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dOš vKŽ 5×³Bð
-جدتي غلبني  النعاس  هال حكيت لي قصة ?

-كـان يـامـاكـان في قـد الـزمـان كـان ثمـة طـفـلـة حـلـوة اسـمـها
حال وكانت حتـنـو على اخـتـها الـصغـيـرة وتداعـبـها  وال تـلحق
بـهــا اي اذى. وذات يـوم حــدث ان تـفـوهت بــكـلــمـة نـابــيـة بـحق
ـلة من حال وتـسلـلت داخل فمهـا وعضـتها اختـها  فـتقدمت 
من لسـانـها.وبـقـيت حال تبـكي حـتى جـاءت والدتـهـا واسدت لـها
نـصـيـحـة ان تـسـتغـفـر الـله وتـطـلب الـسـمـاح من اخـتـهـا.وهـكذا
حتـســنت حــالـة لــســانـهــا ونــدمت حال عــلى مــا اقـتــرفــته بـحق
وقطعت عهدا امام والديها على ان تولي اختها مزيدا من اختـها

الرعاية.
ت ياحالوي? -هل 

زيد. -كال ياجدتي.اريد سماع ا
كــنت اشــعـر بــالـتــعب جـراء يــوم مـفــعم بـالــواجـبــات الـوظــيـفــيـة
نـزلية وعقدت العزم على ان اخلد الى النوم بعيدا عن ضجة وا
االحـفـاد.لـكن احلـسنـاء حال تـأسـرني بـجمـالـهـا ورقتـهـا لـدرجة
وهكـذا بـدأت اسـترجع في أعـجز فـيـها عن رفـض اي طلب لـهـا 
مـخـيـلـتي جـمـيع الـقصص الـتي سـبق ان رويـتـهـا مـثل سـندريال

واالقزام السبعة وقطر الندى وليلى والذئب والخ..
تذكـرت مجمـوعة من القصـص اليابانـية التي كـنت قد ترجـمتها

فاخترت منها واحدة وقلت لها:
-دعيني امسد شعرك واحكي لك عن الصياد  والسلحفاة :

رمـقـتـني بـنـظـرة من عـينـيـهـا الـسـوداوين ووضـعت اصـبـعـها في
فمها وحركت راسها معلنة عن موافقتها.

-كان يـاماكان في قد الزمان كان ثمـة صياد يصطاد السمك
ا يـجنيه في عرض الـبحر ثم يـبيـعه في السوق ويـعيل عائـلته 
.وذات يـوم اسعـفه احلظ واصـطـاد  كـميـة من االسـمـاك.وما ان
حط على الـشـاطئ حتى وجـد اطـفاال يـتـجمـعون حـول سـلحـفاة
صـغـيـرة ويـتقـاذفـونـها مـثل كـرة قـدم فـما كـان من الـصـياد اال
اقنـاع االطفال بـترك الـسلحـفاة مقـابل اعطـائهم جمـيع االسماك

التي اصطادها ذلك اليوم.
ت ياحال? - سألتها:هل 

-اخــرجت اصـبــعـهــا من فــمـهــا وقــالت بـهــمــة: كال  كـلي اذان
صاغية !

لكن كان الـنعاس يطـبق اجفاني وكـنت اشعر بحـالة من اخلدر 
حبـي حلال اكبـر من مـجـرد االعتـذار لـهـا عن التـوقف. فـمـضيت

اقول:
-اخذ الـصياد السلحـفاة ورماها في البـحر ثم عاد الى عائلته
بخـفي حـن فـنام اجلـميع وهم يـتضـورون جوعـا.وفي الصـباح
البـاكـر نزل بـقـاربه الى عـرض البـحـر ليـصـطـاد كعـادته وفـجأة

اقتربت  منه سلحفاة كبيرة  وقالت له:
-لـقـد اسـديت لـي صـنـيـعـا عـنـدمـا اعـدت لـي ابـنـتي الـسـلـحـفـاة
وضحـيت بقوت عيالك مقابل انقاذها وقد جئتك اليوم الكافئك.

لكتنا. اركب على ظهري ألريك  هيا
ت ياحال? -هل 

عرفة نهاية احلكاية ياجدة. - كال اتلهف 
كنت اشـعر بـثقل في لسـاني وبحـالة خدر تـشل اعضـاء جسمي
وكــان ال بــد من ان اغـمـض عـيــني واغــفـو .نــعم ال مــنـاص من

النوم.
ربتت حال على كتفي قائلة:
افيقي واكملي... -جدتي

-اين وصلنا?
-امتطى الصياد  ظهر السلحفاة.

ـلـكـة الـسالحف.شـعر نـعم وهـبـطت به الـى قعـر الـبـحـر حـيث 
الـصـيـاد بـالـدهـشـة وهـو يـرى قـصـورا فـارهـة وحـصـونـا غـريـبـة
وخدمـا وحـشـمـا.اقـتـرب مـنه امـيـر الـسالحف وقـدم شـكره الى
رجان قائال الصـياد حامال مـعه ثالثة صناديق مـليئـة باللؤلـؤ وا

له:
-لقـد اسديت لنا صنيعا وحـان الوقت الكافئك. هذه الكنوز لك

وانت تستحقها.
ووصل الى شـكــرهم الـصـيـاد وامــتـطى ظـهـر الـســلـحـفـاة االم 
الـشـاطئ.ودعـته السـلـحـفاة وتـمـنت له حـياة مـفـعـمة بـالـرخاء مع

عائلته.
فــتــحـت عــيــني واذا بــحـال تــغــطــيــني

وتطبع قبلة على جبيني قائلة :
وتـصبـحـ على - نـوما هـانـئا جـدتي

خير.
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{ لندن  –وكاالت - يأتي أطول
أيام السنة عندما تكون الشمس
في أعلى نـقطة لـها في الـسماء
فبـعد االعتـدال الربـيعي تسـتمر
حــركــة الـشــمس الــظـاهــريـة في
االجتـــــاه نـــــحـــــو شــــمـــــال خط
االســتــواء تــدريــجــيـا ويــواصل
مـيل أشـعة الـشـمس في الـزيادة
فــيـزداد طـول الـنـهــار تـدريـجـيـا
ويــنــقص طــول الــلــيل بــيــنــمـا
يحـدث الـعكس فـي نصف الـكرة
اجلــنـوبـي حـتى تــصـبح أشــعـة
الــشــمـس عــمــوديـــة عــلى مــدار
الـسـرطـان وهـو مـوعد االنـقالب
الصـيفي.وفى  21حزيـران يحل
الـــــصــــيف فـي نــــصـف الــــكــــرة
الــشـمـالـي ويـحـدث الــشـتـاء في
نـصـف الـكـرة اجلـنــوبي ويـبـلغ
طـول الـنـهـار أقـصـاه في نـصف
الــكــرة الــشــمــالي ويــكــون هــذا
الــيـوم هـو أطـول نــهـار وأقـصـر
لـــيل في الـــســـنـــة.وقــد أشـــرقت
الـــشــــمس فـي الـــســــاعـــة 4.42
صــــبــــاحــــا وتــــغــــرب في 9.21
مـــســاء وبـــالـــتـــالي فـــإن طــول
الــنـهــار يـبـلـغ الـيـوم  16سـاعـة
و 38دقـيـقـة.ويـتـسم هـذا الـيـوم
في الـنـصف الشـمـالي من الـكرة
األرضــــيــــة بـــارتــــفــــاع درجـــات
احلــرارة نـتـيــجـة تـعــامـد زاويـة
ســقــوط أشـــعــة الــشـــمس عــلى
مــنــاطق شــمــال خط االســتـواء
وتكون الشمس في أعلى ارتفاع
لــهـا فــوق األفق ظــهـرا وتــكـون
عــمــوديـة عــلى مــدار الـســرطـان
وهــو خط دائــرة عــرض  3و23
درجـــــــــــــــة شـــــــــــــــمـــــــــــــــال خـط
االســتــواء.ويــســتــمــر الــصــيف
حتى يوم  21أيلول وهو موعد

بـدايـة اخلـريف وبـالـتـالي يـبلغ
طـول فـصل الـصـيف هـذا الـعـام
دقيقة 56ساعة و 15يوما و 93
إلى أن يـــــــحـــــــدث االعـــــــتــــــدال
اخلــــــــريــــــــفـي وبــــــــدء فـــــــــصل
اخلــــــريف.وفـي الـــــوقـت الـــــذي
تشهد فيه نصف الكرة األرضية
الـــشـــمـــالي أطـــول يـــوم يـــكــون
نصف الـكرة األرضـية اجلـنوبي
بـــعــــيـــدا عن الــــشـــمس.واشـــار
تــقــريـرلــلــبي بي سي (انــنـصف
الـكـرة األرضـيـة اجلـنـوبي شـهد
يـوم  21حــزيــران أقـصــر نــهـار
وأطـول ليل فـبـداية مـنه صارت
أستـراليـا ونيـوزيالندا وأمـريكا
اجلـــنــوبـــيـــة وجــنـــوب الـــقــارة
اإلفــــــريـــــقــــــيـــــة في قــــــبـــــضـــــة
الـــشـــتـــاء.وكــانـت احلـــضــارات
ـة تــلـجـأ لــلـفـلك وألدوات الــقـد
بـعيـنهـا لتـحـديد بـداية الـصيف
ـــقـــدمه ومــازال واالحــتـــفــال 
الــنــاس في الــعــديــد من أنــحـاء
الــعــالم يــســتــقــبــلـون الــصــيف

باالحتفال والبهجة.
UO½UD¹dÐ

ـناسـبة يـحتـفل الـبعـض بهـذه ا
فـي مــــوقع ســــتـــونــــهــــيــــنغ في
ويلشـاير في انكـلترا في مراسم
فولكلورية وثنية وهي الطريقة
الـتي كـان يـحـتـفل بـهـا الـقـدمـاء
بــهــذا الــيـوم.فــفي  21حــزيـران
وعندما تصل الشمس إلى أعلى
نـقـطـة لـهـا في الـسـمـاء تـتـعـامد

على صخور ستونهينغ.
…b×²*«  U¹ôu «

مع تـــزامـن االحـــتـــفـــال بـــقــدوم
ي الـــصــــيف مع الـــيــــوم الـــعـــا
لــــلـــيــــوغــــا يـــتــــوجه اآلالف من
ــارسي الــيــوغــا ســنــويـا إلى

ــز ســكــويـر فـي نــيــويـورك تــا
ليمارسوا رياضتهم حتت أشعة

الشمس.
Z¹ËdM «

يـســتــقـبل الــنــاس الـصــيف في
ــشــاعل وفـي عـام الــنــرويج بــا
قـام الـنـرويـجـيـون بـبـناء 2016
أطــول بـرج لـشـعــلـة وبـلغ طـوله
مـتـرا واسـتـغـرق بـناؤه 47.39

ثالثة أشـهر. كـما تـتسم طـقوس
الـنـرويـجـيـ في هـذا االحـتـفال
بـــأنـــهـــا مــزيـج من احـــتـــفــاالت

مسيحية ووثنية.
b¹u «

يـعـد االحـتفـال بـحـلـول الـصيف
في الـــســويـــد هـــو ثــاني أكـــبــر
احـــــتــــفـــــال فـي الــــبـالد بـــــعــــد
الـكـريـسمـاس إذ يـتـوجه الـناس

ـنــاطق الـريــفـيــة لـلــنـزهـة إلى ا
وتناول طـعامهم وسط الطـبيعة
وبـ الـزهـور.ويـحـتـفل أعـضـاء
تنـظيم آسـاترو بـتغـير الـفصول
بـإشــعـال الــنـيــران واالسـتــمـاع

ة ألشعار اسكندنافية قد
UO uGM

وفي مـنـغـولـيا يـسـتـقـبل الـناس
الـصـيف بـطـقـوس الـشـامـانـيـزم

الـتي تـعتـبـر الديـانـة التـقـليـدية
عبرة عن ثقافة البالد. هناك ا

أوكرانيا
يــتم االحــتـفـال بــقـدوم الــصـيف
بـتـكـر القـديس يـوحـنـا والذي
يــعــرف في أوكـــرانــيــا بــإيــفــان
كوباال ويشهـد يوم إيفان كوباال
الــعـديـد من الـطــقـوس الـوثـنـيـة
حـيث يـقـفـز الشـبـاب والـشـابات

فوق ألسـنة اللهب لـلتخلص من
احلظ السيء.

UO½U³Ý≈

يحـتفل اإلسـبان بـقدوم الـصيف
أيـضـا بـتـكـر الـقـديس يـوحـنا
ـسـيـحـيـة في ورغم الـعـنـاصـر ا
االحتفال إال أن األصول الوثنية
للـطقـوس واضحة حـيث تنـتشر

شاعل. ا

ÍdOÐ w²¹U

wNMð

l  UN öš

XH¹uÝ
لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت
ـية ـغنـيـة الـعـا - اكـدت ا
كـايتي بيري عـلى إنتهاء
ـــغـــنـــيــة خالفـــهـــا مع ا
ية تايلور سويفت الـعا
بــعــد أن وجـهـت لــهـا
الــــدعـــوة حلــــضـــور
حــفـل زفـــافــهـــا من
ي ــــمــــثـل الــــعــــا ا
أورالندو بلوم .هذا
مـــــا كـــــشف عـــــنه
مــــــــــــــــوقـع "رادار
أونـالين" والـــــذي
أشـــار بــــحـــسب
مــصـــدر مـــقــرب
(أن بـيري وجّهت
الـدّعــوة لــتـايــلـور
ســـــــــــــويـــــــــــــفـت
وصــديــقـــهــا كي
يــحــضـــران حــفل

زفـــافـــهـــا شــــريـــطـــة ألّـــا
حتـضــر تـايـلـور مــرتـديـة مالبس بـالــلّـون األبـيض).وأضـاف
صـدر(هناك تعاون بالـفعل ب النجمـت وها هما تواصالن ا
ياه جملاريها بينهما. فهما متشابهتان العمل عـليه منذ عودة ا
جدًا في كـثير من األمور وتقدّران قيمة الصّداقة التي جتمع

بينهما).

غـــرفــــة الـــعـــجـــائب واحلـــديـــقـــة
الــــواســــعــــة قـــــام الــــفــــنــــانــــون
ـــهـــنـــدســـون ـــصــــمـــمـــون وا وا
ـيـون بإسـتـخـدام الكـرسـتال الـعا
لتـصـميم حتف فـنيـة مـذهلـة على
ـتـد الـعالم طـريقـتـهم اخلـاصة. 
عـلى مـسـافـة  7.5هـكـتـار ويـقـدم
العـالم اخليـالي مزيـجاً فـريداً من
اضـية ـعـاصر والـقـرون ا الفن ا
باإلضافـة إلى الطبـيعة الـساحرة
وبرامج فـعالـيات جلـميع األعـمار
على مدار السـنة. فمنذ إفـتتاحها
في عام  1995زار احلديـقـة أكـثر
من  14مليون زائرو بالتالي فهو
عالم السياحية الرائدة في أحد ا

جمهورية النمسا.

واألســـــــود مــــــا أدى إلـى خــــــلق
ـدهش.وتـقـول أمـيـنة الـتنـاقض ا
عــالم كــريــســتــال ســواروفـســكي
ديـرة الثقـافيـة لسـواروفسكي وا
كــارال رمــلـــر ( لــعــبــة األحــصــنــة
الــدوارة تـرمــز لــلـبــراءة وصــفـاء
الروح. في هذا الـتصمـيم اجلديد
ـــثــيـــر يــدمج جـــيــمـي هــايــون ا
األنــاقـة والــدقــة مع شـخــصــيـاته
ـمـيـزة). و سـيـعرض اخلـيـالـيـة ا
الـــنـــمـــوذج الـــنـــهــــائي في عـــالم
كـريــسـتـال ســواروفـســكي بـدايـةً
ــقـبل وعــالم كــريـســتـال تــمـوز ا
سواروفـسكي يـحـول الكـريسـتال
إلى جتربة حية تتـغير بإستمرار
ويتم إعـادة تشـكيـلهـا للزوار. في

اخملــتــلـــفــة بــبــعــضــهــا لــيــخــلق
. ثم يـبدأ تصـمـيمـاً مـوحداً دقـيـقاً
بعـد ذلك مع فـريق العـمل بإنـشاء
التـحفـة على الـواقع.هذه الـتحـفة
اإلستثنائية مرصعة بكريستاالت
سـواروفسـكي ومـلـونـة بـاألبيض
واألســــود ولــــون الــــتــــصــــمــــيم
الــبــســيط هــو مـا يــظــهــر جــمـال
ـنـقـوشة الـرسـومـات اخلـيـالـيـة ا
عـــلى الـــلـــعـــبـــة.يـــقـــول جــيـــمي:
(تصـامـيمي األولـيـة كانـت ملـونةً
). ولــكن ألن مــحـيط الــلـعــبـة جـداً
مــلـيء بــاأللــوان اجلـــذابــة وجــد
ـلـون لن ـصــمم أن تـصــمـيـمـه ا ا
يـجــذب األنـظــار. لـذلك قــرر إزالـة
األلـوان وإســتــبـدالــهـا بــاألبـيض
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صـمم اإلسـبـاني جيـمي هـايون ا
يــكـشف عن تــصــمـيــمه اخلــيـالي
لــــلــــعــــبـــة األحــــصــــنــــة الـــدوارة
ــصـــنــوعــة خــصــيـــصــاً لــعــالم ا
كــــريــــســـــتــــال ســــواروفـــــســــكي
مستـوحاة من فكـرة إرجاع ذكرى
من الـــزمن الــقــد إلـى عــصــرنــا
وذج احلـالي  وهي عـبـارة عن 
مبـتـكر لـلـعبـة األحـصنـة الدوارة
ســتـــذهل زوار عـــالم كــريـــســتــال
سواروفسـكي في مديـنة فـاتينس
الــنــمــســـاويــة. يــبــدأ جــيــمي كل
مشاريعه بتـشكيل الرسومات في
ذهـنه ويــنـقـشــهـا بــعـد ذلك عـلى
الــــورق حــــيث يــــدمج األشــــكـــال
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الـــكــــولـــومــــبي جي بــــالـــفـــ
ـغـنيـة اإلسـبـانيـة روزالـيا وا
بــــيـــــنـــــمــــا قـــــدمت فـــــرقــــة
بي.سي.يو.سي من جنوب
أفـــريــقــيــا حــفـــلــهــا عــلى
مــســرح أبـو رقــراق.وكـان
الــــتـــــفــــاعـل األكــــبـــــر من
ـــهــرجـــان مع جـــمـــهـــور ا
األغـــنـــيـــة الـــشـــعـــبـــيــة
غربيـة والتي حضرت ا
بـــقــــوة في االفـــتـــتـــاح
بــــصـــوت مـــصــــطـــفى
بـــــروكـــــون وزهـــــيــــرة
الـربـاطـيـة عـلى مـسرح
شـــاطئ سـال. ويـــشـــمل
بــــرنـــــامج مـــــهــــرجــــان
ـتد حتى موازين الذي 
حزيران اجلاري أكثر 29
ــشــاركـة من  100حــفـل 
نـــــحــــو  1600مـــــغـــــني

وعازف وراقص

من إسبـانيـا التي قـدمت عرضا
ــوســيــقى شـــيــقــا جــمع بـــ ا
واألداء احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــي
ــسـرح الـرشــيق.واسـتــضـاف ا
السبت حفال لـلمغنـية السورية
مـيــادة احلـنـاوي.وعـلى مـسـرح
ـوعـد مـسـاء الــسـويـسي كــان ا
ـــــغـــــني اجلـــــمـــــعـــــة مـع ا

والـفـلـسـطـيــني مـحـمـد عـسـاف
واألردنــــــيـــــة ديــــــانـــــا كـــــرزون
واإلمــاراتي حــســ اجلــسـمي.
أمـــا جــمــهــور مــســرح مــحــمــد
اخلـامس بــالــربـاط فــكــان عـلى
مـوعـد مـساء اجلـمـعـة مع فـرقة
بـالـيه فالمـينـكـو دي أندلـوسـيا

{ الـرباط  –وكاالت  –يواصل
مـــهــرجـــان مـــوازين إيــقـــاعــات
الـعـالم بـدورتـه الـثـامـنـة عـشرة
فعاليـاته التي انطـلقت اجلمعة
وسط إجـراءات أمـنــيـة مـكــثـفـة
وحـــضــور جــمــاهـــيــري كــبــيــر
والـذي يـعـتـبـر أكـبـر حـدث فني
غـرب سنـويا يـجمع يـنظـمه ا
وسـيقى من جنوم الـغنـاء وا
أنــحـاء الـعـالـم.وعـلى مـسـرح
الــــــنــــــهــــــضــــــة اخملــــــصص
للموسيقى الـشرقية انطلقت
أولى احلــــــــفالت مـــــــســـــــاء
ـغربي ـغني ا اجلـمعـة مع ا
ـــغـــنـــيــة مـــحــمـــد رضـــا وا
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة كـــــارول
ســمـاحـة.ويـسـتـضـيف هـذا
ـــهــرجــان ــســـرح خالل ا ا
مـــجـــمــوعـــة من الـــنـــجــوم
الـعـرب بـيـنـهـم الـلـبـنـانـيـة
مــــــــــيــــــــــريــــــــــام فــــــــــارس
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البس الرجال وكانت ألوان مدرج العرض { باريس  –وكاالت  –طرحت دار ديور لالزياء حتت إشراف كيم جونز  مجموعة ربيع / صيف  2020 
كلها توحى باالسترخاء والهدوء حيث قام بيت أزياء ديور باالعتماد على قطع األحجار الكريستالية التى تستخدم فى جلسات اليوجا فى ديكورات
البس التى اعتمدت على درجات الباستيل الناعمة مثل الوردى والبنفسجى درج  والذى جعله يبدو باللون الوردى لتظهر بشكل بارز مع ألوان ا ا
قيدة عاطف غير ا واألخضر ودرجات البيج بجانب مجموعة أخرى زاهية جاءت باللون األزرق والبرتقالى.وتركز هذه اجملموعة على مجموعة من ا

وبنطلونات شاحبة اللون وكانت هناك أحزمة طويلة جاءت ومالبس تبدو وكأنها مصنوعة من البالستيك وظهرت معظم اجملموعات مع قبعات السفارى
شدودة على اجللد والقمصان الشفافة قصيرة األكمام .كما واألوشحة العريضة التى يتم ارتدائها للحماية من الشمس وظهرت أيضًا مالبس التريكو ا

وكانت هناك طباعات مختلفة مع السترات اجللدية وملحقاتها مثل األوشحة ووشاح ديور الفاخر .

≤∞≤∞ nO  ≠ lOÐ— WŽuL−  ÕdD¹ —u¹œ

‰Ułd « fÐö*


