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 الحیاة كـ لوحة تنتظر األلـوان لتغدو اكثر جمال

 نولــد ولوحة حیاتنا بیضاء نقیة ..
 منا من یحولھا الى الســــواد..

 
 ومنا من یحافظ على نقائھا و صفائھا ..

 والقلیل ھم من لونوا صفحاتھم
 بــ ألـوانـ الحیاة ..

 ألـوانـ لیست كغیرھا من األلـوانـ ..
 لــون حیــآتك .. بألــوان التفائل ..و السعاده .. و الفرح ..

 
تخیل وانت تمر في وقت المھرجان وبمالبسك البیضاء یقوم احدھما برش االلوان علیك ماذا سوف تكون رد 

 فعلك ھل تبتسم وتواصل طریقك ، اما تغضب وتنفجر ، اما تقوم بالنیل منھم كما نالوا منك ؟؟؟؟؟؟

 
 

 Holiھولي              -عید االلوان 
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 علیك بتحدید اجابتك لتعرف مدي استمتاعك في السفر . 
 فھناك لحظات ال تعوض وھناك فرص ال تعود ؟؟؟؟

 فاحرص على ان تكون اجابتك ایجابیة .
 
 

ینطبق ھذا القول على مھرجان االلوان في الھند فھو دعوة 
صریحة لتلوین حیاتك باللون الذي تحبة او یحبة لك غیرك ، 

بقدوم فصل الربیع لیستمر لمدة یومین ،  تزامناً مع ویبدا االحتفال 
نھایة فصل الشتاء،ویعتبر ھذا المھرجان من اكثر مھرجانات 

 الربیع شھرة . 

وتعلن الھند عن قدوم الربیع بطریقة مثیرة جدا ، حیث یقوم 
مھرجان االلوان ھذا  یبعث جو مليء بالفرح والمرحویمكن الناس 

 من رمى  ھمومھا بالھواء واالستمتاع  بأحلى األوقات.

یعتبرمھرجان الھولي من المھرجانات الھندوسیة وااال انھ اصبح مھرجانا شعبیا في الھند دون النظر للدیانات ، 
اما الرائع في ھذا المھرجان انھ تحریر المحتفلین من القیود االجتماعیة بسبب العمر أو الطبقة االجتماعیة أو 

 الجنس فھو متعة للجمیع وباستطاعة الغني والفقیر المشاركة فیھا و الشباب والعجائز كذلك .
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ویغدق الھندوس في السخاء في ھذا المھرجان بكمیة االصباغ المرشوقة على الحشود المشاركة في ھذا  
المھرجان ، حیث یؤمنون بان كمیة األلوان المستھلكة في المھرجان ستنعكس بمدى مباركة اآللھة لھم على مدى 

 العام المقبل.
 

ان من االساطیر المتداولة لھذا المھرجان ومن احدى األساطیر المرتبطة بمھرجان األلوان، تلك المرتبطة بقصة 
 حب اإللھ كریشنا ورادھا. 

 
وذلك عندما اشتكى كریشنا لوالدتھ یاشودي من سواد لونھ وبیاض لون محبوبتھ، فنصحتھ باستخدام مسحوق 

 ملون لیرى معالم وجھھا، 
 ولھذا السبب یترافق ھذا المھرجان بإحضار مجسمات لكریشنا ورادھا ورشقھا باأللوان الزاھیة .

والبعض یعود مھرجان االلوان إلى اسباب اخرى والذي ذكر كتابات من  القرن السابع المیالدي  وتُذكر من 
الطقوس القدیمة تلطیخ الناس وجوه بعضھم البعض بالمساحیق الملونة ورمي العطور والمیاه المعطرة وھذا ھو 

 السبب في تسمیتھ بمھرجان األلوان. 
 

 وكان تستخدم ھذه االصباغ من المواد الطبیعیة ، اما االن فیتم  صناعة ھذه األصباغ من مواد كیمائیة.
 ان الھند بلد ال تنقصة االلوان ،  اال ان ھذا المھرجان اضاف الیھا الكثیر من المتعة والشعبیة في العالم باسره 

 ما اروع السیاحة في اوقات المھرجانات خاصة ان كانت ممیزة ومنعشة في نفس الوقت .
 

 بقي ان تعرف بان ھذا المھرجان قد اصبح  أحد أكبر المھرجانات العالمیة بعد ( كرنفال ریو ) في البرازیل حیث 
 یتھافت إلیھ الناس من اوروبا وامریكا لتبادل تراشق األلوان السائلة والترابیة بفرحة عارمة .

 وال زالت الھند تحمل بین طیاتھا الكثیر الكثیر من المفاجات التي یراھا العالم كمرآة  حقیقیة للثقافة الھندیة . 

 


