منشورات
املسرح الوطني الجزائري
2018

ريبرتوار

المسرح الوطني الجزائري
2018-1963
العن ـ ــوان

• أبناء القصبة

السن ـ ــة

1963

• إفريقيا قبل سنة

1963

• حسان طيرو
• الحياة حلم
• بنادق األم كرار
• اإلستثناء
و القاع ـ ـ ـ ــدة

النص

عبد الحليم رايس

اإلخراج

مصطفى كاتب

ولد عبد الرحمان ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي

1963

رويشد
كالدرون
برتولد بريخت

مصطفى كاتب
مصطفى كاتب
عباس فرعون

1963

برتولد بريخت

جان مارك بوغالن

• دون خوان

1963

موليير

مصطفى كاتب

• العه ـ ـ ــد
• املمثل رغم أنفه

1963
1963

عبد الحليم رايس
عبد هللا السفيري

عبد الحليم رايس
حاج عمر

•  132سنة

1963

• وردة حمراء من أجلي

1964

• الشيوخ

1964

• الغولة

1964

• قرنابيل

1964

• املرأة املتمردة
• سالك الواحلين
• ما ينفع
غيرالصح
• السلطان الحائر

1964

1965

• غرفتان و مطبخ

1965

1963
1963

1965
1965

ولد عبدالرحمان ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
سين أوكازي

عالل املحب

ولد عبدالرحمان ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
رويشد
إنتاج جماعي)CAT(/
جزائري فرن�سي››
ويليام شكسبير
موليير
محي الدين
بشطارزي
توفيق الحكيم
عبد القادر
السفيري

7

عبد القادر علولة
جماعي
عالل املحب
عالل املحب
حبيب رضا
عبد القادر علولة
ولد عبد الرحمان
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي

العن ـ ــوان

السن ـ ــة

النص

اإلخراج

ولد عبد الرحمان
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
تون برولين
إيمانويل رويبالس
رضا حوحو
ولد عبد الرحمان
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
عبد الحليم رايس

ولد عبد الرحمان
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
حاج عمر
جماعي
مصطفى كاتب
ولد عبد الرحمان
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
مصطفى كاتب

موليير

عالل املحب

ولدعبدالرحمان
كاكي
مولود معمري
شوسوشن

ولد عبد الرحمان
كـ ـ ــاكي
جان مارك بوغالن
عبد القادر علولة
مصطفى كاتب

• ديوان القراقوز

1965

• الكالب
• مونصيرا
• عنبسة
• القراب
و الصالحين
• الخالدون

1965

1966

• �سي قدور املشحاح

1966

• كل واحد وحكمه

1967

• الريح (الفون)
• النقود الذهبية

1967
1967

• الجثة املطوقة

1968

كاتب ياسين

• سليمان اللك
• احمرارالفجر
• دائرة الطباشير
القوقازية
• إبليس األعور كاين
منو
• البوابون
• الرحيل
• أنت اللي
قتلت الوحش
• حمق سليم
• الرجل صاحب النعل
املطاطي
• بوحدبة
• باب الفتوح
• يا األخ
راك متسلل

1969

موليير
أسيا جبار

مصطفى قزدرلي
مصطفى كاتب

1969

برتولد بريخت

مصطفى كاتب

1970

ناظم حكمت

عالل املحب

1970

رويشد
حسان دردور

مصطفى كاتب
مصطفى كاتب

1971

علي سالم

عالل املحب

1972

نيكوال غوغول

عبد القادر علولة

1972

كاتب ياسين

مصطفى كاتب

1973

محمد التوري
محمود دياب

طه العامري
طه العامري

1973

نيكوال غوغول

عبد هللا أوريا�شي

ولد عبد الرحمان
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
بوزرار زهير

ولد عبد الرحمان
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي
الهاشمي نورالدين

1965
1966
1966

1969

1970

1973

• بني كلبون

1973

• العاقرة

1973
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العن ـ ــوان

النص

السن ـ ــة

اإلخراج

• املقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

1974

عبد هللا بوزيدة

• دم األحرار
• سكة السالمة
• املتعصبون
• اإلنسان الطيب في
�سي تشوان

1974

عبد الحليم رايس
سعد الدين وهبة
كارلو جولدوني

زياني شريف عياد/
بن سلمى سعيد/
أوريا�شي عبد هللا
عبد الحليم رايس
سعد أردش
حاج عمر

1976

برتولد بريخت

الهاشمي نورالدين

• فلسطين
(تركيب شعري)
• املولد

1975
1975

1976

1977

عزالدين مجوبي/فياللي إبراهيم/زياني
شريف عياد/الواحدي سعيد/
عبدهللا أوريا�شي
عبد الرحمان
مصطفى شقراني.
عبد هللا أوريا�شي
الجياللي

• زعيط ومعيط
و نقازالحيط
• عفريت و هفوه
• تخطي را�سي

1977

محمد التوري

الهاشمي نورالدين

1977

علي سالم

حاج عمر

1978

ماكس فريش

الهاشمي نورالدين

• فرسوسة و امللك

1978

محمد قروزان

مصطفى قزدرلي

• أه يا حسان
• �سي بو نوار
و جماعته
• صمود
(تركيب شعري)
• قف
• جحا و الناس
• السمكة الخضراء
• مير و ربي كبير
• يا ستار
و ارفع الستار
• فين كنت البارح
• الدهاليز
• قالوا لعرب قالوا
• جحا باع حماره
• عقد الجوهر
• العلق

1978

رويشد

رويشد

1979

مايا كوفسكي

زياني شريف عياد

الواحدي سعيد/
عبدهللا أوريا�شي
أمحمد بن قطاف
أمحمد بن قطاف
صمد بهرنكي
فيكتور أفتيميو

حاج عمر
امحمد بن قطاف
حميدة شاللي
عبدالحميد رابية

1982

أمحمد بن قطاف

امحمد بن قطاف

1982

مصطفى تومي
ماكسيم جوركي
محمد املاغوط
نبيل بدران
أمحمد بن قطاف

عبدهللا أوريا�شي
عبد القادر علولة
زياني شريف عياد
مصطفى كاتب
زياني شريف عياد

1985

عبدالقادر علولة

عبدالقادر علولة

1979
1979
1980
1980
1981

1983
1983
1983
1984
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عبد هللا أوريا�شي

العن ـ ــوان
• حافلة تسير
• عجاجبية
و عجائب
• البدلة لون القمر في
ليلة صيف
• غابوا األفكار
• الشاطرين
(لألطفال)

السن ـ ــة
1985

النص

إحسان عبد
القدوس

اإلخراج
زياني شريف عياد

1986

إدواردو دي فيليبو أحمد بن عي�سى

1986

راي براد بوري

عزيز عربية

1986

سالفومير مروزك
األخوان جاكوب
و وليام غريم
كارلوس كيروس
تيليس
نورالدين عبة
ليسا أوكرينكا

عز الدين مجوبي

الهادي شرفة
حميدة آيت الحاج
فوزية آيت الحاج
زياني شريف عياد

1986

• جياللي زين الهدات

1986

• الوجود أم العدم
• أغنية الغابة

1986
1987

• موت التاجر املتجول

1987

آرثر ميللر

• الشهداء يعودون
هذا األسبوع

1987

الطاهر و طار

• بيت برناردا آلبا

1989

• العرش (لألطفال)
• بائع راسه
في قرطاسه
• الجوالة

1989

عبد هللا أوريا�شي
امحمد بن قطاف

فديركو
غارسيا لوركا
يماني الزبير

عبد هللا أوريا�شي

1989

سعد هللا ونوس

مصطفى كاتب

1990

إبراهيم شرقي

عبد هللا أوريا�شي

• البطة
البرية(لألطفال)

1990

عالل خروفي

عالل خروفي

• عماربوزوار

1990

استيفان كوستوف مصطفى شوقراني

• املواجهة
• البوابون (إعادة)

عالل املحب

1991

بوزرار زهير

زهير بوزرار

1991

رويشد

رويشد

1991

محمد املاغوط

زياني شريف عياد

1993

ألفريد فرج

عبدهللا أوريا�شي

• شمس النهار

1993

توفيق الحكيم

العربي زكال

• الخياط املاهر/
لألطفال

1993

أحمد حمومي

فوزية آيت الحاج

• قالوا لعرب
قالوا (إعادة)
• رحمة و الغابة
املسحورة  /لألطفال
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العن ـ ــوان

النص

السن ـ ــة

اإلخراج

• النملة
و الصرصور /
لألطفال

1994

جان دو الفونتان

فوزية آيت الحاج

• الشيطان في خطر

1994

محمد األخضر
عوادي

محمد األخضر
عوادي

• التشريح

1994

الهادي بوكرش

الهادي بوكرش

• وصية دمنة /
لألطفال
• مايا وحسين

1994

عبد هللا بن املقفع أحمد بن عي�سى

1996

• صندوق البوهالي

1996

• رقصة األبرياء

1997

• أشرب البحر
• رحلة الحظ /
لألطفال
• الجثة املحاصرة
(إعادة)
• بدون تعليق
• سليمان اللك
(إعادة)
• الدرس
• التمرين
• سفينة األلحان /
لألطفال
• بيت الحدود
• نجمة
• البدلة البيضاء
(إعادة)
• املنتحر
• الزائر
• وصية دمنة (إعادة)
(لألطفال)

1999

ألكسندر فلمان
عبد القادر العربي
حجار
عبد القادر تاجر و
بوعالم بناني
جيلرمو فيجريدو

حبيب بوخليفة

1999

نورالدين الهاشمي دريس شقروني

2000

كاتب ياسين

دريس شقروني

2000

خالد بوعلي

معيوف عمر

2001

موليير

قردة عبدالعزيز

2001

أوجين يونسكو
امحمد بن قطاف

أحمد خوذي
امحمد بن قطاف

2003

سمية بن عبد ربو

سمية بن عبد ربو

2003

سالفومير مروزاك بلقاسم عمار
زياني شريف عياد
كاتب ياسين

2004

راي براد بيري

حميد رماس

2004

نيكوالي إيردمان
فالدين دازرتزاف

مالك العقون
حبيب بوخليفة

2004

عبد هللا بن املقفع أحمد بن عي�سى

2004

فريدريتش
دورينمات

• علماء الطبيعة

2003

2003

2004
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عبد هللا أوريا�شي
عبد القادر تاجر
و بوعالم بناني
سعيد بن سلمى

محمد شرشال

العن ـ ــوان
• األميرالصغير/
لألطفال
• اليد امللعونة
• فاطمة
• ديك املزابل
• أبناء القصبة
(إعادة)

السن ـ ــة
2004
2005
2005
2005
2005

• زوجة الخراز

2006

• نورة
• الحكواتي األخير

2006
2007

النص

اإلخراج

أنطوان دي سانت
إيكزوبيري
دليلة أوكيلي
دليلة أوكيلي
امحمد بن قطاف مصطفى فلي�سي
طالل نصرالدين عي�سى جكاطي
محمد شرشال

عبد الحليم رايس

فوزية آيت الحاج

فيديريكو غارسيا
لوركا
أحمد خوذي
هنريك إيبسن
عبدالكريم برشيد املنجي بن براهيم
عمار بلقاسم

• شخوص و أحداث

2007

قاسم محمد

قاسم محمد

• املغارة املنفجرة

2007

يمينة مشاكرة

• لغة األمهات

2007

ألكسيس بارنيس

أحمد بن عي�سى
سكينة مكيو/
صونيا

• البوقالة

2007

فوزية لرادي

قارة سيد أحمد

• بيت برناردا آلبا
(إعادة)
• أبو ليوس
• بوفرطوطو و العسل
• موقف إجباري
• فاطمة
(باألمازيغية) ()1
• إنسوا هيروسترات
• املفترسون
•الغوطية
• موقف إجباري
(بالفرنسية)
• التمرين (بالعربية)
• التمرين
(بالفرنسية)
• الرجل العاري

فيديريكو غارسيا
لوركا
أحمد حمدي
عزيز نيسين
امحمد بن قطاف

شوقي بوزيد
دريس شقروني
عزالدين عبار

2007

امحمد بن قطاف

حميدة آيت الحاج

2008

غريقوري غورين
مراد بربون
حسين طايلب

حيدر بن حسين
أحمد بن عي�سى
عباس محمد إسالم

2008

امحمد بن قطاف

إيفان روموف

2008

امحمد بن قطاف

امحمد بن قطاف

2008

امحمد بن قطاف

امحمد بن قطاف

2009

• مسرى

2009

وديع إسمندر
محمد مأمون
حمداوي

بلقاسم عمار

2007
2007
2007
2007

2008
2008
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أحمد خوذي

فاضل عباس

العن ـ ــوان

النص

السن ـ ــة

اإلخراج

• لو كنت فلسطينيا

2009

ممدوح عدوان

عباس محمد إسالم

• األستاذ كلينوف

2009

كارن برامسون

حيدر بن حسين

• كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
• بطون فارغة
و بطون مملوءة
• املعلم الفاضل /
لألطفال

2009

أنطوان شيخوف

آمال منيغاد

2009

دانيال بوكمان

أحمد خوذي

2009

يزيد صحراوي

سعاد سبكي

2009

امحمد بن قطاف

عمر فطموش

2009

امحمد بن قطاف

شوقي بوزيد

2009

إبراهيم بن اعمر دليلة مفتاحي
سيد أحمد قارة
سيدأحمد قارة
جمال قرمي
أوجين يونسكو
عبد املنعم عمايري أحمد العقون
فريدريتش
بلقاسم عمار محمد
دورين مات
حمى ملياني
حمى ملياني

• فاطمة (باألمازيغية) ()2

• كيشوت الرجل الذي
ال ذنب له
ّ
• شهرزاد اللة النساء
• بنات لير
• نزهة في غضب
• فو�ضى

2010

• البطل

2011

• حلم أب
• الشهداء يعودون
هذا األسبوع
(إعادة)
• الرقص مع النجوم /
لألطفال
• آكلة لحوم البشر
• أم وين يتراجون ربي

2011

(باألمازيغية)

• آسيا إفريقيا
• دارالفرجة
• أصفارالنار الباردة
• الفستان األبيض

(إعادة البدلة البيضاء)

• نجمة
• سوناتا درويش
و القمر
• صرخة شعب

2010
2010

2011

الطاهر وطار

صونيا

2011

ظاهر عيطة

سعاد سبكي

2011

ممدوح عدوان

هشام شكيب

2011

أحمد خودي

أحمد خوذي

2011

تيموتي رو
امحمد بن قطاف
سعيد حمودي

أحمد خوذي
إبراهيم شرقي
حيدر بن حسين

2012

راي براد بوري

عبد الكريم بريبر

2013

كاتب ياسين
خالد محمد
إبراهيم الطريفي
سهيلة بن احوالة

أحمد بن عي�سى
خالد محمد إبراهيم
الطريفي
قارة سيد أحمد

2012
2012

2013
2013
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العن ـ ــوان

• بوصلة التيه

(تركيب شعري)

• تروي تبروي
(باألمازيغية)

النص

السن ـ ــة

اإلخراج

2013

عبدالرزاق بوكبة

علي عبدون

2013

يوجين يونسكو

أحمد خوذي

2013

عبد هللا خمار

إبراهيم شرقي

2014

يوسف بعلوج

ليندة سالم

2014

عباس محمد إسالم
قاسم محمد
أمال منيغاد
حسن رشيد
أحمد خوذي
أرزقي مترف
محمد شرشال
أوجين يونسكو
رزاق محمد نبيل جمال قرمي
إبراهيم شرقي
إبراهيم شرقي
غريبي عبد الكريم أحمد بن عي�سى
سليمان الحابس
سليمان حابس
محمد آيت إغيل ياسين زايدي
رشدي رضوان
عبد الكريم بريبر
حيدر بن حسين
هنريك إبسن
يزيد صحراوي
سعاد سبكي
تركيب شعري
جواد األسدي
أحمد رزاق
أحمد رزاق
ليلى عسالوي
زياني شريف عياد
ابراهيم شرقي
مجهري ميسوم
حسين كناني
نبيل رزوق
جمال قرمي
عن «مريض
الوهم» ملوليير /
عبد الكريم بريبار
اقتباس محي الدين
بشطارزي

• رانا جيناك
• إنقاذ الفزاعة /
لألطفال
• للبيع
• العشاء األخير
• ليلة شك
• الهايشـ ـ ــة
• معاق و لكن
• صفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
• الحب املفقود
• سوفونيسبا
• أكوندالي
• صاحي بالنوم
• عدو الشعب
• قرية األمان
• هذا هو بيتي
• طرشاقة
• بهيجة
• أوميرت ـ ـ ــا
• بروف ـ ـ ـ ـ ــا
• محاكمة

2018

• سليمان اللك

2018

• صديق البيئة

2018

2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

سيد علي بوشافع
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حسين كنـ ـ ـ ـ ــاني

