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يرتبط اإلنشاد الديني في أذهــان الكثيرين 
بالغناء واألناشيد املرتبطة مبدح النبي محمد، 
لكن الكاتبة املصرية مروة البشير تلقي الضوء 
في في دراســة عن تاريخ اإلنشاد الديني على 

جذوره التي تعود إلى عهد الفراعنة.
يرصد كتاب )فــن اإلنشاد الديني( الصادر 
عن الدار املصرية اللبنانية تاريخ هذا اللون من 

الغناء الذي ميزج بني روحانيات العقيدة والفن.
وفي مقدمة الكتاب تشير الكاتبة إلى أن مصر 
هي أول دولة في العالم عرفت اإلنشاد الديني، 
وهــو اإلنــشــاد املصاحب للطقوس والعبادات 
وإقامة الشعائر والصلوات داخــل املعابد عبر 
مجموعة من الترانيم تستند لنصوص دينية. 
وكانت أشهر هذه األناشيد على اإلطــاق للملك 

الفرعون إخناتون.
وينقسم الكتاب الواقع في 276 صفحة من 
القطع املتوسط إلــى قسمني رئيسيني. القسم 
األول يحمل عنوان )نشأة فن اإلنشاد الديني 
ــذا القسم ثمانية فصول  ــوره( ويــضــم ه ــط وت
تستعرض تاريخ فن اإلنشاد منذ عصر الفراعنة 

حتى العصر احلديث.

وفي اجلــزء األول يلقي الكتاب الضوء على 
تــاريــخ األنــاشــيــد حيث يجري تعريف معنى 
اإلنــشــاد الديني عند الفراعنة واإلشـــارة إلى 
بعض النصوص والتراتيل اجلنائزية التي 
وجــدت منقوشة على جــدران بعض األهرامات 
وتوابيت املوتى. وتوضح الكاتبة أن الباحثني 
لم يتوصلوا بعد إلى الطريقة التي كانت تؤدى 
بها تلك التراتيل لكن املرجح أنها كانت تؤدى 

بطريقة اإللقاء أو التاوة.وأشهر هذه األناشيد 
على اإلطاق هو نشيد إخناتون الذي ربط بعض 
الباحثني بينه وبني املزمور 104 من مزامير النبي 

داود من حيث املضمون ومتاثل بعض اجلمل.
ويبدأ نشيد إخناتون مبطلع يقول ”أنت 
تطلع ببهاء في أفق السماء .. يا آتون احلي يا 
بداية احلياة عندما تبزغ في األفق الشرقي متأل 

كل الباد بجمالك“.
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أول قائمة طعام من »تيتانيك« ُتباع 
في مزاد بـ100 ألف إسترليني

بلغت أول قائمة طعام على سفينة »تيتانيك« قيمة 100 ألف 
جنيه إسترليني )ما يزيد عن 14 ألف دوالر(، وذلــك في مزاد 
علني.تعود ملكية القائمة للضابط الثاني تشارلز اليتولر، وهو 
من الناجني األعلى رتبة في صفوف الضباط، وقد أعطى تلك 

النسخة إلى زوجته كتذكار في 10 أبريل 1912.
وقــال املسؤول عن املــزاد لهيئة اإلذاعــة البريطانية )بي بي 
سي( أالن الدريدج إن قائمة الطعام »واحــدة من أنــدر القوائم 
املوجودة«.وتابع: »نحن سعداء بنتائج املزاد، ونعتقد أن ندرة 
األشياء تنعكس في األسعار التي توضح االنبهار املستمر بقصة 

سفينة )تيتانيك(«.
وتضمنت قائمة الطعام السلمون وحلــم الضأن والدجاج 
املشوي.وبيعت قائمة الطعام الثمينة إلى رجل بريطاني في مزاد 

أقيم في مقاطعة ويلتشاير السبت.

»فن اإلنشاد الديني«.. كتاب يؤرخ ألكثر ألوان الغناء روحانية

 العثور على عملة
 »من املستقبل« في املكسيك!

 
عثر في املكسيك على عملة نقدية أثارت فضول 

خبراء العمات، بسبب التاريخ الذي نقش عليها.
واكتشف عامل بناء يدعى، دييغو أفيا، عملة 
معدنية في أحــد مواقع البناء. إذ الحــظ الرجل 
قطعة يتطابق شكلها مــع العمات املعدنية. 
وتفاجأ بالتاريخ املدون عليها، والذي يرجع للعام 

2039 بحسب قناة »ren.tv« الروسية.
وبعد إزالة الغبار والشوائب عن قطعة النقود، 
برز نقش يصور صليبا أملانيا ونسرا ورمزا رباعيا 

معقوف الشكل.
كما كتبت على »العملة من املستقبل« جملتان 
باللغة اإلسبانية وثالثة باألملانية، »أملانيا 
اجلديدة« و»االستقال واحلرية« و«الكل في أمة 
واحــدة«، ولم يكتب على القطعة النقدية قيمتها 
الشرائية. ولــم يستطع خبراء العمات حتديد 

مصدر هذه العملة بعد.

عادل السعدون

قــال الفلكي واملـــؤرخ الكويتي عادل 
السعدون امــس  األحــد إن شهر رمضان 
املــبــارك يدخل فلكيا فــي يــوم اخلميس 
املوافق السابع عشر من شهر مايو املقبل.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( أن ظروف رؤية 
هال رمضان تتمثل في أن القمر يقترن 
مع الشمس في الساعة 7 و57 دقيقة 
فجر يــوم األربــعــاء 16 مايو والشرط 
األول لرؤية الهال هو االقتران إذ تكون 
الــشــمــس والــقــمــر واألرض مبستوى 
واحد تقريبا ويكون القمر ما بني األرض 

ــدور في  والــشــمــس.وأوضــح أن القمر ي
دورة شهرية مدتها حــوالــي 29 يوما 
ونصف اليوم وفي كل شهر قمري يقترن 
ــد مــا بــني األرض  ويــكــون على خــط واح

والشمس.
وذكــر أنه في مساء يوم األربعاء 16 
مايو تغيب الشمس الساعة 6 والدقيقة 
16 مــســاء ويــغــيــب الــقــمــر الــســاعــة 6 
والدقيقة 42 مساء ويكون عمر القمر 
وقــت مغيب الشمس 13 ســاعــة و19 
دقيقة وهو الوقت ما بني االقتران ومغيب 
ــدة مكث القمر 26  الــشــمــس.وبــني أن م

دقيقة وهو الوقت الذي يبقى فيه القمر 
فوق األفــق الغربي بعد مغيب الشمس 
في حني االستطالة تكون 8 درجات و41 
دقيقة وهي الزاوية ما بني األرض والقمر 
والشمس كما يرسم مثلث تكون األجرام 
الــثــاثــة عــلــى رؤوس املــثــلــث ويــكــون 
ارتفاع القمر عن األفق الغربي بعد مغيب 

الشمس 5 درجات و13 دقيقة.
وأشــار السعدون إلى أن من ظروف 
رؤية الهال يتبني أنه باإلمكان رؤيته 
باملناظير فــي الكويت أمــا فــي املغرب 

العربي فيشاهد بالعني املجردة .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
من حق املشاهير في برامج التواصل 
االجتماعي اإلعان وحتقيق أرباح مادية 
وهــذا أمر طبيعي ولكن ليس من حقهم 
اخلــروج عن املألوف و»االستهبال« من 
أجل زيــادة أعــداد املتابعني.. األمر خرج 

عن السيطرة واملاء زاد على العجني!!

boibraheem@      حمد اجلا�رش

احمدالله انني تركت الصحافة اليومية منذ سنتني الن الواقع 
السياسي احمللي صار مثيرا للكآبة وامللل - مثال اتخيل نفسي 
االن اتابع واكتب عن استجواب صالح عاشور واحضر جلسة 

االستجواب - وع

kramh_ansan1 @      ابو في�صل البعيجان

الشعب الكويتي ذكي سياسي بحت ويعرف القوانني الدوليه 
وهيبة الدول بقوانينها والرد القوي الي دوله تخالف قانون 
البلد وحتافظ على مواطنيها ولكن املشكلة ليس بالشعب املشكله 

باحلكومه واملجلس

 eKtwary @      اكتواري

هناك مواطن كويتي مخطوف بايران وهناك مواطن كويتي 
مفقود برومانيا وهناك كويتني بسجون امريكا والعالم كله 
ومهجرين ومهاجرين والاحد سائل عنهم في بلد اليتعدى عدد 

سكانها مليون ووزعت لدول العالم 45 مليار.!

17 مايو فلكيا السعدون: رمضان املبارك يبدأ 

توفيت اليابانية نابي تاجيما، التي كانت على األرجح عميدة البشرية 
السبت عن 117 عاما، حسب ما أعلن امس األحد مسؤول ياباني محلي.

توفيت تاجيما املولودة في الرابع من أغسطس 1900 قرابة الساعة 
الثامنة من مساء اول امــس  السبت بالتوقيت احمللي في مسقط رأسها 
جزيرة كيكاي في منطقة كاغوشيما، على ما أوضح سوسومو يوشييوكي 
أحد املسؤولني في دائرة الصحة في املنطقة.وتاجيما أصبحت عميدة سن 
اليابانيني في سبتمبر 2015 وكانت على األرجح عميدة سن البشرية منذ 
وفاة اجلامايكية فايولت براون عن 117 عاما في سبتمبر 2017 على ما 

تفيد وسائل اإلعام اليابانية.
إال أن موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية التي كانت جتري حتقيقاً منذ 

وفاة براون لم تكن قد اعترفت رسمياً بأن تاجيما هي عميدة سن البشرية.
وأوضح يوشييوكي لوكالة “فرانس برس” أن “السيدة تاجيما كانت 
تعيش في مأوى للعجز. وكانت تعاني من الوهن منذ كانون الثاني/يناير 

وقد أدخلت املستشفى”.

117 عامًا في اليابان وفاة عميدة البشرية عن 

راقص يؤدي فن التنورة 

نابي تاجيما


