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جاء الرجال والن�ساء باملئات، اأينع على اأياديهم هدوء تلك املدينة 
الهانئة فرًحا، اإذ تدفق يف عروقها زخم ال�سباب، يدفعه النب�ض 

الفتي للم�ساركني من كل االأعمار. على اأنغام مئات االآالت املو�سيقية 
و»طقطقة القباقيب« وجلجلة االأجرا�ض، غزوا املدينة، جالبني معهم 

البهجة التي علت وجوه الزائرين وامل�ساهدين اإذ �ساد جو احتفايل 
عبق فيه التاريخ واالأدب، وحكيت فيه احلكايات عن االأزمنة الغابرة 
باأفراحها واأحزانها. جاوؤوا لالحتفال باالأول من مايو والإعادة تقليد 

احتفايل ا�ستهرت به مدينة روت�س�سرت منذ اأربع مئة �سنة. ولهذه 
املنا�سبة تدفق اإىل املدينة االآالف من الزائرين لال�ستمتاع بهذا 

املهرجان الفريد. ومهرجان هذه ال�سنة هو الواحد والثالثون منذ 
�سنة 1981 عند اإعادة تكري�سه مهرجاًنا �سنوًيا. وقد �سارت الفرق 

الفنية يف ال�سارع الرئي�ض يف مواكب وم�سريات ارتدى اأع�ساوؤها 

الثياب املزخرفة والقبعات الغريبة واملزدانة بالزهور، وربط راق�سو 
»املوري�ض« االأجرا�ض حول اأرجلهم لت�سيف وقًعا جمياًل تناغم مع وقع 

املو�سيقا من اأدوات مو�سيقية من القرون املا�سية. وقد رافق املهرجان 
ويف حديقة قلعة روت�س�سرت مدينة لالألعاب ومعر�ض ومن�سات بيع 

التذكارات. وتنت�سر املطاعم املختلفة على جانبي ال�سارع العام. 
فهناك مطعم »دون فين�سنزو« االإيطايل، »توب�ض« االإجنليزي، 

ف�ساًل عن املطاعم الهندية وال�سينية والتايلندية ومطاعم اخلدمة 
ال�سريعة. كما تنت�سر خالل املهرجان من�سات بيع الطعام، اإذ تداعب 
اأنوف الزائرين رائحة ال�سواء والب�سل املقلي التي تعبق بها من�سات 

بيع »الهوت دوغ« والهمربجر. اأما املثلجات املختلفة على املن�سات 
املزخرفة فتهافت على �سرائها ال�سغار والكبارعلى ال�سواء.

احتفاالت فريدة

يغزون مدينة روتشستر
»كناسـو المداخن« 

نظرة إلى الوراء
عرف عن مدينة روت�س�سرت من منطقة »ميدواي« يف مقاطعة »كنت« االإجنليزية، 
تربعت  حيث  ديكنز«،  »ت�سارلز  امل�سهور  االإجنليزي  الكاتب  با�سم  ارتباطها 
�سخ�سيات ق�س�سه التي دارت معظم اأحداثها يف اأماكن معروفة من املدينة. 
مير يف مدينة روت�س�سرت الواقعة يف جنوب �سرق لندن نهر ميدواي، وهو الثاين 
من ناحية االأهمية بعد نهر التيمز. والنهر يحوز اأهمية يف تاريخ الطريان، اإذ 
ا�ستخدمه االإخوة »�سورت« ، منذ �سنة 1913 حتى نهاية احلرب العاملية الثانية 
يف اختبار الطائرات العائمة واإطالقها وهبوطها. وقد تعاون االإخوة »�سورت« 
مع االأمريكيني االإخوة »رايت« يف تطوير �سناعة الطريان واأ�س�سوا اأول �سركة 
يف العامل ل�سناعة الطائرات. واملدينة مقر قلعة روت�س�سرت النورمانية التي 
تعود جذورها اإىل �سنة 1066 ميالدية. والقلعة من اأف�سل القالع املحفوظة 
اإىل يومنا هذا. وهي خري جت�سيد لفن العمارة النورمانية، وتعد واحدة من 
اأعلى القالع يف بريطانيا، اإذ ي�سل علو اأحد اأبراجها اإىل 35 مرًتا، وت�سل 
�سماكة بع�ض جدرانها اإىل ثالثة اأمتار ون�سف. كما اأن املدينة مقر كاتدرائية 
تعد  والتي  النورمان،  اإىل �سنة 1083 يف عهد  تعود بداياتها  التي  روت�س�سرت 

اليوم الثانية من حيث االأهمية لكني�سة اإجنلرتا بعد كاتدرائية كانرتبري.
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يف اأجواء هذه املدينة ومنذ اأربع مئة �سنة 
ولد تقليد احتفال »كنا�سو املداخن«. 

عندها كان االأطفال ي�ستخدمون 
لكنا�سة املداخن ال�سيقة التي تت�سع 
فقط لالأج�ساد ال�سغرية التي تن�سل 

اإليها كي تنظف �سعوًدا ونزواًل جدران 
املداخن ال�سوداء، وتخرج منها مطلية 

بال�سخام وب�سواد الدخان والرماد، 
وذلك مقابل اأجر زهيد جًدا ويف 

ظروف حياتية و�سحية �سعبة للغاية. 
وكان االأطفال يعملون طوال ال�سنة ما 
عدا االأول من مايو، اإذ كانوا يحتفلون 

يف ال�سوارع للتعبري عن فرحهم بيوم 
عطلتهم الوحيد، ي�ستهلونه عند الفجر 

باإيقاظ »جاك االأخ�سر« الذي يرمز اإىل 
عجلة احلياة. وهو يف امل�سريات �سخ�ض 
غطى راأ�سه وج�سمه باالأغ�سان الطرية 

واأوراق االأ�سجار و�سار اأمام راق�سي 
»املوري�ض«، وهي الرق�سات ال�سعبية 

لهذه االحتفاالت. يف ذلك الزمن عرف 
عن حوادث خطف االأطفال من قبل 

كنا�سني بالغني، وذلك ال�ستخدام االأطفال 
يف عمل كنا�سة املداخن وا�ستغاللهم 

لربحهم اخلا�ض. وقد كتب ت�سارلز ديكنز 
عدًدا من الق�س�ض عن جتربة االأطفال 

ا  ومعاناتهم يف تلك احلقبة، خ�سو�سً
يف كتابه »اأوليفر توي�ست«. وقد كتب عن 

كنا�ض مداخن �سرير يدعى »غامفيلد« 
كان قد ت�سبب يف موت ثالثة اأطفال يف 

املداخن، اإذ حاول ا�ستخدام »اأوليفر« يف 
املهنة ذاتها. وقد عانى »ديكنز« نف�سه 

الظروف ال�سعبة خالل عمله كطفل يف 
الثانية ع�سرة من عمره يف اأحد املعامل 

عندما تغريت ظروف حياة عائلته 
الرغدة لدى دخول والده ال�سجن عند 

اإفال�سه. وقد اأثرت جتربته ال�سخ�سية 
يف نف�سيته وموا�سيع كتبه. وقد �ساهمت 
كتابات »ت�سارلز ديكنز« يف اإلقاء ال�سوء 

على معاناة االأطفال وعلى اإ�سدار 
القوانني املتعلقة بعمالة االأطفال. ففي 

الع�سر الفيكتوري بداية القرن التا�سع 
ع�سر والثورة ال�سناعية، كانت الطبقة 

الفقرية معدمة وكان االأطفال منهم 
منذ عمر الثالث �سنوات يجربون على 

كيف تصل إلى مدينة 
روتشستر؟

من مطار لندن هيرثو، ميكن اأخذ تاك�سي مبا�سرة 
ميكن  �سعًرا  لالأوفر  ولكن  باوند،   120 نحو  بتكلفة 
اأخذ  ومنها  فيكتوريا،  حمطة  اإىل  »التيوب«  اأخ��ذ 
القطار اإىل روت�س�سرت بتكلفة ال تزيد على 25 باوند 

ب�سكل عام.

الفنادق
فنادق  م��ن  ع��دد  روت�س�سرت  يف 
االأرب��ع��ة جن��وم وال��ث��الث��ة جنوم 
م��ث��ل ف��ن��دق »ب���ردج���وود م��ان��ور« 
اإ�سافة  ورام��ادا،  اإن  والهوليداي 
ال�سغرية  النزل  من  الكثري  اإىل 

االأوفر �سعًرا.

كناسو المداخن 

العمل. وكانت النظرة لكنا�سي املداخن على اأنهم 
اأ�سخا�ض �سريرون وجمرمون. ومع الوقت تغريت 

ا  تلك النظرة لتظهر كنا�سي املداخن اأ�سخا�سً
ر�سيقني ومرحني كما �سورهم 

»والت ديزين« يف فيلم »ماري بوبنز« برق�ساتهم 
الرائعة فوق اأ�سطح املنازل. ومع اندثار هذه 

املهنة مبفهومها القدمي اأ�سبح احتفال االأول من 
مايو من الفولكلور ال�سعبي الذي يج�سد تلك 

احلقبة برومان�سية ذات طابع مرح و�ساخر. 
وخالل االأعوام ت�سكلت الفرق ال�سعبية لتقدم 
رق�سات رائعة على اإيقاعات مو�سيقية حتكي 

حكايات تلك احلقبة وكاأنها عيد �سنوي 
للعمال عرب عن مزيج من االأفكار والتقاليد 
جاءت لتكر�ض مهرجاًنا اتخذ له م�سرًحا يف 
ال�سارع الرئي�ض لروت�س�سرت، مدينة ت�سارلز 

ديكنز، وهو يعد من اأهم املهرجانات يف 
اإجنلرتا.

مهرجان »كنا�س�و املداخن« ثالثة اأيام 
يف املدينة، نبع من االألوان، وبركان من 

الفن واالإبداع، وفر�سة التفوت ملتعة الفكر 
واحلوا�ض.

ومن املهرجانات االأخرى يف املدينة، ت�ست�سيف 
روت�س�سرت يف �سهر يونيو من كل �سنة مهرجان 
»ت�سارلز ديكنز« ومن خالله تبعث �سخ�سيات 

ق�س�سه اإىل احلياة من خالل فنانني ودراميني 
ي�سخ�سون تلك احلكايات. اأما يف �سهر يوليو 

فت�ست�سيف قلعة روت�س�سرت »مهرجان القلعة 
الفني«. وتختتم ال�سنة مبهرجان امليالد يف 

�سهر دي�سمرب. 
مدينة روت�س�سرت مق�سد �سياحي جدير 

با�ستك�سافه ملهرجاناته وتاريخه ولطبيعته 
اخلالبة.


