوعاث اؾتراجُجُت وؾِؿُىزلافُت  واخضة

لخلضًم هظا "الجؼء الفغوس ي الجضًض" حسجُلُا، ؤًً وان ؤلاعجباؽ الدسجُلي وزُلا بحن فغوؿا 

والجؼائغ نلى مغ الؼمان، عغم مالخكت الضاعؾحن للىكغة الفىكُت مً الؿِىمائُحن الفغوؿُحن 

ظه )ختى بهض اؾخلاللها(، وكض قهغ هظا ؤلاعجباؽ في هثرة خػىع الجؼائغ في هدى مؿخهمغتهم ه

ؤو وامخضاص لفغوؿا، واعجباؾها بفغوؿا حغغافُا )كبل  ؤو همىغىٍم  ؤنمالهم، بما هضًيىعٍ 

ا  ت للبلضًً والازخالؽ بحن الشلافخحن وجلاؾههما لغٍى الاؾخلالٌ(، زم اعجباؽ اللػاًا اإلاطحًر

هض الاؾخلالٌ(، مو ما احؿمذ به هظه ألافالم الدسجُلُت مً مغافلٍت وزلافُا وبوؿاهُا )ب

 .البلضان زالٌ اإلائت ؾىت ألازحرة اي نغفهتال توالؿُاؾُ توالشلافُ تالاحخمانُ اثللخؿىع 

ونلى الهمىم ًمىً جلضًم هكغة شاملت نً هظا الحػىع الجؼائغي في الىزائلُاث   

  :ًمىً جلخطحها بالشيل الخاليالفغوؿُت مً زالٌ ؤعبهت مغاخل هبري، 

 لفروسا 1000مرحلت من  1. 2
ً
 خلفيت

ُ
 : إلى نهاًت لاربعيىاث: الجسائر حدًقت
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وهي الفترة التي امخضث مىظ وشإة الفُلم الدسجُلي الفغوس ي ووضىله بلى الجؼائغ، بلى 

حن واهخلالهم مً ملاوماث مخفغكت مشل  ل الىعي الؿُاس ي للجؼائٍغ
ّ
الؼناؾشت غاًت بضء حشي

 .(االفئاث )هلابُا، ؾالبُا، وؾُاؾُ ول حشمل ،واإلالغاوي اإلادلُت بلى ملاومت وؾىُت مىكمت

، وواهذ ألافالم اإلاىخجت آهظان   
ً
فلض قهغث في هظه اإلاغخلت الىزائلُاث في فغوؿا ؤوال

 نً ؾِىما حسجُلُت ؾلُهُت، خػغث فحها مىاغُو مخىىنت، ؤما جلً ألافالم التي واهذ
ً
 نباعة

نها ألاؾاس ي فلض ؤزظث ؾابها صنائُا بامخُاػ، ؤًً نملذ فغوؿا نلى جىَغـ ى الجؼائغ مىغ

ٌهمل حىبا بلى حىب مو باقي ؤحهؼتها  الؿِىما الدسجُلُت وألافالم الىزائلُت هجهاٍػ خُىّي 

ً )الؿِىما   ألهضافها الاؾتراجُجُت، ؤًً انخمض هال الجهاٍػ
ً
ت ألازغي، وطلً زضمت الهؿىٍغ

ً، وطلً والجِش(   وصوهُت في الخهامل مو ألاهالي مىظ بضاًت اللغن الهشٍغ
ً
 وكاؾُت

ً
 حؿلؿُت

ً
هكغة

بهض ؤن واهذ في وكٍذ ؾابٍم جإزظ الؿابو الغغائبي ؾىاٌ اللغن الخاؾو نشغ مً زالٌ اللىخاث 

 جدذ مؿمى 
ً
والغواًاث وألاشهاع زم في الطىع الفىجىغغافُت، ووان طلً الؿابو الغغائبي مىضعحا

 .9جؼائغ بىابت الشغق الؿاخغ""ال

ً و  بضءومو    ، اهخللذ هظه ألازحرة مباشغة مهه الؿِىما الدسجُلُت ٌ ى ضو اللغن الهشٍغ

 تهضف إلزباث 
ً
 بًضًىلىحُت

ً
ً الفغوؿُحن، وشيلذ باألؾاؽ ؤصاة م اإلاهمٍغ بلى الجؼائغ نً ؾٍغ

ف ؤخض ؤنىاهه فلُىـ 
ّ
ـ لىمُحر، الظي ول شغنُت الاؾخهماع الفغوس ي، والبضاًت واهذ مو لَى

غ ألاهالي، ومههم بالخىحه  flex mesguicheمؼغِش ت وؾغق  بلى الجؼائغ وجطٍى اإلاضن الجؼائٍغ

اث جىحي بالىشحر  ً ومدخٍى  طاث نىاٍو
ٌ
نِشهم البضائُت، فياهذ الىدُجت ؤن قهغث ؤفالٌم وزائلُت

 10مً الضوهُت والاخخلاع.

لىً بهؼ الضاعؾحن واإلاهخمحن بمىغىم الجؼائغ في الىزائلُاث الفغوؿُت ٌهخبرون ؤن     

ي الدسجُلي في الجؼائغ، ؤًً اهخلل مً وىهه هى البضاًت الفهلُت اليشاؽ الؿِىمائ 1905نام 

غ، بلى شيله ؤلاخترافي الظي  نمال فغصًا ًخىفل به ؤشخاص ميىهىن نلى حشغُل ُمهّضاث الخطٍى

م بهخاج مخيامٍل، والبضاًت واهذ مً زالٌ شغهتي  gaumont وغىمىن  pathė باحي  ًػم فٍغ

ت نبر هاجحن الشغهخحن وبلى غاًت لإلهخاج الؿِىمائي الفغوؿِخحن، وكض قلذ الؿِىما الاؾخه ماٍع

نهاًت هظه اإلاغخلت )مىخطف ألاعبهُىاث( جماعؽ حمُو اشياٌ الٍؼف وعؾم ضىعة ؾلبُت نً 

ت، ومداولت بقهاع الجاهب ؤلاًجابي لالؾخهماع فلـ، نبر جإهُض  ألاهالي ونً البضاوة الجؼائٍغ

لهظه اإلاىؿلت و لِـ ؤزظ عة الحػامسغجي هظه ألافالم نلى ؤن هضف الاؾخهماع بهما هى هلل 
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فُلًما حسجُلُا  170ألاعع مً ؤصحابها، وكض بلغ نضص ألافالم اإلاىخجت زالٌ هظه اإلاغخلت 

خىهُاث الهضالت ٌل، آزغها وان فُلم ٍػ مً  les oliviers de justice بهػها كطحٌر وبهػها ؾٍى

 .11بال في وكٍذ الخٍم  الظي ُضىع في جلً الفترة لىىه لم ٌهغع james blue  بزغاج حُمـ بلى

شغها ؤناله بلى ؤن الجؼائغ زالٌ اللغن الخاؾو نشغ ؤؤما مً خُث اإلاػمىن، فىىا كض    

كهغ 
ُ
دُت التي ج  غغائبُت في اإلاسُاٌ الفغوس ي، مً زالٌ اإلاىدىجاث واللىخاث الٍؼ

ً
واهذ مىؿلت

 
ً
 باعػة

ً
جلاؾُم كاؾٍُت  نلى وحىههً، مو وؿاًء بمالبـ مسخلفت نً الؿائض في فغوؿا ووشىما

ت وبهُضة جماما نً الخلاؾُم  الفغوؿُت الىانمت، وهظا مً زالٌ الغواًاث التي ًكهغ فحها ألاهشٍى

لت غغائبُت غحر ُمىّفغة للىفىؽ، وابخضاًء مً ؾىت  ىن غغباء همجُحن ومخسلفحن لىً بؿٍغ الجؼائٍغ

حن نلى الجؼائغ مً اهخللذ هظه الفىغة الغغائبُت بلى الؿِىما خحن بضؤ جضفم اإلاسغح 1910

غ الفني  ،فغوؿا ت الهظعاء وؾيانها زلفُت وصًيىعا ومجاال للخطٍى مخسظًً مً الؿبُهت الجؼائٍغ

بلُه الىخاب اإلاغحعي اإلااِعر لهظه الحلبت مً الؿِىما الدسجُلُت،  ؤشاع خؿب ما  الغغائبي

)ؤي بػو  1956اإلايشىع نام  cameras sous soleil "واإلاهغوف باؾم "وامحراث جدذ الشمـ

ضضعث مىه نضة ؾبهاث الخلٍت(، خُث ًسغج  يوالظ ،ؾىىاث بهض اهتهاء هظه اإلاغخلت ألاولى

لُا  الىخاب بسالضٍت بؿُؿٍت وكاؾهت مفاصها ؤهه "وباليؿبت للؿِىمائُحن وللجمهىع فةن بفٍغ

 لم هخمىً ختى مً 
ً
لُا جدضًضا( بلُذ نلى ما ًبضو صًيىًعا فلـ، ؤو زلفُت )وشماٌ بفٍغ

 12اللها بمهاعة..."اؾخغ

ؤما في الفترة اإلامخضة ما بحن الحغبحن الهاإلاُخحن ألاولى والشاهُت فلض واهذ الؿِىما     

 ً الدسجُلُت التي حؿخدػغ الجؼائغ جإزظ ؾابها طو زطىضُت ؤهبر، ومغجبؿت بدضزحن هبحًر

تها ألاولى الخخالٌ الجؼائغ ؾىت "الجؼائغ الفغوؿُت"عّسخا ؤهثر فىغة  ، ؤولها بخُاء فغوؿا مئٍى

(، اغافت بلى 1937( والهالمي )نام 1931جىكُمها للمهغغحن الاؾخهماعي )نام زاهحها و ، 1930

ً الفغوؿُحن ؤؾاؾا، ووان مً بحن ؤهم  هاافخخاخ  للُمهمٍغ
ً
نضة كاناث نغع في الجؼائغ مىحهت

وؿُت جىقف الجؼائغ غمً مىغىناتها مجمىنت ؤفالٍم ما جّم جلضًمه مً ؤفالم حسجُلُت فغ 

، فُلم ألاؾلىدُض 1928باجذ الخًلا مً الىالؾُىُاث، مشل مجٌز اإلاالؿي لـ هجري فؿيىع نام 

وغحرها، وهي مً ألافالم الدسجُلُت التي ؤنؿذ للجؼائغ ضىعة مىمؿت، جكهغ  1921لجان فُضع 

في قهىع الفػل ، مو بشاعجىا بلى وىن 13لفغوؿُت فحها بشيل زلفُت ؤو فػاٍء جضوع فُه ألانماٌ ا
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الظي ؤنؿى للميان ؤو الفػاء  ٌهىص لىخاباث ألاإلااوي هجري مُتران "ؿِىمائيالالفػاء "مطؿلح 

 .كُمخه ههىطغ ؤؾاس ي في ألانماٌ اإلاطىعة وجدضًض نىاضغه الجمالُت غمً الهمل الفُلمي

ي مهمت، )خحن ؤشغها في بضاًت لىً الضاعؽ ألعشُف جلً اإلاغخلت ًالخل هلؿت ؤزغ   

طؿّفحن في ضف 
ُ
ضي مهؿىغ الؿِىما الىزائلُت وؤولئً اإلا اإلالاٌ بلى الجضٌ الظي وكو بحن مٍا

هجض مسغححن عوائُحن  ثالظي وان ًلو بُجهما آهظان(، خُ الؿِىما الىاكهُت والخضازل الشضًض

 ) ؤو ًياص (  ىاكو هما هىممً واهىا عواصا في الؿِىما الىاكهُت التي جإزظ ؾابها ًؿابم ال

ىىاع الظي ضّىع فُلم البالص ، مً بُجهم حان ٍع
ً
ُبهُض بخُاء   le bled ًلضمىن الجؼائغ حسجُلُا

ت ألاولى لغؼو الجؼائغ، ؤو فُلم اللهبت الىبري  لجان فُضع،  le grand jeu فغوؿا الظهغي اإلائٍى

 les hommes وفُلما الغحاٌ الجضصلجىلُان صوفُفيي،  pépé le moko وهظا فُلم بُبي لى مىوى

nouveaux م ؤلامبراؾىعي  l’âmeالبلدإلااعؾُل هحربيي، ؤو فُلم عوح  la route impériale والؿٍغ

du bled  ى جمجُض للجان ضفغان، وهي ؤفالم ججمو الؿابهحن الىزائلي والىاكعي والتي عهؼث ن

ت  اإلاُم( ؤعًغا مخطالحت مو وحىص بفخذ ، وضىعث الجؼائغ اإلاؿخهمغة )14الحلبت الاؾخهماٍع

الفغوؿُحن وعاغبت فحهم وؤّن نِشت الفغوؿُحن في الجؼائغ ما هي بال جدطُل خاضٍل لهملُت هلل 

غ لت هدى ؤعع نظعاء بىٍغ لها اللابلُت للخؿٍى  .خػاعة وزلافت ؤوعوبُت نٍغ

غوؿُت، ف ( بمشابت غغوعةٍ لي مجها ؤو الغوائي الىاكعيالدسجُللض واهذ هظه ألافالم )  

ت لضي ؤطهان الفغوؿُحن الظًً ًغون الجؼائغ مً زلف الشاشت  لترؾُش ضىعة طهىُت اؾخهماٍع

ً ازىحن   للحػاعة مً زالٌ نىطٍغ
ً
الىبحرة، ؤًً هضفذ بلى جلضًم فغوؿا ؤلاوؿاهُت هاكلت

خساطٌ مغجبؿحن حضا ومخىاكػحن ولُا في هفـ الىكذ، ؤولهما جلضًم ألاهلي بطىعة اإلاسبٌى اإلا

وهى ما ؾِخم جىاوله في الجؼء الشاوي للملاٌ بالخفطُل( والشاوي عي اإلاخسلف والجاهل )الغح

حن( نلى ؤنهم حائوا هاكلحن للخدّػغ والهلم، وؤّن مً خلهم  بخلضًم الفغوؿُحن )مضهُحن ونؿىٍغ

غه وجدػحره ومً زمت اؾدُؿاهه هىدُجت  الاؾخفاصة مً هظا الجؼء الهظعي مً الهالم بهض جؿٍى

غ جىاحض الفغوؿُحن في الجؼائغ هىدُجٍت ولِـ ههضٍف   .مىؿلُت، وبالخالي جبًر

لىً الطىعة اإلالضمت نً الجؼائغ هفػاٍء بلُذ هي هفؿها، ومىمؿت نلى مضي ؤعبهحن   

 مً نمغ ألافالم الدسجُلُت، فهي 
ً
 بمكاهغ ناما

ٌ
ؤعع غىُت بثرواتها وحمالها الؿبُعي، لىجها فلحرة

الخدػغ التي هللها بلحها اإلاضهُىن الفغوؿُىن والجِش الفغوس ي )زطىضا ؤولئً اإلاشيلىن 

، ؤًً ًالخل هظلً نلى ألافالم الدسجُلُت (Tahon) لجىكت الشغف التي بضؤها الججراٌ ؾاهىن 
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اإلاىاقغ الخالبت والهظعاء والبُىث الهغبُت الخللُضًت اإلالضمت آهظان ؤنها جغهؼ نلى الؿبُهُت و 

وغغوب الشمـ ال نلى البشغ، فهي باإلاجمل ؤفالٌم حؿدىؿم ألاعع فلـ بهًُضا نً الفغص 

إلوؿان وخُاجه الاحخمانُت وؾبُهت جفانالجه الؿائضة آهظان، في ؾلىٍن اهياعٍي نمضّي ل

ت عه بشيل ؾلبي هما جمذ اهالجؼائغي ضاخب ألاعع، وبق ؤلاشاعة بلُه آهفا، فؿمـ الهٍى

ت وان هضفا ؤؾاؾُا لخلضًم الفُلم الدسجُلي الفغوس ي زالٌ هظه الفترة  .الجؼائٍغ

 22.  
ً
 :املرحلت الثاهيت: من لاربعيىاث إلى إلاستقالل: الجسائر مقاِومت

زالٌ اإلاغخلت الشاهُت واإلامخضة مىظ بضاًت الهمل اإلاؿلح بلى غاًت الاؾخلالٌ والؿىىاث  

ت وان ؤلاعر الشىعي وشغنُخه ماصتها الخام، وهي  قهغثألاولى الالخلت له،  ؤفالٌم حسجُلُت حؼائٍغ

 ترة التي ًغاها البهؼ كطحرة وؿبُالف
ً
 ا

ً
فها حضا بالخدىالث الهمُلت التي نغ  ، لىجها واهذ غىُت

شيل ومػمىن ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت التي جدىاٌو الجؼائغ غمً ملاؾهها، ؤًً نغفذ 

ىكم في الجؼائغ والالهؿىغي  الفهلهظه اإلاغخلت بضاًت 
ُ
 بهض مجاػع  ي حاءظوالؿُاس ي اإلا

ً
مباشغة

غ  جبههافي الجؼء الشغقي مً الجؼائغ، والتي  45الشامً ماي  حشيل الىىاة الطلبت لجبهت الخدٍغ

ت، وما عافلها مً مداوالث جىقُف ول ألاصواث  ٍغ الىؾني وجدّغهها هدى بؾالق الحغب الخدٍغ

ت، بما في طلً ألافالم الدسجُلُت ل اللػُت الجؼائٍغ التي صشجها نبان عمػان و  ،اإلاخاخت لخضٍو

، والتي جؼامذ هظلً مو 15ييبالشغاهت مو اإلاىاغل فىج "مضعؾت الؿِىما"مً زالٌ بؾالكه 

قهىع ألافالم الىاؾلت وجغؾُش وحىصها بشيل نملّي بهض ؤن واهذ الطىجُاث نباعة نً ججاعب 

مخفغكت وفاشلت في ؤغلبها، ؤو جىخفي بىغو زلفُت مىؾُلُت صون ؤن جلخلـ ألاضىاث الحلُلُت، 

ل الل ا وؾُاؾُا مغخلت خاؾمت وبضء جضٍو ػُت، جدغهذ نلى ومو صزٌى ؤخضار الجؼائغ نؿىٍغ

 صنائُت، مً زالٌ بنؿاء ألاوامغ 
ً
ت الفغوؿُت لجهل الؿِىما ؤصاة الجهت ألازغي آلالت الهؿىٍغ

قاهغها حهلُمي جغبىي، لىً ومً زمت جىححهها ؾُاؾُا،  ائلُتبةهخاج مجمىنت مً ألافالم الىز

الاهخاحُت الحػىع الضنائي فحها وان مىشفا، زاضت مو اخخياع الؿلؿاث الفغوؿُت للهلمُت 

الؿِىمائُت اإلاغجبؿت بالجؼائغ آهظان، مً زالٌ بوشاء ما ٌهغف بجهاػ الخىػَو الؿِىماجىغغافي، 

لىغو نلى خاله بلى غاًت ع اغاووغهه جدذ الخطغف اإلاباشغ للحاهم الهام للجؼائغ، واؾخم

غ آهظان ٌو مً زمؿُيُاث اللغن اإلااض ي، ؤًً بلغ نضص الاهخاحاث التي جىاولذ الجؼائالىطف ألا 

( طو الؿابو الدسجُلي والغاعق 1953فُلم، ؤضخمها وؤحىصها وان فُلم "اللهبت الىبري" ) 200



 

 محمد أمينبن شراد   المؤلف:
 

 

19 

في الضناًت الؿُاؾُت، والظي بالغغم مً جغشحه بلى حائؼة وان الؿِىمائُت الضولُت في نضة 

 اهه لم ٌؿلم مً الاهخلاص فُما ًسظ الجاهب الضن1954فئاث ممشال لفغوؿا في صوعة 
ّ
ائي ، بال

لت جلترب مً ؤلابخظاٌ ؤًً اهخلضجه صحُفت  اإلاخسم فُه والطىعة التي قهغث بها الجؼائغ بؿٍغ

 كائلت "بّن اللفُف )الهؿىغ والؿِىمائُىن( فلض ؤي كضعة نلى السحغ 
ً
لىمىهض اإلاغمىكت ضغاخت

عغم مهاعجه الشضًضة، فاإلاسغج وعغم مهاعجه ال ٌؿخؿُو فهل ش يء، ألن هظا اإلاىغىم اؾتهلً 

 16ضا" ح

ؤما اإلاشحر في ألامغ فلض وان في وىن حهضص الاهخلاصاث لهظا الخىقُف الؿلبي للجؼائغ  

ت والضوهُت،  لض بضؤ ًخطانض مً صازل فغوؿا فوبشيل مخهمٍض وفُه الىشحر مً الخدلحر والهىطٍغ

ت هىان، ؤًً واهذ ألاؾئلت جتزاًض خٌى اليلفت  هفؿها، زاضت مو جضانُاث اللػُت الجؼائٍغ

لُلُت لحغب الجؼائغ وجػانف ولفتها اإلااصًت نلى خؿاب الخؼائً الفغوؿُت واليىاعر الح

ؤلاوؿاهُت التي واهذ جدضر في الجؼائغ، والتي لؿسذ ؾمهت فغوؿا الضولُت بؿبب جؼاًض 

ؤلاصاهاث اإلاخخالُت لىباع مشلفي ومفىغي فغوؿا وكتها مشل حان بٌى ؾاعجغ في هخابه الجضلي "ناعها 

والظي جؼامً مو ضضوع هخاب عفُلخه ؾُمىن صو بىفىاع "الجيـ آلازغ" الظي هاصث  في الجؼائغ"

غها ومىدها ول خلىكها ومؿاواتها بالغحل، وهما الىخابان الظًً   باخترام اإلاغؤة وجدٍغ
ً
فُه ضغاخت

مشلفا وفُلؿىفا آزغ نلى "بُان  119ؾبلهما جىكُو مالفحهما )ؾاعجغ وبىفىاع( باإلغافت بلى 

صافهىا فُه نً خم الشهب  ًوالظً ،1960فحهم بهؼ الؿِىمائُحن اإلاغمىكحن( ؾىت  " )بما121

ت غ مطحره وصنىة اإلاجىضًً الفغوؿُحن بلى نضم الاهطُام لألوامغ الهؿىٍغ ، 17الجؼائغي في جلٍغ

اصة الىعي اإلادلي والهالمي خٌى ما ًدضر في الجؼائغ  وما هخج نً هظا البُان الجغيء مً ٍػ

 غاءاث الخإصًبُت التي ؾالذ هشحر اإلاىكهحن بما حاء في بُانهم عغم ؤلاحوالتزام 
ً
مجهم في ألاشهغ وختى  ا

مً صازل فغوؿا جياص ؤن جىطف اللػُت حضًضة وقهىع ؤفالم حسجُلُت  ،الؿىىاث الالخلت

ت وجاهض خم ألاهالي في ؤعاغحهم ووكف اإلاجاػ البشهت التي خاولذ الىزائلُاث الؿابلت  الجؼائٍغ

ا ؤو ججمُلها، ول هظا حاء مو حهاقم اإلاإػق ؤلاوؿاوي الفغوس ي هىان وحهالي الضنىاث مً ؾمؿه

حن، وجمغص نضص مً الجىىص  الضازل والخاعج إلنهاء هظا الؿلىن الهضواوي اججاه الجؼائٍغ

ذ الهىصة بلى ؾاخاث اللخاٌ في الجؼائغ، وجؼاًض ؤلاصاهاث الضولُت للفكائو  وعفػهم الطٍغ

فت بلى جىغع هضاءاث ؤهم عحاالث الفىغ والشلافت في فغوؿا وؤوعوبا إلنهاء هظه اإلاغجىبت، بغا

ػاف بلحها اعجضاصاث ؤلاغغاباث اإلاخىغعة في فغوؿا  ًُ الحغب وبخإزحراث ؤنمم نلى الغؤي الهام، 
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واللبػت الحضًضًت بحن الؿالب والحيىمت الفغوؿُت، والتي ؾبلها شلٌل مخلؿٌو بؿبب مؿالب 

حىع وبضالح الخهلُم والححت، وزغحاث الىلابُحن اإلاخىغعة والظًً عبؿىا وفي الهماٌ بغفو ألا 

هشحر مً ألاخُان خالت الخفلحر التي بضؤث جمـ فئاث واؾهت مً اإلاجخمو الفغوس ي بلى اليلفت 

الهالُت لحغب الجؼائغ نلى خؿاب كؿاناث الخهلُم والححت وجؼاًض الحغج الؿُاس ي والهؿىغي 

وجىؾو صائغة ؤلاهؼناج مً مداوالث بؾياث ؤصحاب الفىغ والححافت  نلى فغوؿا الضٌغىلُت

جدذ مبرعاث واهُت ؤو فػفاغت مخهللٍت غالبا بلػاًا ألامً الىؾني ووخضة الىؾً والحفاف 

بت لهظه اإلاغخلت والتي احؿمذ بىشحر مً  نلى كُم الجمهىعٍت الخامؿت, لىً الجهاًت واهذ كٍغ

  جُلي، وهي اإلاغخلت التي ًلٌى نجها ؤخمض بجاوي "ماالابخظاٌ والخىغاع في الؿغح الدس
ً
وان مهُمىا

خىهُاث ؤالحىحن اإلاطؿىو والؿابو ألابىي، آهظان وبشيل غحر ملبٌى هى  ًً باجذ ؤفالم مشل ٍػ

 .18الهضالت ال ججض بال الاؾدىياع بؿبب الخدٍغف وؾىء الفهم الؿائض"

ماهيىاث وخروج الجسائر من عىق الحسب املرحلت الثالثت: من الاستقالل إلى نهاًت الث 3-2 

حن الواحد ال من زحاحت فروسا : زالٌ هظه الفترة وان الغنُل ألاٌو مً الؿِىمائُحن الجؼائٍغ

كض بضؤ ًدشيل نلي ًض لخػغ خامُىا، مطؿفى بضٌو، ؤخمض عاشضي ونماع الهؿىغي وغحرهم، 

ني مخلؿو في بهؼ مضاعؽ ممً اشخغلىا نلى ؾِىما عوائُت اهثر مجها حسجُلُت، بهض مؿاٍع  جيٍى

ت والخغني بها الؿِىما ألاشهغ آهظان )زاضت اإلاضعؾت الؿىفُُدُت( وبلُذ الشىعة الج ؼائٍغ

 
ً
 مفػال

ً
نىضهم، وهي اإلاغخلت التي عافلها اهخاج بهٍؼ مً ؤحمل ؤفالم الجؼائغ نلى  مىغىنا

 .ؤلاؾالق

لى الؿِىما، بصزاٌ ألالىان بالفهل الدسجُلي هشحرا، زاضت مو  ؤما في فغوؿا، فلض جؿّىع   

ىهُت، وبلوبضاًت قهىع ؤو  ، لىً مً ػواًا  يلى الىزائلُاث الخلفٍؼ
ً
ا حسجُلُا اؾخدػاع الجؼائغ كٍى

ؤزغي غحر جلً التي حهّىص نلحها الفغوؿُىن، هخىاٌو الىغهُت الاكخطاصًت للجؼائغ في قل 

الاشتراهُت وجدذ خىم هىاعي بىمضًً ؤو الحغوب )الطامذ مجها والهلني( التي صاعث بحن  

غ الىؾني، وؾهحهم الكدؿام ههىت اإلا ٍت ؤخُاها، هما هى مىدؿبي حبهت الخدٍغ لٍت مسٍؼ ىاضب بؿٍغ

مىاغُو  حهالج مو بغوػ حسجُلُاث ، j’ai huit ansالحاٌ مشال في فُلم نمغي زمان ؾىىاث

ت   احخمانُت حؼائٍغ
ً
 في الفُلم الدسجُليبدخت

ً
والظي    la zerda et les chantsهما هى الشإن مشال

ش الجؼائغ الشلافي والتراسي مً زالٌ الترهحز وان مً ؤوائل الىزائلُاث الفغوؿُت التي جدىاٌو جاٍع
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ؼاث صازل الحلٌى  ؾم الحطاص )وهى الهمل الظي عصث امى زالٌ نلى قاهغة الؼعصاث ؤو الخٍى

، ًغي 1982نلُه الخلا ألاصًبت آؾُا حباع بفُلٍم وزائلي مشابه مً خُث الاؾم واإلادخىي ؾىت 

 إلهماٌ ما لم ًلضمه الفُلم ألاض
ً
لي، في خحن ًغاه البهؼ جححًُدا ألزؿاء البهؼ فُه مداولت

وهى فُلٌم طو ضبغٍت choisir à 20 ans  ، هما هجض ؤًػا فُلم19واعصة في اليسخت ألاضلُت

 بهض 
ً
احخمانُت ؾُاؾُت، ًخدضر نً ؤؾفاٌ الجؼائغ غضاة الاؾخلالٌ وهُف ؤضبدىا عحاال

ً ناما مً الاؾخلالٌ ونً زُاعاتهم واإلاؿاعاث التي ؤزظتها ا  وجّم  ،لجؼائغ بهض الاؾخلالٌنشٍغ

لت جدمل صالالث وملاعهاث خٌى اإلاطحر الظي وان ًمىً ؤن حهغفه الجؼائغ لىال  جلضًمه بؿٍغ

ت نمُلت، بغافت بلى الىشحر مً ألافالم  لت جدمل عؾائل ؾُاؾُت وفىٍغ زُاع الاؾخلالٌ، بؿٍغ

 
ُ
ُه في بهؼ ألاخُان كهغ اهخماما زاضا بالجؼائغ، لىً بشيٍل مخىىم حغلب نلألازغي التي ج

 .مهالم الحىحن لؼمان ماٍع وماٍع 

ُنغفذ هظه  املرحلت الرابعت وثائقياث املوحت الجدًدة والواقعيت الشدًدة في املضمون: 4-2 

اإلاغخلت نىض الضاعؾحن بؿغُان الؿِىما الغوائُت نلى الدسجُلُت في ؤغلب صٌو الهالم مً خُث 

ت، مو بلاء الهضًض مً الؿِىمائُحن في خىحٍن  الخإزحر واإلاػامحن واللضعة نلى جدلُم ؤعباح ججاٍع

ىنُت مً ألانماٌ هبحر للطىعة الحلُلُت حضا والتي جمخاػ بها ألافالم الىزائلُت، لخكهغ هىا ه

سُت  ا( وهي جلً التي ججمو بحن واكهُت الؿِىما وجإٍع الكذ اؾخدؿاها هبحرا )هلضًا وحماهحًر

الىزائلُاث، وؤزظجا مً بهػهما هلاؾا هشحرة ؾمدذ بسلم هىم فني ؾمي باإلاىحت الجضًضة 

ىع الجؼائغي والظي وان مُالصه ألاٌو فغوؿُا كبل ؤن ًيخلل بلى باقي صٌو الهالم والتي وان الحػ

فحها باعػا والهاصة، وعغم ؤن مطؿلح ؾِىما اإلاىحت الحضًضة ٌهىص بلى ؾىىاث الؿخِىاث نلى ًض 

 .زالٌ الهلىص ألازحرة بال ، لىىه لم ًإزظ ضضاه وكىجه 20حىن لىن غىصاع وفغاوؿىا جغوفى

هض مً لم حؤنها  ،ومً ممحزاث هظه اإلاغخلت ؤن الىزائلُاث الفغوؿُت التي تهخم بالجؼائغ  

ً ممً باجىا ٌشخغلىن  ي اإلاهجغ وؤبىاء اإلاهاحٍغ اهجاػ الفغوؿُحن فلـ بل ؤًػا مً اهجاػ حؼائَغ

ٌٍ لألوغام التي آلذ بلحها الجؼائغ وبشيل كاٍؽ 21في هظا اإلاجاٌ ، واحؿمذ هظه اإلاغخلت بىلٍض نا

ً جائٍه  ت عهاضاث بٌهاوي  ؤخُاها، مو بلاء الطىعة اإلاىمؿت نً الجؼائغ هبلٍض خٍؼ ما بهض الهشٍغ

حن  ،الؿىصاء وما عافلها مً بغوػ قىاهغ ؾلبٍُت  نلى طاتهم، والهجغة غحر الشغنُت وجلىكو الجؼائٍغ

ومُلهم هدى ؾابو اإلاجخمهاث اإلادافكت، وهثرة اهدشاع مكاهغ الخضًً الشىلي، وقهىع مىؾُلى 
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 واهدشاع اإلاسضعاث الغاي
ً
جمؿىهم اإلاغض ي بالبلاء بلى ججّبر الغنُل ألاٌو مً الؿُاؾُحن و  ، بغافت

 la guerreفػلت نىض مسغجي هظه اإلاغخلت، مشل في مىاضبهم، وغحرها مً اإلاىاغُو التي باجذ ُم 

sans nom ًوهظل la Chine est encore loin  وفُلمAtlal   وفُلم فضائي Fidai الىشحر، وغحرها.  

 إلى الغريب:من لاهلي  -الرحل الجسائري في لافالم التسجيليت الفروسيت  .3

ٌشحر الخؿىع الىغوهىلىجي للهملُت الدسجُلُت الفغوؿُت اإلاطىعة التي حؿخدػغ الجؼائغ 

  بلى وحىص جؿىعٍ 
ٌ
بهملُت اؾخدػاع الغحل الجؼائغي فحها، والتي ؤزظث شيل  مً هىم آزغ، مغجبـ

 ىمؿُت اإلاخىغعة في هظه ألافالم، مجمىنت مً الؿماث ال
ً
 ةٍ حاص مداوالٍث  ع ى قه جبهها الخلا

لللػاء نلحها، ؤًً جؿىعث هظه الطىع اإلالضمت نً الغحل الجؼائغي مً جمكهغه في شيل 

 .ٌؿخدم الفهم "ألاهلي البلُض" بلى "اإلالاِوم الىض"، وضىال بلى الغحل الجؼائغي "هأزغ مسخلف"

 :ي لطىعة الغحلاؾخهغاع هظا الخؿىع الىغوهىلجفُما ًلي وؾىداٌو  

جغافم خػىع الغحل الجؼائغي في ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت كضًما، للض لاهلي واملعمر: 1-3

م اليىلىن، ولهّل ؤشهغ خغفُا  ىع الفُلم الىزائلي للمغة ألاولىمو قه ووضىله بلى الجؼائغ نً ؾٍغ

اإلاىخج ؾىت    le terrible"وؤٌو هظه الىزائلُاث وؤحىصها آهظان وان الفُلم الدسجُلي "اإلاغنب

له لخمجُض ضىعة اإلاهمغ واهجاػاجه في مجاٌ مً بزغاج  1922 عووي هاعفُل، والظي وفي ؾٍغ

غ حىصة ووفغة ؤلاهخاج ؤؾاًؾا صاؽ نلى ضىعة الغحل الجؼائغي ؤو ألاهلي  ،الؼعانت وجؿٍى

ألاهضًجاوي وؤقهغه مخسلفا ناحؼا غحر كاصع نلى جدؿحن مغصوص ؤعغه عغم جىافغ ول الهىاضغ 

ج نلى زىائُت الخىاكؼ الحػاعي والفىغي بحن اإلاهمغ وألاهلي لظلً، بغافت بلى انخماص اإلاسغ 

ألهلي في زػىنه ؾلبُت لاقهاع ضىعة وعافم مداولت ، 22هإصاٍة لخمجُض ألاها نلى خؿاب آلازغ

ان بالغغم مً ؤّن ووكىفه وكفت عاٍع وضامٍذ في هشحر مً ألاخُ ،وكبىله بما ًفهله ألاوعوبي

لُلُت نً غحر كطض، والتي جدمل ول مكاهغ الغؿغؾت شخطُت اإلاهمغ الح ع ى ألاعع ؤعغه قه

فاألوعوبي في هظا الفُلم )وؤفالم عووي هاعفُل الالخلت(  ،والخعجغف والىكغ بضوهُت بلى ألاهلي

ماعؽ نلضة هلطه بخإزحراث  مطاٌب بهلضة الخفىق، نىـ ألاهلي الظي ًكهغ عاغُا ٍو

  .ؾىؾُىهفؿُت نمُلت

لكهىع الخلا في وزائلُاث ؤزغي لىً بشيل مػلل، لخهىص شخطُت الغحل الجؼائغي ل  

همغ، وكض قهغ 
ُ
 جدُـ بىحىص اإلا

ٌ
شخطُاٌث بىماٌء ال جخدضر وال عؤي لها، بل هي فلـ زلفُت
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ً صو جغاؾيىن  للمسغج  1934اإلاىخج نام   tartarin de tarascon طلً حلُا في ؤفالم مشل جاعجاٍع

مىن، وهظلً الفُلم الشهحر وحىه   visages voilées et âmes محّجبت وهفىؽ مغللتبغهاع ٍع

closes  م 1931للمسغج عوؾُل هجري نام   dans l’ombre du hareem ؤو في فُلم في قل الحٍغ

كهغ هظه ألافالم الجؼائغي فاكضا لغوخه ولحماؾه  1928نام 
ُ
للمسغج مازُى لُىن، خُث ج

ابي "اإلاؿخهمغ ٌهىـ ضىعجه وزاغها زاوها باعصا، وفي هظا الطضص ًلٌى نبض الغني مغغ 

بىغىح غمً مشغونه للهُمىت، هضفه بزػام آلازغ والؿُؿغة نلُه، وهما فلَض هظا آلازغ 

ػُف ؾلُم بخلت كائال "بّن الىزائلُاث الفغوؿُت واهذ حؿخهمل ًفلض عوخه ؤعغه ًجب ؤن "، ٍو

ه الىحه وبقهاعه مخهبا وغى ا بالخجانُض ُللؿاث ملغبت حضا بيامحراث كضًمت حهمل نلى حشٍى

ازظ نلى جلً ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت انخماصها نلى فىغة وٍُ  ،23"والهغوق في الهُىن 

هلي، واإلالطىص بهظه الػضًت هى جلضًم الجؼائغ ألاماهً" ومداولت اؾلاؾها نلى ألا "غضًت 

ً حغُب فُه نالماث الخدػغ ولُا، ؤو جطىعيها فلـ هححغاء ؤو همؿاخاث  هضًيىع مهمل خٍؼ

وؿان، غمً بِئت حامضة ومىغللت، حهىـ خالت فىغ ػغاء مفخىخت وواؾهت ٌغُب فحها ؤلاز

ممً ًدؿمىن بػُم ألافم وكطغ الُض ونضم اللابلُت للخؿىع،  ،ألاهالي وؤؾلىب خُاة عحالها

نىـ الفػاء الحػاعي للمضهُت ألاوعوبُت التي هي جمشٌُل بهٌُج لفىغ الغحل ألاوعبي ألابُؼ 

 والتي جىاولذ الغحل في جلً الفترة اإلامخضة مىظ قهىع ، فالى 24ونهػخه
ً
زائلُاث الفغوؿُت بطا

ألافالم الدسجُلُت بلى غاًت مىخطف الهلض الغابو مً اللغن اإلااض ي، امخاػث بخلضًمه بشيلحن 

ألاٌو في وىن الجؼائغي مغُب جماما وبشيل كطضي هةوؿان، وكض  وان قهىعه صًيىعا  :ازىحن

كهغ ألاهلي  لىً  فلـ ؤو زلفُت للػُت ًُ ؤهبر حهالجها جلً الىزائلُاث، ؤما الشيل الشاوي فيان 

 وبالخالي كابال لالؾخهماع والخغُحر 
ً
 ضامخا

ً
 جائها

ً
لت ٌمؿِئت بشيل مخهمض، ًكهغ فحها غهُفا بؿٍغ

 .اإلاغغىب فُه مً الجاهب الفغوس ي

 الجسائري مقهور .  2-3
ُ
بُل اهؿالق الهمل اإلاؿلح في الجؼائغ قهغث مجمىنت ا:  في وكذ الخم وك

ؤفالم طاث ؾابو حسجُلي، ؤزظث ؾابها اؾدشغافُا بن صح اللٌى خٌى ما ؾخاوٌ بلُه 

ت والخظهحر  ت والحػاٍع ألاوغام في الجؼائغ، مً زالٌ اإلاؿاعنت بلى الترهحز نلى الفغوق الهؿىٍغ

زالٌ اللُام بهملُاث اؾخطالح ألاعاض ي بإن هضف الاؾدُؿان هى بوؿاوي بالضعحت ألاولى، مً 

كهغ طلً حلُا في ؤفالم مشل و ومّض الؿغق،  لت الفغوؿُت، ٍو وشغ الخهلُم والخدػغ نلى الؿٍغ
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للمسغج ؾحرج  1950واإلاهغوع ؾىت  1949واإلاىخج نام  soif des hommes نؿش الغحاٌ

ض اللاصع وصفهه هدى جىكُو هظا الفُلم نً الفترة التي جلذ ؤلاؾاخت باألمحر نبٍخدضر و بىلُني، 

ض مً اليىلىن الفغوس ي للحفاف نلى  ت مو فغوؿا ومً زمت وضٌى اإلاٍؼ مهاهضاث حؿٍى

اإلاىدؿباث اإلادللت نلى ألاعع، خُث ؤن بؿلت هظا الهمل في الحلُلت هي هغمت نىب بلُذ 

 شامست وؾـ ول الهؼاث مً خىلها والحغوب والىحران وحهل ألاهالي، ؤًً مشلذ هظه الىغمت

صوعي الغاوي والشاهض في هظا الفُلم الظي ٌهض مً ػبضة الدسجُلُاث الفغوؿُت وؤخؿجها مً 

سُت ؤزبذ فحها 25خُث الؿغح والخلضًم ، فالبؿل هىا لِـ بشغا لىىه وان شاهضا نلى مغاخل جاٍع

ً ألاعع عغم هلظ مؿاختها )زاضت جلً 
ّ
اإلاهمغ الفغوس ي جفىكه وبالخالي ؤخلُخه في جمل

لت مخاخٍت اإلاؼعونت ب ض بإي ؾٍغ م خغق  ،الىغوم( وبالخالي غغوعة الحطٌى نلى اإلاٍؼ ختى نً ؾٍغ

ً، في  ،ألاعاض ي لضفو اصحابها هدى الخهجحر ؤو ببؿاؾت مطاصعة جلً ألاعاض ي التي حعجب اإلاهمٍغ

خحن بلي الجؼائغي الهغبي اإلاؿلم جائها ضامخا وشاهضا ؾلبُا ال ًخدغن خؿب الطىعة اإلالضمت 

ل الىىاة الاولى نىه في هظا 
ّ
الهمل، عغم ؤن الىاكو وان ًلٌى شِئا آزغ زاضت مو بضء حشي

م الشبابي الظي ؾُلىم بهض  ت واؾهت اهتهذ الخلا باالؾخلالٌ شهغ ؤللفٍغ ٍغ  .بةؾالق زىعة جدٍغ

ً اللىي بحن لخبضؤ هىا مغخلت حضًضة بُ     هُض الاؾخلالٌ احؿمذ بخغّحر "ؾفُف" في مىاٍػ

واإلاؿخهَمغ، فجاءث ؤفالم الؿخِىاث بطىعة مسخلفت وؿبُا نً جلً التي حهّىص نلحها اإلاؿخهِمغ 

خىهُاث  اإلاشاهض الفغوس ي ؤو ألاوعوبي بطفت نامت، مً زالٌ مجمىنت ؤفالم مسخلفت ؤشهغها "ٍػ

الهضالت"، والتي ًيخلل فحها الجؼائغي مً وىهه عحال ملهىعا بلى شخظ حضًض بضؤ ًسؿى زؿىاجه 

ت مً زالٌ نغع نىس يألاولى هدى  طىع لىا ؾحرة  (falsh back) الاؾخلاللُت الظاجُت والفىٍغ ًُ

ض  "حىن" طلً الشاب الظي ولض في الجؼائغ وغاصعها هدى فغوؿا غضاة الاؾخلالٌ، لىىه ًٍغ

الهىصة بلى اإلايان الظي ُولض فُه مجضصا، وفي هظا الفُلم جّم جلضًم الجؼائغي هصخظ ًمىً 

الانخماص نلُه مً زالٌ نغع مشاهض حسجُلُت جكهغ حىن ؾهُضا الخهاٌش مهه وفهمه و

حن به وهكغهم بهىصجه بلى اللٍغ لُه هجاٍع ؤو ضضًٍم ال ههضو وان ًلهغهم بت واخخفاء الجؼائٍغ

البىغغافي" والظي ًدىاٌو ؾحرة  -. وهى الشإن هظلً في الفُلم الدسجُلي "هضاء الطمذ26باألمـ

ت واإلاهغوف مدلُا باؾم بىغغاف، خُاة الياعصًىاٌ شاٌع صي فىوى  في كلب الححغاء الجؼائٍغ

م الطمذ وزضمت  والظي كغع الاؾخجابت لـ"هضاء هللا له"، والابخهاص نً اإلالظاث وازخُاع ؾٍغ
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ومً هىا حاء اؾم الفُلم الدسجُلي(، ( صون ؤن ًىؿم ولمت واخضة غضهم )ألاغغاب )ألاهالي

ومهاملتهم بىٍص هبشغ، وهي ضىعة  بسضمتهم بدٍب  فلض خاٌو الياعصًىاٌ البىغغافي الاهخفاء

ً الظًً هشحرا ما جّم  ً آلازٍغ  نً ضىع اإلابشٍغ
ً
 جماما

ٌ
اقهاعهم هغؾٍل، لهم وحاهتهم  مسخلفت

ا بلى ؾانتهم ونضم مهاعغتهم،  ًُ وكُمتهم ومياهخىم الاحخمانُت التي جضفو الغحل الجؼائغي آل

فخده مضاعؽ و لخهاٌش والحب اإلاخباصٌ، زاضت مو ؤؾلىب صي فىوى الؿلمي والضاعي بلى ا

ت الياصخت وبزغاحهم مً الجهل "اإلافغوع نلحهم"،  )نلى نضًضة لخهلُم ؤبىاء الؿبلت الجؼائٍغ

ت ًدملها مً غغم ال  ؤنمم لهظا الفُلم حؿمذ لىا باؾخلغاء وحىص حىاهب الغمٍؼ
ً
 فاخطت

ً
ؤن هكغة

 ومخسلفىن بؿبههم، الفُلم، في وىهه جظهحرا )ولى بإؾلىب غحر مباشغ( بيىن 
ٌ
ألاهالي هم حهلت

 ، وكض كىبل نغع هظا الفُلم باخخفاٍء (وؤن الخدػغ وضلهم بفػل عحاالث فغوؿا البُؼ

شهبي هبحر بؿحرة هظا الغحل )في فغوؿا نلى ألاكل(، والظي ؾمذ لهم باإلؾالم نلى ؾحرة 

نلى ضىعة الغحل البىغغافي نً كغب ومً وعائها ؤلاؾالم نلى الجؼائغ والخهغف بشيل ؤكغب 

الجؼائغي "الجضًض" الظي وان باألمـ ملهىعا ومىبىطا في الطىع الدسجُلُت الؿابلت اإلالضمت 

 ,نىه في الؿِىما

شهض خػىع الغحل الجؼائغي نلى مضاع  :ضورة الرحل الجسائري: بين الوهم والضرورة .3-3

كغن مً الؼمً في ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت اهخلاالث نضًضة وؤشياال مخباًىت مً الطهىص 

ؤولها خػىع الغحل الجؼائغي غمً بؾاع ضىعة  :حنخوالجزوٌ جإعجحذ غالبا بحن هلؿخحن ازي

لُت وُمىّمؿت )زاضت زالٌ الؿىىاث ألاولى لكهىع ألا  ُّ فالم الدسجُلُت في فغوؿا والتي وهمُت جس

 
ً
(، ؤًً وان الغحل الجؼائغي بما غهُفا

ً
جؼامىذ مو الههض الاؾخهماعي هما جمذ الاشاعة الُه آهفا

 وغحر كاصع نلى مجاعاة الخدػغ والخؿىع الظي ٌهغفه الهالم ؤحمو، وبما 
ً
ىا  وخٍؼ

ً
 جائها

ً
مىيىبا

 بجهله وفلغه وك
ً
 بؿبهه، عاغُا

ً
 زاغها

ً
 زاوها

ً
 نملذ شخطا

ٌ
ابلُخه لالؾخهماع، وهي ضىعة

ت والؿُاؾُت نلى وشغها وجىمُؿها لضي اإلاخللحن الفغوؿُحن  الؿلؿاث الفغوؿُت الهؿىٍغ

 ممً ًداولىن الخهغف نلى الجؼائغ مً زالٌ ألافالم الدسجُلُت، ؤًً مشلذ 
ً
وألاوعوبُحن نمىما

ُف الىكائو، زاضت  هظه ألازحرة ؤصاة صناًت واطبت في ًض الفغوؿُحن، حهخمض نلى وشغ  الىهم وجٍؼ

 ً نىض اللُام بىغو الغحل الجؼائغي )ولى بإؾلىب غحر مباشغ( مىغو ملاعهت مو اإلاهمٍغ

الفغوؿُحن مً زالٌ شخطُاٍث مىمؿٍت جدمل ؾمت الخىكحر في اإلاسُاٌ الجمعي الفغوس ي مشل 
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ً والجىىص وؤلاكؿانُحن الجضص مً ؤصحاب ألاعاض ي،  خلضًم الغحل ب والىلؿت الشاهُتاإلابشٍغ

الجؼائغي وؤزالكه وصًىه وجلالُضه وؤؾلىب نِشه نلى ؤهه اؾلىب جسلفيٌّ غحر خضاسي، وؤنهم 

مؿخهضون لفهل ؤي ش يء لإلغغاع بالفغوؿُحن الؿُبحن، ولهل مً بحن ؤمشلت طلً الفُلم 

، والظي ًغضض 27، والظي ؤزغحه فحرمان حُميي1933الدسجُلي الغوائي "الهاضفت" اإلاىخج نام 

هالي، لخبضؤ في وكذ نضائه مً ألا ؤفي ابيخه في قغوف مشبىهت مو ؤخض ؿاع عحل فغوس ي جسخم

ل هظا 
ّ
الخم نملُت ابتزاػ بالؿالح واإلاخاحغة به وؾـ ؤحىاء ناضفت وؾلـ باعص حضا، وكض شي

الفُلم هلؿت اوهؿاٍف هامت في جؿىع ضىعة الغحل الجؼائغي واهخلاله مً هُىىهخه البائؿت 

ىت بلى  للمهمغ الفغوس ي، وبالخالي زغوج  والحٍؼ
ً
شخظ كاصع نلى اإلالاعنت واإلاىاحهت وؤن ًيىن ِهضا

الغحل الجؼائغي مً صائغة "الىهم" هدى "غغوعة" جلضًمه هغحل وواوؿان مسخلف، عغم اغؿغاع 

غ بابيخه الشابت، وؤّن نلُه  ضىام الهمل بلى جلضًم الغحل الفغوس ي هصخظ ناؾفي جّم الخغٍغ

في ؤحىاء ناضفت، وكض واهذ ؤهبر هظه الخىاػالث جلضًمه لطالح "نضو غحر مخىكو"  جىاػالث جلضًم

لصحىت ؤؾلحت لؿاإلاا شيلذ مدىع كىجه وجفىكه نلى الجؼائغي، لُاهض هظا الفُلم مجضصا 

 لؿاإلاا 
ً
زغوحه نً نباءة الدسجُلُاث الخللُضًت التي جىاولذ هظا اإلاىغىم وفخده هافظة

للها، لخلُه بهض طلً ؾلؿلت ؤفالم حسجُلُت ؤزغي زالٌ اخىمذ الؿلؿاث الفغوؿُت غ

و اؾخدػغث في مجملها ؤزماهُيُاث اللغن اإلااض ي، جىاولذ زمؿُيُاث وؾخِىُاث وبلى غاًت 

الغحل الجؼائغي غمً ؾُاٍق مسخلف نما ُنهض ؾابلا، وبن وان ؤغلبها طو ؾابو ؾُاس ي 

الؿِؿُىزلافي للغحل الجؼائغي ُبهُض احخماعي مغجبـ بظهغي اخخالٌ الجؼائغ والخدٌى 

، اشتراهُت
ً
ت ؾُاؾُا ،  الاؾخلالٌ وهُف باث ٌهِش جدذ ؾلؿٍت حضًضة )ؾلؿٍى

ً
اكخطاصًا

 ،)
ً
غافت بلى حىىح ؤغلب الىزائلُاث الجضًضة هدى  "غغوعة" جلضًم الغحل بمدافكت احخمانُا

ضًض وجلُُمه وفهمه ( لىاكهه الجهلضًت )لِؿذ ؾلبُت بالػغوعةالجؼائغي واللُام بهملُت 

مشلت طلً فُلم "الطحن ماػالذ بهُضة"، و"فضائي"، وهظا فُلم خغب ؤوبالخالي ؤلاخاؾت به، ومً 

 لظلً 7199صون اؾم" )
ً
 هلضًت

ً
( والتي لم جىكغ بلى الجؼائغي هكغة صوهُت بلضع ما واهذ هكغة

و غغوعة ؤلاشاعة بلى "، مالفغوؿُت مً "الظاث هامشُا"آلازغ" الظي وان مىظ نلىص كلُلت حؼًءا 

لت  هثرة الحػىع الىميهلؿت بالغت ألاهمُت وهي ؤن خػىع الغحل الجؼائغي اهخلل مً  وبؿٍغ

لىً بلضع ؤكل بىشحر ملاعهت بالهضص ؤلاحمالي  خػىٍع هىعٍي هُفٍي مخهضٍص مىغعة )ولِشحهاث(، هدى 
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ىخجت، وطلً لخهضص مىاغُو الىزائلُاث 
ُ
الفغوؿُت مو الؼمً لألفالم الدسجُلُت الفغوؿُت اإلا

الظي زغج مً حُل ناضغ خغب  ،وجؿىعها بما ًخماش ى مو جؿىعاث وعغباث الجمهىع الفغوس ي

الجؼائغ هدى حٍُل شاب مسخلٍف، له اهخماماٌث ؤوؾو بىشحر مً جلً التي واهذ نىض الجُل ألاٌو 

 .ومخللحهم مً ضىام ألافالم الدسجُلُت

 خاجمت: .4

هظا اإلالاٌ خٌى خػىع الغحل الجؼائغي في ألافالم بن الهغع الظي جّم جلضًمه في 

كهغ لىا بشيل واضح الخدىالث الهمُلت 
ُ
الدسجُلُت الفغوؿُت نلى مضاع كغن مً الؼمً وؤهثر، ج

التي ؾغؤث نلى نملُت جلضًمه، فالغحل الجؼائغي وان شخطُت ُمػّببت جضزل غمً فئت ألاهالي 

ماعي الظي خاٌو اإلاؿخهمغ الفغوس ي زلله، وهي الظًً ال ًمشلىن نىطغا فانال في الفهل الاحخ

لها للمخللي في  الطىعة التي خاولذ ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت اإلاىخجت آهظان نىؿها وحؿٍى

ه ضىعجه وبقهاعه  الضازل الفغوس ي، بشيل ًدمل في هشحر مً ألاخُان هُت ملطىصة في حشٍى

ً هظه  بشيل ؾلبي وُمىّفِغ، ؾىاًء مً خُث الصخطُاث اإلاىخلاة لخلضًمها، ؤو مً زالٌ نىاٍو

ت، والتي بضوعها واهذ حهىـ هكغة مجخمو هيل هدى ألاعع التي  غها الخدلحًر ألافالم وؾغق جطٍى

خاولىا اؾدُؿانها، فالشُمت ألاؾاؾُت التي ُخِطغ فحها ألاهلي الجؼائغي واهذ في الىكغ بلُه 

ون مؿانضة "اليىلىن"، وهي همخسلف حاهل وغحر كاصع نلى اللحاق بغهب الخدػغ بىفؿه ص

الطىعة اإلاىمؿت التي جىغعث في نشغاث ألافالم بلى غاًت نهاًت ؤعبهُىاث اللغن اإلااض ي، مو 

مؿت الضنائُت والؿُاؾُت الىاضحت في ؤفالم هظه اإلاغخلت، فالترهحز هىا وان 
ّ
اؾدشهاع الضاعؽ لل

ت مهالجت واخضة، لخيخلل في وكذ الخٍم  وبهض اؾخلالٌ الجؼائغ بلى نلى "الىم" مً زالٌ ػاٍو

بغوػ شيل حضًض مً ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت التي حؿخدػغ الغحل الجؼائغي غمً كىالب 

ت ) ؤي جبدث في مطحره وواكهه ومؿخلبله غمً  ؤزغي اوؿاهُت واحخمانُت وؾُاؾُت ومطائٍغ

اث خاغغه( مً زالٌ مجمىنت مً الىزائلُاث اإلامحزة ونال ًّ ُت الجىصة جغاهماث ماغُه وجدض

والحائؼة نلى نضًض الجىائؼ، والتي خاٌو ضىانها مىاكشت اإلاشاول الجضًت التي ًىاحهها الغحل 

ؾٍغ ج
ُ
زالكُاث الفهل الدسجُلي، وبالخالي ؤدترم الحض ألاصوى مً اإلاىغىنُت و الجؼائغي، غمً ؤ

 زالٌ الظي وان ؾا "الىم"اهخلاٌ وزائلُاث اإلاسغححن الفغوؿُحن هدى "الىُف" نلى خؿاب 
ً
ئضا

الهلىص الفائخت، ؤًً عهؼث هظه ألافالم نلى مهالجت الخغحراث الهمُلت التي نغفتها الجؼائغ 
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ت في ؾيُجها ألاولى، وضىال بلى بفغاػاث انخماص  ُّ اإلاؿخللت والخحهان الظي جمحزث به الضولت الفخ

هها مً ضغاٍم الضامُت، وما جب 1988الىكام الاشتراوي والحؼب الىاخض ومً زمت ؤخضار ؤهخىبغ

لذ هي ألازغي مىاغُو حظابت للىزائلُاث الفغوؿُت وهكغتها صمىي 
ّ
ت واملت، والتي شي صام نشٍغ

لّضم مجها ًُ  .بلى الغحل الجؼائغي وجىىم اإلاػامحن والؼواًا التي 

   ،
ً
بن الؿمت ألابغػ اإلالضمت نً الغحل الجؼائغي في ألافالم الدسجُلُت الفغوؿُت بطا

ت حغُُبُت لطالح آلالت الضنائُتاهخللذ مً وىنها ص الفغوؿُت زالٌ الهلىص ألاعبو  وهُت جدلحًر

ت، هدى ضىعٍة ؤهثر هضًجا ألا  ولى لكهىع هظا الىىم مً ألافالم والظي جؼامً مو الحلبت الاؾخهماٍع

في الجؼائغي لهمل نلى جلضًم الغحل اونملا في الؿغح، وبمطضاكُت ؤهبر ومىغىنُت ؤوؾو، و 

 شيٍل ؤهث
ً
خالمه وؾمىخاجه ومشاوله التي جىاولتها هظه ألافالم ؤ، ومهاملخه "هةوؿان" له ر جلبال

الدسجُلُت زالٌ الخمؿحن ؾىت ألازحرة، وبن واهذ بهؼ هظه ألافالم حؿخدػغ لحكاث خىحٍن 

، ووان الغحل 
ً
الجؼائغي جدذ حىاح الغحل بلى فترة ػمىُت ؾابلِت واهذ الجؼائغ فحها فغوؿُت

 .الفغوس ي
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