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النكهات المختلفة

اإلفطارات الجماعية 

ملتقى الحضارات

تقاليد قديمة

مهرجانات مختلفة

بــبــســاطــة، رائــحــة األطــعــمــة الــرمــضــانــيــة ســتــأســركــم بــا شـــك. تــعــد رائــحــة خبز 
»الــســومــون« الــطــازج قبيل اإلفــطــار، واحـــدة مــن أبــرز التقاليد التي ال تزين دول 
البلقان فحسب، بل تعطيها روحــا مختلفة. وعــادة ما يصف سكان سراييفو 
استهاك  يتم  رمضان،  خــال شهر  برائحة رمضان.  »السومون«  رائحة خبز 
»السومون« بكميات كبيرة، وبنكهات مختلفة، مما يعني أن الخبازين في جميع 
أنحاء الباد يعملون مرتني خال شهر األعياد. باإلضافة إلى خبز »السومون«، 
يتميز املبطخ البلقاني عامة باللحوم والتوابل. ومن هنا، فإن املائدة الرمضانية 
لن تخلو من اللحوم، وفي مقدمتها، لحم الكباب، والسلطات املتنوعة، وختامها 
الطعام ال تنتهي  البقاوة. قائمة  الحلوى، وفي مقدمتها  أنــواع  مسك مع أشهى 
عند وجبة اإلفطار، بل تمتد إلى وجبة السحور، والتي تتميز أيضا بغناها، ومن 
أبرز عناصرها الخضار والفاكهة، إضافة إلى أطباق من فطائر البيتا. )إلفيس 

باروكشيش/فرانس برس(

األجواء الرمضانية في جميع الدول تقريبا موحدة، حيث يحتفل السكان بالشهر 
الكريم من خال املائدة الجماعية. ففي األحياء السكنية، يحتفل السكان ولو مرة 
في األسبوع بإفطار جماعي، إذ يقوم أهل الحي بطهي األطعمة الخاصة، ومن ثم 
التوجه إلى الشارع العام، حيث تعلو الزينة، ويحتفلون سويا بتناول الطعام، وهو 
ما يعبر عن صدق مشاعرهم تجاه بعضهم البعض. هذا التقليد، خف تدريجيا 
الجماعية  اإلفــطــارات  السلطات  كــورونــا، حيث منعت  فــيــروس  إجـــراءات  بسبب 
إجــراءات  الرغم من  والتي تتخطى 6 أشخاص. ولكن وعلى  العامة  األماكن  في 
السلطات، إال أن العائات تحرص على تناول وجبة اإلفطار في الحدائق العامة، 
أو حتى االجتماع في منزل العائلة حتى ساعات السحور، فترى األماكن العامة، 
بالفوانيس  ومتأللئة  واألطــفــال،  بالعائات  مكتظة  الشمس  مغيب  عند  خاصة 

الصغيرة إلضفاء طابع مميز. )مصطفى أوزترك/األناضول(

في  تمّيز شهر رمضان  التي  الــعــادات  تختلف 
دول البلقان. هذه الــدول التي يشار إليها بدول 
ملتقى الحضارات، حيث يجتمع سحر الشرق 
الــدول األوروبية مع ذلك  مع الغرب، وحضارات 
الــعــربــي-الــفــارســي-الــتــركــي، تصبح من  الــطــابــع 
أكــثــر الـــدول شــهــرة فــي هــذه الــفــتــرة مــن السنة. 
ببساطة، ألن التعرف على حضارات أمم عديدة 
في مكان واحد، يعد أمرًا جاذبا جدًا. في الفترة 
األخـــيـــرة، زاد االهــتــمــام بــالــســيــاحــة الــديــنــيــة، أو 
سياحة الثقافات، وهو نمط من أنماط السياحة 
الذي يخص زيارة دولة ما أو موقع ما لاحتفال 
بمراسيم دينية. ولذا باتت زيارة بعض األماكن 
بــه، ألنــه سيكون  في رمضان نموذجا يحتذى 
كــفــيــا لــكــم لــانــتــقــال مـــن مــكــانــكــم فـــي رحــلــة 
شيقة، ال تخلو من الروحانية العالية. ومن هنا، 
فإن التعرف على تقاليد السكان الرمضانية في 
كل من البوسنة والهرسك وألبانيا وغيرها من 
وملفتا  استثنائيا  أمــرًا  سيكون  البلقان،  دول 

أيضا. )إلفيس باروكشيش/فرانس برس(

في مسجد غازي خسرو بك، ضمن العاصمة سراييفو، تتاقى حضارات إسامية متنوعة. من تركيا، مرورًا بعض 
 إلى إندونيسيا، تكون كلها حاضرة وبقوة في املسجد. كيف؟ من خال تاوة القرآن، حيث 

ً
الدول الخليجية وصوال

يجيء قراء القرآن من جميع أنحاء الدول اإلسامية، لتاوة اآليات بمقامات صوتية مختلفة، ما يشكل فرصة للتعرف 
على هذا النمط من السياحة الدينية. منذ القدم، كان مسجد غازي خسرو بك، ملتقى لقراء القرآن، خاصة في شهر 
رمضان، حيث تتلى اآليات بأصوات القراء منذ ساعات الفجر األولى. املسجد سحري لجميع الزوار. يجلسون معا 
في انعكاس داخل املسجد العثماني املذهل وساحته الجميلة، لاستماع إلى اآليات القرآنية. ُبني الجامع عام 1530، 
عندما كانت البوسنة والهرسك جزًءا من الدولة العثمانية، من قبل املعماري التبريزي عجم علي، وبأمر من حاكم 
والية البوسنة العثماني، الغازي خسرو بك. ورغم عدم كونه أول جامع بني في املدينة عقب فتحها من قبل العثمانيني، 

إال أنه األهم فيها، ألنه ال يزال ُيرفع فيه األذان بالصوت املجرد ال عبر املكبرات. )مصطفى أوزترك/األناضول(

تحتفل دول البلقان بما يسمى بمهرجان رمضان، حيث تعمد السلطات املحلية إلى تزيني الشوارع واملساجد، وحتى 
الساحات العامة. كما يعمد التجار إلى تزيني محالهم، وتغيير دوامات العمل من ساعات الصباح األولى إلى ساعات 
العشاء. وكجزء من  بعد صــاة  بالسكان  الــشــوارع  تعج  فيما  الصباح،  والسكينة في  الــهــدوء  املــســاء، بحيث يسود 
االحتفاالت، تقام الكثير من حفات الذكر، واملحاضرات الدينية، واملعارض التي تقدم منتجات منزلية خاصة للشهر 
الكريم. ومن األماكن األكثر سحرًا، والتي يقصدها الزوار والسكان معا، سوق »باش تشارشي«، إذ يزداد هذا السوق 
العثماني جماال في رمضان، حيث يرتدي التجار الزي التقليدي. يتألف السوق من 30 حيا صغيرا، يشتهر كل حي 
بحرفة معينة أو صناعة تقليدية. يضم شارع »باش تشارشي« مساجد تاريخية، من أبرزها مسجد »فرهادية«، كما 

)Getty/يضم عددا كبيرا من املقاهي الشعبية )إنريكو بوتينو
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