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رشاأ،كاعئرأابف!ك!

منكعلمالنفسيللتشلجلىالقصوىالاهميةكانت

بهتزخرومابالانسانأساساالمهتمةالاجتماعيةالعلوم

والاهميةالدقةبالغةوخفاياالصرارمنالبشريةنفسه

للفنالالساسيالدورلذلكالانطلاقنقطةتقريباهيمعا

وقد..عنمنامعبروخيرالبشريةالنفسلتلككنتاج

وضعمحاولذوبدأتالنفسيئوالدراساتالابحاثجاءت

تباعاظهرتالتىالاعمالخلالمنالحروفعلىالنقط

ألنفسياصلتحليلحمشهجاوطريقعنبدورهالتبحث

داكنشيليوناردأعسالتحليلمنبداية.والاجتماعي

خلقخلالهمناستطاعوالذىفرويدبهقامالذي

ذاتالجادةالقشيةالاعمالمعاهلةفيجديدألسلوب

للمشاهدواضحةغيركانتوان،والايماءاتالدلالات

بتحليلوقامجونزأرنستذلكبعدجاءانالى،العادي

اعتمدت،التي؟،عمالىمنكعمللشكسبير"هاملت"

فيرئيسيكموضوعالنفسيالتحليلعلىأسلسا

المختلفةالتعبيرأشكالدلكبعدتوالتثم..تناولها

الخ....وموسيقىتشكيليفنالىوشعرمسرحمن

كلمناستفاد-سابعكفن-السصينماجاءتراخيرا

لل،المج!لاهأفيبدورهالتشتركالسابقةالتجارب

نتائجالىولتصلفنونمنسبقالاماعلىولتتفوق

منخلالاستخلاصهاالنفسميينللمحللينأم!نونظريات

التحليلأثكالىكافةلبحثتعرضتالتيالافلامتلك

ذلك.بعدالنفسي

الميدانهذافيالسينماتجاربأولىكانت

جيكلدكتور)1الشهيرالفيلم(النفسيالتحليل)

الانكليزيللروائىقصةعنالمقتبس"هايدومسمتر

شخصيةذارجلاالفيلمهذافيونرى..ستيفنسون

علىوتهيمن(الضمير)العلياالذاتعليهتسيطرسوية

عملهاوتباشرايضاالواعيالعقلوعلىالباطنالعقل

يمثلهاالتيالسويةالشخصيةوهذه.تامبتوافق

مختلفةاخرىشخصيةالىتتحولكانتجيكلدكتور

افىالمفروص)مصنلدواءتناولهابعدتماماومتسناخت!عة

أ-حرىشخصيةلناوتظهرء(العلياالذاتنجتععليلىلقوم

علىادميئغيربشكلىيبدوالذيهايدمسترهي

لاييمكنلاهمجيةوتصرفاتبأعمالويأتي،الاطلاق

الذيالدواءهذااناعتبرناولو.بهايأتيأنعاقل

صميرهتعطيلعلىعملوالذيجيكلدكتور.نناوله

عبارةهواي،الشخصيةتلكداخلفيفعلاخوجود

هذهانفسنجد،مستقرةقديمةنفسيةروالسبعن

لثعخصيتانفهناك،الانفصامبمرضمصابةالثخصية

مايدومسترالانسانالطبيبجيكلدكتورهماتتنازعاه

هاتانوتتبادلى..المباشروالنقيضا!دميالوحش

شخصمنالرجلليتحولالظهورنوباتالشخصيتان

يرتكبهكانبماالحاليناىفييشعرأندونالعكسأو

الوصوليمكنوحنى.الاخرىالشخصيةتتقمصهحين

نأيمكنناالنفسيةالامراضمنالحالةلتلكتفسيرالى

،للانسانالنفسيللجهازفرويدتقسيمالىقليلانرجع

اللاشعور:هيرئيسيةأقسامثلاثةالىيقسمهفهو

الضميراووالرقيب،(الأنا)والشعور،(الهو)

الثلاثةالاقسلمهذهفرويدويشرح.(الاعلىالأنا)

هوالباطنالصقلأواللاشعوروهوالاولالجزء"بأن

،الانسانفيوالهمجيةاللاحضارةعنالمعبرالجزءذلك

والرغباتوالهمجيةالفوضىانواعكلدكمنففيه

العقلأوالشعوروهو،الثانيالجزءاًما..النبوتة

الاعما!،بتأديةلقومالذيالشيءهذاهوفانه،الواعي

لالضمير(الثالثالقسمماما.المثاليةوالتصرفاتالعادية

وأالباطنالعقلعلىيسيطرالذيالشيءذلكفانه

النفسالىيسي(ءماكلتنفيذمنومنعهاللاشعور

حيلعدةالىاحيانايلجأاللاشعورانالا.البشرية

يقومأنبمكنلااشياءليحققالعليلاتاللىمنللهروب

.الذاكرةفقدان:الحيلتلكاًشهرومن.السعوربها

وأاللسانفلتاتمثلوالهفوات،النوم،الاغماء

يقومحيثالاسقاطاتوايضا،المقصودةغيرالقفشلت

التيالشخصيةبحسبالغيراعمالبتفسيراللاشعور

منكوسيلةللاحلامكذلكاللاشعورويلجأ..يمثلها

."الهربوسائل

يكونالفسميرأوالرقيبان"فرويدويقول

و!ذاك.اليقظهحالةفيمنهتحكماأقلالنوماثناء

عنلتعبراللاشعورمربالمكبوتةللرغباتالفرصةتتاح

فيلمحالةوفي.كبيرحدالىصادقااتعبيانفسها

حاولقدالمخرجاننجد"هايدومسترجيكلدكتور"

لمعطيلاللاشعوربهايقومالتيالحيلتلكمنحزءابرار

فىواللاحضماريالهمجيالجزءوايقاطالضمير

.الانسان

نهايةفينجد،الشخصيةفيالانفصاموعن

ذلك-،(المأخوذ)،الثمهيرصيتشكوكفيلمالاربعينات
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السينماليباسلوبههيتشكوكالغريدفيهيتنلولىالذي

بعضوممم!ائلنوار*تارةالتشويقعلىاساسايعتحمدالذي

فالبثهـللضنا،الخسميرتعفيلفيتتسببالتياللاشعور

قدلأنهلاعتقادهبالذنبمااحسماسعليهيسيطررجل

لهـالواصعفيطوقترجريمةبارتكابالماضيقيقام

اًرؤىالىالفيلروكثدزرافيحيتثكوثويصل..يرتكبها

ألعمحياالنفسيوالتحليلالمصالجةمستوياتمنمستوى

ثابتة.ونفسيةعلعثيةنظرياتعلى؟ساساالقائمالدروس

انفصطمتتفولالتيالافلامتوالتهيتثمكولثفيلموبعد

الامراضتلكأهممنواحدانهمنمنعلقة،الشخصية

النفسمرضىمن%25حوالياناذ،المنتشرةالنفسية

العالمعنبهالمصابيعزلالمرضوهذا...بهمصابون

أجزاءكلفىالبطىءالمستمربالتفككويصيبهالخارجي

اهـلوكوكذلك،وعاطفتهفكرهيتأثركما،شخصيته

جميعها.والتصرفات

الخاممى"بينالشيزوفرينيابهذهالامابةوتحدث

عادذيصيبانهكما،العمرمنوالثلاثينعشرة

وقدهذا.نفسهاعلىالمنغلقةأوالانطوائيةالشحصميات

وأرجعوهالمرضهذااسبابالنفسيينالمحللينبعضعلل

زمنيةفترةفيالشخصتصيبمباشرةصدمةالى

فىالمثمخصيةيطاردالصدمةتلكشبحوان،سابقة

انهالمحللينهؤلاءويرى.متقطعبشكللاحقةفترات

لتذكيرالصدمةعلىأولاالتركيزيجبالحالةتلكلعلاج

أنواعبعضفياهتمامايعيرهالاقدوالذيبهاالمريض

يرىكماينقسمالذيالشخصيةانفصاممنمحددة

خطورتها:-شاهيأقسامسبعةالىالمحللونهؤلاء

مصحوبايكونلاالذىذلكوهوالبسيطالفصام

الحركي،الفصام،كبيرةبدرجةهلوساتأوبتهيؤات

المعتقداتجنونفصام،بتوهماتالمصحوبالفصام

الشللفصام،العقليةالقوىتقصىفصام،الخاطئة

.انواعالفصامأخطروهوالصرعوأخيرا،ئيالحنوالعاء(

الذىذلكوهو-الفصاممنالاولالنوعويمتبر

أكثر-كبيرةبدرجةهلوساتاوتهيؤاتتصحبهلا

السينمافيتناولاكذلكواكثرهاانتشاراالفصامأنواع

اشكالهابجميعالعالميةالسينماتناولتهفقد.الروائية

بحسبتبا"ينتذتائجالىفيهووصلتواتجاهاتها

الفيلمفيفمثلا.صانعيهاوقدرةالافلاممستوى

شديدنموذجانرى"السبعةالاقمارسيدة)،اللبناني

النموذجيةالشخصيةانفصامحالاتمنلحللةالوضوح

وتهتكجنسيلعليهايعتدىجميلةمراهقةفتاة-

.للحياةواستقبالهاتفتحهابدايةفيوهيعذريتها

عقدةعنهتنشأالفتاهنفسفياثراالحادثةهذهوتترك

بعدمنهتعائيالشخصيةفيبازدواجتصيبهانفسية

تبادلهلزوجهامخلصةزوجةحينافنجدها،زواجها

مستهترةعابثةامراًةخر2وحينا،والحبالاحترام

الشعبيةالاحياءاحدالىوتذهبالعاهراتزيترتدي
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جاهلةوهيأيامامعهوتعيشهناكغجريالتعاتهـشابا

اليهاتعودالتيالاولىلثهخصيتها!تشيءبكلتماما

تركراندونالاولىسيرتهاوتسيرمنزلهاالىفترجع

لها.حدثعماشيءاي

علىأسسىالمعتمدة-نظرهوجهةرغمالفيلمإتا!

فيالثديدللاسفيغرق-ومدروسة4بحتضلمبفي

جرعةللمتفرجويقدم.للسينماال!حالتجاريالثتكل

الدراسةتلكذلكفيمسمتغلا،صارخةجنسية

ألاساسية.مادتهكانتالتيالنفسية

"الحرمانثر"المصريالفيلمذلكبعدويحاول

يتلافىان-القدوسعبدلاحسانقصةعنالماخوذ-

متممقةمرضيةحالةفيقدمةاللبنانيالفيلمخمطأ

تتبعوكذلكوعلاجهالمرضاسبابشرحمعالجذور

الفيلمويقدم.المريضبهايمرالتبىالاعراضمراحل

خطيبهاويحبها...الجميعيقدرهاجميلةكشابةبطلته

وتحترمه.تحبهايضاوهي،احترامايماويحتركلهل

إخرىشخصيةالىالليلاثناءتتحولالفتاةهذهانالا

غانيةفتصبح،الاصليةشخصيتهاعنتمامامختلفة

وتريسلبل،المفروشةوالشققالحاناتترتادمبتذلة

بالقتل.فيهاتهددهاخطاباتالحقيقيةلشخصيتهاأيضا

الطبيبعلىتعرضهادلكالفتاةوالدةتكتشفوحينما

اصابتهاالتيالعقدةأصلالىبهايصلالذىالنفسي

قتلهاالتيخالتهاوحكايةوالدتهاب!سببالصغرفي

النفسىالمحللويستمر...عذراءكونهالعدماهاخا

انفصامبأعراضمسترشسداللمريضةعلاجهفي

الفقدانذلكالفيلمفىابرزهامنكانوالتيالشخصية

وكذا.السلوكيةالاضطراباتوتلكالعاكلفىالتبلداًو

الشخصية.وتفككللهلوسةالتعرض

حالةنرىايضاالقدوسعبدلاح!انقصةوعئ

هي:الشخصيةبانفصامالشبهكثيرةأخرىمرضيه

..سالمعاطفااخراج(،عقليأين"يعالجهاالتىتلك

لحركى1مالفصلمنبمزيجمصلباهناالمريضنجدحيث

رغبتانتتملكهمادا!الانهذلك،الصدميوالعصاب

عننالجةالرغبتينهاتيناحدى،داخلهتتصارعان

وهنا،بعيدزمنمنذعليهأثرتقدكانتقويةصدمة

عقبتحدثالتىتلكمثللاعراضالمريضذلكيتعرض

المباشرةالنتائجوتكون.عامةوالحروبالنوويةالكوارث

فيواضطراباتالمؤلمبالتوتراحساساالصدمةلتلك

علىوتاتىالنومأثناءالصدمةأعراضتتكرركما،النوم

حيثالصدمىالعصابباحلامتسمىاحلامشكل

تسسببتالتىالصدمةعورةانقطاعبلاالحالميستعيد

مرضه،في

التكرار،لآليةتخضعالاحلامهذهانفرويدويرى

الغرضيكونحيثوالاضطراباتالهواجستتكرركما

لهتسمحالقلقمنحالةالشخصندىيتولدان

هوالقلقوذلك.عاناهاالتيالاثارةقبضةمنبالهروب



وفي.الصدميالعصابخملهورالىغيابهأدىالذي

نجد"عقلياين"فيلمعالجهاالتيتوفيقالدكتورا،حا

عذريةلعدماكثافههىاًصايتهالتيالصدمةأن

عنالبحثمحاولةالىبهيؤدىمماالزفافليلةعروله

يجدهلاانها،تآخرمكلنفيالمفقودالشيءذلك

كذلكوتنتابهاعصابهوعقلهعلىتؤثرصدماتفتنتابه

مولماحساسمنويعانيالصدميالعصابأحلام

الصدمة.منشلهالعصبينجالتوتر

ى11بالمريضالوصولمنالمحلليتمكنوحين

اصبحقدالعلاجطريقيكونالصدمةاوالعقدةاصل

حتاشخصيةلركيبيعيدأنالطبيبوعلى،سهلا

تصرفاتهعنشيئايدرىلاانهالمؤكدمنالذيالمريض

اللاادراكية.

طرقتدائماألجديدعنالجثمحاولةوفي

وهوالا،النفسيالتحليلأشكالمنخر2شكلاالسينما

الضعفأوالنورستانيامريصىفيحالةيبحثالذيذلك

"السراب"المصريالفيلمفيعولجتالتيتلك،العصبي

الفيلمبطلونجد.محفوظلنجيبقصةعنالمأخوذ

معهاالنوملدرجةشديداتعلقابوالدتههتعلقاشاباهنا

،والشبابالمراهقةسنفيوهوحنىواحدسريرفي

التياللاشعورىالكبتحالاتمنحالةالىبهيؤديمما

النورستانيا.بمرضاصابتهفيتتسبب

مباشرةنتيجةحموالمرضهذاانفرويدويرى

ضررمنالعادةهذهتحسدثهوماالسريةالعادةلممارسة

الشخصيةاننجد"السراب"فيلموفي.للاعحاب

ناالا،كحلبالزواجالمرضتقاومأنتحاولالمريضة

صاحبالشخصيةتلازممنالمقدماتالسلبقةالنالجةالآلام

الشعوردائمفهو.العصبيبالضعفمريضانهلهوتؤكد

التركيزعلىالقدرةوعدمالشديدوالاكعطراببالتعب

تحملعلىالقدردبعدمالدائموالاحساسالشمديد

الجسنعيالضعفمنالمريضيشكوماوغالبا.المسؤولية

الزوجيةحياتهفيالفشلالىالنهايةفيبهيؤديمما

ايضا.والعمليةبل

الىبارجاعههذاالنفسيينالمحللينبعضويعلل

طن.البلالعقلعلىتسيطرالتيأوديببعقدةيسمونهما

منيمنعهالواعيالعقلىفائفيهاالتفكيريحلولوحين

الضعفأوالنورستانياالىالنهايةفيبهيؤديمماذلك

العصبي.

والسببنما:اوديب

فيالشهرةاوديبماساةالعالميةالسينماعالجت

ذلكمأساةعنوعترت،لغةمنوبأكثرمخانمنأكثر

فيعينيهفقأثمبوالدتهوتزوجوالددقتلالذيالشاب

وجهه.علىوهامالنهاية

علميبأسلوبالمأساةتلكالافلامبعضوتناولت

النفسيللنحليلسليمةاسمىعلىومبنيمدروس

...لوديببعقدةيسمىماخلالهامنتبرزأناستطاعت

عنوعزلهاعصريبشكلالمأساةا!خرالبعضتناولكما

فيا،نبينناتسيرأالشخصية)اياهاليريناتارلخيها

حيث((ملكاأوديب"بازولينيفيلممثلالحديثةحياتتا

الخاييحملعصريةملابسىفيالنهايةفياوديبنرى

...المعاصرةروماشوارعفيالشبابوسطويمضي

فيالمصانعبهاتحيطمنطقةفيالناىيعزفوهوثم

الحديثة.روما

واميركااوروبااجتاحتهذابازولينيفيلموبعد

أوديبشخصيةتتناولىالتيالافلاممنعارمةموجة

الافلامتلكصانصيمنالبعضوحاولى...عليهاوتعلق

البحثعلىأساساالقائمالنغسيبالتحليلالالتزام

وهمالآخرالبعضانالا،المتخصصةالعلميةوالدراسة

النفسياوالعلميالاساسذلكعنحادواالفالبية

الجانبغيرمنهالاخذواولمأوديبلعقدةبالنسبة

الشذوذمنكنوعوموروهابل!العقدةمنالغريزي

واسع.بش!كلالآنواميركاأوروبافيالسائدالجنسي

لهكتبالذي"ابنيحبيبي"مثلفيلمافنجد

جونواخرجههولوجينيمارشانتويليامالسيناريو

الامفياشتهاءتتمثلشاذةمرضيةحالةيقدم-نيولاند

المريرةالتجربةهذهيخوضالابنوهذا)جنسيالابنها

وعالمالجنسوعلىالحبعلىفيهايتفتحسنفي

أزمتهتبلغهناومن..(والفتياتوالشربالرقص

،هذاوالجنسيالعاطفيتفتحهفييواجهحينقمتها

..مراهقلايبالنسبةومرعبةبلجداقاسيةرغبات

...امهمنالرغباتهذهتجيئهانالمأساةتكونوان

لان،اوديبعقدةمناًبشعهناتصبحالمثلةان

سامي)...اوديبتطاردالتيهيئالمرههذهكليتمنترا

.(بالقاهرةالسينمنلنادينعثرة-السلاموني

مرضيةحالةالفيلمعرضهاالتيهذهالحللةوتعتبر

متشكلبأيالنفسعلملهايتعرضلمونادرةشاذة

مخرجهبهارادقدالقيلمانهذايتضحولذلك،الاشكال

منالاشكالبأيشكلالنفسيالتحليلموجةركوبفقط

التحباريهدفهليحققوايضاعلاجهايسبقلمالتي

حولوالضسجةالانتباهتثيرقدثاذةأشياءبطرح

الفيسلمه

:الصفارانحرافثت

تعرضتوانحرافاتهمالاحداثسيكولوجيةوعن

ألمنفسياالتحليلحالاتمنهامةلحالةأيضاالسينما

الصغارانحرافاًلسبابفيتبحثأفلاماقدمتحين

السينماقدمتوقد...والمجرمينالجريمةومكافحة

قدمتكذلك،الهامهالاعمالتلكمنالعديدالعالمية

افلاما(الحصرلاالمثالىسبيلعلى)المصريةالسينما

سالم.عاطفاخراج،(التلامذةاحنا"منهلكثيرة

الخ....مصطفىنيازياحراج"رحمةبلا"
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الغلروفتتناولأنالا!ذلامهرهحاولتوقد

الىبهموتودي"يصغارنجعض!!يعيثعهاالتيالبيئية

أ&تجرعبنقكل.النهايةفيوالجريىقي؟لنفسياكضياع

قثيرنحتوقعواالهمألاتتماماعاديينأناساكانوا

و!طحاردذبهررمة11أتأدتحتصةنفسيةخم!روف

لفم.المجتمع

هذاأنتاجالىتتوجهوهي-السينماكانتوقد

للمجتمعاتالموجيهةالرسالةبمثابة-الافلأمعنالنوع

الساليبولمواج!ة.وتحذيرانذاركجرسقطاعاتهابكافة

.الىالانحرافدائماتوديالتيال!ظطئةالنفسيةالتربية

ويحولونيستغلونهاممنتنجلمالسينماانالا

هدففيتيماعكسيااخرسكلالىانرهـسالةتلك

التيألافحرافاتعمسؤوليةالسينمايحملمماوتأثيره

أفلاممثاهدذجراءمنوالشببالاحداثلهايتعرض

قيمة.ايلهاديستوالتيوالمخدراتوالعنفالمجون

العبابغرائزاثارةمنهاالاساسيالغرضاًشياءهيبل

منه.جدوىلافيماوتبديدهماطاقاتهواستنفل"د

علاجلاهدماداةالسينماتصبحالحالةهذهوفي

الظواهرتحللالتيالافلاممسألةفيتماماالحالىهوكما

يبدووبالطبع،ومرتجا!،علميغيربأسلوبالنفسية

ويتساءل.النفسيةالافلامتلكطبيعةبينواضحلالفرق

تطرحهفيماومنهجنظروجهةفياتأفلامهىهلالمرء

.أالنفسيللتحليلعدعيةافلاممجردانهااموتحلله

ظهرت،المثالسبيلعلى،الستيناتنهايةففي

الواصنيعيشهالذيللحراعتعرضتالافلاممنمجموعة

بالنمطيةيتمعزمجتسسعفييحياوكيفالاميركي

الذاتحتى،شيءلكلالاستهلاك...والاستهلاك

البثرية.للنفطالعليا

البعضليجيءالافلامعنهذدـالجموعةوظهرت

أسسعدىوالمبنيالعلميللتحليلواضحكنموذجمنها

المخرتمنكاملةرمنليةمدروسةالنفسعلمفيوحقائق

الشهيركازانايليافيلممثل،سواءحدعلىوالممثلين

صورةيقدمأنفيهاستطلعوالمذي"الامورتدبير،\

الذيالاميركيالوافىلثخصيةوالعنايةالدقةشديدة

حولهيدورلثيءكلعنالزائفةالدعايةوسطيعيش

فيبهيوديمماشيءلكلواستهلاكنمطيةووسط

حالاتأقصىالىوالوصولائكاملالتفككالىالنهاية

تلكمثلفيالنادرمنتكونماغالباوالتيالفصام

تاما.انهياراينهارالذىالمريضعلاجالحالات

لشخصيةبتمثيلهدوغلاسكركاستطاعوقد

المخرجلرؤيةا!عيريضيفأنالاميركىا،عمالرجل

لهاالتاموفهمهللشخصيةالسليموتقمصهباجادته

تحكمها.التيوالتطوراتالنمفسيةوللاسس

تجىءالستيناتفيالفترةتلكنفسوفيانهالا

كازانقدمهماتحاكىانتحاولىالافلاممنمجموعة

هذهوتقدم.(طبعاوالرؤيةالمستوىفيالفارقمع)
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النفسيةالحالاتخلالمنتدعيهاالتيقضاياهاالالهلام

للمقاراتتناولهمبعدالمخدراتمدمنيتعتريالتي

الاجسمامعلىتدورانتيالجراثيمخلالومنالمخدهـة

لتلكالرئيسيةالوضومماتكانتالمترنحةهالعارية

الاتحجماهاتأخطرمناتجاهالث!كلتوالتيالاف!م

الهدامة.السينمائية

ونفسيتهالانسانمشاكلوبالتالي،انحياةوبتطور

..التطورذلكلتواكبالتعبيروسائلتطورتخالبشرية

دائصطتستجدلمشكلاتتتعرضأفلامفظهرت

النفسهـ!هالتحليلعنأفلامظهرتكمثلا...وباستمرار

ارتباطاسبابوبحث،تحولهوكيفيةالمجرملشخصية

وكذلكوالتكنولوجيالحضارىبالتطوروالجنسالمنف

..رالحبرىالدنفيالنفسحيةالامراض!نسمةهـتفاع

منلسيكولوجيةتتناوا!التيالافلامبع!طوظهرت

تلكعلىالسيطرقيتتموكيفالثريرةالارواحتقمصتهم

فريدكنوليمفعلمالافلامتلكأشهرمنولعل.الحالات

فيهيتعرضوالذي(،ال!ثريرةا،رواحطارد"الشهير

روجتننمصتهالفتاةوالجسديةالنفسيةللتغيرات

.شريرةشمطانية

الفروعمناخرفرعفيالسينمابحثتكذلك

فىالبحثوهوالامبلم!نبالذييكنلمالهامة

فصفيدورهمهووماالمسنينأولسن9كبارسيكولوصصة

مثلماالعطاءعلىقادرينعيرأحمبحواانبعدالمجتمع

شبابهم.فيكانوا

لتلك!عاناةالعالمبلاداكبرهياميركاولان

تعرضمناكثرالاميركيةالسينمااننجد،المشكلة

منهاالبعضاهتمالتيالافلاممنالكثيروقدمت،لذلك

فيظهروان،فقطبالعرضالاخروالبعضبالتحلعل

هؤلاءمصيرفيقرارالىالوصولىعدمالحالتينكلتا

تتفاقمظا!رةيشكلوناصبحواالذينالمسنينالشيوخ

الحديثةالمجتمعاتفيالسرعةمعدلازديادمعتدريجيا

لوجية.والتحنو

طريقفيالسينماتسيرهذءـالوتيرةوعلى

بدورهاوتقوم*الانساننفسبهتختلجمالكلالمتابعة

الممث!كافىتبعرضسواءف!هاالفنطبيعةخلقتهالذي

...الحلولوتقدلمالمعالجةمسشوىعلىأوالنفسية

هدفهاتعرفموجهةورسالهللتنبيهانذاركجرسأو

المعرفة.لمام

؟لقاهرة

المصادر:أهم
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