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احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

ال تـسمح لعـواطـفك أن تنــال منك . طـبيـعتك احلـسّـاسـة
ســـوف جتعـلك تــبكـي إذا لـم تـــر مـن حتـبّ ملـــدّة طـــويلـــة . 

حــاول ان تخفف مـن التـوتـر الـذي يــسيـطــر علـيك. ازمـة
عـــابـــرة متـــر بــسالم وفـتـــرة مـنـــاسـبــــة للقـيـــام بـــاملــشـــاريع.
عـاطفيـا، اتصل بـاحلـبيب وحـاول ان تصـارحه كي ال تنـدم
ـالحـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.  ـ

تتـوضح امـور غــامضـة شـغلت بــالك طــويال وتتــسبـب لك
بـآالم نفسية حـادة. فتتمنـى يف قرارة نفسك لـو انها ظلت
طي الكـتمـان. عــاطفيـا، الغــرام بني حـبيـبني بحـاجـة الـى
كـــــــــشـف لـالســــــــــــرار حــــتــــــــــــى يــــــطــــــــــــول عــــمــــــــــــره.          

هــذا الــشهــر سـيكـــون إيجــابـيــاً جــداً حـيـث أحـــداث مهـمــة
ستـكون مفيدة يف حيـاتك الشخصيـة ، احلظ سيظهر لك
وقـــــــــــد حتــــــظـــــــــــى مبــكـــــــــــاســــب مـــــــــــاديـــــــــــة مـفـــــــــــاجــــئـــــــــــة. 

مهـنيــاً، تكــره العـمل وتـشعـر بــامللل واالرهـاق. امــرك حقـاً
غــريب ايهــا النــشيـط، فلـسفـتك اجلـديـدة تــروق احلبـيب
ـكـــــــــثـــــــــيــــــــــــــــــــــراً واعـــجــــــــــــــــــــــابـــه بـــــك يــــــــــــــــــــــزداد.               ـ ـ

حتاول الـتعرف على انـاس جدد لتغييـر اجوائك وتلـوينها
. لكن ال تهمل اصدقاءك يف زحمة هذه اللقاءات. 

احلـظ إلــى جــانـبك يف هــذه الـفتــرة و سـتحـظــى بفــرص
للقيـام بلقاءات عديدة التي ستكـون مفيدة للتعارف إلى
ـــــــــــــــــــــــاســـــــــبـــــــــني.                        ـاألشـــخـــــــــــــــــــــــاص املـــــــــن ـ

عالقــــة حـب حتـتــــاج إلــــى حـنــــانـك و رعــــايـتـك ، ال تــــدع
احلبـيب يـنتـظـر كـثيـراً ، و تـذكــر أنه قــد يفقـد الـصبـر . 

هـــذا الــشهـــر هـــو أفــضل األشهــــر لك، حـيـث سـيـتحــسـن
مــستــوى مـسـتقـبلك املـهنـي و حيـث حيـــاتك العــاطـفيــة

ستكون بأفضل حاالتها بينك و بني الشريك. 

كـن متـيقـظـاً ملــا يجـري حــولك. مــشكلـة عـاطـفيـة عـابـرة
ـــــــــــــرتـــك.  ـــــــــــــرك و خـــــب ـتـــــــــــســـــتــــــــطـــــيــع حــلــهـــــــــــــا بــــــــصـــــب ـ ـ

 الظـروف احمليطة بك قد تكون صعبة لكن ال تنس ان وراء
كل طلعـة نـزلـة. عـاطفيـاً، انت بحـاجـة الـى فتـرة هـدوء مع
الـعـــــــائـلـــــــة. وال تـــــــدع غـــــــرورك يـعــمــيـك عــن احلـقــيـقـــــــة. 

قد تـتعرض لـتجربـة غراميـة ما قـد تؤدي يف الـنهايـة الى
حصـول اشكــال مع حبـيبك احلـالـي. التخـطيـط للـسفـر
والــرحـيل يـــراودان افكــارك. فــالــسفـــر يفـيــدك ويـنــسـيك
ـاآلالم واخلــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.        ـ ـ

استراحة املدى

   واكد هـذا االستطالع الذي أجراه يف ايار
املـاضي مـوقع "ويـر ار يـو نــاو"  االلكتـروني
للـــرحـالت ان الفـــرنــسـيــني "اقل الـــشعـــوب

ترحيبا بالضيوف" قبل االملان مباشرة.
ورغــم األسلــــــوب الفـــــرنــــســي الـــــشهــيـــــر يف
االستمتاع باحلياة او "الفرنش تاتش" فان
"الــسيـاح ال يـشعــرون دائمـا بـانـهم مــوضع
تــرحـيـب علــى األراضـي الفــرنــسـيــة ســواء
كـانوا يف زيارة عـمل او يف اجازة عاديـة" كما
يقـول مـارك واتـكنـز مـديـر شـركـة "كـوتـش
اومــنــيـــــــوم" لـلـــــــدراســـــــات الــتـــــســـــــويـقــيـــــــة

املتخصصة يف مجال السياحة.
ومـن السـلبيـات التي يـراهـا واتـكينـز "املـدن
واالحيـاء والـشــوارع غيــر النـظيفــة احيـانـا
واملطـارات الـكئـيبـة وانعــدام االبتـسـامـة يف
محـطـــات القـطــار واملـطــاعـم اضــافــة الــى
غـــرف الفـنــادق الـبــالـيــة ومـــوظفـيهــا غـيــر

باريس: يف اطار مهرجان
افيـنيــون املـســـرحي الـسـتني
وضـمـن تــظــــاهــــرة ال "اوف"
اي غــيــــــر الــــــرســمــيــــــة الــتــي
يعــــرض ضـمــنهـــــا نحــــو 700
عـــــــرض مـــــســـــــرحــي، يـقـــــــدم
الـلـــبـــنـــــــــانـــي نـــبـــيـل األظـــن
مــســـرحـيـــة "أحـــدهـم ســـوف
يأتي" لـلكاتب السـويدي يان

فوس.
وتقـــدم عـــروض املـــســـرحـيـــة
التـي نقلهــا الــى الفــرنــسيــة
تري سيندينغ حتى 29 متوز
علـــى مــســــرح جلجـــامــش يف
املـــديـنـــة الـبـــابـــويــــة بعـــدمـــا
انطلقت عـروضها مع بـداية
املهــــرجــــان يف الـــســــادس مـن

هذا الشهر.
ويعـتـبــــر فــــوس احــــد كـتــــاب
املــســرح املـتفــرديـن تــرجـمـت
اعمـاله وقــدمت يف عــدد من
الـبلـــدان االوروبـيـــة كـمـــا انه
يكـتب الـروايــة والقصـة وهـو
يف اجـوائه الـوجـوديــة السـود
قــــــريــبــــــاً مــن كــتــــــاب اوروبــــــا
الـشمــاليــة من طــراز ايبـسن

وبيكيت وميترلنك.
يقول اخملـرج لوكـالة فـرانس
بـــــــرس "يـــــــان فـــــــوس كـــــــاتـــب
معــــــاصــــــر عـــــــوامله خــــــاصــــــة
وقـــريـبـــة مـن اجـــواء بــيكـيـت
وهـي عــوالـم ســود ووجــوديــة
حتى وان كـان فوس يتكئ يف
نــصـه علـــى مــــواقف يـــومـيـــة

للغاية".
وتعــالج مـســـرحيــة "احـــدهم
ســـوف يـــاتـي" مــســـألـــة املـــوت
واحلـب وخـصـــوصـــا العـــزلـــة
اضــافــة الــى مــوضــوع اآلخــر
مـن خالل قصـة رجل وامـرأة
مــتحــــابـني لـكــنهـمــــا لـيـــســــا

عاديني فهما آدم وحواء.
ويــشـــار الـــى املـــرأة يف الـنـص
بـاسـم "هي" فـيمـا يـشـار الـى

فرنـــــسا بــــــلد غـــري مضيــــاف
رغم انها اول وجهة سياحية يف العالم

بقلم: بريجيب هاجمان

2004 حـــملـــــة "بــيــــــانفـــــونــي اون فـــــرانــــس"
)مرحبا بكم يف فرنسا(.

وبـالنـسبـة الوجـه القصـور القـائمـة حتـدث
بـيـــاريه عـن وجـــود "بعـض الـتحفـظ وعــدم
االنـتبــاه لــدى الفــرنــسيـني اكثــر مـنه ســوء
استقبـال" وهي املـسافـة النـاجمـة علـى حد
قــــوله عــن قلــــة عــــدد الفــــرنـــسـيـني الــــذيـن

يتحدثون لغات اجنبية.
ويقـــول تيــري بــوديـيه املــديــر العــام لهـيئــة
"مـيزون دو ال فـرانس" )دار فـرنسـا( املكلـفة
بــــــــالـــتــــــــرويـج لـفــــــــرنــــــســــــــا يف اخلــــــــارج ان
"الفـرنــسيـني ال يتــوجهـون بـتلقــائيــة نحـو
االخر خالفا لالميـركيني الذين سرعان ما

يرفعون الكلفة".
وتنـظم هيئـة "ميزون دو ال فـرانس" من 19
متــــــوز الــــــى 16 آب حـــملـــــــة ملــــصقــــــات يف
محطـات املتـرو البـاريـسيـة مع 1600 لـوحـة
تــؤكــد بــاالنـكلـيــزيــة والفــرنـسـيــة االلـتــزام

بتحسني استقبال السياح.
ويف مــطلع متــوز افـتـتحـت هـيـئــة مـطــارات
بــاريـس يف مـطـــار رواسي شــارل ديغــول اول
نقـطــة استـقبــال للــسيــاح علــى ان تـتلــوهــا

ثالث اخرى قبل عام 20078
واشــارت الــدراســات خــاصــة الــى اسـتقـبــال
غـيـــر جـيـــد بـــدءا مـن نقـــاط دخـــول الـبالد
مـثل املطـارات واملـوانــىء ومحطــات القطـار
الـتــي تفــتقــــر الـــــى اللــــوحــــات االرشــــاديــــة
الكــافـيــة مــرورا بــســـائقـي سـيــارات االجــرة
املـتذمرين وصفوف االنتظـار الطويلة امام
شبـــابيـك التــذاكــر يف محـطــات القـطــارات
واملـتـــرو وغـيـــرهـــا مـن الـــسلـبـيـــات.    اال ان
دراســــة ملعهـــد ايـبــســـوس اكـــدت ان 10% مـن
الــسيــاح الــذين يــزورون فــرنـســا ينـصحــون

على االثر معارفهم بزيارتها.
وتــسـتقـبل فــرنــســـا نحـــو 75 ملـيــون ســـائح
اجنـبي سنويـا لتحتل بـذلك املرتبـة االولى
للوجهـات السياحيـة متقدمة علـى اسبانيا
)54 ملــيـــــونـــــا( والـــــواليـــــات املـــتحـــــدة )46
مليونا( والصني )42 مليونا( وايطاليا )31

مليونا(.

اجـرتهـا "كـوتـش اومنيـوم". ويحـذر واتـكينـز
مـن انه "بــالنــسبـة لـلمــستـهلك فــان اصغـر
بقعـة علــى غطـاء الفـراش تـثيـر االنـطبـاع

بان صيانة الغرفة كلها سيئة".
من جـانـبه يفنـد مـديـر الـسيـاحـة فـردريك
بـيــــاريه هـــذه املـــزاعـم قــــائال ان "شـــوارعـنـــا
ليـست قــذرة وليـس علـينـا ان نخـجل منهـا
وامكـــانـيـــاتـنـــا فـــريـــدة كـمـــا مت بـــذل جهـــود
ضخمة بالـفعل من قبل خبراء الـسياحة".
وقـال "مت اجناز تقدم كـبير" منذ بـداية عام
1994 مع حـملـة "بـوجنـور" )مــرحبـا( الـتي
اطلقتهـا هيئـة الـسيـاحـة لتـوعيـة اخلبـراء
واملـتخـصـصـني بقـــواعـــد حــسـن اسـتقـبـــال
الـسيـاح االجــانب والـتي حلـت محلهـا عـام

االكفاء".
واالدهــى ان نحــو ربع الـفنــادق الفــرنــسيــة
تصنف "قدميـة ومتهالكة" كما تفيد دراسة

باريس : رغم
كونها اول بلد سياحي

يف العالم ال حتظى
فرنسا بسمعة جيدة يف

مجال حسن ضيافة
السياح حيث يبدي

شعبها نوعا من التعالي
والعجرفة يف التعامل

مع الزوار األجانب كما
افاد استطالع للرأي

شمل ستة
آالف شخص.

بون: كشفت رسائل جديدة أللبرت
أيـنــشـتــايـن أن العــالـم األملــانـي الــذي
ارتبط اسمه بالنظرية النسبية كانت
لـه ســـت عــــــشـــيـقـــــــات يـغـــــــدقـــن عـلـــيـه
بـــــالعـــــواطف الـــــزائـــــدة.وقـــــد سلــطـت
اخلطـابـات الـتي نـشــرت الضـوء علـى
جـانـب غيـر معـروف مـن حيـاة العـالم
األملــاني والعالقـات الـتي كـان يقـيمهـا
خارج مـؤسسة الـزواج.وكان أينـشتاين
يقـــضــي أوقــــــاتـــــــا قلـــيلــــــة يف مــنـــــــزله
وحـاضـر يف أوروبـا والـواليــات املتحـدة

إســتــيـال وإثــيـل وتـــــــونــي وعـــــشــيـقــتـه
الــروسـيــة مــارجــريـتــا كـمــا أشــار الــى
ـــــــــــى ـــــــــــاألحـــــــــــرف األول ـــــــــــات ب أخـــــــــــري
فقط.وصرح هـانوخ جـاتفرونـد رئيس
معــرض ألبــرت أينـشتــاين بـاجلـامعـة
العـبــريــة بـــأن مجـمــوعــة اخلـطــابــات
اجلــديــدة تـشـمل لـلمــرة األولــى ردودا
مـن أســــرة أيـنـــشـتــــايـن وتـــســــاعــــد يف
تبــديــد األقــاويل بــأن العــالم احلــائــز
علــى جــائــزة نــوبل كــان بــارد املـشــاعــر
جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــه.
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أيـنـــشـتـــايــن نحـــو سـت نـــســـاء قــضـــى
أوقـــاتـــا مـعهـن وتـلقـــى هـــدايـــا مـنهـن
خـالل زواجـه مـــن إلـــيـــــســـــــا.ويف أوائـل
الـثـمـــانـيـنـــات أعـطـت مـــارجـــوت ابـنـــة
إليـسـا قـرابــة 1400 خطـاب للجـامعـة
العـبــريــة الـتـي ســاعــد أيـنــشـتــايـن يف
تأسيسها غير أن مارجوت طلبت عدم
نــشـــر اخلـطـــابـــات قـبل 20 عـــامـــا مـن
وفـاتهـا. وتـوفـيت مـارجـوت يف الثـامن
من يــوليـو/متـوز عـام 19168ومـن بني
الـنــســــاء الالتـي عــــرفهـن أيـنــشـتـــايـن

الـتـي تــــويف بهـــا عـــام 1955 عـن عـمـــر
نـاهز 76 عامـا. وكتب أينشتـاين مئات
الرسـائل إلى أسرته.وأشـارت خطابات
نـشـرت يف الـســابق إلــى أن زواجه عـام
1903 مــن زوجــتـه األولـــــــى مــيـلــيـفـــــــا
مـاريك أم ابـنيه كـان تعـيسـا وانـفصال
عـــــام 1919 وســـــرعـــــان مـــــا تـــــزوج مــن
قـــــريــبـــته إلــيــــســـــا الــتــي خــــــانهــــــا مع
سـكـــــــرتــيـــــــرتـه بــيــتــي نــيـــــــومـــــــان.ويف
اخلـطــابــات اجلــديــدة الـتـي نــشـــرتهــا
اجلــامعــة الـعبــريــة يف القــدس وصف

خطابــــــــات عاطفيـــــة ألينشتايــــن تكشف
اجلانـــب اللعـــوب يف حيــــاته

مرسحية سويدية ملخرج عريب يف مهرجان آفينيون
صاحب البـيت الذي اشترياه
قـبالة البـحر ليكونـا يف عزلة

سويا.
الــود الـــذي ينـشــأ بـينـه وبني
املــرأة رغم عــدم حــدوث شيء
يخـرب عـالم االثـنني اللـذين
ال يعرف املـشاهـد اذا ما كـانا

متزوجني ام ال.
ووضع املوسيقـى لهذا العمل
املــــــســــــــرحـــي الـلـــبـــنــــــــانـــي زاد
ملــتقـــــى. وســبـق مللــتقـــــى ان
عـمل مع اخملــرج الـــذي يعلق
اهــمــيـــــة كــبــيــــــرة علـــــى هـــــذا
اجلـــــانــب اذ ان "املـــســـــرحــيـــــة
مكتوبـة مثل نوتة موسيقية.
العــمل علـــى املـــوسـيقـــى كـــان
عـنـصـــرا مهـمـــا مـن عـنـــاصـــر

املسرحية".
ويضـيف نبيل األظن انه كان
يجـــب وضع نــــــوتــــــة جتــــســــــد
الـعـــــــــــوالــــم املـــــــــــوســــيـقــــيـــــــــــة
للــمــــســـــرحــيــــــة ألن "لغـــتهـــــا
مـوسيقية للغـاية وال حتتمل

موسيقى أخرى".
ويـــــــــدوم الـعـــــــــرض ســـــــــاعـــــــــة
وعــشـــريـن دقـيقـــة مبــشـــاركـــة
ثـالثـــــــة ممـــثـلـــني يـــنـــتـــمـــــــون
لفـــــــرقـــــــة "الــبـــــــراكـــــــة" الــتــي
يـــديـــرهـــا نـبـيل االظـن مـنـــذ
عــشـــريـن عـــامـــا يف ضـــاحـيـــة
بـــاريــس وقـــدم عـبـــرهـــا عـــددا
مــن االعــمــــــال املـــــســــــرحــيــــــة

املعاصرة.
وقـدم نبـيل االظن مـسـرحيـة
"مهــاجــر بــريــسـبــان" جلــورج
شحـادة قبل عـامني يف لبـنان
يف اطــــــار مهـــــرجـــــان بـعلــبـك
الـــدولـي.كــــذلك قـــدم االظـن
العـــــام املـــــاضــي مــــســـــرحــيـــــة
"عـشية العـرض العام" لـكلير
بـــيــــــشـــي الـعــــــــام املــــــــاضـــي يف
آفيـنيون وسـيعاد تقـدمي هذه
املسـرحيـة يف بـاريـس اعتبـارا
مــن 21 ايلــــول علــــى مـــســــرح

موفتار وملدة ثالثة اشهر.

الـرجل ب "هـو" اما الـشخص
الثـالث الوافـد فيشـار اليه ب

"الرجل".
وتــطــــرح املـــســــرحـيــــة اســئلــــة
كـثيــرة حــول امكـــانيــة حتقق
الـسعادة املطلقة بني حبيبني
بـعـــيـــــــــدا عـــن اآلخـــــــــريـــن كـل
اآلخـــريـن. ويف هـــذه احلـــالـــة
هل تــصــبح الــــوحــــدة سعــــادة
مـــطـلقــــــة ام رعــبــــــاً مـــطـلقــــــاً
ناجتاً عن الذوبان يف اآلخر.
وعـن طـــريقـــة معـــاجلـــة هـــذا
ـــــــــــــــا الــــــنـــــــــص مــــــــــــســـــــــــــــرحــــــي
والسينوغرافيا يقول اخملرج:
"عــملـنـــــا مع املـمــثلــني علـــــى
مـــوسـيقـــى الـكلـمـــات وتـــركـت
املــــســـــرح عـــــاريــــــا مع اضـــــاءة

متالئمة ونهج خاص 
وانــــتـهـج االظــــن اخــــــــــراجــــــــــا
يفـــسـح مجـــــاال للـتـنـــــويع يف
مساحة النص الذي يتضمن
قـــــدرا كــبــيـــــرا مــن الـــصــمــت.
ويقــــول اخملــــرج "الــصـمـت يف
العـــمل كــمـــــا الـكـالم معــبـــــر"
معـبــــرا عـن حــبه لـنــصــــوص
الكــاتـب يــان فــوس وتقــديــره
ل"الـتــــرجـمــــة الـــــرائعــــة الــــى
الفــــرنـــسـيــــة".   ويحـكـي عـن
املـسرحية معتبرا انها تنتمي
الى نوع الدرامـا البورجوازية
"لـكن شـيئــا فـشـيئــا يــدخـلنــا
الكاتب من خاللهـا الى عمق
الـكــــائـن لـتــصـــــور بعـيــــد عـن
اللغــة البـورجـوازيـة يف قــالب
وجــــــودي قـــصــــــة مـــتحــــــابــني
يــشتـريـان بـيتـا يف الــريف يف
محــاولــة لـتكـــوين يـــويتـــوبيــا
الــوجــود املـنعــزل".    ويــشيــر
نــــبــــيـل األظــــن الــــــــــــى ان كـل
احــــداث املـــســــرحـيــــة تـتـم يف
احلـــــــاضــــــــر "نحـــن ال نعـــــــرف
شيئا عن ماضي الشخصيات
وتــــــاريـخهــــــا" لـكــن حــــــاضــــــر
الــــــــشـخــــــصــــيــــتــــني يـخــــتـلـف
بــدخــول "الـــرجل" الــذي هــو
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