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شّم النسيم
كورونا والحكومة ورمضان يؤجلون االحتفاالت

القاهرة ـ محمد كريم

تـــــرددت فـــي الــيــومــن املــاضــيــن، 
نــيــة الــحــكــومــة املـــصـــريـــة تــأجــيــل 
في  النسيم  شــم  بعيد  االحــتــفــال 
مــصــر إلــــى يــــوم الــخــمــيــس 6 مـــايـــو/أيـــار 
بــداًل من يوم اإلثنن 3 مايو، وذلــك للمرة 
األولى منذ القرن الرابع ميالدي. إذ عادة 
ما يحتفل املصريون بهذا العيد في إثنن 
الــفــصــح الــقــبــطــي. يــأتــي ذلـــك بــعــد قــــرارات 
ــــوزراء بــاعــتــمــاد يـــوم الخميس  مــجــلــس الــ
إجازة رسمية بداًل من أي يوم آخر يصادف 
إجـــازة رسمية فــي وســط األســبــوع. وشم 
عمره  يتجاوز  قديم  مصري  عيد  النسيم 
4700 سنة، كان يرتبط في األساس ببداية 
مــوســم الحصاد فــي شهر بــرمــودة، ثامن 
برمودة  في  القبطي.  التقويم  في  األشهر 
املحاصيل  وتبدأ  النيل،  فيضان  ينحسر 
فـــي الــنــمــو. وكــــان يــســمــى »رنـــــــودة« وهــو 
إلــــه الــحــصــاد عــنــد قـــدمـــاء املـــصـــريـــن. في 
اللغة القبطية كلمة »شوم« تعني بستان، 
أن عبارة  كما  الــــزروع،  تعنى  و»نــيــســيــم« 

يقصد المصريون في هذا اليوم المتنزهات )إبراهيم عزّت/فرانس برس(

C

كــانــت   )Shom Ennisim( الــنــســيــم«  »شــــم 
أو  الخلق  عيد  القديمة  باملصرية  تعني 
الــبــعــث. أي أن األصــــل لــم يــكــن يــشــيــر إلــى 
فــي فصل  العليل  الــهــواء  داللــة استنشاق 
الـــربـــيـــع، خــصــوصــا أن فــصــل الــربــيــع في 
نــادرًا ما يكون منعشا، بل متقلب،  مصر 
ذات  الخماسن  ريـــاح  بكثرة  فيه  وتــهــب  
اقتراب تعبير )شم  الشديدة، لكن  األتربة 
النسيم( من اللغة العربية هو الذي أحدث 

هذا اللبس. 
يــــوضــــح الــــقــــس رفــــعــــت فــــكــــري أنــــــه بــعــد 
انـــتـــشـــار املــســيــحــيــة فـــي مــصــر مـــع الــقــرن 
الــرابــع املــيــالدي، واجــه املصريون مشكلة 
أن االحتفال كــان يقع دائــمــا داخــل موسم 
القيامة،  عيد  يسبق  الــذي  الكبير  الصوم 
تأجيل  املسيحيون  املــصــريــون  قــرر  لــذلــك 
إلـــى مــا بعد  االحــتــفــال بعيد شــم النسيم 
فــتــرة الــصــوم، واتــفــقــوا على االحــتــفــال به 
فـــي يــــوم االثـــنـــن الـــتـــالـــي لــعــيــد الــقــيــامــة، 
الـــذي يــأتــي دائــمــا يــوم أحـــد. وذلـــك لكي ال 
فيه  ومــا  القديم  املــصــري  العيد  يتضارب 
ــــرح وأطـــعـــمـــة شــهــيــة مــع  مــــن احـــتـــفـــال ومــ

الــذي يلتزم به  الــصــوم والنسك والــتــزهــد 
كثير من األقباط. 

ــه لــيــس عــيــدًا ديــنــيــا، فقد  وبــالــرغــم مـــن أنـ
أصــبــح بحكم الـــعـــادة والــتــكــرار جـــزءًا من 
مجموعة أيام مسيحية مقدسة ومتتالية 
إذ يقع )اثنن شم النسيم( مباشرة خلف 
والجمعة  العهد،  أيـــوب، وخميس  أربــعــاء 

العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة. 
مــنــذ  غــــيــــروا  قــــد  املـــســـيـــحـــيـــون  ــان  ــ كــ وإذا 
حوالي 1600 سنة موعد شم النسيم كي ال 
يتعارض مع صيامهم الكبير، فإن غالبية 
الناس لن يلتفتوا هذا العام تحديدًا لشم 
يتعارض  ألنــه  عادتهم؛  غير  على  النسيم 
مع صيامهم لشهر رمضان، خصوصا أن 
االحــتــفــاالت املـــوروثـــة بــشــم الــنــســيــم تقوم 
ــطــــالق إلــى  عــلــى االســتــيــقــاظ املــبــكــر واالنــ
الــحــدائــق واملــتــنــزهــات وتـــنـــاول املــأكــوالت 
اململحة،  ــاك  ــمـ كــالــفــســيــخ، واألسـ املــعــروفــة 
والبيض امللون، والبصل األخضر، والخس 
واملالنة، وهي عناصر ال يمكن أن تتوافر 
هــذا الــعــام مــع صــيــام املصرين املسلمن. 
ــإن املـــوجـــة الــجــديــدة  ــك فــ وإضـــافـــة إلــــى ذلــ

من فيروس كورونا من املفترض أن تحد 
كثيرًا من التجمعات واملظاهر االحتفالية 

التي اعتاد عليها الناس سنويا. 
وتاريخ  أساطير  النسيم:  »شــم  كتابه  فــي 
ــبــــاحــــث فــي  وعــــــــــادات وطـــــقـــــوس« أفـــــــرد الــ
 
ً
الـــتـــراث الــشــعــبــي عـــصـــام ســتــاتــي، فــصــال

ــم الــنــســيــم وشـــهـــر رمـــضـــان:  ــ بـــعـــنـــوان »شـ
قــــراءة مــقــارنــة«، ذكـــر فــيــه أنـــه إذا كـــان شم 
النسيم يــومــا لــأمــنــيــات فـــإن فــي رمــضــان 
ليلة أمنيات أيضا هي ليلة القدر، وقد كان 
املصري القديم يكتب أمنياته على البيض 
املصريون  وتعامل  تمائم.  منها  ويجعل 
مع هذه املناسبة كما يتعاملون مع إنسان 
كضيف  باستقباله  الــنــاس  ويــفــرح  يــولــد 
كما  اللقاء،  أمــل  على  يودعونه بشوق  ثــم 
لـــأرواح الشريرة،  اعــتــبــروه سجنا وقــيــدًا 
ولــذلــك كــانــوا يــعــلــقــون الــبــصــل لــطــرد تلك 
األرواح فــي شــم الــنــســيــم. فــي تــشــابــه بن 
املــنــظــور الــشــعــبــي لــهــذه املــنــاســبــة، وتــلــك 
املنتشرة حول شهر رمضان، حيث يغني 
األطــفــال »يــا رمــضــان يــا عــود كــبــريــت/ يا 

مقيد كل العفاريت«.
وإذا كــــان شـــم الــنــســيــم يــمــتــاز بــاألطــعــمــة 
املـــــــذكـــــــورة أعــــــــــاله، فـــــــإن رمـــــضـــــان يـــمـــتـــاز 
بــالــكــنــافــة، والــقــطــايــف، واملــكــســرات، وبلح 
الفسيخ وكعك  ُيعد  أيضا  والــتــمــر.  الــشــام 
ــل مــــن شــم   مــشــتــركــا بــــن كــ

ً
ــال ــامــ الـــعـــيـــد عــ

ــيـــد الـــفـــطـــر، ويـــمـــتـــاز كــالهــمــا  الــنــســيــم وعـ
بالزينة، وارتداء مالبس جديدة، والخروج 
لــلــمــتــنــزهــات، والــعــيــديــة وتــــبــــادل أطــبــاق 

األطعمة بن الجيران واألقارب، وغيرها.

قد يؤجل االحتفال 
بعيد شم النسيم في 

مصر إلى يوم الخميس 
 من 

ً
6 مايو/أيار بدال

يوم اإلثنني 3 مايو

■ ■ ■
شم النسيم عيد 

مصري قديم يتجاوز 
عمره 4700 سنة، كان 

يرتبط في األساس 
ببداية موسم الحصاد 

في شهر برمودة

■ ■ ■
االحتفاالت بشم 
النسيم تقوم على 
االستيقاظ املبكر 

واالنطالق إلى الحدائق 
واملتنزهات وتناول 
املأكوالت املعروفة 

كالفسيخ، واألسماك 
اململحة

باختصار

للمرة األولى قد يحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الخميس 6 مايو/أيار بدًال من يوم اإلثنين 3 مايو كما جرت العادة، في 
وقت يبدو أن الموجة الثانية من فيروس كورونا، وصوم المسلمين سيحوالن دون أية مظاهر احتفالية

هوامش

سما حسن

تــرفــع صــوتــهــا وتــتــكــلــم، وهــي  أن  ــّررت  قــ بتوقيتها، 
دائمة الكالم، ولكنها نادرا ما ترفع صوتها، فكالمها 
يشبه الهمس الرقيق في ليٍل ساكن، ولم يكن يسمعه 
سوى أهلها، الكبار والصغار، البنات والبنني، ولكنها 
قــّررت أن ترفع صوتها كما اعتادت في كل مرحلة 
من مراحل معركة البقاء. وبعادتها تلك، هي تشبه 
جـــّدتـــي كــثــيــرا حـــني كــانــت تــخــفــض صــوتــهــا، وهــي 
تروي لنا الحكايا وتستعيد الذكريات. لم يكن غير 
يمّر  ومن  وذكرياتها.  حكاياتها  يسمعون  األحفاد 
مــن بعيد كــان يــعــرف أن هــذه جـــّدة قــد تــقــّدمــت في 
العمر، ولكنها تمتلك ذاكرة قوية، وصوتا ذا نبراٍت 
حانية، ترتفع وتنخفض حسب املوقف، فتشد اآلذان 
نحوها، وتكاد األنفاس تنحبس من جمال ما تروي 

وروعته.
ون 

ّ
امللتف الــعــارفــون  هــم  وأهــلــهــا  مــعــروفــة،  حكايتها 

كل  عاصمة  املــقــّدســة،  املــديــنــة  فهي  بالطبع،  حولها 
محمد  النبي  أســرى  ومسيحي،  مسلم  فلسطيني، 
إلــيــهــا، ووطـــئ تــرابــهــا املــســيــح عــيــســى. إنــهــا الــقــدس 
الجريحة واملتأملة والنازفة واملوجوعة، ولكنها تبكي 
وتتألم، ثم تلعق جراحها في كل مرة، وترفع هامتها، 

وتعلن بدء مرحلة جديدة من مراحل النضال، معيدة 
ترجمة التاريخ.

كانت  كما  ترفع صوتها،  أن  قــّررت  القدس،  بتوقيت 
ــــارة عــاصــيــة لــزوجــهــا،  ــي تــفــعــل، حـــني تـــمـــّر جـ ــّدتـ جـ
ومهملة لصغارها، فتتحّدث عن الحدأة التي تختطف 
الــذي  والــثــعــبــان  أمــهــم،  عنهم  تغفل  الــذيــن  الكتاكيت 
 الذي تبتعد عنه العصفورة قليال، تاركة 

ّ
يهاجم العش

البيض الذي أوشك على الفقس بداخله. وهكذا تفهم 
من  فيه  بما  ها 

ّ
فتعود وتضم وتحضن عش الــجــارة 

أرواح صغيرة، وتتغافل عن زوج طيب، ولكن ضيق 
الحال يحّوله إلى كائن هائج سرعان ما يهدأ بلمسة 

طيبة.
بــتــوقــيــتــهــا، قـــــّررت الـــقـــدس أن تـــرفـــع صــوتــهــا، لكي 
يسمعها كل من في أقصى األرض وأدناها. جراحها 
أن  تتكلم،  أن  قــّررت  ولكنها  ونزفها مستمر،  كثيرة 
تتحّدث عن األرض واألوالد والخيانة والوفاء، وتذكر 
كل داّبــة على هذه األرض أنها ريحانة البالد والقبلة 

الثانية للعباد.
قــــّررت الــقــدس أن تــتــألــق فــي لــيــالــي شــهــر رمــضــان، 
البّراقة،  رت، وأعــادت رسم صورتها 

ّ
فتزّينت وتحض

ــة. ومــــا بـــني صــــالة الـــتـــراويـــح  ــعــ فـــبـــدت مــشــرقــة والمــ
للعالم أجمع أسطورة جديدة  املحتل، روت  ومواجهة 

من الكفاح، تشبه التي رواها الثوار على مر التاريخ، 
بدءا من ثورة البراق ومرورا بثورة القسام وانتفاضة 
الحجارة، ثم هّبة النفق واالنتفاضة الثانية التي عرفت 
بانتفاضة االقــصــى، وهــا هــو الــتــاريــخ الــيــوم يسّجل 

أسطورة اسمها معركة باب العمود.
الــقــدس الــيــوم تفخر بــاألحــفــاد الــصــغــار الــذيــن وعــوا 
واألزقــة  والكنائس  املساجد  حكايات  حكاياتها،  كل 
والـــحـــارات، وتــشــّربــوا كــل مــا قالته لهم عــن بطوالت 
أجدادهم فانطلقوا في كل مكان، وهي تدعو لهم من 
وتــبــاركــهــم وتحوطهم  أقــصــاهــا وقبتها،  مـــآذن  فــوق 
كــنــائــســهــا بــالــتــراتــيــل وتــشــعــل الـــشـــمـــوع، مـــن أجــل 

القدس  الغاصبني.  يــدحــروا  أن  بعد  عودتهم ساملني، 
بـــررة وأعـــزاء عليها، وهــي عزيزة  أبــنــاءهــا  أن   

ٌ
موقنة

ب ظــنــهــا، وهــي 
ّ
عليهم، ولـــم يــخــب رجــاؤهــا ولـــم يــكــذ

تراهم يفدونها بأرواحهم، ويهبون لحمايتها والذود 
ــون أن يــدفــنــوا تحت 

ّ
عــن حــمــاهــا، ويــحــلــمــون ويــتــمــن

ــم بـــأن يــحــذوا حــذوهــم،  ــ تــرابــهــا، بــل يــوصــون أوالدهـ
ويقطعوا عليهم العهد بأن يسيروا على الطريق ذاته، 
م كل جيل الراية ملن يليه، حتى يتحقق وعد 

ّ
وأن يسل

الله ويأتي النصر.
تأمل القدس في هذه املرحلة من النضال أن ينصرها 
فما حدث  كلهم ووحدهم،  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
العمود ليس إال بركان غضٍب ضد  بــاب  في معركة 
اســتــهــداف فلسطني، أرضـــا وشعبا وهــويــة. والــيــوم، 
ر سطورا 

ّ
واالحتالل يندحر عن باب العمود، هي تسط

مضيئة من العز، وكأن الباري قد سمع دعاء عجوز 
تتوكأ على عصاها في الباحة، وتفطر في رمضانها 
اآلذان.  لصوت  وتستمع  وفالفله،  الــقــدس  كعك  على 
وفــيــمــا يــــرّدد الــشــبــاب املــقــدســي املــســلــم الــتــكــبــيــرات، 
بوّي، 

ّ
الن واملسجد  الكعبة  مــآذن  فــوق  رحالها  فتحط 

ويرتل شاب مسيحي اسمه نضال عبود في إنجيله 
بعيد  ارتــقــوا من  قد  بينهم، وتسمع زغــاريــد شهداء 

على ثقة بأن النصر التام سيأتي بتوقيت القدس.

بتوقيت القدس

وأخيرًا

قرّرت القدس أن تتألق في 
ليالي شهر رمضان، فتزيّنت 
وتحّضرت، وأعادت رسم 

صورتها البرّاقة
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