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كازبالنكا.. قصة خالدة
البيضــاء ومالك الـ »بلو بــاروت« أو »الببغاء 
األزرق«، وهــو ثاني أكبــر احلانات في املدينة 
والذي يلعب دوره ســيدني غرينستريت، بأن 
ريك رمبا يكون لديه طلبهما، لكن ريك يتذكر 
أنه ترك وحده في باريس إذ تخلت عنه إلسا، 
ولذلك كان يرفض متاما مساعدة الزوجني في 
الفرار من البالد. جاءت إلسا إلى ريك في ساعة 
متأخرة من الليل وهددته مبسدس، لكن ملا رأت 
أن ذلك لن يجدي، أخــذت توقظ حبها الدفني، 
الذي لم يكن مات بعد، والراقد في أعماق قلبها، 
وقالت إنها سوف تبقى معه إذا وافق على إعطاء 
فيكتور اخلطاب ليتمكن من اخلروج من البالد، 
ووافــق ريك على االتفاق وباع حانته للســيد 
فراري، وقال للكابــن لويس رينالت أن يلقي 
القبض على فيكتور وهــو في الصالون وهو 
ميسك باألوراق، وعندما وصل لويس محاوال 
إلقاء القبض على فيكتور، أخرج ريك مسدسه 
وشــهره في وجهه وحمله على إبالغ الشرطة 
إلخالء الطريق إلــى املطار، ولكن في احلقيقة 
أن لويس اتصل بامليجور ستراسر الذي ذهب 
إلى املطار وأطلق ريك عليه النار، واســتقلت 
إلسا وزوجها فيكتور الطائرة إلى ليسشبون، 

بينما غادر ريك ولويس الدار البيضاء معا.
ويعتبر فيلم كازبالنكا »Casablanca« بقصته 
االستثنائية من أهم األعمال اخلالدة في ذاكرة 

الشعوب على مر السنني.

تقــوم بدورها املمثلة إنغريــد بيرغمان، يليها 
فيكتور السلو ويقوم بدوره املمثل بول هنريد، 
تعرفت إلســا على عازف البيانو »سام« الذي 
يقوم بدوره ديلي ويلسون، وسألت عن أخبار 
ريك، وطلبت من سام أن يعزف لها أغنية »مر 
الزمــان«، ففعل على مضــض، ويبدو أن ريك 
لم يكن يحــب هذه األغنية، فجــاء كالصاعقة 
يريد أن ينهر سام بعنف، وفجأة توقف عندما 
رأى إلســا. من خالل اللفتات املتبادلة، اتضح 
أن اإلثنــني يعرفان بعضهمــا وأنهما كانا على 
عالقة غرامية عندما كانا في باريس، في الوقت 
الذي كان األملــان يغزون البالد، حيث كان من 
املفترض أن يرحال عن باريس معا، لكن إلســا 
تركــت ريك في محطة القطــار، لذلك رحل هو 
وسام مبفردهما، وكان لهذا املوقف أثره العميق 
في ذاكرة ريك الذي حمل مشــاعر مريرة جتاه 
إلســا، وزوجها فيكتور الســلو الزعيم الكبير 
فــي حركة املقاومة ضــد النازية والذي كان ال 
بــد أن يغادر الدار البيضاء قبل أن يختفي في 
ظروف غامضة، ولسوء احلظ لم يحصال على 
اخلطابــات الضرورية من املصادر الشــرعية 
للســفر والنــزوح خارج البــالد، نظرا لتدخل 

النازيني بأمر من امليجور ستراسر.
وكان ريــك ميلك اخلطابــني الذين تركهما 
معه أوغارت، وعلمت إلسا وزوجها من السيد 
فراري، زعيم األنشطة غير الشرعية في الدار 

يتحلى بالروح الرومانسية العاطفية، مييل إلى 
االعتقاد بأن الســبب وراء عدم استطاعة ريك 

العودة إلى موطنه هو أن ريك قتل أحدهم.
تعتبر حانة ريك موطنا جلميع الشخصيات 
املغمورة التــي تقوم بأعمال مشــبوهة، لكنه 
ليســت لــه أي عالقة بهذه األعمــال، كما أنه ال 
يرغب في التورط باألنشطة السياسية احمللية 
أو العاملية، وبالتالي يفضل البقاء محافظا على 
احلياد املطلق، بحيث ال مييل إلى أي طرف من 

األطراف املتورطة في احلرب.
وهنــاك في نهاية الطريــق يظهر أوغارت، 
الذي يلعــب دوره املمثل »بيتر لوري«، ومعه 
خطابــا اجتياز لهما طابــع خاص متاما، حيث 
يعطيان حلاملهما احلق في مغادرة الدار البيضاء 
دون التعرض للمســاءلة، غير أن ريك لم يكن 
لديــه انطباع طيب عن أوغارت إال بعد أن علم 
مبقتــل اثنني مــن موظفي البريــد األملان لدى 
سعيهما للحصول على خطابات االجتياز، وعليه 
تغير موقف ريــك من أوغارت، الذي طلب من 
ريك أن يحتفظ باخلطابني إلى أن يأتي الزبون 
املنتظر لشرائهما، فوافق ريك، في نفس الوقت 
مت اعتقال أوغارت وقتــل في ظروف غامضة، 
ويبدو أن الزعيم النازي امليجور ستراسر الذي 
يقوم بدوره كونراد فيدت، والكابن رينالت لم 
يقررا بعد املسلسل العملي الذي سوف ينفذاه. 
وذات ليلــة، دخلــت املقهى »إلســا لوند« التي 

كازبالنكا »Casablanca«، هو فيلم رومانسي 
صدر عام ١94٢ خالل احلرب العاملية الثانية، في 
مدينة الدار البيضاء باملغرب، وهو من إخراج 
مايكل كورتيز، وبطولة همفري بوغارت، الذي 
جسد شخصية »ريك بلني«، وإنغريد بيرغمان 

في شخصية »إلسا لوند«.
تدور األحداث في الدار البيضاء خالل احلرب 
العاملية الثانية بعد سقوط فرنسا بفترة ليست 
بعيدة، التاريخ ديسمبر ١94١ )كما ذكر ريك بلني 
فــي الفيلم(، حيث تدفــق الالجئون يقصدون 
العاصمة املغربية فرارا من رحى احلرب الدائرة 
والتهديد املستمر من قبل النازية، وتعتبر الدار 
البيضاء نقطة االنطالق إلى إسبانيا ومنها إلى 
أميركا، حيث تكون احلرية، لكن ال بد أن يحصل 
الالجئون أوال على تأشيرة خروج باهظة الثمن 
قبل ركوب الطائرة التي سوف تقلهم إلى البلد 
املنشود، ويحصل الالجئون على هذه التأشيرات 

إما بطريقة مشبوهة أو من السوق السوداء.
ريك بلني، الذي لعب دوره في الفيلم املمثل 
همفري بوغارت، شاب أميركي يعيش في منفاه 
بالدار البيضاء وميتلك أشهر حانة في املدينة 
تعرف باســم »مقهى ريك األميركي«، بينما ال 
يجد مشاهد الفيلم من يخبره عن السبب الذي 
مينع ريــك من العودة إلــى الواليات املتحدة، 
غير أن لويس رينالت »رئيس شــرطة« الذي 
يقوم بدوره في الفيلم املمثل كلود راينز، الذي 
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بعــد اخلروج مــن صالة العــرض توجهنا 
الســتطالع آراء املشــاهدين وقد أشاد بعضهم 
بالفيلم وأبدى البعض اآلخر استياءه، وقابلنا 
ســيدة تدعى ردينة، وقالــت: »أعجبني الفيلم 
كثيرا ولكني أعتقد أن سرد األحداث كان بطيئا 
ولكن بشــكل عام كان العمــل مفيدا على الرغم 
من احليرة التي اعترتني«، وقال زوجها واسمه 
عاطف: »السياق الدرامي لهذا العمل ممتاز وأداء 
النجم ليام نيسون رائع، فقد كان اختيار املخرج 

للنجم ليام نيسون موفقا وذلك للشبه الكبير 
بينه وبني العميل فلت احلقيقي«.

وسألنا زوجني آخرين عن رأيهما في الفيلم، 
فقالت سوزان: »أحب هذا النوع من األفالم التي 
يجوز أن أسميها بالوثائقية، وأعتقد أن املمثل 
أتقن الدور، فأنا لم أره سابقا إال في أفالم عنيفة 
هي سلسلة أفالم »Taken«، أما في هذا الفيلم فقد 
كان أروع من أدواره السابقة«، وقال الزوج أحمد: 
»أنا من محبي األفالم الوثائقية وتلك التي تتناول 

السير الذاتية ألشخاص غيروا وجه العالم، وعمل 
مثل هذا الفيلم يتناول فضيحة ووترغيت هو 
عمل ممتاز، فقد قرأت كثيرا في التاريخ املعاصر 
وشاهدت الكثير من األفالم، ومن وجهة نظري 
لم تتطرق األعمال السينمائية السابقة إلى فتح 
مواضيع شائكة مثل هذا املوضوع وتناول قصة 
حياة العبني في اخلفــاء، ففضيحة ووترغيت 
منســوبة لنيكســون ولكن لم أعــرف من قبل 
هذا الشخص«. ثم توجهنا لسيدة تدعى نوف، 

والتي قالت لنا: »أعجبني مارك فلت الذي خدم 
وطنــه بكل إخالص لدرجــة التضحية بحياته 
وتفان لدرجة أنه كان مستعدا لبذل كل نفيس 
في سبيل الوطن، كما أعجبني التسلسل الزمني 

في العمل وتناول كل فترة على حدة«.
من جهة أخرى أبدى بعض الشــباب صغار 
السن استياءهم من الفيلم، حيث حضره معظمهم 
ملجرد وجود صورة ليام نيسون على امللصق 
وكانوا ينتظرون أن يكون الفيلم مليئا باألكشن.

اجلمهور: العمل مفيد .. وكشف حقيقة »ووترغيت«

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..  
وهي مقدمة للقارئ بشكل مختصر  ألكبر قدر من االستفادة.

»ووترغيت« هو اســم ألكبر فضيحة سياسية في 
تاريــخ أميركا، حيــث كان عام ١968 عاما ســيئا على 
الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي فاز بصعوبة شديدة 
على منافسه الدميوقراطي همفري، بنسبة 43.5% إلى 
4٢%، ما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء 

معركة التجديد للرئاسة عام ١9٧٢ صعبا جدا. 
قرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب احلزب 
الدميوقراطــي املنافس في مبنــى ووترغيت، وفي ١٧ 
يونيــو ١9٧٢ ألقي القبض على خمســة أشــخاص في 
واشــنطن مبقر احلزب الدميوقراطــي وهم ينصبون 
أجهزة تسجيل مموهة. وكان البيت األبيض قد سجل 64 
مكاملة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع 
االتهام إلى الرئيس نيكسون، واستقال على أثر ذلك في 
أغسطس عام ١9٧4، ومتت محاكمته بسبب الفضيحة، 
وفي 8 سبتمبر ١9٧4 أصدر الرئيس األميركي جيرالد 
فورد عفوا بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.

 Mark Felt: The« هذا هو محور قصة الفيلم اجلديد
Man Who Brought Down the White House« الذي دخل 
مؤخرا دور عرض »سينسكيب«، وهو يعتبر من أهم 
األفالم السياسية املوثقة، ويعد مارك فلت هو الالعب 
األساسي في كشف هذه الفضيحة التي هزت الواليات 

املتحدة وأركان البيت األبيض بل والعالم أجمع. 
يتناول الفيلم أحداث الفضيحة بالتفصيل وبأسماء 

األشــخاص في ســياق درامي جديد من نوعه، كاشفا 
مــا وراء الكواليس داخل املطبخ السياســي في البيت 
األبيض واملعارك السياسية من أجل منصب الرئاسة، 
ولكــن من هو »فلت«؟ وملاذا يعتبر الالعب األساســي 

في هذه الفضيحة؟
مارك وليام فلت كان عميال خاصا في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، والذي تقاعد من منصبه كنائب مدير املكتب 
عام ١9٧3، بعد حفظه للســر الــذي كتمه ملدة 3٠ عاما 
مبشاركة الصحافيني »بوب ودورد« و»كارل برنستني«، 
اعتــرف »فلت« فــي 3١ مايو ٢٠٠5 بأنه مــن أبلغ عن 

املخالفات في فضيحة ووترغيت. 
 Mark Felt: The Man Who Brought Down« ان فيلم
the White House« عمل درامي يظهر التفاني في حب 
الوطن، ويكشف عن كل من مارك فلت والصحافيني 
اللذيــن كانــا معه في جــو من اإلثــارة والغموض، 
فلم يعتمد العمل على مجرد ســرد سيرة ذاتية بل 
أضفى عليهــا حياة افتراضية علــى طريقة الدراما 
اجلاسوسية، فجاء العمل مشوقا وممتعا بشكل كبير 
وكأننــا أمام فيلم من أفــالم اإلثارة والغموض، كما 
كان أداء البطــل ليام نيســون رائعا كاملعتاد، حيث 
تقمص الشخصية لدرجة أن املشاهد كاد أن يعتقد 
أنه هو فعال »فلت« العميل الذي فضح العملية التي 
ســميت حينها باســم »عمق احلنجرة« إشــارة إلى 

عملية التجســس على احلزب املنافس لنيكســون 
لضرب احلزب في عمق داره. 

يروي هذا العمل السينمائي السياسي أيضا احلياة 
العائلية لذلك العميل مع مؤسســة الرئاســة، وكانت 
املوســيقى التصويرية رائعــة فأدخلت املتفرج داخل 
األحداث واســتطاع معايشــتها، وكذلك عنوان الفيلم 
مشوق جدا ويدعو للتساؤل، من ذلك املدعو مارك فلت 
الذي أســقط البيت األبيض؟ كما يطرح الفيلم الكثير 
من التساؤالت حول ما يدور في أروقة العمل السياسي 
ويظهــر كيف أن الصراع على الســلطة من املمكن أن 
يطيــح بالدول العظمى، فالتســاؤل األبرز هو من في 
خدمة من؟ الساسة في خدمة الشعوب أم العكس؟ هل 
األجهزة األمنية في خدمة الرؤساء أم في خدمة البالد؟ 

وتساؤالت أخرى كثيرة ستحيركم أثناء املشاهدة. 
 Mark Felt: The Man Who Brought Down the White«
House« عنوان جذاب خاصة للمهتمني بأمور السياسة 
والراغبني في تثقيف أنفسهم وتوسيع مداركهم، وفي 
النهايــة ال يســعنا أال القــول إن مارك فلــت هو رأس 
احلربــة وراء أكبــر فضيحة حلقت بالبيــت األبيض 

والواليات املتحدة.
جدير بالذكر أن العمل من بطولة ليام نيسون )مارك 
فلــت(، دايان لني )أودري فلت( أما كتابة الســيناريو 

واإلخراج فلبيتر الندزمان.

عندما تكون شبكة القمر االصطناعي مصممة للتحكم بالطقس 
عامليا للهجوم على كوكب األرض، انه سباق مع الزمن للكشف 
عن التهديد احلقيقي قبل حصول عاصفة جغرافية متسح كل 

شيء وكل شخص.
الفيلم بطولة جيرارد بتلر، وآبي كورنيش ومن إخراج دين 

ديفلني، ومن املقرر عرضه في صاالت سينسكيب 19 اجلاري.

مصارع سابق يتاجر في املخدرات فيدخل في 
صراعات الســجن، وحني يزج به في السجن 

تبدأ قصته في عالم متنوع من أنواع اإلجرام، 
والعمل من بطولة النجم فينس فون الذي يقدم ألول 

مرة هــذا النوع من األدوار، وچينيفر كاربنتر أما اإلخراج فإلس 
كريغ زاهلر، ومن املقرر عرضه في »سينسكيب« 26 اجلاري.

تدور القصة حول مصاص دماء يبلغ 13 سنة من العمر واسمه »توني« 
وقبيلته مهددة من قبل قاتلي مصاصي الدماء، يلتقي بـ »توني« شخص 
عادي مقارب لعمره مذهول بالقلعة القدمية واملقابر ومصاصي الدماء، 

فيقوم »توني« مبساعدته حملاربة هؤالء األعداء. 
األداء الصوتي من بطولة جيم كارتر، وراسموس هارديكر ومن إخراج 
ريتشارد كالوس، من املقرر عرض الفيلم في »سينسكيب« 26 اجلاري.
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