استراحة املدى

اجلنيه اخلامس ..فيلم عن ازدواجية
املعايري يف املجتمع العريب
القاهرة /وكاالت
تـطــرق مخــرج مـصــري شــاب يف فـيلـم
تـسـجيـلي الــى ازدواجيــة املعــاييـر لـدى
الـناس الذين يحاولـون الظهور مبظهر
االلـتـ ــزام الـ ــديـنــي واالخالقـي بـيـنـمـ ــا
يفعلــون يف اخلفــاء كل مـا يـتنـافــى مع
هذا.
ويف فيـلمـه التــسجـيلـي يغــازل شــاب يف
مقـتـبـل العـمـ ــر ويـتـبـ ــادل القـبـالت مع
فتاة تـرتدي احلجاب وهمـا جالسان يف
املقع ــد اخللفـي حل ــافل ــة ع ــام ــة اثـن ــاء
سيرها يف شوارع القاهرة.
ويـدور الفيلـم وهو انـتاج مـستقـل حول
اجلـنــس وازدواجـي ــة املع ــايـي ــر ورغـم ان
مشـاهد العـري فيه ال تذكـر اال انه اثار
صيحات الدهشة بني مشاهديه يف بلد
محافظ الى حد كبير.
ويتـتبع اخملــرج احمـد خـالــد يف فيـلمه
(اجلـنــيه اخلـ ــام ــس) الـ ــذي يـ ـســتغـ ــرق
عــرضه  14دقـيقـة الــرحلــة االسبــوعيـة
لـشـاب وشـابــة يتجـنبـون نـظــرات بقيـة
ركــاب احل ــافلــة ب ــاجلل ــوس يف املقــاعــد
اخللفية اخلاوية من احلافلة.

ومتتلـك مصــر صنـاعــة سيـنمـا قـدميـة
ويـن ـظ ــر إلـيه ــا ع ــادة كـم ــركـ ــز لالنـت ــاج
الف ـن ــي يف العـ ـ ــال ــم العـ ـ ــربــي غ ـيـ ـ ــر ان
منتجي االفالم ال يتناولون موضوعات
تربط بني اجلنس والدين كثيرا.
ويف فيلـم خالـد يستـمع سائق احلـافلة
اليــات مـن القــران الكــرمي وهــو ي ــدخن
ويختلـس الـنظـر يف املـراة الـتي تكـشف
املقع ــد اخللفـي حـيــث يجلــس ال ـش ــاب
والفتاة.
وقال خالـد إن املراكز الثقافـية املصرية
ومعظم دور العرض السينمائي رفضت
عــرض فـيلـمه الن مــوضــوعه قــد يـثيــر
انـتق ــادات يف بل ــد يعـتـب ــر فـيه كـثـي ــرون
احلجـ ــاب قـمـ ــة االحـتـ ــرام بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة
للمراة.
وال تعـرض دور العـرض الـسيـنمـائي يف
مصر عادة افالمـا تسجيلية او وثائقية
إال يف اطار املهرجانات.
ويقـول عدد كـبير من الـشبان املـصريني
إن املكان الـذي تدور فيه احداث الفيلم
واقعــي جـ ـ ــدا ويق ـ ــول ـ ــون إن الـلق ـ ــاءات

العـاطفيـة يف احلافالت العـامة املكـيفة
أصــبحـت أمـ ــرا شـ ــائعـ ــا حـتـ ــى ان هـ ــذه
احلافالت التي يـفضلها العشاق اصبح
يطلق عليها "االسرة املتحركة".
ويقول خالد الـذي دفع معظم تكاليف

بني قوسني

()...

الفــيلـم مـن م ـ ــاله اخلـ ــاص "يـنـ ــاق ــش
الفـيلـم املع ــاييــر املــزدوج ــة يف اجملتـمع
ويتحــدث عن افـراد يـريـدون ان يـعطـوا
انــطبــاعــا معـينــا عـن انفـسـهم ويــاتــون
بتصرفات تتناقض معه".

موجة شديدة من الصقيع جتتاح روسيا
موسكو/وكاالت
يـ ــشه ـ ــد القـ ـسـم االوروبـ ــى مـن
روس ـي ـ ــا م ـ ــوج ـ ــة ش ـ ــدي ـ ــدة مــن
ال ــصقــيع وانـخف ـ ــاض درج ـ ــات
احلرارة الـى مستـويات متـدنية
جدا .
وذك ــرت االرص ــاد اجل ــوي ــة ف ــى
روس ـيـ ـ ــا ان مـ ـ ــوجـ ـ ــة الـ ــصق ــيع
س ـت ـ ـس ـت ـم ـ ــر ملـ ـ ــدة اربع ـ ــة اي ـ ــام
مـوضحـا انهـا نــاجمـة عـن كتل
ه ـ ــوائ ـي ـ ــة ب ـ ــاردة تــتح ـ ــرك مــن
مـن ــطقـ ــة الق ـطـب الـ ـشـمـ ــالـ ــى
وت ـتـ ـ ــرافق بـ ـ ــارتف ـ ــاع الـ ــضغ ــط

اجلوى.
وتـ ــوقعـت ان انـخف ــاض درج ــات
احلرارة الـى مستـويات مـتدنـية
جــدا هــى االولــى الـتــى تــسجل
مـ ـن ـ ـ ـ ــذ ع ـ ـ ـ ــام  1978عـ ـن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا
انـخف ـضـت درجـ ــة احلـ ــرارة فـ ــى
الق ـ ـســم االوروب ـ ــى مــن روس ـي ـ ــا
االحت ــادي ــة ال ــى 40درج ــة حتـت
لصفر .
وبـلـغ ــت درجـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ــرارة فـ ـ ـ ــى
العاصمة موسـكو نهار اليوم 24
درجة حتت الصفر ومن املتوقع

ان تهـبــط خـالل اللـيل ال ــى 37
درجة حتت الصفر.
وكــانت الـسـلطـات الــروسيـة قـد
اتخ ــذت اج ــراءات احـتـي ــاطـي ــة
للحفـاظ علـى عمل املــؤسسـات
االســاسيـة فـى مــوسكــو بصـورة
طـبيـعيــة وخــاصــة 0فــى مجــال
تـزويـد املنـازل واالمـاكن العـامـة
بـالـوقــود والطـاقــة الكهـربــائيـة
وت ــركـت ام ــام االه ــال ــى ح ــري ــة
ارســال اوالدهم الــى املــدارس او
ابقائهم فى البيوت.

منطقة باب املعظم
جالل حسن

انهـا قلب العاصمـة النابض بـاحلياة ،وشـريانها
الـب ـش ــري ال ــذي ي ــربــط مـن ــاطـقه ــا اخملـتـلف ــة،
ونقـطــة االنـطالق إلــى العــدي ــد من املــؤسـســات
احلك ــوميــة ،اضــافــة إلــى وجــود كـليــات جــامعــة
بغ ــداد ،وكلـي ــة الهـنــدس ــة ومكــاتـب االسـتـن ـســاخ
وبورصـة الصحـف العراقيـة ومكاتـب االتصاالت
واملق ـ ــاهــي امل ـن ـتـ ــش ـ ــرة يف
ـ
واالس ـ ــواق
ـ
ـط ـ ــاعــم
واملـ ـ
ضـواحـيهـا اخملـتلفـة ،إلــى جنـب معـاهـد الـطب
والكليـة التقنيـة ومدينـة الطب ووزارة الـصحة،
ومــا يــزيـن حــركــة احلـيــاة فـيهــا حـالوة وبهجــة
طالب وطالبات الكليا بـازيائهم اجلميلة ورونق
االلــوان الـبهـيجــة بعـطــور تـنعـش الـنفــس منــذ
الـسـاعـات االولـى للـصبـاح علـى نــدى االمطـار.
وح ــرك ــة امل ــوظفـني وامل ــوظف ــات ب ــاالس ــراع إل ــى
دوائرهـم خشـية الـتأخـر بسـرعة شـراء اكثـر من
صحيفة يومية.
حـي ــاة تعج ب ــالعـمل واحلــركــة ،بــاالضــافــة إلــى
جتـمع االدبــاء والــصحفـيـني الــذيـن يــرتــشفــون
"استـكان" شاي قـبل توجههم إلـى صحفهم وقد
تأبطوا احلقـائب وامللفات الثقيـلة التي حتتوي
على املقـاالت والقصـائد وشتـى املواضيـع ،حتى
االحاديث مقتصـرة ومفيدة من اجل االستفادة
من الوقت ،عدسات تـصور الطالب امام مطاعم
االكـالت السـريعـة ،وانـشغـال اآلخـريـن لالتصـال
واخـ ــذ املـ ــواعـيـ ــد ،ويف الـكـ ــراج الـكـبـيـ ــر ت ـصــيح
مـكبــرات الـصــوت الـصـغيــرة معـلنــة عـن اسمــاء
املـن ــاطق الــذاهـبــة الـيهــا ،كــراج تـتفــرع مـنه كل
دروب العاصمة .والناس تسرع اخلطى للوصول
امـنـيـني إل ــى مـبـتغ ــاهـم .حـي ــاة تغ ــذي ال ــذاك ــرة
بحـب احلـي ــاة والعـمـل .لكـن م ــا يحــز بــالـنفــس
انـت ـش ــار االسـ ــواق الكـيفـي ــة والـب ـس ـط ــات الـتـي
تـعتــرض طــريق الـســابلــة ،ومحــال (الــسي دي)
التي تثـير الضـوضاء املـزعجة بـاصوات صـارخة
خاليـة من أي ذوق وحس فني ،واسـواق بسقوف
من "اجلـينكـو" و"اخلـرق البـاليـة" وبضـائع غيـر
متجـانـسـة من الـسمـك واخلضـروات والـسكـائـر
إلى آخـر املواد الكهـربائـية وااللبـسة و"الـلنكات"
واحللــويــات واللحــوم وبـسـطــات "حــاجــة بــربع"
ومـطاعـم نزلـت إلى األرصفـة ،وارتأى اصحـابها
تـوسيعهـا علـى حقـوق املـارة وبطـريقـة فـوضـويـة
واخذت هذه االسواق شكل االفعى يف انتشارها،
بـاالضـافـة إلـى الكـراجـات املـزاجيـة التـي عملهـا
خ ـ ــارج الـكـ ـ ــراج .ك ـ ــذلـك رمـي
س ـ ــواق "الـك ــي ـ ــات" ـ
ـ
االنقاض بعدم شعـور باملسؤولـية ،وقد اهمل
جـســر املـشــاة متــام ـاً وقـلمــا تـشــاه ــد من يــسيــر
فــوقه ،وتبقـى املـسـؤوليـة تـرتـبط بحـرص ووعي
جت ـ ـ ــاه ـع ـ ـ ــاصـ ـمـ ـتـه لـ ـتــكـ ـ ـ ــون اجـ ـمـل
ـامل ـ ـ ــواط ــن ـ
مبـشــاهــدات ي ــوميــة نــألفهــا ي ــوميـ ـاً يف حي ــاتنــا
العامة.

