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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 

 فُسىوهيتًوجضٌُو 

 

 امسَ اًاكمي: ًوجضٌُو فُسىوهيت ذي موذزون

 , مِالن, ًومدازذي, اًعاًَا3619هومفحري  2اتزخي مِالذٍ: 

 ,  زوما, اًعاًَا3619اراز  31اتزخي وفاثَ: 

 سخة وفاثَ: دفلان اًلَة
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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 سريت حِات اخملصح ًوجضٌُو فُسىوهيت 

 ناذري م نٍو ال مللت
ة خسا و واحست من اقىن اًـائالث  هوهت( ًوجضٌُو فُسىوهيت ذي موذزون)اكن   من ؿائةل هخِةل و ثًص

و( فُسىوهيت( اكن ذوق مللاظـة )قصاساهو( و هوهخا مللعاؿةيف تدلثَ,  وادلٍ )قوٌسة  , )ًوانًت توسًو

ن بأتيَ  ال ا  ىل ثـمل فن و موٌسلى و مرسخ, و بأًخلى  )ًوجضٌُو فُسىوهيت(ا  بأهرصف يف معَؽ حِاثَ ا 

 ُين( اذلي اكن كائس اًفصكة املوس َلِة ب زثوزو ثوساكهُين.ابملوٌسلاز )قَاهومو توس 

ًَِذذي يف جمال اًسُامن تفضي ظسًلَ )هوهو جضاهَي ( اذلي ؾصفَ خملصح ) ( و معي مـَ هكرصح خني ًز

 Une partie de champagne) و )  Toni 1935ثوين (مساؿس دلًَ و سامه مـَ يف فَِميي: 

ىل  1936 اًوالايث املخحست الأمٍصىِة (. و تـس اىهتاء ُشٍن فَِمي, كصز )ًوجضٌُو فُسىوهيت( اذلُاة ا 

ىل اًعاًَا و معي اثهَة هكرصح مساؿس دلى ظامق اخملصح )حون  ًُضاُس ُوًَووذ تـًََِ, ًىٌَ زحؽ ا 

ًَِ( لأدصاح فِمل اتيل: )ال ثوساك  نٌل La Tosca 3616ًز ل ُشا اًفِمل (, ًىن ًسوء احلغ مل ًمت ا 

نٌلهل تَس اخملصح الأملاين )اكزل هوجش(.  ثسخة بأوضاع احلصة اًـاملَة اًثاهَة, فمت ا 

و , نخة 3641تسبأ )ًوجضٌُو فُسىوهيت( ابلأس خلالًَة بأنرث يف جمال اًسُامن, ففي ؿام  هط اًسٌُاًز

تيفسَ فٌَِل حتت  ( ملؤًف )قَوفاين فريكا( و بأدصخI Malavogliaَامللذخس اكذحاسا متاما من زواًة )

دصاخَ مل ٍصىض تـمهل اًسُامنيئ ن الاكذحاش احلصيف امس )ًسزةل الأزط(, ًىٌَ ؾيسما بأهنىى ا  , فبأس خًذج ا 

مل ًـحة  هفسَ فُسىوهيت مئة ابملئة ال جيـي من فِمل مبس خوى ٍصىض تَ ادلِوز و اًيلاذ الس امي اخملصح

 .تـمهل اًسُامنيئ

جهنيي يف املو كرير بأسَوتَ  من اًلصن اًـرشٍن ؾلس امخلس ًَِاث بأس متص فُسىوهيت يف ُشا املضٌلز يف 

و ؾيسما ادصح فِمل )س ًَسو  خو( Senso 1954نخاتة اًسٌُاًز ف )اكمَِو تًو  ( امللذخس من اًصواًة ملًؤ

معي ؿىل حِر بأهَ مل ًَزتم تيط زوايئ  حصفِا تي  يف مسًية فًِس َا, 3199اًيت ثلؽ احسازَ يف ؿام 

ىل مجؽ تني اًواكـَة  صواًةاً هعوض من ثلَري و اخلَاًَة   realismنثريا, حماوال ًوظول ا 
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 سريت حِات اخملصح الأًعايل ًوجضٌُو     فُسىوهيت و هلس بأؾؼم بأفالمَ

 

 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

romanticism  اًياتؽ من وس َج زوئَة اخملصح حلس من كِوذ الاًزتام ابًيط اًصوايئ )بأكصبأ ثـََلي

 (.  3661اًيلسي ًفِمل ًَحاوسيك اًىدري 

ن صاُس فَِمَ )س ًَسو نخة بأحس نخاة اًسريت مالحؼة  ن  )ِلول فهيا: (, ف  Senso 1954تـس ا  ا 

 و ال هيمت هبَىِةل اًفِمل فًصزت الهم, و ًخذـس ؾن املشُة اًخـحريي اكخملصحَس ؾن اًصواًة فُسىوهيت ير 

( من تني افالم  ًض خاٍن (, و وظف فَِمَ ُشا تبأهَ انرث فِمل فُسىوهدِاين )ؿىل حس ثـحرٍي ًس اكخملصح ا 

ىل الأًزتام تيط اًصواًة م ( اذلي 3691صت بأدصى و بأدصح فِمل )زوهو و ادوثَ فُسىوهيت.  و ًـوذ ا 

ىل مِالن من بأخي الاس خلصاز املايل.  كعخَ ثسوز يف حٌوة اًعاًَا ؾن ؿائةل هتاحص ا 
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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 ملوالثَ

ن اًىثري من اخملصخني ًبأذشون الأمص جبسًة, و  ي[ : اًَوم اؾخلس ا  س توهًو ]زبأًَ ؾن ًٌو

س اًوحِس من تُجهنم اًلاذز ؿىل ًـرب ؾن  لك صئ يف اًواكؽ و مثري ابلأُامتم ُو ًٌو

ي. حلا بأهَ خمصح ؾؼمي.  توهًو

لذَ اخلاظة اان ال بأ  ]زبأًَ ؾن بأهلٌلز تريمغن[ : ىل الاص َاء اًيت ٍصاُا ُو تعًص هؼص ا 

ي ه سوى ُواحسَ. زمغ ركل بأخس ن صِصثَ اًـاملَة بأنرث من ا  مثري ٌَجسل. اؾخلس ا 

 ظياع الأفالم الأدٍصن.

ل كاثوابزذو توزث الىاكسرت يف فِمل ذوز ]زبأًَ ؾن ذوزٍ  [ :Il Gattopardo ا 

ل كاثوابزذو  ن جيمؽ اًيلائغ: 3691اكلأمري يف فِمل )ا  ( اكن مـلسا خسا اس خعاع ا 

الأوثوكصاظَة ]الاسددساذًة[ , اًلوت, اًفؼاػة... و اًصومًس َة, اًعَحة, و فِم اًوضؽ... 

عفاث بأهَ زخي كامغ. ُشٍ  ُشٍ اًو حىت احِاان ًخرصف تلحاوت. و فوق لك

ن توزث من انرث زخال مغوضا اًعفاث هفسِا يف خشعَة  توزث اًضا. احِاان اؾخلس ا 

 كاتَهتم يف حِايت...

وة ثسََلة هحايق املوُحني. يف احللِلة, اهَ ؿاىن  ]زبأًَ ؾن فِسٍٍصىو فََِين[: بأهَ مُو

في اذلي . افالمَ يه كأحالم اًفىت اًًص ن ثلسو تدلثَ  نثري من ضَق افُق ثفىرٍي يمل ا 

ن ٍىون من بأؾؼم خمصخني جلك مـىن لكمة.  مسًية هحريت.  دعٍص الأؾؼم ٍوكن ا 
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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 بأؾٌلهل اًسُامنئَة

  مالحؼة: زمز )*( ًـين فِمل كاتي دلزاسة

دصاح:  ا 

 س ية الأهخاح ؾيوان اًفِمل

 Obsession 1943اس خحوار 

 La terra trema  1948ال ثريا حصميا  

 Bellissima 1951تََُسٌل  

 Senso 1954س ًَِو  

 Le notti bianche  1957يل هويت تَاهدش 

 Rocco and his Brothers  1960زوهو و بأدوثَ )*(  

ل كاثوابزذو   Il Gattopardo 1963)*(  []اٍمنص ا 

 Sandra 1965ساهسزا 

 The Stranger 1967اًلًصة 

 The Damned 1969اًحلَغ 

 Death in Venice 1971موث يف فًِس َا 

ف   Ludwig 1972ًوذًو

 Conversation Piece 3614ًوحة مساوةل 

 The Innocent 3619اًربئ 
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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 The Leopard 1963 

ل كاثوابزذو(  3691اٍمنص   )ا 

ن مريذان/    (0.1/  5.0 )                     ثلِمي اًفِمل/ الٍو

 

 

 توزث الىاكسرت يف ذوز الأمري ذون فاجٍصزو ساًَيا 
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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 

 

 

 

و:  ىٍصىو مِسًويل, ماس ميو فصاهدض َوسا, ًوجضٌُوسٌُاًز  ابساكيل فُس خا اكمداهًَل, ا 

 فُسىوهيت و سوسو جض َديش ذامِىو

ف: حوسًيب ثومايس  و ملذخس من اًصواًة ملًؤ  اًسٌُاًز

دصاح: ًوجضٌُو فُسىوهيت  ا 

يديش َُي, الكوذاي  توزث الىاكسرت,تعوةل:  بأًن ذًَون, سرييج زجيَاين, ثرًي

  اكزذًيايل, و تَريي لكميًَيت

ص سُامنيئ: حوسًيب زوثوهو  ثعٍو

ي بأجش ذي  -ذكِلة )وسزة تَو 311مست اًفِمل:    (p121 BRripزر
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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 اًخـََق اًيلسي

ن مريذان  تلمل الٍو

تياث ب وى و اًضحاع حمَيا نيا منوزا بأو ابلأحصى نيا بأسوذ فامي مىض , و بأالن س خحي 

م ب خال, ابًخايل س َىون ُياك منوزا و بأسوذا و تياات ب وى و ٍلوؿة اخلصاف...  ؿاخال ا 

هيا مَح الأزط...!  و لكِم س َواظَون يف بأؾخلاذ اب 

 فاجٍصزو )توزث الىاكسرت(الأمري 

 

ىل اايم اًلوت واًربحواًة,حٌني الا  واذرياً ًرصخ اهَ ؿىل اًة يف اًـِس اًلسمي : اهَ  مري ا 

 اًيسزت يف جممتؽ ًخحعم وًًىس ماضََ .   ,مَح الازط

فاجٍصزو ] توزث ًخحسج ُشا اًفِمل ؾن سوال اًيفور و ثاليش اًسَعة ٌضِسٍ الأمري 

الىاكسرت [ يف ب وادص بأايمَ, املَلة تـ )اٍمنص( حسة ما وظف هفسَ حبضوز اًس َس 

ا الأحعية اًيت اكن تساذَِا جض َفاًري ب مي ال بأهَ مل ٌسمـَ ثسخة ظوث املصهحة رجُص ون ا 

ة ؿاًَة يف اًخـحري ؾن سوال ً فاجٍصزو, و الأمري ؾن  تتُامن ثخحصك مدخـس ِشا املضِس زمًز

فاجٍصزو و هفورٍ, فِخلدي ركل جلك اًلٌاؿة و اًُرُس الس امي بأهَ ثلدي فىصت الأمري جمس 

ا يف مسامـِم.  املوث جلك زضا اًيت زمبا ن ًشهُص  ال ًعَلِا اًـؼٌلء من بأمثاهل جمصذ احس ا 
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 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

َف:  حوسًيب ثومايس ذي اكذخس ُشا اًفِمل زواًة حتمي هفس الأمس ًـيواهَ من ثبًأ

و ورشث جلك ًلاث بأوزتَة حفاس  3601المدَسوسا اذلي بأظسز زواًخَ ُشٍ يف ؿام 

 الاجعاة من كدي هلاذ اًصواايث و ادلاُري املخشوكة. 

ل كاثوابزذو( مَحمي من افالم َُحة راث ماكهة ؿاًَة ثدسم ابال حواء   فِمل )ا 

ة حتَعِا حبَات اًفزامة و اًرثاء,  م  سَعا اًضوء ؿىل حِات الأمري ذون اًربوحواًس

ابن فرتت  ايان مسى اًصفاَُة و اًيـمي ا  فاجٍصزو ساًَيا )توزث الىاكسرت( و ؿائَخَ  واظفا ا 

ؾلس اًس خٌَُاث من اًلصن اًخاسؽ ؾرش. مـؼم مضاُس ُشا ثوحِس اكاًمي اًعاًَا يف 

اًفِمل مضن بأحواء كاؿاث اًلرص اًفرمة اًيت ثحـر يف هفس املخَلي اًَِحة و اخلضوع 

ىل ثبأزُهثا تبأكىل اهواع  ىل ازثفاؿاهتا اًـاًَة و نرب املساحاث اًفضائَة ابال ضافة ا  وس حٍة ا 

ِمل همم خسا لأهَ ًـعي ًيا وظفا ذكِلا الأاثج و اًخحف و اًامتزَي امليحوثة. ُشا اًف 

حلَات بأانش ركل اًلصن من ذالل حوازاهتم و تسالهتم و زكعاهتم و هوع اًسجائص 

 ًسدوهنا و هوع املرشوابث اًصوحِة. 

توزث الىاكسرت, بأًن ذًَون و الكوذاي اكزذًيايل مالمئا متاما يف  ًلس اكن ذوز لك من 

حمي لك خشعَة اًصواًة الأظََة, فبأظحح هوؿا من اًخيس َس احللِلي ٌَصواًة هفسِا ؾن 

ق ُشا اًفِمل انَُم ؾن املالثس و ادلٍىوزاث و الأاثاثث و الأمىٌة اًفرمة لكِا  ظًص

ص اًسُامنيئ املَون خاءث ابًخفعَي ادلكِق ظحلا لأظي لأحساج اً صواًة. بأما اًخعٍو

ن اخملصح  ىل ؿسم حصك مضِسا واحسا ظاملا ا  هدداٍ و مهبص ٌضس املخَلي ا  فاكن مس خبأثص ًلأ

ن اًًسزة فُسىوهيت خَة بأفضي معوزي سُامنئَني يف بأًعاًَا.  من اجلسٍص ابذلهص ا 
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 سريت حِات اخملصح الأًعايل ًوجضٌُو     فُسىوهيت و هلس بأؾؼم بأفالمَ

 

 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

ملعحوؿة ذكِلة, بأما اًًسخ ا 211الأظََة اًيت ؾصضت يف املِصخاانث اًىربى مسهتا 

ي حلس الأن. -ذكِلة مبا فهيا وسخ تَو 311مجَـِا  ي, ا   زر

ًفذخح ُشا اًفِمل ثسَسةل من مضاُست معوزت متازَي مٌحوثة مجَةل و حواهة كرص 

فاجٍصزو )توزث الىاكسرت( مث ًسذي تيا اًفِمل يف احسى فضاءاث اًلرص حِر الأمري 

اىهتاء ظَواهتم, ًبأيت ؿىل مسامؽ  ُو و ؿائَخَ خاًسة ؿىل زهحهتا ثعًل و ثخرضع. و تـس

حادل يف ظلََة مما صلك هل هتسًس احامتؾي دعري, و  الأمري فاجٍصزو ؾن سحف حٌوذ كاًز

سي )بأًن  يف هفس حلؼة خاء بأجن بأدَِ الأىهتاسي ًخوٍ من احلصة الأََُة ًسؾى اتىىًص

حادل.  ذًَون( اذلي حؼى مبيعة ضاتط يف خُش كاًز

ل كاثوابزذو(  خملصح ًوجضٌُو فُسىوهيت و بأنرث افالم احس افضي افالم اًـخرب فِمل )ا 

هفسَ لأهَ اكن من وسي اًـائةل ثـرب ؾن حِات اًضرعَة كاتةل ٌَجسل و ادلزاسة,  

 اًيخِةل و وادلٍ اكن ذوكا لأحسى امللاظـاث الأًعاًَة.

ا اس خعاع احس مجهنم   ًِمر ي خمصح يف اًـامل ًَرصح ُشا اًفِمل,  دذَاز ؿىل ا  ًو وكؽ ا 

فاجٍصزو سوى الأمري دصاخَ سوى اخملصح ًوجضٌُو فُسىوهيت. و ال احس جيَس ذوز ا  

املمثي توزث الىاكسرت كس سامه يف حـي ُشا اًفِمل مذاكمال, فسوزٍ اكن من بأؾؼم 

ن ًخلمعَ, اتزت  بأذواز صاُسهتا يف حِايت, الس امي اكن ذوزٍ مـلسا خسا ال ميىن احس ا 

ى ملذيـا تفىصت اًفٌاء و سوال جمسٍ, بأحِاان حىامي و رجسٍ ٍمتىن اخلَوذ و اًخازت الأدص 

مذواضؽ و بأحِاان ال ًفلَ صُئا انَُم ؾن ظفاثَ و وسامذَ: وضزامذَ و َُخذَ و 

ؾن ذوز  ًوجضٌُو فُسىوهيتًلول اخملصح  خشعَخَ ثخالمئ مؽ خشعَة الأمري اال ًعايل. 

ل كاثوابزذو توزث الىاكسرت يف فِمل ل : )ذوزٍ  Il Gattopardo ا  اكلأمري يف فِمل ا 
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ن جيمؽ اًيلائغ: يف اجلِة الأوىل:  3691كاثوابزذو  اكن مـلسا خسا اس خعاع ا 

الأوثوكصاظَة ]الاسددساذًة[ , اًلوت, اًفؼاػة... و يف اجلِة اًثاهَة: اًصومًس َة, اًعَحة, 

و فِم اًوضؽ... و حىت احِاان ًخرصف تلحاوت. و فوق لك ُشٍ اًعفاث بأهَ زخي 

ن توزث من انرث ًعفاث هفسِا يف خشعَة كامغ. ُشٍ ا توزث اًضا. احِاان اؾخلس ا 

 زخال مغوضا كاتَهتم يف حِايت.(

سي مبالظفة فذات مجَةل ثسؾى ب جنََاك )الكوذاي اكزذًيايل(, بأتية ذون اكًوكريو  تسبأ اتىىًص

حا. و س خواب( اذلي س َعحح معست اًحدلت كًص  س َسازا )ابًو

ن بألأمري يخلص ذون اكًوكري  و ًـخرٍب هفسَ بأهَ ويل هـمة ؿَََ بأو جمصذ اًلصوز زمغ ا 

الس امي بأهَ مجؽ ثصوثَ من مضازتة الأزط ذالل اًفرتت صِسث فهيا بأسمة بأزثفاع مثن 

ن ُشا اًخحاًف  هصاٍ ؿىل سواح بأجن بأدَِ لأتية ذون اكًوكريو مبا ا  ازايض, وافق اب 

سي( املفَس.  اًعِصي س َجَة اًرثاء ًـ )اتىىًص

ال زاخسا يف رُين ؾيسما يف هناايث اًفِمل ؾيسما ًـىف الأمري ُياك املضِس ما س 

فاجٍصزو )توزث الىاكسرت( ؾن احلضوز احلاصست يف كاؿاث كرص )ذون ذًلو( زاكعة و 

مازحة تُامن ُو ًيؼص ا ىل اٌَوحة اًفٌَة اًيت ثـرب ؾن موث زة اًـائةل ؿىل رسٍٍص تُامن 

ىل اٌَوحة ؿائَخَ حوهل ممسىني تَ ًحىون ثضست, مث ًضؽ س   َجاز يف مفَ و ًـوذ ًخبأمي ا 

ملست كعريت مث ًـوذ خاًسا ؿىل اًىٌحة, يف هفس اٌَحؼة يرض لك من ب جنََاك و 

سي, ًرتحة تَ ب جنََاك و ثخعمنئ ؿَََ ًخىون ُياك جصنة يف سواهجا من  اتىىًص

سي: ُي  ىل ثكل اٌَوحة ثرشوذ اذلُن, فِلول هل اتىىًص سي, ًىن وخسٍ ًيؼص ا  اتىىًص

ل املوث؟ هؼص اًََ الأمري  مث  زحة تب جنََاك و كدي ًسُا, و ؿاذ ًيؼص اىل ثكل ثلاس 



15 
 سريت حِات اخملصح الأًعايل ًوجضٌُو     فُسىوهيت و هلس بأؾؼم بأفالمَ

 

 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

ن ذون ذًلو خيخفغ تخكل اٌَوحة اًىئَحة؟ فصذ  حا ا  سي: بأًُس قًص اٌَوحة, ًلول ًخاىىًص

ن من اًياذز ذون ذًلو ادلدول يف ُشٍ املىذحة... فلال الأمري: هـم بأهت  سي ا  اتىىًص

ن مويت س َىون هكوث ُشا املَت ؿىل اًرسٍص يف اٌَوحة.  ؿىل احلق, بأجسائي ًو ا 

سي من الكمَ معَ فميسم ًسٍ و ًعمنئ ؿَََ, مث ًلول معَ: )اان كاًحا  ٌس خلصة اتىىًص

ن فىصت املوث مل ثـس ختفِين... اهم ما ساث صااب ًخفِم ُشٍ  ما بأفىص ابملوث, بأؾخلس ا 

ن ًُس ُياك موث معَلا,...( ت ةل تني اًفىصت, بأو بأحامتل بأهم ثـخلس ا  ـس احلوازاث اًعًو

ىل كاؿة اًصكط  سي و ب جنََاك, ثخعَة من الأمري احلضوز ا  ُؤالء اًثالزة: الأمري, اتىىًص

ايمَ اجملَست حِامن اكهت من بأفضي من جيَس  ًرتكط مـَ ًرتفؽ مـيوايثَ كََال و ثشهٍص اب 

 اًصكط... 

 

فاجٍصزو )توزث الىاكسرت( و ب جنََاك )الكوذاي اكزذًيايل( ًرتاكعان وسط ]الأمري 

 احلضوذ يف كرص ذون ذًلو[  
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 مالحؼة:/

 ,ةَت ص ـًا ايسَح ِ ى ٍ و ) ةَاًـصت  ؽكاو ملااملرتمج ثضلك ذاظىء دعًا فاحش من كدي  فِمل اٍمنص

حتت امس : اًفِس, و  (...ALBAةلَدل ا نوٌف ً  ةَه ايح َ ٌ ا ةَمي ذاكلأ ا  ,شانو ةفالز :زادد لأ ا

هَف الأمري ًوظف هفسَ جاكئن مفرتش رسًؽ؟ مفن املـصوف اال وسان رو مٌعة ؿال 

 زاق س َوظف هفسَ ابلأسس بأو اٍمنص و ًُس فِس. و
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Rocco and His Brothers (1960) 

 3691زوهو و بأدوثَ 

 (0.1/  4.1)                      ثلِمي اًفِمل/ ٍسصك مريذان/ 

 

 

 صريو ]ؿىل ميني اًعوزت[ اًواكـي و ًواك ]ؿىل ٌساز اًعوزت[ احلائص

 

 



18 
 سريت حِات اخملصح الأًعايل ًوجضٌُو     فُسىوهيت و هلس بأؾؼم بأفالمَ

 

 مسودة سينمائية / الويه ميرخان 
 

 

 

 

 

 

و و  دصاح: ًوجضٌُو فُسىوهيتسٌُاًز  ا 

 كعة: سوسو س َديش ذبأمِىو

ياثو ساًفاثوزي, ب ين كريازذوث و اكثٌُا ابهسٌُو  تعوةل: بأًن ذًَون,  ًز

ص سُامنيئ )بأتَغ و بأسوذ(: قوٌسة زوثٌُو  ثعٍو

و سرياهسزي  حتٍصص اًفِمل: ماًز

 ذكِلة  319مست اًفِمل: 
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 موهوقصافِا فِمل )زوهو و بأدوثَ(

 ذانتلمل ٍسصك مري 

خشعا تـست اظَاف او تـست (    LUCHINO VISCONTIًلس اكن )

فِو الازس خلصاظي من ؿائةل هخِةل ومن ؿائةل  ,يوي يف ذاذهل ؿست اصزاضظحلاث

و , وخمصح مرسحِاث واًضًا خمصح )اوجصا, من  اكهت متكل ملاظـة اكمةل ,واكثة سٌُاًز

اظـة اًفٌون املرسحِة مبا حتوًة من ثـلِساث وحصاثخِة يف اس خزسام اًضـص والاذة 

ؿىل اًخلِس وؿسم  واملوس َلى واًصكط يف ثياسلاث حاسمة خساً, ورجرب اخملصح الاوجصايل

الاسِاة واًخرصف ثضلك حارق خساً يف , اًخيوًـاث اًيت رجصي ؿىل املرسخ 

 الاوجصايل ( , واذرياً املَي اجلًيس فِو مثًل اجلًس .

( رجس الاثص Rocco and His Brothersؿست اصزاض ادصحوا فَِمَ املوسوم ) 

ملبأيس يف خشوض اتعال اًفِمل الاوجصايل , اًفِمل حافي ابملََوذزما , رجُش املضاؾص وا

فِم ؿائةل ُاحصث من اجليوة الاًعايل اًفلري اىل مسًية ظياؾَة )مِالن( , مخسة 

ادوت  واهمم املَىومة تفلسان سوهجا اًاكذخ يف ازط ٍ اتذش انرث مما ثـعي وميوث هبا 

 اًفالخ مئاث املصاث كدي ان ٌسدسمل ٌَموث ثضلكَ الاذري. 

ًفِمل واحض, حِر رجس فَِ   الادوت امخلسة  يف مقة اًعحة اًض حق اذلهوزي يف ُشا ا

وكوت اًحًِان دعوظًا يف ملعؽ ؾيسما ًـاهق زوهو ادَِ اًىدري ) س ميون( واذلي قصق 

يف حة فذات انذٍن واذمن رصف الاموال وامخلوز ,ركل اًـياق اًض حق ومعحوة 
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ىن ثضلك همشة ,  ابًحاكء واًيحَة  , اًفحوةل اجلًس َة ثعفح يف لك مضاُس اًفِمل ًو

اًـضالث امليفوذة واًلسوت واًضلف ابحلَات, واذريًا اٌَمسة الازس خلصاظَة اجملسست يف 

زوهو , ًو اكهت الازس خلصاظَة ثـين احلنك من كدي اًيخِي احلافي جلك ظيوف 

الاذالق اًفصوس َة من اًثاز ابًصوخ واًيفس وادلفاع ؾن اًضـَف واًخضحَة ابذلاث 

موع .فبأن زوهو ُو اًخيس َس اًخرشي ًِا , فِو اًيخِي اًوحِس ذاذي من اخي ظاحل اجمل

 الارست .

 زيائَة اًضٌلل اًلين واجليوة اًفلري

ة واًضحم واحلزن , كأهنا  ىن حتمي يف حوفِا اًىثري من  اًسرًص اهنا حصاحِساي ًو

كاهون فزياييئ اثتت ان اجليوة ذومًا حمىوم ابًفلص واحلزن وكةل احلَةل , واًضٌلل 

احلافي ابًصذاء واًرثاء واًىثري من املال واملَي واًربوذ يف اًـواظف , ذول اًـامل الاول 

في  اًحازذت ,وذول اًـامل اًثاًر اجليوتَة اًفلريت , نشكل الامص يف اًعاًَا , اجليوة اًًص

احلافي جلك اهواع اًزناؿاث واًفلص وس َعصت الاكعاؾَني وزخال اًىًس َة , واًضٌلل 

ة خساً من اوزاب اًعياؾَة , ؾيسما هتاحص ؿائةل من اجليوة اىل  اًعياؾي اًحازذ اًلًص

ى اًسَوك واًضرعَة , اًلٌاؿة اًيت جعن اًضٌلل , فِىي امام ؿست هوازج  ؿىل مس خو 

هبا اجليويب مثي اًـمي اًعـة وكمي اًـائةل واًخسٍن , امام مسًية مثي مِالن ال ثؤمن 

تلري اًصحب واهنَاز الاذالكِاث وروابن اًـائةل , ىصحؽ اىل زوهو واذلي جيس ظـوتة يف 

زط , ال ًؤمن هبشٍ اًخبأكمل يف مسًية مِالن , فِو سََي ثرش ماثوا ومه ًفَحون يف الا

املسًية فِو حىت ؿاحز ؿىل اًلصات واًىذاتة واًخبأكمل مؽ املسًية , وجيس هفسة يف فصحة 

خربع جلك زاثحَ ٌَـائةل يف اول  ؿازمة ؾيسما ًخَلى زساةل من اجلُش ثعَحة ٌَخييَس ًو
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ف , مل ٍىن ُشا اًضـوز ؾيسٍ  كدغ ٌَصاثة , جعزت ؾن فِم املسًية وؾضلة ٌَصحوع ًٌَص

تلِة الادوت , الاظلص مٌَ يف ثبأكمل حِس مؽ املسًية تسوا يف اًخـمل اًلصات واًىذاتة واجياذ 

ظسًلاث وهسة املال , اًاكززة اًضرعَة اكهت ؾيس زوهو فلط . اًيخِي اذلي ًـيز 

ؾن فِم املسًية, واًعمف الاحامتؾي اذلي مل مشي او ؿاص مه اهَ كعة اًصىح ًِشٍ 

املضحي الانرب , اًض حىَ اًيت حصتط اًـائةل , فِو ًلدي ان  اًـائةل , جية ان ٍىون

ىسة اًياسل ًَسفؽ ذًون س ميون  ًياسل او ًسذي ىزال ٌَمالهكة تسل ادَِ س ميون ٍو

ىن حتت ُول معصكة املسًية اًِائةل , مسًية اًعياؿة ,  )ازتـٌلئة اًف ًريت اًعاًَة( . ًو

يعم اًـائةل , ًفلس الامي يف ان ٍىون ًلف زوهو ؿاحزاً امام ُشا اًلعاز اًِائي اذلي 

احلضن اًىدري ًِشٍ اًـائةل , ًفلس ادَِ س ميون ًفلس لك يشء , يف حلؼة ثبأسم املوكف , 

ة .  ًلصز زوهو اًـوذت اىل اجلشوز اىل اًلًص

 ;صريو

الانرث اًـلالهَة من الادوت , ًحَف اًرشظة ؾن ماكن س ميون اذلي كذي انذٍن ظسًلذَ 

ذلي ًلول يف حواز زائؽ موخَ اىل الاد الاظلص ًواك : اثشهص مك نيا , ؿامي اًحياء ا

اكوايء وؾؼٌلء وحنن هفَح يف ازضيا , مك نيا مرتاتعني ومك نيا حنة ذًًٌا ومك نيا حنرتم 

ىن اان ُيا يف ُشٍ املسًية ؾصفت ما يه املسًية , اًـامل يف ثلري مس متص ,  اًىداز , ًو

دٌا سوف ثخلري , اًـامل ًخلري مل زوهو كسٌس وحمة اىل اكىص ذزخة  ىن حىت كًص , ًو

 ًلسز زوهو ان ًـمي اي يشء , ركل اًيخِي , اًيخِي اذلي كاثي من اخَيا . 
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اوجصايل ؾؼمي,من املمىن  امري , مازهيس , خمصح مرسيح و ;لكمة اذريت : فُسىوهيت 

, فُسىوين ُو ٌسس ة من الاًلاة او ممزياث فُسىوهيتان هـعَة ًلة مضن حفٌ

ىل املايض , ؿىل ظول افالمة  , ُياك خشعًا ما , ين اىل اًـائةلاًيوس خاجلَا , احليني ا 

لة ما ان ًرتك ركل املياد ,  ىل لك املياذاث اًيت اخرب تعًص اىل املصنز , اىل الام , ا 

اًيوس خاجلَا من املمىن ان ًلاتَِا مفِوم او مععَح اٍجهناًة او هناًة ؾرص مل ٍىن 

حبس حان الاتعال ان ًخوكـوا ُىشا ؾرص يي ؿَهيم وًـَن جلك رصاحة هناًة ؾرصمه , 

ححر ؾن  يف حة يف اًحيسكِة , املوس َلاز اًض َخ ًواخَ اخلوف واًـيز واملصط ًو

وين صاة ميثي هل اخلالض ولك  احالمَ اًحساًة , اايم اًعحا فِجسُا يف حباز تًو

 ًيت اكن اخساذٍ اس َاذ ؿَهيم.الزط ازوهو يمل اب وثعَـاثة , يف زوهو وادوثَ

اذريًا فُسىوهيت , اؾؼم اجملِوًَني . ُي سوف هخشهص فُسىوهيت حبيني خازف وحنلق 

سما اكهت اًسُامن يف اسىه فىصت اًيوس خاجلَا )ؾن احليني اىل فن زايق خساً ؾي

 (.ؾعوزُا
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