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ثقافة.فن.شعر
عادات وتقاليـــــــد
الن�سيم
�شم ّ

“�شم الن�سيم" يف العامية امل�صرية هي
مزيج متجان�س متوا�صل بني اللغة امل�صرية
القدمية والقبطية والعربية ،ويتوافق هذا
التف�سري اجلديد لكلمة �شم – �سم مع اهتمام
امل�صري القدمي باحلدائق والزهور.
خا�ص
مذاق
عيد “�شم النّ �سيم يف م�صر” له
ٌ
ٌ
وطقو�س متوارثة تعود ل ّأيام الفراعنة .فهو
ج�سد تقدي�س اخل�ضرة والهواء النّ قي. ومن
ُي ّ
العادات امل�صرية يف مو�سم الربيع ويف �سبت
“�شم الن�سيم” �أن ينام ّ
�شخ�ص
كل
النور قبل
ٍ
ّ
ال�صباح
ويف
خ�ضراء.
ب�صلة
و�سادته
وحتت
ّ
ٌ
الباكر يدعك بها �أنفه حتّ ى تت�ساقط الدموع
بغزارة من عينيه ا ُ
اعتقادا متوار ًثا
كحلة،
ً
مل ّ
ّ
ويحل الن�شاط
�أنّ ها تزيل الك�سل واخلمول
طول العام والف�أل احل�سن.
ُ
لون
مل
ا
البي�ض
تناول
ومن العادات امل�صرية
ّ
يف ال�صباح والف�سيخ والب�صل الأخ�ضر واملالنة
واخل�س ثم ت�أتي بعد ذلك ا ُ
مللوخية اخل�ضراء
وحم�شي ورق العنب .وهذه الأطعمة يع�شقها
ّ
ال�شعب امل�صري ّ
كله بجميع فئاته.
والأكالت ال�شعبية املرتبطة بعيد �شم الن�سيم
لها �أ�صول م�صرية قدمية لأن العيد نف�سه
هو عيد م�صري قدمي ،وكان البي�ض يرمز �إىل
خلق احلياة يف الأر�ض بعد �شتا ٍء باردٍ �صامت،
كما ورد يف متون كتاب املوتى و�أنا�شيد
�إخناتون؛ ونق�ش البي�ض وزخرفته ارتبط
بعادة قدماء امل�صريني وهي نق�ش الدعوات
والأمنيات على البي�ض ثم يعلق يف �أ�شجار
احلدائق لتحقيق الأمنيات مع ال�شروق.

وي�ؤكد اخلبري الأثري عبد الرحيم ريحان
�أن �شم الن�سيم عيد ال عالقة له ب�أي دين،
فهو عيد م�صري قدمي احتفل به قدماء
امل�صريني ،حيث تتجدد احلياة ،وكانوا
يعتقدون �أن ذلك اليوم هو بدء خلق العامل،
و�سجل على جدران #املعابد �أن املعبود
رع يقوم يف ذلك اليوم باملرور يف �سماء م�صر
داخل �سفينته املقد�سة وير�سو فوق قمة
#الهرم_الأكرب وعند الغروب ،يبد أ� رحلته
عائدا للأر�ض �صابغا الأفق باللون الأحمر
رمزا لدماء احلياة ،الذي يبثها من �أنفا�سه �إىل
الأر�ض معلنا موت املعبود (�ست) �إله ال�شر.
وي�ضيف ريحان �أن عالقة �شم الن�سيم
باليهودية وامل�سيحية جمرد �صدفة حيث
�إن بني �إ�سرائيل حني خرجوا من م�صر كان
ذلك اليوم يوافق موعد احتفال امل�صريني
ببدء اخللق و�أول الربيع (عيد �شمو) و�أطلق
عليه اليهود يوم اخلروج �أو الف�صح وهي كلمة
عربية معناها (اجتياز) وا�شتقت منها كلمة
(ب�صخة) �إ�شارة �إىل جناتهم ،وهكذا اتفق
عيد الف�صح العربي مع عيد �شمو امل�صري،
ثم انتقل الف�صح بعد ذلك �إىل امل�سيحية
ملوافقته مع موعد عيد_القيامة .وملا
انت�شرت امل�سيحية يف م�صر� ،أ�صبح عيد
القيامة يالزم عيد امل�صريني القدماء ،حيث
ي�أتي �شم الن�سيم يوم االثنني الذى يلي عيد
القيامة ،وهو العيد الأكرب عند امل�سيحيني،
ويكون االحتفال بهذا العيد يوم الأحد بعد
ف�صح اليهود ال معهم وال قبلهم.

من قصص
كليلة ودمنة

مثل السمكات الثالث

قال دمنة :زعموا أن غديراً كان فيه ثالث سمكات
عظام ،وكان ذلك الغدير بفجوة من األرض ال
يقربها أحد .فلام كان ذات يوم اجتاز من هناك
صيادان فأبرصا الغدير فتواعدا أن يرجعا بشبكتهام
فيصيدا تلك السمكات الثالث التي فيه .فسمعت
السمكات قولهام .وإن سمكة منهن كانت أعقلهن
ارتابت وتخ ّوفت وحاولت األخذ بالحزم فخرجت
من مدخل املاء الذي كان يخرج من الغدير إىل
النهر فتح ّولت إىل مكان غريه .وأما الثانية التي
كانت دونها يف العقل فإنها تأخرت يف معالجة الحزم

حتى جاء الصيادان فقالت :قد ف ّرطت وهذه عاقبة
التفريط .فرأتهام وعرفت ما يريدان فوجدتهام قد
سدّا ذلك املخرج فقالت :قد ف ّرطت فكيف الحيلة
عىل هذا الحال للخالص ،وقلام تنجح حيلة العجلة
واإلرهاق .ولكن ال نقنط عىل حال وال ندع ألوان
الطلب .ثم إنها ،للحيلة ،متاوتت فطفت عىل املاء
منقلبة عىل ظهرها فأخذها الصيادان يحسبان
أنها ميتة فوضعاها عىل شفري النهر الذي يصب يف
الغدير فوثبت يف النهر فنجت من الصيادين .وأما
العاجزة فلم تزل يف إقبال وإدبار حتى صيدت.

تعرّف على مدن ال�شرق الأو�سط
بريوت

بريوت هي عاصمة لبنان وأكرب مدين ٍة فيه.
لسان
الساحل اللبناين عىل
ٍ
تقع يف منتصف ّ
صخري ميت ّد إىل داخل البحر األبيض املتوسط،
ٍ
ّ
سهل تقلصت مساحته شي ًئا فشي ًئا بسبب
ويف ٍ
السكان.
العمران واكتظاظ ّ
بريوت اليوم مرك ٌز للنّشاطات الثقافية
والسياسية والتجارية واملالية ،فيها منطقة
ّ
تجارية ح ّرة وسوق مالية متط ّورة ،وبورصة
وبنوك ضخمة تستقطب رؤوس األموال
العربية واألجنب ّية.
زمن بعي ٍد ،وهي
وبريوت عاصمة العلم منذ ٍ
محط أنظار ّ
ّ
الطالب الذين َي ِفدون إليها من
مختلف ال ّدول ،وذلك للتّخصص مبختلف أنواع
ٌ
جامعات عديد ٌة ُتخ ّرج كل
العلوم .ففي بريوت
عام املزيد من منارات العلم ا ُملرشقة .وأشهر
ٍ
جامعاتها الجامعة األمريكية ،جامعة الق ّديس
يوسف ،جامعة بريوت العربية وك ّلية بريوت
الجامعية .ونذكر ً
أيضا الجامعة اللبنانية
التي ُتد ّرس اإلختصاصات كاف ًة والتي عانت
من اإلهامل طيلة سنوات الحرب ثم عادت
لتضم اليوم حواىل  70ألف طالب يف جميع
ّ
اإلختصاصات.
تشتهر بريوت مبرفئها الكبري ذي األحواض
الخمسة املمت ّدة عىل ساحلها الشاميل ،وهو
مرك ٌز للنّشاطات التجارية ولتجارة ّ
التانزيت
ً
وسيطا بني الدول الصناعية
بفضل كونها
ا ُملنتجة وسائر األسواق العربية ا ُملستهلكة.
كام تشتهر مبطارها الدويل ،وهو عىل ُبع ِد
كيلومرتات منها وقد ُج ّهز بأحسن
بضعة
ٍ
التّجهيزات ليستقبل أحدث ّ
الطائرات وليو ّفر
الراحة للوافدين إليه من أقطار العامل كاف ًة.

تبلغ مساحته اإلجاملية حوايل  3,5مليون مرت
مر ّبع ،وفيه مدرجان اثنان لإلقالع والهبوط،
طول األول  3250م وطول اآلخر 3170م.
يف بريوت عددٌ من املعامل واملصانع وال س ّيام
يف ضاحيتها الرشقية واألخرى الجنوبية ،حيث
السلع
تقوم العرشات منها بإنتاج مختلف ّ
وسائر املواد الغذائية ،والصناعات املعدنية
والبالستيكية ،الدهانات ،األدوية ،العطورات
وا ُملبيدات ،األدوات الصحية ،خيوط الغزل
الصوفية ،الخيوط اإلصطناعية ،صناعة النسيج
ومواد البناء ،الكيميائ ّيات ،املدابغ واملصابن
والخزف واملجوهرات.
وفض ًال عن ذلك ك ّله ،فإن بريوت عاصمة
الكتاب العريب ،إذ فيها مئات املطابع و ُدور
الصحف
الكتب والنّرش .وتصدُ ُر فيها عرشات ّ
اليومية واملج ّالت األسبوعية ّ
والشهرية.
تع ّرضت بريوت لل ّدمار يف األحداث التي تلت
سنة  ،1976لكنّها رسعان ما استعادت عافيتها
بعد تو ّقف األحداث .فهي اليوم تعيد بناء ما
ته ّدم باألمس حيث ُتقام ُو َرش اإلمناء واإلعامر
يف جميع أنحاء البالدُ ،حفرت األنفاق الكبرية
ُوأقيمت الشوارع الواسعة ،باإلضافة إىل ترميم
مدينة بريوت ال ّرياضية التي استقبلت دورة
األلعاب العربية عام .1997
ٌ
مدينة قدمية العهد ،اشتهرت مبدرسة
بريوت
الحقوق ّ
الشهرية يف أ ّيام ال ّرومان وهي اليوم
مطمورة يقوم عليها مبنى الربملان.
خرج من بريوت الكثري من أهل العلم والفكر
وال ّدين .وهي مسقط رأس بـشارة الخوري
ّ
الشاعر ا ُملل ّقب بـ”األخطل الصغري” وهو ذائع
الصيت مات سنة .1968
ّ
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