
Saturday Night and Sunday Morning is a novel by Alan Sillitoe published in 1958 (and in 
1975 by Star Book) and an adaptation of the same book to a movie by Tony Richardson 
in 1960. It’s an old black and white movie.

What we have here is a screenshot of a video scene extracted from YouTube. See the 
URL for an extract of the film [https://youtu.be/71C29VA8lJM]

The picture shows on the right a man wearing a hat, standing by a building, and holding a 
beer mug. He’s looking intently, staring at a window shop of an undertaker. 

He is up to something. 

I think what is illustrated here are the alcohol-related problems.


https://youtu.be/71C29VA8lJM


Saturday Night and Sunday Morning 1958 وفـــي 1975 بـــواســـطة) هـــي روايـــة أالن ســـيليتو نشـــرت عـــام Star 
Book) وتعديل نفس الكتاب لفيلم من إخراج توني ريتشاردسون في عام 1960. إنه فيلم أبيض وأسود قديم

 لـــلحصول عـــلى مـــقتطف مـــن URL راجـــع عـــنوان  .YouTube مـــا لـــديـــنا هـــنا هـــو لـــقطة شـــاشـــة ملشهـــد فـــيديـــو مســـتخرج مـــن 

[https://youtu.be/71C29VA8lJM] الفيلم
 تظهــر الــصورة عــلى الــيمني رجــل يــرتــدي قــبعة ، يــقف بــجانــب مــبنى ، ويحــمل قــدح بــيرة.  إنــه يــنظر بــاهــتمام ، يحــدق فــي فــي 

نافذة متجر ملتعهد

إنه يتهيأ للقيام بشيء 

أعتقد أن ما هو موضح هنا هو املشكلة املتعلقة بالكحول 



 


This is a screenshot of a video extracted from YouTube (2017) [https://youtu.be/
gbLcF73XtQ0]


 The screenshot shows a close-up picture of an old man wearing the Palestinian keffiyeh. 
Actually, the picture shows a Palestinian Arab inside the Green line (Arabs that stayed in 
Palestine after 1948). He’s squatting on the ground with his tanned hands clasped before 
his face and looking somewhere. Behind him, on right hand side, there is a broken tree 
bough. In the background there are a farm buildings. 

The old man look as though he was waiting for something to happen. Could he have 
foreseen what had happened?

The issue raised here is the attachment to one’s roots whatever the cost may be. 



[https://youtu.be/gbLcF73XtQ0] هذه لقطة شاشة لفيديو مستخرج من يوتيوب (2017)

 تظهــر لــقطة الــشاشــة صــورة مــقربــة لــرجــل عــجوز يــرتــدي الــكوفــية الفلســطينية.  فــي الــواقــع، تظهــر الــصورة عــربًــيا فلســطينيًا  
  داخـــــل الخـــــط األخـــــضر (الـــــعرب الـــــذيـــــن بـــــقوا فـــــي فلســـــطني بـــــعد عـــــام 1948).  إنـــــه جـــــالـــــس الـــــقرفـــــصاء عـــــلى األرض ويـــــداه

متشابكتان أمام وجهه وينظر إلى

https://youtu.be/gbLcF73XtQ0
https://youtu.be/gbLcF73XtQ0



مكان ما.  خلفه، على الجانب األيمن ، هناك غصن شجرة مكسور.  في خلفية الصورة،  توجد مباني زراعية 

يبدو الرجل العجوز كما لو أنه ينتظر حدوث شيء ما.  هل كان بإمكانه توقع ما حدث؟ 

املشكلة املثارة هنا هي االرتباط بجذور املرء مهما كانت التكلفة 


