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ويقف(اميركا)الغربفي"كاز؟نايليا":هوالاولوالغناننصفالعينين!مغمضوأنتكتاباتقرأؤراشكفينستلقيقد

مستوىفيبعملهمدائمايحتفظونلاالذينالمخرجينبعضبجانبهتطالعوانتالمذياعفيتمثيليةاواغئيةالىفستمعوقد..اءماض

اعمال؟ن:وتقولتضعهانتستطيعفنيخطووناكفليس..واحد،لتلفزبونفينشا!هـعرضاالعينينمغافى.نجلسوقد..ا!يوم?حف

:هؤلاءامثالمن.اءلأقاالخطهذاتحتتسقطلاالفنانينهيؤلاءالحذاءداخلاصابعك.فؤلماككهرالمسامردقفي"!اكو!هـاتفلت

عامحتىكوكتووجان،كنجو!ري،تيدوروكنج،ويلرساورسون..يدكتدقانخو!شدليدبحذر

ودي-يكا،،وهستون-السينمافيالعملعنبعده.نوقفاذ-5291قدتكونفانكالسينمافيعرضالتشاهدتحلىعندماولكهفى

تطورهم.مراحلبعضفي...وروسيللينيلهذالية3حإواسكوتفرغت..الارزعياءهذهرلظ!ركخإولءالقيت

؟لانحاد)الشرقفيع"يوتيكيفتشسرفي"هوالثانيو؟لفنان..مضىوقت(يعنوحساسيةارهالمحااكثرواصبحترلى0.(ثهمل

يشاركه..الجديدثوبهفي"عطيل"لناقدموالذي(السوفيا.فيالتي-الايحاءاتلتشربقابليةاكإتربربمونالفردان،ذلكعلإىزد

،"كلاتزروف"و،"ارملمر":امثالمنالمتذبذبينبعضذلكفيقد..كبيرجمهوروسطوهو-الفنان(لمخرجليهابسعثلرليهـان

ومن..بالطبعالاجاءمن.."كوزينتزيف)1و،"تروبرج"وغر..ذلكانكادتننطيعلاونحن..كذلمكوا(-سح:!البعضيقول

فبم،الثانجهإالكبرىهـلحرباثناءارتجلهما"يوتيكيفتتتى"افلامانكما...العادةفيمحدودجمهورهدالمسرح،اءتإراضاهئاكان

الفنانانوهي..خيمةحقيقةيؤكدوذلك..مؤقتةاستديوهاتينفعلفقد..ليلةكلفيالممثلءلىالسيطرةيمنتطيعلاا"خرج

ياعلىالتغلبيستطيع،شكدونالمه،الخلقعلىالقادر؟لحقمنهيطلبهلمااو..الغدفييفعلهاني!تزملمامناقضةبطريقةاللبلة

..الطريقفيتواج"عقبةمنذشيءكلءلىالسيطرةيفقدالمسر-يالمخرجأناي..المخرج

فيجسيماخطأخطوافقد،الغربفيالباقونالمخرجون(ما،وديكور،بشر..المسرحبمالمخرجمادةانذلك..ا!ولىالعرضيى"ة

هماو،فانخدعوا،براقةقشورافقطمنها31تشفوا،للحضارةفهمهمعوامل...الاخرةالثلاثةوالعناصر..موس-قىواحيانا،و(ضاءة

واهتموا،مغامراتالىالسينمافتحولت،بهاالتضليلحاولوا..البثريةالمادة:الاولالمعنرسو5دقطوالرئيسي،مساعدة

دائماسيجدونلانهموذلك،حياتنامنالمطلقةالجنسيةبالنواحيوالديكور،،علىا(مثلالسميطرةيستطيعدالمخرج،السينمافياما

فينفسهالانسانبدأاذاالا،يتوقفلن00المراهقينمنجمهوراومادته-الجماهرحركةعلىحإى..والمصور،يبر3و(لما،والموسيقى

.الالقراص"ءأها،؟)4!5السيلولويد""لمننخطعهيا!خهايةفي

يستطيعواولم،عليهمالامراختلطفقد،؟لشرقفيالباقونامااهدافهيؤديلامامئهويحذف،يرىحسبمايرتبهاانير-ءتطيع

فتحولت..والخطيبالفنانبين..و؟لشعاراتالعقائدبينالتةريق4؟8رو-ح،!!ولاوح?؟48!"أ4اجالموتعمليةؤي،الفهلممنا!كامة

انجلز""و"ماركس"مبادىءلتعليمروورسةالى؟يديهمعلىالسينمابرالاطلاقعلىالفنوناخطرهيالسينماانفياذنجداللا

..الفهمحقيفهمونهالاانفسهمهمانهميبدواقي"لينين"و،اخرىفنيةاداةايمن،العقلعلىتأنجياواعظمها،هذاعصرفا

يتابعانيستطيعحتىعقاعلديايكونانالفنانحقمنانهصحيحمنوتقاليدءقيمهمعظميسننمدالؤيشبابنامنذلدعلىأدلوليس

..بالتاليمواطنيهوخدمةعقائدهلخدةمحد!دمرسومهدفنحونموءتقاليم!مداخلهمفيويطوون،الاميركيةوالمغامراتار:قررعاةافلام

(خلاصالمعقائدهالمخلص..تامااخلاصسالفنهالمخلصالفنانانوالحقمجتمعنابقيميؤمنكفنالعربيةالمسينماوجدتلوانهذلك،العربقة

عقائدهيسوقلان..حاجةفيليس..ومناقشةاقتناععنكاملااحتاجلما،لهاواحسنرامبتقاليدناتقةوءلى-واهداوووثل4العربي

فانه..مخلصافناناداممالانه..عملهفيويفرضها..سوقاتعتمداقي،الاجنبيةالسينمافيمثلهمعن.بربحثواانالىشبابنا

مؤمناعقائدياداموما..فنهعىمنهاويسقطلفسهيعكسسوف..فحسبالماديةامكانياتهاءلىتعتمدمااول

راخلياتعبرااعمالهفيوافكارهعقائدهعناتعبرايجيءفسوفمخلصامخرجان-العظيمنتابلنباستثناء-فهناك،ذلكمنوباثرإغم

علىجاءقدالناضجالشيوعيالنتياريكونانالطريفومن..ضمإيايذورإسبإاولم،كلي!وتإبرااكتسلاؤدبدالمااإإكلولرريىعهـظيمانفنازان

.."ملانوفيمعجرسة"كيلمهمنابتداءايطاليامنسيكاديير!لكلاصبححسى،تابتةبخطواتسارارل،الفنيةحياتيهماطوال

افلاممنالضخمةالموجةبتلكتأثرتقدحياتناكانتفاذامنهوالاستفادةتمييزهعليكبرصعبلاالذيولونهاسلوبهمنهما

هذهبنقسىتأثرقدعندناالسينمافنكانواذا..والمغامر(تالجنس...(لاجنبيةالسينمابهنمطرناالذيالمغثيانبين"ن
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الفنممانواذا..خرإفةالممريةالسينماأنعر!..كعبرةألئسياءبالتياراتمخرجينابعضيتأئرانمنيمنعلمذلككان..الموجة

الانملبولحي،الفنونلاحد4اتر(د،العالمبلادمنايكبمالسينماني((كازان))..الخارجليالسينماعمالقةاعمالمن؟لناضجة

3امتدابانهاتفردمصرفي(لسينماانعر!مقد،التشكيليةالفنور..الاخصعلى.."يوتيكيفتشى"و

ذلكيعيانبامكانهيكنولم-،الاقلعلىللمصرحوليس،ز)فونغرا!((صالحلو!ي!))السيدان..الفنانبنالمخرجينهؤلاءامثالمن

باسميرتكبكانماكلقربممنشاووولكته..الاولىاللحظا!منذءلهصالمناضجةبالم!ارسكئيوا.!أفرااللذان.."شاهينيوسف"و

..سخافاترو!ا!ن..ناضجسينمائيجيلطليعةبمئلانواصبحا؟لاجنبيةالسينما

اسديوهاتدخاىوهناك..در(ستهانضهاءبعدبار،سىالىوسافربصملهمايصلاانالمتواصلو؟لعملالج"دمنبقدريستطيعانواللذان

حتىزالماالذيالكبيرالمخرج((كايررينه))ليشاهد(؟جونفيل))منالناضجةالتياراتبهاطالعتنااتيالكببرةالاعمالسشوىالى

وشاهد..فرنسافيالسينمائيينمنالمكثيرونيديهعلىيتتلمذالميومالضبءالكفايةولا1(اوهبةلاننقصهمالاوهماالاجانبالفتانناعمال

بالاصح،او،الطليعةمدرسةابناءأحد.."3اوزوههنري))ايرفا..ذإك،ؤكدان"الحديردباب"و"المهابيلدرب"وفيلمأهما

الكثراضافت(لتيوهي،المدرسةبهدهعميقاتأترافأئرواالفيناحدررب))فيلمالمفرجينءاىعرضالتحديدعلى5591عامففي

تجارةبينلفرق1حينذاكوعر!..عامبشكلالعا!مميالسينماالىولم..الاطلاقءلىفقدبروعدم9"مبعدمالنقادمنوقوبل"المهايبل

فهو...باريسفياليهتنبهآخرشيء..التماو!ن...السينماظهر91ع7عامودي...منهجزءاحتىولاحقهالمخرجولاالفيلميعط

أبناءمنافاذ..بعدا!برةاثت-كأوالاخيءالازةكأدخل!ديرءنلمالمخارجديقوبلولكن..بفتورمهرفيوؤوبل"الحديدباب))

ليشاوو،باريسفيالفرصةلهوأميمت..بالاسدريةبانتارنتديحي-اليومخىالمخروجفرصةلهتغلموالاول..والدهشةبالاعجاب

(لحسيةالقوىضدالانسانصراعبتصويرت!م،واقعيكأللام(غجملةا(ا(هابيلررب))ؤانلعملين1بيبنيقعالذيالزمنيالفارقمنوبالرنحم

اشياءشاهـد..وادجمع؟رءكتلاهميةالىوزنبه،:جةوالفلطبيعيفئ9وعلىسنواتبخمص"الح.دبردبابا)بعدالغئية؟لناحيةمنيقف

...المشعبيةللبيئةنتديردحباعمادهديوترررمب..كهذهن!ولانونستطيع..ت!ررهالجمهور.بستطيعحخى،الاقل

غردتهكلجالساكان،ا!نتحدبء)ى5399عامدي،ايضاباريسومي."الحديىب،ب))جاءلماالاولالفيلملولاانه،ببساطة

يمكئمصةيستوحيهاانويحاول،تث-كوك!فانهالعم9))لمحراءةبرور(ودالكبيررالتفابناءمن((!الحتوفق))ؤ؟..لة(لثرأالىولنعد

كانالذي،الانجلبيزييقهصدجا?ثرما.0المهربر"الصينماالىنفيدهـ،اية3ميررس...والمستوياتالثقاقاتجميعملتقى،"الاسكندرية))

الفننرةهذهفبمرأيكلقد:!"ولمحال..للهراءةزمناوانقطع،مر.لمفماسنواتوطوال..الانريىزبربئا!اءةفسمالاسكئدريةبآدابثم"فكتوريا)ء

يسقطلووتمئى..المشبحانهليه1فيرجلءنؤصة؟رأ!..كتيرا،القاهـرةالىساورالامتحانطدية"رزانتهى3لماكان،بالجامعةدرالته

ليسلةكلفيراتك..البشر(سمعاربهبستطهعالمالءنودرربىهفياوعرف.بةعملهناككانطالما،وجلى،نحاساستدإوالىتواودهب
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علىتوفيققبلم!صيمشرجيجر؟لم-أتيأع-الشعبيةالاحب،ءعنتراتفي.لكررتلتي1اثخصمية-المهايلدربمجذوب-"قفة"
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!33ءا"شض!ة-،-خ--كا

وحدف،يلي،باختمماركماجدلئاهافم!ة("محعوظيلنجيب3وجاءتوكأفيأ!أ/؟بم!ا-ش/ع"؟-كغء-

ابعة"حد.بجة))خطيب"طه))عمدءيعملبخيلعرللأزي((ءمارة)).؟.)،.؟....لا-....ا!-"!3---!----

يسبتطيعترتنرلفالذخنىمالمضلالليلةاء1طحدلوميتهتقلنةلبغىاطه)قىولس)و."لرلمر"نمس!مت.؟:.لم...ا.ا"إ/م-..!،كأحم!في

..........".......-..*لم.!س

وءترتهالحيمجموبففه"و".."عمارة)ءابن((عبده))،جبها،شيئا../تة+."!.داا"!-):.بز،.!د-9ص+.+لم-..؟لا

الفولوبائع.."نفرجبكره"المعروقةصيحنهيرصيحالىحيؤيبربورلأ+*-"ء-!!.؟!-؟!.ء-

و......رالزاويرةوشيح.،إ(ا"،ة!!!.ي!."!+...!!ور.كا؟!،..:،.+س!.".+،ش--بر؟---

و"-ء؟ثيىومانحول!!س)"رقةظوفاسنمعيبوروالمعإحدهاحهلضهـحىلجه!لم*طهزالضبضتتويانم!1:ت،/.ا0!ا..مال!!7قي2!دجي..،!"لا،.؟ش..!.002؟-9---!

.....-.......لم-.مم!..انجثيض!د
لأ

...لئها"نكوزمقالل((ؤفة"5ء..ةلع.غظاءلقففى(لعطء؟أ+ صر.ريريهـ-ص

عثدهويرقتلءلكيتهايدءيا!بحاولكل،احيالبويعقالوروغبروءا!....:!،.*.،؟2:!+++"لمو

الاغئامونشننرك..دائمامعه-لسببركانت!ط-عوسطعزيزةوتسراباه...

قبل.منعلميهكانتمالى1الحاءوتعود..النفداوراقاكلفي!هـءهاباب"!ي((المهـايلدرب))منإررتوحاةارواطؤةلانسابقى1أ!ةا

(لكيرالكا.نبيحاوللم..رأيناهاالىتي"المهابيلدربا)دصةهذهوةحعضىصطولىعلنىلعايلروريالبلحسن((مدبو!ي))ا(؟لحدإد

دون.كأاليومالحياةوراىاتهمابل،بطوليةلاعمالبعرضانالمخرجولار؟يامدبمليراحتم-ءست-لمو!وا-تت+فيىارولاب!.إدر"وء

يستغلان11نوفيق))حاول%001فيهاالمصربةالحه،ة..ا!تال

كذلكا(الحديرد؟با)وجاء..ذ!فىبعدالصوتثم،اولا.ء.المورةانرمد،اوراقهوحفظ11طنياالعم))نوكيقدأغلق.لا؟.لهصدقيهلى...

لدرب)انتيجةجاء..تماماكالاولانثبياءوؤيه،المصريةالمحياةفيه.....كلوملسمر!تالكاملةالاعمالىواحضر..ءببراتنو؟اديهاسارفدن13

للقعة.ملخصااولاموالي!..ذلككانيهفن71سنعر!..."المهاببدانبطلهاار؟دافيخل!!أ311)4((شببي))مرجةغندونومف..وفرأ

كث!كصاحب"مدرولي"عنديعمل..اعرججرائدبائع((قناوى)ءودكر..ومراتمراتالمسرحيةقرأ...ارريحفعلمثلمااقيسبرمد

اليبخطبتهايعرفانهبرغم))هنومة"ويجب..المحطةفي(لمجرائدوذهب...91(عورداءة5391عامنهايةفيالقاهرةالىءادخىطويلا

نقابةتكوينسيليفيبربمافحالؤي،الشيالينزعيم..ا(لو.بعأبي"وشب..!ناكالشعبصفو!بكلوالنقى..والازهبرالحسينالى

الانسانيمثلالؤي..مناوىمننسىتمد"وهنومة.)ء.لارصفة1لعمالمالاجدلوويضمنى،المخيريحب،المابحببيعرجلعنقصةا!اما

عنعوضامدبونيشخصفيوجدهوورالابويالعطف:شيئينمنالمحروماح!ىمنمنخرجشابمنالزواجوشكعلىكازتاتنابننهبه.بساعد

يبدواتيااجمهغنيستعيضانويحاولقاسياكانانهنستنتجالذي،ابيهلانهالجبزيسقرآه)صايسعدولكئ..عملايجدلا،الصناعية(لمدارس

جنسياحبالهاحبهيكنلمانن..بهنومةشديداحباتحبهكانتانهاتءالىدب!،فحتاجلامسمقرةجاةلهاولضمن،بضباوررصلى،جائع

حادئةتقليديحاولعليهاالزوابمعرضهمنهنومةتسخروعندما...الراجة،ايىنصيبورفةيدءميفقعوما..عواطفهاولزرءف!تها

ويشري..بربىميهاثمصئدوقفيويضعهاهنومةويقتلالجرائدشرتها...نايخة؟نجذابهومحاولة،اليهالىمقربفييعرفهمنكلببدأصخمى

فيهنومةويقابل..هنومةزميلاتاحدىوزوتل!خطيءالسكينالىالن!بءنتومفوابنته..عمرهاصلمم..هادئات!يدسزوجت

ويتلوث،المناوراتاثئاءالقضيبعلىيسقطحتىفيطاردها،قطاركلربةواللصالاحتفالاتالحيأبناءويقيم..فيهتعملكانتايذيالمنهتغل

متجم!ونوالناس،الوعيعنعائبةشبهوهنومة....بالقاروجههالاهـساتمييرشاركانوراحااسنعراودالحهـ.ردةوريالهماديوالبغي

ويتحايل،وجههعلى(لاضواءو+للقي،اليهبتقدمانمنهماييقدرلاالراج!الورقةقهمةمنستررانهااعتبارءإىالاموالفيهاتدوعالىحي

يرسدلا..ذاهبوهوويمرخ،المجانينتوبيلثسهخنىمدبونيانمررلقد..الناسيظنهمماشيئا!فعل!ناق"ا!رهـلوبرفيرر...

اخرىنجبوطجانبالى..؟عصابهتحطمتلقد..مدبولييغادران3،"وارزنابتقولى))العشاءطعاميعطي!!نتحاذازللأزينايلةكليحضر

..اذكزهاانحاول5"..الدر(مافيأهيةذاتغيرمنتروعاعليهالحيابئا،ءنل3يعرضتما،ويرهمؤرونتاءله؟ملمبررع

العملين؟بين(لشبةوجههوماؤ-4!لمصنع!غويطاليه-،ابنسهخطيبوإتور..كيهمعه.بشنرك

التيالمعريركأالسينماؤاريحفيالاولىالمرةكانت"المهابيلدرب))وياللصبحنو..ثمارايعطياندون،مالهيرمبمانءناؤضل...هؤلاء

يهتملامتسلسلغيرازتفال..انصورةبهؤهو،مطعسينأريوميهاير*تبورهرب،وكهـرب،الانطللاقجاةالىالبغيوتحن..الليلحياةالى

ىتالسيناريومنمثلاو)ئأخد..متفدالىمشهدمنبربهـالاصداتورؤةفيسرق،شيئاخذيئاندشن،الى%%تيغادرانعليهويعز،اللص

...اذهاننافيوغر(بتهاالصووةنتبتهـليعاودبيماعصببقىبعللأمةالرجلولصاب..الرابحةاليانصيب

الاقطاتبينربطدونبدايتهافيالحياةي!تعرضالصباحفي..الاولىحيافه

..والمشاهد"مصفوظ-بزبر))الاسنازتنايهالؤتانءلىفالقه".نوفق"وعرض

هـحتى7اونهدمنابتداءالظهيرةءئدتانيةالحياةبسنعرضالطهرؤياشياء.ءببالهنخطر4*نلمأشباءالىوز:،"،بأشياءعليهفأشار...

المساءفي..الس!بناريرومنمنعولاوة-هحمثالا،كأخذ..74المشعهدي!اول،آخرىقصةركأأبةووووه..باك؟بمواخرىبالجمهور-!ة-ا

..ربطاوتعليقاوحواردونالتاليةاشاهداهذه.زءارعوالجمهوو(لمتنجرغبةبينوإوفق..ا(!لوو))يريدهبمافيهافاض3الا
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البدايةنقطةالىالكاميرافتعود،كانكما!ودشبمءكل..ادبايةنفسها)فطط..وزوجتهوابنتههويأكلعزوز

...نائم"قفة)ءح!يتيرصصهـئموحيدامفكراويقفالجرناليطبقثميرأكلوحرهطه-2

"الج!ريدةالرسالة"من،.(لعدرفي"صالحتوفيق))كب)قطع(..السطحالىطر.برقهفي

الانجبة:"جيداندريه"بغلمةلهقدم"؟لسعيدة؟لنهايةا"بعنوانمقالا(قطع)مغلقةحجرةفينقودءيعدعمارة-3

تلخصالصغيرةاللألمماتوهذء"نفسهالانسان.نطور!وعنديالمهم")قطع(احرىحجرةفيعندهمااحسنيلبسعبده-4

ولكن،معبظووالافيمهعوراءمنيبغبملااشه00"توفيق".بريدهماالىتصه.رثمنومهامنلتتأكدخديجةإليهاتنظرتنامخديجةأم-5

طفل":رايهفيوالج!ور..ومنضمنةكبرةذلكمنبالرغماهداور(قطع)اءلى

عىلىيحكمولكنه،بالذاتيريدهمايعر!لا،الرغباتمتشعبير..(قطع)يطرقوالبابالحماممنخارجةسنية-6

كمالي!ستنظوهفيو(لسينما."بالسخطاوبالرضىاما،يراهمااناختار-أيضاالسيناريستعوهناوالمخربم-؟لمخرجانذل!

ببعضر،بعضهاافعالربطهوفيهاالحركةمفهوم.الناسمعظميفهمها...افتعالبهاعنيغةاحداحنابريدلا..الحياةمنكاملاقطاعايرعرض

جانبالى،منهايرىمما؟بعدام!نىتحملوحم!افالصورةلهذااوفردفيادطولةيححرالاعلىيرغمهالحياةمنكامللقطاعواروننياره

/للمتفرجيرك،كثرةوعلاقات،كثببرةابعاد،الاحرىبلصورءلاقتها...جميعاالدربلابناءالبطولة..5أفراد

؟لعالمديالسينمابعملاقالفورعلىالانسانيذكرمما..ؤ،مهانعت"أديبالحيعبد"فيهاكتبالتيتلكهيمالثانج!المرةوكالت

..ايضاشاهينويرصوسف.بة"ايزنشةجمنميخاذيلوفتثسسيرنهما"كماالقطببعاو"ارحديدباب"فيلمسيناريو"شاهينيوسف"انئراف

،لحظات-بربرحه!لا،المتفرجلذكاءوشرك!،صروربةفيةاثنياء..اعينهمامامماتلةزالتماالاولىالمتجربةكانت..البدايةفبمكان

ناببهـ(ر!رلضءوهناك.النهايةخ!عليهمسينطرا.بظلبلايقاهرة"محطة"الضخمالمكانذلكفيالحياةمنضرما!طاعااروا!احت

فيهلىا"فئاوي"بدورفاموؤد-"شاهينيرولعف))انووو..اضجفهفيوليس،الناسمنكفيرةجماهرالضخمالقطاعهذاءلب"مومرض

هـلىالقدرةعظيمكان..الترويلفيجريدةءهـر"-ة.بعتبر-الئل!وسط.نسيرخارجيةكالتالمشاهدكل..داخليواحدمتسهدال!ببلمهذا

قلبالىمباشرةو.بصل،البشبيطةالداخليةانفعالانهعنالتعبير...جموع

..الان!انالتشمكيليةالفنونكانتواذا...الفكرةءتابةمنذبداهناوالتشابه

فقد...المساحةالاساسيعنصرهالهاامتراداالسينماكانت(لتي

!لىنحكميجعلنالا،بسيطامروالزمنالمساحةديالمخسا،مراحلمنالاخرةالمرحلةوأصبحت...الزمنعنصرالسينمااضافت

ارونكيةالمحاحةالىازتقلنااذاولكننا..بالاخر.زأثرقدانهعملالمساحةعنصريمناساسا.نتثوناذنالسينما...الصورةحضارة

نابىواسمحوا،قليلاالموضوعءنوابتعدنا،الفيلمينفيالمبخةالقطاعفرضهالذيالمساحةعنصرفيتئعابههنئركانفاذا..والزمن

!غه)!؟4هالىمنابتداءالمكبرةالمناظرهيوتلك-اولابمطجاتأبدأاننوكدانلاستطعناالعملينفيالبدايةهوالحياةمنالمختارالواصلى

مم!8"ه!3؟زرك!ىء!46)
في(ستحدمتالتيح!وله؟"8الىصتى-وا...كذلكإضااالزمنوعنصر..بالاخركبراتأثراتأثرقدالعمليناحد

الشخصياتبينالخاصةالعلاقاتعقالتعبيرفيفياالثاني(لاليم..وليلةيومفييدوروالثاني،يومينفيت!ورالاولفحوادت

-اخرىناحيةمنوبعضهاا!شخصياتوبينناجةءنوالجزفيتنطاقداخل،الجموعتحربكهفيتبرز"صالحتوفق"براعةانعر

بينبالعلاقةالاحساسلاعطاء4ولرر3ح؟لىول!"العاهةالمناظرواسممالانبعد"قفة"وراءيتتابعونعندماعليهمالسسيطرةوفي..(لقطاعهذا

الماديالواقعاي،الارضوعنمرالشخصيةوبين،والمجضعالانسانللاغنيةاخراجهوعند...ايهالتقد"الرابحةالورقةملكيةانءل!وا

..الشخصيةاعماقالىليقودكاستخدمالذي،المكاننلتماديةمعدينكانوالوكمادفعاتلمحيالنيوتمنالناسيترافعلا...أيضا

قي"طه"و"خديجة"كانتعندماشا*)"اء")".ـاكبيرمنظرفيحيثالكاروالعربةالىيصلواحتىباتدريح.لأتنولكنها..المهمةهذه

79المثمهدميالسظحعلىالعي.بصحوانفبلالمباكرالصباحضوءفبلمنوكانوالهالغناءفيالجميعويشترك..لهوبغنون.يرءبونه

قناوجم!""كا!الاثناءللككل.وامايهاصلامهلاخر1منهطكل،ت..المهل!لمةثيابهويعدلونوكتفيهظهرء،ربتونفزاحواقفاهعلىرضعونه

قطتها،تداعبوهي"هنومة))لرامبخشبيص!ندوقخلفراقداأساساالمصادفةءلىيقومانيجبلاالصحيحالمفنيالعملانصحيح

ايضا.!!)551ةار8مكبرةلقطةكللهابرذتمالمهايل")ادربأبناءايديبينالرابحةايانصيبورقةوقوعمصادفة..

القائمالتناقضلايضاحالمقابلةا(صالح.لو!هق/))اسنخدمفاذاوكاتصحيحااستخهـامااستخدمتاذالهتغفرالمصادفةولكن..ه

عندما..بهثرناونالمتناقضايوا!علهذ؟ءقابلن!ناوطربقة،حياتنا!يكانتهناوالصدفة...!دريضهامجردمنأبعدمعنىذاتهافي.لتضمئ

"أ)"عبدءوبكوننفسه7!المش!هددي((طه"لنرى((خدبجة))لصعداستثناءبلاكلهاالموجاتتحركت..اسئةبركةفبىسقط..متير\

.نجتهوراحت،الحماممن!نروهاخرجت(نبعدالبغيا(ررصنيةلم)معظرؤطؤيمالحيابناءلناليعرضاستغلتي001قىمتفاوبدرحب(تولكن

لمجوجئيشومايرسترنيراجلعا.بزاهاناالليكل)):الاخرىهياملهايعتمدلم"الحديدباب"انهناوالفارق..يتحولونييف..عاديمخير

التسهـالذيمنالانتقالةانتشعر؟نرون"عينيهوياشبلهواناررب"يعتمدلم،مي1درخطاوعلىحدتعلىاعتمدبل..مصادفةءلى

..مقص!ودة.."لصخية"و"عبده\)الى"خديجة))و"طه"يضممملعلىمتعودايكنلمو(لجمهـور-قصدوزلكعن-مثلهعلى"المهابيل

!قولىاورنر22للهشهدامتداداايرضاكانالانجبرالمشهدهذاانذلكصى..تدخلولارتوشدونحياتهلهيعرضالذيالفنمنالنوعهذا

طيزهانا..(لفا؟هـه4واوا):ء،ببهذ-رد.ل!بهاانه،لمحب4"محبدء)ءرها..كلاد!انسمانلايا!وقوعميكنة..بالذ(تذكرتهاالمنيالمصادفه5فيفى

."بتحبئيالناسكلءا..امحيشهيكالتالنهاكةحتى.مالادبية"المهابيلدرب"قيمةتاتيهناومن
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فوقفت،التحركفيوبدا،امرااءشمكمنوبدااثفاسهواتردواهـدةلقطكألمحياو!".شتابكةاتلهولويالمفابلةرالاصإ-?ءهـم

ايقاعينبينفرققدهنافهو..مستمرةالحركةوكانتالاصواتكلالحياةهذهبببنايضاو؟فيارن.سلفاذلكهـالىوو-2اوانرتكأالدون

السرعةالمتفرقو(لايقاع..الماديللعالمالمستمرالايقاع..مختلفينالؤيوالاضطهادوالفاقةوابىوس،وزميللألإ،،ا(نو"ة5))لحيىهـ،الىض

ايقاعاللعالمانحقا..العالمهذاالانسانبهيلحظالزيوالبظءداهبينكانواالذينالاميرءيةال!(معةوشنانكتياتوبين،4/بلأفي

جزئيةانطباعاتالعالمهذامنيتلقىالانسانولكن،ومستمراكلمدلأفيالتناقفييبرز..ويغنونوبل!ونيرؤ".ونوداحوا،رص"لآفي

يكونالتيالنغسيةالحالةالتغيرويتبع..وادنيهعينيهطريقعنويبرز،الةتياتاحدىو؟لى((هنومة))الىنظرةورنواحدةلقطة

.الانسانعليهاوالمناوراتالقضبانبينالةننياتونافعءن،نجتقل،هـ!هـعاالمنتنؤ!في

..كلهذلكمناهمهوما(لىولنعدالءي3""الامرالجاءكةتابالى..وأرهـار؟تا!ورطارءبر؟لأتوتحت

..الثانيةفيصورة(2العرضاثئاءالفيلعييطالشرسرعة..يا"وجاء

سرعته-ايضاالحساسالصورتسجيللئريط-الشريظنف!وللأن(لرهـزاسننشدمؤررصا!حتوفيقن1دقولاناردفاانوالرمز

يمكنانهذلك..فارقهناكولكن..الثانجةفيصورة24العاديةنتكلها"نابعدمعنىتحملى..رمزبر4الصوركلؤ-تكونصورهفي

احسنتائجالىللوصولالتصويرساعةوالبطءالمسرعةفيا!إخكم..؟لعظيم"1/رتتيا))فعلكما..فاتان!بقط3زراهالؤي

مشه،هـبتفاصيلتصويراردنافلو..هبمكماالحركةصورتلومماانهقواضح"شاهين.إوسف))عندالرمزاما..رمزءت!5صورةكل

الواحدةالمحركةتأخدانمنفبدلا..الكامراسرعةلضاعفنا،حرءته"وراوي))و)قفارزارلى،بخلان(1وبمسرارو))وا(ووصوهـة)1..ركلر

هذعفيالحركةكف!صورة48فستأخذ..صورة34الثانيةفيالىويرتظر(1هنومة))صسخات،؟"طعدت!قي،اليهينظرالبابعلى

التيالحركةتفاصيلعليناستعرضاي،ئافيتمينفيستعرض،العانبةالكاميراوتظل.المراحوببراءكأزظامبرغير.ف!-يرلتي1ا)فيط،رءووللأ!

يمكنوبالعكسى..الاولىالحركةمناعمقتأثبراوختركتميزهااننربربى؟نجطقيمورعد-(لعجلاتالىابىابرونا(وظوفي"))نظرمعتورل

لصوراناردنااداالثانيةفيصور8الى-نصلخىالكامرا(بطاءنظرمعاكامرااةةتةقل.ار!ىصمنىزوهلة"احلأةكلاجءقىمرخات

توريعهي،الغالبةالاببريهةوالطريقة..سريعةجمونيةحركةضغطتحتويصعدينرليبالقضءق"تور،قبرزءالى((فناوي"

يوسف"و-الثانيةفيصورةالعشرينتحتمختلغكأدرجاتفيالسرعة(لىتل3،ارحن-كأ3"ا!ترلى1."ر"ررزبز-كأركه3وي(!عصلأت

فيالشبنمادرسانهغر"صالحتوفيق"مصرسةنفسمن"شاهينثم،لامرأةعارشبهصدرثم،امرأةلى؟ؤيزبم،((ؤ:لوي))بمبي

الاسكئدرية-فيجامعةمعادرساانهماحقاالىلطيفةالاشعياءومن،اميركا..البابزما(!اوي))وجه

رعاةافلامفيالغالبة-؟لطريقةبتلكتأثر؟مخرجينا(كثرمنوهو"هـءو"كأ))ظت"ا!ت،ة"قناويا))و؟لانلي،!..اصر،رر""ودي

اعصابهوابقاء،المتؤجعلىالطثربهايقصداذ،والمغامراتالبقرواخؤها..ؤطهاورآى..فيهيرميشاذياحإلهءةالكت-يثالىوذهب
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