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قبل أن أحب��ر يف موضوعي ه��ذا ك��ان علي أن
أنقل لكم ال�ق��ول امل��أث��ور لعامل اآلث ��ار الفرنسي
«أن��دري��ه ب ��ارو» ح��ول س��وري��ا وال ��ذي ي�ق��ول :لكل
إنسان متحضر يف هذا العامل وطنان ،وطنه األم
..وسوريا!
ويف هذه األيام األليمة اليت تعيشها سوريا وبعد
م��رور سبعة أع ��وام م��ن احل��رب أنهكتها وتدمرت
على إثرها العديد من معاملها األث��ري��ة ،سأعود
بالذاكرة إىل رون��ق احلضارة السورية عسى أن
أعيد لألذهان األهمية التارخيية وال��دور الكبري
هلذا البلد يف تشييد احلضارة االنسانية.
دع��ون��ي أوض ��ح لكم يف ال�ب��داي��ة أن س��وري��ا هي
كلمة يونانية وت�ع�ني األرض السيدة أو أرض
األسياد واألش ��راف وه��ي اس��م مؤنث ،كما تعين
بالد الشمس باللغة الفينيقية.
ت�ت�م��وض��ع س ��وري ��ا يف م��وق��ع م�ه��م ب�ي�ن ال�ش��رق
والغرب أي أنها تعد تقريبا نقطة التقاء العديد
م��ن ال �ق��ارات م��ا أضفى عليها أهمية ب ��ارزة عرب
التاريخ ،وبهذا فإن سوريا شهدت عددا من أقدم
واهم احلضارات على وجه املعمورة،كما دلت على
ذلك االكتشافات األثرية اليت يعود بعضها إىل
م��ا ي��زي��د ع��ن مثانية آالف ع��ام قبل امل �ي�لاد ،وال
تكاد منطقة من مناطق سورية ختلو من املواقع
األث��ري��ة ال�تي ت�ع��ود إىل ف�ت�رات زمنية خمتلفة،
ويزيد عددها على  4500موقع أثري مهم ،وحسب
كتاب «سوريا دليل سياحي» حلمود أبو فخر،
يبلغ ع��دد احل�ض��ارات ال�تي تعاقبت على األرض
السورية أربعني حضارة.
بدايات االستيطان يف هذا البلد العريق تعود
إىل أوىل ف�ترات االستيطان البشري يف العصر
احل� �ج ��ري م ��ا ق �ب��ل ال� �ف� �خ ��اري ،وي ��ذه ��ب بعض
الباحثني إىل أن ال�ت��واج��د احل�ض��اري يف سوريا
ي�ع��ود إىل م�ل�ي��ون س�ن��ة ،مبعنى أن احل �ض��ارة يف
سورية تعود إىل فرتة ما قبل التاريخ.
ناهيك ع��ن م��ا ذك��رت��ه سابقا يعترب علماء
اآلث��ار سوريا حبسب املوسوعات العاملية مركزا
إلح��دى أق��دم احل�ض��ارات على وج��ه األرض فهنا
ك��ان��ت ب��داي��ة االس�ت�ي�ط��ان ال�ب�ش��ري وختطيط
أوىل املدن واكتشاف الزراعة وتدجني احليوانات
وانتشار املعرفة وابتكار األجب��دي��ة ،كما تعترب
دمشق أقدم عاصمة يف التاريخ.
أضف اىل ذلك أن سوريا تضم مدناً كثرية
تعود حل�ض��ارات وحقب تارخيية خمتلفة ،مثل

مم��ال��ك إي �ب�لا ،وأوغ ��اري ��ت ال�ت�ي مت اكتشافها
يف العام  1928من خالل العثور على أق��دم نوتة
موسيقية تامة يف التاريخ البشري وال�تي يعود
ت��ارخي�ه��ا إىل األل ��ف ال�س��اب��ع قبل امل �ي�لاد .وال�تي
ك��ان��ت م��دون��ة ع�ل��ى  36ل��وح��ة مت اكتشافها
ع��ام  1957ويعود تارخيها إىل  3500قبل امليالد،
ليستطيع أح ��د أب �ن��اء ال�لاذق �ي��ة ،ال �ع��امل راؤول
فيتالي ،ف��ك رم��وزه��ا ،وحت��وي��ل النوتة املكتوبة
على الرقيم رقم  6-Hإىل نوتة موسيقية واضحة
عزفها املوسيقی زياد عجان على البيانو ،بإصبع
واح � ��د ،يف ح�ف��ل ال�ي��وب�ي��ل ال ��ذه�ب�ي الك�ت�ش��اف
أوغاريت يف الالذقية عام .1979
مهد للموسيقى
تعكس التماثيل والنصوص املسمارية املكتشفة
يف مملكة أوغاريت احلياة املوسيقية اليت ازدهرت
يف تلك اململكة ،حيث تشري إىل استخدام العديد
من اآلالت املوسيقية كالناي والقيثارة والطبل
والكنارة أو ال��رب��اب ،والصنج واملصافق العاجية
واخلشبية ،وهي قطع صغرية جموفة أسطوانية
ال �ش �ك��ل ت ��رب ��ط يف األص� ��اب� ��ع وت� �ق ��رع ال ��واح ��دة
باألخرى.
كذلك ماري اليت ال تقل اهمیة عن آوغاریت
مت اكتشافها ع��ام  1932وتسمى ت��ل احلریري
حالیا ك��ان��ت مملكة ق��وي��ة وغنية بكل أشكال
احل �ي ��اة .ك�م��ا ُت�ع�ت�بر آث ��ار م ��اري أغ�ن��ى مصدر
كتابي مؤ ّرخ للموسيقى يف عصر الربونز ،حيت
تض ّم رقماً وكتابات جدارية تتحدث عن املوسيقى

إزدياد عدد السياح من جمهورية
أذربايجان الى إيران

واهليكل التنظيمي للموسيقيني يف القصر امللكي
وكيفية اخ�ت�ي��ار ال �ع��ازف�ين وك��ذل��ك أوض ��اع
املوسيقيني املعيشية .ول�ع��ل «أورن �ي �ن��ا» ع��ازف��ة
ومغنية املعبد م��ا زال��ت ال��رم��ز األمج��ل حلضارة
م��اري اليت تعكس عمق تأثري املوسيقى يف حياة
اإلنسان .وسيبقى امسها رمزاً هلذا الفن املولود
يف سوريا واملرافق حلضارة اإلنسان أينما ح ّل.
ع ��زف ��ت م� � ��اري اآلالت امل��وس �ي �ق �ي��ة ال ��وت ��ري ��ة
واإليقاعية واهلوائية ،كآلة القيثارة ذات األوتار
ال�ت�س�ع��ة وآل� ��ة ال �ق �ي �ث��ارة امل �ص �ن��وع��ة م ��ن خشب
الصندل املغطى بالذهب ،وصندوقها الصوتي
املصنوع من اجللد ،وآلة اهلارب.
ك �م��ا ذك� ��ر األرش� �ي ��ف امل �ل �ك��ي أن� � ��واع اآلالت
املوسيقية وم��واد صناعتها وتأثري نوع كل مادة
على ص��وت النغم املوسيقي ،مثل صناعة الناي
من خشب األبنوس املفضل على خشب التنوب،
وصناعة القيثارة من اجللد بعد نقعه يف اللنب
واحل �ل �ي��ب وال� �ق� �ط ��ران ،ث ��م ت�ل��وي�ن�ه��ا ،وكيفية
معاجلة جلد البقر لصنع الطبول.
اض ��اف ��ة اىل رام �ي �ت��ا وال� �ب ��ارة ودورا أورب� ��وس
وسرجيال وك ��رك ب�ي��زة وج ��رارة وق��اط��ورة وعني
دارة ومشس وباصوفان والنيب هوري وأرواد وقطنا
وشهبا وبصرى وقنوات وصلخد وأفاميا وتدمر
ال�تي ك��ان مللكتها زنوبيا دورا كبريا يف تشييد
حضارة تلك املدينة ،تعرف هذه امل��رأة جبماهلا
وإقدامها وذكائها كانت جديرة بأن تكون قرينة
أذينة الذي كان حيمل لقب «رئيس املشرق ،وهي

قد اشرتكت معه بالفعل يف سياسة ملكه أثناء
حياته ،ومل ختلفه يف منصبه فقط بعد وفاته ،بل
إنها عقدت العزم على بسط سلطانها على الدولة
الرومانية الشرقية ،وكان ابنها هبة اهلل بن أذينة
ال يزال حينذاك طف ًال ،فتسلمت مقاليد احلكم
يف يدها.
بعد وف��اة زوجها ق��ادت جيوش مملكة تدمر يف
غزوها ملصر وآسيا الصغرى لفرتة وجيزة قبل أن
يتمكن اإلمرباطور أوريليان من هزمها وأسرها
إىل روما حيث سرعان ما توفيت ألسباب غامضة.
أم��ا ع��ن لغة ت��دم��ر فهي اللغة اآلرام �ي��ة وك��ان
أهلها يعبدون الشمس ،ومعبد الشمس ال يزال
إىل اآلن أكرب اآلثار التدمرية .عالوة على كل
م��ا ذك��رت��ه حلضراتكم آنفا قامت على األرض
ال �س��وري��ة ح �ض��ارات ع��دي��دة ع�بر ح�ق��ب ال�ت��اري��خ
ال�ق��دي��م ،وت��رك��ت تلك احل �ض��ارات بصمات مل
ميحها ال��زم��ن ع�ل��ى ث��راه��ا ،ي ��دل عليها الغنى
الكبري للمواقع التارخيية ،وهي جتعل من سورية
بوابة للتاريخ ،وسكنت شعوب شتى أرض سورية،
وم��ن احل�ض��ارات الشهرية يف التاريخ السومرية
واألك ��ادي ��ة وال�ك�ل��دان�ي��ة والكنعانية واآلرام �ي��ة
واحل �ث �ي��ة وال��روم��ان �ي��ة وال�ن�ب�ط�ي��ة وال�ب�ي��زن�ط�ي��ة
والعربية ،ويؤكد الباحثون أن سورية اليوم مما
متتلكه من تراث وآثار خالصة لتاريخ العامل.
وم��ن االبتكارات اإلنسانية صناعة أول عجلة
مستديرة من احلجر،كما ابتكرت الناعورة اليت
ترفع املاء من األنهار ،وكما نعرف ارتكزت الثورة
الصناعية العاملية على العجالت ،ومنها خرجت
األجبدية األوىل وصناعة الفوالذ.
أم� ��ا يف ال �ع �ص��ر االس �ل�ام���ي أص �ب �ح��ت س��وري��ا
أه��م ح��اض��رة ثقافية وأدب �ي��ة وعلمية وصناعية
وعمرانية ومركزا ومنارة عاملية ،ويشهد عليها
ف��ن ال�ع�م��ارة ال ��ذي انتقل م��ن س��وري��ا إىل مجيع
البالد اإلسالمية شرقا وغربا من دمشق ومحص
وح�ل��ب وال��رص��اف��ة وص ��وال إىل قرطبة وال��زه��راء
يف األن��دل��س .ثم ج��اء العصر العباسي وحيسب
ضمنها الدول املتتابعة ومنها الفاطمية والزنكية
واأليوبية واململوكية.
يف اخلتام ميكنين القول بأن سوريا كونها جزء
من هذا اجلسد املستدير الذي نطلق عليه الكرة
األرضية ال ميكن تغاضي دورها التارخيي يف بناء
احلضارة االنسانية منذ نشأتها.
هبة اليوسف

الحافظة االيرانية النابغة تحل ضيفة على العراق
حلت احلافظة االيرانية حنانة خلفي ضيفة على العراق بعد ان زارت عدة
دول اخرى.
وتتمتع الطفلة حنانة اليت ال يتجاوز عمرها عدة سنوات ،بقدرات وفرية
منحها إياها اهلل تبارك وتعاىل ،حيث تستطيع بكل أرحيية أن ت��ورد أمساء
السور وأرقام اآليات املك ّية واملدنية منها ،كما ميكنها حتديد موقع السورة يف
ّ
القرآن وهو ما حدا بوصفه بالكمبيوتر البشري.
يذكر أن حنانة ختمت حفظ ال�ق��رآن يف سن السابعة على يد والديها
اللذين علماها طريقة احلفظ ،فهي من أسرة حافظة للقرآن الكريم وكل
إخوتها الثالث من حفظة القرآن غري أنها امتازت عنهن بهذه امللكة.
وأش��ارت إىل أنها شاركت يف مسابقات كثرية ح��ازت يف مجيعها املركز
األول وحظيت مبوافقة حكومة بالدها على تسجيل القرآن الكريم بصوتها
ونشره وتوزيعه يف قرص مضغوط.

أع�ل�ن��ت م �ص��ادر يف مج �ه��وري��ة أذرب ��اجي ��ان إن أع� ��داد ال�س�ي��اح
األذرباجيانيني الذين زاروا إيران خالل األشهر األربعة من السنة
اإليرانية اجلارية (ب��دأت يف  21آذار م��ارس) شهدت زي��ادة مبعدل
 11.6باملائة عن املدة املشابهة من العام املاضي.
وق ��ال ��ت امل � �ص� ��ادر يف ت �ق��ري��ر هل ��ا اجل �م �ع��ة إن ع� ��دد ال �س �ي��اح
األذرباجيانيني الذين زاروا ال��دول األجنبية خ�لال امل��دة املشار
إليها بلغ مليونا و 289ألف سائح أي بزيادة  1.1باملائة عن السنة
املاضية .يف مقابل ذلك فقد اخنفضت أعداد السياح اإليرانيني
الذين زاروا مجهورية أذرباجيان يف األشهر املذكورة مبعدل 5.4
باملائة عن الفرتة املشابهة من العام املاضي.

عادات و تقاليد رمضانية

ظاهرة إنارة مآذن الجوامع في تركيا
وتسمى«محيا»

يظل لشهر رمضان مكانته اخلاصة لدى األتراك ،فقد توارثوا
االستعداد له واالحتفال حبلوله وخاصة ليلة الرؤية وأول سحور
وأول يوم حينما جتتمع األس��رة على مائدة إفطار واح��دة يف جو
أسري مجيل يضم كل أفرادها خاصة اجلدات واألج��داد الذين
ميثلون النفحة اجلميلة الباقية للحفاظ على تقاليد وع��ادات
رمضان ال�تي متيزه عن باقي شهور السنة ،ويتميز ه��ذا الشهر
الكريم يف هذا البلد بعادات خاصة سواء يف ختصيص وجبة ثالثة
بني اإلفطار والسحور ،أو يف األكالت اليت يشتهر بها مثل كفتة
داود باشا ال�تي نقلوها لباقي ال��دول العربية ال�تي دخلوها أيام
السلطنة العثمانية أو خطاب الوالء من الزوج لزوجته أو حتى
زغاريد رؤية اهلالل .وتشارك تركيا الدول العربية واإلسالمية
األخرى يف معظم مظاهر االحتفال برمضان سواء بهجة وفرحة
األسرة وخاصة األطفال أو يف األكالت أو يف الذهاب للمساجد
وحبس املفطرين يف نهار هذا الشهر أو حتى يف برامج التليفزيون
أو الزيارات العائلية ودع��وات اإلفطار املتبادلة اليت تزيد روابط
املودة واحلب بني العائالت واألسر الرتكية اليت يبدأ استعدادها
اخلاص الستقباله منذ النصف الثاني من شهر شعبان حينما
تبدأ وسائل اإلعالم واجلمعيات واملراكز اإلسالمية يف إذاعة آيات
القرآن الكريم سواء قبل أو خالل شهر الصوم وحبضور اآلالف من
املسلمني الصائمني ،وتبدأ األسر املسلمة يف شراء احتياجاتها من
السلع واملأكوالت واحللوى الرمضانية املفضلة متاما كما تفعل
باقي األسر يف معظم البالد اإلسالمية.
وميثل االحتفال باستطالع رؤي��ة ه�لال رمضان فرحة خاصة
فبعد إع�لان ثبوت ال��رؤي��ة تنطلق ال��زغ��اري��د م��ن البيوت خاصة
العريقة منها أو ال�تي م��ازال��ت تضم األج �ي��ال الكبرية كاجلد
واجلدة ليعربوا عن هذه الفرحة اليت زف بشائرها إليهم إعالن

املفيت مبيالد اهل�لال وب��دء الصوم يف اليوم التالي كما يدعو
املسلمني الغتنام هذه الفرصة يف العبادة والتضرع والدعاء إىل
اهلل سبحانه وتعاىل ثم تعم الفرحة كل تركيا بعد إذاعة هذا
النبأ يف كل وسائل اإلعالم الرتكية ألنهم ينتظرونه من العام
إىل العام يف هلفة وح��ب وحتى البيوت جتدها سعيدة بقدومه
فتفوح منها روائ��ح املسك والعنرب وماء ال��ورد فقد جرت العادة
على نثر هذه العطور الطبيعية على عتبات األب��واب واحلدائق
احمليطة باملنازل.
وعقب االحتفال برؤية اهلالل تبدأ اجلدات يف جتهيز أول سحور
رمضاني ويتكون غالبا من الفواكه الطازجة وامللنب الرتكي
الشهري احملشو باملكسرات وال�ق�ش��دة ،واللحم امل�ق��دد ال��ذي يتم
جتهيزه سابقا استعدادا هلذه املناسبة الكرمية ،ثم يدعو اجلد
«أكرب أفراد األسرة» أوالده وأحفاده لتناول السحور ويتفق معهم
خالله على حضورهم يف اليوم التالي أو أول أيام رمضان لإلفطار
معه فتجمعهم امل��ائ��دة الرمضانية ال�ترك�ي��ة ال�ع��ام��رة بأشهى
املأكوالت س��واء التقليدية الشعبية أو احلديثة خاصة كفتة
داود باشا أشهر طبق تركي قديم أدخله العثمانيون للدول اليت
حكموها سواء عربية أو إسالمية أيام اإلمرباطورية العثمانية،
وحتمل هذه املائدة العديد من املفاجآت والطرائف وأهمها أن
إحدى كرات هذه الكفته ختبأ بها خامت فضي يصبح من نصيب
من يأكلها ويكتشفه حتت أسنانه.
وم��ن أه��م مظاهر االحتفاالت الرتكية اخلاصة حبلول هذا
الشهر أيضا احلرص على تناول وجبة ثالثة بني طعامي اإلفطار
والسحور وموعدها ما بني الساعة العاشرة واحلادية عشرة مساء
وتتكون من األطعمة نفسها اليت تفضلها األسرة الرتكية على
طعام اإلفطار كاخلضراوات الطازجة واللحوم وبعض احللوى
املشهورة يف تركيا ،ومن تقاليد األزواج والزوجات خالل رمضان
أن يقوم ال��زوج بإهداء زوجته خطابا جيدد هلا فيه والءه وحبه
الشديد وتأكيده على أنه سيظل طوال عمره أمينا عليها وعلى
بيته وأوالده ،ويقدم هلا اع�ت��ذاره عن أي��ة م�ب��ادرات سيئة صدرت
منه جتاهها ثم تقوم الزوجة بإهدائه س��وارا فضيا تعبريا منها
عن حمبتها له وجتديدا للعهد بينهما ،أما األطفال فيقضون

حك
مة ا

ما ال تعرفه عن الحضارة السورية
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يوم

ثقافة و فنون

ال�سنة احلادية و الع�رشون  -العدد 5869

5

تربية النف�س تكون مبنعها من بع�ض ما ترغب
فيه من ترف العي�ش والزهد يف الدنيا وما
عند النا�س ،وعدم التورط يف الكماليات
من م�أكل وم�رشب وملب�س كما يفعل العامة عند
قدوم رم�ضان.

اخبار السينما

مهرجان  Caosticaاإلسباني يستضيف فيلم ًا إيرانيا

يشارك الفيلم اإليراني القصري «أح ّبك»
(دوستت دارم) للمخرج «بابك حبييب فر» يف

ال��دورة السادسة عشرة ملهرجان «»Caostica
الدولي لألفالم يف إسبانيا.
وتتنافس يف املهرجان أف�لام روائية قصرية
وأف�ل�ام أنيميشن وموسيقى ت�ص��وي��ري��ة ،من
عدة دول وميثل فيلم «أحبك» إيران يف هذه
املنافسة .الفيلم من تأليف مرتضى جذاب
وإخراج ومتثيل «بابك حبييب فر».
تقام الدورة السادسة عشرة ملهرجان« «�Caos
 »ticaالدولي لألفالم يف اسبانيا يف الفرتة بني
الرابع وحتى احلادي عشر من يونيو/حزيران
املقبل.

اإليراني «درساج» يشارك في مهرجانني دوليني
تأهل الفيلم السينمائي اإلي��ران��ي «درس��اج»
أول جتربة فيلم طويل للمخرج بويا بادكوبة
اىل املشاركة يف مهرجانني دوليني بإسبانيا
واسرتاليا.
ويتنافس الفيلم يف القسم الرئيسي ملهرجان
«غرناطة» الدولي بدورته احلادية عشرة اليت
ستقام يف الفرتة مابني الثالث حتى العاشر من
يونيو املقبل بإسبانيا.
وي �ع��رض ال�ف�ي�ل��م يف ال�ق�س��م غ�ير الرئيسي
للدورة اخلامسة والستني من مهرجان سيدني الدولي بأسرتاليا اليت ستنطلق فعالياتها يف
السادس من يونيو املقبل وستستمر حتى السابع عشر منه.
«درساج» من تأليف حامد رجيب الذي ألف اعما ًال ناجحة مثل فيلم «برويز» و«فصل االمطار
املومسية» و«القفز من ارتفاع منخفض» الذي نال عليه جائزة جلنة حكام قسم النقاد من
مهرجان برلني الـ.65
ويروي «درساج» قصة فتاة يف الـ  16من العمر تقف على مفرتق طرق .الفيلم من انتاج روح
اهلل ومسريا برادري .

«»In The Palaceيستضيف ثالثة افالم ايرانية
يستضيف مهرجان « »In The Palaceالدولي
ب��دورت��ه اخل��ام�س��ة ع�ش��رة يف بلغاريا ث�لاث��ة اف�لام
ايرانية قصرية.
واألف�لام اليت متثل اي��ران يف هذا احل��دث الفين
ه��ي« :ال�ك��ل اىل اج ��زاء» للمخرج وحيد حسيين
نامي و«الي��ت سايت» للمخرج مسلم طباطبائي
و«ال احد» للمخرجة اهلام طرقي.
وستنطلق فعاليات مهرجان « »In The Palaceيف الثالث والعشرين من يونيو املقبل وستستمر
حتى الثالثني منه .ويعترب املهرجان من املهرجانات املرموقة يف اوروبا واملؤيدة من قبل نقابة
املهرجانات االوروبية واكادميية االوسكار.

رحيل املمثل االيراني ناصر مطيعي عن عمر يناهز الـ  88عام ًا

ف ��ارق ممثل السينما االي��ران �ي��ة ،ن��اص��ر ملك مطيعي
احلياة امس السبت ،عن عمر ناهز الـ( )88عاماً.
وقد ولد الفقيد يف العام  1930بطهران ،وعالوة على لعبه
أدواراً يف حنو ( )100فيلم ومسلسل ،حفل ملفه بأعمال
كتابة وإع ��داد سينمائية ،وك��ان آخ��ر دور لعبه يف فيلم
(نقش نغار) يف العام .2013
وفاز ملك مطيعي على جائزة متثال تقدير الفضل بطل
فيلم يف ال ��دورة الرابعة يف العام  ،1971يف الفيلم األطر
الثالثة (سه قاب) ،وأيضا فاز جبائزة متثال تقدير ألفضل بطل فيلم يف الدورة الرابعة يف العام
 ،1970لدوره يف فيلم راقصة املدينة (رقاصة شهر).

معرفة أين يُبذل الجهد
األمسيات الرمضانية حول اجلدات الالتي حيكني هلم القصص
واحلكايات الشعبية الطريفة املليئة بالعديد من النوادر سواء
الشخصية أو العامة ال�تي يشتهر بها األت��راك وتراثهم القديم
وتصبح طلبات الصغار أوامر ويكونون على موعد مع املكافآت.
ومن املظاهر احملببة واملفضلة لدى األت��راك الزيارات املتكررة
واملتبادلة اليت تقوم بها العائالت لزيارة بعضها البعض خاصة على
موائد اإلفطار ،ويف املساء أيضا خيصص التليفزيون حواىل ثالث
ساعات يوميا إلذاع��ة الربامج اإلسالمية كاألفالم التسجيلية
واحمل��اض��رات الدينية واملناقشات للقضايا اإلسالمية املعاصرة،
كما يعترب شهر رمضان فرصة عظيمة ومواتية لالتفاق على
إمتام الزواج بني العائالت املختلفة اليت يصبح عيد الفطر املبارك
مناسبة بهيجة إلمتام هذه الفرحة فبعد أن تقوم والدة اخلاطب
بتقديم شال حريري مطعم باخليوط الذهبية والفضية للعروس
كعربون حمبة دائم لعروس ابنها يقدم اخلاطب الذي يصحب
أسرته سوارا ذهبيا مثينا خلطيبته تعبريا عن حبه وإخالصه هلا.
إنارة املآذن
على الرغم من اعتماد هيئة الشؤون الدينية الرتكية على
أسلوب احلساب الفلكي يف حتديد موعد بدء هالل شهر رمضان
املبارك ،وهو األمر الذي جيعل تركيا عادة تبدأ أيام الشهر يف
موعد خمتلف عن بقية العديد من الدول اإلسالمية (هذه السنة
1420هـ جاء البدء مواكباً للعديد من دول العامل اإلسالمي) ،إ ّال
أن ظاهرة إنارة مآذن اجلوامع املنتشرة يف تركيا عند صالة املغرب
وحتى الصباح الباكر ُترى واضحة يف اجملتمع الرتكي مع بدء
أيام شهر رمضان املبارك ،وأيضاً يف املناسبات الدينية اإلسالمية.
ومظهر إن��ارة امل��آذن ويسمى عند األت��راك بـ«حميا» وه��و املظهر
املعرب عن الفرحة والبهجة حبلول الشهر املبارك.

ه ��ل مس�ع��ت ي ��وم �اً ع ��ن ق�ص��ة حم ��رك السفينة
العمالقة الذي تعطل؟ استعان اصحاب السفينة
جبميع اخل�براء املوجودين ،لكن مل يستطع أحد
منهم معرفة كيف يصلح احمل��رك .ثم أحضروا
رجال عجوزا يعمل يف إصالح السفن مند أن كان
شابا.
ونظروا اليه نظرة استهجان واستغراب لضعفه
وعمره الكبري..
كان حيمل حقيبة أدوات كبرية معه ،وعندما
وص��ل ...ب��اش��ر يف ال�ع�م��ل .فحص احمل ��رك بشكل
دقيق ،من القمة إىل القاع.
ك��ان ه�ن��اك اث �ن��ان م��ن أص �ح��اب السفينة معه
ي��راق�ب��ون��ه ،راج�ي�ن أن ي�ع��رف م ��اذا يفعل إلص�لاح
احمل��رك .بعد اإلنتهاء من الفحص ،ذه��ب الرجل
ال �ع �ج��وز إىل حقيبته وأخ � ��رج م �ط��رق��ة ص �غ�يرة.
وب �ه��دوء ط��رق على ج��زء م��ن احمل ��رك .وف� ��وراً عاد
احملرك للحياة.
وبعناية أعاد املطرقة إىل مكانها .احملرك أصلح!
وب�ع��د أس �ب��وع اس�ت�ل��م أص �ح��اب السفينة ف��ات��ورة
اإلص�لاح من الرجل العجوز وكانت عشرة آالف
دوالر! أصحاب السفينة هتفوا «ه��و بالكاد فعل
شيئاً» ل��ذل��ك كتبوا للرجل العجوز مالحظة
تقول «رجاءاً أرسل لنا فاتورة مفصلة».
أرسل الرجل الفاتورة كالتالي:
ال � �ط� ��رق ب� ��امل � �ط� ��رق� ��ة 2.00دوالر ،م �ع ��رف ��ة أي ��ن
تطرق 9998.0دوالر.
العربة  :اجلهد مهم ،لكن معرفة أين تبذل اجلهد
يف حياتك هو الفرق.
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