بطة تقود فراخها حديثة الفقس في متنزه وسط
(أ.ف.ب)
مدينة فرانكفورت االلمانية ،أمس.
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مليونيرة بريطانية
ّ
تزوج "دميتين" في
فندق شهير باألقصر!
األقص���ر  -مصر  -د ب أ :ش���هد فندق
شهير في مدينة األقصر بصعيد مصر،
حفل زفاف غريب���ا ومثيرا ،حيث أقامت
المليونيرة البريطاني���ة كلوديا براون،
حفل زفاف لـ "دميتين" على شكل دب.
وحجزت المليونيرة للدميتين جناحا
ملكي���ا بالفندق ،وأقامت حفال س���اهرا
بمش���اركة أصدقائها المقربين الذين
حض���روا م���ن بريطاني���ا إل���ى األقصر
لمش���اركة صديقتهم ف���ي احتفالها
بزفاف عروس���يها ،وتقدي���م التهنئة
للعروسين الدميتين.
المليوني���رة البريطاني���ة ،أنفق���ت
عشرات اآلالف من الجنيهات المصرية
عل���ى حف���ل الزف���اف ونفق���ات إقامة
العروس���ين والمدعوين ،ف���ي الفندق
الفاخ���ر المطل على نهر النيل ،وأصرت
على أن يقيم العروسان في ذات الجناح
الذي أقام به الرئيس الفرنسي االسبق
نيكوال س���اركوزي برفقة زوجته عارضة
األزياء ومغنية األوب���را اإليطالية كارال
بروني.
وتش���تهر مدينة األقصر باستضافة
الكثير م���ن أثرياء العالم ومش���اهيره
ونجومه وكبار ساسته ،والذين يفدون
في زيارات سرية وأخرى معلنة ،لزيارة
آثار المدينة ،مثل األميرة الراحلة ديانا
وعارضة األزياء الشهيرة ناعومي
كامب���ل وبطل���ي فيل���م تايتاني���ك،
ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

ُ
مهرجان رام الله للرقص المعاصر يطلق
ويعد بـ "مساحات غير تقليدية"
فعالياتهِ ..

كتب يوسف الشايب:

أعلنت سرية رام الله األولى ،في مؤتمر صحافي ،أمس ،إطالق فعاليات الدورة
الثالثة عش���رة لمهرجان رام الله للرقص المعاصر ،حيث أشار مدير المهرجان
خالد عليان إلى أن فعالياته ستتواصل ما بين التاسع عشر والتاسع والعشرين
من الش���هر الجاري في ع���دة مواقع (القدس ،رام الل���ه ،بيرزيت ،عنبتا ،ومخيم
بالطة) ،بمش���اركة خمس عش���رة فرق���ة ،بينها ٌ
أربع فلس���طينية تقدم اثنين
وعشرين عرضًا ،حاملة ثيمة "مساحات غير تقليدية".
ويتضم���ن المهرجان ،وفق عليان ،أنش���طة عدة ،منها :عروض في مس���ارح
مغلقة ،وس���احات عامة ،ومتاحف ،وعروض لراقصين م���ن ذوي اإلعاقة ،وورش
عم���ل في الرق���ص ،ومؤتمر الرق���ص والمجتمع ،وعروض أف�ل�ام رقص ،وإنتاج
عرض فلس���طيني فرنسي مشترك بين سرية رام الله األولى وفرقة (،)NGC25
وتقديم عرض خاص في االفتتاح مهدى إلى روح الشاعر الكبير محمود درويش
لمناسبة اختياره الشخصية الثقافية العربية للعام .2018
وكان المؤتمر الصحافي انطلق برس���الة متلفزة من الفنانة التونس���ية نوال
اس���كندراني أش���ارت فيها إلى أنها وفرقته���ا كانوا يع���دون العدة لتقديم
عرضه���م الجديد في مهرج���ان رام الله للرقص المعاص���ر ،لكن "االحتالل قرر
العك���س"  ..وقالت :قررنا أن نقدم الع���رض في ذات اليوم وفي ذات الوقت في
تونس ،تحت شعار "صمود  ..وجود  ..مقاومة".
وقال وزير الثقافة د .إيهاب بسيسو :عنوان مهرجان رام الله للرقص المعاصر
هذا العام "مس���احات غير تقليدي���ة" ،وهو ما يحيلنا إل���ى الكثير من التأمل،
فالكثير من مفردات الحياة في فلس���طين غي���ر تقليدية ،فتفاصيل يومياتنا
تح���ت االحتالل تخرج عن المألوف والطبيعي" .. ،مس���احات غير تقليدية" هي
تتمة لرس���الة الصمود والتحدي التي يحاول شعبنا دائمًا توظيفها في سياق
حيات���ه اليومي���ة ،بحيث نخرج من الغ���رف المغلقة إلى الش���وارع والفضاءات
العامة في المدن والقرى والمخيمات ،لنقول بأنه رغم كل سياس���ات االحتالل،
فإن شعبنا قادر على ممارسة حقه في الحياة ،بل ويوظف توقه لحياة طبيعية
في إطار مشروعه النضالي ضد االحتالل.
وش���دد بسيس���و :في العام الماضي ،وحين أعلنا عن إط�ل�اق المهرجان ،كان
األس���رى األبطال يخوضون صمودًا أس���طوريًا في إضرابهم عن الطعام ،ولذلك
ش���ددنا على أهمية اس���تمرار فعاليات المهرجان ،لتصل رس���الة األسرى عبر
الفرق التي تصل للمش���اركة فيه عربية وأجنبية لتعمم رس���الة أس���رانا ،وفي
ه���ذا العام يأتي مهرجان رام الله للرقص المعاصر بعد قرار ترامب باالعتراف
بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقل الس���فارة األميركية إل���ى القدس ،كما يأتي

جانب من المؤتمر الصحافي.

في الذكرى السبعين لنكبة شعبنا ،وفي ظل إعالن الشاعر
الكبير محمود درويش الشخصية الثقافية العربية للعام
 .. 2018االستفادة من الدورات السابقة للمهرجان والبناء
عليها هذا العام أمر مهم وحيوي ،ليشكل مساحة للعمل
والحوار مع أصدقاء فلس���طين حول العالم إلطالعهم على
حيواتنا ويومياتنا.
وش���ن وزير الثقافة هجومًا على سياس���ة االحتالل في
اس���تصدار تصاري���ح المبدعي���ن الع���رب القادمين إلى
فلس���طين للمش���اركة في مختلف الفعالي���ات الثقافية
عل���ى تنوعها ،والت���ي "يحاول من خالل ممارس���ة نوع من
أن���واع الوصاية على من يدخل ومن يخرج إلى فلس���طين،
فاالحت�ل�ال يح���اول أن يعطل م���د جس���ور التواصل بين
فلس���طين ومحيطها العربي وعمقها اإلنساني ،فالسجان
هنا يريد أن يفرض على السجين َمن وكيف ومتى يدخل
ويخرج ِمن وإلى فلسطين" ،مشيدًا بإدارة المهرجان وغيره
من المهرجان���ات على االس���تمرار رغم عدم اس���تصدار
التصاريح الالزمة للعديد من الفرق.

نال في األسبوع األول لعرضه  19مليون دوالر من اإليرادات.
وتبعه في المرتبة الرابعة بتراجع مركزين عن األس���بوع الفائت فيلم
الخيال العلمي الجديد لس���تيفن سبيلبرغ بعنوان "ريدي بالير وان" عن
مراهق يتناس���ى العالم الكئيب ال���ذي يعيش فيه العام  2045ليغوص
في عالم افتراضي مفعم بالمغامرات والمخاطر.
ونال الفيلم في األس���بوع الثالث لعرضه إي���رادات قدرها  11,2مليون
دوالر ( 114,6مليون دوالر في ثالثة أسابيع).
وف���ي المركز الخامس ح���ل الفيل���م الكوميدي الموج���ه للمراهقين
"بلوكرز" من بطولة جون س���ينا وليس���لي مان ،مع إي���رادات قدرها 10,3
مليون دوالر ( 36,9مليون دوالر في أسبوعين).
أم���ا المركز الس���ادس فكان من نصي���ب "بالك بانثر" ،وه���و فيلم االبطال
الخارقين الذي حقق افضل العائدات حتى االن في تاريخ الواليات المتحدة.
وق���د تراجع هذا العمل مرتبتين عن األس���بوع الفائت محققا إيرادات
قدرها  5,3مليون دوالر ( 673,8مليون دوالر في تسعة أسابيع).

بدوره ش���دد موس���ى حديد ،رئيس بلدية رام الله ،على
أهمية الش���راكة ما بين ال���وزارة والبلدية والمؤسس���ات
الثقافي���ة والفنية ف���ي دعم المهرجان وس���رية رام الله
وبقية المؤسسات العاملة في الثقافة بالمدينة ،الفتًا إلى
اهتمام البلدية في إحداث تنمية ثقافية ،فال يمكن نجاح
أية تنمية على مس���توى الوطن ما ل���م تترافق مع تنمية
ثقافية حقيقية في مختلف محافظات الوطن.
وينظم المهرجان بالش���راكة مع بلدية رام الله ،وبدعم
من وزارة الثقافة الفلسطينية ،ومؤسسات أجنبية وعربية
ومحلية متعددة بينها االتحاد األوروبي ،وشركة الوطنية
موبايل ،ومؤسسة عبد المحسن القطان ،وشركة المشروبات
الوطنية ،ومؤسس���ة منى وباسم حش���مة ،وفندق جراند
بارك ،وبالتعاون م���ع وزارة الثقافة اإليطالية ،والقنصلية
الفرنسية العامة ،والمجلس الثقافي البريطاني ،والمسرح
الوطني الفلس���طيني ،ومتحف محمود درويش ،ومس���رح
نسيب شاهين في جامعة بيرزيت ،ومعهد إدوارد سعيد
الوطني للموسيقى.

وتاله في المرتبة الس���ابعة فيلم "آيل اوف دوغز" بتقدم ثالثة مراكز
عن األس���بوع الفائت ،إذ حق���ق إيرادات قدرها  5ماليي���ن دوالر ليصبح
مجموع عائداته  18,5مليون دوالر في أربعة أسابيع.
وحل ثامن���ا فيلم "آي كان أونلي ايماجن" ال���ذي يروي مغامرات فرقة
روك مس���يحية محققا  3,8مليون دوالر .وقد بلغت ايرادات الفيلم حتى
اآلن في اميركا الشمالية  75مليون دوالر في خمسة أسابيع في حين انه
كلف سبعة ماليين فقط.
المرتبة التاس���عة ما قبل األخيرة في هذا الترتيب نالها فيلم "تايلر
بيريز اكريموني" محقق���ا  4,8مليون دوالر ( 37,9مليون دوالر في ثالثة
أسابيع).
ويتمحور هذا العمل على زوجة تتملكها رغبة جامحة في االنتقام.
وفي ختام هذا التصنيف ،حل فيلم "تش���اباكويديك" عاشرًا بتراجع
ثالثة مراكز عن األس���بوع الفائت مع إيرادات قدرها ثالثة ماليين دوالر
( 11مليون دوالر في أسبوعين).

طفل ألماني يكتشف كنزًا تاريخيًا عائدًا لملك دنماركي شهير
برلي���ن  -ألماني���ا  -أ ف ب :عثر فتى في الثالثة عش���رة من العمر
هاو في جزيرة روغن األلمانية على كنز "فريد" ربما كان
وعال���م آثار ٍ
عائدًا للملك هارالد الذي أدخل الديانة المسيحية إلى الدنمارك.
ويتأل���ف هذا الكنز من مئات القطع والآللئ ومن ميولنير (مطرقة
اإلله ثور) والحلي والخواتم المكسورة ،بحسب ما ذكرت وكالة األنباء
األلماني���ة (د ب أ) األلمانية أمس نقال عن عالم اآلثار الهاوي رينيه
شون ومكتب علم اآلثار اإلقليمي.
وقد اكتش���ف ش���ون والتلميذ لوكا ماالشنيتسشنكو قطعة في
كانون الثاني باالس���تعانة بجهاز لكش���ف المعادن في حقل قرب
منطقة شابروده في جزيرة روغن في بحر البلطيق ،وعمدت السلطات
المحلية إلى نبش الكنز يومي  14و 15نيسان.
ويب���دو أن حوالى مئة قطعة تعود إل���ى عصر مملكة هارالد األول
( )987 - 910وهو ملك توحي���دي رفض معتقدات الفايكينغز وبدأ
نشر الديانة المسيحية في الدنمارك.
كذل���ك عثر على قطع أقدم مصدره���ا مناطق أبعد خصوصا عملة
معدنية من عصر الدولة األموية تحول إلى جوهرة يعود للعام .714
وتع���ود القطع األح���دث إلى ثمانين���ات القرن العاش���ر ما يدفع
لالعتقاد بأن ه���ذا الكنز أخفي على يد المقربي���ن من هارالد األول
ال���ذي عمد بعد خس���ارته المعرك���ة ضد ابنه س���نة  986للفرار إلى
منطقة بوميرانيا التاريخية على س���واحل البلطيق حيث توفي بعد
عام وفق ما ّ
تبينه األعمال األدبية العائدة للقرن العاش���ر ،بحس���ب
وكالة األنباء األلمانية.
وق����ال رئيس علم����اء اآلثار في منطق����ة ميكلمبورغ  -بوميرانيا الش����رقية

زياد خداش
هزت صيحة الطفل صمت الحافلة ،متس���لقة ذهن السائق الخمسيني
الشارد وشاقة نعاس الركاب إلى نصفين.
(هيو القطار بابا ،هيو القطار بابا).
ص���اح الطفل الجالس في حضن أبيه ،وهو يش���ير إل���ى قطار يمر ،وظل
السائق الذي كان يفكر في تلك اللحظة في زيارة قبر والده ( الواقع قرب
سكة حديد) ينظر إلى حيث القطار فال يرى شيئا.
(هيو القطار بابا هيو القطار).
على مدى ربع س���اعة ظل الطف���ل يصرخ على قطار طوي���ل ما زال يمر
والسائق والركاب ينظرون وال يرون شيئًا.
هبط الركاب كلهم في محطة الحافلة األخيرة ،عدا السائق والصرخة!
(هيو القطار ،بابا هيو القطار).
في ليل محطة الحافالت المتأخر بعد نوم الركاب والمدينة قاد السائق
حافلت���ه براكب واحد هو صرخ���ة الطفل باتجاه المكان الذي أش���ارت له
الصرخة.
هل أستطيع استعارة صرخة طفلك لليلة واحدة يا سيدي؟
ً
س���أل السائق األب .فكر األب طويال قبل أن يسلمه صرخة طفله مشفقًا
عليه.
(هيو القطار بابا هيو القطار).
قطع السائق آالف الكيلومترات ولم يصل للقطار.
وظلت الصرخة تش���ير إلى مكان ما؛ والس���ائق الخمس���يني يصدقها،
ويمضي في طريقه.
سنوات عديدة من :الشوارع البعيدة ،والمدن ،واليأس ،والليل ،والدول،
وصلت إليها الحافلة دون جدوى.
(هيو القطار يابا هيو القطار هيو هيو يابا).
مات السائق والركاب واآلباء والمدينة والحافالت والقطارات.
وحده���ا الصرخة ظلت حية تتنقل من مدينة إلى أخرى تش���ير لركاب
جدد وسائقين آخرين إلى قطار ال يمر.

ّ
عقار مناعي يقلل أورام سرطان الرئة بعد الجراحة

"رامبايج" يتصدر إيرادات السينما األميركية
واش���نطن  -الواليات المتحدة  -أ ف ب :تصدر فيل���م الحركة الجديد
"رامباي���ج" مع دواين "ذي روك" جونس���ون إيرادات ش���باك التذاكر في
صاالت السينما األميركية الش���مالية لهذا األسبوع مطيحا فيلم الرعب
"ايه كوايت باليس" صاحب المركز األول األسبوع الماضي.
وي���روي ه���ذا الفيل���م الجدي���د المس���توحى م���ن لعب���ة فيديو في
التسعينيات قصة الصداقة بين ش���خصية يؤدي دورها ذي روك وقرد
غوريال أبيض يقع ضحية تجارب جينية يتعاونان ضد صيادين يريدون
القضاء على الكوكب.
وحصد ه���ذا الفيلم الطويل للكندي براد بيتون  34,5مليون دوالر في
األس���بوع األول لعرضه في صاالت السينما متصدرًا تاليا إيرادات شباك
التذاكر أمام فيل���م "ايه كوايت باليس" الذي حق���ق  32,6مليون دوالر
( 99,6مليون دوالر في أس���بوعين) بحس���ب أرقام مؤقتة نشرتها شركة
"اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وفي المركز الثالث عمل جديد بعنوان "تروث أور دير" وهو فيلم رعب

قطار في صرخة!

نماذج من الكنز.

ديتليف يانتسن "كنز شابروده اكتشاف فريد من نوعه".
وكانت حلي عائدة للفترة عينها اكتش���فت في
مكان قريب على جزيرة هيدنسي في نهاية القرن

(أ.ف.ب)

التاسع عشر .ويعتبر المؤرخون في المنطقة أيضا
أن هذه القطع الثمينة قد تكون أخفيت خالل فرار
الملك.

األناضول :أفادت دراس���ة أميركية حديثة ،أن عقارًا تم
اعتماده لعالج أنواع متعددة من الس���رطان أثبت فاعلية
ف���ي تقليل حجم أورام س���رطان الرئ���ة ،وتقليل معدالت
االنتكاسة بعد الجراحة.
الدراس���ة أجراها باحثون بمركز "جونز هوبكنز سيدني
كيميل للس���رطان" في أميركا ،ونش���روا نتائجها في عدد
اول م���ن امس ،من دوري���ة (New England Journal of
 )Medicineالعلمية.
وأوضح الباحثون أن دراس���تهم اختب���رت فاعلية عقار
"نيفولوم���اب " ( ،)Nivolumabوه���و أح���د العالج���ات
المناعية ،التي تعمل على تقوية جهاز المناعة الشخصي
للمصاب ،الذي يقضي بنفس���ه على الخاليا الس���رطانية
الجديدة ،وبالتالي يمنع نمو الورم الخبيث.
وكان الهدف من الدراس���ة رصد فاعلية العقار ،الذي تم
ً
إعطاؤه إلى  20مريضا بس���رطان الرئ���ة تلقوا جرعتين من
العقار قبل جراحة إزالة أورام الرئة.
وخض���ع المرضى لعملي���ة إزالة أورام الرئ���ة بعد تلقي
العق���ار ،وعند المتابعة بعد الجراحة ،كان  16من أصل 20
ً
مريضا على قيد الحياة ولم تحدث لديهم انتكاسة ،حيث
لم ينتشر الورم مرة أخرى لديهم.
وش���هد  3مرضى انتكاس���ة وعودة لل���ورم ،فيما خضع
المريضان الباقيان إلى مزيد من الجرعات العالجية ،لوقف
انتشار الورم.
وق���ال الدكتور درو ب���اردول ،قائد فري���ق البحث إن حوالي
 %50من مرضى سرطان الرئة الذين تجرى لهم عمليات إزالة
الورم ،تحدث لديهم انتكاسة ويعود إليهم الورم مرة أخرى.

وأضاف إن الخالي���ا التائية ،وهي الخاليا المناعية التي
تلعب ً
ً
رئيس���يا في مهاجمة الخاليا السرطانية ،يتم
دورا
تنش���يطها عب���ر العقار قبل إج���راء جراحة إزال���ة األورام
الس���رطانية ،وهذه العملية تلع���ب دورا فعاال في تقليل
االنتكاسة وعودة انتشار الورم في الرئة مرة أخرى.
وعام  ،2014أجرى مركز الدراسات السرطانية في مدينة
س���يدني ،تجارب س���ابقة على عقار "نيفولوماب" ،وخضع
للتجارب  107مرضى بسرطان الجلد ،منهم  %80انتشرت
األورام ف���ي جس���مهم ،وأكثر من نصفه���م خضع للعالج
بعقاقير وطرق أخرى ،لكن دون نتيجة.
ّ
وكش���فت نتائ���ج االختب���ارات تقلص حجم ال���ورم إلى
النصف لدى  33مريضا ،وتوقف نمو األورام لدى  7منهم.
وفي  ،2016كشفت دراسة بريطانية أن عقار "نيفولوماب"
أثبت فاعلية في عالج سرطان الرأس والعنق ،عبر كبح نمو
األورام الخبيثة ،بالمقارنة مع العالج الكيماوي.
وكانت هيئة الغ���ذاء والدواء األميركية ( )FDAاعترفت
بدواء "نيفولوم���اب" في عام  ،2006بوصف���ه دواء جديدًا
للسرطان ألغراض بحثية.
وتم اختب���ار عقار "نيفولوم���اب" ع���ام  ،2014بالواليات
المتح���دة ،على مرض���ى س���رطانات الرئة ،البروس���تات،
القولون ،الخاليا الكلوية ،وسرطان الجلد ،وأظهرت النتائج
اس���تجابة لما يقرب من  %30من الحاالت ،س���واء باختفاء
السرطان أو تقلصه بنسبة معينة.
وحس���ب منظمة الصحة العالمية ،فإن مرض السرطان،
يعد أحد أكثر مس���ببات الوفاة حول العالم ،بنحو  %13من
مجموع وفيات سكان العالم سنويًا.

مقطوعات موسيقية تبهج مستخدمي
قطارات األنفاق المكتظة في طوكيو
طوكيو  -اليابان  -أ ف ب :يس���تمع ماليين اليابانيين
إلى أغني���ات مينورو موكايا يوميا غي���ر أن قلة منهم
فق���ط تعرف اس���مه ...فهذا الرجل يؤل���ف مقطوعات
موس���يقية قصيرة تضفي بعض البهجة على يوميات
مستخدمي قطارات األنفاق المكتظة في طوكيو.
ولدى سؤاله عن عدد المقطوعات التي ألفها ،يتردد
هذا العضو الس���ابق في فرقة للجاز البالغ من العمر 61
عام���ا قليال ليجيب بعدها إث���ر معاينته قائمة يمدها
به مساعد له "170؟ ماذا؟ لقد ألفت  170مقطوعة .هذا
غير ممكن".
هذه النغمات المعروفة باس���م "هاس���ها ميلودي"
متداول���ة عل���ى نطاق واس���ع في األرخبي���ل لدرجة أن
الس���كان ما عادوا يعيرونها انتباها ،غير أنها غالبا ما
تستوقف السياح عند كل انطالقة قطار.
ولموكايا معجبوه إذ إن حس���ابه على "تويتر" له أكثر
م���ن  34ألف متابع ،كما أنه يحي���ي حفالت في قاعات
تعج بالحضور ُ
ومنع م���ن تقديم عروض في حي غينزا
الراقي منذ أن تسببت إحدى حفالته بفوضى عارمة.
ويتحدث المؤلف الموسيقي لوكالة فرانس برس عن
األصداء االيجابية بش���أن الموس���يقى التي يؤلفها إذ
توصف بأنها "مفيدة للصحة بعد العمل وتثير الدفء
في النفوس" بعد رحلة مضنية إلى المكتب.
كما أن ه���ذه النغمات تؤدي دورًا ضامنا لـ"س�ل�امة"
المس���افرين" .ويقول موكايا" :عندما يس���مع الركاب
النغمة ه���م يعلمون أن األبواب ليس���ت على وش���ك
اإلغالق" ما يعني أن أمامهم متس���ع من الوقت لركوب
القطار من دون االستعجال.
وبفضل هذه النغمات المخصصة لش���بكات المترو،
نجح مينورو موكايا في جمع شغفيه وهما الموسيقى
والقطارات .ويض���ع هذا الموس���يقي مقصورة قيادة
قطار بحجم واقعي في مكتبه.
وق���د ظهر اهتمامه بالقطارات منذ س���ن الثامنة مع
إطالق القطارات اليابانية الس���ريعة المعروفة باس���م
شينكانسن قبل أسبوع من دورة األلعاب األولمبية في

 .1964ويس���تذكر موكايا قائال" :كان لدي انطباع بأني
في عالم من الخيال العلمي".
وبعد ثالثة وعش���رين عاماّ ،
طور إح���دى أولى ألعاب
الفيدي���و لمحاكاة القط���ارات ،ما جذب انتباه أس���ماء
كبي���رة في القطاع مثل "س���وني" مبتكرة ألعاب "بالي
ستايش���ن" كما أن ش���ركات للقط���ارات رأت في هذه
اللعبة أداة مذهلة لتدريب سائقيها.
وفي الفترة عينها تقريبا ،في  ،1986رأت أولى نغمات
"هاسها ميلودي" ويعني اسمها حرفيا "نغمة انطالق
القطار" النور في ظل سعي الشركات إلى التمايز.
ويوض���ح المتح���دث باس���م هيئة قط���ارات األنفاق
ف���ي العاصمة اليابانية موتوكي يوش���يدا "ألفنا هذه
المقطوعات البس���يطة كي يش���عر ال���ركاب بالتعلق
بشركتنا".
وتركت الصاف���رات المدوية مكانه���ا ألنغام مريحة
أكث���ر تمتد على س���بع ثوان كحد اقصى ،في ش���بكة
للنقل تعتمد على الدقة في المواعيد وتتميز بانتظام
مذهل.
ويؤك���د مين���ورو موكاي���ا أن كل أغني���ة تخبر قصة
صغيرة رغم قصر مدتها.
وف���ي كيوتو العاصمة الس���ابقة لالمبراطورية ،تبدو
النغمات المس���تخدمة في شبكة النقل "أكثر احتراما
للثقافة اليابانية".
ُ
وف���ي محطة ش���يبويا في طوكيو ،تب���ث في المقابل
المقطوعة األش���هر للمؤلف والتي تتس���م بنغماتها
الحماسية التصاعدية.
ّ
وتذكر نغم���ات أخرى بالتاريخ المحل���ي للبالد .ففي
محطة تاكادانوبابا مهد ش���خصية "اس���ترو بوي" من
قصص الكرت���ون اليابانية (المانغ���ا) ،توجه مقطوعة
موسيقية تحية لهذه الش���خصية من خالل استعادة
الشارة الخاصة بهذا العمل من الرسوم المتحركة.
ومع التمعن في س���ماع النغمات المختلفة لكل خط
للقطارات ،يالحظ المرء أنها تش���كل أغنية كاملة في
حال جمعها واحدة مع األخرى.

