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الكائ!ناز،ووحدها،قدإوة.زكونلا،كمإاتوالمحوالحجج

فع.إهـاالاببعملشصيءصنوليس،يقالطرعلىتدل-"الحب

،الجميعانأحد..تقليدرفضكانوأو-"ى،التقلي!د

الاؤكارهي،معاوصىضيرةخليطةأفكارا.اقكارامل!ون

يتصفحونوزفسمها،الصحفونيقرأالحه-عدامما،نفسمه،

التلفزيوزيةأآ!برامجعلىويتفرجىون،نفسهاالكتب

ولكن،لنساتفكرالشعبيةالضق!افةوسائلان.نفسمهـ،

واحدقفكرةيحماونالذينالمثقفيىقالاؤرادعددهـوم3

،لاختصماربا؟يةتسولاودونيةالنهاحىتى،الذراعملء

لينالمس!ؤو،المحىرمبن،صي!-نالرالاث-خاىناخويةفان

علىدهمااعحتماالسمابققيكمحاصلااوورمتكانت..الخ

هـصعليهامقفلتهاوتنمتصإ،آخرصكبردربرؤيق

المذكورالرفيق-ىإمنكىنلملو،الإبدالىدرججوف

الفى-ندهاليزفيرضيموهو،واحدوقت/فييلمحان

يعيشان((كاماين"شخص-نطيف،التفسىخري2الغر

محى!دودةلت!ن.الخاصةح!-قش،هـ،معمشوخدين

!احيانوينلكثيرليهةكرحتىبل،حدإعدأالى،ظةومغص

وأسمي.شيءكلهذا،حق-ورتهكل،ولت"،،قستحقاءلى

إوليسىشخصيةانهقوالهوااعمالهدزت!من"كاروحلا"

علىإ،حريناحملاني!،وللاواز"،ورمصر--،لثخصما

((متى"يص!مى"مايهادنلاوانه،ا-رازىماز،اعتباره

اههيةان.الاخربصا!حربلازمتى،"الداخلية،الحرب"

يلمحوهـمانرو!االناقحسبنأنؤيتثكل-ن"الكامإ-ن"

التظ-ي،انعليممحانوهحذا.بهمإحاقآاإجهدوحشى

غصرحقيقب-نبمب-ن2وحب،وناعبلابوحصه-ناصطدموان

اجابا،انءلى،صولارقةمنفعبدا،اجصر)ؤلكي،مصنمهو

ظهر-افقدهاناحتمالمع-الم:-صظهريةحراص



نااىألملأف،ه!س.ل!انديال!لوسيكيألحمغيرازيالجورجو

،"صغيرازياورحبمفإ))بعباردقحداواز،.كذلكي!ون

الخجو):نجم-ع،محلهاغيرفيينبغىممااكثر"المستعمل

-جاتهم.ي!رقانيئا،خرلعلاميتركونالذين

فإنت-شهـث،ؤ-نء.-،دنكوتانترت،اقددمناما

ارةفيسبدائمى،ذآكحدتوقد.الرسميالمحضرهـن

الم-شرررةآلإحداتجميعأنيعرفانسأنكلان.تاكسى

ك-برأ.زعصرالتيحىلمةالستالافكارهذهاعني)بالذكر

ل-كتخطر(--،زكتصججرعلىتحملك،حياتكفتكير

قتض،ء،ألاوعند.المطائرةفياوالسج،رةفياوالقطارفي

ؤهـ،،اليابر،لتهـمىبةاما.لى!ائر1،تفيمى،،تتبضعوانت

واز،،ال!-،عق"الشظر-تى،نظلوسيلةاية%ستقلان

.الصاعقةوتأتي.فقضس!تانها/اعرف

،وجدت،غنيءث-،ءبعد.:فلصاعقةالاولىأضربةا

زاىشييارةلىفيوميشوومتىانآ،مسماءذاتانفسنا

الضفةتشلمكنحوجرمانسانبونفارمنتقلناكانت

زإ-كاحىدؤييقع"ثىسحا".لندخل،البليدةالي!نى

-"الليللفواديبايمتإيءشسارع،المقصودةغيرلشوارعا

قيةلمثسااالطاعموالبائسة،الجنسيةوالمدىازنللملأميركيىن

لحركل،ت،اانشهاكاىاؤعيدالذيآكحولابممساعدفى.أويمةالمز

كنجى--يممالث-خايصبحانوريشوهنريعلىاقترحت

3،نوان.المؤدبالذاووولرذلكاليفنظر.سىينممائي

مىنبهـبىااخضرصغيركرجل،الفضولعنمجردغير

.اًء"اذ3-ملشماتك،شارعركانعند،المريخكوكب

ألامورتتجاوزولم.آرضابسببمفلف،المسرحوكان

1173،الاولكانونمنليلةذات،بعدوفيص!.الحدهبذا

ألاوليرالح،دةالخاليالرصيفعلىميشوهمريمعكنت

كذلءإى،ميشوإيوؤحسل،ثلجيةريحابمثسجاعةنواجه

الشيالاسبمالب،الحلزوزيةالبرهتةمنبهاتخاصالن!و

هـن-نخارجكنئاولما.اقترأحىرفضعلىتجبرهكازت

بلملأليشعرورازواجار.إعةفيهارأينارديئةمسرحية

إحاجةء،نممابن!!ويصيحونرونيشووهمظاهردافع

رةشىصنصعرةلى-مشجردةحياديةبلهجةئقالىلارالا

أإمرحمىني!ىتميرانجهارايرلي-دكانبحيثاللطف

رغب"بناتكنلمواذ-ةالقسحوبعضنفسحه.!الاسىمالدعو

-هدبلااجمصناؤقد،رالقوءلىأجرة!يارهنسىتقلباأر

ورةاله-وأن،نهائيى،مزيفشطلهوالسرحانعلى

ناالانابعدعتسشطبز-لرسمااوالسيتهـ،ؤي-ؤحدها

.ه-و3!انفمسهعنيكشفانايىوميطلبماكلزؤدي

ترد/بىالىاءضي،البديهيةبهذهكل:ساقأوانا،وؤركتني

.ض!ورولاذيآاالحرممنالمعاز،ةاحتمالمع،طلبي

تمتلالشىىان-سفمامرولنقل-هـؤلما،فاضحالييبد:ووكان

ور--نإ-نمغاكلرتلاث"اواتنىنرونلواحدقةاإنطوالكإمة

رو-نن!لىكأيقةالممز،الشزنة،قةالصادكالمةا-ء!هـنا

الاجي--،لتستطيعوال!،معى"تشلملاشىان-"نصوص

ؤئيثلاثةاونرحخصيناقحهـد-إكخاجمةلمقالكما،القادمة

دا،ذأنيش--"هـ،ذاتعرؤ!أن-درئيناوفرنوخرذ

اًوكلعلئماحديثاان.ميسورأررىترىانابدازستطيع

ملاصحدبتحدقلالاعلىتسممحراكلحسوزحقيق،او"مقالىلمة

البوذيالراهباو،الامردالخلياو،الاعلى!الشرىو

هض-صا"أهمبفلا،2صورسمتمارر-ول،او،الأذىالتجاهل

أدةدلمورتذبخذبا:،عتبارداحبمىحاطةااغرتنيصإءاز".تللكلمآ

عملقيد!ن،كتركتهىميمعندئذ.ؤحنتف،للقبمول،مخططاو

.!لم!حقةرمقارنر،تتعديلاتمع،قعةمتوفضر

الطويإى"4مسيرزوصبف!،اريدانوسأحكاذر

اإى-يألاسبابجمىعانبالفولولنثتف.والدقىقة

السذأ-ةمنويعتبر،مضحكةيعش-رروجادر.ننمووريثجعلت

واضحفلت"انتهافيإؤمأاومن،وملامحهأهـصوته،التقارادة

ادراجي،فيفتمثيلااذهبآماذابازصيقه!عشنجماا،اخشورائت"

نا.روتصعوذانفسياز،حاصبحتىطويلاالبثفلىن

ولكن،جىمصهفيروحهأن.رإنتىههوآحقيقياميشو

صناوألاصف،قمنامحمليئاتذك-يكتبهمأفيهـوجسمه

.ذاتباؤ!الثراللغةعاىلىضفياًلتيتجاعيالارالتكاقؤ

قدانهؤ:ءا-مالورلرؤعقدريمنلمسىجمدامامت3ادر)وقد

إعحفعوهـوإ-رءارضثىإلا.اورافيازشرانليان

،وإلا(أإخطبأوالمسرحاخرونيصمع)3لمما"االادب"

النظر،اجلصنوبعينيه،البلاغةاجلمن!ش!بيرهيضتتي

رأعشةاوآغةثن-،تاجلمنمسةالتلالداخليةوب!بملىمته

إيخسىو.رةزور"قيةاخلا))تص!يت"ره*-نماذتك:مقنعة

هذابدأتبأزياذحسرأنلميى*ويلااوعندييستوي

عندالقائهةالاجرةلصحيارأتمحط-ووفبالةحشاق!الاست

."ؤراز-حىزالكوميديو""إ"نورهوسإنت"بةزاو

،،)نرجازااكشراررحأكون:عظةال!ىااتثانيةإلأالضس

ولنلخحسهـت،.فةمجازكثرواً.ا!لولكانتالضربةهذه

مصلمءذأت،ررزبر-ونؤ،--،يرمتنةقصيربعب،رة

تقلض،كانتاخرىاجرذلصحب،رذؤيوأ؟ن،نف!روالشهـرمن

3ءتو."رباتتعذضدعأليااص-صتيصؤتمر"اختتامالى

معرفةاءرؤهى،لا3تتو1لكأ،انترحانببلادةاحاول

ألاكشروعاد!ةادسعلاحالإخثنيةديتبدولالمدا!(بعدجيدة

دؤلة،4شا.لآا"رأةارىانإمظصنيوكان.ا)-مذرجاضد

"مى،دةمص-راماملمخت!-با،رر-ودالشمعريلةاحوالحود

،أنشودغموسبقب"مص!،حبةولاغ!خاربلا،وتغت-يالمسة-ن

ء--حريى!!ىجرلحنزث-جه،ذآكمعالامليعبرهاكئيعة

تساويزولرصؤلاختتامو""طرتملكوكانت.عريباشهها

ورتقلجنالموالاسرى!نحثىدكان.السابقةالمناقشاتجميع

.فلبكفيوإءتهسيثأرالدنياأركاناربعةقيالمذ)جن

مخب!فلسلاحانها.احنصرةاعمقمنالمنبثقةالالحان

مىوة،اله-،هدكنتلقد.ا-!لاحاالمنزوعةالكراكل"هي

!ىوجسمهانسا"نروحؤيهـ-،تمشزجكاملةلحظة،احرى

تغي،ص-،وهي،هيماتغئنجونان.إ-مجطةحقبقة

س07-الهصةلحةاعالىاًكةءلآا-



بهالتصضعلتياالحساسيةودرجةالذكاءودرجةالخبرذ

.المتفرج

أطريظ؟.اكأزتفربما،ألروائىاًلفيلمحاتةوفي

عن!سكلفحصهييتبعهماأنللمرءيم!نالتيالثلى

يقونمنقطةكلوعند،لدةعاىاتروائيالسردعناصرمن

-3شلىانالمخرجبهـااسشطاعانتيا"اطريقةةشق--مأظتمرج

السمينمالي.بر،لالى-لوبؤ*،رالااؤالمشاعر

عنسسيوجدلاانهيدركانايص!االمتةرجعلىويجب

نايمكنالث-جاءوزض،الاخرىالعناصرعنمستقل

بعينه.تكنيكعلى!نفلبق

أتحسنقترأحاتاسسوىزحرخلمنادوحشىات-،

أ/!بىزمضيأندون،بذاتهقي،اذمايى،ز،باعتب،رهالفيلم

،دطرختمابالستثناء،مباشرة.التفرجمارلمى"ماوراءما

انتت،ذمنبدفلاذدكومع،وردالتطاتنقديةالادأذحول

يستحقلممافانه.تحليملاستكه،لاياجلمناخرىخطوة

في-حدةعلى،بعينهفيلماينكتث-فان،بهألقيام

ا-ىالينمايزديانيمكناكتشمافا،اتس،عااكثرسياق

أخساؤلاالببالاضافة"لاذا"اؤلءقالش-مجالفيلدخولا

خر:اوبتعبير.الةيلمأهذانس:ةبا"كيفو""رو،ذا))سكلن

هذهلجةمعالىار،لاحتباجلششعروإزن.،الهيلمنفسركيف

."مستقلمعاتجةالمعقدة4المشكا

..صفيربورجموازيمذكرات3

7-االصف!!ةء(لىالمئشورتتمة-

!صرهالذي-ميشوتدفعالتىنضس!،الص!اذجةبالشجاعة

سن!4خمسينمنذيشهجىانالى-الاس!معالغناء

نا":اذنالعبارةتل!ك.يغمثىانغبرهـن،وصوده

."*الاغنيمنأهمالمضنمي

الكلصةاعطيباناقنعتنيالتىااتالمسببهياذنهذه

،متذبذر،،متنافرا-نفوسنااعصلاقفييشء-م!اأكلكذلك

مرصودةزكشقلمالشيالنتفهذهازشروبأن.شعلبلا

،متكسرةخطوط.الحياةفىتتماسكلانبل،للمنشو

،ائرءريىدانسجامنقماةعنرتتلاقىربصاخطوهـهاربة

وهـميبدو.اصدقاءإمضعندهاياقىان،يومابلغهمااذا

ألاجتراراتهذههجرتقدوالغناءواتنضالالتعذيبان

ناولعلها.هذهالمتوحدمكررات،ألشيءبعضالمنفرة

تاالنفاوالفلح،لباهدابا،الزمناة-طراب،في،تكون

.-ىعلى،تفعحعوو!يأ،-"الموحىفهـ-،تخلالتجمأوالزبد

.الرهـال

غمىيرصارا
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