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W¹dB*« W¹uN « v  Y×Ð

ليس ثمة من بأس فى أن نقدم فى مكتبة الدراسات
الـشعبـية أكثـر من كتـاب عن الفولـكلـور القبـطى وبنفس

العنوان إذا اقتضت الضرورة البحثية.
ذلك أن الفولكلور القبطى يعنى بكل بساطة:

صرى. الفولكلور ا
فـالـقبط كـمـا لـعلـنـا نعـلم جـمـيعـاً هم الـشعب
ـصـرى قــبل وبـعـد دخــول اإلسالم إلى مـصـر. ا
سـيحـية والـقبـطية ألن ومخـطئ من يربط بـ ا
ـســيـحـيـة ديـن والـقـبـطــيـة قـوم. فـهــنـاك قـبـطى ا

مسيحى وقبطى مسلم.
وإذًا فـالـفـلـولـكـور الـقـبـطى يـتـضـمن اجلـوهر
ــســيــحــيـ ــصــرى الـذى يــشــمل ا الــشــعــبى ا

سمل معا من أبناء مصر. وا

هذا الكتاب
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صرية الصـرف ها هو ذا يضىء لنـا الكثير إنه بـحث فى هويتنـا ا
نـاطق التاريخية واجلغـرافية ليكشف عن خلـفيات ما نراه ونفعله من ا
ـسـيـحـيـة إلى ـوالـد الـقـبـطـيـة بـعـد دخـول ا من طـقـوس واحـتـفـاالت بـا
يالد عيد الغطاس عيد البشارة عيد مصر واألعياد الكثيرة: عـيد ا
الشـعـان عـيـد القـيامـة عـيد الـصعـود عـيد اخلـتان خـمـيس العـهد

سبت النور حد احلدود إلخ إلخ.
وهــذه األعـيــاد واالحـتــفـالــيـات الــشــعـبــيـة وإن ارتــبـطت بــالـديــانـة
ـسيحـية فإنهـا ذات أصول مصـرية خالـصة يعـنى غير مـستوردة من ا
صرية قبل أن تكون ثقافات أخرى ومن ثم فإنها تـخص الشخصية ا
سيحية وقد أحسن الباحث صنعا بتقد فعل ضاف نتاجا للعقيدة ا
عـن األدب الـشــعـبى الــقـبــطى يـتــضـمـن قـصــة الـقــبـول وســيـرة مـارى
صرية جرجس وبنت السلطان وتناول األقباط فى األمثال الشعبية ا

صرية فى وجدانياتنا احلياتية. ثم يختم كتابه بفصل عن اللغة ا
فـى اعـتـقـادنـا أن هـذا الــبـحث سـوف يـضــيف إلى رصـيـد الـقـار
صرية فى ـعرفة الـتأصيـلية الـتى تعمق الـشعور بـالهويـة ا كـثيرا من ا

رحلتها اخلالقة مع جميع األديان والعقائد.
نرجو أن نكون قد أفدنا حقا.. و.. سالم عليكم.

خيرى شلبىخيرى شلبى

ومـن ثم فـإن الـبـحث فى الـفـولـكـلـور الـقـبـطى هـو بـحث فى الـهـويـة
ـعرفـية مـنـذ ما قـبل التـاريخ ما ـصـرية فى مـكونـاتهـا اإلنـسانـية وا ا

قبل العقائد واألديان.
ـعابد ـكتوبـة وتنـمحى النـقوش عن جدران ا وقـد تندثـر الوثائق ا
عـمارية احلامـلة لتفـاصيل تاريخ القـوم وتبقى العادات وتزول اآلثار ا
والـتقالـيد والطـقوس كامـنة في ألعـاب شعبـية وفى أغنـيات أو بكـائيات
أو أمـثال أو مـأثورات أو طـقـوس تبـدو مبـهمـة فى بعض األحـيان إلى
أن يـتطـور البحث الـعلـمى وتتـسع فنونه وتـنضج أدواته وتـفتح الـعلوم
علـومات واألفكار واالستدالالت عـلى بعضها فـتلقح بعضهـا البعض با
ا يسهم فى تفسير الكثير من الظواهر الكونية والسلوكات البشرية

وما وراءها من دوافع موغلة فى القدم.. إلخ إلخ.
صرى لم يندثر  وأن الوجدان ن حسن حظنا أن الـتاريخ ا وإنه 
ـصـرى مـتـصل على طـول الـزمـان برغم الـكـوارث الـكونـيـة والـغزوات ا
صر لقـد بقيت النقـوش على اجلدران بل بقيت األجـنبية التى حـلت 
اجلثث حتت األرض تناطح ما بقى حيا من تاريخها فوقها وألن عقلية
مـصر متماهيـة مع أرضها الزراعيـة اخلصيبة احليـة على الدوام فإنها
(العـقـليـة) ذاكـرة تتـجـدد باسـتـمرار فى شـخـصيـات وعقـائـد وعواطف

وطقوس وغناء وأمجاد وخلود يناطح األبد.
وهـذا الـكـتــاب الـذى نـقـدمه الـيــوم بـعـنـوان مـقـدمــة فى الـفـولـكـلـور
الــقــبـطـى لـلــبــاحث األســتـاذ عــصــام ســتـاتى كــتــاب جــديـر بــالــقـراءة
ـــا بــذل فــيـه من جــهــد وإخـالص فى الــبـــحث واإلحــاطــة واالحــتــرام 

والتحقيق.
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سـيـحـية فى هـذا الـبـحث لـيس فى تـاريخ الكـنـيـسـة أو فى تاريـخ ا
مصر وال حتى فى الدور الوطنى للكنيسة رغم أهمية ذلك.

إنه ببـساطة شديدة بحث فى الثقـافة الشعبية الـتى تمارسها طبقة
ـارســهـا ــصـرى بـل  ــعــنى اجلـيــولــوجى من طــبـقــات اجملـتــمع ا بـا

. صريّون عامة سواءً كانوا مسيحي أو مسلم ا
ـصـرى يـحمـل فى طـياته سـبـيـكـة عـجـيـبة من ـعـتقـد الـشـعـبى ا فـا
سيحية وروثات ترجع إلى ما قـبل دخول ا مزوج  التسـامح واحلب ا

واإلسالم إلى مصر.
وروثـات تارة باسم ارسـون هذه ا صـريون احملـدثون  وقد ظل ا
ـصـري هم ـسيـحـيـة وتـارة بـاسم اإلسالم ولـذا جنـد أن بـسـطـاء ا ا
عتقـد الشعبى الذين يشكلـون دين احلرافيش إن جاز التعبير روح ا
نـاسبات إالّ وجنـدهم يشاركون يحـتفلـون معا فال توجـد مناسـبة من ا

±µ ±¥
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ثـال جنـد للـذكور أسـمـاء مثل: مـينـا ورمـسيس وبـشوى فـعـلى سبـيل ا
وبشـاى وأبـانوب بـالنـسـبة لـلمـسـيحـ وبـيومى وبـرعى وبـسطـاويسى
وبـسـطاوى بـالـنسـبـة للـمـسلـم وجنـد فى اإلنـاث أسمـاء مـثل إيزيس
وهــامــيس وبـســنت. وألن كــلـمــة قــبـطى تــعــنى مـصــرى فال يــجـوز أن
سـيـحـي وهـو مـا ال نفـعـله فى هـذا البـحث ألنـنا نـتـناول نـخـصهـا بـا
) فيه مع سـلمـ سـيـحى) ومشـاركة األقـبـاط (ا الـفولـكـلور الـقبـطى (ا
ـعتـقد الـشعـبى الذى هـو وقود إماطـة الـلثـام عن عالمات تـب وحـدة ا
الـوحدة الـوطنـية وصـاهـرها فى بـوتقـة تشـكل جـسد وقـلب مصـر التى
ـصريـ الذين حمـاهـا الله بـفـضل هؤالء الـبـسطـاء مـنتـج عـبـقريـة ا
اكـتــشـفـوا جـوهــر الـعـقـيــدة كـمـا يـراهــا الـله وهـو الــدين لـله والـوطن
للجـميع فـاحلديث عن أقـباط مـصر من مـسيحـي ومـسلـم ليس من
أغـانى الـشـعـراء ولــكـنه حـقـيـقـة نـعـيــشـهـا مـنـذ آالف الـسـنـ والـذين
يـحاولون الـتفرقـة أو االجتار بالـدين -عبـر التاريخ- يـصابون بـالفشل
ألنـنـا شـعب واحـد من أصل واحـد لـيس فـيه أقـلـيـات عـرقـيـة فـكل من
عـاش فى مصـر مصـرى وذلك بـاألدلة الـقـاطعـة التى ال تـقـبل النـقاش

تاجرة.  زايدة وا وا
فال نـســتـطـيع أن نـفـرق بـ مــسـيـحى ومـسـلم مـن حـيث الـسـحـنـة
المح الـواحدة واالـلـغة الـواحـدة التى تـشكـلت عـبر نـسـيج من اللـغة وا
ة وخـصوصـاً فى بنائـها النـحوى والتـركيـبى من هيروغـليفى - الـقد
ـة ولـغات ـوطـيـقى -قبـطى ونـسـجهـا بـكـلمـات عـربـية ومـصـريـة قد د

أخرى حديثة.
وال نـسـتـطـيع أن نـفـرق بـيـنـهم  فى الـطـعـام والـشـراب فـهـو واحد

بـعـضهم الـبعـض.. يدعـون باخلـيـر واحلب والبـركـة لبـعضـهم الـبعض..
موالـدهم مـشتـركة.. مـأثـوراتهم الـغنـائـية واحلـانهم الـشعـبـية مـشتـركة
ـارسونه ويـحبـونه.. فـقد أفـجعـنى ما ـا  يـعانـون من ازدراء مشـترك 
) فى هـؤالء الـبسـطاء ـتـعلـم صـرية (ا رأيـته من آراء اإلنـتلـجـنسـيـا ا
دونات نـتديـات وا ـواقع وا وأنـا أتنـقل على الـشبـكة الـعنـكبـوتيـة ب ا
طالبة ارساتـهم وا وكيف وصل األمر للـتحقيـر من هؤالء البسـطاء و
بإلغاء احتفاالتهم وعاداتهم وتقاليدهم صانع فى أغلب األحيان من
والد أدخلوه فى (احلبة قبة) فإذا حـدث حادث عارض فى مولد من ا
فــتـنـة طـائــفـيـة وكـأنــهـا مـؤامـرة مــرتـبـة ومــنـظـمـة والــغـريب أن يـكـون
تعلمون هم صناع الف ولكن ودّة وا البسطاء هم أصحاب احلب وا
ـتعـلم بقـيم أجـنبـية بـداية (مـا غريـب إالّ الشـيطـان)  فكم تـغـنى هذا ا
من "مـانيتون الـسمنـودى" كبيـر كهنة هـليوبـوليس وكان تـبعاً لذلك فى
طـلـيـعـة أسـاتـذة مـعهـدهـا الـعـلـمى قـد وضع تـاريـخه الـذى سـجل فـيه
صريـ من عهد مـينـا إلى الغازى الـفارسى بالـلغة أسـماء الفـراعنـة ا

اليونانية.
ــقـفع" أسـقف األشـمـونـيـ قـد كـتب وكـذلك جنـد "سـاو يـرس بن ا
يالدى أى فى تاريخ الـبـطاركـة بـالـلغـة الـعربـيـة إبان الـقـرن العـاشـر ا
الـقـرن الـرابع الـهجـرى وهـو نـفسه الـذى كـتب فـيه الشـاعـر الـفارسى

"الفردوسى" الشهنامة بالفارسية. 
وعلى مـر التـاريخ جند مـثل هذه الـنمـاذج حتى فى أبـسط صورها
صريـ مسلـم ومـسيحـي األسـماء األجنـبية تعـلمـ ا فى إطالق ا
ة على أبـنائهم بـينمـا جند الـبسطـاء يتمـسكـون بأسمـاء مصريـة قد
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ـارى جرجس وبـعـضهم يـقول مـسيـحيـ فى مـدائح للـعذراء ومـدائح 
دحون عـلى موسيقى (يـابت جملك هبـشنى) وهذا يشـبه النقد إنهم 
ـوســيـقى ــدائح عـلـى ا ــسـلــمـ لـألذكـار وا الــذى يـوجــهه مــتـعــلـمــو ا
الـكــلـثــومـيــة واألحلـان الـفــولـكــلـوريــة وبـدالً من أن يــدرسـوا الــظـاهـرة

ويناقشوها مناقشة فنية يلبسونها عباءة الدين. 
رغم أن الــدين نــفـسه ســواء مــسـيــحى أو إسالمـى لم يـنــتــشـر إالّ
راجع فى تـاريخ الكنـيسة ان هؤالء الـبسطـاء. وتروى لـنا معـظم ا بـإ
أنـه (عـنـدمـا وصل "مـرقـص" الـرسـول إلى مـديـنــة اإلسـكـنـدريـة وكـان
سيـر فذهب إلى إسـكافى يدعى "إنـياتوس" فى صنـدله قد تمـزق من ا
ــديــنـــة وفى أثــنــاء إصالحه الـــصــنــدل دخل اخملــراز فى يــده ســوق ا
وأدمـاها فـصرخ قـائال: يا إلـهى احلى فـقال مـرقص " أتعـرف من هو

اإلله احلى فقال: ال
فقال له "مرقص": أنا أعرفه

وصلى "مرقص" فشفيت جراح اإلسكافى فى احلال.
زيـد عن هـذا اإلله احلي فـأخذه إلى فأصـر"إنـياتـوس" أن يـعـرف ا
ـسـيـحـيـة فى مـصـر. وبـعـد وقت بـيـته وكـان هـو أول مـصـرى يـؤمن بـا

سيحية وانتشرت ب أهالى اإلسكندرية. قصير امتدت ا
ـصـرى لإلله احلـى حـتى قـبل مـجىء ـعــرفـة ا وهـذا الــنص يـشـيـر 
صرى عرف الدين يوم عرف الدولة وعرف سيحية إلى مصـر ألن ا ا
ركزية واإلله صري القـدماء والدولة ا الدولة يوم عـرف الزراعة. إن ا
بـنـاء بـسـيط بـدأ بـاإلله ومـنه الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة (الـدولـة) والـسـلـطـة
ـسيحـية مصـر مع وجود دولة مـصرية عبـد) وكان دخول ا الـدينيـة (ا

والـعادات والـتقـاليـد كـذلك واحدة وهـذا ما أدهش األجـانب ح رأوا
سـيحي يحتفـلون ويسهرون طوال شـهر رمضان فى جوار احلس ا
والـسـيدة وفى الـشـوادر الـرمضـانـية يـسـمـعون مـدائح نـبـوية وصـوفـية
ويــتـمـايــلـون عـلـى كـلـمــات ابن عـربى (أصــبح قـلـبـى قـابال كل صـورة)
وكــلــمـات ابـن الـفــارض (قــلـبى يــحــدثـنـى بـأنك مــتــلـفـى) وكـذلك رأوا
مـسلـم فى مـولد الـسيـدة العـذراء والقـديس مارى جـرجس وهذا ما
يـجـعل الـعـالم يـدهش عـنـدمـا يـسـمع أن هـنـاك خالفـات أو مـعـارك ب
ـنظـمـات الـتى وفدت إلى مـسيـحـي ومـسـلـم بل وحـتى الـهـيئـات وا
صـري فى شارع واحـد ويسكـنون فى نفس مصـر للدراسـة وجدت ا

العمارات ويأكلون من نفس الطبق وشركاء فى العمل والتجارة. 
لقد قال الـبابا شنودة يـوماً(إن من صفات الـله الدائمة الـعطاء لقد
أراد الـله أن يـخـلق الـتـراب قـبل أن يـخلـقـنـا وخـلـقنـا جـمـيـعـاً -قبل أن
سيحية واإلسالم -من هـذا التراب ونفخ فيه نسمة يخلق اليـهودية وا
حيـاة فكل الـبشـر إذن من التـراب مادام اخلـالق واحد وكل اخملـلوقات
من مادة واحـدة فالبـشر يـتفـقون فى اجلـوهر وكل الـبشـر خلقـهم الله
ـصري فى لـيعـبدوه كل بطـريقـته) ومن هذه الرؤيـة يتـعامل بسـطاء ا
حيـاتهـم اليـوميـة (موسى نـبى -عـيسى نـبى -مـحمـد نبى -وكل من له

نبى يصلى عليه ).
ـتـعـلـمـ عـلـى بـنى جـلـدتـهم من ـاذا يـسـتـنـكـر أغــلب ا وال أعــرف 
ـارساتـهم واحـتـفـاالتهم ومـدائـحـهم وأذكارهم الـبسـطـاء قـناعـاتـهم و
دائح والذكـر واإلنشاد من كـلمة فـنجد مـتعلـم مـسلمـ يعارضـون ا
وحلن وتــعـبـيـر حـركى وكــذلك وجـدت مـقـاالت كـثـيــرة تـنـتـقـد مـداحـ
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إلى الـسيـدة الـعذراء; فـقـد كانت إيـزيس إلهـة الـقمـر تـظهـر فى صورة
امـرأة لها قـرنان وبيـنهمـا نور الـقمر وهـو ما نراه فى صـورة العذراء
ـسـيح وحـولـهـمـا الـنـور  بل يـقـال لـلـعذراء يـا أم الـنـور بل والـسـيـد ا
امتدت الفكرة إلى أن وصلت إسالميـاً فيقال للسيدة زينب أم العجائز

أى التى تنير طريق العميان واألمثلة على ذلك كثير ة كثيرة. 
ومـهما يدور الزمـان وتتعاقب الـتواريخ ستبقى روح مـصر العامرة
ى وسيـظل نهـر محبـتهـا يفيض بـالعـطاء والنـماء على كل ان فـطر بإ
ون فى مسـاجد وكـنائس وحدتـهم تعزف أبـنائـها وهم يبـتهلـون ويتـر

أرواحهم صالة مشتركة إلله واحد غايته احلب وطريقه العطاء.

أعطى الـدخول والتحول معنـى متميزاً ألنها وجـدت بناءً دينياً وأصبح
سيحية تغـيراً فى مضمون البناء أكثر من البناء نفسه دور الرسالة ا
ـان وصــورة الـله وغـيـرهـا أكـثـر من إقـنـاع أى تـغـيـراً فى مـفـهـوم اإل
سـيحـية كـانت تمارس داخل مارسـات ا الـشعب بـوجود الله بـل أن ا
صـرى الـقـد  أن ال إله إال الـله هو ـة فـقـد عـرف ا عـقـيـدتـهم الـقد
صرى الروح أحب تعبير مستخدم فى نصوص العقيدة كذلك عرف ا
القدس أو روح اإلله كـما عرف أن الله موجـود منذ األزل ولم يتوقف
صرى الـتجسيد حيث يتجسد اإلله فى رمز عند ذلك احلد بل عرف ا
من الـطبـيـعـة فكـان من الـسـهل عـلـيه أن يدرك فـكـرة جتـسـيد اإلله فى
صرى فكرة التـثليث وفيه أقانيم سيح كذلك عـرف ا شخص الـسيد ا
ــثـلــ له يــكـونــون مـعــاً اإلله رمــزاً وفـعالً. وإذا لإلله أو رمــوز له أو 
ـســيـحـيـة وجــدت نـفـســهـا فى أرض خـصــبـة فـكـذلك كــانت الـعـقــائـد ا
ة دوراً ـؤسسـة الـدينـيـة القـد ـؤسسـة الديـنـية.. فـقـد كان لـتركـيب ا ا
ؤسسة ؤسسـة اجلديدة على غرارها فالكاهن فى ا كبيراً فى تكوين ا
صرية سيحـية ا ؤسـسة ا ة كا أسـرار اإلله األعظم وكذلك ا الـقد
ـسـيــحـيـة ـارسـة الــسـر بل إن انــتـشــار ا الـكــاهن هـو الـذى لـه حق 
ـصرى ـعـبـد ا الـواسع جـاء مع دخـولـهـا لـصـعـيـد مـصـر فـقـد ورثت ا
برمـوزه من مذبح وشموع ومـبخرة وأدواته كامـلة وإن تغيرت األدوار
فـاختـرعت مصـر الـرهبـنة وصـدرتهـا جلمـيع أنـحاء الـعالم حتت شـعار
ــة إلى رمـوزهـا اجلـديـدة صـنـع فى مـصـر بل أعـطـت رمـوزهـا الـقـد
صرى فـمفتـاح احليـاة حتول إلى ميالد وحـياة جـديدة وهو الـصلـيب ا
الذى يختلف فى الشكل عن الصلبان األخرى وأعطت صفات إيزيس
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والد كمـا عرفها مكفرسون هى: (عـيد شعبى دينى ألحد األولياء ا
) ومـعظم بـالنـسـبة لـلـمسـلمـ وأحـد القـديـس بـالـنسـبـة للـمـسيـحيـ
والـد فى مصـر هى استـمرار ألعـياد قـامت لسـنوات طـويلـة وضاربة ا

سيح. صرى قبل النبى وا بجذورها فى أعماق التاريخ ا
ـة قـدم مـصـر نـفـسـهـا فـاالحـتـفـال ـوالـد فى مـصـر قـد فـظـاهـرة ا
ة ـصـريـة الـقـد ـوالـد تـقـلـيـد راسخ يـرجع إلى عـصـر احلـضـارة ا بـا
ة بآلهتها والتى كان والد امتداد الحتفاالت مدن وقرى مصر القد فا
يحـتـفل بهـا مـرة كل عام بـاعـتبـارهـا حامـية لـتـلك البـلـدان ورمزاً لـها..
ـسـيحـيـة ثم اإلسالم إلى مـصر اسـتـعاض ومع مـرور الزمن ودخـول ا
ة بالقديس واألولياء واتخذوا منهم رموزاً صريون عن اآللهة القد ا
لـلمدن والقـرى وأصبحـوا يتبـركون بهم بـوجود مقـاماتهم وأضـرحتهم
بـل فى بـعض األحـيـان نـشـأت أحـيـاء أو قـرى جـديـدة حـول ضـريح أو
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ذكرى قـديس أو ولى فإن تواريـخها حتـدد مجازاً; نـظراً ألن األغلـبية
مـن أصـحـاب الـذكـرى ال يُـعـرف تـاريخ مـولـدهم عـلى وجه الـدقـة.  ألن
بعضهم غربـاء ليسوا من مصر وغالباً مـا يحدد التاريخ وفقاً للظروف
اإليديولـوجية واالقـتصـادية للـبالد وتاريخـياً كـانت عملـية حتديـد مولد
مـرتبطة بظـروف الدورة الزراعيـة وموعد جنى احملاصـيل بحيث ينظَّم
ـولد عقب تـصريف احملصول الـذى يتيح لألسـرة احلصول على دخل ا
ــولـد. وال تـخـلـو قــريـة أو مـديـنـة ـكـنـهــا من اإلعـداد لـرحـلـة ا واضح 
ـصـريون مـصـريـة من وجـود احـتـفـال بـذكـرى قـديس أو ولـى يـعـتـقـد ا

وعد احملدد يشد اآلالف الرحال.  بقواه ويتبركون بزيارته ففى ا
تـدة على طـول خريطة ـوالد القبـطية مـثل نظيـرتها اإلسـالمية  وا
الـــبالد فى مــدن ومـــراكــز وقــرى مـــصــر من جـــمــيع احملـــافــظــات بال
استـثـنـاء بل الـقديـس الواحـد جنـد له مـولـداً فى الصـعـيـد ومـولداً فى
الـقـاهــرة  وهـنـاك مـوالـد ذائــعـة الـصـيت وأخــرى أقل شـهـرة وحـظـاً
وهنـاك مـوالـد تأخـذ شـكل عـيـدٍ عام مـثل مـولـد العـذراء حـيث ال يـوجد
ضـريح لـهـا فى مـصر ولـكن يـقـام لـهـا عـدة موالـد من أشـهـرهـا مـولد
نـيا ودرنـكة بـأسيـوط كما سـطرد والـزيتـون وجبل الـطير بـا العـذراء 

والد.  اثل من ا ارى جرجس عدد  يوجد 
والد سيحية واإلسالمية منتشرة بشكلٍ كبير هذا غير ا والد ا فا

التى انقرضت أو لم يعد يُحتفَلُ بها.
ويـرصد عالم االجـتمـاع الراحل د. سـيد عويـس فى كتابـة الشـهير
ــصــرى (إن مـصــر تـضـم حـوالى ٢٨٥٠ مــولـداً مــوســوعـة اجملــتـمع ا
للـقديس واألولـياء يحـضرها أكـثر من نصف سكـان الدولة وال يـتقيد

مــقـام ولى أو قـديس تـسـتـمــد مـنه الـبـركـة واحلـمــايـة أو أقـيم احـتـفـال
ـكـان الـقـد مـثل احـتـفـال الـقـوارب فى الـقـديس أو الـولى فـى نـفس ا
مـولـد «أبـو احلـجـاج» وأيضـا جنـد احـتـفـاالت تـقـام فى نـفس مـواعـيد
ـة فـنـجـد مـولـد إسالمى ال يـتـبع الـتـقو ـصـريـة الـقـد االحـتفـاالت ا
" الذى يـقام فى الـهـجرى ويـتبع الـتـقو الـقـبطى مـثل مـولد "اإلمـبابـى
ـصريون القدمـاء ينتظرون بـؤونة (١٦يوليو) وهـو التاريخ الذى كان ا
فيه الـدمعـة الغـامضـة لـ(إيزيس) الـتى كان يـعتـقد أنـها تـنزل فى ذلك
كـان وألن عيـد "إيـزيس" كان عـيد قـوارب فإن الالوعى الـوقت وذلك ا
الـتـاريــخى ال يـزال يـحــمل احـتـفـال األجــداد من خالل ركـوب "فاليك"

سيحى بعيد النقطة فى قوارب وفاليك مشتركة.  سلم وا ويحتفل ا
والد ة فـهنـاك فئـات ترتبط حـياتـها بـا وكمـا كان فى مـصر القـد
والـد التى تـشكل سـلسـلة أنـاس يهـبون أنـفسـهم حليـاة التـجوال بـ ا

ريدون والزوّار. متصلة ال تنقطع طوال العام وهم ا
ــوالـد مـصــدر رزقـهــا األسـاسى كـالــغـجـر وهــنـاك فــئـات تـعــتـبـر ا
ــداحــ وبــاعـة احلــمص ــغـنــ الــشــعــبــ وا والــغــوازى واحلــواة وا

راجيح وحالقو الصحة.  واحللوى وأصحاب ا
وبـاإلضـافـة لـألغـراض الـديـنــيـة  والـعالجـيــة والـتـرويـحــيـة اقـتـرنت
ـوالـد فى مـصـر بـأغـراض اقـتـصـاديـة جتـاريـة حـيث تـعد احـتـفـالـية ا
نتجون بضاعتهم ويسعى إليها والد سوقاً جتارية يستعرض فـيها ا ا

ستهلكون للشراء. ا
ـولد فى أوقـات مـنظـمة كل عـام حول وفى مـصر تـقام احـتفـالـية ا
ـنـاسـبـة إلحـيـاء أضـرحـة الـقـديـسـ واألولـيـاء الـصـاحلـ ورغم أن ا
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ـوالد وبعـيـداً عن اآلليـات الـرسمـيـة الـتى تنـظم وحتـكم احتـفـاليـة ا
مــثل: الـتــمـويـن والـصــحـة والــداخـلــيـة وشــبه الـرســمـيــة مـثل: الــطـرق
سيحية ـوالد ا والد اإلسالمـية والكنيسـة القبطية فى ا الـصوفية فى ا
والتى تقوم بدور تموينى وتنظيمى حيوى فتوجد تنظيمات موازية لتلك
الرسمية وشبه الرسمية تلـعب أدوارا ًبالغة األهمية فيما يتعلق بتمويل

والد وكفالة التموين الالزم.  احتفالية ا
ـكن أن يقـال أنهـا تنـظيـمات شـعبـويّة تنـتشـر فى الريف وهى ما 
ـوازى والـذى يـقـوم بـدور ـدنى ا واحلـضـر والـبـاديـة وتـمـثل اجملـتـمع ا
تـكـافل اجـتــمـاعى سـرى وهـو مـلـمح اجـتــمـاعى يـشـيـر إلى الـتـواصل
ـصريـ الـقدمـاء فـكرة الـنذور احلـضارى حـيث ابـتكـر الـقادرون من ا
لآللـهة وحتـولت إلى نذور لـلقـديسـ واألوليـاء كمـا درجوا عـلى توزيع
مـا يـسمى بـالـرحـمـة ( أقراص من خـبـز إفـرجنى) عـلى روح األموات
صرية حالـياً بتوزيع أطبـاق الفول النابت والـد ا ارس فى ا وهـو ما 

وأرغفة اخلبز باألرز واللحم وصوانى الفتة للمحتاج كصدقة. 
بل أن هنـاك من يأكـلهـا من غيـر احملتـاج كـبركـة و كذلك  أيـضاً
ـشـترى تـتم عـلى أنهـا بـركة من بـركـات صاحب الـعالقة بـ الـبائع وا
الذكرى وليس عـلى أساس ارتفاع أو انخفاض سـعر السلعة وهذا ما
يجـعل هـناك حـركة تـأثـيريـة بـ أصحـاب الذكـرى والـكرامـات والـبيـئة
التى تـوجد بها سواءً كـانت زراعية أو جتارية أو صنـاعية حيث تنشط

شروعات بسبب وجود صاحب الفرح وبركته.  هذه ا
ـوالد تتطـلب فى احتفاالتـها الضخـمة توفيـر أعداد وكميات فهذه ا
كــبــيـرة مـن األطـعــمــة والــســرادقـات الــشــوادر واحلــصــر والــكـراسى

أهـالى كل قــريـة أو مـديـنــة بـقـديـســهم أو ولـيـهم احملــلى حـيث أسـقط
ـكـان فيـتـوجه سكـان أسـوان إلى طنـطـا لالحتـفال ـصـريون حـاجز ا ا
بـالسـيد الـبدوى وسـكان حـلوان لـالحتـفال بـالقـديسـة دميـانة بـالبـحيرة

وهكذا». 
وللـمـوالـد مالمح مشـتـركـة خاصـة ومـتمـيـزة كـما أن وراءهـا آلـيات
تـسـمح بـتـنـظـيم مـاهـو ضـرورى لـهـذا الـزخم الـبـشـرى الـهـائل وتـلـبـيـة
احتـيـاجـاته فـموالـد األريـاف (الـقرى) تـسـاعـد على بـيع مـحـاصيل أو
والد اإلسالمية كـان وكما أن ا سلع أو صـناعات يدوية يشـتهر بها ا
تقع مـعظمـها فى رجب وشـعبان حـيث يفيـد هذا الرواج الـتجارى فى
والـد القـبطيـة معـظمهـا يكون توفـير مـستلـزمات شهـر رمضـان فإن ا
فى أواخـر أغـســطس بـعـد فــتـرة صـيـام تـكــون الـنـفس مـهــيـأة بـعـدهـا
للـخروج من الـتقـشف وأكل األطـعمـة النـباتـية إلى أكل الـلحـوم وشراء

مستلزمات احلياة العادية. 
ــوالـد تـلـعب دوراً مــهـمـاً فى تـوثــيق الـعالقـات االجـتــمـاعـيـة بـ وا
الـوافــدين إلـيــهــا من أبـنــاء الـقــريـة الــواحــدة و إن تـعــددت مـواطــنـهم
ا يؤدى فى أحوال كثـيرة إلى خلق  فرص مـواتية للزواج اإلقـليميـة 

شاركة فى أنشطة اقتصادية.  والتجارة وا
والـد سواءً الـقبـطية أو كمـا جند أن احملـافظـات التى تـقام فـيهـا ا
والد كما اإلسالمية تـقوم باستعـدادات تموينـية لتلبـية احتيـاج زوّار ا
تـقـوم  وزارة الـصـحـة بوضـع سيـارات اإلسـعـاف وسـيـارات الـطوار
ـولد وكـذلك تـقـوم اللـوكـانـدات بـعـمل الـترمـيـمـات واإلصالحـات  قـبل ا

استعدادا ًللزوّار. 
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ؤشرات التى دعت إليها. والتقاط  ا
ـعـتــقـد الـشـعـبى لـدى هـؤالء الـزوّار : الـدور الـذى يـلـعـبه ا خـامـســاً
واعـتـقـادهم فى الـقـديـسـ ودورهـم الـعالجى والـكـرامـات والـتـجـلـيـات

عجزات. وا
: إمــاطــة الـلــثــام عن احلــرف الــشـعــبــيــة الـتـى أخـذت فى سـادســاً
ـوالـد االنـقـراض من احلـيـاة الـعـامـة ولــكـنـهـا ال تـزال تـمـارس داخل ا
وجنــد لـهـا زبـائـن مـثل صـنــاعـة الـطـرابــيش فـتـنــاولـنـا كل مــولـد حـيث

تواجدنا وليس بآلية ما.
والد القبـطية مع نظيـرتها اإلسالمية فإن : رغم تشابه هـذه ا ثـامناً
ـيزة لهـا مثل الوخـز باإلبر لـعمل الصـلبان واأليـقونات هـناك جوانب 
ـميـزة لشخـصيات ومـعالم الـكنيـسة وكـذلك شوادر الكـتب واألشرطة ا

الشعبية التجارية وما تقدمه من مدائح مسيحية.
تـاسعاً: تقد صـورة تاريخية عن الـقديس صاحب الذكرى وكـيفية تعامل

اجلماعة الشعبية وغالباً ما يختلف البعد التاريخى عن الفهم الشعبى.
ـراسم الـكـنـسـية ـولـد لن نـصف ا : فـى هذه اجلـزئـيـة عن ا عـاشراً
والـترانيم  اخلاصة بـالقديس ألننا نـقدم وصفاً مشـابهاً لها فى اجلزء

التالى واخلاص بزيارات الكنائس واألديرة.
يت دمسيس يت دمسيس: مولد مارى جرجس  : مولد مارى جرجس  أوالأوالً

ولد:  - صاحب ا
كـلمة مارى جرجس أو مـار كلمة سريـانية تعنى الـسيد أو القديس
وكـلـمـة جرجـس مشـتـقـة من اليـونـانـية جـوجـريـوس ومـعنـاهـا من يـفلح

األرض.

ستلزمات.  والطاوالت واأليقونات وغيرها من ا
ولـد: هو الطقس البكر من طـقوس الدراما الشعبـية التى تعتمد وا
ـريـدون) ب ـفـتوح (الـسـامـر) يـتـنقـل فيه اجلـمـهـور (ا ـسـرح ا عـلى ا
عروضه واحتفـاالته اخملتلفة مستخـدماً كل عناصر الدراما من إضاءة
ـغـنــ وكـذلك مـوســيـقى وحـركــة ومـكـان وديـكـور ومالبـس لـلـحــواة وا
وزمان وبدايـة ونهايـة وسيكودرامـا حيث يصـبح الزوّار مؤدين ألدوار
عاصرة بل فى كثير من األحـيان وهذه الدراما ليست وليـدة الثقافة ا
ـة جـداً الـتى كـان يـقـيـمـها ـهرجـانـات الـقـد تـعـود جـذورها إلـى تـلك ا
" وألن االحـتـفـال قد ـصـريـون الـقـدمـاء لـآللهـة وخـاصـة "أوزوريس ا
قـدم مـصـر نفـسـهـا ال نـزال جند فـيه هـذه الـروح  فال جنـد غـرابة فى

سلم بعضهم البعض موالدهم. سيحي وا مشاركة ا
سيحية والتى ال تختلف والـد القبطية ا وألن حديثنا هنا يخص ا
اذج مـختلفـة منها هذه عن نظريـتها اإلسالميـة راعينا أن نقـدم لها 

النماذج التى تقوم على التنوع اجلغرافى فنقدم.
أوالً: مــوالــد من الــريف وأخــرى من الـصــعــيــد ومـوالــد الــعـواصم

وخاصة القاهرة.
والـد األكثـر زخمـاً وعدداً بـشريـاً حيث إنـها تـشكل ثانـيـاً: نقـدم ا

احتفاالت كبيرة.
ـوالـد حــتى ال نـكـرر احلــديث فـاحلـيـاة داخل ثـالـثـاً: لم نــقـدم كل ا

ريدين والباعة. والد متشابهة بل قد نرى نفس الوجوه من ا ا
ــوالـد رابـعــاً: مـنــذ الـلــحـظــة األولى الحــظـنــا الـتــشـابه بــ هـذه ا
ة فـقامت فكـرتنا عـلى إظهار هـذه العالقة ـصرية الـقد واالحـتفاالت ا
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اجلـنـدى احملارب يـركب حـصانـاً أبـيض بيـديه الـسهم لـيـقتل بـه التـن
رمز الشر فـالقتال هو قتال الشـر وشهوات النفس لكى يصل اإلنسان
والـد التى تقام ـارى جرجس العـديد من ا إلى خالص الـروح كما أن 
ـيت دمسيس ومولده بأرمنت صر أشـهرها مولد مارى جرجس  له 
فى صـعيد مصر. كـما يقام لهـذا القديس العديـد من الزيارات وأشهر
ة و كثـيراً ما صـر القـد كـنائس الزيـارة هى كنـيسة مـارى جرجس 
يحكى فى التقاليد الكـنسية أن جزءً من جسده انتقل من فلسط إلى
ة والـتى كان يـقام له مـصر حـتى اسـتقـر أخيـراً بكـنيـسة مـصـر القـد
بها مولد ضـخم لكنه لم يعد يقام حالياً ويكـتفى اآلن بالزيارة للكنيسة

كما سنوضح. 
ـيت دمـسـيس يـقـام فى الـفتـرة من(٢٢: ٣٠) ومـولـد مـارجـرجس 
أغسـطس وميت دمسيس هى إحدى قرى مـحافظة الدقهـلية وتبعد عن
مــيت غـمــر بـحــوالى ١٥ كم وهى حتــمل اسم مــصـرى قــد حـيث أن
ـلــكـة إيـزيس كـلــمـة مـيت تــعـنى قــريـة (د-من- إيــزيس) أى مـديـنــة ا
ـلـكـة إيزيس واالسم فى مـجـمـله يـعـنى الـقريـة الـتى يـقع بـهـا مديـنـة ا
ـعنى مدينـة بل تعنى مركز وكلمة مـدينة هنـا ال تعنى مفـهومنا احلالى 

يز داخل قرية.  أو مكان 
قفـلة باخلشب واصالت الـرئيسيـة هى السيـارات النصف نـقـل ا ووسيـلة ا
ـة أفراد وال والـصاج  وتـوجـد بهـا دكـتان مـتـقابـلـتان يـجـلس عـلى كل دكة سـت
د واألجـرة من ميت غـمر كـن أن تنـطلق الـسيـارة إال عنـدما يـكتـمل هذا الـعد
إلى ميت دمسيس جنيه مصـرى ال غير ويقال إنه فى األيام العادية ٧٥ قرشا

وعرفنا أنه توجد أوتوبيسات ولكنها غير متوفرة بسبب االزدحام. 

ولد "مـارى جرجس" فى مـدينة "مـالطية بـتركـيا" وكان والـده أميراً
لـهــا يــدعى "أنــطـانــيــوس" ثم قــتل أبــاه فـحــمــلـتـه أمه هـو وأخــيه إلى
ـناصب الـعـليـا حـتى أصبح فـلـسطـ وهـناك الـتـحق بـاجليش وتـولى ا
ـلك ـلك الـرومـانى حـصـانـاً جـميـال وبعـد ذلـك أصدر ا أمـيـرا ووهـبه ا
ـقـدسة "دارايـافـوس" مـرسومـاً مـلـكـيا بـهـدم الـكـنـائس وحرق الـكـتب ا
ـرسـوم  أمـام اجلـنود ـرسـوم ومـزق ا فـرفض "مـارى جـرجـس" هـذا ا
ـلك وبدأت منذ هذه الـلحظة سلـسلة من التعذيب فـقادوه مكبالً أمام ا
شط فـقـد تـعرض لـسـبع عـذابـات فـضـرب بالـكـربـاج ومـشط جـسـده 
سـامير فوق صلب ومـررت عجلـة بها مـساميـر فوق صدره ووضـعوا ا
جــبـيــنه وقــيــدوه بــالـسـالسل ثم ســقــوه الـسم ولــلــرقم ســبــعـة دالالت
اعـتقـادية كـثيـرة فـهو يـرمز إلى عـدد الكـواكب الـسبع الـتى تتـحكم فى
مـصـيـر اإلنـسـان كــمـا أنه يـرمـز إلى احلـبـوب الــسـبع الـتى تـنـبت فى
ـــعــتــقــدات الــيــهــوديــة أرض  مــصــر وأيــضـــاً له دالالت كــثــيــرة فى ا
ــسـيـحــيـة واإلسالمـيــة فـهـو يــرمـز لـلـســبت واألحـد واجلــمـعـة وأيـام وا

األسبوع وإلى السماوات السبع. 
وهـنـا يـعــطى الـرقم(٧) قـداسـة لـهـذا الـعــذاب فـالـعـذاب فى الـفـكـر
سـيحى يـعـطى خالص الروح الـذى يـتم عن طريق الـزهـد والتـقشف ا
ـعتـقد ـسيح (حـسب ا والـتـغلب عـلى شـهوات اجلـسد وصـلب الـسيـد ا
وته على الصليب عن سيحـى) يرمز إلى خالص البشرية ألنه كـفَّّّر  ا

أخطاء البشر (لوقا ٥١:١٤).
ـية ومـارى جـرجس يـعـتبـر أشـهـر قـديس فى مـصـر وله شـهـرة عـا
وتـوجـد بـاسـمه أكـثـر من ١٣٥ كـنيـسـة مـصـريـة وهـو يـظـهر فـى شكل
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ولد الشوادر لبيع الـلحوم لتشـترى حلم وسالتهـا عن سر شرائها الـلحوم  من ا
فـقـالت لـكى تـقدمـهـا (نـدر) لصـاحب الـفـرح ( شى لله يـا مـارى جـرجس). وأنا
أعرف سلـوك تقد  النـذور جيدا من خالل جتـوالى الدائم  فى مـوالد إسالمية
هم لإلذاعة والتلـفزيون وقد تكـلمت مرارا عن الهدايا وبـحثى عن مداح لتـقد
ــعـبـد ـنـذور كــسـلــوك إنـســانى ارتـبط بــكل احلـضــارات بل إن ا والــذبـائح والـ
ـصرى القد كـان الكهـنة ينـعمون فـيه  بالهـدايا والذبـائح  والنذور  ومع ا
كل ذلك تـطفـلت على السـيدة الـعجوز  وسـالتهـا عن النـذر الذى فى رقبـتها
وينبغى أن تـفى  به فقالت: إن  لـديها  ابـنا جتاوز األربعـ عام ولم ينجب
ــنع اإلجنـاب رغم أن األطـبــاء أكــدوا أنه هــو  وزوجـتـه  لـيس بــهم  مــا  
فطلـبت من البـطل مارى جـرجس أنه إذا حقق أمـنيـاتها فـستـحضـر دستة
شـمع وخـمـسـة كــيـلـوات حلم  وجتـيـله مــخـصـوص وأعـادت (شى الـله يـا
صـاحـب الـفــرح شى الــله يـا مــارى جـرجـس شى الـلـه يـا عــريس) وهـذه
الـشـوادر اخلـاصـة بـبـيع احلـوم تـبـيع أيضـا خـراف وعـجـول غـيـر مـذبـوحة
ـتوسـطـة والدنـيـا يـقدمـون نـذور حلوم بـيـنـما األغـنـياء فـأصحـاب الـطبـقـة ا
نذورهم عجول أو خراف وهناك فقراء يشترون مخلفات  الذبائح من أجل
ـولد ويـأكلونـها فتـوجد هنـا كافة أصـناف مخـلفات طهـيها حـيث يقيـمون با
الـذبائح وكأننا فى مـسمط توجد الكـوارع والبمبار والـكرشة وحلمة الرأس

خ والطحال وخالفه.  وا
سجل اإللكترونى  وشرائط أصبح احلمل ثـقيالً  حيث الكاميـرا وا
التصوير وأوراق وأقالم وفى يدى اليـمنى خمسة كيلوات حلم وحقيبة
السيدة الـعجوز وفى يدى اليسرى يد الـسيدة العجوز واضطررت أن
أسيـر ببطء لتـتنـاسب حركتى مع حـركتـها حتى وصـلنـا للكـنيـسة التى

هدة بـها أجزاء إسـفلتـية غير ركـبنا الـسيارة وانـطلقت بنـا فى طريق غيـر 
ـنازل الـعشـوائـية والـغيـطان جيـدة وأجزاء تـرابـية وتـوجد عـلى الـطريق بـعض ا
الفـسـيحـة وقف الـسـائق حيث مـحـطة الـوصـول وأول ما شـاهـدناه هـو اخلـيام
نـصوبـة لـنوم الـزّوار والتى تـشبه األهـرامـات وعلـمت أنهـا تسـتـأجر فى الـليـلة ا
سـئـول عن إيـجـارهـا واحـدة مـنـها الـواحـدة ب(٣٥) جـنـيه وفـتح لى مـحسـن ا
كن أن حتمل أسرة من خمسة أو ستة أشخاص كما يتوفر فوجدتها متسعة 
ـة شـرطـة مــيت دمـسـيـس أمـام اخلـيـام األمن لــهـذه اخلـيــام  كـمـا تــوجـد نـقـطـ
ـا مـوقع اخلـيـام وجـدنـا مـقـاهى عـلى الـصـف أو عـلى مـبـاشـرة وبعـد أن تـركـن
ـولـد على جـانبـى الطـريق وهى مـقاهى نـصـبت وفـرشت خصـيـصًا من أجل ا
سـيـحى مـعـلق به ـقهـى ا تـلـكـهـا مـسـيـحـيـون  ومـسـلـمـون وا شكـل  شـوادر 
سـلمـ فغـالبًا مـا يكـتبـون عبارة ارى جـرجس أما مقـاهى ا أيقـونات وصـور 
ـولد تـرضى جـميع األطـراف مثل كـافـتيـريا الـبـطل وهى كلـمة تـعـنى فى هذا ا
البس بـشكل مـلفت قـاهى وبدأنـا نالحظ شـوادر لبـيع ا (مارجـرجس) تـركنـا ا
للـنظر وخاصـة تلك الرخيـصة الثمـن بثالثة جنـيهات ونصف وشـعرت أننا فى
احلمـيدى أو التجـارى ببورسـعيد أو وكالـة البلح من نـداءات الباعـة لطلب الزوار
بالدخـول للتـسوق وشراء مالبـسهم ولفت نـظرى شاب أمـام أحدى شوادر بيع
البس يـحـمـل دفـًا (آلـة إيـقـاعـيـة) ويـقـول بــصـوت عـاٍل عـلى دقـات الـدف عـلى ا
ـتـريا ـقـسـوم (إبـعت زوارك يـا بطل) وبـدأت كـافـي ـعروف بـا اإليـقـاع الـشـعـبى ا
أخـرى فى الـظـهـور لـيـست لـبـيع الـشـاى ولـكـن لـلـمـأكـوالت واألطـعـمـة وخـاصة
ـشوية مـن خراف وماشـية تـقدمت قـليال ألنى كـدت أشعـر باالخـتناق اللـحوم ا
من رائـحـة الـفحـم والدخـان الـنـاجت عن الـشـوى. وفى هـذه اللـحـظـة طـلـبت منى
سـيدة عـجـوز أن أساعـدهـا حتى تـصل لـلكـنيـسـة فمـسـكت يدهـا ودخـلنـا ألحد
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ـارى جرجس تـدعو وتـمسح يـدها على الـسيـدة  العـجوز أمـام صورة 
سـلم فى الـصورة ثم تمـسح جسدهـا وهو مـا يشبه فـعل كثـير من ا
ـسحون ضريح  احلـس والـسيـدة ووقفـتهم أمـام السـياج احلـديدى 
ـسـحـون أجـسـادهم. فـتـحت الـسـيـدة عـلـبـة الشـمع الـتى يـدهم به ثم 
اشـترتهـا من الكنـيسة وأشـعلت شمـعه ووضعتـها فى مكـان مخصص
لـلـشـموع وقـالت أنـهـا سـتجـلس قـلـيال هـنا فـطـلـبت منـهـا أن أنـصرف.
وقــفت أمـام رجل من رجــال الـكــنـيـســة يـقــول مـوعـظــة ويـذكــر الـنـاس
بـفـضائـل اخلالق عـلى الـكـون وكـيف أن نعم الـله كـثـيـرة ولكن ابن آدم
جاحد ال يسـعى إلى خالص نفسه وتطهيـرها.  وسموه فوق الشهوات
من خالل العـمل الصـالح. فخرجـت من الكنـيسـة أواصل بقيـة مفردات
ــولــد وذهـــبت  إلى أمــاكن بـــائــعى احلــلــوى  وهـى عــلى كل حــال ال ا
تـخـتــلف عن احلـلـوى فى أى مـولــد إسالمى حـيث تـوجـد الــسـمـسـمـيـة
. توضع أيـقـونات ـلـ واحلـمـصـية والـفـوليـة وأكـيـاس احلمص وقـطع ا
ـارى جرجس وتـشكل بـعض احللـوى على شكل على أعـمدة الـشوادر 
صلبـان.  توجد قوالب احلـلوى البـيضاء من فـارس يركب حصان وإن
والد اإلسالمية كان هنا يشار للـفارس على أنه مارى جرجس  ففى ا
الحم مـثل عنترة وسيف بن ذى هو رمـز لفارس من فرسـان  السيروا
يزن وأبوزيد الـهاللى. واحللوى هنا تشبه احلـلوى التى تباع فى طنطا
سـافة جتـعلنـا نشك أنـها نفس ـا  قرب ا فى مـولد الـسيد الـبدوى ور
سيحية فدخلت لكى أجد صانع.  بدأ يظهر لى شوادر لبيع الكتب ا ا
ما ينـفعنى مـنهـا فى بحثى هـذا وكان معـظمـها من كتب مـكتبـة احملبة
اشتريت بعض الكتب فى تـاريخ الكنيسة ولم أجد أى كتاب فى األدب

ى تبـدأ بعمودين ثم ساحـة صغيرة توجد بـها أماكن دورات مياه حر
ورجالى وأنـاس كثيـر يحمـلون مالبسـهم ومناشـفهم وصابـون  بغرض
االستـحـمـام. كـمـا تـوجـد شـادر كـبـير  مـكـتـوب عـلـيه لـفـتـة (هـنـا تـقبل
الـلــحــوم واخلـراف) وبــالـفــعل تـوجــد عـدد كــبــيـر من اخلــراف وبـعض
الـعجول أما الـلحوم فـيأخذهـا شخص يدخـل بها إلى الـكنيـسة بغرض
طـهـوهـا أو وضعـهـا فى ثالجـات  أخـذت الـسـيـدة الـعـجـوز احلـمة من
ــسـئـول عن الــنـذور واجتـهــنـا إلى مـدخل يـدى وأعـطــتـهـا لــلـشـخص ا
الـكنـيـسـة  وفـوجئـت باالزدحـام الـشـديـد وصعـوبـة الـدخـول من الزوار
الذين يـفترشـون األرض فهم مقـيمون فـقد جاءوا مـبكرا وحـجزوا هذه
األمـاكن فى مـدخل الـكـنـيـسـة حـتى يـحـصـلـوا عـلى مـكـان مـجـانى وبه
أمـان لـلـمـبـيت وأيـضـا لـيـحـصـلـوا عـلى نـصـيـبـهم من حلـمـة الـنـذور أو
(الهـبر) كما يقولون وهى كـلمة قبطية  عـلى كل حال وتعنى الكبد أو
ا حتملوا أجرة قطعة حلم فـى حجم الكبد فواضح أنهم مـعدمون ور
سـلمون السفـر واجملىء  بصـعوبة فـهم يشـبهون كـثيـرا من الفقـراء ا
ساجد الذين شـاهدتهم فى موالد إسالمـية يفترشـون األرض بجوار ا
واحلـوارى الـقـريـبـة بـل فى حـلـقـات الـذكـر يـنـتـظـرون صـوانى الـلـحـمـة
ريـدين فلمـا يترك هؤالء والفـتة إن الصـور تتطـابق برأسى  لفـقراء ا
قراهم وبـيوتـهم وحقـولهم ومـصاحلهـم ليأتـوا إلى هنـا?! والغـريب أنهم
لـيست لديـهم إجابـة سوى أنهم يـشعرون بـالراحـة ويخرجـون من حالة
الـضـيق واالكتـئـاب وبعـضـهم مريض يـريـد الشـفـاء وال يسـتـطيع دفع
أجـر طـبـيب ودواء بـل غـيـر مـؤمـنـ بـاألطـبــاء وبـعـضـهم جـاء يـدعـوا
لتـتحقق أمـانيهم ومـا أكثر أمـانى الفقـراء ودخلنـا إلى الكنـيسة ووقفت
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خـرجت من كــشك الـسـاحـر الـكــبـيـر إلى الـسـيــارات الـتى تـتـحـرك
والـد ولكنـه يلقى جـماهيـر كبار بالكـهرباء وهـذا النـموذج جديـد على ا

وصغار اجلميع داخل السيارات يصدمون سياراتهم فى مرح. 
ـراجــيح هــنـا لم تــشـهــد أى نـوع مـن الـتــطـويــر فـهى األرجــوحـة ا
ـة التى يركبـها األطفـال فيمتـزج اخلوف بالفـرح عندما التـقليـدية القد
تعلو لدرجة تظن أن من بداخـلها سوف يسقط فيصيح طفل (نزلنى يا

سيح نزلنى ). عم وا
هـنـا ال تـسـتـطـيع أن تـفـرق بـ مـسـلم ومـسيـحى _الـكل مـصـري

المح واحدة العادات واحدة واجلميع يحتفل فى جو من التسامح. _ا
لـدرجـة أنـنى ظـنـنت أن اجلـمـيع مـسـيـحـيـون  فى الـبـدايـة  ولـكن لـوال
ـنـقبـات واحملجـبـات لم أكن ألعرف بـوجـود هذا الـعدد بـعض النـساء ا
ــسـلــمـة ـســلـمــ لــدرجـة أنــنى  شـاهــدت الـعــديــد من األسـر ا من ا
ــســيــحــيــةقـدمــوا فـى ســيـارة واحــدة.. هــذا يــحــدث رغم مــا تــبــثه وا
فضـائـيات من كال اجلـانبـ حتـاول أن تزرع بـذور الفـتـنة ولـكن هؤالء

البسطاء ال يخشى عليهم ألن دينهم احلقيقى هو احلب والتسامح. 
- حول معجزات القديس- حول معجزات القديس

ولد حكايات وروايات شعبية سمعت من مريدين القديـس  زوار ا
كــثـيـرة عـن مـعـجــزات الـقـديس وكـل من سـمـعــتـهم داخل مــولـد مـارى
ة يت دمـسـيس أو جبل الـرزيـقات أو بـكـنيـسة مـصـر القـد جـرجس 
يروون احلكايـات على أساس أنها أحداث حقـيقية ال تقبل الشك ألنهم
شاهدوها بأنفسهم  ولم تنقل لهم عن أحد وهذا يعطى صورة ما وهو
ـاناً مطـلقا وأن لـدى القديـس معجزات ان بقـدرات القديس إ أن األ

كتـبة إننا متـخصصون فى الكتب أو الـفن القبطى. وقال لى مـسئول ا
الدينيـة فقط. وبجـوار شوادر الكتب تـوجد شوادر أخـرى لبيع شرائط
سيحـي التى اشتـريت منها دائح  الـقديسـ ا الكاسـيت  اخلاصة 
كـمـيـات كـثـيــرة.  ثم أخـذت جـولـة عـامـة بـ الــبـاعـة الـذين يـفـتـرشـون
ن يـريـد أن يطـبخ أو األرض ; فـهـنـاك فـرش لـبـيع األطـبـاق واألواعى 
يـقـيم وهـنـاك من يـبـيع األيـقـونـات والـصـور لـلـقـديـسـ والـشـخـصـيات
سيحية.  كما توجد محالت البقالة ألصحاب القرية والتى يقال عنها ا
مجـازاً سوبر مـاركت وتوجد بـائعو اخلـضار والفـاكهة وحتـى الفسيخ
له باعة هـنا كل شىء يباع وأشيـاء لكل األعمار من األطفال وأدوات
عـنى الكلـمة واجتهت لـعبهم والـكبار من الـنساء والـرجال إنه مـولد 
إلى حارة صـغيـرة أفـضت بى إلى ساحـة كبـيـرة بهـا أكشـاك السـاحر
ـوذج مصغر من ـتحركـة بالكـهرباء إنه  راجـيح ولعبـة السيارات ا وا
مـديــنــة مالهى أو بــاألحــرى سـيــرك شــعـبـى   وقف الـســاحــر خـارج
سرح يـنادى على الزبائن وطلب من اجلـمهور أن يصعد أحدهم إلى ا
ـسـرح وأخرج مـنه بيـضـة ووضع بعض الـورق داخل قـميص الـفتى ا
أعـلن عن الفـتاة التى تـطير ثم حول الـورق إلى شرائط قمـاش وأحبال
والـفـتاة الـتى بـرأس إنسـان وجـسم ثعـبـان.  أعـلن عن البـرنـامج وقدم
بــعض الــعــروض وفــتح شــبــاك الــتـذاكــر وبــدأت الــنــاس فى الــدخـول
ى اذج للـساحر العا ـشاهدة العرض ورغـم أن الفضائيـات تعرض 
فإن الـعرض احلـى له مذاق خـاص حتى لـو كان أقل جـودة إنهـا خفة
يد جـبـارة ومـهارة حـركـيـة لدرجـة أنه يـقـنع الـناس بـكل مـا يـحدث من

خدع. 
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ـعـتـقـدين أن جن قـد مـسـهم وذهـبوا مـن قـبل الـقـديس بل إن بـعض ا
لــلـكـنـيــسـة أو ديـر و مـعـاجلــتـهم فـيــنـسب ذلك لـكــرامـات ومـعـجـزات
القـديسـ وال ينـسب الفـضل لـلقس أو الـراهب الذى قـام بالـفعل ألن
مـن وجـهــة نــظـره أن الــقس أو الــراهب مــا هـو إال وســيط بــيــنه وبـ
الـقـديس ومـن خالل دراسـتى لـعـلم الـنـفـس أسـتـطـيع أن أسـتـوعب مـا
يحـدث فى أطار فكـرة التطـهير والـتخـلص من االلم عن طريق احلديث
مع أخـر أو االعـتـراف له وهى وسـيـلة فـعـالـة فى الـعالج الـنـفسى ومن
ـوالـد وزيـارات الـقـديـسـ تـقوم  بـدور وظـيـفى فى هـنـا أسـتـنـبط أن ا
تـخليص اجلـماعـة الشعـبية من مـعانـاتها ومـا تتعـرض له من مشكالت
كمـا أن هذه اجلـماعـة فى أعرافـها مـن العـيب الذهـاب إلى الطـبيب أو
محـلل نفـسى حتى ال يـقال عنه أنـه مجنـون وحتى لـو جتاوز األعراف
الـية لـلذهـاب إلى الطـبيب ولـو امتلـك القدرة لن ـلك القـدرة ا فهو ال 
يجد متعة كما يجدها فى احتاده مع اجلماعة ومشاركته لهم الطقوس
الـديـنـيـة والـتـرويـحـيـة وشـعـوره بـأنه ولـو لـفـتـرات مـحـدودة ال تـتـجاوز
ـثـل أغـلـبـيــة تـعـطـيـه إحـسـاس بـالــتـمـيـز االجــتـمـاعى وهـذا أسـبـوع 
ـوجـود فى مـجـتـمع يـشـعره ـسـلم الـبـسـيط ا اإلحـسـاس أيـضـاً لـدى ا
بـاجلهـل واألميـة وخـاصـة مع الـتطـويـر الـتـكنـولـوجى الـسـريع الذى ال
تـعلـمـ مواكـبته بل إن هـذا الـتطـور يؤدى يـسـتطـيع حـتى كثـير مـن ا
إلى عدم وجـود فـرص عمل ألن سـوق الـعمل إن وجـد يـتطـلب شـروطاً
ــتـلــكــهـا هــذا الـبــسـيـط وقـطــاع عـريض من خــاصـة وإمــكـانــيـات ال 

تعلم أيضاً.  ا
كـمــا أن هـذه احلـكـايــات والـروايـات تـعــطـيه األمل فى اخملـلص أو

مؤكدة حسب رأى اجلماعة. 
فـنـجـد إخـبـارى (٢) يـقـول أن أحـد أقـاربه كـان مـصـابـا بـسـرطـان
أخبره الطبيب أنه يحتاج إلى بتر وتدخل جراحى فترك الطبيب وقرر
ـولـد شـعر أن مـكـان االلم بـدأ يتالشى ـولـد الـقديس  وفى ا الـذهاب 
شيـئـاً فـشيـئـاً وبـعدهـا ذهب لـلـطـبيب نـتـيـجـة ضغط األسـرة فـأخـبرهم

الطبيب أنه شفى تماما وتعجب أيضا. 
ــاً جــداً ألنه خــريج إخـبــارى (٣) كــان ابــنى بـال عـمـل وكـنـت مــتـا
ـولـد ودخــلت إلى الـكـنـيـسـة ووقـفت أمـام صـورة جـامـعـة فـجـئت إلى ا
الـقـديس ووضـعت له الـشـموع وصـلـيت ودعـيت إنه يـفك حـالـة الـضيق
إلـلى عند ابـنى وأن يجد عـمل وفى نفس الـليلـة تعـرفت على شخـصية

مسيحية ووفرت عمل البنى.
ولـد قال: ـنيـا مخـصـوص حلضـور ا إخبـارى (٤) وهو قـادم من ا
مـا تـتـعبـش نـفـسك يـا أسـتـاذ إلـلى يـكـون عـنـده مـشـكـلـة عـويـصـة وما
ـارى جــرجس عـمــرهـا مــا تـتــحل دا عـنــده قـدرات يــا سـاتـر يـجــيش 

مقولكش دا شفت مراتى من العمى.
إخـبارى (٥)مسلمـة وجاءت لفك عقدة بـناتها األربعـة لكى يتزوجوا

وقالت أصل معمول لهم عمل والقديس هو اللى هيفكه. 
ــكن أن نــصـــنــفــهــا فى إطــار قــصص شـــهــادات كــثــيــرة ً جــداً 
ـسـتــوى الـنـفـسى ـعـجــزات واخلـوارق ولـكـنــهـا تـؤدى وظـيـفــة عـلى ا ا
والــبـدنى تــعــالج من حــاالت الـضــيق والــضــغـوط الــتى يــتـعــرض لــهـا
الـشـخص نـتـيـجة مـشـكالت احلـيـاة الـيـومـيـة وأيـضـا تـدعـو لـلـفـضـيـلة
ولد حتى ال يـتعرضوا لألذى فبعض اللـصوص يخـشون السرقـة فى ا
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وتـشـتـهـر األقـصر بـكـثـرة أديـرتهـا ومن هـذه األديـرة ديـر صاحب
الذكـرى ويقع الـدير على بـعد (٣٠كم) غـرب مديـنة األقصـر وهو دير
حديث نسبـياً حيث أنشىء فى نهاية القـرن التاسع عشر ما ب عامى
ـنـتـشـرة فى صـحـراء مـصر ١٨٥٠ و١٨٧٠ م وهو مـن أهم األديرة ا
الـغربـية والتى تـنسب إلى الـقديس األنبـا باخـوميوس مـؤسس الرهـبنة
فى صعيد مصر ويشـمل الدير إحدى الكنائس التى ترجع إلى القرن
ـيالدى وللـديـر ٢١ قـبة مـبـنيـة كـلـها بـالـطـوب اللـ فى نـظام الـرابع ا
ـصرية وأرمـنت تبعـد عن القاهرة سيـحية ا بديع تـشتهـر به األديرة ا
(٦٩١ كم) وتـقع عـلى الـضـفـة الـغـربـيـة لـنـهـر الـنـيل وتـبـعـد عـن مـديـنة
األقـصر حـوالى (٢٠ كم).  واحتـلت أرمنت مـوقعـاً جغـرافيـاً وتاريـخياً
ـوقـعـهــا وقـربـهـا من عـاصــمـة مـصـر الـفـرعــونـيـة طـيـبـة ــتـازاً وذلك 
(األقــصـر).  وكـانـت تـعـرف بــاسم أيـون مــنت أى مـديــنـة اإلله مــنـتـو.
وعرفت بـاللغة القبـطية هرمنت. ثم حـرفت فى العربية إلى أرمنت وهى

دينة التى  ولد فيها إخناتون وتربى على يد كهنتها.  ا
وفى أثـنـاء زيــارتى فى عـام ٢٠٠٤ شـاهـدت أجـهـزة األمن تـفـرض
ولد حـيث أخضـعت  قوات إجـراءات أمن مشـددة لتـأم احـتفـاالت ا
ــديـنـة لــعـمـلـيــات تـفـتــيش دقـيق لـلــمـغـادرين األمن مــداخل ومـخـارج ا
والقادم للمديـنة وعززت قوات األمن من تواجدها فى جبل الرزيقات

تاخم للمنطقة والتى توجد بها دير (دبا).  ا
وقـد جتــمــعـت آالف األســر داخل ديــر مــارى جــرجس يــضــيــئـون
ـسـلمـون وكان يـدور فى ذهنى الشـموع ويـنـذرون النـذور يشـاركهم ا
ســؤال من أين جــاء كل هـؤالء الــنـاس?! اجلــبل حتــول إلى مـديــنـة من

ؤلم لواقع أخر أفضل انه سينتـشله من واقعه ا نقذ الـذى بفضل إ ا
وهـو مـا تمـثـله صـورة الـبـطل احملارب الـذى سـيـحـارب من أجل هؤالء
يـز قصص نـقذ هى أهـم ما  البـسطـاء الفقـراء فإن صـورة البـطل ا
عـجزة هنا ليـست محض خيال بل  يـدعمها موروث ـعجزات بل إن ا ا
دينى بل إن بـعض هـذه احلكـايـات يرويـهـا رجال الـدين أنفـسـهم حتى

عجزات.  أن بعضهم يصدر كتيبات لهذه ا
ـشكالت ال يـأتى عن طـريق فـكر أو وهذا يـعـنى أن التـخـلص من ا
ثـورة أو ما شـبه  ذلك بل يأتى عـن طريق مـعجـزة أو كرامـة وأن جزءً
من هــذه الـكـرامـة حلل مـشـكـالت هـذه اجلـبـهـة الـشـعــبـويـة الـتى تـنـفق
وتصـرف وتعطى الصدقـات وتوفر فرص عمل وال تـشعر اجلماعة إزاء
هـذه اجلـبـهة بـاالسـتـعالء ألنهـم إخوانـهم وأحـبـاؤهم يأكـلـون مـعهم من
نــفس الـطـبق ويـشـربـون مــيـاه نـيـلـهم الـعـذبـة إنــهـا خـيـوط مـتـشـابـكـة
يــسـتـطــيع أى خـيـط أن يـوصـلـك إلى الـطــرف اآلخـر ألن فى األسـاس
ة الـتى أوجدته وأنـشأته بنـائهـا بـسيط إذا مـا عدنـا إلى أصوله الـقـد
سك يت  فهذه األصـول أوجدت قنـاعات داخل الالشعـور اجلمعى فـا
ـصـريـة ـفـاتــيح الـشـخـصــيـة ا ـسك  بـتـالبـيب احلى ومن يـريــد أن 
لبـسـطـاء هـذا الوطن فـعـلـيه أن يـذهب إلى مـوالدهم ويـعـيش فى ثـنـايا

احتفاالتهم.  
ثانياثانياً:مولد مارى جرجس بجبل الرزيقات:مولد مارى جرجس بجبل الرزيقات

يـقــام مـولـد مـار جــرجس داخل وجـوار ديـر مــارى جـرجس بـجـبل
ـركـز أرمـنت جـنـوب محـافـظـة قـنـا فى صـعـيـد مـصر فى الـرزيـقـات 

العاشر من نوفمبر حتى السابع عشر منه. 
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جسد أوزوريس ٢٤ ساعة. 
كمـا الحـظت تـشابـهـاًً كبـيـراً بـ أيقـونـة مارى جـرجس وهـو يـقتل
التـن وبـ جدارية مـعبـد هبـيس والتـى  تصور حـورس فوق حـصانه

وهو يقتل الثعبان رمز اإلله ست إله الشر بحربته. 
وتـدور معظـم معجـزات مارى جـرجس للـسكان احملـل حـول فكرة
احلمـاية واحلراسة لهم ولألقصـر كلها والتى وصلت بـاخليال الشعبى
أنه هـو الذى يـحافظ عـلى آثار مـصر فى األقـصر من الـنهب والـسرقة
ويحاسب اللصوص.  وفى احلقيقة إن مثل هذه القصص وغيرها البد

عجزات واخلوارق.  أن توضع فى إطار قصص ا
وإذا كـانت األقصر حتمل هـنا أكبـر كم من اآلثار فى العالم وهى
ة فإن ما تملكه من أديرة يضيف إلى هذه اآلثار صرية القد اآلثار ا
آثاراً أخرى وكذلك ما تناله شـهرة أبو احلجاج الذى  يقام له احتفال
أشبه باحتفال مصرى قد هو عيد أبت بل أن أغنية ( أمان -أمان)
الـتى تـقـدم فى مولـد أبـو احلـجاج تـشـبه أغـنيـة  (آمـون - آمـون) التى
عبـد (معبد آمون) الذى يقام ة فى نفس ا كانت تغنى فى مـصر القد

فيه مولد أبو احلجاج وضريحه ومسجده. 
ـصرية - ولذا لـيس غريبـاً فى األقصر أن تـزور باإلضافـة لآلثار ا
ـسـيـحـيـة - وأضـرحـة األولـياء. والـنـاس هـنـا يـعـرفـون كـيف األديـرة ا
يـتعـاملـون جـيداً مع الـزوار يـوفرون لـهم كل سـبل الـراحة.  ولـكن هذا

شارك الهائل يفوق موالد أخرى أكثر منه شهرة.  ولد بعدد ا ا
أكوالت الصعيدية وخاصة ( الفايش ) الناس هنا يتهافتون على ا
ـلوخـيـة الـصـعيـدى الـنـاشـفة نـوع من اخلـبـز و(الـعيش الـشـمـسى ) وا

كثرة اإلنارة   الناس تفترش احلصير وحتتسى الشاى على األرض
ارسون الـلعب فى فرح ال تفـرق ب مسيـحى ومسلم منهم األطـفال 
ـلبس أو الـبراءة إنـه احتـفال مـليـونى.  كل هذا من حـيث الـشكل أو ا
االحـتـفـال فى صـعيـد مـصـر  والـنـاس هنـا من جـمـيع أنـحـاء  مـصر
حــسـبــمـا تــشـيــر الفـتــات الــسـيــارات وقـد لــفت نــظـرى هــذا الـكم من
األجانب  و تـشـعر أن كل زوار األقـصـر وأسوان جـاءوا بـكامـيـراتهم

وهواتفهم احملمولة  يلتقطون صور الدير واالحتفال والناس. 
االبـتـسـامــة عـلى كل الـوجــوه ورغم لـسـعــة الـبـرد تـشــعـر بـالـدفء.
النـاس جتلس أمـام الـراوى الشـعبى بـربابـته وهـو يحـكى سيـرة مارى
جـرجس. بـكل وقـار واحـتـرام حـتى الـصـبـاح.  كـمـا أن األراجـوز هـنا
يـخـتلف عـن أى مكـان آخـر حيـث يقـدم تـمثـيـلـيات مـسـيـحيـة عن قـصة
الـبـطل مارى جـرجس وكـلـمة أراجـوز هى كـلمـة قـبـطيـة مـعـناهـا يـعمل
ـعنى كالم عـنى يعـمل و«جوز»  كالم وهى مـكونه من كـلـمتـ «أرا» 
هـذا هو معنى الكلـمة احلقيقى وليس كـما أوهمنا بعـض الباحث أنها
جـاءت من قـراقـوش احلـاكم الـفـاطـمى كـنـوع من الـسـخـريـة مـنه فـهذه

القصة ال أساس لها من الصحة. 
هـنـا مـكـان ال يعـرف الـنـوم رغم تـوافـر أماكـنه وخـلـواته  الـشمس
ياه تشرق فى الصـباح فتذيب البرودة التـعاون ب الناس فى حمل ا
حيث يقيـمون تشعـر أن األسبوع فتـرة قصيرة جـداً قال لى إخبارى
(٦) أن جـبل الـرزيـقـات جـبل مـقـدس ومـبـارك ومارى جـرجـس يحـمـيه
وجـود عـلى معـبد طـول اليـوم. وقـد ذكرنى حـديث اإلخـبارى بـالـنص ا
دندرة حلـراس ساعـات اللـيل والنـهار والـذى تقـوم اآللهة فـيه بـحراسة
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ــطــريـة لالحــتــفـال إسـالمى رائع كل عــام.  ويــعـقــد مــولـد الــعــذراء بـا
بصعـود السيدة الـعذراء وفقـاً للحسـاب القبـطى فى ١٦ مسرى يوافق

النصف الثانى من شهر أغسطس. 
ـولـد يـقع فى مـنـطـقــة مـسـطـرد عـلى الـضـفـة األخـرى من تـرعـة وا
وصالت من اإلسماعيلية والوصول إليه يتم عن طريق معدية وطرق ا
طرية أو شـبرا اخليمـة كثيـرة جداً سواء كانت  وسـائل نقل عامة أو ا
رء سـوى مسـافـة صغـيرة خـاصـة وبعـد الـوصول لـلمـعـدية ال يـقـطع ا
ــكن أن يـقـطـعــهـا سـيـراً عـلـى األقـدام أو عن طـريق وسـيــلـة مـريـحـة
تعرف ( بـالتـكتك )وهى عـبارة عن ( مـوتوسـيكل ) مـقفـول يسهـل عليه
الـسيـر فى األماكن الـضـيقـة وهى وسـيلـة انتـشـرت فى اآلونة األخـيرة

فى معظم أنحاء مصر. 
ـبـهرة الـتى تـشـعرك لـلـحـظة ولـد عـنـد الدخـول األضـواء ا ـيـز ا و
األولى وكأن هنـاك فرح ألحد األثريـاء وفى احلقيـقة لقـد حضرت هذا
ولد فـى طفولـتى عندمـا كنت مهـاجراً مع أسرتى من الـسويس حيث ا
ـطرية وكـانت تصحـبنا جـارتنا احلـاجة فكـتوريا تـوجد لنـا منزل فى ا

  . قدسة بفلسط كما كنا نقول لها ألنها زارت األماكن ا
ــوصالت إلــيه صـعــبـة ــاضى مـخــتــلـفــاً وطـرق ا ـولــد فى ا كــان ا
وأضـواء الـكــلـوبـات هى األكـثـر. أمــا اآلن فـهـنـاك إفـراط فى األضـواء
ـنـارة الـكـهـربـائـيــة تـصل إلى حـد الـبـهـرجـة كـمـا أن صـورة الـعـذراء ا
بـالـلـمـبـات زئـبقـيـة تـتـنـاسب مع وصف الـعـذراء بـأم الـنـور وهو وصف

صرين.  مستوحى من إيزيس أم ا
ـولد كـمـا أن الـبـاعـة هـنا ال تـكـتـفى بـاألنـوار الـعـامـة وجـاءت إلى ا

ـولـد ولكن الـتى يشـتـرون منـهـا كمـيـات كبـيـرة ليـس الستـهالكـها فى ا
لوحة ليأخذوها مـعهم ويقدمـوها هدايا ألحبـائهم وأقاربهم  كـما أن ا
ـقاييـس يتحول هـنا لهـا مكانـة عاليـة فى بيعـها إنه مولـد ضخم بكل ا
فيـها اجلـبل إلى مديـنة ذات سـوق كبـير واحتـفاالت شـعبـية تـلمح فـيها
ة (طيبة) واضحا ةً جداً ويبدو تأثيـر عاصمة مصر القد جذوراً قد
ورغم تـغير العقـائد أكثر من مرةً وتـغير اللغـة أكثر من مرةً فإن الروح

لم تتغير على مر العصور. 
سطرد سطرد: مولد العذراء  ثالثاثالثاً: مولد العذراء 

طـرية وتعنى بالقـبطية مكان عطـية الشمس  وهى كنايه عن اإلله ا
ـة حـسب الـتـسـمـيـة الـفـرعـونـيـة أى مديـنه آمـون  أو هـلـيـوبـولس الـقد
الـشـمس وهى مـنـطـقـة مـصـريـة صـمـيـمـة حـيث نـرى فـيـهـا كل مالمح
ـصرى على مر عـصوره فنجـد فيها آثـاراً فرعونيـة أشهرها التاريخ ا
ـة والتى كان أتباع فنكس (الـعنقاء ) أحد أتباع صرية القد سـلة ا ا
رع يقـدسـونـهـا كمـا تـوجـد بـها آثـار قـبـطـيـة مسـيـحـيـة كثـيـرة أهـمـها
طرية جاء منها شجـرة مر والتى يعتقد اجلـماعة الشعبيـة أن اسم ا
ـسيح (فـعـنـدمـا كـانت جتـلس الـعذراء حتـت هذه الـشـجـرة  بـالـسـيـد ا
ـاء انـفـجــرت من حتت قـدمه عــ مـاء فـوضــعت الـعـذراء يــدهـا عـلى ا
ـطـريـة (إخـبـارى ٧) ـاء -طـريــة  ومن هـنـا جـاءت تـسـمــيـة ا وقـالت ا
وضوع ولكن ولكن بتوضيـحنا لالسم فى اللـغة القبطـية قد حسمـنا ا
يـبـقى لـالعـتقـاد الـشـعـبـى داللـة وهى حب اجلـمـاعـة الـشـعـبـيـة لـلـسـيدة

 . العذراء سواء كانوا مسيحي أو مسلم
ـطـراوى والذى يـقـام له مـولد ـطـرية مـسـجـد سيـدى ا كمـا تـضم ا
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ـسطرد حجاج الـقاهرة. هنا حـتى الزحام محـبب.  فى مولد العذراء 
من كل مـكـان فـى مصـر مـن جـاء من الـصـعـيـد والـدلـتـا واإلسـكـنـدرية
صر بأزيائها ولـهجاتها. وال أحد  يعترض وذج مـصغر  والسواحل 

على أحد.. إنه تسامح فطرى.
ولـد العذراء وأماكن كانة الـتى تنالهـا احتفاالت الـزيتون  ورغم ا
طرية سيبقى سطرد فى ا أخرى كثيرة فى مصر فإن مـولد العذراء 
كان الذى يـعد أثراً من آثار رحلة أهم هذه االحـتفاالت خلصوصـية ا
.  وفى ـقـدسـة إلى مـصـر حـسب رأى كـثـيـر من اإلخـبـاريـ الـعـائـلـة ا
ـولد وجـدت أن مـعظـمـها بـحـثى عن أسـباب الـزيـارة مع حجـاج هـذا ا
تتـلـخص فى معـجزات الـعذراء الـتى يـعتـقدون فـيهـا وخاصـة أمراض
الـعـيـون والـبـصر ألن حـسب رأى هـذه الـتى قـابـلـتـهـا من اإلخـبـاري
(إخـبـارى ٩-١٠ -١١ ) فـإن أم الـنـور لـديـهـا قـدرة هـائـلـة علـى إعادة
البـصر ومن ال يـعود له بـصره سـيرى ببـصيـرته أى تنـير له الـطريق
وإذا كـان مــارى جــرجس مــتــخـصــصــاً فى احلــمــايـة واألمـن لألفـراد
ؤسـسات فـإن العـذراء متـخـصصـة فى النـور فى البـصر والـطريق وا
والهدايـا وفى احلقيقـة اكتشـفت أن لكل مريـد أو زائر أو حاج قديس
مـا يـؤمن به وبقـدراته رغم احـتـرامه لـباقى الـقـديسـ وقـدراتـهم ولكن
ـكن تصـنيـفـها فى إطـار قصص ـعجـزات  شـتـرك أن كل قصص ا ا
اخلوارق كما سبق لـنا القول وتعـتقد اجلماعة الـشعبية بـظهور السيدة
العـذراء وجتليـها وأنهـا تفرج عن الـنفس التى تـعانى من حالـة الضيق
وأنها تظهر لهم ظهور الـع وليس مجرد حلم نائم وعند حكايتهم عن
عـجزات ال يحـكونـها من بـاب السـماع بل يـحكـونها قدرات الـشفـاء وا

ولدات كهـر بائية حـتى يضمنـوا أن الضغط الكـهربائى ال يؤدى إلى
انقطـاع التيـار.  وأكثر ما لـفت نظرى هـو فن الوخز باإلبـر الذى يقوم
به أحـدهم حيث يتم وخز اجلـلد لعمل الـصلبان ذلك الـذى  يطلق عليه
( الــوشم ) ومن شـدة إعــجـابى بــفن هـذا الــرجل  فـتـحـت مـعه حـواراً
والد القـبطية لعمل (إخبـارى٨ ) وعرفت أنه مسلم من أسيـوط ويلف ا
ـوالد اإلسالمـية  لـعـمل أشيـاء متـنوعـة مثل رسم الصـلـبان بـالوشم وا
أبـو زيـد الـهاللى حـامالً سـيـفه أو بـالنـسـبـة لـلـشـباب رسـم قلـب وسهم

ووضع حروف احلبيب األولى. 
ـكان ضـيق نـسبـياًً وحـتى الـكنـيسـة صغـيرة عـن معـظم الكـنائس ا
كان كان التى قمت بزيارتها.  وعلمت أنها لم تكن كنيسة ولكن هذا ا
ـصر ـقـدسـة  مـنـزل نـزلت بـه الـسـيـدة الـعـذراء أثـنـاء رحـلـة الـعـائـلـة ا
والكـنيسـة بها مـجمـوعة من األيقـونات النـادرة جداً وأكد لى ذلك أخى
ـقـيم بـهـا.  ولـكن مع ـطـريـة وا ـتـخـصص فى شـىءون آثـار ا حـسن ا
ـكـان بــالـزوار فـإن األلـفـة ــولـد وحـجم الـكــنـيـسـة واكـتــظـاظ ا ضـيق ا
تـشـعـرك بـالـراحـة وخـاصـة الـتـعـامل الـودود جـداً من رجـال الـكـنـيـسة
الذين قدموا لى وألخى الشاى والقهوة وقالوا إن عدد األيقونات كان
أكثـر من ذلك بكثير ولكن وضـعوا أجزاء منها فى كـنيسة شجرة مر

طرية. با
عـدنـا لـلــمـولـد خـارج الــكـنـيــسـة حـيث األنــوار واحلـمص واحلـلـوى
راجـيح والنـداءات(يا أم النـور نورى لـنا األمور ). وبائـعى القـماش وا
ضـوء الـقمـر يـضـرب بأنـواره فى مـياه الـتـرعة حـيث يـجـلس من جاءوا
فـتـقـدة فى كثـيـر من مـناطق لـيسـتـمتـعـوا بـلحـظـات من الـرومانـسـيـة ا
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والد مـليئة به وكان دور النـورى تقد عروض بها الغـجر وما زالت ا
ـال وهـو بـهـذا يـخـتـلف عن الـبـكـاش أى الـسـاحـر. عـرى الســتـجالب ا
فمن الـواضح لهذا البعـد التاريخى أثره الـقوى فى وجود الساحر ألنه
له ارتـبـاطـا بـشـكل أو آخـر بكـرامـات الـقـديس فـلـذا جنـد الـسـاحر فى
بدايـة العـرض يعـلن أن ما يـقدمه لـيس مجـرد خفـة يد أو إتـقان حـرفة

ولكنه سيقدم العرض برعاية وبركة القديس. 
ولد سواء من باعة كـما أن الهتافـات التى نسمعهـا طول سيرنا بـا
ـولد تـشعـرنا وكـأننـا فى حالـة طواف يـؤدى إلى راحة أو من حـجاج ا
نـفـسـية مـثل (يـا عـدرا يا أمى الـدنـيـا مش همى ) وهـو هـتـاف صوفى
إلى حــدٍ مـا يـدعـو لــلـتـقـشف والــزهـد فى الـدنــيـا كـمـا تــوجـد هـتـافـات
تـتـضـمن حتـقـيق األمنـيـات مـثل (إظـهـرى تـانى وحـقـقى لـنـا األمانى )
وهـذا الـدعـاء مـرتبـط بـاعـتـقـاد اجلـمـاعـة الـشعـبـيـة فـى ظـهـور الـسـيدة
الـعذراء وجتـلـياتـهـا وإن كان احلـديث عن الـتجـلـيات هـنـا أقل منه فى

مولد العذراء بالزيتون كما سنتناوله.
 أمـا هنـا فى مسـطرد فـلـيس احلدث مـجرد مـولـد بل هو عـيد مـثله
مـثل الـكـريـسـمـاس ونالحظ ذلـك فى الـهـتـافـات أيـضـاً (يـا أم سـيـدنـا
عـيدك هو عيدنا ) كـما وجدت أيضاً تشـابهاً ب هتافـات تقدم للعذراء
وهتافات تـقدم فى مولد السـيدة زينب مثل (يـا عدرتنا يـا منجدة يا أم
الــشـمــوع الـقــايـدة ) وهـذا الــتـشــابه مع (يـا ســيـده يــا مـنــجـده يـا أم
أثور واحدة الشموع القايدة ) كما أن الطبيعة اللحنية لطريقة أداء ا
وهـذا التشـابه فى الهـتافات بـ العذراء والـسيدة زيـنب يجعـلنا نـتأكد
سـيحيـة للعـذراء والصورة اإلسالمـية للـسيدة من اسـتوحاء الـصورة ا

ـوالـد لـيست عـلى أنـهـا أحـداث وقعت بـالـفـعل وقد فـسـرنـا ذلك وهذه ا
ليلة قدر واحـده يتحقق فيها األمنيات بل أسـبوع قدر ينتهى هنا ويبدأ
فى مــنـطــقـة أخــرى فـتــصـبـح كل لـيــالى الــسـنــة لـيــلـة  قــدر وأمـنــيـات

واستجابة للدعاء. 
ـولد ألنه قـاهرى فـإن االلعـاب التـرويحـية والـعروض الـفنـية وهذا ا
متقنة أكـثر من تلك االلعـاب التى نشاهـدها فى موالد الصـعيد وموالد
راجـيـح التـى تعـمل األريـاف فـتـأثـيـرات الـعـاصـمـة واضـحـة فى نـوع ا
بالكـهرباء بدالً من احلـركة اليـدوية والساحـر الذى يستـخدم صناديق
ـعـة باإلضـافة لـعـروض الثـعابـ التى مـعـدنيـة ومنـاشـير ومالبس بـها 
ـاذا تــوجـد فــيـهــا مـســاعـدين.  ولــكن يـطــرأ فى ذهـنـى دائـمــاً سـؤال 
ـوالــد ? هل فـقـط لـتـقــد جـانب تــرويـحى ? أم وجـوده الـســاحـر فى ا
ـصـريـة ـوالــد ا يـتـجــاوز هـذا اجلـانب إلـى بـعـد تـاريــخى فـقــد كـانت ا
ة أو احـتفاالت اآللهة احملـل يقدم فـيها هذا الـنوع من السحر القد
ـان بـهذا ولـكن لـيس كجـانب تـرفيـهى و تـرويـحى بل لتـعـميق روح اإل
اإلله احمللى وقـدراته اخلارقة بـل كان هنـاك من الكـهنة من يـقدم هذه
عبد فكان ـعبد أما االلعاب الـترفيهية خـارج ا االلـعاب بنفسه داخل ا
يقدمها الـبكاش وكلمة ( بكّاش ) تعـنى الساحر الذى يسحر بناى أو
يسحر بالـكلمة أو باليد ولذا نقول بـالعامية  شغل بكش أى فيه صنعه
عالية تـقترب من السحر وهنا ال يعـنى أن الساحر نصاب بل النصاب
ـة كانت تـطلق له معـنى آخـر وهو  (الـنورى ) وهى كـلمـة مصـريـة قد
على الـنصـاب ومعـناهـا النـسر وهـذا ألن النـسر يـنقض عـلى فريـسته
فى حلظـة وكذلك الـنصـاب.  والنـورى أصـبح يطـلق على فـئة من فـئات
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الـقـبطـيـة  أم لالحتـرام كـذلك أم هاشم وأم الـعـجايـز لـلسـيـدة زينب أو
ماما تعبيراً عـن االحترام  وتشابه ذلك مع وصف القدماء إليزيس بأم
ـصرى حب الـنور عـلى مر قـدسة.  وا ـصريـ أو (مـوت نتـر) األم ا ا
تاريـخه ورمز إله الشمس ألنـه يحب النور وإلى اآلن تـقسم النساء فى
صـعيـد مـصـر فـتـقـول (وحـيـاة الـشـمس احلـرة) وتـقـول أيـضـاً (وحـياة
صـريـون على ـسـيحـيـون ا الـبـهيـة إلـلى بتـطـلع من جـبالـهـا) ويطـلق ا
صرية على الذات العليا سيح شمس البر وتـطلق الصوفية ا السيد ا
شــمس احلــقــيــقــة وهى نــفس االلــفــاظ الـتـى أطـلــقت عــلى (آتــون) إله

إخناتون الواحد األحد الذى ال شريك له. 
إن ضـوء القـمر هنـا جمـيل ورائع يضـيف لنـور االحتـفال  نورا فى

مولد أم النور.
رابعارابعاً: مولد العذراء بالزيتون: مولد العذراء بالزيتون

كنيسة الـعذراء بالزيتـون هى  كنيسة حـديثة نسبـياً حيث بنيت فى
اضى بـقرار مـن الرئـيس جمـال عبـد النـاصر السـيـنيـات من القـرن ا
هى وكاتـدرائية العباسيـة فى عهد البابا كـيرلس السادس وقد اعتاد
سيحـي االحتفال بانتهـاء صيام السيدة العذراء الكـثير من األقباط ا
مـر والـذى يـبـدأ فى ١٧أغـسطس ويـنـتـهى فى ٢١ أغـسطـس بالـلـيـلة
ولـد الـعذراء  والـتى يشـارك فى االحـتفـال بهـا أيـضا مـئات الـكـبيـرة 
صري لنول بركة أم النور بكنيسة سلم وفى هذه يحتشد آالف ا ا
ـصـرية يـأتى الـكـثـيرون من أنـحـاء مـصـر قبل ـوالـد ا الـزيـتون ومـثل ا

ولد فى صباح اليوم التالى.  ولد بأسبوع وينهون االحتفال با ا
وتعتقـد اجلماعة الشـعبية حـسب ما ورد من اإلخباريـ أن كنيسة

ـصرية وهى صورة زيـنب و أنها تـعود إلى صورة أبعـد فى الذاكرة ا
إيزيس آلهـة القمر كـما أن ارتبـاط العذراء والسـيدة بالنـور والشموع
يبـ هذه العالقة كما أن لـفظ السيدة العذراء والـسيدة زينب وهو ما
يقوله الـشعبـ بالست العـدرا والست زينب وكـلمة الست هـذه حتريفاً
ـرأة ـصــريـة ا ــة (سـنت ) وتـعــنى فى ا ــصـريــة الـقـد من الـكــلـمـة ا
ة كـما أن العـظـيمـة وهو لـفظ كان يـطلق عـلى إيـزيس فى مصـر القـد
ارتباط الشخـصيت بالغالبة والفقـراء والعجائز واحملتاج دليل آخر
ـصـري والـتى كـان فى عـيـدها _عـيد عـلى تـشـابـهمـا مع إيـزيس أم ا
صري  _يوضع تمـثال لها فى صينـية من الفخار وتوضع األم عند ا
نـزل داخل هـذه الصـينـية الـتى بدورهـا تقـوم بذبح هدايـا األم التى بـا
وتـوزيع اللـحـوم على الـفـقراء تـمـجيـداً لـعيـد األم الـتى ضحت من أجل
ـصــريـ أوزوريس من أجل مـصــر وذهـبت فى رحــلـة بـحث عـن أبـو ا
إجناب مـنقذ مـصر من الـشر واخلطـيئة «حـورس».  وهناك أيـضاً أمر
آخر هو ارتبـاط الشخصيـت (السيدة الـعذراء والسيـدة زينب) برحلة
ـقدسـة إلى مـصر ومـجىء الـسيـدة زينب أو سـفـر مثل رحـلـة العـائلـة ا
برأس احلس كمـا تظن اجلماعة الشعبيـة وتشابهما مع رحلة إيزيس
ا هـو دليل أخر بعـثرة  إ ـة من أجل جتميع أجـزاء أوزوريس ا القد
يـب خـفـايـا الالشعـور اجلـمعى لـدى هـذه اجلـماعـة بـالتـمـسك بالـهـوية
واحلـفـاظ عـلى الـوطن الــذى يـقـول عـنه الـبــابـا شـنـودة ( مـصـر وطــن
يــعــيش فــيــنــا ال نــعــيش  فــيه )  والــدلــيل األخــيــر هــو وصف كل من
الشـخصيـت شعـبيـاً باللـفظ أم مثل أم الـنور بالـنسـبة للـعذراء  والتى
يـقـال لـهـا أيـضـاً ( يـا عـدرا سـاعـديـنى يـا أمّه ) وكـلـمـة أمّه تـعـنى فى
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األمـور) وهـذه الـهتـافـات وغـيـرها لـيـست لألقـبـاط فـقط بل لـلمـسـلـم
ـولـد وهـذا ما أيـضـاً وفى شكل رائـع يأتى األقـبـاط  ومـعـهم خراف ا
ـسـيـحـيـة ـوالـد ا يــتـمـيـز به مـولـد الـعـذراء بـالـزيـتـون دائــمًـا كـمـعـظم ا

واإلسالمية. 
أما احتفـال الكنيسة من الداخل فيبـدأ من الساعة اخلامسة مساءً
بـحـضـور األنبـا (بـطـرس ) األسقف الـعـام والـقمص بـطـرس جـيد ابن
شـقيق البـابا شنـودة وخمسـة من القسـاوسة بالـكنيـسة وبعـدها تعمل
زفة بـصورة العـذراء داخل الكنـيسة الـكبيـرة ثم يقدم الـقمص بطرس
جـيـد عـظـة عن احـتـفـال الـعـذراء لـيـبـدأ فـريق تـرانـيم الـكـنـيـسـة ترانـيم

ريدين والزوار وهتافاتهم للعذراء.  للعذراء مع زغاريد وتصفيق ا
وتسهـر الكـنيـسة لصـباح الـيوم التـالى ويقـوم أكثـر من ١٥٠ شاباً
بـتنظيم االحتفال داخل الـكنيست الكـبيرة والصغيرة وتـقوم الكنيسة
بـبيع الشموع الـتى يعتبرها األقـباط نذراً للعـذراء كل سنه ويباع أكثر

ولد العذراء أم النور.  من ٧ آالف كيلو شمع احتفاال 
ولد بتنظيم رحالت على مستوى اجلمهورية حلضور مولد ويتميز ا
العذراء بالـزيتون وقامت الـكنيسة بـإحضار كامـيرات سينمـا لتصوير
ـولد لتـمكـ كل احلاضـرين من مشـاهدة االحـتفال داخل االحـتفـال با
وخــارج الـكـنـيـسـة.  وفى جـولــة اإلخـبـاريـ (إخـبـارى ١٢ )عـمـره ٧٨
عاماً ويـقول إنه شـاهد جتـلى العذراء بـنفـسه فى اللـيلة الـكبـيرة حيث
كـان يــحـضـر الـرئــيس الـراحل جـمــال عـبـد الــنـاصـر والـبــابـا كـيـرلس

ولد كل عام.  السادس ومنذ ذلك احلدث يأتى ا
 (إخـبــارى ١٣) يـقـول: إنه نــذر نـذراً مـنـذ عـشــرة أعـوام وقُـضِـيت

الـعذراء بالزيـتون شهدت حـادث جتلى العذراء عـام ١٩٦٨ منذ أربع
عـامـاً ويـقـال أن هذه الـظـاهـرة شـاهـدهـا الـزعـيم جـمـال عـبـد الـنـاصر
والـكثـيـر من زعـمـاء الـعالـم حيث ظـهـرت الـعـذراء فى ٢٤ بـرمـهات من
ذلك الـعام فى عهد الـبابا "كيرلس الـسادس"; فاعتـبرت منذ ذلك احل
مزاراً للـكثـير من األقـباط حـيث يأتـون من جمـيع احملافـظات احـتفاالً

ولد والتجلى.  با
ولـكن مــا الـذى يـجــعل اخلـيــال الـشــعـبى يــنـسج مــثل هـذا احلـدث
ويـصـر عـلى مـشـاهدة الـرئـيـس عبـد الـنـاصـر له وكـذلك الـكـثـيـرين من
زعماء العالم?  وفى احلقيقة من جانبنا ال نرى احلدث سوى قصة من
ـعجـزات ولدى اخلـيال الـشعـبى عدد ال حـصر له قـصص اخلوارق وا
من هـذه القـصص كـما  أن الـعالقـة اجليـدة بـ عبـد النـاصـر والبـابا
كــيــرلس الــســادس سـاعــدت عــلى انــتـشــار الــقــصـة الــتى ال يــرويــهـا
اإلخباريـون على أنـها قـصة بل يـؤكد لـنا كـبار السـن منهم عـلى أنهم
شاهـدوها بـالعـ ولم يسـمعـوها من أحـد ولذا أصـبحت مـزاراً وقبـلة

لكل أقباط مصر. 
وقد الحظنا أن الصعايـدة االكثر إقباال ومعهم الفالح وأصحاب
الـنـذور. وفى الـلـيـلـة الكـبـيـرة تـكـتظ شوارع الـزيـتـون بـالـزائريـن الذين
ـألون الكـنـيـسـتـ الصـغـيـرة الـتى ظـهـرت العـذراء فـوقـهـا حـسب ما
يروى  اإلخـبـاريـون وخالل هـذه الـلـيلـة تـتـعـالى الـهـتافـات االحـتـفـالـية
(بركـاتك يـا أم النـور) و (جـاى لك يا أم الـنـور) وهذا الـنـداء  يذكـرنا
بنـداء يـقال  لـلسـيدة زيـنب (وجاى لك يـا طاهـرة) كمـا توجـد هتـافات
) و (يــا أم الـنـور نــورى لـنـا أخـرى كــثـيـرة مــثل  (الـسالم لـك يـا مـر
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نيا نيا: مولد العذراء بجبل الطير با خامساخامساً: مولد العذراء بجبل الطير با
مـولد الـعـذراء الذى يـقام فـى نهـاية مـايـو من كل عام بـجـبل الطـير
نيـا مهد الـتوحيـد اإلخناتـونى يتم الوصـول إليه عن طريق ـحافظـة ا
ـوالد ـوالـد الـقـبـطـيـة وبـعـض ا مـعـديـة نـيـلـيـة وقـد الحـظت أن مـعـظم ا
اإلسالمــيـة يـكــون الـوصــول إلـيــهـا عن طــريق مـعــديـة وهـذا يــذكـرنى
ـهـرجـانـات ـة وخـاصــة ا ـصـريــة الـقـد ـهـرجــانـات ا بـاالحــتـفـاالت وا
األوزوريـة كـمـهـرجـان شـهـر كـيـهك وإقـامـة عـمـود دجـد وحـراس الـلـيل
ـهرجانـات وغيـرها كان الـنيل والـقوارب جزءا والـنهار فـفى كل هذه ا

عبد يكون فى اجلانب اآلخر من النيل.  من االحتفال وا
قـدسة إلى مصر حيث كـان من أماكن زيارة العـائلة ا ويـعد هذا ا
قـضت الـســيـدة الـعـذراء فــوق جـبل الـطـيــر ثالث لـيـالىٍ ولــذا يـعـتـبـره
قـدسـة الـتى يزورونـهـا كل عام ـسلـمـون من األمـاكن ا ـسـيـحيـون وا ا
لنـيل البـركات فى رحـاب هذه الـبقـعة الـطاهـرة من أرض مصـر. حيث
وذجاً فريداً سيحيون ويشكلون نسيجاً واحداً و سلمون وا يتجمع ا
لـألخوة الـصـادقـة الصـافـيـة وألننى ال أجـيـد لـغة األرقـام أسـتـطيع أن
اليـ أقـول أن األعـداد رهــيـبـة ومـهـولــة قـدّرهـا بـعض اإلخــبـاريـ بـا
مسلم ومسيحيـ محجبات ومتبرجات شباب وشيوخ وأطفال

كن أن نفرق بالع اجملردة ديانتهم.   أغنياء وفقراء وال 
كل هـذا الـنـسـيج جتـمع فـوق جـبل الـطـيـر بـديـر الـسـيـدة الـعـذراء
فالناس من كل محافظات مـصر  كم كبير من الشخصيات العامة من
وزراء وسـفـراء ورجـال أعـمـال ورجـال فـكـر ومـثـقـفـ ولـكن األغـلـبـيـة
شاعر بسطاء جاءوا ليقضوا سبـعة أيام يتبادلون الطعام والتهانى وا

ولـد كل عام لـتلبـية الـنذر (إخـبارى ١٤) جاء حـاجته فـقرر أن يـأتى ا
من أسـيوط وأسـرته ويـقـول: جئـنـا نـحتـفل مع الـنـاس وكمـان نـشـترى
دارس.  ( إخـبارى ١٥ ) مـسلـمة محـجبـة وتقول: لـبس ومسـتلـزمات ا
ـوالد سـواء ألوليـاء اللـه أو القـديسـ ألنهم بـركة وإحـنا إحنـا بـنحب ا
بـنـحس فى رحـابــهم بـالـراحـة وكـأنـنـا فى عـيـد (إخـبـارى ١٦) دى أم
سيدنـا إزاى ما نلبـيش نداها ونيـجى نحضر مـولدها وإحنـا قد زعلها
مـننـا و بـعدين إحـنـا هنـغـرم إيه ? شـوية شـمع وال حـاجه شوف إزازة

الزيت بقت بكام !)
(إخـبـارى١٧ )  (بـص لو اعـتـقـدت فى الـلى إنـت جـيلـه هـتنـول مـنه
اللى إنت عايزه وإحنا مش عايزين أكـتر من بركتها علينا وهى البركة

دى شوية ?! ).
ـعـنى الـكـلمـة مـثل مـولـد احلـس ـولـد مـولد قـاهـرى  ويـعـد هـذا ا
ـيز فـدائمـاً جتد فـيهـا اجلديد ـوالد الـقاهـرية لـها طابع  والسـيدة وا
أسـرع من مـوالـد الـصـعـيــد واألريـاف فـالـتـقـنـيـات الـعـالـيـة لـكـامـيـرات
وشـاشــات الــعـرض الــسـيــنــمـائى بــاإلضــافـة إلى حــضــور نـســبـة من
ــوضـة وكــذلك ــتـعــلــمــ وأبــنــاء الــعــواصم بــزيــهم الــذى يـواكـب ا ا
راجيح استخدام الزوّار أنفسهم لكاميرات احملمول لتصوير الباعة وا
وااللـعـاب وفرقـة الـتـرانـيم والـزفة وقـد تـعـد هـذه اللـقـطـات فى يـوم ما
ـستقبل.. ولـكن هذه األشكال أرشيفـاً ألشخاص يسـتفيد مـنه باحثو ا
يـة تـقل أو هى غـير مـوجـودة فى مـوالد الـصـعيـد واألريـاف حتى الـعـو

اآلن على األقل.
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واحليـاة هنا ملـيئة بالـترفيه أيـضاً بالدمـنو والطاولـة (الشيش ) وحتى
ــسـاء تـقــدم الـشــوادر شـاشـات الـكـوتــشـيــنـة والــشـاى والـقــهـوة.  وفى ا
تـليـفزيـونيـة مـوصلـة بأطـباق تـعـرض الفـضائـيات اخملـتـلفـة. إنه عيـد دينى
وشعـبى بكل معنى الـكلمـة فهنا بـائع األيقونـات مسلم ويبـيع صور جتسد
سـيحيـة وكذلك يبع السيـدة العذراء ولـوحات ألهم الـشخصـيات الـدينيـة ا
األشـرطة الـدينـية الشـعبـية. ويـرى (اإلخبـارى ١٨ ) بائع األيـقونات أنه ال
غضـاضة من بـيع أيقـونات وأشـرطة فـفى عهـد الرسـول كان هـناك جتارة
كن أن ولد مـا  سـلمـ وأنه يربح خـالل أسبـوع ا ـسلـم وغيـر ا ب ا
يـكـسـبه فـى عـمل آخـر فى سـنه كـامـلـة ورغم أنه كـان يـقـول شـعـار غـريب
(إبعتـيهم  يـا عدرا ويـارب اللى ما يـشتـرى منى مـا تستـجيب لـصلواته )
فإن الـناس كانت تستحـسن هذا النداء وتقبل عـلى الشراء وهذا يدل على

عجزات العذراء.  عتقد الشعبى  قوة ا
قدسة التى مكثت فيها غارة ا ولد من ال يأتى لزيارة ا وفى هذا ا
ولد. فـهنا يـأتى األقباط دة ثالثـة أيام كأنه لم يـأت ا السـيدة العـذراء 
ألخــذ الـبــركــات  وإقـامــة الــصـلــوات وتـعــمــيـد األطــفـال ويــشــاركـوهم
ـغارة أل مـنـديل أو كـيس بتـراب ا ـسـلمـ فى الـزيـارة ومنـهم من  ا
ـقـدسـة مـعـتـقداً فى هـذا الـفـعل أنه يـجـلب له الـبـركـة.  ورجـال الـدير ا
يتـعامـلـون مع كل النـاس بـحب وتسـامح شـديد رغم الـزخم واالزدحام
الـشديد فال يـعتـرضون على من يـأخذ حـفنة من تـراب أو يرمى خـاتماً

غارة. من ذهب داخل ا
إن احلـكـايـات هـنـا تـتـشـابه مع كـثـيـر من احلـكـايـات األخرى الـتى
تـعرفنا عـليهـا فى موالد أخـرى ومعظـمها تـدور حول معـجزات العذراء

الـرقـيقـة وعـبارات احملـبـة فى عيـد الـعذراء الـتى يـقدسـها كـل مسـيحى
صـطفـاة من ربهـا ولذلك ـ وا ويـعتـبرهـا كل مسـلم أطهـر نـساء الـعا

 . صري كن أن نطلق عليه عيد كل ا هذا العيد 
ـسلـم من مـشاركة نع ا وقـبل خمـسة أعوام صـدر قرار غـريب 
ـولــد الـعـذراء خــوفـاً من حــدوث احـتــكـاكـات أو األقــبـاط احـتــفـالــهم 
سـئول وبعض األجهزة األمنية مشاجرات وذلك بـناء على توجيهات ا
ــسـيــحـيــون بـشــدة من هـذا الــقـرار الــغـريب ولــكن غـضب األقــبـاط ا
وأصـدر الــقس مـتى كـامل حــنـا كـاهن ديــر الـعـذراء ووكـيل مــطـرانـيـة
سمـالوط أوامره بـإلغاء االحـتفـال ومنع الصالة فى الـدير وعدم الـقيام
دة ثالث قدسة التى شرفتها السيدة العذراء  غارة ا بأية زيارة إلى ا
شاركـة فى االحتفـال بل لم ينته لـيال إال بعـد أن يُسمح لـلمسـلم بـا
األمـر عنـد ذلك فقـد انطـلـقت مظـاهره أو مـسـيرة حـاشدة ضـمت آالفاً
ـســلـمـ ــنـيــا تـضـمــنـاً مع ا ـسـيــحـيـ صــوب جـنـوب مــديـنـة ا مـن ا
ـظاهرة احملـتجـزين باجلانب اآلخـر من معـدية سمـالوط ونـتيجـة هذه ا
سـيحيـ فعادت قد سُـمح للمـسلمـ باالحـتفال ومـشاركـة أشقائـهم ا
الـبـهـجـة واألفـراح لـلـديـر وأُضــيـأت الـشـمـوع ودقت األجـراس وتـقـابل
سـيحـيـون باألحـضـان والقـبالت مـرددين (مش هيـقدروا ـسلـمـون وا ا
يـفرقونـا عن بعض أبـداً ).  ويشتـهر مولـد العـذراء بجبل الـطير بـكثرة
ـداحـ الـذين يـقدمـون مـدائح وتـرانيم خـاصـة بـالسـيـدة الـعذراء فى ا
حلـقات تشبه احلضرات الـصوفية حول األعمـدة والسوارى التى تشبه
ـة وقـد سـجـلـنـا كـثـيـراً مـنـهـا وسـنـعـرض ـصـريـة الــقـد االحـتـفـاالت ا

بعضها فى الفصل اخلاص باألدب الشعبى القبطى. 
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يا سيدى على....يا عدرا أأمورى
يا فاطمة يا بنت النبى

سبحان من كرم اإلنسان
سادساسادساً: مولد العذراء بدير درنكة بأسيوط: مولد العذراء بدير درنكة بأسيوط

ـولـد بـديـر الـعـذراء مـر بـجـبل أسـيـوط -ديـر درنـكة يـقـام هـذا ا
والذى يـقع على أرض صحـراوية تـقدر مسـاحتهـا بنحـو ١٢ فدان تقع
ـوالد تأتى إلـيه الفـرق الشعـبية فى اجلبهـة البـحرية لـلدير وهـو ككل ا
تـنقـلـة واخليـام وشـوادر السـيرك ـقاهـى ا ـنـشدين بـاإلضـافة إلى ا وا
الـشـعـبى وعروض فـنـيـة مـخـتـلفـة. ولـديـر الـعـذراء بدرنـكـة خـصـوصـية
قدسة غـارة الكبـرى التى أقامت بهـا العائلـة ا فريدة حـيث توجد به ا

ومغارة القديس يوحنا األسيوطى من القرن الرابع. 
والد اخلاصة بـالعذراء تكون األنوار أهم سمات موالد "أم وككل ا
ـبات الـنـيون عـلى شـكل صـلبـان يـراها قـاهى تـضع  الـنور" فـجـميـع ا
رء من فوق اجلبل صلبان مضيئة ومنيرة والليل هنا اجلميع فيراها ا
جميل حيث نـسمة الهواء العليـلة فوق اجلبل فتلطف درجة احلرارة فى
ـولد كـان يـبدأ صـيف أغسـطس. وقـد عـلمت من اإلخـبـاري أن هـذا ا
ركز بزفة كانت ترفع فيها الصلبان وصورة اً من وسط أسيوط ا قد
ـولـد واآلن ـديـنــة وتـسـيــر حـتى تــصل إلى ا الـعــذراء وتـلف شــوارع ا

تخرج هذه الزفة من درنكة إلى جبل درنكة بأسيوط. 
ـركز فى الـعـشرين سـنة األخـيرة وعدم خـروج الزفـة من أسـيوط ا
تشددة خوفاً يرجع إلى تعـرض أسيوط  إلى عنف بسبب اجلمـاعات ا

من تعرض احملتفل لألذى. 

فى الشـفاء من األمراض وتـلبيـة حاجة احملـتاج وكمـا سبق لنـا القول
عجـزات واخلوارق ولكن مع إن هـذه القصـص تندرج حتت فـصص ا
ذلك هى نــفـسـهـا من أهم أسـبـاب الـزيـارات واالحــتـفـالـيـات الـشـعـبـيـة
ـوالد سواء مسيحـية أو إسالمية لقـضاء أوقات الناس واخلروج من با
ــراجـيح ـقــتـنــيـات والــتـرفــيه عن أوالدهم بـا حـاالت الــضـيق وشــراء ا
ووسائل اللـعب واللهـو ورغم وجود الكـمبيـوتر فى أغلب الـبيوت وجود
ـادى من لـدى كـل أسـرة مــئــات االلــعـاب اإللــكــتــرونـيــة فــإن الــلـعـب ا
مــراجـيح ومــشـاهــدة الـقــراقـوز والــسـاحــر وخالفه له مــذاقه اخلـاص
شاركـة اجملتمعـية من أهم أسباب الـزيارات للمـوالد وهو ما وكذلك ا
ـة واحلـداثـة بل إن كـثيـرا من ال تـسـتـطـيع أن تـلـغـيه كل مـظـاهـر الـعـو
ة واحلداثة نفسها قتدرين يوظـفون مظاهر العو ولد وخاصة ا زوار ا
خلـدمـة احـتفـالـيـتـهم الـشـعـبـيـة كـأخـذ صـور تـذكاريـة لـهم وأوالدهم أو
تصوير مقاطع فيديو أو تخليص أعمالهم بالهواتف وهذا ما يجعلنا ال
نرى كـما يرى الـبعض أن التـكنولـوجية ستـقتلع الـعادات والتـقاليد من
جـذورها بل إن هـذه التـكنـولوجيـة ما هى إال وسـائل يوظـفهـا اإلنسان

كما يشاء فيما يحب ويعتقد. 
ولـد داخل حـلقة وأكـثر مـا لفت نـظرى مـداح مسـلم على أطـراف ا

ذكر يتمايل فيها اجلميع على قوله:
سبحان من خلق محمد

سلم والنصارى وخلق ا
ما هو خلق عيسى ابن مر

وخلق كل البرايا
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عاصمة وعروس  الصعيد وأكبر مكان للتسامح الدينى ولكن مع هذا
ـشـحون نـرى ونـسمـع من إخبـاريـ حكـايـات يهـتـز لهـا الـفؤاد اجلو ا
نديل بتراب الدير فنرى كما رأينا فى جبل الطـير امرأة مسلمة تمأل ا
ـقـدسة لـلعـذراء طلـبا لـنيـل البـركة وأخـرى تشـترى احلـلوى ـغارة ا وا
ـسـيحـية قـدسة لـتـقدمـها هـديـة جلارتـها ا ألوالدها وصـورة الـعائـلـة ا
وأطفـال مسـلمـون ومسـيحـيون مـعلـقون فى أرجـوحة واحـدة مصـيرهم

مشترك. 
ومـا يـحـدث فى مولـد الـعـذراء بدرنـكـة هـو ما يـحـدث فى كل مـوالد
ـوالد ـسـيحـيـون أى أقبـاط مـصر  سـلـمون وا مصـر حـيث يحـتـفل ا
الـشهداء واألولـياء والـقديسـ فهذه هى صـورة مصـر احلقيـقية بـعيداً
عن أى مـحاوالت لبث الـفتـنة والفـرقة ب نـسيج األمـة الواحدة وبـعيداً
عن أى تـصريحات هنـا وهناك على مواقع الشـبكة العنكـبوتية وأيضاً
ـصنـوعة سـئـول وصـورة الـوحدة الـوطـنيـة ا بـعيـداً عن تـصريـحـات ا

إعالمياً والقبالت احلارة ب الشيخ والقسيس عقب كل فتنة. 
ويـعتـقد إخـباريـو درنـكة فى جتـلى العـذراء فى أسـيوط كـما يـعتـقد
ـاذا هذا االعتقاد لح  إخباريو مـولد العذرا بـالزيتون ولـكن السؤال ا
فى مـصر وحدها ? فـلم نسمع أو نقـرأ عن هذا التجـلى فى مكان آخر
ـصرية ولكن فـكرة بـعث األموات وجتلـيهم لـها عالقـة وثيـقة بالـعقـائد ا
ـصريـة حـيث يـعـتـقـد بـعودة ـوروثة فى الـذاكـرة الـشـعـبـيـة ا ـة ا الـقـد
ـصرى الـقد إلى أبـيدوس أوزوريس من ب األمـوات بل أن احلج ا
هو شديد الـصلة بتـجلى أوزوريس وبعثه من هـذه البقعـة بالذات ولذا
ـصـريـون يذهـبـون جمـاعـات من شـتى منـاطق مـصـر كمـا يـفعل كان ا

ويقول إخبارى (١٩):
(إحـنــا كـنـا بـنـعـيش مـسـلـمــ وأقـبـاط فى مـحـبـة ووئـام من مـئـات
السن ولكن فى الفترة األخيـرة ظهر اضطهاد تيار معادى لكل القيم
ضـاربــاً بـعالقـات اجلـوار ووحــدة األمـة عـرض احلـائـط نـاشىءاً فـكـراً
تـلكـاته لـو استـطاع. جتـاهل اآلخـر وقام بـتهـمـيشه بل الـسطـو عـلى 
ألن هـذا الـتـيـار عـاوز يـاخـد الـبـلـد كـلـهـا فى مـنـعـطف خـطـير يـقـصف
ويـحرق األخضـر واليابس وهـو ليس مـعاد للـمسـيح فـقط بل معادي
ألى حــد مش زيه لـكن مــصـر عــمـرهـا مــا هـاتــكـون الــعـراق أو حـتى

باكستان أو أفغانستان وربنا يقى مصر شر ذلك ويهدى البعدا).
(إخبارى ٢٠ ) ( فى احلـقيقة هذا التيـار كان قوى جداً فى الفترة
اضية وكـان بيتحـدى احلكومة نـفسها.  ارجع لـلصحف وشوف كام ا
قـسم بولـيس اقتـحم وكام ضـابط وعسـكرى مـات.  وكان من قـوة هذا
الـتـيـار إنه وجـد فى الـبـدايـة تـعـاطف شـعـبى ألنـه يرتـدى عـبـاءة الـدين
صرى كما تعـرف شعب متدين ولكن سـرعان ما انكشفت والشـعب ا
اللـعبة وعلم القـاصى والدانى أن هؤالء الناس أشـرار وهناك من يقوم
ط ديـنى مع لم تعرفه مصـر على مر تاريخها ولم بتـمويلهم لفرض 

ودة احلب هو دينها احلقيقى). تقبله ألن مصر احملبة وا
وقد أطلعـنى أحد الرهـبان بالديـر على عدد من األورتـناق اخلاصة
حاوالت ولد وكيف أن الـدير قام  ـشكلة األرض التـى يقام عليـها ا
ـسـئـولـ حملـاولـة ضـمـهـا ولـكن هـناك تـعـنت من عـديـدة وأرسل لـكل ا
ـــشــكـــلـــة وغــيـــرهـــا فــإن كل اجملــلـس احملــلى فـى ذلك.  ورغم هـــذه ا
اإلخباري يـقولون إن أسيوط لم تكن كذلك عـلى مر تاريخها بل كانت
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أو بـاألحـرى إن هـذه االحـتفـاالت  الـشـعبـيـة فى بـنائـهـا الـدرامى مرآه
ـلـوك ـة والـتى كـان الـكـهـنـة وا ـصـريــة الـقـد عـاكـسـة لـهـذه الـدرامـا ا
يلعبـون فيها دور اإلله ويتجمع حولهم الـشعب ولذا ليس مستغرباً أن
ـسـيح أو يـرمز له جنـد فى الـقُـدَّاسـات أن الكـاهن يـلـعب دور الـسيـد ا
سألـة سنـطرحهـا فى منـاطق كثيـرة كالً فى مكـانها باأليقـونة. وهـذه ا

لتدلنا على دراما الطقوس فى االحتفاالت القبطية. 
عصرة -حلوان عصرة -حلوان: مولد برسوم العريان با سابعاسابعاً: مولد برسوم العريان با

ولد - صاحب ا
ـصر واسـمـه مـلىء بـالـزهد ولـد بـرسـوم الـعـريـان سـنـة ١٢٥٧ م 
والتـقشف فكلمة برسوم كـلمه من مقطع كلمـة (بار)  سريانية نقلت
عنى ابن وكلمة (سومى) قـبطية وتعنى الصوم أى أن إلى القبطـية 
بـرسـوم تـعـنى ابن الـصـوم وكـلـمـة عـريـان الـعـربيـة كـنـايه عـن الـزهد
واالسم فى مـجـمــله يـوحى إلى روحـانــيـة وصـوفـيـة ورهــبـانـيـة.  وكـان
ـلـكة شـجـر الـدر وأمه من عـائـلة والـده يـسمى الـوجـيه مـفـضل كـاتب ا
ـا توفى أبواه استولى خاله عـلى كل ما تركاه له فلم ينازعه التبان و
ــديـنـة خـمس بل تـرك الـعــالم وعـاش عـيـشــة األبـرار الـسـواح خـارج ا
سنوات يقاسى حر الصيف وبرد الشتاء ولم يكن يلبس سوى عباءة
من الـصـوف مـقــتـديـاً فى ذلك بــالـقـديس األنـبــا بـوال أول الـسـواح ثم
حبس نفـسه فى مغـارة داخل كنيـسة القديـس مرقوريس أبى الـسيف
مـدة عشـرين سنه مالزمـاً الصـوم والصـلوات لـيل نهـار بال فـتور وكان
غـارة ثـعـبـان هـائل فـعـنـد دخـوله رأى هـذا الـثـعـبـان فـصرخ فـى تلـك ا
قـائالً (يا ربى يا إلهى إنت الـذى أعطيتـنا السلـطان أن ندوس احليات

ـوالـد اآلن أو كـرحـلـة حج فـعـلـيـة يـرتـدون فـيـهـا األبيـض ويـصـلون بـا
عتقد عبد من أجل جتلى أوزوريس وبعثه من جديد وهذا ا للطواف با
الـقـد وثيق الـصـلة بـفكـرة جتـلى القـديـس واألولـيـاء كمـا أن دراما
الـطــقـوس والـتى تـمـارس داخل الــكـنـائس بـالـتــجـول بـصـورة الـعـذراء
ـقامـة لهـا هى إشـارة رمزيـة لالحتـفال بـهـذا البـعث والتـجلى والـزفة ا
فلـذا نالحظ أن كل زفة سواء بدأت من الـشارع أو الدير والـكنيسة أو
عـبرة عن الدراما هرجـانات ا العكس هى صـورة مصغرة من صـور ا
ــة بـصـورة وبـعث أوزوريس وظــهـوره وجتـلـيه من بـ ــصـريـة الـقـد ا
ـكــانـة الـتــاريـخـيـة األمــوات والـتى احـتــلت فـيـهــا هـنـا الــعـذراء هـذه ا

صريون عبر العصور. والتقديسية التى اعتاد عليها ا
فـهـذه الدرامـا الـطـقسـيـة الـتى نـراها فى أعـيـاد ومـوالد الـقـديـس
ت وتطورت فى ة التى  ـصرية القـد واألولـياء تشبه تـماماً الدراما ا
هـرجانات واألعـياد اخملتلـفة التى خط متجـانس ومتـقارب  من خالل ا
ـسـرحى وهذا فـيـهـا بـرزت احلـاجة إلـى االلوان اخملـتـلـفـة من األداء ا
ليس بالشىء الغريب فالدرامـا فى مراحلها األولى وأشكالها البكر ال
تعـيش دون الـنـاس فى جتـمـعاتـهم وبـاعـثـها اسـتـعـادة حـدث دينى أو
أسطـورى أو تاريخى أو حدث يرتـبط بالطبيعـة.  إن هذا التجمع حول
مـثل هـذا احلــدث مـنـاخ درامى مـالئم تـتـرعــرع فـيه األنــشـطـة الــفـنـيـة
ـهـرجـانـات واألعـيـاد اخملـتـلـفـة. ولـيس من قـبـيل الـصـدفـة أن تـصـبح ا
ـسرحى.  ولـذا نرى أوجه اخملتـلـفة احلـلبـة الرئـيسـيـة ألوجه النـشاط ا
ـوالـد واألعـيـاد الـديـنـيـة الـشـبه الـكـبـيـرة بـ الــدرامـا الـطـقـسـيـة فى ا
صدر ة فاالثنـان ينبعـان من نفس ا ـصرية القـد وعالقتهـا بالدراما ا
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ست سنه ودفنوه فى دير شهران. 
هـذه هـى قـصة الـقـديـس كـمـا وردت بـالـكتـاب الـصـادر مـن مـكـتـبة

صرية.  احملبة - ١٩٧٨ بعنوان أعالم الكنيسة ا
ويـتبع مـولـد بـرسوم الـعـريـان التـقـو الـقـبطى ويـقع فى قـرب عـيد
الـقـديس فى مـنـتـصف الـشـهـر األول من تـوت (سـبـتـمـبـر) ويـقـام هذا
ـعـصـرة قـرب الـضـاحـيـة ـولــد فى ديـر الـقـديس بـرسـوم الـعـريــان بـا ا
ا عن طريق اجلـنوبية لـلقاهرة ( حلـوان ) وكان يتم الوصـول ً إليه قد
عـصرة حـيث تنـتظـر احلمـير ليس القـطار من بـاب اللـوق إلى محطـة ا
فقط فى الليلة الكبـيرة ولكن على مدى األسبوع السابق أما اآلن فما
رحلة األولى واصالت إليه وأفضلها مترو األنفاق من خطوط ا أكثر ا
عـصرة ولم حـطـة ا رج - حـلـوان ) من أى محـطـة ويتم الـنـزول  (ا
يعـد ذلك الزحام التاريـخى على القطار مـوجودا  ذلك الذى حتدث عنه
والد فـى مصر بإسهـاب وكذلك لم تعد الـطبيعة مكفرسـون فى كتابه ا
اجلـميـلة للـحدائق والـزراعات التى أعـجب بهـا أعجابـاً شديـداً موجودة
اآلن  بل دخلت غـابات األسمـنت ومألت وكست وحـلت مكـان األحضر
وإن كـانت هـنـاك بـعض األشجـار واقـفـة عـلى استـحـيـاء تـناضل وسط
والد ثراء ولد من أكثر ا هذا التلوث الصناعى والـعمرانى ويعد هذا ا
فى الـتكـوين واألسواق الـعامـرة والـعروض الـترفـيهـية اجلـميـلة ومـوائد
الــطـعــام واألكـشــاك الـشــوادر كل شىء جتــده حـتى فى الــبـشــر جنـد
البس وكـأنها مالبـس العيـد ورائحة ديـنة من رجال ونـساء  سكـان ا
ـتعـمدة واالبتـسامـات الرقيـقة وسـكان الريف (البرفـانات ) والـعطور ا
ميزة الـنظيفة.  كمـا يسود جو من التسـامح الدينى فنجد البـسهم ا

والـعقـارب وكل قـوات العـدو أنت الذى وهـبت الشـفاء لـشعب إسـرائيل
الـذين لسـعتهم احلـيات عنـدما نـظروا إلى تلك احلـية الـنحاسـية فاآلن
أنـظر إلـيك يـا من علـقت عـلى الصـليب كـى تعـطيـنى قـوة بهـا أستـطيع
مقاومة هذا الوحش ثم رسم ذاته بعالمة الصليب وتقدم نحو الثعبان
قــائالً تــطــأ األفــاعى واحلــيــات وتــدوس األســد والــتــنــ الــرب نــورى
ن أجزع ثم قال للثعبان ن أخاف الرب ناصـر حياتى  ومخلصى 
ـبـارك قف مـكـانـك. ورسم بـعالمـة الـصـلــيب وطـلب من الـله أن أيـهــا ا
ينـزع منه طبـعه الوحشى ولم يـنته من صالته حـتى حتول الثـعبان عن
طــبـعه الـوحـشى وصـار الـيـفـاً فــقـال له الـقـديس من اآلن يـا مـبـارك ال
ا تـكون لك قـوة وال سلطـان أن تؤذى أحـداً تكون مـستـأنساً ومـطيـعاً 
أقوله لك.  فأظهر الثعـبان عالمة اخلضوع والطاعة وصار مع القديس
كـمــا كـان األســد مع دانـيــال الـنــبى فى اجلب.  ثم طــلع الــقـديس من
غارة إلى سطح الكنيسة وأقام صابراً على احلر والبرد فى الصيف ا
والـشـتـاء حتى أسـود جـلـده من كثـرة الـنـسك والعـبـادة ولـبث على ذلك
ـسيـحيـ اضطـهاد عـظيم نحـو خـمس عشـرة سنـة وفى أيامه حلق بـا
ـسـيحـيـون بلـبس الـعمـائم الـزرقاء.  أمـا هذا أغـلـقت الكـنـائس والزم ا
ا أفرج عنه ذهب إلى الـقديس فإن الـوالى قبض عليه وضـربه كثيـراً و
دير شـهران.  وأقـام فوق سطح الـكنـيسة وزاد فى نـسكه وتـقشفه ولم
يـسـتـبـدل عـمـامـته الـبـيـضـاء ولم يـجـسـر واحـد مـنـهم أن يـلـزمه بـلـبس
الـعـمـامـة الزرقـاء.  وقـد أكـثـر الـقـديس من الـطـلب والـتـضرع إلـى الله
ا أكـمل سعيه تـنيح فى شيـخوخة صاحله حتى رد غضـبه عن شعبه و
فى ٥ نـسـىء سـنــة ١٠٣٣ ش لـلــشــهـداء األبــرار وكـان عــمـره إذ ذاك

∂∑ ∂∂

https://coptic-treasures.com



≥µ

وكــانت فـرحـتى عــنـدمـا أخـذت راحـة بــجـوار عـائـلــتـ جـاءوا مـعـاً
إحداهما عـائلة مسيحية واألخرى مسـلمة وقال لى احلاج أبو محمود:
ـقـدس مالك وعـائـلـته ــولـد سـيـدى الـبـرسـومى مع ا إنه يـأتى كل عـام 

قدس مالك مولد السيدة كل عام. وكذلك يحضر معه ا
ـولـد يـخـتـلف عن غــيـره فى أنه يـقـدم احـتــفـاالً بـشـخـصـيـة وهــذا ا
صـر وعـاش فـيـهـا ومات مـصـريـة صـميـمـة من أبـوين مـصـريـ ولـد 
فيهـا ودفن فيهـا عكس كثـير من القديـس واألوليـاء الذين جاءوا إمّا

غرب أو غيرها من البلدان. من فلسط أو األندلس أو ا
ـولد اخـتـالف آخر فـغـالـبـاً ال تـفـتح الـكـنـيـسـة أبـوابـها وفى هـذا ا
ــولـد إالّ فى فـتـرة الــقـداس وسـمـاع مــواعـظه عن قـصـة طـوال فـتـرة ا
برسوم العريان وكيف أنه اسـتطاع أن يعيش مع حية (٢٥) عاماً بعد
سـلمة وتطلق عليه أن نـزع منها الشر ولذا تـنتحله اجلماعـة الشعبية ا
سيـدى البـرسومى وألـقاباً أخـرى كمـا تربط  بـينـه وب بعـض األولياء
فنجـدها تـربط بيـنه وب الـرفاعى فى  مـسالـة التـعامل  والـتعايش مع
كرر (عم يـا عريـان يا طب التـعبان ) و (عم األفاعى  فـتجـد الهتـاف ا
يا رفـاعى يا طب األفـاعى) ورغم أن كل نداء يـقال فى مـكان مـختلف
فـإن السمـة واحده وهى إعطاء كل من الـعريان والـرفاعى قدراتهم فى
خـروج الثعاب واسـتئناسهـا عن طريق وسطائهم الـذين يقومون بهذه
العمليـة وهى مسالة تسـتحق التأمل.  كمـا تربط اجلماعة الـشعبية فى
ـولد أيـضـاً  بـ العـريـان و السـيـد البـدوى حـيث إن كالً مـنهم هـذا ا
أقـام عــلى  الــســطــوح فـالــعــريـان عــاش عــشــرين ســنه عـلـى  سـطح
الـكـنـيـسـة  والـبـدوى عـاش عـلى سـطح مـنـزل فى خـلـوته كـمـا أن لـكل

سـلمون ينتحلون مـار برسوم العريان فيشـرون إليه ( بسيدى محمد ا
الـبـرسـوم ) أو ( بسـيـدى الـبرسـومى ) أو ( بـسـيدى الـعـريـان ) وهذا
سحة التسامح مـا جعل كثيـر من الباحثـ األجانب يقولـون إن هذه ا
سـلـمون ـسيـحـيون بـطـوائفـهم اخملـتلـفـة ا ـجـد فيـهـا ا بـاركـة التى  ا
وغـيـرهم مـسـاجـد بـعضـهم الـبـعض وكـنـائـسـهم عـلـنـاً بـصـداقـة وطيب
خــاطـر ويـطــلـبـون الـبــركـة من أضـرحــة بـعـضــهم الـبـعض.  نــعم إنـهـا

باركة.  السبيكة العجيبة التى أوجدتها طبيعة هذه األرض ا
قدس راتب كـما يطلقون عليه والذى قدم لى فها هو عم راتب أو ا
مجـموعة من قصاصـات الصحف حتكى عنه وعن قـصته فهو يبلغ من
ــســلــمـة الــعــمــر ٦٨ سـنـه بـائـع طـراطــيــر فى جــمــيع مــوالــد مـصــر ا
سـيحية -كـما يقـول - فهو يحـضر مولـد العذراء والعـريان ودميانه وا
والـد من ٥٠ سنه مـتجوالً والـسيـدة زينب والـسيـد البـدوى وهو يـلف ا
ب احملـافظات وألن الطراطيـر فرحة عند األطفـال والكبار فهى سمة
ـولد حـيث يـعـتـبـر مـولد الـعـريـان له طـعم ثـانى عـند دائـمـة عـنـد زوّار ا

صري عموماً.  ا
ـقدس راتب بـشـراء الطـراطيـر من الـزقازيق الـتى تـشتـهر ويـقوم ا
بـصـنـاعـتـهـا وأسـعـار الـطـراطـيـر تـخـتـلف من مـولـد إلـى آخـر فـمـوالد
ـدينة أغلى فى األسـعار من  مولد الـريف والصعيـد أما فى العطالت ا
ـقـدس راتب إلى مـحـافـظـة قـنـا حـيث الـتى لـيس فـيـهـا مـوالـد يــذهب ا
ينتـمى ويسكن مع أوالده ويقـول راتب إن سيدة أجـنبيـة قامت بشراء
طــراطـيــر ب(٥٠) دوالراً انـبــهـاراً بــطـريـقــة تـصــنـيع هــذه الـطــراطـيـر

ة. القد
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ـتـدة ومـتـصـلـة بـجـذورهـا الـذى يـحـول اجملـتـمع إلى ثـقـافـتـ ثـقـافـة 
وثقافة مغتربة ومنفصلة عن هذه اجلذور.

وفى جـولتـنا لـلـموالـد القـبطـية وجـدنا مـوالد ذائـعة الـصيت ومـوالد
ـســيـحــيـ مــثل مـولــد أبـو جـورج فى أخــرى ال يـعــرفـهــا كـثـيــر من ا
ـولد العـجيب  تـكون أبرز الـنذور الـتى يتقـدم بها أسـيوط  وفى هذا ا
ـسلـمـ هو األرز بـالـلـ ونبـات احلـناء ـنـطـقة من األقـبـاط وا أهالى ا
والزيت والـشموع.. وهـناك فى أسيـوط يوزعون مـا أطلقـوا عليه خـلطة
أبـو جورج والـتى حتـرص مـعـظم احملـال الـتجـاريـة فى مـديـنـة أسـيوط
على افـتـراشهـا طـوال مـدة االحتـفـاليـة وتـتكـون خـلطـة أبـو جورج من
ـكسـرات.. كمـا تخـتلف الفـول السـودانى واحلمص والـلوز والـزبيب وا
النـذور من بيت إلى آخر فـبعض البـيوت الـتى تربى دواجن تفـرز ديكا
جيداً وتأخذه إلى دير أبو جـورج وتطلقه فى الساحة اخملصصة هناك
ـزارعـون عـشـورهم من مـحـاصـيـلـهم - كـمـا يـقـدمـون بـيــضـاً ويـقـدم ا
ـديريـة الطـرق إن أحد أبـو جورج وظف  ويـقول رسـمى أرمـانيـوس ا
ـفـلـوج وقـبل الـعـيـد نـذهب يـوافق احـتـفـال الـكـنـيـسـة الـقـبـطـيـة بـأحـد ا
لنـشارك فى طالء الـكنيـسة من الداخـل واخلارج بنـبات احلنـاء األحمر
ـنـطـقـة الـقــانى ونـرسم الـصـلــبـان والـنـبـاتــات ونـفـرش احلـصـيــر فى ا
اسـتعدادا  لالحتـفاالت أما محـمد حسن وهو من األسـرة التى تتولى
نـطـقة ومـساحـتـها ٢٥٠ فـداناً مـنـذ العـشريـنـيات من الـقرن حراسـة ا
نـطقـة "بـأبو جـرج "يقـول عنه: أنه رجل مـبروك اضى وتـعرف هـذه ا ا
ـسروقات وعندنا شواهـد كثيرة يعرفها ومشـهود له بالبطولة وكشف ا
ــبـروك ويــرددهــا األهـالى عــنه  ومن يــضــمـر الــشــر ألحـد يــكـشــفه ا

مــنـهم دور فـى إنـقــاذ أتــبـاعه فــكــمـا يــقـال ( الــله الــله يــا سـيــد جـاب
الـيـسـرى) أى جـاب األسـرى فـإن الــعـريـان كـان يـدافع عن شـعـبه من
ظلم واضطـهاد احلكام فى عصره وفى احلقـيقة إن كالً هذه الصفات
ـة لآللـهـة احملـلـي قد وجـدنـا  لـهـا أوصافـاً مـشـابـهـة فى مصـر الـقـد
والـتى كانت تـقام لـها احـتفـاالت وثيـقة الـصلـة باالحـتفـاالت التى تـقدم
للقديـس واألولياء فكل اآللهة احملليـ كانوا يوفرون احلماية لقراهم
لح ما الذى جعل كثير من ومراكزهم ويحفظ زراعتهم ولكن السؤال ا
اضى واحلاضـر? واحلقيقة  أن ـتعلمـ ال يدركون تلك العالقـة ب ا ا
ـصـريـات لم يـصـلـنـا فى اإلجـابـة عـلى هـذا الـسـؤال مـريـرة ألن عــلم ا
أغـلبـه أو كله تـقريـباً إال عن طـريق األجـانب وخاصـة األوربيـ وهؤالء
مع كل تـقدريـنـا للـخـدمة الـعـظيـمة الـتى قـاموا بـهـا فإنـهم فـهمـوا هذا
تـأثر بـبـيئـتـهم والتى تـخـتلف عن بـيـئتـنا فـى كثـير من الـعـلم بوعـيهـم ا
ـصريـات نـتعـامل معه األوجه وهـذا ما يـجـعلـنا حـ نقـرأ كـتاب فى ا
وكأنـنا أمام كـتاب أجنبى ال يـعبر عـنا وكأن هـؤالء الناس الـذين يتكلم
صرين الذين تعاملوا عنهم الكـتاب غير مصرين.  كما أن كثـيراً من ا
ـصريـات اقـتلـعوا من جـذورهم الثـقافـيـة  والتى يـعيـشهـا بسـطاء مع ا
ـشكلة سـتدوم فتـرة من الزمن حتى يـكون لنا الناس ويـبدو أن هذه ا
الـقدرة عـلى قراءة تاريخ مـصر كـقطعـة واحدة وكتـلة واحـدة يفسـر لنا
ارسـات احلاضـر مرآه ـاضى أسبـاب تواجـد احلـاضر ونـرى  فى  ا
ـاضى وهـذه الـرؤيـة واضـحـةً جـداً لدى عـاكـسـة السـتـكـمـال صـورة ا
اجلـمـاعة الـشـعـبيـة فـيمـا تـمـارسه فى احتـفـالـياتـهـا وطقـوسـهـا بيـنـما
مـارسات نـتيـجة هذا االغـتراب الـثقافى تـعلمـون يتـأففـون من هذه ا ا
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ـاذا يحـتـفل الشـعب بـيوم «أبـو جـورج» فى األحد الـكـنيـسـة لم تعـرف 
ـقــدس من كل عــام وكل مــا يــعـرفــة الــشـعب اخلــامس من الــصــوم ا
الـقـبطى أن هـنـاك مـدفن فى منـطـقة الـيـسـرى باسم أبـو جـورج أسفل
جبل قلمون والصعايدة يعطشون حرف ( ج) ويطلقون عليه أبو جرجا

 .Abu Jerja -

ة جـداً فى كـنـيـسـة «أبو ومـنـذ عـامـ فى مـنـطقـة الـيـسـرى الـقـد
جـورج» وكاهنها أبـانوب اكتشفت مقـبرة مسيحـية عن طريق الصدفة
واستـطاعوا الدخول من مـدخلها الضيق ووجـدوا ثالث حجرات اثنت
على الـيسـار وحجـرة على الـيم وفـى الوسط وجـدوا جثـماناً مـغطى
بــسـعف الـنــخـيل اجملـدول كــعـادة األقـبـاط فى جــدل والـزعف فى أحـد
الـشـعـانـ والـزعف مـغـطى بـالطـ والـقـار ووجـدوا بـجـانب اجلـثـمان
عـصـا الـرعــايـة ألسـقف وبـاقـى أدوات األسـقـفـيـة فــتم إخـبـار أسـقف
أسيـوط احلبر األنبا ميخـائيل ليطلعـاه على أعظم اكتشاف  فى هذا
القرن جلسـد القديس أبـو جورج. وأرسل األنبا مـيخائيل مـجموعة من
قبـرة فى الكنيسة وصلوا ـقبرة دخلوا ا الكـهنة لتقصى احلقائق إلى ا
وبـدأوا يـفـكـون األربـطـة حـول اجلـثـة ووجـدوا صاحـبـهـا يـلـبس مالبس
األسـقف كـامـلـة (التـونـيـا والـبـرنس وباقـى مالبس األسـقف) وكان فى
حـالــة سـلــيـمــة ولــكـنه مــقـطــوع الـرأس ووجــدوا بــجـانــبه بـاقى أدوات
عدن حتتوى األسقف لم تمتد إليها يـد و قد وجدوا بجانبه علبة من ا
على أوراق مكتوبة حتتوى على تفاصيل دقيقة عن حياته ومن هو هذا
األسـقف ? وقصـة حيـاته حـيث تتـحدث عن الـقديس أبـو جورج أو أبى
جـورج أسقف من أسـاقفـة أسيـوط القـدامى وتعـود قصـة «أبو جورج»

ديـنة أن يزوروا الـشهيـد ويأتون الـشهيـد أبوجرج وقـد اعتاد أقـباط ا
إلـيه بـاحلنـاء والـزيت والـشـمـوع ويـعيـدوا رسم الـصـلـبـان عـلى جدران
ــغـارة وأضـاف أن مــغـارة الــشـهـيــد مـبــنـيـة عــلى الـطــراز الـدائـرى ا
ـياه ومـرتـفـعه بـقدر مـحـسـوب عن األراضى الزراعـيـة حـتى ال تـتأثـر 

نطقة. الفيضان الذى كان يغمر كل أراضى ا
وقـد خصصت مـحافظـة أسيوط من مـواردها القـليلـة البسـيطة ٩١
الف جنية لـطبع ٢٠ الف نسخه نصفها بالـلغة اإلجنليزية وبها خرائط
واقـع األثريـة وفـيلم سـياحـيـة لإلقـليـم إضافـة إلى شـنطـة سـيـاحيـة بـا
ـعالم السياحية الدينية تسجيلى بـخمس لغات وقد أهملت تماما ذكر ا
ـسـيحـيـة فى محـافـظة أسـيـوط والتى ذكـرت فى الـتاريـخ خاصـة دير ا

قدسة على أرض مصر. احملرق وخطوات العائلة ا
وقد قال األب الكـاهن إن هناك تـقليد لـلشعب القـبطى فى أسيوط
حـيث يطـلقـون على يـوم من أيام أحـاد السـنة اسم " أحـد أبو جورج"
وهم يـعـتــقـدون أن هـذا الـيـوم ألحـد من الـقـديـسـ اسـمه أبـو جـورج
ولـكن ال أحـد يـعـرف من هـو أبــو جـورج ? أو مـا هى قـصـته? ومـا هـو
عالقـة اليـوم به ? وكل ما كـانـوا يعـرفونه أنـهم ال بـد أن يحـتفـلوا بــأبو
جـورج فى الصوم الكـبير وبالتـحديد فى يوم األحـد اخلامس بالضبط
والـذى يـطــلق عـلـيه  األقـبــاط يـوم اخملـلع واعـتـادت مـن هـذا الـصـوم 
محال األقباط فى أسيوط أن تـنصب خيم صغيرة على جانبى الطريق
فـى هـذا الــيـوم وتــوزع حــلـوى صــيـامـى حـيث يــصــوم األقـبــاط طـيــلـة
اذا يـحـتـفـلـون هذه اخلمـسـ يـوم قـبل عـيـد القـيـامـة وال أحـد يـعـرف 
االحـتفاالت القـبطية بيـوم «أبو جورج» ومن هو صـاحب العيد ? وحتى
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سيـحى أهمـية كبـرى. وهنا أسـتع القديـس يعـطيـها رجال الـدين ا
ـعـنى بـجـريـدة وطــنى ومـا يـنـشـر فـيـهـا من مــوضـوعـان حتـمل نـفس ا
بـــتـــاريـخ  ٢٧/ ٨/٢٠٠٦ م الـــســـنـــة  ٤٨لــــعـــدد ٢٣٣١ قـــال األنـــبـــا

: نا ألجساد القديس غريغوريوس في مقالة بعنوان " سر تكر
( إننا نؤمن بـكرامة أجـساد القديـس وعظامـهم ألن هذا اجلسد
هـو الذى عـاشت فيه الـروح حـقا الـروح فارقت اجلـسد واآلن هى فى
ا هـذا اجلـسد هـو الـبيت الـذى عاشـت فيه وأيـضا كل الفـردوس إ
حياة اإلنـسان تكـون مرسومة ومـطبوعـة على هذا اجلـسد هذا الكالم
علـمـيـا صـحـيح جـسد اإلنـسـان هـو كـتـاب  حـياته يـقـول سـفـر الـرؤيا
يـتكـلم عن يوم الـدينـونة: ثم رأيت عرشـا عظـيمـا أبيض واجلـالس عليه
الذى من وجهه هربت األرض والسموات وال توجد لهما أثر  ( رؤ١١:

(١٥-٢٠
فـهـنا يـصف يـوم الـديـنـونـة وعنـدمـا يـقـول: الـذى من وجهـه هربت
الـسمـوات واألرض ولم تـوجد لـهمـا أثـر يقـصد بـها الـسـموات الـقريـبة
إلينـا وهى سموات الـكواكب أما السـموات العـليا أو سمـاء السموات
فــهى الــتى فــيـهــا الــعــرش اإللــهى فــهــذه ال تـفــنى.  ثـم يـقــول: ورأيت
األمـوات صـغــارا وكـبـارا واقــفـ أمـام الــعـرش هـنــا يـتــكـلم عن يـوم
الديـنونـة وعنـدما يـقـول صغـارا وكبـارا وضع صغـارا قبل كـبارا أى
أن الدينـونة للكل ثم يـقول: وفتـحت أسفار ودين كل واحـد بحسب ما
هو مكتوب فى األسفار هنا توجد أسفار باجلمع سفر احلياة واحد
ـاذا يقـول هـنا: وفـتـحت أسفـار ثم إن هـذه األسفـار هى أساس ا  إ
الـديـنونـة ودين كل واحـد بـحـسب مـا هو مـكـتـوب فى األسـفار أى أن

مالـيك حيث رفض دفع اجلزيـة على اعتـبار أنه مواطن من إلى حـكم ا
ماليك بقطع رأسه.  الدرجة األولى فقام ا

قـامات لهم قصص والـد سنجد الـكثير من أصـحاب ا وفى عالم ا
مـثـيرة أو مـجـهولـة و إعـادة اكتـشـفهـا جتـعلـنـا نعـيـد النـظر فـى كتـابة
ا تاريخ هـذا الوطـن فلـيس التـاريخ هـو تاريخ احلـكـام والسالطـ  إ
ــنـطـلق عـلـيـنـا أن الــتـاريخ احلـقـيـقى هـو تــاريخ الـشـعـوب ومن هـذا ا
والـد فبـالتـأكيـد إن ذهابهم اذا يذهب هـوال ء البـسطـاء إلى ا نناقـش 
ثـل لهم ثـقافـتهم الـتى اعـتنـقوهـا حتـى  قبل اعـتنـاقهم لـيس عـبثـاً بل 
لألديــان الـسـمــاويـة وفى ظل هــذه األديـان اسـتــطـاعـوا أن يــنـسـجـوا
عتقد وإن اختلفت ارسوها محافظ على وحدة الثقافة وا ثقافتهم و
ـنــطـلق تــشـكل نــسـيــجـاً وطـنــيـاً بــفـضل ثــقـافـة الـعــقـيـدة ومـن هـذا ا
كن أن يلغيها قرار سياسى أو مقال احلرافيش هذه الثقافة الـتى ال
ة يـظن أصحابـها أنها مـتزمت يلـعب على أوتار طـائفيـة أو مظاهـر عو
تقـتلع الشعوب من جـذورها فلسنا حـضارة من بالستيك أو صفيح أو
بـهذه الـدرجة من الـهشـاشة فكـم من غزو واحـتالل ابتـداء من الغازى
الـفارسى وحـتى احملتل اإلجنـليـزى ٢٥٠٠ سنه عـلى األقل ولم يتـنازل
أو يتـخـلى هذا الـشعـب عن ثقـافتـه; ولذا عـلى كل من يـتعـامل مع هذه
ـوضـوعـيـه ولـيس بـإلـقـاء الـعـبـارات الـثـقـافـة بـازدراء عـلــيه أن يـفـكـر 
اجلـاهزة مـثل اجلهل واألمـية والـتخـلف وما شـابه ذلك من ألفـاظ  فكل
ذلك غيـر مؤثـر وغير فـعال واألجـدى أن نغوص فى ثـقافـة هؤالء حتى
اذا يـتركـون ديارهم وقـراهم ومـصاحلـهم ويذهـبون إلى مـوالد نعـرف 
وزيارات أضـرحـة أولـيـائـهم وقديـسـيـهم.  كـما أن مـعـجـزات وكـرامات
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كـن أن يسـرق ألنه ال يسـتطـيع أن يصل كـسح أيضـا ال  ال يـرى وا
ـكسح عـلى كتفه للـثمـار فطلـب مراقبـتهـما فـوجدا أن األعـمى حمل ا
وبـذلك تـمـكـنـا من سـرقـة الـثـمـار وبـذلك اكـتـشف أن األعـمى له يـد فى
ـكـسح ويقـول ذهـبى الفم: إذا أردنـا أن نـعاقب من السـرقـة وكذلك ا
نـعــاقب فـيـهـمـا? االثـنـان مـشـتــركـان مـعـا.. فى الـسـرقـة األعـمى كـان
ـكسح كان عـينـ لألعمى إذا االثـنان مـعا هذا رجـل لـلمـكسح  وا
ـا اإلنـسـان مـثل ضــربه لـيـشـرح به الــديـنـونـة الـعـيــنـان هى الـروح إ
األعمى هو جسـد اإلنسان إذا اإلنـسان كإنسـان عندما يـعمل اخلير
يـعـمل اخلـيـر بـالـروح واجلـسـد وعـنــدمـا يـعـمل الـشـر يـعـمـله بـاالثـنـ
بـالـروح وبـاجلـســد كل أعـمـال اإلنـسـان بــالـروح واجلـسـد مـاعـدا مـا
نسمـيه خطايا الفكر وحتـى خطايا الفكر يحدث بـسببها انفعاالت فى
اجلسـد وإفرازات هرمـونات مـتوازية مع حـركة الفـكر احلسـد واحلقد
والـزنى الـفـكـرى كل هـذا بـالفـكـر ولـكن يـحـدث مع اجلـسـد هـرمـونات
وإفرازات فيوحنا ذهبى الفم يضرب مثال لكى يب أن الروح واجلسد
فى اإلنسان معـا يصنعان اخلير أو يعـمالن الشر إذن العدل يقتضى
أن االثـنـ يكـونا مـعا فى اجلـزاء وهـذا هو الـسبب فى إرجـاء اجلزاء
إلى ما بـعد القـيامة العـامة وهى التى يسـمونهـا القيامـة الثانيـة قيامة
األجساد مثل مـا قال سيدنـا له اجملد: تأتى ساعـة يسمع فيـها جميع
الـذين فى الـقبـور صـوته فيـخـرج الذيـن عمـلوا الـصـاحلات إلـى قيـامة
احلياة والـذين عملـوا السيئـات إلى قيامـة الدينونـة  ( يوحنا ٥-٢٩)
إذا اجلسـد الـذى أودعنـاه الـقبـر  وأغـلقـنـا عـليه فى يـوم الـقيـامـة قبل
سيح.  إذن اجلسد لن الدينونة البد أن يخرج.  هذا ما يقوله السيد ا

هذه األسفـار مكـتوب فـيها حـياة اإلنـسان وكلـمة أسـفار بـاجلمع تدل
عـلـى أن كل واحـد فـيـنــا له سـفـر مـا هــو الـسـفـر? هل هـو ورق? ال...
إنه.  هـو هـذا اجلسـد جـسـد اإلنـسان هـو كـتـاب حيـاته ألن كل شىء
يـسـجل يـا أوالدنـا عـلى هـذا اجلـسـد أوال كـلـنـا نعـلـم أن مخ اإلنـسان
أعــظم ريــكـوردر ال تــوجــد شيء يـنــسى أبــدا كل شيء مــسـجل كل
خ بدليل أن هناك أشـياء حدثت وسنك سنتان شىء يطبع عـلى هذا ا
وثالثة وتتذكرها فى أى وقت من األوقات تتذكر كلمة قالها لك واحد
وقـد تكـون هـذه الكـلـمة تـافـهة اتـسـجلـت وكل ما تـراه الـع وتـسـمعه
خ وعـلى هـذه األذن من انـفـعـاالت وعـواطف كـلـهـا مـسـجـلـة فى هـذا ا
الـيد  وعـلى هذه الـعظام كـلهـا حياة اإلنـسان عـلى هذا اجلـسد هذا
هو الـسبب أن الـله أرجأ اجلـزاء إلى ما بـعد الـقيـامة  فـالعـدل اإللهى
رافق لـلروح البد أن يكـون فى يوم الـدينونة يقتـضى أن هذا اجلسـد ا
قدس قـال: البد أنـنا جـميـعا نقف مع الـروح.  وهذا مـا قاله الـكتـاب ا
ـسـيـح لـلـقـضـاء لـيـنـال كـل واحـد بـحـسب مـا صـنع فى أمـام كـرسى ا
اجلسد خيـراكان أم شراً هذا اجلسد زميل الـقديس يوحنا ذهبى الفم
يـضرب مـثال عن أهمـية اجلـسد وهذه قـد تهـمنـا اآلن خصـوصا ونحن
نـحتـفل بأجـساد الـقديـس ونـتبـارك بهـا يقـول: كان هـناك واحـد ملك
عنـده حـديـقة أو كـرم  وكـان مفـتـوح األبـواب فاكـتـشف سـرقة الـثـمار
فـأراد أن يعرف من الـسارق  فأمر بـغلق أبواب احلديـقة  ولكن وجد
أنه مازالت الـثمار تسرق فأمر بـالتفتيش على أى أحد يـكون مختفيا
وبعد البحث لم يجدوا أحدا إال اثنان رجل أعمى وآخر عاجز الرجل
كن أن يـسرق ألنه  ( مكسح ) ,فوجـد صاحب الـكرم أن األعـمى ال 
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فـكل مـا يـراه اإلنـسـان ويـسـمـعه كل انـفـعـال كل عـاطـفـة تـرسم عـلى
اجلسم  اجلـسم اإلنـسـانـى أعـظم ريـكـوردر كل شىء مـسـجل عـلـيه
لـذلك فـى يـوم الـديـنـونـة ويـوم احلـسـاب يـقـول فـتـحت أسـفـار  أسـفـار
اذا يـقول أسفار? ودين  - من ـا هنا  بـاجلمع سفـر احلياة واحد إ
الـدينـونـة -  كل واحـد بـحـسب ما هـو مـكـتـوب فى األسـفار الـديـنـونة
حسب الـسفر وهـذا ما قاله سـيدنا له اجملـد فى سفر الـرؤيا أنا آتى
سريـعا وأجرتـى معى ألجازى كل واحـد منـكم على حـسب أعماله كل
واحــد له ديــنـونــة كل واحـد له حــسـاب أنــا ال أحتـكم أنـت اإلنـسـان
تـصنع مصيـرك أنا أجازى كل واحد مـنكم حسب ما يـكون عمله أنت

صانع مصيرك.
فإلى جـانب التنـوع للخـلق ألن ربنـا لم يخلق شـيئا مـثل الثانى كل
واحد فينا يضيف أسبابا جديدة للتفريق بينه وب أى واحد آخر وكل
هذا مسـجل على هذا اجلـسد تقـول واحد مات فى الـصحراء فـتجمعت
علـيه طيور الـسماء النـسر والصـقور واحلدأة وأكـلوه يقـول نهرو رئيس
وزراء الـهنـد بعـد أن مات فى بـالد الهـند حـرقوا اجلـثـة وبطـائرة نـثروا
هذه الذرات عـلى كل أرض الهنـد ونظريـتهم فى ذلك أنهـا تبارك أرض
الـهـنـد بـهـذا الـتراب  تـقـول مـاذا يـحـدث يـوم الـديـنـونـة? عـظـمة اخلـالق
جتـمـع هـذه الــذرات مــعـاًً لــذلك مــثال بــعض الــقــديـســ الــذين قــطـعت
أجـسادهم وعـلى سبـيل البـركة أخـذوا جزءا مـنه فى هـذا البـلد وجزءا
ـنتشرة آخر فى بـلد ثانيـة وثالثـة...  هذه العظـام أو الرفات الـصغيرة ا
فى كنائس العالم  كله فى يوم الـدينونة تتجمع مرة أخرى مثل اإلنسان
فـى الوقت احلـاضـر عنـدما يـعـمل عمـلـية ويـقـطعـوا رجله لـسـبب مرضى

يـفــنى ومـهــمـا كـان البــد أن يـرجع مــرة أخـرى قـد تــقـول افـرض أن
اإلنـسان غـرق فى الـبحـر وأكلـته األسـماك البـد أنه فى الـيـوم العـظيم
أن هـذه األجـزاء تعـود وتتـجـمع مرة أخـرى ألن عظـمـة اخلالق فى أنه
لم يـخلق شـيـئا مـثل اآلخـر ال يوجـد جسـد إنـسان مـثل جـسد إنـسان
آخر أبدا اإلنـسان الـواحد الـع الـيمنى لـيست مـثل اليـسرى عـظمة
اخلـالق فى الـتـنـوع شـعـرة الـرأس ال تـوجـد شـعـرة مـثل األخـرى فال

توجد شعرة فى إنسان مثل شعرة إنسان آخر أبدا أبدا.  
الـيـوم يـقـال شىء آخـر أعظـم من هذا إنـه ال توجـد حـبـة قـمح لـها
نظـير فى العالم كله ال تـوجد على شجرة واحدة ورقـة مثل الثانية فى
الشرشرة وفى الهندسـة على الرغم من أنها على شجرة واحدة هذه
عظمة اخلـالق اليوم يقال ال توجد قالمة ظـفر عصفور مثل قالمة ظفر
عصـفور آخـر مثل بـصمة األصـبع كـلكم تـعرفـون أن بصمـة األصبع
شىء عـظـيم جدا ال تـوجـد واحـد بصـمـته مـثل الثـانى أبـدا فى الـعالم

كله هذه عظمة اخلالق فى التنوع.   
إذن لـو فـرضـنـا أن واحـدا جـسمه أكـله الـسـمك فى يـوم الـديـنـونة
يـجمع كـله على بـعـضه أعطـيك مثال بـسـيطـا لو عـندك كـوب أو  وعاء
ووضـــعت فــيه بــعض الــســوائـل زئــبق ومــاء وخــمــر وســبــرتــو وزيت
لـعـقـة سـتـجـدهـا اختـلـطت انـتـظـر قـلـيال جتد وخـلـطـتـهـا فى بعـض 
ـاء لـوحـده والـزيت الــزئـبق لـوحـده واخلل لــوحـده واخلـمـر لـوحــده وا
اذا? ألنـها جزيـئات فكل شىء يتـجمع على بـعضه فمن باب لوحده 
أولى أجـسادنـا ال يـوجـد جسـد مـثل اآلخـر. الشىء الـثـانى أن الـواحد
فـينـا بـأعمـاله وتصـرفاتـه يخـلق فروقـا أخرى يـخـتلف فـيهـا عن اآلخر
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عـدة والبنكرياس والكـبد والكليت ومـا إليها ألن هذه األعضاء الزمة ا
حلـياتـنـا عـلى األرض ألنـنـا مـحتـاجـون أن نـأكل خـضـروات وبـقوال و...
سيح نفسه. الخ ولكن فى العالم اآلخر سنأكل من شجرة احلياة وهو ا
عدة وال ـمكن أن هذا اجلهاز الـداخلى يتغيـر فال نحتاج إلى ا  فمن ا
.  ألن طعامنا سـيتغير سيكون هو نحتـاج إلى البنكرياس وإلى الكـليت
سيح نـفسه وهو سر الـقربان وسر الـتناول لذلك شجرة احليـاة وهو ا
نـقول خـبزنا اآلتـى أعطى لنـا اليـوم خبـزنا الذى هـو زادنا لـلدهر اآلتى
أعـطـيـنا مـنه هـنـا بعـض النـاس يـقـرأوها خـبـزنـا كفـافـنـا...  ال حسب
النص الـيونـانى أو حسب الـنص القـبطى خـبزنـا اآلتى أعطى لـنا الـيوم
اآلتى الـذى هو سيـكون زادنـا فى احليـاة األخرى أعطـينـا منه هـنا على
األرض وهـو شـجـرة احلـيـاة فـمـمـكن جـدا أن الـتـغـيـر الـذى يـتكـلم عـنه
الـكـتـاب يـكون فـى األعـضـاء الداخـلـيـة لـإلنسـان ألنـه سـنكـون فـى غـير
ا هم اجلسـد نفـسه وهو اللـحم والعـظام.  سيـدنا  حـاجة إلـيها لـكن ا
قام من ب األمـوات دخل على تالميـذه والعلـية مغـلقة وألنـهم افتكروه
شـبـحا قـال لهـم تعـالوا جـسـونى أنا هـو بـنفـسى فـإن الروح أو الـشبح
ليس له عـظام وحلم كـما ترونى وجـسد القـيامـة يكون فـيه عظام وحلم
هم هذه مهمـة جدا نفس اجلسد ألن ما يزرعه اإلنـسان إياه يحصد ا
سـيح قـام بـجـسـد له حلم وعـظـام ولذلك ـسـيح وا أن تـقوم كـمـا قـام ا
احتفظ بـالثقـوب فى يديه ورجلـيه لكى يبـرهن على أنه قـام بذات اجلسد
ـسـاميـر وضع يدك الـذى صلـبـوه ولذلك قـال لـتومـا ضع يـدك فى أثر ا
فى جنبى وال تكن غيـر مؤمن طبعا جـسد القيامـة بالنسبـة لنا لن تبقى
سيح بالذات عمل ذلك  لكى سامير ) لكن ا فيه هذه العاهات  ( أثر ا

ويـكـتــفى بـرجل صـنـاعـيــة هـذه الـرجل تـدفن فى الــبـلـد الـذى عـمل فـيه
الـعمـلية واحـتمال هـو أصال من بلـد أخرى فى يوم الـدينـونة ستـتجمع
ـبعـثـرة أو الـتى دفنت فى مـكـان آخر ألن هـذا اإلنـسان هذه األجـزاء ا
روحـا وجـسدا سـيـدان وهـذا اجلسـد زمـيل لـلروح فـكـيف تـدان الروح
دون اجلسـد هذا اجلـسـد كان بـيت الـروح التى سـكـنت فيه طـوال هذه
اذا نـحن نكـرم أجسـاد القـديس الفـترة من حـياتـها هذا هـو السـبب 
ألن هـذا اجلـسـد جــسـد الـقـديس فـالن ونـحن ال نـؤمن بــفـنـاء اجلـسـد
ـا نـفس وهـذا اجلـسـد ســيـبـقى طـبـعـا سـيـحــدث له بـعض تـغـيـرات إ
اجلسـد هوهو بعينه الذى سيـقوم ألننا نقول: ننـتظر قيامة األموات ما
معنى القيامة? معناها أن الذى رقد سيقوم نفس اجلسد الذى رقد هو
بعينه الذى يقوم لكن حتدث فيه بعض التغيرات حدة النظر عند واحد
 ٦ / ١٢  وعـند آخر  ٦ / ١٨  هـذا الفرق ألسـباب وراثيـة أو أسباب
والديـة أو أنه حدث لـه مرض فـأصـيب بـالـعـمى وكـذلك بالـنـسـبـة لـباقى
األعضاء قد يصـاب واحد بعاهة أو يقوم طبيب بـعمل عملية استئصال
جـزء من جـسـمه جـسـد الـقـيـامـة لن يـكـون فـيه هـذه الـعـاهـات يـسـترد
اجلـسد النـظر والسـمع وكل أعضـاء جسده هـذا هو الـتغيـر الذى قال
ـقدس لسـنا كلنـا نرقد ولكن كـلنا نـتغير فـالتغيـر جلسدنا عـنه الكتاب ا
هـو هذا الـتـغيـر يصـبح اجلـسد كـامال ًوصـحيـحـاً من أى أمراض ومن
أى ضعف وسيـكون اجلسد فى صحة الشـباب وقوة الشباب وال يكون
فـيه العـيوب الـتى نـراها واحـد قصـيـر أو طويل أزيـد من الـلزوم جـميع
الـعـيـوب الـنــاجتـة عن أسـبـاب وراثـيـة أو والديــة أو مـرضـيـة سـتـتالشى
سـيـكون  أيـضـا قـد يشـمل هـذا الـتغـيـر اجلـهاز الـداخـلى لإلنـسـان مثل
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ـعجزة كل أجـساد الـقديسـ والقديـسات أصـبحت لهـا كرامة سـبيل ا
ألن فـيهـا بـركة.  لـهـذا كله نـكـرم أجسـاد الـقديـسـ ألن علـيـها أعـمال

هذا القديس).
ـعتقد الشـعبى يستند قال وغيـره الكثير يـتب لنا أن ا ومن هذا ا
سيحي عتقـد من فراغ فبسطـاء ا عـلى أرضيه دينية ولم يـأت هذا ا
سـلم على آراء يستـندون على رأى رجـال دين كما يسـتند بـسطاء ا
صرى القد تصوفـة كما كان يستـند ا وشذرات وعـبارات ومدائح ا
فى اعتـقاده فى اآللهـة احملليـ على الصـورة التى كان يـرسمهـا كهنة

معابد هذه اآللهة.
اإلخباريون:

  

يبـرهن على أن جـسد الـقيـامة هـو نفس اجلـسد الـذى صلب به هـذا هو
ـاذا نكـرم أجـسـاد القـديـس ألن هـذا اجلـسد أوال الـسـبب يا أوالدنـا 
يـحمل صـفات الشـخص ومرسـوم علـيه أعمـاله وهذا الكـالم قاله بولس
الــرســول: حـامـل فى جــسـدى ســمــات الــرب يــسـوع يــقــصــد الــضـرب
واجلـروح الـتى جـرح بـهـا باقـيـة فى جـسـده كسـمـات.  أى كـعالمـة على
ـسيح.  مـن حكـمـة الله فى اخلـلق لـو حدث تـبـعيـته لـلمـسـيح ومن أجل ا
ألحد جـرح أو عـمل عمـلـية عـلى الرغـم من أن كل خاليا اجلـسم تـتغـير
كل سبع سن لـكن جند فى اجلسم أثرا لـلجرح أو أثرا لـلعملـية تكون
مـثل نـدبـة صـغـيـرة فى أى مـكـان فى اجلـسم عـلى الـرغم من الـتـغـيرات

وجودة. ا
فجسد القيامة يـحمل كل صفات اإلنسان وكل أعماله االنفعاالت
الـعواطف الـعـرق عرق الـطاهـر لن يكـون مثل عـرق النـجس كل هذه
مـوجـودة مـع اإلنـسـان وبـاقــيـة أيـضــا عـنـدمــا تـفـتح األســفـار فى يـوم
الدينونة والسفر عبارة عن هذا اجلسد كل شخص أعماله مرسومة
هـذا اجلـسـد مـرســوم عـلـيه كل أعـمـال اإلنـســان وعـواطـفه وانـفـعـاالته
اذا نحن نكرم ومـشاعره وبناء عـليه ستكون الديـنونة هذا هو الـسبب 
? ألن هـذا اجلسـد يـحمل صـفـات الشـخص ويـحمل أجـساد الـقـديسـ
أعـمـاله وأيضـا ألن الـله بلـطـفه وحنـانه يـعطـى لهـذه األجـساد كـرامة
فنجد أن أجـساد القديس حتدث منـها معجزات كيف? هذا نوع من
الكرامة الـتى يعطيـها الله ألجساد الـقديس الـلمسة التى تـلمسها له
تـأخـذ أنت بركـة وتـأخذ فـوائـد معـيـنة  جند واحـدا  مـريضـا  ويـلمس
هــذا  اجلـسـد  أو هـذه الـرفــات  أو  األنـبـوبـة ويـحــصل له شـفـاء عـلى
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والـد والزيارات ألنه بالفعل توجد فى البداية عـلينا أن نفرق ب ا
ولـد ولـذا فضـلنـا أن نـضع زيارات الـكـنائس اخـتالف ب الـزيـارة وا
مكن أن يـكون له مولد فى جـزء خاص رغم أن القـديس الواحد مـن ا
ولـد كما عـلمـنا يـكون فى فى مـناطق وزيـارات فى كنـائس أخـرى.  وا
موعد محـدد وعيد شعبى ودينى ولكن الـزيارة ليست شرطاً أن تكون
فى مـوعــد مـحـدد وال تــتـمـثـل االحـتـفــال الـشـعــبى من ألـعــاب وتـرفـيه
وأســواق وخالفه حـتـى لـو تــمـثـلـت ذكـرى ســنـويــة فـيــكـون االحــتـفـال
بالـذكرى كنـسيـا وليس احـتفـاال شعبـياً داخل وخـارج الكـنيـسة ولكن
ـريـدون أو الـزوار فـإن سـبب ـولـد ا الــرابط األسـاسى بـ الـزيـارة وا
ـعجـزات القـديس أو اخلـروج من حاالت ـان  اجملىء واحـد: إما اإل
الضـيق أو ألسباب عالجـية (بـدنية ونـفسيـة ) أو احلمايـة من الوقوع
ـعتـقد فى اخلـطيـئة أو حتـقـيق أمنـية وهى أسـباب كـلـها تـدور حول ا
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دينة الفسطاط وكانت حتتوى اً  ة والتى عرفت قد فى مصر القد
ـديــنـة الـتى اتـخــذهـا عـمـرو بن عـلى مـيــنـاء جتـارى هـام كــمـا أنـهـا ا

العاص عاصمة للبالد. 
ا حتـتويه عـلى آثـار مسـيحـية ـنـطقـة تعـد مـتحـفاً مـفتـوحـاً  وهذه ا
وإسالمـية ويهوديـة.  فتوجد بهـا جامع عمرو بن العـاص أقدم مساجد
تـحف الـقبـطى الذى يـضم مـحتـويات ثـميـنة مـصر بـل أولهـا وتوجـد ا
ـنطقـة الكنائس يالدى كـما توجـد بهذه ا يـعود بعضـها للـقرن األول ا
يالدى كما توجد علقة والتى يرجع تاريخها للقرن الثالث ا اخلمسة ا
عدد من الكنـائس الهامة مثل كنيسـة مارى جرجس الكاثوليك ومارى
جـرجس األرثوذكس وكنيـسة السيـدة العذراء وهى من أماكـن العائلة
قدسـة فى مصـر كمـا توجـد كنيـسة أبـو سرجـة (سرجـيوس) والتى ا

يالدى.  يرجع تاريخها للقرن السابع ا
ـنطقة ـعبد اليـهودى وهذه ا ـعروف با كمـا توجد معـبد ابن عذر ا
قـريبـة من حـصن بـابلـيـون وهذا الـتـسـامح العـمـرانى صـنع تسـامـحاً
سلمون جنباً إلى سيحـيون وا نطقة كان يسكـنها اليهود وا بشريـاً فا

جنب. 
ـنـطـقـة مـولد فى ـاضى فى هـذه ا ـارى جـرجس فى ا وكـان يـقـام 
بـهـرة التى نـهـايـة أبريل الـذكـرى الـسنـويـة له وكان من االحـتـفـاالت ا
تـشـمل عـروض ومـقـاهى وزيـارات لـلـضـريح كـمـا كـان هـنـاك احـتـفال
نسائى عجيب حيث كانت بعض النساء تطوق الرأس بسلسلة ضخمة
تد االحتفال إلى داخل حصن بابليون فمعظم كتب عتيقة كما كان 
ـهـول بهـذا االحـتـفـال كـما ـسـتشـرقـ تـصف االزدهـار ا الـرحّـالـة وا

الـشـعـبى بـكـرامـات ومـعـجـزات الـقـديـسـيـ وإن كـان هـنـاك أسـبـاب
ســيـاحـيـة لـدارسى اآلثـار الـقـبــطـيـة من أجـانب ومـصـريـ أو دارسى
مقـارنة أديان أو بعـثات دراسيـة فاألسبـاب متعددة لـكن ما يهـمنا هو

اجلانب الشعبى. 
وتـتمـيز الـزيارات بـتـغلـيب اجلانب الـطقـسى وهى مـا تتـيح للـباحث
ـوالـد رغم دراســة درامـا الـطــقـوس وهــذا اجلـانب يــضـيع مع زخـم ا
وجـوده ولذا سـوف نتـعمـد عـدم التـكرار فـالقـديس الـذى سبق تـناول
ـعـتـقـد الشـعـبى حـول مـعجـزاته وكـرامـاته لن نـتـناولـهـا هـنـا رغم ما ا
كان ولكن فى احلقيقة تكرار لدينا من شهادات إخباري فى نطاق ا

وتشابه الشهادات قد يؤدى إلى ملل وهو ما ال نحبه. 
ـارى جـرجس فى مـيت دمـسيس ورغم أنـنـا  حتـدثنـا عن مـولـدين 
ة ـصـر القـد وفى جبل الـرزيـقات فـإنـنا رأيـنـا أن الزيـارة لـكنـيـسته 
تسـتحق أن ترصد وتناولنـا زيارات أخرى فى محافظات مـختلفة غير
ـوالد وإن كـانت أديـرتهـا تقع فى أمـاكن صـحراويـة مثل محـافـظات ا
ــوالـد الــتى تـقــام فى أديـرة حــتى نــغـطى أكــبـر مــسـاحه كــثـيــر من ا
والد ثـم نهينـا باستخالص جغرافـية ويكون هـذا اجلزء مكـمال جلزء ا
ـوالــد وزيـارات األديــرة حـتى تــكــتـمل الــصـورة من كــافـة عـام حــول ا

الزوايا. 
ة صر القد ةأوال: زيارة إلى كنيسة مارى جرجس  صر القد أوال: زيارة إلى كنيسة مارى جرجس 

تنـاولنـا من قبل شـخصـية الـقديس صـاحب الزيـارة ولذا سـندخل
اضى ـكان مـبـاشـرةً وخـاصـةً أنه مـكـان يـحمـل عبـق ا فى تـفـاصـيل ا
ـناطق األثـرية بالـقاهـرة حيث تقع فـتقع الـكنيـسة فى مـنطقه من أهم ا
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كـما توجـد غرفة تـطل على حـصن بابلـيون بـها األدوات التى عـذب بها
شـهورة الـقديس من مـشط صـلب وعجـلـة مسـتـنة وقـبقـاب وصـورته ا

وهو يقاتل التن وأدوات أخرى. 
- االحتفال بذكرى القديس- االحتفال بذكرى القديس

ـولـد يـقـام االحـتــفـال الـسـنـوى بـذكـرى الـقــديس فى نـفس مـوعـد ا
الــقـد وذلك فى ذكــرى اسـتـشــهـاده فى يــوم الـرابع والــعـشـرين من
شهر إبـريل ولكن غالبـاً ما يبدأ يـوم السابع عشـر حيث يحتـفل بعيد
األمــوات ثم يـبـدأ االحـتـفــال بـالـقـديس مـارى جــرجس فى يـوم الـثـالث

والعشرين. 
ا ويـبـدأ االحـتـفـال داخل الـكـنـيسـة بـتـراتـيل لـيـست بـالـقـبـطـيـة وإ
الـيـونــانـيـة حـيث يـرتل الـراهب وخـلــفه الـزوار ثم يـعـقب ذلك الـصالة
وبعـدها احـتفـال بالدف والـطبـول وينـزلون إلى الـقبـور حامـل صورة
الـقديس مـحـاطة ومـزيـنة بـالـزهور والـصـلـيب ويصـلـون علـيه بـعد ذلك
يـدفـنـونه ويـرشون عـلـيه الـزهـور ثم يـعـودون بـالـصـلـيب لـيـأخـذ مكـانه
بـالـكـنـيـسـة ثـم يـحـتـشـد الـزوار فى سـاحـة الـكـنـيـسـة يـتـنـاولـون اجلـزء
األوسط من الـقــربـان ويــضـعـون فــوقه الـنــبـيـذ (رمــزاً لـلــدم) وتـشـعل
الــشـمـوع طـوال الـلـيل وتــقـدم الـنـذور ويـتم تـنــاول الـطـعـام فى سـاحـة

الكنيسة. 
هـذا االحــتـفــال يـحــتـوى كل أشــكـال درامــا الـطــقـوس مـن ديـكـور
ومـوسيقى وغنـاء وإضاءة وإكسسـوارات تعبر عن رمـوز وحركة وتنقل
يز شـاركون جـزء من العـرض وهو أهم  مـا  ناظـر وا وتـغيـر فى ا

دراما الطقوس ولفك رموز هذه الدراما الطقسية جنمل اآلتى: 

ـولـد مثل ـولـد مـكـفرسـون وتـمـنى أن ال يـتـعـرض هـذا ا ضـمن هـذا ا
مولد أبو سرجه الذى تعرض لالنقراض ولكن ليس باألمنيات وحدها

والد.  حتيا ا
ــولــد الــقــد وأرضه مــنــطــقه تــتــمــتـع بــاالنــتــعـاش وحل مــكــان ا
فارش وكليم االقتـصادى والتجارى والسـياحى فتوجد محالت لـبيع ا
ة نـسوجـات ومحالت لـبيع الـذهب والفـضة واحلـجار الـكر احلـائط وا

فى صورة حلى بديع ذو طابع قبطى وفرعونى. 
كـما توجد محالت لـبيع التماثـيل والدمى الفولكـلورية وكذلك يوجد
باعـة األرصفة الذين يبيعـون أيقونات وصور قبطـية باإلضافة لبرديات
فـرعونـية للـسواح وزوار مـارى جرجس من األجـانب والكـنيسـة مبـنية
ـعـروف بـنـظـام الـبـازلـكـ والـذى عـلى الـطـراز الـفـرعـونى لـلــمـعـابـد ا

يحتوى على ثالثة أروقة يتوسطها الرواق األوسع. 
واحلـقيقة أن الكنيـسة مليئة باألعـمال الفنية ففى قـبة الكنيسة جند
سـكاً باإلجنـيل وحوله اثـنتا عـشرة قـطعة من سـيح  صـورة السـيد ا
..كـمـا ـلـون وهى إشـارة أو رمــز إلى االثـنى عـشـر حـواريـاً الـزجـاج ا
تـوجد جنـفة كـبيـرة جدا ًمـعلـقة بالـسقف تـتدلى مـنهـا كريـستـالة كـبيرة
سيح والطاووس على هيئة بيضة الطاووس وهى ترمز هنا للسيد ا
ـمـثل لإلله حـورس فى احلـقـيـقـة هــو رمـز فـرعـونى لـلـعـ احلــارسـة ا

والبيضة ترمز غلى جتدد احلياة. 
كـما تتدلى من الـسقف قناديل تـشعل بالزيت والـزيت كان معروفاً
عابد أما زيت سحون به الزوار فى ا لدى كهنة الفراعنة فهم كانوا 
الزيتـون النقى الـذى يشعل منـه نور القنـاديل فيرمـز إلى نور القديس
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ـقدم فى هذه الدراما الـطقسيـة يرتبط بفـكرة القربان إن القربان ا
ة عن الطوطمـية فى اشتراك مجـموعة من العباد ـعتقدات القـد فى ا
فى أكـل قـربـان وإن كـان الـقـربـان هـنـا يـعــبـر عن الـتـضـحـيـة بـجـسـد
لح سيح ويختلف نوع الـقربان الذى هو عبارة عن خبز خالى من ا ا
واخلميرة أما الـقربان الطوطمى فهو حيـوان فكالهما يعبر عن مغزى
أو اعـتقـاد واحـد وهـو أن أعـضـاء اجلـماعـة يـدخـلـون فى حـالـة احتاد
سيح هنا صدر اإللهى مع بعضهم البعض وقد حل السيد ا نشط با
ـسـيحى).. ـعـتقـد ا مـحل الـقربـان وتـضـحيـته عـلى الـصـليب (حـسب ا
ـثول أمام الـله فى طهارة من ـؤمنون من ا تزول آثام الـعالم ويـتمكن ا
ـاذا هو قـربـان نـباتى اإلثم واالمـتعـاض; لـتـلقـى نعـمـة الـتجـدد ولـكن 
ولـيس حـيــوانى ? نـحن نـرى أنه قـربـان نـبــاتى ألنه ارتـبط بـسـلـة غالل
ـعـتـقد الـعـالم الـقـد مصـر ولم تـكن فـلـسـطـ تـاريـخيـاً بـعـيـدة عن ا
ـة كانت أغلب قرابيـنها مرتبـطة بالزراعة صرى القد فـمصر القد ا
وعرفت مئـات األنواع من اخلـبز وكان أى قـربان (وهى كلـمه مصريه
تعـنى تقـدمة)كـان يقـدم لإلله غالـباً فى مـوسم احلصـاد وفى احتـفاالت

اآللهة  الكبرى. 
فـهذه الـفـكـرة التـى تمـارس داخل الـدرامـا الطـقـسـية حـول مـفـهوم
صـرية  حـيث إن تقـطيع الـتضـحيـة لهـا جذور فى اخلـلفـية الـثقـافيـة ا
أوزوريـس إلى ١٦ قـطــعـة وجـمــعـهــا من أجل بــعـثــهـا من جــديـد هـذا
ــفـتـاح احلـيـاة والـذى يـشـبه الـصـلـيب ـيالد اجلـديـد الـذى يـرمـز له  ا
ـسيح فـهـو وثيق كـثيـراً أما الـنـبيـذ فى االحـتفـالـية والـذى يـرمز لـدم ا
الصـلة بـالدمـعة الـغامـضة إليـزيس وهذه الـدراما الـطقـسيـة تربط ب

إن االحـتـفال عـند الـقـبور له داللـته الـتاريـخـية واالعـتـقاديـة وآثاره
وت صـرية تعـتبر أن ا النفسـية القـوية والعمـيقة  فـاخللفيـة الثقـافية ا
ـصـريـة هـو احلـيــاة األبـديـة ولــذا جنـد أن الـكــثـيـر مـن االحـتـفــاالت ا
تـوف قـابـر بجـوار اآلبـاء واألقارب واألحـبـاء ا يـقضـيـها األهل فـى ا

كـمــا أن الـبــقـاء فى الــقـبـور لـه أثـره الـنــفـسى الــعـمــيق الـذى يــسـاعـد
ـوعـظة أل نـفـسه بـا اإلنـسـان عـلى الـتـخـلص من مـشـاكـله الدنـيـويـة و
كــمـا أن ــادى والــعــالـم احملــدود واألمل واخلالص من أســر الــعــالم ا
ـوت قـد يـدفع اإلنـسـان إلى الـسـلـوك السـلـيم اخلـوف من اجملـهـول وا
ـصريون عن أجـدادهم القـدماء فكـرة االحتفـال عند الـقبور وقد ورث ا
صـرى الـقـد فى بنـاء مـقـابره وكـتـابة والـتـعلق بـهـا فكـم كان يـنـفق ا
وتى وكان يرتل فيها أجمل ميثاق حلقوق وصيته التى عرفت بكتاب ا
اإلنـسـان يــقـول فــيـهــا: إنـنى لم أقــتل ولم أعص والــدى ولم ألـوّث مـاء
الــنـــيل (ألن من يـــلــوثه ال يـــدخل اجلـــنــة) ولم أقـــطع شـــجــرة ولم أؤذ
ـصرى أن هـذه التـعويـذة الـسحـرية سـتخـفف عنه حيـوانـاً.. وقد ظن ا
احلسـاب وتساعده على البـعث من جديد بل كان يأتى بعـازف للقيثارة
يتـرحم بأغـنيـات حزينـة وجمـيلة وكـان عازف الـقيـثارة غالـباً مـا يكون
سكاً قيـثارته يشبه كثيراً الذين كفـيفاً جالس القرفصاء أمـام القبر 

قابر. يقرأون القرآن أمام ا
فـاخلـلـفيـة الـثـقـافـية لـلـمـوت عـمـرها أكـثـر من سـبـعـة آالف سـنة بل
ة كانت تدور معظمها حول قصة اخللق صرية القد دراما الطقوس ا
وت جـزءاً هاماً من االحـتفال قـبرة وا والبـعث األوزيرى التى كـانت ا

وسوف نشير لذلك فى أماكن كثيرة من هذا البحث.
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ـعـتـقـد الـشعـبى يـتالمس مـع اجلانب له صـلـة بـاجلانـب البـحـثى ألن ا
ـنـاطق ومع الالوعى الـتـاريـخى فى جـوانـب أخرى الـديـنى فى بـعض ا
فى سبيكة واحدة وهذا هو األساس الذى تقوم عليه دراما الطقوس. 
ونـحن مـن جـانـبـنـا نـرى أن هـذه الـدرامـا وثــيـقـة الـصـلـة بـالـدرامـا
عـبد إلى ديـر أو كنـيسـة وحتول الـكاهن ة فـقد تـغيـر ا ـصريـة القـد ا
فاهـيم الدينـية ومـضمونـها لتـتناسب مع ـعبدى إلى راهـب وتغيـرت ا ا

سيحية العقيدة ا
ريوط ريوطثانيا: زيارة دير مارى مينا  ثانيا: زيارة دير مارى مينا 

- صاحب الزيارة- صاحب الزيارة
يـعد الـقديس مـارى ميـنا ثـانى أهم قديس بـعد مـارى جرجـس فهو
ابن ( أدوكسيس ) الذى كـان حاكماً ألحد أقاليم الـدلتا بلدة النفيوس
نوفـية ) وكـان لديه محـبة عـند النـاس بسبب أبـشارى ( زاوية زين بـا
بـره وتـقــواه ولـكن من احلب مـا قـتل فــهـذه احملـبـة آثـارت غـيـرة أخـيه
ـقاطعـات فوشى به لدى اإلمـبراطور الذى الذى كان حـاكماً إلحدى ا

أصدر أمرا ًبنقله إلى والية أخرى  فى شمال أفريقيا.
وعنـدمـا تـوفى والده وهـو فى سن احلـاديـة عشـر ثم تـوفـيت والدته
وهـو فى سن الرابعة عـشر أصبح بذلك وحـيداً فالتـحق باجليش ونال
مـكـانـة عـالـيـة رغم صــغـر سـنه وفى الـتـاسـعـة عـشـر من عـمـره صـدر
ـنشـور اإلمـبراطـورى فى ٢٤فـبـراير عـام ٣٠٣م الـذى يفـرض عـبادة ا
أبـلــون وأرطـالــيس فـمــا كـان من الــسـيــد مـيـنــا فـإن وزع أمــواله عـلى
الـفقراء وترك اجلـندية إلى الصحـراء وأقام بها خـمس سنوات يصلى
قدسـة وفى إحدى االحتفـاالت الوثنية ويـصوم ويقرأ ويـدرس الكتب ا

ـمتـزج بتـراب الوطن فـلذا تـشابكت ان الديـنى العـميق ا نقـطتـ اإل
الرموز الطقسية باجلذور التاريخية. 

كـما أن هؤالء احلـجاج أو الـزوار جاءوا هـنا ليـشاركـوا ويصـبحوا
عجزات وكرامات انهم العمـيق  جزءاً من هـذه الدراما الطقسـية إل
القديسـ أو حتديداً القديس صاحب الزيارة والـتى تعرفنا عليها فى
مـوالده وذكرنا نصـوص منها على الـسنة اإلخباريـ وأوضحنا أنها

عجزات واخلوارق.  كن أن تصنف فى أطار قصص ا
أما أدوات العرض وطريقته فنجملها فى اآلتى: 

أزياء:  ( مالبس الراهب -الشمامسة - الزوار ).
إضاءه: تنوعت ب ( جنف -شمعدانات - شموع ).

ناظـر إلى ثالثة مناظـر رئيسية ( داخل الـكنيسة ناظر: تغـيرت ا ا
- القبور - ساحة الكنيسة ).

ـوسـيـقى والـغـناء بـ تـراتـيل وإيـقـاعـات على ـوسـيـقى: تنـوعت ا ا
الطبول والدفوف.

ة. صر القد كان: كنيسة مارى جرجس  ا
الزمان: الذكرى السنوية للقديس.

اإلكسـسوار: (صـليب - صـوره للـقديس - فـأس للـحفر - ورود -
إلى آخره ).

احلـوار: (حــوار غـنـائى بــ الـراهب والـزوار - مـشــاهـد بـاحلـركـة
ـهنى إلى حداً واإلشارة والرمـز أى سينـاريو). ومن هذا الـتصنيف ا
ما تتضح رؤية العرض بوصفه دراما طقسية وهو ما يهمنا فى إطار
البحث الشـعبى أما اجلوانب الديـنية فال تتـعلق بهذا الـبحث  إال فيما
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ة كان يقع وسـطها قبـر الشهيد مـارمينا وعلى أثرى لبقـايا مدينـة قد
بعد حوالى ٥ كم من الدير تقع مزرعة الدير. 

والـدير احلـالى نـشأ عـام ١٩٥٩م فى عهـد البـابا كـيرلس الـسادس
ويـشمل كـنـيـسـة لـلعـذراء وكـنـيـسة لألنـبـا صـمـويل وكاتـدرائـيـة خـاصة
ضـيفة الـرهبان أسفـلها مطـعم لزوار الدير بالـشهيـد مارمينـا ومبنى 
كــمـا يــلـحق بــالـديــر عـيـادة وورشــة جنـارة وأكــشـاك لــبـيع األيــقـونـات

والهدايا والصور والكتب. 
- طقوس الصالة بالكنيسة- طقوس الصالة بالكنيسة

يقوم زوار الدير بالصالة داخل الـكنيسة فى بداية يوم األحد وقد
تمت الصالة كاآلتى:

ـســرح والــرجــال فى جــلــست الــنــســاء فى اجلــانب األيــســر مـن ا
ـسرح ن وأشـعـلت الشـمـوع فى مقـدمـة الـكنـيـسة وعـلى ا اجلـانب األ
اخلـشــبـى وضع اإلجنــيل فــوق حــامل وبــدأت الــطــقـوس فـى احلــجـرة
الـداخــلـيـة ( قــدس األقـداس ) وكــان الـراهب األكــبـر يــرتـدى مالبس
بـيـضـاء (جلـبـاب ) على ظـهـره وأمامه صـلـبان بـالـلون األصـفـر ويضع
عـلى رأسه طاقيـة فوقها شـال أبيض وله حليـة تصل إلى صدره ويقف
بـجواره عـدد من الرهـبان يـعاونـونه فى أداء الطـقوس  وكـان الراهب
ذبح وظـهـره لـلـجـمـهـور ويـفـرد ذراعيه يـقف فى داخل احلـجـرة أمـام ا
ليكونا مع جسده شكل صليب وكان أحد الرهبان يضع فوطة صغيرة
ذبح وضوعـة فوق ا بى اللـون ) فوق كل كف من يـده من الفـوط ا )
ـقلم بـاللون ـروحة من القـماش الـقطنى  ( ا وراهب آخـر يهوى عـليه 
األحمـر واألبيض  ) وراهب آخر يهوى عـليه بالفوط أولـها لبنى وآخر

عنـدما كـان فى اإلسكـندريـة اقتحـم االحتـفال وصاح (أنـا مسـيحى  )
فتـعرف علـيه بعض اجلـنود وأمر اإلمـبراطور بـإلقائه فى الـسجن حتى
ينـتهى االحـتفال  وتـعرض الـقديس لـلعـذاب جلدوه بـسيـور مصـنوعة
من جـلد الـثور الـل  وقـشط جلـده حتى ظـهرت عـظامه ومـزق جسده
بـأوتـاد حـديديـة ثـبتـت على األرض ثم سـحـبوه عـلـيـها ودلـكـوا جراحه
لح ووضـعوا مشاعل ملـتهبة حتت ضلوعه وضـرب على فمه فكسرت
أســنـانه ثم أرسـلــوه إلى والى آخـر لـكـى يـلـقى قــدراً آخـر من الـعـذاب
وأثنـاء ربطه فى الـساقـية جـاءه صـوت من السـماء يـقول: (ال تـخف يا

حبيبى مينا فإنى سأكون معك أينما حتل ).
سـيح ورشم جـسمه بـالزيت ومـنحه وفى السـجن ظهـر له الـسيـد ا
نـشار ذاب مثـلما الـسالم فانتـعش وأمر الـوالى بنشـر جسده ولـكن ا
يـذوب الـشمع عـنـد تـعرضه لـلـنار وفى الـنـهـاية قـرر الـوالى قطع رأسه
وحـرق جسده بالنـار وعندما القى جسـده فى النار ظلت النـار مشتعلة
ؤمـن بـدفن اجلـسد ثالثـة أيام دون أن يـحـترق اجلـسـد فقـام بعـض ا
ـية فى مـكـان الئق وكـان ذلك فى عـام ٣٩٠م وأصـبـحت له شـهـرة عـا
انيا وفى إحـدى قرى أسبانيا فـقد بنيت له عدة كـنائس فى إيطاليـا وا
(ســانت مــات) ويــقــام لـه احــتــفــال فى يــوغــسـالفــيــا  حــيث يــخــرج
ـصرى ويعد احملتفـلون فى الشـوارع وهم يحمـلون صور مارى مـينا ا

أشهر شهيد فى بلغاريا. 
ويـقع ديـر مارى مـينـا فى صـحـراء مريـوط بالـقـرب من مـدينـة برج
العرب فى الـساحل الشـمالى علـى بعد ٧٠ كم من مـدينة اإلسـكندرية
وعـلى بــعـد كم واحـد من الـديـر احلـالـى. ويـقع وادى مـيـنـا وهـو مـكـان
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سـيح وقيامته من وهذه الدراما الـطقسيـة تعبر عن صـلب السيد ا
سيح سـيحى) وقـام بدور الـسيـد ا عـتقـد ا القـبر بـعد موتـه (حسب ا
الــكــاهن داخل قــدس األقــداس وخــروجـه من هــذه احلــجــرة هــو رمـز
سـيح  وأداء هذه الـدرامـا الطـقسـية يـؤدى إلى حاله لقـيـامة الـسيـد ا
من التطـهير النـفسى اجلمـاعى بسبب شدة االنـفعال الديـنى واالنبهار
شاهد اخملتلفة فالرسالة التى ترسلها الطقوس هى رسالة الشديد با

احملبة واإلخاء. 
أما معظم مـعجزات مارمينا فـتدور حسب روايات كثيرة فى قدرته
عـلى الشـفـاء ويرجع سـبب االعـتقـاد فى أن مـارميـنا قـبل اسـتشـهاده
سيح وقال له ( إنك سوف توهَب ثالثة أكاليل  إكليل ظهر له السيد ا
من أجل اسـتـشــهـادك  وإكـلــيل من أجل بـطـوالتـك  وإكـلـيل من أجل
ـعجزات تـوحدك فى الصـحراء.  وبعـد استـشهاده حـدثت الكـثير من ا
ـعجزة البـد أن يكون عن طريق االسـتشفـاع بجـسده  ولكى تـتحقق ا

اناً شديداً بقدرات القديس). صاحب الطلب يؤمن إ
ويـشـتهـر مـارميـنا بـقـارورته الشـهـيرة وهـذه القـارورة تـدور حولـها
مـعجزات الشـفاء  ويأتى الزوار من شتى أنـحاء العالم لـلحصول على
هذه القارورة وتوجد الكثيـر منها فى مناطق مختلفة فى العالم  وهى
عـبارة عن قارورة من الـفخار طـولها من( ٧: ١٠ سم ) ولـها يدان من
ـاء أو الـزيت محـفور ـكن أن تُـمأل با الفـخـار ومفـرغـة من الداخل  و
عـلـيـها من اخلـارج صـورة الـشـهـيـد وحوله جـمالن يـركـعـان عـنـد قدمه
guosوبـعض القـوارير مـنقـوش عليـها الـعبـارة التـالية بـاللـغة الـيونـانية
 )manuبركة مينا ) وتوجد حوالى عشرة أشكال من هذه القارورة

بى ويشكلها على شكل مثلث ويضعها أمام يقف أمامه يطوى فوطه 
عينه. 

ـسـك بـالـصـلــيب فى يـده الـيــسـرى ويـقـوم وكـان الــراهب األكـبـر 
ـذبـح من مـبـخـرة ــوضـوع  فـوق ا راهب آخـر بــإشـعـال الـشــمـعـدان ا
ـذبح  كان أحـد الرهـبان داخل هـذه احلجـرة يرتل يـطوف بـها حـول ا
ـصـلـ فى غـنـاء بعض الـفـقـرات بـالـلغـة الـقـبـطـية تـرتيـالت ويشـارك ا
والعـربـية  خـرج الـكاهن من قـدس األقـداس وهو يـحمل الـصـليب فى
قدس ثم يجـفف يده ببشكير اء ا صلـ با يده الـيسرى ويرش على ا
سـرح يلـقى خطـبة الـصالة بـاللـغة الـعربـية بى ) ويـقف علـى ا لـونه (
ـبخرة ب ويستـشهد بـفقرات من اإلجنيـل  وفى آخر اخلطبـة يقف با
ـسرح ويأخذ أحد الشمامسة فى إنشاد صل مرت ثم يعود إلى ا ا
ـصلـ يـشـاركون فـى غنـاء بـعض الـفقـرات وعـنـدما ـزاميـر وكـان ا ا
كـان يـذكر ( أبـانـا الـذى فى السـمـاء ) كـانـوا يقـفـون ويـقبـلـون أيـديهم
ويقـبلـونـها ويـرفعـون أيديـهم إلى السـماء أثـناء الـوقوف وكـانت أحدى
الـنساء شديدة االنـفعال وتبكى بـشده وبعض اجلمهور يـغلق عينيه من
شـدة االنـفـعال وفى نـهـايـة اإلنـشـاد يقـول الـراهب (فـلـيـقـبل كل مـنكم
اآلخر  فـيقبل كل فرد يديه ويضـمها إلى بعضهـا ويلتقى مع يد أقرب
مـصـلى بجـواره ) وبـعض الـنسـاء كن يـغـط رؤوسـهن بـطـرح سوداء
والـبـعض اآلخــر وضع إيـشـاربـات مـلـونـة أمــا الـشـابـات الـصـغـيـرات
إيـشـاربات صـغـيـره علـيـهـا صور الـقـديس مـيـنا أو عالمـة الـصـليب أو
صـلون من مختـلف الطبقات االجـتماعية ـسيح وكان ا صور السيد ا

ومن مناطق متعددة. 
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لو كان له أب ساعة الشنج لم فاته
صبرك علينا يا ظالم بكره راح تندم

ــوقف الـــشــعــبى من الـــبــطــولــة والــشـــهــادة واضح تــصل حــد فــا
الـتـقديس.  فـمـحمـد عبـيـد أحد قـادة الـثورة الـعرابـيـة والذى مـات على
ـصرى مـنه أسطورة مدفـعه وحتول جـسده إلى أشالء صنع الـشعب ا
ـت بل كـان يـقــول الـبـعض أنــهم شـاهـدوه فى نـسـجت فــيـهـا أنه لم 
ـقـاومـة فـاخلالصـة أن الـشـهـادة فى سـبـيل الـشـرقـيـة ينـظـم جـيوش ا

صرى منذ فجر تاريخه.   الوطن هى عقيدة عرفها ا
: زيارة دير األنبا أنطونيوس بالزعفران: زيارة دير األنبا أنطونيوس بالزعفران ثالثاثالثاً

صاحب الزيارةصاحب الزيارة
وُلد القديس فى بلدة قمن العروس التابعة لبنى سويف حوالى عام
. مـات والده فوقف أمـام اجلثمـان يتأمل زوال ٢٥١م من والدين غنـي
هـذا الـعالم فـالـتـهب قـلبه نـحـو األبـديـة. وفى عام ٢٦٩م إذ دخل ذات
يـوم الـكـنـيـسـة سـمع اإلجنـيل يـقـول: "إن أردت أن تـكـون كـامالً اذهب
وبع كل مـالك ووزعه على الـفـقراء وتـعال اتـبـعنى فـشعـر أنـها رسـالة

شخصية تمس حياته.
عـاد إلى أخــته الـشــابـة ديــوس يـعــلن لـهـا رغــبـته فـى بـيع نــصـيـبه
وتـوزيعه على الـفقـراء ليتـفرغ للـعبادة بـزهد فأصـرت أال يتركـها حتى
يسـلمها لـبيت العـذارى باإلسكنـدرية. سكن الـشاب أنطونـيوس بجوار
الــنـيل وكـان يــقـضى كـل وقـته فى الــصـلـوات بــنـسك شــديـد لـكن إذ
ـلل والـضجـر صـار يـصرخ إلى الـله فـظـهر له مالك هـاجـمـته أفكـار ا
عـلى شــكل إنـســان يـلــبس رداءً طـويالً مــتـوشــحًـا بــزنـار صـلــيب مـثل

وتشتهر بشفاء أمراض السرطان والفشل الكلوى.
وقــد ســمــعــنــا الـكــثــيــر من احلــكــايــات عن الــقـارورة الــتى شــفت
أشـخــاص من الـفــشل الـكــلـوى والــسـرطــان بـعــد مـا فــشل الـطب فى
شفـائهم كـما سمـعنـا حكـايات عن طلب الـشفـاعة عـند قبـر ميـنا وقد
ـسلـم من رجـال ونسـاء وأطفـال فى هـذه الزيارة كـان هنـاك بعض ا
ال يـقومـون بـأداء الطـقوس ولـكن يـطلـبون الـشفـاء من الـقارورة وتـلبـية
حاجتـهم عنـد قبـر الشـهيد ويـشتـرون من مزرعـة الديـر دواجن وغيره

ومنهم من جاء من الصعيد والريف والعواصم أيضاً. 
نطقة وأهلها كما يـعتقد أهل الدير أن الشهـيد مينا يقوم بحمـاية ا
ة وفى احلـقيـقة لـقد الحـظنـا أن معظم ا فـيهـا من آثار مـصرية قـد
صرية الـقديس كمـا األولياء شهداء وهـذا ليس غريب على الثـقافة ا
علـى مر تـاريـخـهـا ابتـداء من الـشـهـيد اإلله أوزوريـس مروراً بـاخـتـيار
ـصريـة ( الـقبـطيـة ) عـيداً لـلـشهـداء  انـتهـاءً بـكل أسره رأس الـسنـة ا
مـصـريــة واحـتـفـاظـهـا بـصـورة شـهـيـدهـا فى احلـروب الـتى خـاضـتـهـا
ـعـنى فنـجـد ضـد االحتالل مصـر بل إن الـغـنـاء الشـعـبى يـؤكد هـذا ا

اإلجنليزى مثالً: يا عزيز يا عزيز........كبه تاخد اإلجنليز
كل العسكر فى الطوابى.... يارب انصر عرابى

ية فى اإلبريق.. يارب خد توفيق كل ا
ـصرى هى من كـما جنـد أن مالحم الشـهداء فـى األدب الشـعبى ا

أروع ما كتب هذا األدب:
يوم شنج زهران كانت صعب وجفاته
أمه بتبكى عليه فوج السطح واخواته
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ـا ساله إلـيه اإلمبـراطـور قـسطـنـطـ يطـلب بـركـته أرجـأ الرد عـلـيه و
تالمـيـذه عـن الـسـبب? أجـاب أنه مـشـغـول بـالـرد عـلى رسـالـة الـله مـلك

لوك وبعد إحلاح بعث بالرد من أجل سالم الكنيسة. ا
 ثـانـيا: مع مـحـبته الـشـديدة لـلـوحدة تـلـمذ الـقـديس مقـاريـوس الكـبـير
الـذى أسس نظام اجلـماعـات كما فـرح جدًا بـأخبار بـاخومـيوس مؤسس

! نظام الشركة ومدحه... هكذا لم يحمل روح التعصب لنظام مع
:عـزلته لم تكن ضيـقًا وتبرمًـا لذا كان الكل يـدهش لبشاشته  ثالثاً
وتهـليـله الداخـلى وقد اتـسم بصـحة جـيدة حـتى يوم نـياحـته وكان قد

ئة وخمسة أعوام. بلغ ا
: قيل إنه كان أميًا ال يعرف القراءة والكتابة لكنه كان يُفْحِم رابعاً
ـان. الـفالسـفـة الـيــونـان بـبـسـاطــة قـلـبه وقـد جـذب بــعـضـهم إلى اإل
وعـندما ساله بـعضهم كيف يتـعزى وسط اجلبال بـدون كتاب قال لهم
إن الـله يـعـزيه خالل الـعـقل الـذى يـسبـق الكـتـابـة. و قـيل إنه سُـئل عن
عـبارة فى سفـر العبـرانيـ فاجته ببـصره نـحو البـرية ثم رفع صوته
وقال: اللَّهم أرسل موسى يفسر لى معنى هذه اآلية وفى احلال سُمع
صوت يـتحـدث معه وكـما يـقول األب أمـونيـوس إنهم سـمعـوا الصوت
ولم يفـهمـوه. من كـلمـاته: حيـاتـنا ومـوتنـا همـا مع قـريبـنا فـإن ربحـنا
ـسـيح. أحـزن قـريـبــنـا نـربح الـله وإن أعــثـرنـا قـريــبـنـا نـخـطـئ ضـد ا
البعض أجسـادهم بالنسك وبسبب عدم التـمييز فهم بعيدون عن الله.
يأتى وقت فـيه يصـاب البشـر باجلـنون فـإن رأوا إنسـانًا غـير مـجنون
: إنـت مجـنـون إنك لست مـثـلنـا.. الـطاعـة مع الـزهد يهـاجـمونه قـائـل

يهبان البشر سلطانًا على وحوش البرية.

اإلسكـيم (وهو حزام من اجلـلد يلـبسه الراهب حـينمـا يصيـر متوحداً)
الك لـيصلى وعلى رأسه قـلنسـوة وكان يجـلس يضفـر اخلوص. قام ا
الك لـه: "اعمـل هذا ثم عـاد لـلـعـمل وتـكـرر األمر. وفـى الـنهـايـة قـال ا
وإنت تستريح. صار هذا الزى هو زى الرهبنة وأصبح العمل اليدوى
لل  فى من أسـاسيـات احليـاة الـرهبـانيـة حتى ال يـسقط الـراهب فى ا
أحـد األيام نزلت سـيدة إلى الـنهر لـتغـسل رجليـها هى وجـواريها وإذ
ا حَول القديس نـظره عنهن منتظرًا خـروجهن بدأن فى االستحمام. و
عاتـبـهـا عـلى هـذا الـتصـرف أجـابـته: "لـو كـنت راهـبًا لـسـكـنت الـبـرية
ــكـان ال يـصــلح لــسـكـنـى الـرهـبــان". وإذ سـمع الـداخــلـيــة ألن هـذا ا
القـديس هذه الكلـمات قال فى نفسه: "إنه صـوت مالك الرب يوبخنى"
وضع وهرب إلى الـبرية الداخلـية وكان ذلك حوالى وفى احلـال ترك ا
عـام ٢٨٥م. اسـتـقـر الـقـديس فى هـذه الـبـريـة وسـكن فى مـغـارة على
ارس حيـاة الوحدة وهناك جـبل القلزم شـمال غربى البحـر األحمر 
حـاربـتـه الـشـيـاطـ عالنـيـة تـارة عـلى شـكل نـسـاء وأخـرى عـلى شـكل

وحوش مرعبة.
حـوالى عام ٣٠٥م اضـطر أن يـكسـر خلـوته ليـلتـقى بتالمـيذ جاءوا
إلـيه يـشتـاقـون إلى الـتدريب عـلى يـديه فـكان يـعـينـهم ويـرشدهم وإن
كان قد عاد إلى وحدته مرة أخرى. إن كان هذا العظيم ب القديس
هو مـؤسس نـظـام الـرهبـنـة (الـوحدة) فـإن حـيـاته تكـشف عن مـفـهوم

سيحية خاصة نظام الوحدة: الرهبنة ا
: خـرج لـلـرهـبنـة بال هـدف كـهـنـوتى وكـانت حـركـته شـعـبـية ال أوالً
كهـنوتـية ال يطـلب التـدخل فى التـنظـيم الكـنسى وحـتى حيـنما أرسل
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ـاضى ولـد صـغـيـر العـتـبـاره أكـثـر تـوجـيـهـاً من الـعـلـيـاء الـقـرعـة فى ا
عجزات معظمها وتدور حول األنبا أنطونيوس العديد من الكرامات وا
مـرتـبط بــالـشـفــاء والـعالج من األمــراض فـيـقــول الـلـواء ســمـيـر زكى
يــوسف ( كـنـا فى رحــله لـديـر األنــبـا أنـطــونـيـوس وكــان ضـمن أفـراد
الـرحلة رجل قرر األطبـاء بتر ساقه الـتى أصيبت بتسـمم ""غرغرينة ""
بارك أوالً قـبل إجراء العملـية. و كان يصطحب فرأى أن يـزور الدير ا
زوجـته.  ويـبـدو أنـهـا سـيـدة مـؤمـنـة فـأخـذت ""شـرابه "" وصـعـدت إلى
مـغـارة الـقـديس أنــطـونـيـوس ووضـعت "" الـشـراب "" فى مـكـان نـومه.
ـفاجـأة - ونحن فى ا عـادت لبـسه الـزوج ونام. وفى الـفـجر كـانت ا و
جداً طريقنا إلى الكنيسة  _فقد شاهدنا الرجل يجرى معافى فرحاً 
عـجزة ووهـبه الـشفـاء من أصابـته اخلـطيـرة التى ال الله الـذى صـنع ا
شــفــاء لــهـا). هــذه روايــة عن مــعــجــزه ضــمن مــئــات الــروايـات الــتى
يـدانية وقد فضلنا أن نقدم سمعنـاها وحكيت لنا فى إطار اجلوالت ا

قراءة لهـذه اجلوالت سواءً كانت موالد أو زيارات قـديس لنب ما 
استخالصه من هذه اجلواالت.

والد وزيارات القديس والد وزيارات القديسقراءه فى ا قراءه فى ا
- نرى أن االحتـفال بالقديـس هو فرصه لـلمسيـحي للـتعبير عن
ذاتـهم فـاحملتـفـلون يـشـعـرون بقـوتـهم وهم يـحتـفـلـون فى احتـفـال عام
حتت حـمـايـة الـقـديـس الـذى يـؤكـد لـديـهم الـشـعـور بـاألمـان واالنـتـمـاء
ـسلمـ فى هذه الزيـارات حقيـقة تؤكـد العالقة احلـقيقى.  ومـشاركة ا
سـيحـي حـيث جو من االلـفة والـصداقة ـسلمـ وا تـضافـرة ب ا ا
ـسيـحـيـون يشـعـرون باالعـتـزاز والـفخـر بـعـقيـدتـهم ويذوب والـسالم وا

ـصـري تـنتـهى أسـماؤهم بـالواو ـبـشرين ا وفى احلـقيـقة إن كل ا
والنـون من إخـناتـون إلى أنطـونـيو ( أنـطونـيـوس اسم يونـانى  ) حتى
صريـة تعنى ولد ـصرى فمـا سر الواو والنـون فالواو بـا ذى النون ا
ـتـبـحر فى ـعـرفة األزلـى واجململ هـو الـشـخص ا والـنون هـو مـحـيط ا
ـتــأمل أو الــفـيــلــسـوف  وكــلـمــة انــطـونــيـون أو ــعـرفــة أى ا مـحــيط ا

انطونيوس تعنى بالعربية عوض.
أمـا الـديـر فـيـقع فى صـحـراء مصـر الـشـرقـيـة بـالـقـرب من اخلـليج
الـعربى للبحر األحـمر منطقة الـزعفرانة طريق السـويس البحر األحمر
وكـانت منـطـقة الـدير تـتبع الـسـويس إداريا ولـكن اآلن تـتبع مـحافـظة
الـبــحـر األحــمـر والـوصــول لـلــديـر يــتم عن طــريق مـضــيق تـرابى من
الـطريـق الرئـيـسى يـبـلغ عـدة كـيلـو مـتـرات داخل مـنـطقـة جـبـال عـتـاقة
إحدى سالسل جـبـال البـحر األحـمر والـدير بـسـيط فى بنـائه ويتـكون
من كنيسة األنبا أنطونيوس وساحة كبيرة وكافتيريا للزوار وملحق به
مزرعة وبعـيداً عنه قليالً خلوات أو مـساكن للزوار وفوق اجلبل توجد
ـغارة الـشـهـيـرة لألنـبـا أنـطـونيـوس ويـقـام لـلـديـر زيـارات من جـميع ا
كناس مصر باإلضافة للرحالت السياحية للمصرين واألجانب وللدير
أهـمـيـةً كبـرى ألنه الـذى يـخـتار دائـمـاً رهـبانـه لتـولى رئـاسـة الكـنـيـسة
ـرقـصـية ) فـرئـيس ديـر األنبـا أنـطـونيـوس يـقوم ـصـريـة (الكـنـيـسة ا ا
بـتـرشـيح ثـمـانـيـة أو تـسـعـة رهبـان يـراهم جـديـرين بـرئـاسـة الـكـنـيـسة
ويـكـتب أسـمـاء هـؤالء عـلى قـصـاصـات ورق منـفـصـلـة تـلف عـلى هـيـئة
كرات صـغيرة توضع عـلى درج ويسحب أحد القـساوسة إحداها دون
أن يـنـظـر إليـهـا ومن يسـحب اسـمه يـرسم بـطركـاً  وكـان يقـوم بـعمل
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ـسـتوى الـنـفـسى فـإن الـشـخص يـشـعـر أنه عنـد زيـارة شـهـيـد يـعـيد ا
فقودة لديه.  البطولة ا

- الـكثـيـر من األماكن األثـريـة تتـحـول إلى مزارات الـقـديسـ وقد
ـعبـد الـيـهودى إلى كـنـيـسة ـعبـد الـفـرعـونى إلى كنـيـسـة أو ا يتـحـول ا
ة تظل لها أهميتها حتى قدسة القد والكنيسة إلى جامع فاألماكن ا
ـصرى القد ـعبد ا بعد حتـول الناس إلى عـقائد أخـرى فقد حتول ا
ـة وحتولت هـذه الكنـيسة الك ميـخائـيل فى مصر الـقد إلى كـنيـسة ا
إلى معبد ابن عزرا فى عهد أحمد بن طولون فالعقيدة الشعبية تمزج

عتقدات عند القديس واألولياء.  ب األماكن األثرية وا
- إن الـكنـائس واألديـرة تلـعب دوراًًًً مـهمـاً فى احلـياة االجـتـماعـية
لـلمـسيحـي فـهى تسـاعدهم عـلى حل مشـكالتهم الـشخـصيـة بطـريقة
عونات اخليرية عونات االجتماعيـة للطلبة وا بسيطة ومبـاشرة وتقدم ا
واالقـتصـاديـة لـلـمـحـتـاجـ وبـعض األدوار اجلـمـاهـيـريـة فهـى تتـصل
شـكالت. كما أن إحساس الكـنيسة بأن هناك ـسئول حلل بعض ا با
تـنظـيمـات دينـية تـلعب دوراً اجـتمـاعيـاً واقتـصاديـا وسيـاسيـاً مشـابهاً
ـسلم يـجعلها تـتمسك بدورها إزاء مثل الطرق الـصوفية واألخوان ا
أبنائها فـالعالج النفسى داخل الكنيسة يتم بـطريقة بسيطة وال يتحمل
ـريض أعبـاءًًًًًًًًً نفـسيـةًًًً جديـدة بذهـابه للـطبـيب النـفسى فـاالعتراف فيه ا
لراهب الـدير يتم بطريقة شخصـية وال يعرف بها أحد فعـملية التطهير
الـنـفسـى أو التـداعى الـطـلـيق كـمـا يطـلق عـلـيـهـا "فرويـد" تـكـون كـامـلة
ـعـالج من خالل الثـقة ريض وا بـسبب الـعالقة الـطـرحيـة اجليـدة بـ ا

الكاملة فى الراهب والسرية الشديدة. 

سلمة.  الشعور بالفرقة أو تميز األغلبية ا
- االحـتفـال هـو مـناسـبـة تـرفيـهـيـة واجتـمـاعـية لـلـتـعارف واخـتـيار
زوجــات لألبــنــاء والــتـخــلص مـن روتـ احلــيــاة الــيــومـيــة والــضــغـوط
الـنـفـسـيـة ومـنـاســبـة لالنـطالق فى جـو ديـنى وانــفـعـالى يـسـاعـد عـلى

الراحة والبهجة فتزول الفوارق االجتماعية والدينية. 
ـقـابر مـدعـاة لـلمـوعـظـة يـبعث األمل فى - كـما أن الـبـقـاء بجـوار ا
احلـياة األخـرى الـسـعـيـدة وقـد يؤدى إلـى اإلصالح األخالقى وخـاصة
ـصـرى الـروحى عـبـر الــتـاريخ أو بـاألحـرى  عـبـر الالوعى ـزاج ا أن ا
قـابر ووضع الـتـاريخى تـكـون عبـر مـقبـرة فـكم اهتم أجـدادنـا ببـنـاء ا
ـوتـى وتـكـفــ األجـسـاد ووضـع أسس الـتـحــنـيط بل والــغـنـاء كــتـاب ا
احلـزين من خالل مــا عـرف بـأغــانى عـازف الـقــيـثـارة هــذا بـالـنــسـبـة
يـراث الشـعبى لإلنسـان العـادى أما الـشهـيد فـله مكـانه خاصـة فى ا
صرى فـنجد أن ما كـتب عن سك رع أبـو أحمس والذى اسـتشهد ا
فى مـعــاركه مع الـهــكـسـوس يــضـعه فى مــنـزلـة الــقـديـســ الـقـدامى.
ـصرى مـكان ضـربة تـحف ا ونلـمح إلى اآلن عـند رؤيـة مومـيـائه فى ا
صرى هو تاريخ استشهاد وهذا البلطة فى رأسه ووجهه فالتاريخ ا
ـسـيـحـيـة مـاد عم فـكـرة االعــتـقـاد فى الـشـهـداء وأن أغـلـب قـديـسى ا
سلمـ شهداء فالسيد البدوى محارب وشهيد شهداء وأغلب أولياء ا
وسـيـدى عبـدالـله الـغـريب مـحارب وشـهـيـد وعـبدالـله األربـعـ مـحارب
وشـهـيـد فالـشـهـيـد فى الالشـعور اجلـمـعى هـو رمـز البـطـولـة والـفداء
ولذلك يـروى دائماً عن أن أجسـادهم لم تتلف بل طريـة وكأنها مازالت
سيحى واإلسالمى  كما أنه على حيه وهذا يؤكده االعتـقاد الدينى ا

±∞∑ ±∞∂

https://coptic-treasures.com



µµ

ـوالـد وزيــارات الـقــديـسـ جتــعل الـبــسـطـاء يــهـربـون من _كـمــا أن ا
ارسون عـاداتهم بحرية فهذه تـعلمون  الـرقابة التى يفرضـها عليهم ا
ـمـارسات بـالنـسـبة لـهم هى األقـدام الراسـخـة فى تعـميق الـعادات وا
هوايـتهم وعـدم إحسـاسهم بـاالغتـراب النـفسى والـثقـافى.  والبـعد عن
مشكالت اجملتمع الذى طرأت عليـه تغيرات من بداية سبعينيات القرن
ـصـرين لـلـخـارج وتـعـلـقهـا بـأفـكـار خـارجـيـة كان ـاضى مع هـجرة ا ا
أخـطـرهـا االجتــاه الـوهـابى الـذى نــراه من تـظـاهـر ديــنى مـفـرط لـدى
ارسـات شكلـية لـلدين عن طـريق الزى والـشعر سـلمـ من  بـعض ا
واللحيـة وغيرها وظهور شكل عدائى لـلعقائد اخملالفة أو األخرى وأن
خـروج هـؤالء الـبـسـطـاء أفـواجـاً أفـواجـاً لـلـمـوالـد وزيـارات الـقـديـس
واألولياء هو مظاهرة شعبية ضد هذا االجتاه.  ورداً عملياً ال يدخلهم

فى جدل من أى نوع. 

-  تـسـاعد احلـكـايـات التى تـروى عن مـعـجزات الـشـفـاء فى زيادة
االعتـقـاد بالـقـديسـ وبـعض هـذه احلكـايـات تروى بـواسـطة الـرهـبان
ـقدس وهى أنفـسـهم وغـالـباً يـدخـلـون بهـا بـعض آيـات من الكـتـاب ا
تنتمى إلى نوع احلكايات اخلـارقة التى يأتى فيها احلل فجأة بواسطة
ـوالد معـجـزة والـنـوع الـثانى من احلـكـايـات يـرويهـا مـريـدون وزوار ا
واألديــرة ولـــهــا طــابـع واقــعى وإن دخـــلت فــيــهـــا بــعض الـــعــنــاصــر
اإلعجـازيـة اخلـيـاليـة والـطـبـيعـة اإلنـسـانـيـة تمـيل دائـمـاً إلى اخلـياالت
ة جـداً ترسخت وخـاصة إذا كـانت هذه اخليـاالت بقـايا مـوروثات قـد
عبر الالشعـور اجلمعى ألنها فى النهايـة تقدم حلول جاهزة ووصفات
سـحرية بـعيداً عن األفـكار العـلميـة التى تعـجز فى فتـرات ما عن تـلبية
احـتياجـات النـاس وإذا قامت بـتلـبيـة احتيـاجاتـهم تكـون مكـلفه تـكلفه

واطن البسيط عن سدادها.  باهظة قد يعجز ا
والد وزيارات القديس تلعب دوراً هاماً على _اخلالصة أن ا

ـستـوى االجتمـاعى والنـفسى واالقـتصادى والـدينى والـترفـيهى فهى ا
كن ط حـيـاة ترسخ لـدى اجلـماعـة الشـعـبيـة عـبر قـرون وال  تـشكل 
تـغـيـره مهـمـا وصـلـته رسـائل تـهديـد أو الـتـعـامل مـعه بـازدراء من قبل
تـعلم الـذين يهاجـمون الظاهـرة دون أن يقدمـوا بديالً مقنـعًا لهذه ا
اجلمـاعـة الـشعـبـية بل لـسـان حال الـثـقـافة الـشـعبـيـة هو لـسـان التـقـية
ـوافـقة عـلى مـا يقـولون مـن أفكـار ولكن تـعـلمـون با تتـظـاهر لـهـؤالء ا
ـارسون مـا يؤمـنون به وتـوارثوه ارسـتهم عـكس ذلك تمـامـاً ألنهم 
ـتـعـلـمـ عـبـر األجـيـال.  وهـذا هـو لب الـصـراع بـ ثـقـافـتـ ثـقـافـة ا

وثقافة البسطاء. 
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سـيـحيـة عـند لقـد وضـحنـا عـلى مـدى صفـحـات  هذا الـبـحث أن ا
ـمــارسـات اخلـاصـة دخـولـهـا مــصـر اسـتـطــاعت حتـويل الـعــديـد من ا
ارسـات تتـفق مع الـديانـة اجلديـدة أو على ـصريـ الـقدمـاء إلى  با
األقل ال تـتـعـارض مـعـهـا فـقـد تـمـيـزت احـتـفـاالت األقـبـاط فى األعـيـاد
ـناسـبات الديـنيـة بخـصائص وسـمات خـاصة تـلتـقى فيـها كـثير من وا
تـراكـمـة عـبـر الـعصـور الـسـابـقـة وقد ـصـريـة ا ـوروثـات الـثـقافـيـة ا ا
ساعد على ذلك مـا تتمتع به مصر من تفـرد ال مثيل له فى التعبير عن
ا يـتنـاسب واخللفـية الـتاريـخية لـهذا الـبلد االجتـاهات الديـنيـة فيهـا 
والـتى تشـكـلت عبـر تـراكمـات ثـقافـيـة عبـر عـصور طـويـلة جـداً  وهذا
يـؤكد حـقـيقـة ما هي أن مـن ال يسـتطـيع أن يـفهم تـاريخ مـصر الـقد
ـمـارسات وخـاصـة الـتـاريخ االجـتـمـاعى ال يـسـتـطـيع أن يـرى جـذور ا
ـعـارضــة لـهـذه ـوافـقــة أو ا ـســتـوعب بــعـيـداً عـن ا الـشــعـبـيــة رؤيـة ا
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ـسـيح جـعـلـنـا نبـحث فى ـيالد الـسيـد ا وعـدم عـلمـنـا بـيـوم مـحـدد 
األنـاجـيل والـقـرآن حـتـى جنـد حمله أو إشـارة تـشـيـر إلى مـوعـد مـيالد
يالده أو ـسـيح  ولم يـذكر الـقـرآن الـكـر أى تـاريخ سـواء  الـسـيـد ا
ـيالده سـوى أنه كـان مـكانـاً شـرقـياً موتـه ولم يذكـر مـوطـنـاً محـدداً 
بـالــنـسـبـة إلـى مـسـكن عـائــلـة أمه مـر  أمــا أنـاجـيل الـعــهـد اجلـديـد
ـيالد واخـتلف األربـعـة فبـينـمـا لم يتـحـدث مرقص ويـوحـنا عن واقـعة ا
وقعة فبـينما يذكر ـيالد أو ا مـتى ولوقا سواء فى حتديـدهما لتاريخ ا
ـلك هـيـرودوس الـذى مات إجنـيل مـتى أن مـولده كـان فى أيـام حـكم ا
ـيالد فـإن اجنيـل لوقـا يـجـعل مـولـده فى عام فى الـعـام الـرابع قـبل ا

يالدية.   اإلحصاء الرومانى أى فى العام السادس ا
سيح فإن مصر حتتفل به فى يالد ا ورغم عدم حتديد يوم مع 
صـرين فى ـوافق ٧ يـنايـر وتـعـطـيه عـطـله رسـمـيه لكـل ا ٢٩ كـيـهك ا
ـصالح احلـكـومـية وقـطـاع األعـمال مـنـذ فـتره دارس واجلـامـعـات وا ا

قريبه فى عام ٢٠٠٣ م من القرن احلادى والعشرين. 
وكـان لألقــبـاط عـبـر الـتــاريخ احـتـفـاالت شــعـبـيـة بــهـذا الـيـوم كـان
قريـزى: ( كان االقباط يوقدون أشـهرها فى عصر الـفاطمي فـيقول ا
ـشاعل والشموع الـعديدة ويزينـون الكنائس وكانت الـشموع بألوان ا
مخـتلفـة وفى أشكال مـتبـاينة فـمنـها ما هـو على شـكل تمثـال عمود أو
نازل قبة ومـنهـا ما هـو مزخرف أو مـحفـور ولم يضـيئوا الـكنـائس وا
بــهـا فــقط بل كــانــوا يـعــلـقــونــهـا فـى الـســوق وأمـام احلــوانــيت وأمـام
ـناسـبة مـحالتـهم ومن الطـريف أن الـفاطـمـي كـانوا يـوزعـون بهـذه ا

اجمليدة احلالوة القاهرية والسمسمية والزالبية والسمك البورى). 

مارسـات التى نرى أصـحاب الدين يـشاركون أصـحاب الدين اآلخر ا
فيها دون غضاضة أو حرج أو إنكار.

وتمثل االحتفاالت الشعبية فى األعياد القبطية مجاالً كبيراًًًًً لظهور
ـيزه ويعكسه الـعديد من أشكال اإلبـداع الفنى الشـعبى لألقباط وما 
ـصرى. من ظواهـر ودالالت تـكـشف عن القـدرات اإلبـداعيـة لـلشـعب ا
واألعيـاد القبـطيـة كثيـرة جداً تـصل إلى أربعة عـشر عـيداً منـها سـبعة
أعياد كبار وسبعة أعياد صغار وسوف نتناول كل عيد بنبذه صغيرة
ثم نـتـحـدث عن احـتـفـالـيه ديـنـيـة نـتـنـاولهـا مـن اجلانـب الشـعـبى تـضم
بـعض األعـيـاد الكـبـرى والـصغـرى واحـتفـاالت أخـرى تـعرف بـأسـبوع

اآلالم  أما األعياد الدينية الكبرى فنجملها على النحو التالى: 
أوال: األعياد الكبرى أوال: األعياد الكبرى 
يالد اجمليد يالد اجمليد١ - عيد ا ١ - عيد ا

صـرين (الشرقيـون) مع الغربـي فى موعد سيـحيون ا ويختـلف ا
يالد فبيـنما الغرب يـحتفل به فى يـوم ٢٥ ديسمبر احتفـاالتهم بعيـد ا
(كـانون األول) عند الكـاثوليك والبروتـستانت حتتفل مـصر والشرقيون
يـوم ٧ يـنـايـر (كـانـون ثــانى) ٢٩ كـيـهك بـالـتـقـو الـقـبـطى واالحـتـفـال
يـســمى بـاإلجنــلـيـزيــة (كـريـســمـاس) وفى الـفــرنـسـيــة ( نـويل ) أصـله
ـيـالد إال مـنذ (نـانـيـفـيـتـاس) فى الالتـيـنـيـة ولـم يـبـدأ االحـتفـال بـعـيـد ا
ـيالدى بعـدمـا حتولت الـدولـة الرومـانـية إلى الـديـانة مـنـتـصف القـرن ا
اجلـديدة عـلى يد اإلمـبراطـور قـسطـنطـ وال أحـد يدرى كـيف اختـير
ثل ٢٥ ديسمبر فقد كان هذا اليوم هو يوم االحتفال بهبليوس الذى 

الشمس عند الرومان.  
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ـة يـتـجـاوز عيـد بـذر الـبذور الـيوم بـل أصبح الـكـحك فى مـصـر الـقد
ويــقـدم فى أغــلب األعـيــاد واالحـتـفــاالت وكـلـمــة كـحك نـفــسـهـا كــلـمـة
صـرى بعـادته وتـقالـيده هيـروغـليـفيـة وهـذا يعـطى داللـة على تـمسـك ا
على مر تاريخه ومهما كانت عقيدته وسوف نتحدث فى مكان آخر عن
الـكحك بشـىء من التفـاصيل وبالـعودة لـلجمـاعة الشـعبيـة فإن أول ما
ـيالد هو كـحك العـيد الـذى بعـده يقـوم األطفال يقدم فـى صباح عـيد ا
بارتـداء مالبس العيـد والحظنـا أنه البد أن تكـون مالبس جديدة مـهما
البس يذهب األطفال فى التاسعة اختلف دخل األسرة وبعد ارتداء ا
ـشـاهـدة وتزاور صـبـاحـاً إلى الـكـنـيـسة لـيس ألداء طـقـوس ديـنـيـة بل 
سلية اجلـماعة كما تقـدم الكنيسـة عن طريق خدامها بعض األلـعاب ا
وارتداء وجوه لشـخصيات مـضحكه وحتكى قـصه عادية ليـست دينية
وبـعـد ذلك يـعطـوا األطـفـال هـدايا مـثل الـبـالـون ومصـاصـة وبـسـكويت
وشـيـكـوالتـة وال تـكـون هـذا االحـتـفـال كــبـيـرة فـغـالـبـاً مـا يـنـتـهى فى
الـعاشـرة صبـاحاً بعـدها يـذهب األطفـال إلى أقاربـهم جلمع الـعدية ثم
الذهاب مع األصـدقاء للـحدائق العـامة أو الذهاب الـرحاالت النـيلية أو
حديقة احليوان فى القاهرة وهو تماماً مثل ما يفعل كل أطفال األمة.
 كــمــا أن هــنـاك بــعض األســر الــقــادرة تــقــوم بـذبـح عـجـل أو خـروف
وتوزيع حلـمه على الـفقراء نـدراً ورحمـة وصدقة وهـو جزء من اجلـبهة
ـقابـر ويـقوم الـشـعبـويّـة التـى تكـلـمنـا عـنهـا وهـناك من يـقـوم بزيـارة ا
ـقــابـر وهـذه بــتـوزيع اخلـبــز (الـقــرص ) والـلــحـوم عـلى الــفـقــراء فى ا

اجلزئية سنفرد لها مساحة بعد ذلك.  

أما اآلن ومن خالل جمـاعات البحث اخملتلفـة التى زرناها وقضينا
ـيالد وجدنـا اآلتى: فى يـوم لـيـلة الـعـيـد فى ٦ ينـايـر تـبدأ مـعـها عـيـد ا
األسـرة فى صيام انـقطـاع أى بدون طعـام من السـاعة الثـالثـة عصراً
إلى الساعة الثانية عشـر منتصف الليل وتذهب اجلماعة من السادسة
ـســاء إلى الــكـنــيــسـة حــيث يــتم االحـتــفـال عــنـد الــغــروب أو بـدايــة ا
ـزود  وهى ـغـارة أو ا الـكـنـسى وقـد شـاهـدنـا أشـكـال فـنـيـة مـنـهـا ا
ـغارة ـربع وتـرى داخل ا تـصـنع من عـدة أشـكـال أشـهرهـا الـشـكل ا
دُمى وتـماثيل صـغيره لـلمجـوس الثالثة وتـمثال يـجمع العـذراء والطفل
ــسـيح ) واحلــمـار والـبــهـائم  وجنــوم وفى بـعــضـهــا جنـد اجملـوس (ا
غارة ولكن وذج ثابت لهذه ا الثالثة يركعون وفى احلقـيقة ال توجد 
أغـلـبـهـا مـصـنوع مـن أوراق األسـمـنت.  هـذا بـاإلضـافـة لـشـجـرة عـيد
يالد التى تـزين باللمـبات الكهـربائية وقـد شاهدنا هـذه الشجرة فى ا
ـنـازل أيضـا كـما شـاهـدنا أشـيـاء نعـتـقد أنـهـا حديـثـة على الـكـنيـسة ا
صـرية مـثل سـانت كروز أو بـابا نـويل وهـدايا تـقدم لـبعض األطـفال ا
وخاصـة الـفـقـراء بـشـكل لـطـيف فـيقـال لـلـطـفل ( خـد بـابـا نـويل جاب
الـهدايا فى الشـجرة ) وبعـد االحتفـال الكنـسى تعود اجلـماعة لـلمنازل
لتـجهـيز احـتفـاالت العـيد وأغـلب األسر تـكون قـد قامت بـصنـاعة كحك

العيد أو اشترته جاهزاً.
صـريون مع الـدولة ـة بدأهـا ا وكحك الـعيـد هو عـاده مـصريـة قد
ـة مع مـوسم بـذر الـبذور (بـرث) حـيث كـان يـصـنع الـكـحك من الـقـد
الـدقيق والسـمن ووضع كميات من الـعسل على شـكل قرص الشمس
وفى الـوسط عالمـة حـتب وهـو تـقـريـبـاً نـفس الـكحـك الـذى نراه حـتى
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عـمـودية ثم يـبلل أو ـاء فى جـرن ا هـذا العـيد ويـبـارك أحد الـقسس ا
سح أو يـلمس قـدمى كل أعضـاء اجلماعـة الكـنسيـة ويقام بـاألحرى 
هذا الطـقس األخير أيضـاً فى خميس الـعهد وفى عـيد الرسل ٥ أبيب

( ١١ يوليو ).  
ومن جـانبـنا نـرى أن احتـفاالت الـنهـر اخلاصـة بالنـيل رغم أن احلدث
سـيـحيـون  فى نهـر األردن فإن اجلـمـاعة الـشعـبيـة أعطت كـمـا يعـتقـد ا
صـرية الـقداسـة للـنيـل كمـا كان يـراه أجدادنـا القـدمـاء وكم من األعيـاد ا
ـة دارت حـول هــذا الـنـهـر فـكـان تـقـام احـتـفـاالت طـول الـعـام حـول الـقـد
وداخل الـنهـر أهـمـهـا لـيلـة الـنـقـطـة وعيـد وفـاء الـنـيل والزالت احـتـفاالت
ولـود فى الـنـوبة شـعـبـيـة مصـريـة تـدور حول هـذا الـنـهر فـطـقس سـبـوع ا
وبـعض  الــقـرى يـدور حــول الـنــهـر مع عـمـل قـارب صـغــيـر يـشــبه مـركب
الـشـمس ويـوضع فى اجتـاه الـشـمس وتـوضع عالمـة مـفـتـاح احلـيـاة التى
ـولـود وتغـسل صـيـنـية الـطـعـام التى يـأكـلـها تـشـبه الصـلـيب عـلى جـبهـة ا
احملـتـفـلــون ومن مـائـهـا يـزرع نـخـلـة عـلى شـاطئ الـنـهـر كـمـا يـحـدث فى
حفـالت الزواج أيـضـاً أن يـأخذوا الـعـريس لـيـسـتحم فى الـنـهـر كـنوع من

التطهير فالنهر شكل وجدان هذا الشعب عبر تاريخه الطويل.
ـعـمـوديـة ويـصلـى فيه وفى الـغـطـاس يـكـون الـقداس لـيالً يـسـبـقه ا
اللـقان ( وهى كلمه قبـطية تعنى طـشت أو حوض أو حفرة أو جرن به
ـصــلــ بـعالمــة الــصـلــيب.  أمـا مـاء) ويــقــوم الـقس بــدهــان جـبــاه ا
اجلماعة الشـعبية فمن أبرز عادات وتقاليـد الطعام لديها أكل القلقاس
والقـصب  ويرجع األب لوقـا سالمه فى لقـائى معه باإلسـماعيـلية أكل
اجلمـاعة الـشعـبيـة للـقـلقـاس إلى أنه نبـات درينى يـنبت داخل األرض

٢- عيد الغطاس: ٢- عيد الغطاس: 
ـعـمـدان أو ـسـيح عـلى يـد يـوحـنـا ا ـنـاسـبـة تـعـمـيــد ا وهـو يـقـام 
مسـحه أو غسـله بـبحـيرة األردن واتـصاله بـعدهـا بالـروح القـدس على
راجع التاريخية إن أقباط مصر يغسلون هيئة حمامة. وتقول معـظم ا
ـاء رغم أن هـذا العـيـد يـقع فى شـدة الـبـرد (طوبه ) أى أوالدهم فى ا
١٩ يـنـايـر ويـقـال فى األمـثــال الـشـعـبـيـة ( غـطــسـتم صـيـفـتم ونـورز

شـتـيتـم ) وسنـوضـحه فى حـديـثنـا عن األقـبـاط فى األمـثـال الشـعـبـية.
قـريزى كـان الـقبط يـخـرجون من الـكـنيـسة فـى مواكب رائـعة ويـقـول ا
ـسلـمون مـعهم عـلى ضفـاف نهرهم ويذهـبون إلى الـنيل حـيث يسـهر ا
ـيالد كانوا يـسهـرون حتى الفـجر وكان اخلـالد  فى ليـلة الغـطاس وا
زخـرفة شـاعل ا شـاطئـا الـنيل يـسطـعان بـآالف الشـمـوع اجلمـيلـة وا
وفى هـذه الـلـيـلـة كـان اخلـلـفـاء يـوزعـون الـنـاريـنج والـلـيـمـون والـقـصب

وسمك البورى.  
ـصـريـون احملـدثـون شـمـائلـهم ويـقـول إدوار ولـيم لـ فى كـتـابه «ا
وعـاداتـهم»: ( جـرت الـعادة أن يـقـوم أغـلب األقـبـاط بـطقس غـريب فى
اء لـيلـة الـغطـاس  يـغطس الـرجـال شـيوخـاً وشـبابـاً والـصبـيـان فى ا
سيح ولبعض الكنائس مغطس كبير يستعمل احتفاالً بذكرى تعميد ا
ـاء أحـد الـقـسس غـيـر أن الـعـادة ـنـاسـبـة بـعــد أن يـبـارك ا فى هـذه ا
الـشــائـعـة عـنـد األقــبـاط هى الـقـيـام بــهـذا الـطـقس ويـعــتـبـره أكـثـرهم
للتـسليـة أكثر من اعـتباره شـعيرة ديـنية فى الـنهر فـيصبـون فيه قبل
ـقدس من الـكـنـيسـة ويـكـون ذلك عادة مـنـاسـبة ـاء ا الغـطس بـعض ا
الحتـفال كبـير عنـد ضفتى الـنهر وتقـام الصلـوات فى الكنـائس عشية
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٥. عيد القيامة أو الفصح ٥. عيد القيامة أو الفصح 
هـو أكبـر األعياد أو كـما يـطلق عـليه عـيد األعيـاد أو أكلـيل األعياد
أو مـلك األعياد وهـو ليس له تاريخ معـ ولكنه يكـون األحد الذى يلى
سبت النـور واالحتفال الـكنسى يـكون ليلـة األحد مساء الـسبت وتكون

الكنيسة خلعت ثوب احلزن وعالمات اآلالم. 
ودخـلت الـقـداس فـى بـدايـته تـقـريـبـاً حـيـث كـان يـرتل الـشـمـامـسـة
باللـحن وبصوت مـرتفع ( أخرسـتوس أنسـتى ) ويجاوبـهم الكاهن من
الـداخل ( الـيـشـوس أنـستـى ) ثم ثالث مـرات أخرى بـالـعـربـيـة ( حتى
سيح قام ) ويجاوبه ( باحلقيقة قام ) والرمزية يفهم احلاضرون ) ( ا
الك لـلـنـسـوة مـن وراء ذلك أنـهـا إشـارة إلى إعالن الــقـيـامـة بـلـســان ا
سيح فقال ليس هو هنا لكنه قام. عندما أت إلى القبر يطل جسد ا
 ثم يرتلون إحلـان فريحى منها مثالً ( أخرسـتوس أنستى إكنيكرون )
ــذبح ثالث مـرات ثم يــطـوفـون وغـيـرهــا ويـطـوفــون بـاأليـقــونـة حـول ا
صحن الـكنيسة ثالث مرات ويـعودون للهيكل بـعدها دورة واحده وبعد
نـاسبـة تـقال أجـيـوش وأوشيه ( اإلجنـيل) ويـقرأ فى انـتهـاء االحلـان ا

اإلجنيل حتى نهاية القداس. 
ـسـيـح لـلــنـسـوة والـدورة بــاأليـقــونـة هــو إشـارة إلى ظــهـور الــسـيــد ا
دة أربع يوماً والتالميذ بعد قيامـته وهذه الدورة تستمر فى كل قداس 
من الـقـيـامـة إلى الـصـعـود والحـظـنـا أنه أثـنـاء هـذه الـدورة كـانت تـزغرد
وبعض الـرجـال تصـفق وخـاصة أن االحلـان مـفرحـة ومغـريه وهـذا ليس
تقلـيداً كنسياً ولكنه امـتزاج شعبى أو باألحرى إن التعـبير الشعبى للفرح
ال يـتم إال عن طــريق الــزغـاريــد والـتــصـفــيق رغم الـتــحـذيــرات من رجـال

ـــثــابـــة بــعث جــديـــد أمــا الـــقــصب رمــز وخـــروجه من األرض هــو 
لألمـنيـات السمـائيـة نظـراً لشـموخه ووقفـته والقـلقـاس كمـا نعـلم كلمه
مصريه ( قلقاسى ) وتعتقـد اجلماعة الشعبية فى كل جموع مصر أن
ـثل ( يـغـطس الـنـصرانـى ويطـلع الـدفء يـأتى بـعـد الـغـطـاس فـيـقـول ا
الـدفـا الـتـحـتـانى ) وفى قـول آخـر ( يـغـطس الـنـصـرانى ويـطـلع الـدفـا

احلقانى ) وهو كنايه عن طول النهار. 
٣. عيد البشارة ٣. عيد البشارة 

ـسيح ـيالد ا ر  الك غـبـريال ( جـبـريل )  وهو يـعـنى بـشارة ا
وافق ٦ أبريل ويقول عنه ويكون فى التاسع والعشرين من برمهات ا
ـيت على إدوار ولـيم لـ يأكل األقـباط الـسـمك ويقـيم القـسس صالة ا
جـماعتـهم فى الكنـائس فإن مات أى مـنهم فيـما ب هـذا اليوم ونـهاية
اخلـماس ( وهى أشد فـتره فى موسم الطـاعون ) يدفن بدون صالة
ويـبدو الـعادة أصلـها استـحالـة الصالة عنـد القبـر على كل ضـحية من
ضـحـايـا الـطـاعـون والبـد أن يـكـون لـهـا تـأثـيـر عـمـيق فى نـفـوس قـوم

يتوقعون هذه الكارثة. 
أمــا عن عــادة أكل الــســمك فــلم جنــد لــهــا تــأكــيــداً من اجلــمــاعـة
الـشعـبيـة بل وجـدنـا لهـا إنكـاراً شـديد ألنـه يقع أثـنـاء الصـوم الـكبـير
ـثل يقول ( عـاش النصرانى والتى ال يأكل فـيها السـمك وال اللحوم وا

ومالت وما أكلش حلمة برمهات ).  
٤ - عيد الشعان ٤ - عيد الشعان 

عـيـد الـشـعـانـ أو أحـد الـسـعف وسـوف نـتـنـاوله بـالـتـفـاصـيل من
خالل احتفاالت أسبوع اآلالم.
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ـوتــاهم ويـظــهـر ذلك حـالــيـا فى صـور عـسى أن يــتـقـبـل الـله ويـغــفـر 
قـابـر عنـد الـقدمـاء وهم حـاملـ مـعهم سـالل الرحـمة ورسـوم زيـارة ا
(طلعـة القـرافة ) كتـعبـير عن أحيـاء ذكرى مـوتاهم كلـما انـقضى عام
ـصـريـون الـقـدمـاء كـمـا تـشـيـر ورمـز لـعـقـيـدة اخلـلـود الـتى آمـن بـهـا ا
ـا يذكـره كـتاب عـبـودات باإلضـافـة  الرسـوم لـتـقد الـقـراب لـإلله وا
ـيت كان يـحسن مـعامـلة الـفقـراء ويقـدم لهم الـعون بل وتى عن أن ا ا
ـارسه حـتى اليـوم من عـادةً عـزاء ثالثـة أيـام واخلـامس عـشر إن مـا 
ة فـاألربع هـو الفترة واألربـع والسـنوية كـلها عـادات مصريـة قد
توفى فى التحنيط وكذلك الذكرى السنوية كما الزمنية التى يقضيها ا
ـزيـد من التـفـاصيل عن أشـرنـا واحلـقيـقـة إن موضـوع كـهذا يـحـتاج 

وت سنطرحها فيما بعد  ا
واآلن بالـعودة لعـيد القـيامـة فإن اجلمـاعات الـشعبـية الـتى تعامـلنا
مـعها تفـعل فى هذا الـعيد مـثل أى عيد يـأتى بعد الـصوم الكـبير الذى
يـصل إلى ٥٥ يـومًـا فـفى الــثـالـثـة يـبـدأ الـصـوم ومن الـسـادسـة تـبـدأ
االحتـفـاالت بالـكنـيـسة كـما أشـرنـا ثم يقـدم فى الـصبـاح كـحك العـيد
وفى احلــقــيـقــة إن هــذا الــكـحك اخــتــراع مــصـرى فــقــد وردت صـور
مـفصـلة فى صـناعة كـحك العـيد فى مـقابـر " طيـبة " و "" منف "" ومن
بيـنها صـور على جدران مـقبرة "" رخـمى - رع "" من األسرة الثـامنة
عشرة وتـشرح كيف كـان عسل النـحل يختـلط بالسـمن ثم يصب على
الدقيق ويقلب حـتى يتحول إلى عـجينه يسهل تـشكيلهـا باألشكال التى
يـريدونـها ثم يـرص علـى ألواح من اإلردواز ويـوضع فى األفران كـما
كانت بعض األنـواع تقلى فى السـمن أو الزيت كانـوا يشكـلون الكحك

ة أشـارة كـثـيرة إلى ـراجع الـقـد الـكـنـيسـة من مـثل هـذه األفـعال. وفى ا
عـيـد الفـصح لالحـتـفاالت الـشـعـبيـة بـعـيد الـفـصح أو القـيـامـة فعن وصف
ــكـارم فـى مـخــطـوطــة (٧): فـأمـا االحــتـفـاالت بــلـيــلـة الــفـصـح قـال أبـو ا
ـيـنـاء- فـتـعـودوا فى عـيـد الـفـصح أن يـعـمـلـوا ـسـلـمـون بـهـذا الـثــغـر- ا ا
الـزيـتـونة فى األسـواق فى أصـنـاف احللـوى مـثلـمـا يفـعل فى ثالثـة شـهور
صابيح ويكون لهم فرح ومسرة عظيمة وفى ليلة ويوقد الثغر بالشموع وا
قدس يـسمى عندهم مكـية يوقد أهل الثـغر جمعيـة بالشموع فى الفصح ا
ــنـازل واألبــواب وفى الــطـرقــات واحلــوانـيت والــشـوارع الــطــاقـات وفى ا
ويعمـلون مـنه احللـوى من سائـر األصنـاف كمـا يكـون فى الثالثـة أشهر )
وهو يقصـد بأهل الثـغر أهل السواحل اإلسـكندريـة على وجه اخلصوص
ــارس فى بـعض مــنـاطق ـكــيـة "  ولـكن الــطـقس الــذى يـتــحـدث عــنه " ا
الشرقية مثل كوم حل وكـفر الغنيمى ولكن فى شم النسيم وقد أوضحنا

ذلك فى كتابنا شم النسيم. 
وقد اعتاد األقـباط رجاالً ونـساء زيارة مقـابر األهل زيارة منـتظمة
ـيـالد والـغـطــاس وعـيـد الــقـيـامـة أو ثالث مــرات فى الـعـام فـى عـيـد ا
قابر وحـولها وهناك ـلك شبه منازل لإلقـامة فى ا الـفصح ومنهم من 
صـريـ فى (الرحـمة من يـقوم بـتـوزيع اخلبـز أو الـقرص كـعـادة كل ا
ـرء عـن نـفـسه وأوالده يـفـعـله والـنـور) وهـذا الـطـقـس الـذى يـكـفـر به ا
يت مسيحيون ومسلمون فى أعيادهم غالباً تكفيراً أيضاً عن خطايا ا
صـريون الـقدماء فى ومـصدر هـذا الطـقس مصـرى قد فقـد تعـوّد ا
أعـيــاد اآللـهـة تـوزيع قــرابـ من حلـوم أو خــبـز أو مـحــاصـيل زراعـيـة
وفـاكهة وأشهـرها البلح وأحيـانا أخرى سمن وعـسل على فقراء األمة

±≤≥ ±≤≤

https://coptic-treasures.com



∂≥

٧-عيد العنصرة ٧-عيد العنصرة 
ويـطلق عـليه أيـضا عـيد اخلـمـيس ويعـملـونه بعـد خمـس يـوماً من
القيام وهو السادس والـعشرين من بشنس ويقولون إن روح القدس
حـلت فـى احلـواريـ وتفـرقـت عـلـيـهم الـسـنـة الـنـاس فـتـكلـمـوا بـجـمـيع
األلسنـة وذهب كل واحد إلى البلد الذى تكـلم بلسانه يدعوهم إلى دين
سيـحية جيـئه إلى مصر لـنشـر ا ـسيح كـما فعل مـرقص الرسـول  ا

صر. فيها وأقام بها أول كنيسة فى اإلسكندرية 
وهذا العيد أيضاً من األعياد الدينية اخلالصة وال يحتفل به شعبياً.

األعياد الصغرى: األعياد الصغرى: 
باإلضـافة إلى الـسبـعة أعيـاد الكـبرى تـوجد سـبعـة أعيـاد صغرى
وفى احلقيـقة إن كلمة عـيد كبيـر وصغير هى أيـضاً فكرة مـتوارثة عبر
صريون القدماء يطلقون على احتفاالت اآللهة أزمنة بعيدة فقد كان ا
الــكــبـار من رع وآمــون أعـيــاد اآللـهــة الـكــبـرى أمــا أعـيــاد الـفــصـول
واألعياد الـعامة فكـانت الصغـرى حيث إنها كـانت تمثل أعـياد الناس
بـاحملاصـيل والـفـيضـان والـبذور وغـيـرهـا ففـكـرة تقـسـيم األعـياد إلى
ـصـرى يتـعامل مع صـغرى وكـبرى هـو تـقسـيم مصـرى قـد وجند ا
األعـيـاد اإلسالمـية أيـضـا عـلى أساس هـذا الـتصـنـيف  الـقد فـنـقول
على العيد األضحى العيد الكبير وجنعله أربعة أيام وعيد الفطر العيد
الصغير وجنعله ثالثة أيام رغم أنه دينياً سواء ذلك أو ذاك يوم واحد
ـهم أن تصنيف كبيـر أو صغير بالنسـبة لألعياد ليس تصـنيفاً دينياً  ا
بـينـمـا هو تـصـنيف شـعـبى مـتوارث مـنـذ أقدم الـعـصور  أمـا األعـياد

القبطية الصغرى جنملها كاآلتى: 

ختلف األشكال الهندسية والزخرفة كما كان على شكل أقراص أو 
الـبـعض يصـنـعهـا علـى أشكـال حيـوانـات أو أوراق نبـاتـات أو الشـجر
والـزهور وكـانوا يـحشون أقـراص الكـعك بالـتمـر اجملفف (الـعجوة) أو
ختلف النقوش الت ويزخرفونه بالفاكهـة اجملففة كالنبق والزبيب أو 
قـابر والـذى يـطلق عـليه وكـان هنـاك كعـك مخـصوص يـصنـع لزيـارة ا
الـعامـة حاليـاً القرص أو الـشريك أو الـفتوت أو الـرحمـة يشكـلونه على
شـكل تـمـيـمـة ست (عـقـدة إيـزيس) وهى مـن التـمـائـم الـسحـريـة الـتى
تـفـتح لـلـميت أبـواب الـنـعيم ومـازال الـشـريك مـحتـفـظـاً بشـكـله الـقد

تميمة عقدة إيزيس حتى اآلن.  
اذا يـصنع مـسيحـيو مـصر ومسـلمـوها طبق وهذا يـجعلـنا نـعرف 
ـاذا يــصــنـعــون مــنه نـوعــاً خــاصـا الــكــعك فى أعــيــادهم حـتـى اآلن و

قابر... با
سك بتالبيب احلى. يت  نعم فال يزال ا

٦-عيد الصعود ٦-عيد الصعود 
ويعرف أيضاً بخميس األربع ألنه يقام يوم خميس أو فى الثانى
واألبـعـ من الـفطـر ويـسمـيه الـشامـيـون السالق ويـقـولون إن الـسـيد
سيح يسلق فيه أو صعد فـيه من ب تالميذه إلى السماء بعد القيام ا
 وعدهم بـإرسال "الـفارقـليط "وهـو روح القـدس عندهـم ولم نلمح أى
احـتفـاالت شعبـية بـهذا الـعيـد فهـو من األعيـاد الديـنيـة اخلالـصة الذى
يحتـفل به داخل الكـنيسـة وتكتـفى اجلمـاعة الشـعبـية فيه بـالذهاب إلى

مارسة طقوسها الدينية. الكنيسة 
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األربع طريق اجلمال إلى اآلن.
٣- خميس العهد٣- خميس العهد

ألون يحتفل به قبل الفصح بثالثة أيام ويقال إنهم يأخذون إناء و
سيحى ـعتقـد ا ماء ويبـارك ويغسل به الـقس أقدام الشـعب فحسب ا
ـسـيح قـد فـعل ذلـك مع تالمـيـذه فى هـذا الـيـوم لـيـعـلـمـهم أن الـسـيـد ا
الـتـواضع وأخـذ عـلـيـهـم الـعـهـد أن ال يـتـفـرقـوا وأن يـتـواضع بـعـضـهم
لـبـعض ومـن أجل هـذا الـعـهـد يـسمـى خـمـيس الـعـهـد ولهـذا الـطـقس
احتـفـاليـة شعـبيـة رائعـة سـوف نقـدمهـا من خالل االحتـفـاليـة الشـعبـية

بأسبوع اآلالم. 
٤- سبت النور ٤- سبت النور 

 وهو قبل عيـد الفصح أى القيامة بيـوم حيث يقال إن النور يظهر
سـيح فى هذا اليوم فتـشتعل منه كـنيسة القـيامة بالقدس. فى مقبرة ا

وجرت العـادة سواء من مسـيحيـ أو مسلـم باالكـتحال فى هذا
اليـوم ولالكتحال فى هذا الـيوم وظيفة حـيث يأتى هذا اليوم مع موسم
ـعروفـة باخلـمـاس والـتى ينـتشـر فيـها الـرمد الـربيـعى الذى الـرياح ا
ـصـرين نــتـيـجـة انــقالب اجلـو وتـكــاثـر الـذبـاب كــان يـصـيب أغــلـبـيــة ا
ة جداً والـبعـوض وأتربـة رياح اخلـماس  والـعادة فى احلـقيـقة قـد
صـرى الكـحل رجـاالً ونسـاءً وأطـفاالً وشـيـوخاً التـقاء فـقـد استـخـدم ا
أمراض العـيون لذا اكـتشفوا بـعد هذا الغـرض الوظيـفى أن االكتحال
ـصرى بـعـادة االكـتـحـال والتى يـعـطى جـمـاالً وزيـنـة عالـيـة فـتـمـسك ا
ـصـرين ـتـصـلــة بـأعـيـاد ا الزالت مـوجـودة حـتى اآلن كـكـل الـعـادات ا

١- عيد اخلتان ١- عيد اخلتان 
ويعمـلونه فى السـادس من بؤونة من الـشهور القـبطيـة ويقولون إن

يالد.  سيح خ فى هذا اليوم وهو الثامن من ا ا
ـصريـون يختـنون أوالدهم ولـيس هنـاك سن محدد ـسيحـيون ا وا
فهـناك من يخ عنـد سن السابعة وهـناك من يخ أقل من ذلك سناً
تعلـم ينظرون للختان على أنه عادة يوصى بها و كثير من األقباط ا

وليست عبادة أو طقس دينى. 
دن فعـند أهل الريف وينتـشر اخلتـان فى األرياف أكثر مـنه فى ا
ليس اخلـتان مـجرد طـقس مدنى فـحـسب بل منـهم من يشـير إلى عـيد
ـسـيح ومـن هذه الـزاويـة يـتـفق الـدين مع اخلـتـان وإلى خـ الـسـيد ا
ـارسـة ــصـريـون عـبــر قـرون و ــصـريـة الــتى ورثـهـا ا ـمـارسـات ا ا
اخلـتـان لـدى األقـبـاط لـيس مـرتـبـطـة فـقـد بهـذا الـعـيـد ولـكن جنـده فى
ـا ذلك لتوافر من يقوم بهـذا العملية مثل والـد وأعياد القديس ور ا

ارسونه عند الطبيب. حالق الصحة بينما الطبقات األخرى 
٢-عيد األربع ٢-عيد األربع 

يعـملـونه فى الثـامن من شهـر أمشيـر من الشـهور الـقبـطيـة ويقال
إن سمعان الكاهن دخل بعيسى عليه السالم مع أمه بعد أربع يوماً
من مـيالده الـهـيكل وبـاركه  وفى احلـقيـقـة إن رقم أربـع له دالله فى
الثقافة الشعبية مثل الرقم ٧ وقد أشرنا أن األربع هى الفترة التى
ـسيـحية ـتوفى فى الـتحـنيط وكـذلك جند أن أكـثر األعـياد ا يقـضيـها ا
سلمـ مثل سيدى مرتبـطة بهذا الـرقم وكذلك بعض أضـرحة أوليـاء ا
عبد الله األربع بالسويس وكذلك مناطق حتمل هذا االسم مثل درب
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سـيح جتلى لـتالمـيذه بـعد أن رفع وأنـهم تمـنوا عـليه أن يـحضـر لهم ا
ـصـلى بـيت "إيـلـيـا" و"مـوسى" عـلـيــهـمـا  الـسالم فـأحـضـرهــمـا لـهم 
ـقـدس ثم صـعـد إلى  الـسمـاء وتـركـهم  وهـو عـيـد دينى خـالص لم ا

نعثر على أثر شعبى له.
٧- عيد الصليب ٧- عيد الصليب 

وهو فى السابـع عشر من شهر توت من الشـهور القبطية وحسب
ـســيح روايــة ابن رزق فــإن أحــداث هــذا الــعــيــد وقــعت بــعـد مــيـالد ا
ب٣٢٨م حيث يقال إن قسطنط بن هالنى انتقل عن اعتقاد اليونان
إلى اعـتـقـاد الـنصـرانـيـة وبـنى كـنيـسـة قـسـطنـطـيـنـية الـعـظـمى وسـائر

كنائس الشام. 
ويقال إن سـبب ذلك أنه كان مجاوراً للـبرجان ( جنس من الروم )
نام فضـاق بهم ذراعـاً من كثـرة غاراتهم عـلى بالده  فرأى لـيلـة فى ا
الئـكـة نـزلت من الــسـمـاء ومـعـهـا أعالم عـلـيـهـا صـلـبـان فـحـاربت أن ا
الـبرجان فـانهزمـوا  فلمـا أصبح عمل أعالمـاً وصور منـها صلـباناً ثم
قـاتل بهـا البـرجان فـهزمـهم  فسـال من كان فى بـلده من الـتجار: هل
يــعــرفــون فــيــمــا طــافــوه من الــبالد ديــنــاً هــذا زيه ? فــقــالــوا له: دين
النـصرانـية وأنه فى بـلد القـدس واجللـيل من أرض الشـام  فأمر أهل
ـلـكـتـه بـالـرجـوع عن ديـنـهم إلـيـه  وأن يـقـصـوا شـعـورهم ويـحـلـقـوا

حلاهم. 
ـا تـنـصــر قـسـطـنـطــ خـرجت أمه هـيالنى إلى الــشـام فـبـنت به و
ــقـدس وطــلــبت اخلــشــبــة الـتـى زعـمت الــكــنــائس وســارت إلى بــيت ا
ـسيح صـلب عـلـيـهـا فـحمـلت إلـيـهـا فـحمـلـتـهـا بـالذهب الـنـصـارى أن ا

ومـنـاسـباتـهم االجـتـمـاعـية  ومـن خالل تواجـدنـا مع جـمـاعـات الـبحث
ـة سواء فى سـيحـيـ على هـذه العـادة الـقد وجـدنا حـفاظ األقـبـاط ا
ـســلــمـ بل وجــدنــا أغـانى ـدن ويــشــاركـهم فـى ذلك ا األريــاف أو ا

سيحي وهم يكتحلون فى سبت النور.   خاصة تغنيها األطفال ا
- سبت النور عيدنا 

واحنا فراحة بسيدنا 
سيدنا هدانا 

بدمه فدانا 
وال آللى.. ال آللى عيانا ( كناية عن العذراء )

والشجرة.. الشجره الهزازة 
٥- حد احلدود٥- حد احلدود

وهو بعـد الفـصح بثـمانيـة أيام ويـقيـمونه أول أحد بـعد الـفطر ألن
اآلحـاد قـبـله مـشـغـولـة بـالـصوم واألعـيـاد مـثل أحـد الـشـعـانـ وأحد
القـيامة وفى هـذا العيـد جتدد اآلالت وأثاث الـبيوت ومـنه يأخذون فى
االستعداد للمعامـالت واألمور الدنيوية وقد وجدنا من خالل جماعات
الــبـحث أنه لــيس شـرطــاً أن جتـدد اآلالت أو األثــاث أو مـا غــيـر ذلك
ـكن أن يتم فى أى وقت من العام وإن كـان أغلبية حيث إن الـتجديد 
ـرتــبـطــ بــالـزراعــة يـفــعـلــون ذلك مع شم ــصـريــ فى األريــاف وا ا

النسيم الذى يقع فى تقريباً هذه الفترة.
٦-عيد التجلى ٦-عيد التجلى 

يبـدأ فى الثـلث عشـر من مسـرى من الشـهور الـقبـطيـة وينـتهى فى
الـسـابع والـعـرين مـنه وقـصــة هـذا الـعـيـد حـسب مـا يـذكـرونه هـو أن
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يسوع بيناديك
يسوع بيناديك

تعالى يغفر لك ذنبك 
تعالى يطهر لك قلبك 

يسوع بيناديك...يسوع بيناديك 
هـذه كـانت األعيـاد الـكبـرى والـصغـرى لألقـباط وسـنـفرد مـسـاحة

لبعضها مع احتفاالت أخرى من خالل أسبوع اآلالم: 
- أسبوع اآلالم ومظاهر االحتفاليات الشعبية  - أسبوع اآلالم ومظاهر االحتفاليات الشعبية  

نتناول فى هذا اجلزء من البحث مجموعة من األعياد القبطية التى
ـثل يومـاً من أيام ال تـرتبط بـتاريخ مـحـدد ولكـنهـا ترتـبط بـيوم مـع 
هـذا األسـبوع وتـتـخـذ االحـتـفـاليـة اسم هـذا الـيـوم ( أحـد الـسعف -
أربعاء أيوب - خميس العهد - اجلمـعة الكبيرة ) وسنركز تناولنا هنا
ثل انعـكاسا لـلثقـافة القـبطيـة الشعـبية على اجلانب االحـتفالى الـذى 

صرية.   كونه للشخصية ا أحد روافد الثقافة الشعبية ا
- عيد أحد الشعان - عيد أحد الشعان 

عنى " يا يعرف كـنسياً بـاسم أحد الشعـان وهى كلمـة عبرانيـة 
رب خلص " ويـسـمى أحـد السـعف أو أحـد اخلـوص أحد الـزيـتون أو
سيح عيـد الزيتونة وهذا ألن اجلـموع التى خرجت الستقـبال السيد ا
فى هــذا الــيـوم كــانت حتــمل مــعـهــا فـروع ســعف الــنـخــيل وأغــصـان
الـزيتون ويـوافق االحتـفال بهـذا العـيد األحد الـسابع من أيـام الصوم
الكبـير وهو األحد الـذى يسبق عيـد القيامـة مباشرةً كمـا يوافق اليوم

سمى بأسبوع اآلالم. األول من األسبوع األخير من الصوم وا

واتخذت ذلك اليوم عيداً.  
كـارم فى مـخطـوط ( ٦  ) فى تـاريخه وعن هذا الـيـوم يقـول أبـو ا
فـى عهـد اخلالفـة احلـافظـيـة: إن كـنيـسـة بـها مـذبح عـلى اسم الـقديس
مـزفوريوس وبهـا مذبح على اسم إيلـيا النبى فى حـارة زويلة - وكانت
عـادةً كهـنة هـذه الكـنيـسة وشعـبهـا أن يجـتمـعوا فى يـوم عيـد الزيـتونة
(عــيـد الــصــلــيب ودورته ) فى كل ســنه ويــصــلـون بــهــا صالة الــغـداة
ويخرجون إلى الـدرب الذى هذه الكـنيسة فى داخـله ويزفون بالـزيتونة
واإلجنيل والصلبان واجملامر والشمع ويصلون عليه ويقرؤون اإلجنيل
ويدعوا بعده للخليفـة ووزيره ثم يعودون إلى الكنيسة ويكملون نهارهم
ثم ينصرفـون ويفعلون مثل ذلك فى يوم ثالث الـعيد -عيد الصليب ليالً
فـى ١٧ تـوت أيـضـاً فى كل سـنه وبـطـلت جـمـيع هـذه االحـتـفـاالت فى
عز واألكـراد ""يقـصد األيـوبي "" مـنذ ٥٦٥هاللـية وكـرز بهذه دولـة ا
الـكنيـسة أبو الـفخر بن أزهـر الذى كان يـهودياً وتـنصر بـبيعـة السيدة
العدوية ظاهر مصر فى رجب سنه ٥٤٥ ورسم شماساً عليها على يد
األنـبـا غـبريـال أسـقف مـصـر فى ١٥ أبيب بـبـطـركيـة أنـبـا مرقص ابن

زارعه فى السنة ١٨ من بطريركيته.  
ـأثــورات الـتى جــمـعـنــاهـا من خالل جــمـاعـات الــبـحث عـلى ومن ا

السنة األطفال: 
الصليب بيرفرف على جميع الناس 

ويعلن للخاطى طريق اخلالص 
ياللى عايش فى اخلطية 
اسمع صوت رب البشرية 
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الــنـاس تــصـوم عن احلــلـويــات فى هـذا األســبـوع.....وتــظـهــر أهـمــيـة
ـســتـوى الـكـنـسى ـسـتــويـات فـعـلى ا أسـبـوع اآلالم ودور فى جــمـيع ا
حتـتفل الـكـنيـسـة به فتـخـصص له قـراءات ال تقـرأ إالّ فـيه فقط من كل
عـام وقد تـب احـتفـاء الكـنيـسـة بهـذا األسبـوع الذى تـقتص فـيه آثار
ـسـيح مـروراَ بـالـعـذابات الـتى حتـمـلـهـا وصـوال بـصـلبـه حتى السـيـد ا

قيامه. 
قـريـزى" قـائالَ: (أما فى ـستـوى الـشـعبى فـقـد وصـفه"ا أمـا عـلى ا
أحد الشـعان (الـسعف) فكان األقـباط يخـرجون من الكنـاس حامل
ـسلـمون الشـمـوع واجملامـر والـصلـبـان خلف كـهنـتـهم ويسـيـر معـهم ا
أيـضـاَ ويـطـوفـون الشـوارع وهم يـرتـلـون وكـان يـضـربـون (سك عـمـلة
ذهبيـة لتوزيعـها) خمسمـائة دينار عـلى شكل خراريب ويـوزعونها على
ـلـون ما يـتجـاوز حد الـناس وكـان يبـاع فى أسوق الـقـاهرة الـبيض ا
الـكـثرة فـيقـامر به الـعبـيد والـصبـيان والـغوغـاء وكان الـقبط يـتبـادلون
صـفى وأنـواع السـمك اخملـتلـفة ـلـون والعـدس ا الـهدايـا من الـبيض ا

.( سلم ويقدمون إلخوانهم ا
ـــكــارم فـــيــقـــول:«وكــان من عـــادة الــنـــصــارى من أهل أمـــا أبــو ا
اإلسـكنـدرية أن يـخرجـوا الزيـتونـة فى احـتفـال يوم عـيد الـشعـان فى
الـلـيل ويــشـقـوا بــهـا احملـجــة والـسـوق أى يــسـيـروا بــهـا من كــنـيـسـة
القـديس أبو سـرجه إلى كنـيسـة الطـير  كـنيـسة اخملـلص  مارين فى
الشـوارع ب الكـنيستـ مرت فى فـرح باالحلان والـقراءات الكـنسية
ـسـلـمـون األقـبـاط ومـنـعوهـم من هذا والـدعـاء إلى ربـنـا حتى ضـايق ا
االستـمرار فى هـذا االحتـفال الديـنى بإلـقاء الـطوب عـليـهم من أسطح

وأحد السعف هو أحـد األعياد الدينية الكبـرى وله احتفالية شعبية
ـشـغـوالت الـيدويـة من اخلـوص ومـا يدور حـولـهـا من عادات تتـمـيـز با

نعرضها على النحو اآلتى: 
ـسـيح إلى مديـنة تمـثل أيـقونـة هذا الـعـيد مـنـاسبـة دخول الـسـيد ا
تطى حماراً وحـوله موكب اجلموع حامل أغصان الشجر أورشليم 

وكب.  وسعف النخيل وقد افترش البعض ثيابه فى الطريق أمام ا
- احتفالية العيد - احتفالية العيد 

سـكاً بكل فرغم مـرور مئـات السنـ على هذا االحـتفـال ال يزال 
ـتـوارثـة واالحـتـفـال يـأخـذ طـابـعـاً شـعـبـيـاً وعـادات طـقـوسه وعـاداتـه ا
سيح رغم إن احلـدث احملتفل مصريـة يعـود بعضـها إلى قبل مـيالد ا
صرين البد به وقع فى فلسـط ولم يحدث فى مصر ولكن كـطبيعة ا
أن يـصـهـروا كل مـا هــو وافـد لـيـتـنـاسب مــعـهم ومن خالل جـمـاعـات
البحث وجدنا أن االحتفاليـة تبدأ  بتزي الكنيسة ثم يقام القداس فى
ــصـنــوعـة مـن اخلـوص فى إتــمـام الــصـبــاح وتــسـتــخـدم الــصــلـبــان ا
الــصـلـوات ويــأتى أهل الـقـريــة إلى الـكـنــيـسـة حــامـلـ مـعــهم بـاقـات
السـعف اجملدول والعـديد من األشكـال األخرى كى تمـنح البركـة أثناء
االحـتــفـال ومع انـتـهـاء الـصـلـوات تــكـون فـتـة الـعـدس مـعـدة وجـاهـزة

صل والزوّار.  للتوزيع على ا
قـريزى وإدوار وليم لـ وغيرهم  أن ؤرخ مـثل ا ويذكر بـعض ا
األقـباط يأكلـون السمك فى هذا الـيوم  ولكن هذا غـير صحيح إذ يقع
ـتنـع فيه أكل الـسمك أحـد السـعف ضمن أيـام الـصوم الـكبـيـر الذى 
الـذى يـأخذ طـابـعاَ خـاصـاَ فى الصـوم والـتـقشف بل إن هـنـاك بعض
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الــوجـود فى الــكـنــيـســة والـتــقـشف فى الــصـوم واالمــتـنــاع عن بـعض
األطعمة وكلها مظاهر للمشاركة اجلماعية. 

- تاريخية سعف النخيل - تاريخية سعف النخيل 
ـمـيزة لـعـيـد رأس الـسـنة كـان سـعف الـنخـيل مـن أهم النـبـاتـات ا
حيث كان سعـف النخيل األخضر يرمز إلـى بداية العام ألنه يعبر عن
تـجـددة كمـا أنه يخـرج من قلب الـشجـرة فكـانوا يـتبـركون به احليـاة ا
ـنازل كـما ويـصنـعون مـنه ضفـائر الـزينـة التى يـعلـقونـها عـلى أبواب ا
كانـوا يـحـمـلـون بـاقـات الـسعف وتـوجـد تـصـويـر لـكـاهن يـحمـل سعف
ـقابـر فى الـعيد الـنخـيل للـمقـابر وكـذلك جمـوع النـاس ليـضعـوه على ا
ـوروثـة " ومـازلت هـذه الـعـادة ا ويـوزعـون ثـمـاره اجلـافـة عـلى مـوتـاهم
والـتى لم يطـرأ علـيهـا أى تغـير حـتى يومـنا هـذا كمـا كانـوا يصـنعون
ـعلـقات التـى يحمـلها من سعف الـنخيل أنـواعاً مـختلـفة من الـتمائم وا
النـاس فى العـيد عـلى صدورهم وحـول أعنـاقهم كـرمز لـتجـديد احلـياة
فـى الـعـام اجلديـد وحـفـظـهـا مـن الـع الـشـريـرة  وكـان يـقـدم سـعف
الـنخـيل وثـمـاره من الـبـلح إلى إله الـنيـل حعـبى  كـمـا كـان يـلعب دور
ـلــوك والـقــادة عــنـد عــودتــهم مـنــتــصـرين فى األعالم فى اســتـقــبــال ا
احلـروب وذلك ألن سعف الـنخـيل أكثـر تفـصيالً من أغـصان الـشجار
يناً األخرى ولسـهولة حـمله وانتـظام أوراقه وقدرته عـلى التلـويح به 

تجددة.  ويساراً  كما أن لونه األخضر بشير اخلير واحلياة ا
ومع بداية حـياة الرهـبانيـة فى مصر كـان لسعف الـنخيل دور مهم
فى حـياة الـراهب فقـد كـانت صنـاعـة اخلوص من األعـمال الـرئـيسـية
للـراهب بـعـد الـصالة والصـوم بـاإلضـافة لـكـونـها جـزءاً من الـطـقوس

شاجـرات وغيـرها من الـصغائـر  واضطـر األقباط ـنازل وافـتعـال ا ا
ـدة خمسة عـشر سنه متـوالية وذهب رجال أن يوقفوا هـذا االحتفال 
سـلم األميـر حصن الدولـة ابن ميـروا فأمر كبـار األقبـاط إلى الوالى ا
بإعادة االحـتفـال الذى اعـتاد األقـباط إقامـته مئـات السـن قـبل الفتح
ــصــر وبــعــد ذلك أيــضــاً وأرسل بــعـض احلــراس حلــراسـة الــعــربى 
االحتفـال وأمرهم بأن يـفعلـوا ما يقـوله  إن أى دار تلقى حـجرا تعلق
ويخـتم بابـهـا وينـادى فى الشـوارع بإغالقـهـا حتى يـعلم اجلـميع وأى
مـسلـم يتـكـلم أو يـفـعل شـيـئـاً مـخالـفـاً بـالـقـراءة والـتمـجـيـد والـصـلـبان
اً وكان ذلك سنة ٤٠٤ خراجية وحدث باخر كما جرت العادة قد وا
فى هذه السنة أن بيع القمح ليلة الزيتونة الويبة بدينار ونصف وكان
قـبالً غـالى السـعـر وال يبـاع إال بالـدنانـيـر وحدث أيـضاً لـيـلة احـتفـلوا
بـالزيـتـونـة أن وصل شـعـيـر جـديـد فى الـصـبـاح من الـبـحـيـرة فأصـبح
الـقـمح ويـبـة ونـصف بـديـنـار وفى الـيـوم الـتـالى ٢ ويـبـة بـديـنـار وبـعد
ـسلـم بـاإلسـكنـدرية من عـشرة أيـام أصبح اإلردب بـديـنار وحتـقق ا
بـركـة خـروج الـزيتـونـة وبـطـوافـهـا بـالـشـوارع  بـاإلسـكـنـدريـة وصاروا

 . يفرحون بخروجها فى كل سنه فى ليلة عيد الشعان
كـمــا كــانت الـدولــة فى الــعـصــر الـفــاطــمى تـعــطى أجــازة لـكــتـاب
الـدواوين ومـسـئـولى احلـسابـات والـدفـاتـر وغيـرهم من مـوظـفى الـدولة
دنى يسمح للعبيد بالراحة من أعمالهم طوال أسبوع ستوى ا وعلى ا
ـصالح بـالـسـمـاح بأجـازة مـدفـوعـة األجر من اآلالم وحـاليـاً تـكـتـفى ا
رصيـد االعتيـادى للمـوظف أيام أحد الـسعف وخمـيس العهـد كما أن
ـستـوى الـشـعبى تـكـثر فـيه الـصلـوات وكـذلك أوقات هذا الـعـيد عـلى ا
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كما يلـبسون خوا وساعات السـعف أو الغوايش واألساور ويحملون
أشكـاالً شبيهة بالداليـات يطلق عليهـا عش النمل  ويشدون أوساطهم
بأحزمة مجدوله على شكل حلقات من السعف وهذه األنواع غالباً ما

  . سلم سيحيون ا يهدى منها ا
- اجملدوالت الرمزية  - اجملدوالت الرمزية  

وألن هـذا االحتـفال خـاص بالـسعف فـكان البـد أن يكـون الصـليب
من مجدوالت هذا االحتفال ويصنع منه أشكاالً مختلفة منها.  

- مجدولية الصليب - مجدولية الصليب 
سـيحـي وال الـصلـيب اجملدول له مـكـانته الـكبـيرة عـنـد األقبـاط ا
توجـد مـناسـبـة دينـيـة ال يشـارك فـيهـا وله فـيهـا دور بارز وتـوجـد منه
أنـواع عـديدة مـنـهـا البـسـيط الذى ال يـحـتاج فـى صنـعـته اال لزوج من
عقد فى صنـعته ويستخدم فيه عشرات األوراق منها األوراق ومنها ا
ـقـرون وهـو يــحـتـاج إلى جــهـد وخـبـره كــبـيـرة فى صـنــعـته وهـنـاك ا
صنـوع من الغاب أو سيـقان القمح بدالً من الـسعف ويكثر الـصليب ا
وجـوده بــجـانب صـلـيـب الـسـعف ويـطــلق عـلـيه الـبــعض عـروسـة أحـد

السعف. 
ويـستخـدم صلـيب السعف فى إقـامة الـصلوات داخل الـكنـيسة فى
ـعتاد  كـما يـوضع أو يعـلق على أبواب هـذا اليوم بـدالً من الصـليب ا

نازل أيضاً.  الكنائس أو ا
- مجدولية القربانة - مجدولية القربانة 

هى مـجــدولـة مـربـعـة فى الــشـكل يـسـتـخـدم فـى صـنـعـهـا إمـا ست
عشـرة أو عـشرين ورقـة من ورقـات الـسعف وهى مـكـونه من طبـقـت

ـا يـكـون ــادى الـذى ر ـورد ا الــيـومـيـة لـلــراهب كـانت تـمــثل أيـضـاً ا
الوحيد له وفى بعض الكنائس يقام حوض من احلجر لتبليل اخلوص

اء تمهيداً الستخدمه فى جدل " تضفير " اخلوص. با
- مجدوالت أحد السعف - مجدوالت أحد السعف 

الـبدايـة احلـقـيـقـة الحـتـفـاالت أحد الـسـعف تـكـون مـنـذ صـبـاح يوم
اجلـمعـة السـابق حـيث ينـتقـل األقبـاط يوم اجلـمعـة وحـتى يوم الـسبت
لتقطيع اخلوص من قلب النخيل أو شرائه من احملترف ويقوم بقطع
الـنـخـيل أفـراد لـهم خـبـرة الخـتـيـار أنـواع جـيـدة من اخلـوص فـتـسـهل
عملـية اجلدل الـتضفـير أما جـدل السـعف نفسه فـهى طريقـة تقلـيدية
هارة اليدوية ا تعتمد على ا متوارثة ال حتتاج إلى أى خبرة كبيرة إ
وإن كـان لـلـسـعف اجملـدول أشــكـال مـعـروفـة إال أنه ال تـوجـد ضـوابط
حتـكم من يقـوم باجلـدل  فقـد يقوده جـدله إلى أشكـال أخرى مـختـلفة
عـمـا هــو مـعـروف وعـلى وجه الـعـمـوم تـنـحـصـر مـجـدوالت مـجـتـمـعـات

كن تصنيفها فى اجملموعات التالية:  اط معروفة  البحث فى أ
-اجلريد اجملدول -اجلريد اجملدول 

حـيث جتــدل أوراق الـسـعف حــول مـحـور عـود اجلــريـد عـلى شـكل
الك على العـمود الواحد كن جدل زوج من جـناحى ا جـناحى مالك 
ـكن حتـوير شـكل األجـنـحة إلى شـكل الـقـلب فتـجـدل األجنـحـة على و

شكل قلب واحد أو أكثر.
- مجدوالت الزينة - مجدوالت الزينة 

وهى مجـدوالت صغـيـرة احلجم بـسيـطة الـصـنع  ورقيـقة الـشكل
فنجد األطفال يصنـعون على رؤوسهم تيجاناً أو طراطير من السعف
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عـن متـنـاول األطـفال إلـى العـام الـتـالى " يـقعـد الـسـعف فى الـبيت من
السـنه للسـنة " (إخبـارى) وهكذا تـتخلى مـجدوالت العـام السابق عن
مــكـانــهــا ومــكـانــتــهـا لــلــمــجـدوالت اجلــديــدة " نــقـلـع دى ونـحط دى "
ة (إخـبارى)  ويـجمع األخـباريون عـلى استـخدمـهم للمـجدوالت الـقد
فى إيـقــاد األفـران حـتـى ال تـرمى فى الــشـوارع أو تـســتـخــدم بـشـكل
ـاء ويـكون اسـتخـدمـها فى إخـماد يـسىء إلـيهـا حيث إنـهـا مكـرزة با
األفـران أفـضل وأنـسب استـخـدم حـيث حتـترق وال يـبـقى مـنـها شىء
قدسة أو صفحات قدسات األخـرى كالصور ا مثلهـا مثل الكثير من ا
ـسلم مـع صفـحـات الـقرآن ـقـطوعـة الـبـاليـة وكـذلك يـفـعل ا اإلجنـيل ا

قطوعة.   ا
- بداية أسبوع اآلالم - بداية أسبوع اآلالم 

يـعد أحـد الـسـعف هـو بـداية األسـبـوع األخـيـر من الصـوم الـكـبـير
والذى يـسمى أسـبوع اآلالم فـبعـد صـلوات أحـد السـعف والتى تـقدم
عـلى أحلان بـهـا فـرح أمـا بـقـية االحلـان الـتى تـقـدم فى بـاقى أسـبوع
اآلالم للـصـلوات هـى احلان حـزيـنة وتـبـدل ليـلـة أحد الـقـيامـة بـاألحلان
السـعيدة الـتى يظهـر فيهـا البهجـة والفرح والـسرور وتسـتمر األحلان
فرحة والـسعيدة حتى عـيد الصعـود.  واألحلان الكنـسية هى التراث ا
عابد الباقى من االحلان والنغمات الفرعونية التى كانت تستعمل فى ا

ناسبات وهى:  اً وتختلف باختالف ا قد
يالد. ١- كيهكى: ويقدم خالل شهر كيهك قبل عيد ا

٢- فرايحى: خاص باألعياد.
٣- صيامى: فى األصوام اخملتلفة ويطلق على أسبوع اآلالم.

ـكن فــتـحـهــا من إحـدى مـجــدولـتــ من الـســعف فى شـكل حــافـظـه 
اجلوانب لتوضع بداخلها قطعة خبز من خبز القربان فيها 

- مجدوالت أخرى - مجدوالت أخرى 
وهذه اجملدوالت تـأخذ أشكاالً مختلـفة مثل شكل احلمار أو اجلمل
وعـادةً جتـدل فى أحـجـام صــغـيـرة غـايـة فى الــدقـة والـرقـة  واحلـمـار
اجملـدول من السـعف هـو اسـتـدعـاء لـشكـل احلمـار الـذى ركـبه الـسـيد
ـناسـبـة الـتى يـحـتـفل بـهـا فى هذا ـسـيح عـنـد دخـوله أورشـلـيم فى ا ا
ــنـاســبـة وخــاصـةً أن الــيــوم أمـا اجلــمل فـلـم جنـد له دور فى هــذه ا
صـرى على مدى تاريـخه وخاصةً التـاريخ القد كان يـعتبر الشعب ا
اجلـمل تـعـبـير الـتـصـحـر واجلـدب وكـان من رموز اإللـه ست وإن كان
ـعنى بعـد ذلك أعـطـاه صفـات الـصبـر والـتـحمل ويـبـدو هـنا أن هـذا ا
ـسـيح وهو رأى أقرب لـوجـوده فى االحـتـفـاليـة ومـقـدمـة آلالم السـيـد ا

غير قاطع.
- السعف اجلديد يتخلص من القد  - السعف اجلديد يتخلص من القد  

يتـوجه األقباط إلى الـكنيـسة فى صبـاح هذا اليـوم  حاملـ معهم
نتاج عملهم من اخلوص من مـجدوالت وأشكال أخرى  تشترك معهم
ـصلى عليـه وتتكرر فـتتبارك به اء ا فى حضور الـصلوات ورشـها با
ـكـرسة ويـخـرجـون من الـكـنـيـسـة فى جـمـاعـات حـامـلـ مـجـدوالتـهم ا
ن يـراهم أنـهـا مـظـاهـرة تـطـالب بـاخلـير والـسالم عـالـيـاً حـتى يـخـال 
يـحمل كل من فـيـها أغـصان الـنـخيل الـبيـضاء ويـعـودون إلى منـازلهم
ليـحتفظوا بهذه اجملـدوالت فى األماكن التى تليق بهـا حتى يتبارك بها
سمار فى احلائط  أو توضع عـلى مكان مرتفع بعيداً نزل فتـعلق با ا
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األربـعاء هذا فـنسب له  وهو مـا يعرف لـدى اجلماعـة الشعـبية بـقصة
صـرى والذى جمعـها زكريـا احلجاوى وقدمـتها خضـرة محمد أيوب ا
ــعــروف بـإيــقــاع أيــوب. واعــتـادت خـضــر بــصــوتــهـا عــلى اإليــقــاع ا
مـجـتمـعـات البـحث وخـاصةً الـريـفيـة االحـتفـال بـهذا الـيـوم باالغـتـسال
والـتـدلـيـك بـنـبـات الـرعـرع وأيــضـاً يـقـوم بـعض الـشــبـاب بـاالغـتـسـال
(بـــغــطـس) فى الــنـــيل ويـــقـــوم الــبـــعض اآلخـــر بـــغــسـل وجــهـه فــقط
ـوجودة عـلى الـشاطئ أمـا األغلـبية وباسـتخـدام األعشـاب اخلضراء ا
نزل مـستخدمـ نبات الرعـرع أو النعناع من الناس فـيغتسـلون فى ا
سـتخـدم فى االغتـسال والبـد أن يرش ـاء ا أحـيانـاً الذي يـوضع فى ا
نزل وخاصـةً أمام األبواب مسـتخدم فى ذلك مـاء االغتسال داخـل ا

اء ويذبل بها   فروع النبات االخضر تغمس ( تغطس) فى ا
ـمـارسة وتـمـسـكهم وحترص اجلـمـاعـات القـبـطـيـة على أداء هـذه ا
شاركـة أيوب أفراحه بالشفاء بها  ولـعل ذلك يرجع إلى إحساسهم 
بـعـد طـول مـرض أو كـأنـهم بـهـذا االغـتـسـال وبـهـذا الـعـشب يـطـلـبون
الـشفاء من أمراضـهم واستكمال الـصحة اجليـدة كما حدث مع أيوب
ـعنى التخلص وهـذا ليس شفاء جسـدياً فقط بل شفاء مـعنوى شفاء 
رض ولكن من الذنـوب ولعل استخـدام رموز لها مـكانتها لـيس من ا
اء الشـعبيـة يدعم هذا االعتـقاد ويقـويه.  كما أنـهم ال يتخـلصون من ا
ـكنة فـيه طلبـاً لقوته نزل لـيبقى أطـول فترة  بـسهوله فـهو يرش فـى ا
ـاء داخل األبواب حـفـاظـاً على وفـاعلـيـته الـصحـيـة كـمـا يرسـو هـذا ا
وقايـته من األمراض التى تـأتى أو تدخل عن طـريقـها خوفـاً أيضاً من
ــاء تــعـويــذة تــلـقى عــنــد أبـواب الــبــيت فـتــصــنع دخـول س وكـأن ا ا

٤- شــعـانـيــنى: فى أحـد الــشـعــانـ وعـيــدى الـصـلــيب وتـمــاجـيـد
. القديس

٥-حــزيــنى: فى أســبــوع اآلالم واجلــمــعـة احلــزيــنــة ويــطــلق عــلـيه
األدريبى ويستخدم أيضاً فى اجلنازات.

٦-سنوى: بقية السنة.
  كـــمـــا تـــوجـــد أنــواع مـن االحلـــان مــثـل اآلدام نـــســبـــةً إلى آدم
والـواطس مـن فاطـوس أى الـعـلـيـقـيـة ولـهـا نـظـام خـاص والـتـدكـيات
ترانيم مدائح السيدة العـذراء وغيرها  وجند للون داللة أيضاً فحيث
يعم احلـزن يكـون اللـون األسود هو الـغالب مع األحلـان احلزيـنة وأما

فى حاالت الفرح فنجد اللون األبيض والزينات واألحلان.
- أربعاء أيوب  

وهو رابع أيام أسبوع اآلالم - األسبوع األخير من الصوم الكبير
- فتتذكر الكنيسة القـبطية فى هذا اليوم تشاور التلميذ اخلائن يهوذا

سيح.   مع اليهود لتسليمهم السيد ا
وقد ارتبط هـذا اليوم ونسب إلى أيـوب النبى  وهـناك وجهـتا نظر
لـتفـسيـر هذا االرتـباط  إحـداهمـا وتمثـل وجهـة النـظر الديـنيـة  حيث
تقرأ فى الصـلوات الكنسية التى تقـام فى مساء هذا اليوم قصة أيوب
البار كمـا ذكرها العـهد القد ( الـتوراة) وترمز قـصة هذا البار إلى
سيح  فى اآلالم والتجـارب وأيضاً فى النهاية السعيدة  لذا السيد ا
يـنسـب هذا الـيـوم له فـيـقال أربـعـاء أيـوب  أمـا وجهـة الـنـظـر األخرى
فتـعتمد على االعتماد الـشعبى السائد بأن أيـوب اغتسل مدلكاً جسده
بـنبات أخـضر يسمى الـرعرع فشـفى من أمراضه وكان ذلك فى يوم
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تـجـددة وتـلك الـرموز خـضره يـرمـز إلى اخلـيـر والـنمـاء واخلـصـوبـة ا
التـى تعـطـيهـا الـثقـافـة الشـعـبيـة أهـميـة كـبيـرة خـير مـعـ إلثبـات هذه

مارسة.   العادة بل وأكسبتها القوة واالستمرار فى ا
- عروسة القمح - عروسة القمح 

يحتفل األقـباط فى يوم أربـعاء أيوب بظـهور بشائـر زراعات القمح
فى شـكل سـنـابل رقـيــقـة خـضـراء "سـبل الـقـمح  فــيـحـتـفـلـون بـهـا أو

يشركونها فى االحتفال لتصنع منها عروسة القمح.  
والعـروسة عامـة رمز لإلخـصاب وتنـامى احملصـول ووفرته وكانت
ة أن تصنع العروسة من باكورة محصول العادة فى اجملتمعات القد
ـاناً بقـوتها وخـوفاً من بطـشها القمح لـتقدم كـقربان لـلقوى اخلـفية إ
كما كانت تـقدم كتعويذه ووقاية من العـ احلاسدة وهذا ما اكتسبته
الثـقافـة الشـعبـية فى عـمل عروسـة من ورق ووخزهـا  (خرمـها) بـاإلبر
من عـ أم فـالن و أم عالن  بل يـصل بــنـا تـتــابع الـعــادة إلى قـدمـاء
Rnnouter ـالـوفة الـتى تـقام لإلله صـرين فـقد كـانت من الـعادات ا ا
إلـه احلصـاد عـادةً حـزمة مـن سنـابل الـقـمح وسـوقه فى احـتفـال كـبـير
يـقــدم فـيه بـواكـيـر احملـاصـيل يـعـرف بــعـيـد نـتـريت.  ولـيس غـريـبـاً أن
ة " سـلـة غالل الـعـالم القـد " بـأهم مـحاصـيـلـها حتـتـفل مصـر الـقـد
ـمارسات الشعبية فى القمح وليس غـريباً أن يتم االحتفال من خالل ا
. صـري احملدث صـري وا حالة من الـتواصل الثـقافى ب قـدماء ا
وتـشـكل عروسـة الـقـمح من بـاكـورة احملـصول فـتـقـطف سـنـابل الـقمح
اخلـضـراء الـغـضة مـن نهـايـات أطـرافـهـا  ثم تـصف مـتـجـاورة وتـثنى
نهابات السوق لتجدل مع بعضها البعض مكونه شكالً مستطيالً يشبه

األمراض واألرواح الشريرة إلـيه فاألبواب منافذ لدخول كل شىء إلى
ـا فـيـهـا األمـراض والـرواح الـشـريـرة.  وهـذا الـنـبـات يـسمـيه الـبـيت 
ا ورد فى العـامة رعـرع أو (رعريع) أيـوب ويرى الـبعض أنه حتـريف 
قـراطيس الـطب العـربى لـكلـمة عـرعر وفى احلـقيـقة إن الـكلـمة الـعربـية
ـصـريـة رع- رع وهـو اسم مـتـكـرر كـنـداء لإلله رع حتـريف لـلــكـلـمـة ا
ــعـنى تــعـنى رع- رع أيـوب يــا إله أيـوب وهــذا الـنـبـات وهــنـا بـهـذا ا
صرى القد عـثر العلـماء على حبه ب الـهدايا اجلنائـزية فى مقابر ا
طيـبة والـدير البـحرى وتـوجد عـينات مـنه فى برلـ وفكـرة االستـحمام
ة ـصرية القد بنبات أو التـدليك بزيته هو فـكرة أصيلة فى الـتقاليد ا
ـعـتـقـد ـصــريـة حـيث ا وال يـزال االحـتـفـال بـأربـعــاء أيـوب بـالـعـريش ا
الشـعـبى بـأنه البـحـر الـذى اغتـسل فـيه أيـوب قائـمـة ويزور مـصـريون
نطـقة يوم أربعـاء أيوب لكى يـستحمـوا به أخذين معهم كثيـرون هذه ا
بــعض نــبــاتـات الــرعـرع أو يــشــتـرونــهــا من الـبــدو الــذين يــزرعـونــهـا
خصيـصاً لهـذا الغـرض وهو بيـعه على مـصرين مسـيحـي ومسـلم
ــارســة هــذا الــطــقس كـى يــنــالــوا بــركــة الــشــفــاء وغــسل مـن أجل 
اء أحـد الـعـنـاصـر الـهـامة ـعـنـويـة أيـضـاً.  فـا أمـراضـهم اجلـسديـة وا
ـعـتقـد الـشـعـبى فـهـو رمـز الطـهـارة والـنـقـاء والـبـداية والـشـهـيـرة فى ا
ـيالد اجلـديـد وأيـضـاً رمـز احلـيـاة واالغـتـسـال به هـو أهم مـفـردات وا
ـسيـحـية الـطـهـارة ألنه يعـنى الـتـطهـيـر من الـذنوب مـثل الـتـعمـيـد فى ا
ـاء ـة أهــمـيـة ا والــوضـوء فى اإلسالم وقــد عـرفت احلـضــارات الـقـد
ـة والــنـار فــهــمـا وســيـلــتـا الــتـطــهـيــر لــدى مـعــظم احلـضــارات الـقــد
ا فيه من .  والنبـات  واجملـتمعـات البدائـية والثـقافات الـشعبـية أيضـاً
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دائـماً يـوم اخلـميس الـواقع بـ أربـعاء أيـوب واجلمـعـة الكـبـيرة.  وفى
ـسيح مـع تالميذه هـذا اليـوم تتذكـر الكـنيـسة الـعشـاء األخيـر للـسيد ا
سـيحى " وقد عتـقد ا قـبل تسلـيم يهوذا له لـليهـود ليصـلبوه "حـسب ا
خلـد الفن القـبطى أحداث هـذا اليوم فى شـكل أيقونـة العشـاء األخير
ــســيح وسط تالمــيــذه وهم يــكــســرون اخلــبـز الــتى تــصــور الــسـيــد ا
ـسيح ويـتـناولـون هـذا الـعـشاء مـعـاً.  وفى هـذا الـيـوم أعطى الـسـيـد ا
تالمـيذه الـوعـد والـعهـد بـأن يـظل مـعهـم ويعـمل من أجـلـهم ولـذا سمى
كـنسيـاً " خمـيس العهـد " أو اخلميس الـكبـير ويذكـره البعض بـخميس

العدس العتياد النصارى طبخ العدس فيه.  
- احتفالية العيد - احتفالية العيد 

يـحــتـفل األقــبـاط بــهـذا الـعــيـد بــالـتــوجه فى الـصــبـاح الــبـاكـر إلى
الـكــنـيــسـة.  حــامـلـ مــعـهم زجــاجـات مــاء لـتـكــرز وتـبــارك.  ويـجـمع
وائد الـقبـطية فى اإلخـباريون أن الـعدس هـو الطعـام األساسى لـكل ا
هذا اليوم "فتة العدس " والعدس كان من األطعمة احملببة لدى قدماء
صرين ويـذكر هيـرودوت أنه كان يسـتعمل طعـاماً لبـناة األهرام وقد ا
عــثـر عــلى إنــاء فــيه عـدس مــطــبـوخ فـى مـقــبــرة " دراع أبـو الــنــجـا "
ـــصــرى ويــشــيــر ــتــحف ا بــاألقـــصــر وهــذا اإلنــاء مــوجـــود اآلن بــا
صـافـحـة بالـيـد فى هذا الـيـوم لـعدم تـذكـار ما اإلخبـاريـون إلى عـدم ا
فـعله يـهـوذا اخلائن الـذى سـلم سيـده للـيـهود ورغم اخـتالف الـطريـقة
ـسيـحيـة نفـسها راجع ا سـيح للـيهود حـسب ا التى سـلم بهـا يهـوذا ا

صافحة " السالم باليد ".  فإن اجملتمع الشعبى حريص على عدم ا
قابر " ـدن زيارة ا وقد اعـتادت بعض البـلدان والقرى وحتى فى ا

شط تتدلى مـنه السنابل وبهذا التشكـيل فهى توحى بالهيئة اآلدمية ا
فالسوق فى الـوضع األفقى تمثل اليدين والسـنابل تكون هيئة اجلسم
 ومــكـان الــتــعــلــيق يــرمـز إلـى الـرأس وهـى بـذلـك تـشــبه عـالمـة حــتب
الــهـيـروغـلــيـفـيـة وعالمــة حـتب تـعـنـى اخلـيـر والـرحـمــة وأيـضـاً قـربـان
ــكن أن نــدرك مالمح الــشــبه بــ عــروســة الــقــمح الــرضــا.  وهــنــا 
فكل مـنهما يحتـفل به فى أوقات قريبة من األخرى ومجـدولة السعف 
وكل منهما يتم التخلص منه مع قدوم العام اجلديد وحرقه فى النار. 

- فريك أربعاء أيوب - فريك أربعاء أيوب 
ال يــقـتـصـر دور الـقـمح فى يـوم أربــعـاء أيـوب عـلى عـمل الـعـروسـة
ـا أيـضاً يـكـون ضيـفـاً وشريـكـاً على مـوائـد الطـعـام فى هذا فـقط  إ
ن لديه " شوية فريك عشان اليوم وإن لم يتوفر فى البيت فيطلبونه 
األربع " ورغم أن الــفـريك يـؤكل فى أيـام الــسـنـة دون شـرط فـإنه فى
ثل الشعبى " أنا يوم أربعاء أيوب يكون الطعام األساسى كما يقول ا
زى الـــفــريك مــحــبـش شــريك"  والــفـــريك مــا هــو إال ســنـــابل الــقــمح
اخلــضـراء الــتى لم جتف بــعـد  وعــلـيه يــكـون هــذا الـوقت هــو أنـسب
سليات " أكل " لكنه ليس األوقات لهذه احلبوب.  كما توجد نوع من ا
بـشـهـرة الـفريك مـعـروف بـاسم طـقـطـقة الـقـمح ويـوضع كـحـبـات على
النـار دون أن يطبخ بل يكون مـثل الذرة ح يصنع مـنه الفشار وهذا

ليس طعام ولكن نوع من التسلية مثل اللب أو السودانى.  
- خميس العهد - خميس العهد 

سيحية هو اخلـميس السابق لعيد أحـد القيامة وهو أحد األعـياد ا
الـصـغـرى الـتى تـتـبع عـيـد القـيـامـة ولـذا فـلـيس له تـاريخ ثـابت فـيأتى
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- مـائـدة اجلمـعة الـعـظيـمة تـعـود النـاس فى هذا الـيـوم على تـناول
وجــبـة واجـدة فــقط حـيث تـســتـمـر الــصـلـوات الـكــنـسـيــة إلى مـا بـعـد
الـسـادسة مـسـاء وعلى الـرغم من ذلك فـإن هـذه الوجـبـة تظـهـر حولـها
عـدة سلوكيات وعادات تـؤكد أهمية هذه االحـتفالية وتمـيزها ونتعرض

كونات هذه الوجبة.  
- فتة النابت - فتة النابت 

ـنــاطق اخملـتـلـفــة أن فـتـة الـنــابت بـاخلـبـز يـجـمع اإلخــبـاريـ فى ا
بطط فى مناطق أخرى حيث اخلبز الشهير رحرح أو ا الشمسى أو ا
يز الـصعيـد والفالح وغيـرهم والذى يقـدم أغلب األحيان مع الذى 
ـثالن الـطـعـام الـوحـيـد والـرئـيسـى علـى جمـيع الـسلـطـة اخلـضـراء و
ـوائد القبـطية فـى الوجبة الـوحيدة لـهذا اليـوم والتى يتـم االستعداد ا
اء ويتم تغير هذا حيث يوضع الفول النابت فى ا لها قبلها بعدة أيـام 
ـاء بــشـكل دائم حــتى يـنــبت كـمــا يـتم عــمل اخلـبــز وجتـهــيـزه سـواء ا
محـمص أو ملـدن و بالـنسـبة لـلمـدن تتم تـوصيـة إحدى اخملـابز لـعمل
خـبز محـمص لهـذا الغـرض و قد أصبـح اجلديد شـراء اخلبـز اجلاهز
هم أن تـتم عـملـيـة جتهـيز جـيده الـذى يـعرف بـالطـباق فـى العـواصم ا
وفى اجلمعـة الطيـبة يتم تـقطيع اخلـبز إلى قطع صـغيرة ثم وضعه فى
صيـنية أو طـبق ووضع ماء النـابت " أو شربـة النابت " عـليه ويتم أكل
الفـتة وبجوارها حبـات الفول ويرجع اإلخبـاريون عمل النابت فى هذا
الـيـوم إلى سهـولـة طهـيه وسـرعـة هضـمه كـوجـبة خـفـيـفة فى الـصـيام
عدة بعـد فترة صيام طويل وتهيئة والبعض يرى أنـها تغسل وتنظف ا
ـعـدة لألكل الــعـادى وخـاصـة طـعــام شم الـنـسـيم مـن فـسـيخ وبـصل ا

يالد طـلـعـة الـقـرافـة " فى يـوم خـميـس العـهـد كـمـا يـحـدث فى أعـيـاد ا
قابر موتاه فى ـصرى  والقـيامة والرسل كما ذكرنـا ووضحنا تعلق ا
ـة.  وتـذكر الـكـتـابات ـصـريـة القـد نـاسـبـات ورددنـا ذلك جلذوره ا ا
ا هو التاريخـية أن االحتفال بـهذا اليوم كان يـأخذ شكالً أكثـر بهاء 
عليه اآلن وخاصـةً فى فترة الفاطميـ عدا فترة احلاكم بأمر الله وإذا
قريـزى فكـانت تصنع الـعملـة وتوزع بهـذا العيـد كما أن مـا صدقنـا ا
ـسـلـمـ أنواع الـنصـارى كـانـوا يـهـدون بـعـضـهم ويـهـدون إخـوانـهم ا
الـسـمك.  وقـد أكـدت لـنـا جـمــاعـات الـبـحث عـدم أكـلـهم لـلـسـمك ألنـهم

يكونون فى الصيام الكبير وهو غير مسموح فيه بأكل السمك.  
- اجلمعة احلزينة - اجلمعة احلزينة 

وهى إحـدى األعـيـاد الـقـبـطـيـة الـواقعـة بـ خـمـيس الـعـهـد وسـبت
سيـح عندما أخذوه النور.  وتـتذكر الكـنيسة مـا فعله اليـهود بالسـيد ا
إلى احلـاكم الـرومـانى وطلـبـوا مـنه أن يـصلـبه ويـفـرج ببـريـاس احملرم
ـسيـح غير والـسارق حـتى أن احلاكم الـرومانى لم يـكن يهـمه صلب ا
أن الـيـهـود أصروا عـلى مـوقـفهم وكـان الـصلـب عنـد الـيهـود هـو أشد
أنواع العـذاب لديهم.  ويـطلق على هـذا اليوم عدة أسـماء فهـو اجلمعة
ا ألنه تطول الصلوات فى الكنيسة فى الكبيرة واجلمعة الطـويلة  ور
هـذا الـيـوم التـى تسـتـمـر من الـصبـاح حـتى الـسـاعة الـسـادسـة مـساءً
ـا تـتـذكـره الـكـنـيـسـة من أحـداث مـحـزنه واجلـمـعة واجلـمـعـة احلـزيـنـة 
الـعظـيمـة واجلمـعة الـطيـبة  وتـكاد تقـتصـر االحتـفاالت الـشعـبيـة بهذا
ـكــونـاتــهـا الــرئـيــسـيـة مـن الـفـول الــنـابت ــائـدة  الــيـوم عــلى إعـداد ا

والسلطة اخلضراء و أهمية كال منهما فى هذا اليوم.  
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مثل اخليار واخلس والـفلفل األخضر واجلرجيـر والبقدونس والكسبرة
اخلـضـراء كـمـا البـد من وجـود اخلل بل إن الـبـعض يـغـالى فى تـناول
ـصرى كـان يأكل مع الـنابت شىء اخلل كـشراب. وقد بـينـا كيف أن ا
ـصـريون مـسـيـحـيـون أو مسـلـمـون أكل الـسـلـطة أخضـر وقـد اعـتـاد ا
اخلـضراء فى فـئران الـصـيام فال تـخـلو مـائدة رمـضـانيـة فى أى بيت
مسلم مـنها وكـلمـة سلطه بـالقبـطية "الكالك "و"بـيلـكلك "  يعـمل سلطه
أى يقـطع الطـماطم مع اجلـرجيـر مع الـفلـفل.  وقد لـفت نظـرى احلزن
ثال: ( وآ حبيبى و آ الشديد فى تـرانيم هذا اليوم فمنهـا على سبيل ا
حــبــيــبى / أى حــال إنت فــيه / مـن شـجــاك مـن سـقــاك / كــأس خل
ترتـضـيه / يـا حبـيـبى أى ذنب / قـد صنـعت أو كـريه. ) وهـنا أدركت

هذا اإلسراف فى شرب اخلل.
- على هامش االحتفالية- على هامش االحتفالية

يــقـام أســبــوع اآلالم فى الــفــتــرة الـتـى كـانـت تـعــرف عــنــد قــدمـاء
صـري بـفصل احلـصاد(شـمو) والتـى حرفت إلى شم الـنسيم وفى ا
هذا الفصل تنضج احملاصـيل الزراعية وكان لهم مجموعة من األعياد
تـقدم فـيهـا بواكـير احملـاصيل كـهدايـا وتكـون رمزاً لـلطـعام وقـد ظلت
سافة الزمنية لكن هذه العادات تمارس رغم تغير الدين والغة وبعد ا
ة داخل نسيج مصر بعبقريتها استـطاعت أن تنسج احتفالياتها القد
الــعـقــائـد  الــسـمـاويــة بل أصـبــحت هــذه الـعـادات جــزءًا من الـنــسـيج
عتـقد الشعـبى الذى يرسم مالمح الـشخصية العقـائدى نفسه مـكونة ا
ـا ـصـريـة وإن من يـريــد أن يـتـعـامل مع هـذه الـعـادات بـازدراء فـإ ا
يـدمـر مالمح هـذه الـشـخــصـيـة سـواء بـقـصـد أو بـدون قـصـد. أدركـنـا

صريون الـقدماء الفول وتفننوا فى عمله بعدة وبيض وغيره.  وعرف ا
طــرق مــخــتــلــفــة الزالت مــوجـودة فـى حـيــاتــنــا الــيــومـيــة بــأســمــائــهـا
طبوخ وطيقية والقبطية مثل بصارة وتعنى الفول ا الهيروغليفية والد
سـلوق " مـوليـطة " كـمور والـفـول النـابت أو ا ومدمـس وتعـنى الفـول ا
وكان يفضل أكـله فى أعياد احلصاد حيث يـقدم قراب لآللهة بدالً من
الذبـائح مع نـبـاتـات خـضراء كـقـربـان نـباتى وكـان مـحـرمـاً فى بعض
ـنـاطق أكـله لـتـقـديـسه كـمـا كـانـوا يـسـلـقـون الـفـول األخـضـر والـذى ا
يـعرف بـاسمه الـقـد " مولـيطـة " وكـان هذا االسم يـطـلق على الـفول
الـنـابت أيـضـاً ولكـن التـسـمـيـة الـعـربـيـة نـابت من الـنـبت حـيث يـخرج
الفـول جـزءاً صغـيراً دلـيالً على إنـباتـيـته وقد دخل فى نـسيج الـعقـائد
السـماوية الـفول الـنابت فنـجد مـسلمـ يقـدمون الفـول النـابت لألولياء

كنذر ويأكله الفقراء. 
- السلطة اخلضراء - السلطة اخلضراء 

ـلـيـئـة ـهـمـة ا يـعــد طـبق الـسـلـطـة اخلـضـراء واحـداً مـن األطـبـاق ا
بالـفيتامينات واألمالح الالزمـة لتقوية وتنمـية اجلسم  كما أنها إحدى
همة على مائدة الطعـام والقاعدة أن هذا الطبق ال يحظر شهيـات ا ا
أو يشـترط تـناوله فى موعـد محـدد أو يوم معـ أما فى بـعض القرى
فيشـترط أن تـقدم الـسلـطة اخلضـراء بجـانب طبق فـتة الـنابت فى يوم
ـا ال يتـذكرهـا البـعض فى األيام الـعادية أو اجلمعـة الكـبيـرة والتى ر
عـلى األقل ال يـصرون عـلى مـائـدة الـطـعام يـوم اجلـمـعـة الكـبـيـرة وقد
تـف الـنـاس فى عـمل الـسـلطـة ويـخـتلف جتـهـيـزهـا من بيـت إلى بيت
ـالـيـة والـتـذوق لـكن البـد من وجـود الـلـون األخـضر حـسب الـقدرات ا
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∫lÐ«d « qBH «

W U)«Ë W UF «  U³ÝUM*«  UO UH²Š«

أيــضــاً من خالل هــذه االحـتــفــالـيــة الـتــواصل احلــضــارى يـ قــدمـاء
ـصـرين ومـصـر عـبـر الـعـصـور وخـيـر دلـيل عـلى ذلـك هـو مـجدوالت ا
اخلـوص والـتى يـنــبـغى أن نـدرسـهـا بـجــديـة مع الـصـنـاعـات األخـرى
لـلــخـوص فى الــنـوبــة والـصــعـيـد والــدلـتــا مع دراسـة كــيف اســتـخـدم
ــصــرى الــنـخــيل اســتــخــدامــاً أمــثل فــصـنـع مـنـه احلـبــال واألرائك ا
ـشـنـات والـقـفـة وغـيـر وأطـبـاق اخلـوص ـنـازل وا واجلـسـور وأسـقف ا
ة تستخـدم مثل أمهات وبر وغـير ذلك الكثـير بل الزالت كلمات قـد
وتـعـنى الـنـاضج والـبـحـرى وهـذا يـظـهـر مـدى تـنـوع الـبـلح فى مـصـر

ة كما هو اآلن. القد
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ناسبات العامة واخلاصة هى رمز احلضارة اإلنسانية األعياد وا
ومـقـيـاس عـراقـتـهـا فــجـمـيع أعـيـادنـا ومـنـاسـبـتـنـا هى امـتـداد مـصـر
ـعـاصـرة  وما وصل إلـيـنـا وظل يـصاحـبـنـا عـبر ة فـى مصـر ا الـقـد
هـا اخـتالف وال تغـير ح معـا الـزمان من عـادات وطبـائع وتـقالـيد لـم 

العقيدة وال فسحة الدهر عبر مشواره الطويل.  
ناسـبات نبتت فى أرض مصر اخلالدة " وارتفعت فهذه األعياد وا
لـتـلـقى ظاللـها عـلى مـا جـاورهـا من حـضـارات  لتـتـرك بـصـمـات على

عاصرة.   أعياد الشعوب ا
كـان فقط ولكن واحلقـيقة أن مـصر تمـلك عبقـرية فريـدة ليس فى ا
سك فى الزمان أيـضاً يجعـلنا نـقول أنها احلـضارة االستثـناء التى 
يت بـتالبيب احلى رغم تغـير اللغـة أكثر من مـرة والعقـيدة أكثر فيـها ا
ـنـاســبـات الـعـامـة من مـرة وفى هـذا الــفـصل نـتــنـاول مـجـمـوعــة من ا
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ـهم  وكـان ظـهور جنم ـقيـاس الـزمـنى أساسـاً لـتـقو فـوضـعـوا ذلك ا
الـشعـرى الـيـمـانيـة الـذى يـعـلن مـيعـاد الـفـيـضان هـو يـوم مـيالد الـعام
عـبود اجلـديـد والذى أطـلـقوا عـلـيه اسم التـقـو التـحـوتى نسـبـةً إلى ا

عرفة وقياس الزمن.   "حتوت " إله ا
وتـبـعـاً لـعالقـة ذلك الـتـقـو بـفـيـضـان الـنـيل وحـيـاة مـجـتـمع مـصر
الــزراعى ومــا ارتــبط به مـن مـواسـم رى األرض وزراعـتــهــا وحــصـاد
احملاصيل وجـمعهـا.  قسموا الـسنة إلى ثالثـة فصول.  طـول كل منها
أربـعـة أشهـر  أولـها فـصل الـفيـضـان " أخت " ويبـدأ من شـهـر يولـيو
إلى أكتـوبر وثـانيـها فـصل بذر الـبذور "بـرث " ويبـدأ فى شهـر نوفـمبر
وثالـثها فصل احلصاد " شـمو " ويبدأ من شهر مـارس وهكذا تتكون
ـصريـة من اثنى عـشر شـهر " أبـد " بـالهـيروغـليـفيـة " أبوط " الـسنـة ا
بـالقـبطـية كل مـنهـا ٣٠ يومـاً ويضـاف إليـها شـهر صـغيـر " كوجى أن
أبـوط " بــالــقــبـطــيــة لــتـصــبح ٣٦٥ يــومــاً وفى تــاريخ الحق اكــتـشف
ـصــرين أن الــسـنــة لـيــست ٣٦٥ يـومــاً بـالــضـبـط بل تـزيــد ربع يـوم ا
أضـافــوا إلى هـذا الـشــهـر الـصـغــيـر يـومـاً ســادسـاً كل أربع سـنـوات
ـعــبـود " حتــوت " الـذى عـلــمـهم احلــرف والـكــلـمـة قــدمـوه هـديــة إلى ا
ـصـريـون أول يـوم فى الـعـام فـاحتـة الـسـنة " وبت والـتقـو وسـمى ا
رنـبت "  وكـان يــومـاً بـهـيـجـا مـلـيـئـاً بــاالحـتـفـاالت الـعـظـيـمـة واألفـراح
الـشــعـبـيــة وكـانت هــذه االحـتـفــاالت تـدور فى أســاسـهـا حــول مـعـنى
النصـر والتـجدد نـصر أوزوريس بـاعتـباره رمـز النـيل واخلصـوبة على
صرية لـتهبـة واحلقول اجلـرداء واألغنيـة ا اإلله ست رمز الصـحراء ا
ـصرى الـقد عـن اليـوم األول للـفيـضان تـأخذنا التـاليـة من العـصر ا

واخلاصة للجماعة القبطية منها عيد رأس السنة ورحلة التقديس إلى
ـقـدس بـاإلضـافـة إلى طـقـوس الـزواج واحلـزن وطـقس الـعـماد بـيت ا
وغـيرهـا من الطـقوس وكيف أن هـذه الطـقوس رغم ارتـباطهـا بعـقيدة
صـرية التى تصـهر كل ما هو فإنها لم تـعف من الدخول فى البـوتقة ا
وافـد وتـدخـله فى رحـابهـا لـتـصـنع عبـقـريـة مـصر الـفـريـدة فى الـزمان

كان.   وا
- رأس السنة القبطية " عيد الشهداء "  - رأس السنة القبطية " عيد الشهداء "  

صرى القد هـو أول تقو عرفته البـشرية ساير موكب التـقو ا
ـصـريـة من خـمـسـة وسـبـعـ قـرنـاً من الـزمـان  فـشـغف احلـضـارة ا
شـعب مصـر بـالنـيل - نـهر احلـيـاة - دفعه إلـى رصد مـوعد فـيـضانه
يـاه الـسـمـراء  أو فـيض اخلـيـر الـذى يـحـمله فـوجـد أن أول بـشـائـر ا
قـدسة تظهر النيل ويجـلبه معه من منـبعه فى اجلنة إلـى أرض مصر ا
مع مـطـلع جنم ثـابت مـعـ   ويـشـرق بـوضـوح فى سـمـاء مـعـبـد أون
"هيليـوبوليس " فى نفس اللحظة الـتى تشرق فيها الشمس.  وهو جنم
" سـبدت " أو سيـروس "الشعـرى اليمـانيـة  أو كما عـرفه العرب فـيما
نتـهى أو النـجم األخير  sidera وهـو أول مجمـوعة من بـعد " سـدرة ا
راقبة عـروفة باسم "الكلب األكبر "  Sirius وبعد قيـامهم  النجوم ا
ذلك الــنـجم ورصــده عــدة ســنــوات تـوصــلــوا إلى حتــديــد طـول دورته
الـفـلكـية أو الـدورة الشـمـسيـة بدقـة متـنـاهيـة  والتى حـددوا طولـها أو
طـول السـنة الـشمـسية (رنـبت) بالـهيـروغلـيفـية ( رونـبى) بالـقبـطية فى
ــصـرى الــقــد تـتــكـون مـن  ٣٦٥ يـومــاً وخـمس احلــسـاب الــفـلــكى ا
ســـاعــات و٤٩ دقــيـــقــة و٤٥ ثـــانــيــة أى بـــفــارق يـــوم كل ١٢٨ ســنه.
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الشـعبية اجلماعية.. ومن أقـدم التقاليد التى ظـهرت مع االحتفال بعيد
رأس الـسنـة صنـاعـة الكـعك والفـطـائر وانـتقـلت بـدورها من عـيد رأس
الـسـنة  لـتالزم مـخـتـلف األعـيـاد التى جـعل لـكل مـنـهـا نـوع خاص به
وكــانت الــفــطــائــر مع بــدايـة ظــهــورهــا فى األعــيــاد تــزين بــالــنــقـوش
والطـالسم والتـعاويـذ الديـنيـة.. وقـد اتخـذ عيـد رأس السـنة فى الـدولة
احلديـثة طابعاً دنيوياً  وخـرج من ب األعياد الدينيـة العديدة ليتحول
إلى عـيد شـعبى له أفـراحه ومبـاهجه ومـعانيه.  وكـانت طريـقة احـتفال
ــتــنــزهــات واحلــقــول ــصــرين بـه تــبــدأ بــخــروجــهم إلى احلــدائق وا ا
يسـتـمـتعـون بـالورود والـريـاحـ  تاركـ وراءهم مـتـاعب حيـاة الـعام
ـنـسـيـة  _الـتى أســقـطـوهـا من وهـمــومه فى أيـام الـنـسـىء أو األيـام ا
ـقـابر الـتـاريخ - خـارج بـيوتـهم - وكـانـوا يقـضـون الـيوم فى زيـارة ا
حامل معهم سالل الرحمة " طلعة القرافة  " كتعبير عن إحياء ذكرى
مــوتــاهم كـلــمــا انــقــضى عـام ورمــز لــعــقــيـدة اخلــلــود الــتى آمن بــهـا
عبودات فى صـريون القدماء.  كما كـانوا يقدمون القرابـ لآللهة وا ا
عـنى  ثم يقضون بـقية األيـام فى االحتفال نفس اليـوم لتحـمل نفس ا
باريات ـوسيقى ومـختلف االلعـاب وا بالعـيد بإقامـة حفالت الرقص وا
والــسـبــاقـات ووسـائـل الـتـرفــيه والـتــسـلــيـة الـعــديـدة الــتى تـفــنـنـوا فى
فضلة فى عيد رأس السنة " بط الصيد " و ابتكارها.. ومن أكالتهم ا
ـزارع واألسـمـاك اجملـفــفـة الـتى كـانـوا " اإلوز  " الـذى يـشـوونـه فى ا
فضـلة فى عيد يعـدون أنواعاً خـاصة منـها بالـعيد.. أما مـشروباتـهم ا
رأس الـسنـة " عـصيـر الـعـنب " أو " النـبـيـذ الطـازج " الـتـخمـيـر حيث
كـانت أعـيـاد العـصـيـر تتـفق مع أعـيـاد رأس السـنـة...   ومن الـعادات

إلى تلك األيام السعيدة حيث احتفال أجدادنا بالعام اجلديد: 
إفرحى أيتها األرض
فقد أتى وقت اخلير 

يا جميع األتقياء تعالوا وانظروا 
ياه تصعد.. وليس لها انحسار  ا

النيل يحمل الفيضان العالى 
واآللهة سعيدة وراضية القلب 

احلياة تسرى فى ضحك 
والكل فى انبهار.

ة مظـهراً دينـياً فكانت واتخـذ االحتفال بـالعيـد خالل الدولة الـقد
تـقالـيد االحـتـفال تـبدأ بـنحـر الذبـائح كـالقـراب لإلله.. وتـوزع حلومـها
عـلى الـفـقراء.. وكـان بـعـضهـا يـقـدم للـمـعـابد لـيـقـوم الكـهـنـة بتـوزيـعـها
مـيزة لـعيد رأس عرفـتهم.  وكـان سعف الـنخـيل من أهم النـباتـات ا
الـسنـة حيث كـان سـعف النـخيـل األخضـر يرمـز إلى بـداية الـعام ألنه
ـتجـددة كـما أنه يـخـرج من قلب الـشـجرة.. فـكـانوا يـعـبـر عن احليـاة ا
نازل يتبركون به ويـصنعون ضفائر الزينة الـتى يعلقونها على أبواب ا
ويـوزعـون ثــمـاره اجلـافـة صـدقـة عـلـى أرواح مـوتـاهم  ومـا زالت تـلك
وروثة والتى لم يـطرأ عليهـا أى تغير حتى يـومنا هذا.. كما الـعادات ا
علقات كانوا يصنعون من سعف النخـيل أنواعاً مختلفة من التمائم وا
التى يـحملـها الـناس فى الـعيـد على صـدورهم وحول أعـناقـهم  كرمز
لتـجديد احلـياة فى العـام اجلديد وحـفظهـا من الع الـشريرة  وكان
الـشبـاب يـحمـلون سـعف النـخـيل فى رقصـاتهم اجلـنـائزيـة ورقصـاتهم
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ـصـرى والـعـقـائد ـصريـ وال يـزال حـتى الـيـوم - مـحور الـالهوت ا ا
الشـعـبيـة لذلك يـنـبغى أن نـقف لـنتـأمل معـنى كـلمـة النـيـروز وعالقتـها
بتـاريخنـا القومى فالالفـت للنظـر أن بعض الكُـتاب يريـدون القول بأن
هذه الكـلمة هى نفس الـكلمـة الفارسيـة نوروز وتعنى رأس الـسنة على
أنـنى أشك فى أن تكون هنـاك عالقة أصيلـة بينهـما وسبب اعتراضى
على الـرأى الـقائل بـأن هـذه الكـلـمة مـشـتقـة  من الـفارسـية يـقـوم على
عـدة نــقـاط األولى - وكـمــا أوضـحـنـا - أن الــعـيـد له جـذور تــاريـخـيـة
ـصـريـن مـنـذ أقدم ـة جـداً فـهـو يـرتـبط بـالـنـيل وعـقـائـد ا مـصـريـة قـد

العصور "٤٣٤٠ ق.م ".
تقطع الذى عانت منه والنقطـة الثانية هى أن االحتالل الفـارسى ا
ة ـيالد وبدأ بعام ٥٢٥ ق م عـند هز مـصر فى القـرن السادس قبل ا
الفـرعون بسـماتيك عـلى يد الغـازى الفارسى قـمبيـز بن قورش والذى
ــقــاومــة الــبــاســلــة من جــانب اتــسم بــالــدمــويــة من جــانب احملــتل وا
ـصـريـ قــد تـرك أثـراً سـيـئـاً فـى الـضـمـيـر الـقــومى مـولـداً كـراهـيـة ا

سجلتها النصوص التاريخية.  
ـصـريـون فجـأة وفى ـعـقـول أن يـأخـذ ا من هـنـا يـصـبح من غـيـر ا
وقت مـتـأخـر جـداً من تـاريـخـهم الـطـويل مـصـطـلـحـاً أجـنـبـيـاً فـارسـيـاً
ليطلـقوه على عيد وطنى دينى له مثل هـذه الداللة واألهمية فى حياتهم
القـومية لذا فاألقـرب إلى الصحة أن يكـون لهذا االصطالح "نيروز أو
عـنى اخلاص بـهذا الـيوم نأروز " جـذر لغـوى مصـرى نقى يـعبـر عن ا
ة " الـهيـروغلـيفـية "  جند ـصريـة القـد قـدس.  وفى اللـغة ا القـومى ا
هيب عنى ا عدة تعبيـرات قريبة جداً مـن الكلمة وتـعبر بدقة عن هـذا ا

الـتى كـانت مـتـبـعـة - وخـاصـة فى الـدولـة احلـديـثـة - االحـتـفـال بـعـقـد
القران مع االحـتفال بـعيد رأس السـنة  حتى تـكون بداية الـعام بداية
حـياة زوجـية سعـيدة  كمـا كانت تـقام أعيـاد ختـان األطفال مع نـهاية

أيام  وبدء العام اجلديد.  
صريـون القدماء خالل األيام ومن الـتقاليد اإلنـسانية التى سـنها ا
نـسـية أن يـنـسى النـاس خالفـاتهم وضـغـائنـهم ومـنازعـاتـهم  فتـقام ا
ــتــخـاصــمـة  وحتـل كـثــيـر من ـصــاحلــات بـ الــعـائالت ا مــجــالس ا
ـشـكالت بـالصـلح الـودى والـصـفح وتـناسى الـضـغـائن وكـانت تدخل ا
ضمن شرائع العقيدة حيث يطلب اإلله من الناس أن ينسوا ما بينهم
ـقدس  عـيـد رأس السـنـة التى يـجب أن تـبدأ من ضـغائن فـى عيـده ا
ـتـبـعة أن ـودة بـ الـناس وكـان من الـتـقـالـيـد ا بـالـصـفـاء واإلخـاء وا
تخاصـمون.. كل مع أتباعه وأعوانـه لزيارة خصمه أو عدوه يتـسابق ا
ـا يـقوله كـعـكـة الـعيـد بـ تـهـلـيل األصـدقـاء وتـبادل األنـخـاب تـأكـيـداً 
وتى " إن اخلير أقوى من الـشر واحملبة تطرد قدس كتـاب ا كتـابهم ا
الــعــداء " وهـكــذا كــانت كــثـيــر من الــقــضـايــا حتل وديــاً فى الــعــيـد
ويـتـســابق كل إلى بـيت خـصـمه أو عـدوه بـصـحـبـة أصـدقـاء لـيـكـون له
قـدس كمـا تنص السـبق فى الصـلح حتى يـنال بـركة اإلله فى الـعيـد ا
على ذلك تـعاليـم العقـيدة.. كمـا شاهد عـيد رأس السـنة - ألول مرة -
استـعراض الزهور " كـرنفال الـزهور " الذى ابـتدعته كلـيوباتـرا ليكون
أحد مظاهر العيد عندما تصادف االحتفال بعيد جلوسها على العرش

مع عيد رأس السنة.  
ومن هــنــا نـدرك أن فــيــضــان الــنـيـل - الـذى اعــتــمــد عــلــيه رخـاء
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وهكذا بدأ الـعام القبطى األول  وهكذا أصبح الـعيد عند األقباط عيد
ـان وازدهـار الـشـهـادة والـشـهـداء الـذين ارتـوت بـدمائـهم ازدهـار اإل

األرض.  
وإن كان الـفيضان هنـا من نوع جديد فإنه وحـسبما سجل تاريخ
االضطـهاد الرومـانى وعبر بـحق إدوارد كلـ عن اتخاذ األقـباط هذا
ـجد ـوت البـطـولى لهـؤالء الـشهـداء لم  الـتاريخ قـائالً: " الـواقع أن ا
نحـهم رتبة شرف ـصرى بل  فقط بتذكـار شهاداتهـم خالل التقو ا
عـاليـة فى الكـنيـسة فـهم فى التـرتيب الـكنـسى يحـتلـون رتبـة عاليـة تلى

تلك التى للرسل مباشرة وتسبق مكانة القديس العظماء." 
صرى أقـدم بكثير من الـنيروز الفارسى وهـنا يتضح أن الـنيروز ا
ـلك ميـنـا الذى جـلس على فهـو عـيد مـصرى قـد أول من احـتفل به ا
ـســيح بـأربـعــة آالف عـام واحـتـفظ عــرش مـصـر قــبل مـجىء الـســيـد ا
صريـون بهذا واحتـفلوا به احتـفاالت عظيـمة حتى بعـد دخول العرب ا
مـصـر  بل إن الـعــرب شـاركـوا فى االحـتـفــال بـهـذا الـعـيــد فـهـو عـيـد
مـصـرى قومى خـالص يـخـتـلف شـكالً ومـضـمونـاً عن الـعـيـد الـفارسى
صر وهذا ما الذين اتـخذوه وعرفوه عن طـريق مصر إبان احتاللـهم 
كن جعل جـيمس هـنرى بـرستـد يقـول فى كتـابه فجـر الضـميـر: " ال 
أن يـكـون عيـد الـنـيـروز فـارسـياً ألنه كـان مـوجـوداًً قـبل دخـول الـفرس
ـكن أن يكون إال بأجـيال عـديدة فهـو عيد قـومى محض لـلزراعة وال 
لـقـوم يـعـيـشـون عـلى األرض اخلـضـراء ويـتـغـنـون بـحـبـوبـهـا وضـرعـها

جدون شمسها وكواكبها».  "  و
ـصرى والـنـيـروز الـفارسى ومن هـنا يـتـضح الـفـرق ب الـنـيـروز ا

ــصـرى الــقـد ومن بــعـده الــقـبـطى لــهـذا الــيـوم فى حــيـاة وعــقـيـدة ا
صـرى بوجه عام على مـر األجيال فالـعبارة نور روج أو نوى  روز وا
ـنـعش قـد تـكـون هى األصل  كـمـا أن هـنـاك عـبارات أى الـفيـضـان ا
ـة أخـرى مـشابـهـة مـثل نـوى روح ونـور روز وتـعنـى على مـصريـة قـد

نعشة.   التوالى وقت االزدهار والياه ا
هـذا وقد ذهب األنبـا باسيلـيوس "مطـران القدس الراحل " إلى أن
كلـمـة النـيروز مـشتـقة من أصـل مصـرى وقد اسـتعـارها الـفرس خالل
ـصـر.  ونـضـيف إلى مـا قــاله األنـبـا بـاسـيـلـيـوس أن فـتـرة احـتاللــهم 
ــصـر واتـخـذوا االسم الــفـرس لم يـعــرفـوا هـذا االسم قـبـل احـتاللـهم 
ـصريـة لـصفـات عـيـد آخر هـو عـيد شم الذى يـعـبـر عن رأس السـنـة ا
الـنـسـيم وبدايـة الـربيع أى بـدايـة السـنـة الفـارسـية والـذى يـتوافق مع
صرية غير الزراعية أى عيد شمو أو شم النسيم بينما بداية السنة ا

صرى يعبر عن عيد " أخت " أو الفيضان.  النيروز ا
ـسيحـي بـهذا التـاريخ ثم صبـغهم إياه كـما أن احـتفاظ األقـباط ا
سـيـحى عنـد اتـخاذهم هـذا الـعيـد عيـداً لـلشـهـداء واعتـباره بالـطـابع ا
رأس أعـيــادهم يـجــعـلـنـا نــرجح أن يـكــون االسم مـصـريــاً فى الـشـكل
سـيحى تـبدأ بـعام ٣٨٤ مـيالدية واجلوهـر فقـصـة النـيروز الـقبـطى ا
وهى الـسـنـة الـتى اعـتـلى فـيـهـا اإلمـبـراطـور الـطـاغـيـة " دقـلـديـانوس "
عـرش اإلمبراطوريـة الرومانيـة وكانت قد حدثت فى أيـام حكمه أشنع
ـسـيــحـيـ االضـطـهــادات  الـتى راح ضـحــيـتــهـا مـئــات اآلالف من ا

خاصة من أقباط مصر فلما أراد األجداد أن يخلدوا ذكرى شهدائهم
األبـرار اعـتـبـروا سـنـة اعتالء هـذا الـطـاغـيـة الـعرش بـدايـة لـتـاريـخهم
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ــوقف الـرافض لـلــتـطـبـيع مع ـقـدس وكـذلك ا إيــقـاف احلج إلى بـيـت ا
هنـية والشارع العـدو اإلسرائيـلى مثل كثـير من النـقابات العـماليـة وا
صرية رغم واقف الـوطنيـة للكـنيسـة ا صـرى بشكل عـام وهو من ا ا
حن األقـباط الـشديد لـهذه الـفريضـة والتى ال تـزال الذاكرة الـشعـبية
حتــتــفظ بـــأغــانى من هــذه الــرحــلـــة وهى أغــانى حتــنــ احلــجــاج أو
قدسة بفـلسط  ويلقب قـدس الذين نالوا بركـة زيارة األراضى ا ا
ـسـلم بـاحلاج ويـصـبح هـذا الـلقب ـسيـحى كـمـا يـلقب احلـاج ا احلج ا
ـسيـحى عـلى أجـزاء من جـسـده عالمات عـلمـاً عـلـيـهم ويعـود لـيـرسم ا
سلـم على جدران ـيزة له تـشبه الـوشم كالـصلـيب مثالً كـما يـرسم ا
نـزل رحـلة الـسفن والـطائـرات ورسوم الـكـعبـة والفـداء وتقـام حفالت ا
ـقـدسـة وهم يـنــشـدون مع اسـتـقـبـال األهل الـعـودة من هـذه الـرحــلـة ا
ـزمار ويـعتـقد كل مـنهم واألصدقـاء ويرقـصون عـلى أنغـام الطـبول وا

بأن آثامه ومعاصيه قد غفرت وأن دعاءه استجيب.  
ة عن احلجاج إلى وهذه الـصورة تعيد إلى أذهـاننا الصورة الـقد
حافظة سوهاج من دفونة  "أبيدوس  فقد كانت " أبيدوس العرابة ا
أكبـر عواصم الـدين فى مـصر فـقد تـخيـل القـدماء أن بـها قـبر اإلله "
أوزوريس " يــحــجــون إلــيه  ويــطـوفــون من حــوله الــتــمــاسـاً لــلــبــركـة
قـدسة إذ غدا بعـد مصرعه وكان ويحمـلون موتاهـم إلى تلك الكعـبة ا
الـناس يتركون وراءهم أثـراً فى تلك البقعـة الطاهرة ويبـنون لهم قبوراً

وهمية ويتركون حولها شواهد يضمنونها دعاءهم وضراعتهم.  
ومن أجل ذلك كـثرت آثار الـضحـايا من طـعام وشـراب حول الـقبر
ــقـدس يـشـفـع لـهم " أوزوريس " فى احلــيـاة اآلخـرة وعـنــد عـودتـهم ا

والذى كـتب عنه خـطـأ فى كثـير من الـكـتب واألبحـاث ولو تـأمل هؤالء
الباحثون الذين قاموا بهذا اخللط قليالً ألدركوا احلقيقة.  

ومن هنـا أدركنـا كـيف ربط األقبـاط ب عـيـد الشـهداء وعـيد رأس
ة بحيث يكـون أولها ما جرى من استشهاد فى ـصرية القد السنة ا
عـصـر دقـلـديـانـوس من اضطـهـاد وبـدايـتـهـا شهـر تـوت  وقـد اسـتـمر
االحـتـفــال بـرأس الـســنـة الـقــبـطـيــة عـلى مـر الــعـصـور فـفـى الـعـصـر
الـفـاطمى كـان يشـارك احلـكام الـفاطـمـي فى إحـياء هـذا الـعيـد وكان
يـوم عطـلة عـامة تـغلق فـيه الـسوق ويـوزع اخللـيفـة الكـسوة عـلى رجال

ال.  الدولة ونسائهم وأوالدهم ويصرف حوائج العيد من بيت ا
ولذا نرى أن هذا العيد عـيد قومى مصري ينبغى أن حتتفل به كل
مصـر حتتـفل بـفيـضـان نيـلهـا وتـضحـيات شـهـدائهـا وأن يكـون أجازة
. صري سحات اإلعالمية ألننـا نرى أنه عيد لكل ا رسمية وتـفرد له ا

قدس " فى الذاكرة الشعبية "   قدس " فى الذاكرة الشعبية "  - رحلة احلج إلى بيت ا  - رحلة احلج إلى بيت ا
قدس فـرضاً على من استطاع إليه يعتـبر األقباط احلج إلى بيت ا
سبيال ويـذكر ل أن الـقليل من الطـبقات الـفقيرة يـؤدون هذا الفرض
ضون اجلمعة احلزينة وعيد ويكون احلجاج قافلة كثـيرة العدد وهم 
ـقــدس وفى الـيــوم الـثـالث بــعـد اجلــمـعـة احلــزيـنـة الـقـيــامـة فى بــيت ا

يتقدمون إلى نهر األردن حيث يستحمون.  
وهــذا الـفــرض تـوقـف بـعــد االحـتـالل اإلسـرائــيـلى لــكل فــلـســطـ
وسـينـاء فى ١٩٦٧ فى حـرب يـونيـو واسـتـمر هـذا الـتـوقف حتى اآلن
ـصـريـة رفضـت الذهـاب مع الـرئـيس الـسادات إلى فـرأس الـكـنـيسـة ا
إسرائـيل واعتـبر الـذهاب خـيانـة وأصرت عـلى موقـفهـا من أن يسـتمر
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على نهر مية.. وسبّوها  اليهود.. وهيه بنية 
على غمر فولى.. ولدته مريومه.. على غمر فولى 
سيح سيد.. موشح بلولى. على غمر فولى.. وا

ــســيح صــاحب الـزيــارة لــلـحــجـاج ــيالد لــلـســيـد ا وتــظل قـصــة ا
ــسـيــحـيـ تــسـتــولى عـلى وجــدانـهم فى هــذه األغـانى مع ـصـرين ا ا
اخـتالط لصورة شـعبيـة مكونـة من خالل الفـهم الشعـبى لروح العـقيدة
مع ظـهور مالئـكـة السـماء تـرفـرف وكأنـها طـيـور ذات أجنـحة إلعـطاء

صورة من القداسة لهذه الرحلة كما كانت الصورة عند القدماء: 
سلوما تلفوا.. ولدته مر يومه.. سلوما تلفوا 

سلوما تلفوا.. وملوك السما.. من فوق يزفوا 
سلوما تلفلف.. ولدته مر يومه.. سلوما تلفلف 

سلُّّّوما تلفلف.. وملوك السما.. من فوق ترفرف 
غارة  غارة.. طردوه اليهود.. ودخل ا ودخل ا

لوك سجدت.. رخت له الستارة. غارة.. وا دخل ا
وفى بعض النصوص اخلاصة برحـلة التقديس تربط فيها اجلماعة
ـسـيح وعـذابـات أبـو األنـبـيـاء إبـراهـيم عـلـيه ـسـيـحــيـة بـ عـذابـات ا ا
السالم عـندمـا رفض السـجود إلى أوثـان أهله الـذين كانـوا يتـخذونـها

آلهة من دون الله فرفضها إبراهيم فوضعوه فى النيران ولم تؤذه: 
دخل فرن حامى.. رموه اليهود.. دخل فرن حامى 

دخل فرن حامى.. انطفت له النيران.. بقى بحر جارى.
كـمـا تشـيـر بـعض األغـانى من أغـانى رحلـة الـتـقـديس إلى أن هذه
وبـالفعل كان هـذا اللقب بعد الرحلـة تزين صاحبـها وتعطـيه قداسة ما

يـقـيـمـون الـوالئـم واألفـراح ويـنـحـتـون ويـرسـمـون فى مـنـازلـهم الـرحـلـة
قدس.   وكذلك عالمة حتب على أجسادهم ويلقب العائد " نتر" أى ا
سيحي أثناء هذا وفى جولتنا داخل اجلماعات اخملتلفة لألقباط ا
البـحث وجدنـا أنه ال تزال الذاكـرة الشعـبيـة حتتفظ فى أمـاكن عديدة
ـقـدسـة بـبـعـض األغـانى الـتى كـانـت تـقـال فى رحـلــة احلج لألراضى ا
بـفـلسـطـ والتـى تعـرف بـأغانى الـقـدس أو أغـانى التـقـديس أو أغانى
احلنون لتحـن وهى قريبـة الشبه بنظـيرتها اإلسالمـية التى تقال إلى
ـا يـجعـلـنا نـعـتقـد أن لـها جـذوراً أبـعد من حجـاج بـيت اللـه احلرام 
الـرحلـتـ  وكـان من أول النـصـوص الـتى تـعامـلـنـا معـهـا هـذا النص

قدس:  قدس أثناء ذهابه فى رحلته إلى بيت ا الذى يصف ا
سيح.. محزم وعايق   محزم وعايق.. فى طريق ا

محزم وعايق.. والزمزميه فى إيده سبيل يا حبايب 
سيح.. محزم وعياقه  محزم وعياقه.. فى طريق ا

محزم وعياقه.. والزمزميه فى إيده.. سبيل يارفاقة.
ـالبس الـتى كـان ويـظــهـر هـذا الــنص الـفــتـرة الـزمــنـيـة وطــريـقـة ا
صريون بـشكل عام من وضع حزام من القـماش وغالباً ما يرتـديها ا
يـكـون من احلـريــر عـلى الـوسط فـيــعـطى شـكالً جـمــيالً ويـشـد اجلـسم
قـدسة بـفلـسط ويـظهـر قوامه..  ونـرى نصـاً آخر يـصف األراضى ا

سيح: من قبة القيامة كما تصف ميالد السيد ا
فيها البرق يضوى.. قبة القيامة.. فيها البرق يضوى 

سيح والعدرا.. معاك  ياللى تنوى  فيها البرق يضوى.. وا
على نهر مية.. ولدته مريومه.. على نهر مية 
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ـصـرى القـد وكـما الـكـحيـلـة كمـا كـانت توصـف إيزيس فى األدب ا
ـعبـرة عن األسطـورة فى متـون األهرام شـاهدنـها من خالل الـرسوم ا
ومـعـبد دنـدره ومـعبـد فـيله كـمـا أن فى بـعض األغانى البـد أن تـشرق
ـعـبــود الـشـمـسى الـقـد " رع " الــشـمس وكـأنـهـا رمـزيــة تـعـبـر عن ا
ورعايـته إليزيس ونفتيس وحتـحور وكأن هناك استـلهاما من اجلماعة
الـشـعـبـيـة لـطــقـوس احلج الـقـد فى أبـيـدوس يـحـتـفظ بـهـا الالشـعـور

اجلمعى: 
ا ساحت.. ساحت فى اجلزاير  ساحت فى اجلزاير الشمس.. 

ساحت فى اجلزاير..  صبحت ع العدرا.. أم عيون كحايل 
ا ساحت.. ساحت فى اجلزيره  ساحت فى اجلزيره.. 

ساحت فى اجلزيره.. صبحت ع العدرا.. أم عيون كحيله.   
ومن خالل هـذه الـنـصـوص أو نـصـوص أخـرى نالحظ تـفـرد هـذه
األغـانى عــلى مـســتـوى الـشــكل حـيث إن الــبـيت الــواحـد أو الــسـطـر
ا الواحد يتكون من ثالثة أجزاء وكـأنها أقانيم جتسد وحدة السطر 
ضـمون الـعقـائدى لـفكـرة التـثلـيث وهذا يـعطى تـوافقـاً بـ الشـكل وا
النـمط الشـكلى غـير مـتوافـر فى إشكـال الغـناء الـشعبـى األخرى ففن
الـتالتات الصعـيدى مثالً والذى يـتكون من ثالثة أسـطر كل سطر قائم
بـذاته ويـقـوم فى قـوافـيه عـلى فـكـرة اجلنـاس مـثل الـنص الـشـائع من

هذا النوع لقصة شفيقة و متولى: 
" جالّّّوه " بتضربنى يا جبان 
روح ادفن نفسك فى جبان 

دا صورة أختك جوه جيبى أنا 

قيامه بهذه الرحلة كان يعطيه وضع اجتماعى ما: 
وقدسك يزينك.. وان نويت يا مقدس.. وقدسك يزينك 

سيح.. يزين جبينك  وقدسك يزينك.. دا غبار ا
وقسك يليق لك.. وان نويت يا مقدس.. وقدسك يليق لك 

سيح.. على طرف رجلك. وقدسك يليق لك.. دا غبار ا
كــمـا تـوجــد أغـانى أخــرى لـوصف الــطـريق الــذى تـرى  اجلــمـاعـة
الـشـعـبيـة أن احلـدائق الـتى تـشـتـهر بـهـا فـلـسـط أنـشـأت خـصـيـصاً

لتكر العذراء وأهلها: 
جنينه نشوها.. فى طريق العدرا.. جنينه نشوها 

ر وأبوها. لوك..  جنينه نشوها.. كملها ا
كـمـا تـعــرفـنـا بـعض الـنــصـوص أن هـذه الـرحـلـة كــان يـقـدم فـيـهـا
وحتـديدًا فى نـهـايتـهـا ذبائح كـتـلك الـتى كانت تـقـدم ألوزوريس و تلك
سلمون والد واألعياد والتى يـقوم بها ا سيحـيون فى ا التى يـقدمها ا

فى حجهم من نحر وهدى وأضاحى فى األعياد وخالفه.  
.. قبتك يا عدرا.. فيها السبع نا  فيها السبع نا

. .. ودبايح العدرا..  تزين الوال فيها السع نا
وتصف بعض األغانى أشياء ذات قداسة مثل شجرة العذراء التى
ـسيح وتعـطى األغانى قداسة جـاءها عنـدها مالك الرب وكانت والدة ا

قدس ألنه قام بطلوع الشجرة وأكل من بلحها:  لصاحب الزيارة ا
يا ترى م طلعها.. نخلتك يا عدرا.. يا ترى م طلعها 

قدس.. وأكل من بلحها. يا ترى م طلعها.. طلعها ا
كـمــا نــرى فى بـعض األغــانى هــذه األوصـاف لــلـعــذراء بـعــيـونــهـا
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فــكـرة الـتـكــرار فى الـغـنــاء الـشـعـبـى إلى أن مـعـظم هــذه األغـانى يـتم
أدؤها إما فى عمل أو سفر فالتـكرار يعطى إيقاعاً ينظم وحدة العمل
وأيضاً  يعطى سهوله النتقال الغناء من أو السفر  أى ينظم احلركة 
وجودة مؤدى إلى آخـر فهـذا التـكرار يـفعل دور اآللـة اإليقـاعيـة غيـر ا
أثـناء العـمل أو السـفر فهـنا التـكرار من اآللـة البشـرية األيدى فـونية
وهى هـنـا الـتـصـفـيق بــاأليـدى أو تـخـبـيط الـيـد عـلى الـسـاق أو ضـرب
الــقــدم فى األرض حـــسب نــوع الـــعــمل أو طـــريــقــة الـــســفــر  وهــذه
الـنـصـوص من أغـانى الـتقـديس كـمـا أغـانى احلج اإلسالمـيـة تـعـطـيـنا
عروف فى البلدان األخرى تساؤال حول تفرد مصر بـهذا اللون غير ا
ة إلى " صرى عبر رحلة حجه القد واتفاق هذا اللون مع ما توارثه ا
أبيدوس " وهـذا يجـعلنـا نؤكـد مرةً أخـرى أنه رغم تغـير العـقائـد تبقى
مـارسات وهذا الطـرح يقطع شـعرة معـاوية التى يضـعها الـباحثون ا
ارس بالفعل بينما أثور هو ما  أثور والتراث على اعتبـار أن ا ب ا
تخفى والذى لم يعد له وجود  فعلى وعملى وهذه التراث هو اجلانب ا
ى بـيـنـمـا ال تصـلح  فى ـا تـصـلح لـقـاعـات الدرس األكـاد الـنـظرة ر
سك بـتالبيب احلى وإن كل مـا تمارسه اجلـماعة ـيت  الواقع حيث ا
ـاضى فى احلـاضـر ــاضٍِ بـعـيـد أو تـخــفى ا الـشـعـبـيــة هـو انـعـكـاس 
وأحـيـانـا يـعـلن نـفـسه دون تـخف إذا كـان احتـفـالً قـومـيـاً غـيـر مـرتبط
اضى واحلاضر بعـقيدة مثـلما طـرحنا ذلك فى كـتابنا شم الـنسيم فـا
يـعيشان حالة من الـديالكتيك يؤثـران فى بعضهما الـبعض كماً وكيفاً
كن عزل مـاهو فولكلور عن ماهو أنثربولوجى وانه وهنا يتضح أنه ال
ــكن فـهم الــفـولـكـلــور أيـضـاً بـعــيـداً عـمــا هـو تـاريـخـى واجـتـمـاعى ال

فالسطر هنا وحده متكاملة غير مقسمة إلى أجزاء بعكس النماذج
الــتى طـرحـنــاهـا من أغــانى الـتــقـديس والــتى يـكـون فــيـهــا الـشـكل أو
السـطر الواحـد من ثالثة أقـانيم أو وحدات وهـذا الشـكل يضيف إلى
أشـكـال الـغـنـاء الـشـعـبى شـكالً جـديـداً رغم اتـفـاقه مـع هـذه األشـكال
األخـرى وخــاصـة فى األوزان الـتى تــتـنـاسب مع طــبـيـعـة الــغـنـاء مـثل
تدارك  ولـلحفاظ عـلى هذا النـمط الشكلى البـحر البسـيط أو البحـر ا
يـضـطـر الـراوى إلى الـتـكـرار رغم أن هـذا الـتـكـرار سـمه من سـمـات
ـأثور ابـتداء مـن أغانى احلـقـول واحلصـاد واألفراح الـغنـاء الـشعـبى ا

راثى والعديد مثل:  والصيد وغيرها نهايةً إلى أغانى ا
سرى وسر احلبيبة.. فى قدح فخار 
والقدح انكسر.. وانفتشت األسرار 
سرى وسر احلبيبة.. فى قدح لولى 
والقدح انكسر.. يا م يجيبه لى  

بل إن حتنـ احلـجـاج اإلسالمى أيضـاً يـقوم عـلى هـذه التـكـرارية
مثل: يا بير زمزم عتبك سالسل 
والشربة منك دوا للمسافر 
يا بير زمزم عتبك حجارة 
والشربة منك  دوا للحيارى
يا بير زمزم عتبك حريرى 
والشربة منك دوا للعليلى. 

فنلحظ التكرار فى جملة " يا بير زمزم " فى كل األغنية مثلما فى
النص الذى أوردناه " ساحت فى اجلـزاير " وبقية النصوص  وترجع

±∂π ±∂∏

https://coptic-treasures.com



∏∂

طابا ويدخلون األراضى الفلسطينية حتى يصلوا إلى القدس.
ـراجع األجنـبـية الـكثـيرة الـتى تـصف هذه الـطريق لم ومع وجود ا
جنـد مــرجـعــاً عـربـيــاً بـهــذا الـشــأن ولـكن عــنـدمـا اكــتـشــفت آثـار تل
اليـهودية بالسويس وجد ٣٧جـثة فى توابيت خشبيـة حلجاج مسيحي
فى الــعــصـر الــعــثـمــانى وهى مــوجــودة اآلن فى مــخـازن تل بــســطـة

حافظة الشرقية !!
أما الطريق الـثانى الذى اتخذ بعد حفـر قناة السويس فهو طريق
صرية _رفح الـفلسـطينـية حتى (الفـرما) بورسـعيد _العريش _رفح ا

الوصول للقدس.
راجع األجـنـبيـة تـعطى أهـميـة قـصوى لـلـطريق الـقد ألنه ولـكن ا
نـفـس طـريـق احلج اإلسالمى وكــان فى بــعض األحــيــان  يــتــصـادف
احلـجيج مـعا وتـتقابـل القوافل فى طـريق السـويس الصـحراوى فـيبقى
ـسـيـحيـون ثم ـر احلـجـاج ا ـسـلـمـون بـضـرب احلج حـتى  احلـجـاج ا
يـلتـقـيـان عنـد بـئـر عجـرود أو داخل الـسـويس حـيث يسـتـريح احلـجاج
ـسلـمـون فى منـطـقة ـسيـحـيـون فى كنـيـسة سـان جـورج ويسـتـريح ا ا
الغـريب على نـفقـتهم فـيمـتزج الغـناء الـشعـبى لكـليـهمـا معـاً ثم ينـتظر
سـلون الـبواخـر التى كانـت تعرف بـالبـغلـة وهى السفـينـة الكـبيرة أو ا
السـمبـوك وهـو السـفيـنـة الصـغيـرة ويـسلك كل من هـما طـريـقه وقبـلته

حتى يعود كل إلى قبلة الوطن.
- طقس العماد:- طقس العماد:

وفر لىّ احلظ أن أرى هذا الـطقس أكثر مرة وفى أكـثر من كنيسة
ـسـيح وفى أكـثـر من مــحـافـظـة كـمـا أعـطـانى صــديـقى جـورج عـبـد ا

ـسـمـيـات هى فى حـالـة انصـهـار مع بـعـضـها ونـفسى وأن كـل هذه ا
ـاط ــظـاهـر االحـتــفـالـيـات الــتى جتـمع كل أ ــشـكـلـة  الـبـعض وهى ا
الـظـاهرة الـفولـكـلوريـة من مأثـورات شـفهـية وعـادات وتـقالـيد وطـقوس

ودراما حركية وغيرها. 
ـصـرى عـبـر عصـوره سـيـجـد وحدة ـتـتبـع لفـولـكـلـوريات احلج ا وا
البـناء رغم تغير العقـائد فهذه الفولكلـوريات التمس احلج كفريضة أو
شـعـيرة ديـنـية بل تـضـيف إليـهـا احتـفـاليـة شـعبـيـة ولذا يـبـغى دراسة

فولكلوريات احلج من كل هذه الزوايا مجتمعة.  
أمـا الـطـريـق الـذى كـانت تـســلـكه هـذه الــرحـلـة فـقــد مـرت الـرحـلـة
: الـطـريق الـقـد وكان يـبـدأ من حـصن بـابـلـيون فـى موكب بـطـريقـ
كـبــيـر ويـســيـر إلى أن يـصـل إلى طـريق الــسـويس الـصــحـراوى حـتى
يـصـلـوا إلى قـلــعـة الـغـورى ثم بـئـر عـجـرود أو قـلـعـة الـعـجـرودى حـتى
اء ويـستحرمـون بالفـندق القـد وكان البـعض اآلخر يتجه يتـزوّدوا با
ـسـتقـبل بـالسـويس حالـيـاً) ويصـلون عـند بـئـر القـلزم (مـكـان مديـنة ا
الـطـريق خـلف مـعـسـكـرات اجلـيش احلـالـيـة حـتى يـصـلـوا إلى جـباليـة
ـنطـقـة حـمام بـوجـيـة ( الـهويس حـالـيـاً) حتى السـيـد هـاشم مـتجـهـ 
يـصـلوا إلى كـنـيسـة سان جـورج بـساحـة الـشهـداء أمـام زاوية الـشيخ
نطقة الغريب حيث توجد محالت واستراحات ووكاالت يتم مشيمش 
ـتــطـلـبـات الــرحـلـة وكــانت تـوجـد اســتـراحـة لـلــحـجـيج داخل الــتـزوّد 
نطقة الشط ثم الـكنيسة ثم يسـلكون جزيرة تل اليـهودية حتى يصلـوا 
رون عـلى عيون مـوسى ومنـها إلى وادى الطـور ثم يأخـذون الطريق
حـتى دير سـانت كـاتريـن ويسـتـريحـون  بـعض الشىء ثم يـصـلون إلى
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ـة حيث أن الشـرق هو مـيالد وبزوغ نور اإلله سائـدا فى مصر الـقد
"رع " أما الغرب فهو اجتاه الظالم والشر.

٢-الكنـيسـة األرثوذوكـسيـة تؤمن بـأن الله ذو طـبيـعة واحـده ولكنه
مثلث األقـانيم وهذا هـو جوهر اخلالف مع الـكنيسـة الغربـية وبسبب

صرية عن الكنيسة الرومانية . هذا اخلالف انفصلت الكنيسة ا
٣-أما من الناحـية الشكـلية فيـعد هذا الطقـس من طقوس الدراما
ـعمـودية واحلـركة الـتى تعـتـمد  عـلى ديكـوراتـها اخلـاصة من حـوض ا
ـسـرحـية بـاالجتـاه ناحـيـة الـشرق ثم الـعـودة لـلغـرب كـما أن مالبس ا
ــيـزة من خالل مـالبس الـكــاهن ومالبس الــطـفل بــعـد هـذه الــدرامـا 
التـعميـد كما يعـتمد الـطقس على مـوسيقى وغـناء وخالفه من األعمال

ميزة لهذا الطقس.   ا
ويـشــيـر مــعـظم اإلخــبـاريــ أنه يـوصى بــتـعــمـيـد األبــنـاء فى سن
األربع يومـاً والبنات فى سن الثمان يـوماً ماداموا أصحاء وبعافيه
وتون فيـفضل تعميدهم أما إذا كـانوا فى حالة مرض أو يـخشى أن 
قبل ذلك كـما أن هنـاك اعتقـاد سائـد وهو أن الطـفل إذا مات قبل أن
يعـمـد يـكون أعـمى فى احلـيـاة األخرى وكـذلك يـعتـبـر أبـواه قد ارتـكـبا
إثـمـاً ألنهم تـركاه بـدون تـعمـيد ولـذلك يـنبـغى أن يكـفـرا عن أنفـسهـما
إزاء هذا اإلثم بالصـوم والصالة ومع ذلك الحظنا من خالل احلضور
لطقـس التعـميـد ومن خالل مشـاهدة شـرائط الفـيديـو لهـذا الطقس أن
معـظم األطفـال الذين يـعـمدون هم أكـبر من هـذا السن كـما عـلمـنا أن
الكـنـيسـة ال حتصل عـلى مـقابل الـقـيام بـالـتعـميـد وال جتـبر أحـد على
ذلك ولـكن بـعض األشـخـاص يـتـبرعـون طـوعـاً فى صـنـدوق الـنذور أو

أخصـائى الـتطـويـر التـكنـولوجـى بالـتربـيـة والتـعلـيم بـالسـويس شرائط
CD ــشــاهــدة ونـقــلــهم عــلـى قـرص فــيـديــو لــعــمــاد أوالده بــغــرض ا
سيحيـ كلمة العمـاد على التعمـيد ولهذا الطقس ويفضل كثيـر من ا
ـسـيـحـيـة فـهـو يقـابل طـقـس اخلتـان فى أهـمـيـة كـبـيـرة فى الـعـقـيـدة ا
سيـحية الـيهوديـة.  فهو بـبساطـة شديدة تـوبة من اخلطـيئة وهـو فى ا
اء اء والـروح الـقدس والـتـحرر من اخلـطـيئـة.  وا يعـنى الـوالدة من ا
ـيراث اإلنـسانى هـو وسيـلـة من وسائل الـتطـهيـر وليس ـعتـقد وا فى ا
تعددة شـاهدات ا تـطهير جسـدى بقدر ما هو تـطهير روحى  ورغم ا
لـهذا الطقس وجـدت أنه يتم وفقاً لـقواعد ثابـتةً وهى: تقف األم ويكون
طفلـها على ذراعهـا األيسر والوجه جـهة الغرب ويـحدد جهة الـشيطان
ـانه بابن الله " على أعـماله الشـريرة  ثم يلـتفت إلى الشـرق ويعلن إ
قـدس وبالكـنيـسة الـواحدة ثم يـغطس فى حوض ـسيح " والـثالـوث ا ا
عمـودية ثالث مـرات ويعمـده األب الكـاهن باسم األب واالبن والروح ا
ـقدس سر الـتثلـيث ويرشم جسـده ستة يرون ا سحه بـا القـدس ثم 
وثالثــ رشـمـا فـيـتـقـدس ثم يـعـطى الـطـفـل ألمه الـتى تـقـوم بـتـنـشـيـفه
بفوطه ويـرتدى جلـباباً أبيض عـليه صلـيب باللون األحـمر وغطاء رأس
أبـيض عـلـيه صـليب بـالـون األحـمـر ثم يـخـرجون من الـغـرفـة الـتى بـها
ـعـموديـة فى احتـفال يـدور فيه احملـتـفلـون داخل الكـنيـسة مع حوض ا
صوت الترانيم باللغة القبطية على احلان كنسية فريحى وهذه الدراما

 الطقسية لها عدة رموز وإشارات: 
١-الـغرب هـو اجتـاه الشـيـطـان أما الـشـرق فهـو اجتـاه اإلله وهذا
ـعـتـقـد كان االعـتـقـاد يـرتـبط بـاجتاه شـروق وغـروب الـشـمس وهـذا ا
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بـاستـخدام أحـد األقارب من الـنسـاء أو امراه أخـرى تعـرف باخلـاطبة
تـبـحث له عن رفـيـقـة مـنـاسـبـة كـمـا كـانت هـنـاك شـخـصـيـة هـامـة هى
ـاشطة وأصـبح الكـوافيـر يحل محـلهـا  فكل شىء اخـتلف حتى فى ا
وسيـقى والعوالم والـرقصات  ورقصـة اخليل أو زفة احلـناطير فرق ا
كـله تـغيـر وأصبح ال  " D.J وهو كـمـبيـوتـر يقـدم األغـانى تبـاعـاً وهو
مـتـصل بسـمـاعـات ضخـمـة والشـائع أنه يـقـدم األغانى الـدارجـة التى
أصـبـحت تعـرف بـالروشـة أغـانى العـنب والـسـمك والقـصب واخلـضار
وتكبير الدماغ وهى وإن دلت عـلى شىء فإنها تدل على حالة الهروب
ـسلـمون إلى ـسـئولـية أو ضـغـوط احليـاة اليـومـية وكـما يـذهب ا من ا
ـسيـحيـون لـلكـنيـسة ـنـاسبـات لعـقد الـقـران يذهب ا سـجد أو دار ا ا
لـعـمل "اإلكـلـيل "  ويـقـوم فـيه الـقـسـاوسـة بـتـسـلـيم خـاتـمى الـعـروس
ومباركتـهما ويضع تاجاً من الذهب فوق رأس كل مـنهما وبرنساً على
كتفيهـما  وتمتلك الكـنيسة التـاج فيرفعان قـبل أن يغادر العروسان
ـكن أن يذهـبـا إلى الـبيـت بالـبـرنس ويـذهب معـهـمـا أحد غـيـر أنهـمـا 
القسـاوسة ويبارك عـتبة البـيت  وتقال التـرانيم فى االحتفـال الكنسى
بالـلـغة الـقبـطـية ويـكون احلـضور جـالـس  فى مـقاعـد ويـقفـون عنـدما

يذكر اإلله أو يشار إليه. 
ـلـكى بـتـولى الـفـرعون وهـذا الـطـقس  يـذكـرنا كـثـيـراً بـاالحـتـفـال ا
عندما يعـتلى العرش فيتخذ لنفسه لـباساً خاصاً ويلبس التاج ثم تتلى
الصلـوات وتؤدى الـشعائـر الدينـية بـ مظاهـر الغـبطة والـسرور وقد
ـلوك إلى اخلاصة فى زواجـهم ثم انتقل إلى انـتقل هذا االحـتفال من ا
ـضـمون ـسيـحـ واخـتلف ا الـعـامـة من النـاس وتـمـسك به األقبـاط ا

بعض الهدايـا مثل فوط أو شمـوع أو أشياء تسـتخدم داخل الكـنيسة
وهناك بعض القادرين يقومون بالذبح وتوزيع حلوم على الفقراء وعمل
نـزل لألهل واألقـرباء واألحـباء ولـيـمه " ميـغـا  بالـلـغة الـقـبطـية " فـى ا
واألصـدقاء الـذين يـأتـوا مـبـاشرةً من الـكـنـيـسة وكـانـوا يـشـاركون فى
ــيــاه الـغــازيه والـشــاى والـقــهـوة االحــتـفــال  بـاإلضــافــة إلى تـوزيع ا

ومستلزمات الضيافة.  
ــعـمـد كــمـا يـقــدم بـعض األهل واألقــارب مالبس جــديـدة لـلــطـفل ا
ـسيح وبعـض األلعـاب وأيـقـونـات أهمـهـا صـورة رسم عـماد الـسـيـد ا
كما يـقدمون احللـوى فيعـامل الطفل فى هذا الـيوم كأنه عـريس يحتفل
بـه وحتــرص بـــعض الــعـــائالت عـــلى حـــفظ هــذه الـــذكــرى بـــالــقـــيــام
بـتـصـويـرهـا بـالـفـوتـوغـرافـيـا والـفـيـديـو إمـا بـكـمـراتـهم الـشـخـصـية أو
ــصـور مـحــتـرف  فــلـذا يـحــتـوى الــطـقس عــلى أبـعـاد بـاالســتـعــانـة 
اجــتــمــاعــيــة مــثل مــا يــحـــدث فى اخلــتــان والــســبــوع وأعــيــاد مــيالد
كانته الـدينية إلـتى أوضحناها من خالل األشـخاص  هذا باإلضـافة 
حرص اجلماعة الشعبية على أجرائها ففكرة هذا الطقس هو االعتقاد
عمـدان وبعد ـسيح على نـهر األردن من قـبل يوحنـا ا بـتعمـيد الـسيد ا

قيامه بهذا الفعل ظهر له الروح القدس على شكل حمامه.  
- الزواج - الزواج 

سلم فـمسيحو الريف سيحيـ عن ا ال تـختلف أفراح األقبـاط ا
ـدينة فغـالباً ما يـسبق ليلة أفراحهم مـثل مسلمـيها وكذلك الـصعيد وا
ـصرى الدخـلة لـيلـة احلنـاء وقـد طرأ فى اآلونـة األخيـرة على الـفرح ا
ـاضى حـسب الـعـادات يـبـدأ ـة  فـقـد كـان الـفـرح فى ا مـظـاهـر الـعـو
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مع الـبخـور فى حـضـور أهل وأصـدقـاء وأحبـاء الـفـقـيد كـمـا شـاهدت
سلمـ يحضرون وبـعد انتهـاء الطقس الكـنسى يقوم قس كثيـر من ا
توفى وغالباً ما يذكر فيها الكنيسة بإلقاء موعظة تشد من أزر أهل ا
وت ـسيح كـسـر شـوكـة ا ـوت انـتـقـال إلى األبـدية وأن الـسـيـد ا أن ا
وعـظـة يتم وضـع التـابوت فى بـقيـامتـه من ب األمـوات  وبـعد هـذه ا
ـوكب إلى عــربـته ويــركب بـاقـى احلـاضـريـن فى عـربــات حـتى يــصل ا
قـابر وعند الـباب الرئيـسى للمـقبرة يتم حـمل التابـوت على األكتاف ا
ـكان اخملصص وبعـد اتمام الدفن يـقال أحيانا حـتى يتم وضعه فى ا

ترنيمة تعرف بترنيمة الوداع: 
ردد: الوداع.. الوداع.. الوداع ليوم اللقاء  ا

احمل سالمـااحمل سالمـاً يـا نسـيم معـطـرا واهـده للـمـحبــوب من سكن الـثرى يـا نسـيم معـطـرا واهـده للـمـحبــوب من سكن الـثرى
قـد فـارق الدنيا فـعز فراقه إن الفــراق أمر مـا ذاق الورى قـد فـارق الدنيا فـعز فراقه إن الفــراق أمر مـا ذاق الورى 

أواه من هذا الزمــان فإنه إن ســـر يوماأواه من هذا الزمــان فإنه إن ســـر يوماً الف يوم كـدرا  الف يوم كـدرا 
ففى دنيــاه ليـس بخالــد والعمر مثل احللم فى سنة الكـرى ففى دنيــاه ليـس بخالــد والعمر مثل احللم فى سنة الكـرى 

دنيا يغر الناس زخرف مجدها فكم ســـرابادنيا يغر الناس زخرف مجدها فكم ســـراباً مثل مـاء قد يرى  مثل مـاء قد يرى 
ضى الطبيـب بطبضى الطبيـب بطبه ودوائـه وكذا من باع الدوا ومن اشــترى  ه ودوائـه وكذا من باع الدوا ومن اشــترى  
سـلمـ وكما ـيت ليـأخذون الـعزاء كـما يفـعل ا  ثم يـصطف أهل ا
ـاضى وفى السـاعـة السـادسة يـكـون هنـاك عزاء فعل أجـدادهم فى ا
فى الـكنـيـسة يـكون عـبارة عن مـواعظ سواء من رجـال دين أو جمـهور
يت  وفى األيام التـالية يفترش أهل العـزاء يقدم بعدها الـعزاء ألهل ا
ـسـاء لـكى ـتـوفى ثالثــة أيـام من الـصـبـاح حــتى ا ـيت أمـام مــنـزل ا ا
يتـمـكن أى فـرد من أداء الـواجب  وتـقـام صالة الـثـالث أو صالة رفع

صرى القد لم يختلف.   لكن البناء ا
وت  وت - ا - ا

وت كما ارتـبطت احلضارة فـهوم ا لم تـرتبط حضارة فى الـعالم 
صرى صرى على مر تـاريخه فا صـرية وهذا اإلرث الثقـيل ورثه ا ا
ـفــهـومى الـبـعث واخلـلـود تـرسخ بـداخـله أن ـانه  الـقـد من خالل إ
ــوت لـيس فـنـاء بل انــتـقـال من عـالم إلى عــالم آخـر وهـذا االعـتـقـاد ا
صرية وت "ال تنيح  باللغة ا سيحية حيث إن ا نفسه هو ما تعتقده ا
صرى ان ا " هو انـتقال من احلياة الـدنيا إلى احلياة األبـدية ومع إ
بـهـذا فـإنه يـعـطى لألحـزان قـدرًا  كـبـيـراً  وقـد حـضـرت هـذا الطـقس

راسم على النحو التالى:   رات وكانت تتم ا مئات ا
ــزركــرش  بــأشــكـال ــتـوفـى فى صــنــدوق من اخلــشب ا يـوضـع ا
اً يـوضع معه بعض الئـكة بأجـنحة وكـان قد أكثـرها شيـوعاً شكل ا
األشـياء العزيزة والـتى كان يحبـها فى حياته ولكن لم تـعد هذه العادة
مــنـتـشـرة اآلن بـعـد وضـعه فى الـصــنـدوق يـتم وضع الـصـنـدوق عـلى
عربـة ويتم الـذهاب به إلى الـكنـيسـة وقد تـغيـر اآلن شكل الـعربه عن
ـصرية اضى تـشبه الـعجلـة احلربـية ا اضى فقـد كانت الـعربـة فى ا ا
ة أما اآلن فأصبحت سيارة نصف نقل تستوحى نفس الرسوم القد
ـصرى القد ة ولكن هـذه طبيعـة األشياء كـما حتول الـتابوت ا القـد
ـاضى تزين إلى صنـدوق أو تـابوت خـشـبى  ولـكن يبـقى من ذاكـرة ا
الـصندوق بوضع الـزهور فوقه على شـكل صليب وعلى شـكل قلب كما
ـصـرى مفـتـاح احلـيـاة وقـلب من الـزهور. كـان يوضع فـوق الـتـابـوت ا
بـعد ذلك يـقام طـقس كنـسى تتم فـيه قراءة من اإلجنـيل ومـزامير داود

±∑∑ ±∑∂

https://coptic-treasures.com



π∞

وت ومـحكمـته إلى ملك أو مالك االعتـقاد الـقد الـذى حتول فـيه إله ا
لـلـموت وقـد أوضـحنـا فى أكـثر من مـوضع فى هـذا الـبحث اسـتـمرار
ـيت ـة حـتى يــومـنـا هـذا وكـأن ا ـصـريــة الـقـد الــطـقـوس والـعـادات ا

سك بتالبيب احلى. 

احلـصـيرة وفى الـصـعيـد حتـى فتـرة قريـبـة كانت تـستـأجـر النـدابة وال
غـضـاضـة من أن تــكـون مـسـلـمـة  بل إن كـلـمــة مـنـاحـة هى من تـنـيح
ـصـرية وانـتـقلت إلى الـعـربيـة الـنوح  والـنـواح  وبعـد هـذه الطـقوس ا
تبـقى الذكـرى فهـناك األربـع والـذكرى الـسنويـة وهى عـادات موروثة
توفى ـصرين فاألربع هى الفترة الـتى كان يقضيها ا عن القدماء ا
فـى عـمـلــيـة الـتــحـنـيط وهى تــعـبـر عـن االنـتـقــال احلـقـيـقـى من الـعـالم
ــصــرى بــالــبـعث األرضـى إلى الــعـالـم الـســمــاوى حــسب االعــتــقـاد ا
واخلـلـود  وال تنـتـهى الطـقـوس عنـد هـذا احلد بل تـسـتمـر فى األعـياد
كـما أوضـحناهـا من قبل  ولـعل الظـاهرة الـفريدة الـتى ينـدر وجودها
صرى  أال وهى نشر أخبار الوفيات فى مجتمع آخر غير اجملـتمع ا
 ونـشـر الـتـعـازى  ومــا يـتـضـمـنه هـذا الـنـشـر من تـعـبـيـرات األحـزان
عدة واألسى واالبـتهـال والدعوات وغـيرهـا  فى الصـفحات الـعديـدة ا
لذلك  والتى ال تـخلو مـنها جـريدة يوميـة تصدر فى مـصر - لعل هذه
ـصري الكبير  مسلم ومسيحي الظاهرة أن تب مدى اهتمام ا

وت  وحتى يـومنا هذا.  ويالحظ أن هذه الصفحات  هى  بظاهرة ا
شغـل الكـثـيريـن الشـاغل  وأولـويـة قراءتـهـا عـندهم  عـلى غـيـرها من
ـفــضـلـة  مـعــروفـة لـلـجــمـيع ولـعل هـذه الــصـفـحـات  فى جــريـدتـهم ا
الـظاهرة تعتبر تـطوراً لبعض الشعائـر اجلنائزية التقـليدية  التى تب
وت  وأن هذا عـاصرين بـظاهـرة ا ـصريـ ا بـدورها مـدى اهتـمام ا
االهـتمـام لـيس وليـد الـيوم بـل يعـود إلى جـذور بعـيـدة جداً وأن فـكرة
ــصـريـ بــشـكل عـام الـبــعث واخلـلــود هى الـفـكــرة الـراسـخــة لـدى ا
وخـاصـةً أن الــعـقــائـد الـتى يــعـتــنـقـونــهـا ال تــمـانع ذلك بل تــؤكـد هـذا
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يتحـدث باحثو األدب الـشعبى غـالباً عن مـا يسمى بفـكرة األشكال
األدبيـة فيـطلـقون عـلى هذا سـيرة وهـذه قصـة وهذا شـعر أو أغـنية أو

موال ويطرحون قوالب وحتديدات للفصل ب شكل وآخر.  
وأنا أرى أن هـذه الـقوالـب ورقيـة ولـيست كـمـا رأينـاهـا فى الواقع
ـمـارسة الـعـمـلـية والـتـعـامل مع األعمـال األدبـيـة الشـعـبـية من خالل ا
فهذه األعمال تتميز دائما باإلنتاجية أى يطرأ عليها حذف أو إضافة

كما أنها تتميَّز بالتداخل أى تتداخل األشكال فيما بينها.  
وهـذا التداخل لـيس خاصاً بـاألدب الشعـبى وحده بل أيضاً األدب
ـثــقف أو األدب اخلــاص يــخـضـع إلى هـذا الــتــداخل فــنـجــد قــصـة ا
قصـيـرة تعـتـمد عـلى اإليـقاع أو الـوزن ونـستـطـيع حتديـد الـبحـر الذى
سـرح الذى يطرح كتبت منـه أو جند قصيـدة نثر وخالفه  فـهل يعد ا
" عروف ب " الـعلـبة اإليطـالية  ى بشكـله ا فى قاعـات الدرس األكـاد
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الـذى وضـعت فـيه الكـلـمـة وهو الـلـحن  ألن األدب الشـعـبى بـاستـثـناء
احلكايات النثرية وما شبها فى مجمله هو أدب غنائى.  

ـصـرى بشـكل عـام ينـطـبق على ومـا ينـطـبق على األدب الـشـعبى ا
مـوضوعنـا اخلاص بـاألدب الشـعبى القـبطى حـيث إن ميـدان العرض
الـذى إنـتج فـيه مـع مـثـيـله من مـدائح وقـصص ديـنـيـة إسالمـيـة واحـد
ـولـد أمـا فى مـا عـدا ذلك فـهـنـاك أدب شـعـبى وهـو غـالـبـاً مـا يـكـون ا
مصرى عام فاألغانى سواء لـلحصاد أو العمل الزراعى أو الصيد أو
الـفـرح أو احلـزن هـى واحده ال تـخـتـلف ولـكـن االخـتالف الـوحـيـد هو
ـسحـة الـدينـية فـيمـا يتـعـلق بـاألدب الشـعبـى الديـنى أو الـسيـر ذات ا
وحتى فى داخل هـذا اإلطار جنـد تناصـاً لفظـياً وحلنـياً  ألن منـظومة
هذين اللـون لم تخـرج من فراغ بل خـرجت من عباءة األدب الـشعبى
ـصـرى بـشــكل عـام.  هـذا األدب الــذى يـقـوم عـلـى الـتـراكـمــيـة فـلـو ا
تعـاملنا مثالً مع أغـانى األطفال وحتدثنـا عن نص شهير مثل. « واحد
اتـنـ سرجى مـرجى».  ورأينـا الـتركـيبـيـة التى يـتكـون عـبرهـا النص
سـنـعـرف دالالت عـديدة. فـالـسـرجى هو مـهـنـة ادخلـهـا الـشراكس إلى
مـصر وهى مـا تـعـرف اآلن بـالـسـركى وهو الـذى يـسـجل فـيه بـيـانات
صـريون يديرون مـزارعهم عبـر شخص العمـال وكان اإلقطـاعيون ا
إدارى شركسى يقوم بتسجيل اخلاصة بالعمال وخولى مصرى يقوم
باإلشـراف الفـنى   وكـان العـمال كل صـباح يـقـفون أمـام الشـركسى
لـتسجيل البـيانات اخلاصة بـهم فينادى الشركـسى على اخلولى ويقول
واحد.. اتنـ فيقول لـه اخلولى سرجى أى  تـسجيلـهم فى السركى
ـوافـقـة فيـقـول اخلـولى لـلعـمـال عـلى نـفس الوزن فـيـشـير له بـرأسه بـا

رغم مـا قــام به مــبـدعــون من إلــغـاء احلــائط الـرابـع أو كـمــا يـســمـونه
ـمثـلون ـسـرح نفـسـها وأصـبح ا احلـاجـز الوهـمى بل ألـغيـت خشـبة ا
ثـقفة واجلمـهور كتـلة واحـدة أو بدون مسـتويات  فـإذا كانت اآلداب ا
أو اخلـاصـة قــد أصـبـحت مــتـجـاوزة لــهـذه احلـدود فــلـمـاذا  يــتـمـسك
الباحـثون الشعـبيون بـها رغم أنها غـير واقعـية بل إن هذه احلدود لم
تـكن قـائـمــة أصالً فى مـجـال األدب الـشـعـبى الـشـفـاهى والـذى يـكـون
اجلمهـور فيه العبـاً أساسـياً يخـتار للـراوى مناطـق معيـنة ليـؤديها بل
البـد من ذكاء الـراوى و حضـوره فى معـرفة ما يـريده اجلـمهـور ليـلقيه
عـلــيه وقـد شـاهـدت بـنـفــسى راويـأ واحـداً فى سـيـاقــ لـلـهاللـيـة فى
الـسـيـاق األول كـان اجلـمهـور من أنـصـار "الـهاليل" فـتـفـ الراوى فى
إظهـار سـيرة أبى زيـد وفى السـيـاق الثـانى كان اجلـمـهور من أنـصار
ـجد دياب بن "الزغـابا" فـتفـ الراوى فى أن يـرضى ذوق جمـهوره و

. غا
وال مـثالً رغم قوالـبه التـركيـبية ومن النـاحيـة الشـكلـية لـو أخذنـا ا

ؤدى يخرج عنها.  الصارمة جند أن ا
ـوال الـقـصـصى والـذى يـخـرج فـيه فـلـو حتـدثـنـا عن مـا يـعــرف بـا
قـاطع من موال حر فيه من الراوى عن بنيـته التركـيبية ويـقدم بعض ا
ـوال القـصصى ط شـكلى بل يـتجـاوز ذلك ويقـدم أغنـية داخل ا أى 
نـفـسه  حتى يـسـاعده شـكل األغنـيـة على انـتـباه وتـفـاعل اجلمـهور من
خالل اإليـقـاع وأيـضـاً يـسـتـطـيـع أن يتـنـقـل مـقـامـيـاً فـيـقـوم بـتـحوالت
ـوسيقى ألن التعـامل مع األدب الشعبى بوصفه مقـاميه  وهنا نذكر ا
نـصـاً مـجرداً هـو إجـحـاف ألنـنـا نـفقـد نـصف احلـديث وهـو الـسـياق
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أطفـالنا ال يـستقبـلون رمضـان بهذه اجلمـلة القبـطية فـحسب بل اللحن
ـوسيـقى الـذى يعـتـمـد عـلى هـذه احلـالـة الالمـقـامـيـة الـتى تـعـرف فى ا
الـغـربـيـة ب "" الــكـرومـاتك " أى أنـصـاف األتـوان وهــو مـا تـسـتـخـدمه
ة.  بل مـتدة من جـذور مصـرية قـد الكـنائس فى كـثيـر من احلـانهـا ا
ـوطيـقـياً يـتـجاوز األطـفـال ذلك ويـستـقـبلـون رمـضان هـيـروغلـيـفيـا ود
عنى اسـتقر/ اسـتقر يا وقبطـياً فحـ يقولون وواح - ووى - أبـوح 
قمر أو قم / قم أيهـا القمر ونقولها فى اسـتقبال رمضان " وحوى يا
وحـوى إيـوحه " فا / وواح / اسـتـقر / و/ أبـوح / القـمـر إذن اللـغة
القبـطية ليـست لغة كنـسية بل التزال ألـفاظها احليـة تعيش فى وجدان
وذجاً آخر صـرية وحتى ال نخرج عن أغانى األطـفال نقدم  األمة ا
وهو ما يقوله أطفالنا " السح الدح  يا خروف نطاح " وهى مكونة من
ـعنى الـعلف عـنى إلى و / بدُح /  عـنى هيـا و /إيه /  / إس / 
عنى اإلجمالى يعنى هـيا إلى العلف يا خروف نطاح حتى تأكل وال وا
تنطح فمـاذا يقول باحثو أغانى األطفال الـشعبية فى أن ما يظنون أنه
سـريـالـيــة أو عـبث أو كالم ال يـحـتــوى عـلى مـعـنى ولــكن لـهـذا الـكالم
ـصـريـة  فمن مـعـنى بل له مـعنـى فى صلب الـطـ وعـمق احلـضارة ا
الواضح أننـا فى حاجـة ماسـة إلى معرفـة تراثـنا عـلى أرضية مـختـلفة
أرضـيــة جتـمع بـ مـعـرفـة مـاضـيــنـا احلـضـارى والـلـغـوى وحـاضـرنـا
عـاش على ألـسنـة النـاس فمن هـنا وهـنا فـقط حتل إشكـاليـة الثـقافة ا
صرية وتـقل الفجوة بـ الثقافة الـوطنية " ثقـافة البسطـاء و "الثقافة ا
نـطق يكـون عـند سـماعـنا تـعلـمـة " ثقـافة األفـنديـة إذا أدركـنا هـذا ا ا
اء عنى خذوا ا مثالً لألغـنية الدارجة ألحـمد عدوية السح الدح إمـبو 

ـزرعـة وعـنـدمـا ـرج والـذى يـعـنى الـبـسـتـان أو ا مـرجى أى ادخـلـوا ا
ـصـريـون يـستـخـدمـون الـعبـارة لـلـسـخريـة من الـطـابـور الذى أصـبح ا
ـسـيـحـيـ الـعـبـارة يـسـجـلـون فـيـه بـيـانـاتـهم فـتـلـقف فـقـراء األطـفـال ا
وأصبحوا يـقولونها وهم يأخذون معونـات صحية واجتماعية من أدوية
عـنى القد فـأصبحت سـرجى تشير ومالبس من الكنـائس وحولوا ا
إلى أبو سـرجه " سيـرجيوس " ومـرجى تشـير إلى مـارى جرجس وما
يـقـدمه الـراهـبـات من خـدمـات عالجـيـة وإنسـانـيـة بـاحلـكـيم والـتـمرجى
الـذى يعـطى للـمريض حـقنـة وللـمحـتاج لـقمة  ولـكى يـشاركهـم أطفال
ـسلـم لـعبـهم أضافـوا " نفـسى أزورك يا نـبى " إلى آخره وال زال ا
هذا النـص منتـجاً حـذفاً وإضـافة ولـكن نشـير إلى أن هـذه الصـعوبة
التى تشكل عبرها النص جعلت أغلب الذين قدموا دراسات فى مجال
أغــانى األطــفـال الــشـعــبــيـة لــيس لــديـهـم قـدرة عــلى فــهم الـتــركــيـبــيـة
سـتـخـدمة فى هـذه األعـمـال فتـعـامـلوا مـعـهـا وكأنـهـا طلـسم فـتـركوا ا
ـثل هـذه مـفـتـاح الـنص ولـم يـقـدمـوا أى تـفـسـيـر مـقـنع أو غـيـر مـقـنع 
العبارات أو الكلمات وكان هذا مأخذاً كبيراً على دراستهم   فأغانى
األطـفـال البـد أن تـفـهم فى إطـارهـا الــتـركـيـبى والـتـراكـمى فـمن هـنـا
سلم فى مصر تتكشف احلقائق وال يصبح غـريباً أن نرى أطفال ا
يستـقبلون شهر رمضان الـكر بعبارات كنسية فـعندما يقولون " حلو
يا حلو " فكلمة حلو من كلمـة حلول القبطية والتى تعنى تهنئة ومباركة
وهى مـا نـقولـهـا فى لـغـتـنا الـيـومـيـة حـلولـى أى يا هـنـايـا وكـذلك نـقول
ـعــنى فـرحـتى حاللـى باللى فـالــكـلـمــتـ من الـلــغـة الـقــبـطـيــة وباللى 
ـعـنى يـا هـنـايـا  يـا فـرحـتى وهـنـا أحب أن أشـير أن وحـاللى باللى 
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وهذا الطرح أيـضاً يجـعلنا نـتعامل مع هـذا األدب بال محدودية أو
شـكلية أو إطاريه ونـتعامل معه بتداخـلية " حذف وإضافـة "وبتراكمية
فـأى أدب يـشـبه تـمـامـاً األرض التـى أنـتـجتـه كـمـا يشـبـه مـنتـجـى هذا
ــا حتـمــله هــذه األرض من تـاريخ وجــغـرافــيـة فــنـوع األدب أرضـهم 
األكل يـكـون مـزاجـاً لـشــعب دون غـيـره والـنـهـر يـكـون ثـقـافـةً وهـنـا ال
نـتج الـثـقافـى عبـر سـياقه أتـطـرق إلى مكـون إثـنىٍّ أو عـرقىٍّ بل أرى ا
ـيدانى الـذى عُـرض فـيه وأطرحه كـمـا هـو بتـراكـمه وتـداخالته سواء ا
كانت  تـتـفق أو تخـتـلف مع ما هـو سـائد فى الـبحـث من حتديـد شكل

وإطار.
ـاذج مـنـهـا قـصة الـبـتـول وسـيـرة مـارى جرجس وقـد  اخـتيـار 
وبنت الـسلطان ومـجموعة من الـترانيم واألغـانى الشعبـية كما تـطرقنا
صرية لعلنـا بهذا الطرح نكون قد إلى األقبـاط فى األمثال الشعبيـة ا
أجـمـلنـا الـصـورة لنـقـدم بذرة فى مـسـلحـة شـاسعـة اسـمهـا الـفولـكـلور

القبطى ولكن مشوار االلف ميل يبدأ بخطوة.  
قصة البتولقصة البتول

نياوى للراوى: مكرم ا
الراوى: جرس الكنيسة ضرب واتمخطروا الزوار 

والعدرا هلت عليهم وبانت األنوار
و«عمَّانوئيل " فى السما نور كما األقمار

 "كلمة قبطية تعنى الله معنا " 
بشرى لكل البشر إسالم مع أنصار                   مسيحي

يا عبد قوم وانتبه وعمل حساب يومك 

عنى واضح وال يـحتاج لـسخريـة متعـلمة " لـلطفل الـعطشـان فيكـون ا
ـنـطق مقـلوب فى غايـة اجلـهل " ال تعـرف ثـقافـتهـا الـوطنـية وتـتـعامل 
ترى فيه الثقـافة جهالً وترى جـهلها ثقـافة " إنها حقـاً سخرية األقدار
وذجـاً آخر من أغانى األطـفال الـشعبـية فـفى سبوع " واآلن نعـطى 
الـطفل نغـنى جميـعاً حلـقاتك برجـاالتك وكلمـة حلق القـبطية تـعنى حلق
أو دبلة أما بـرجاالتك فتعـنى يوسع فى رجليك وتـمشى بسـرعة فيكون
ــعـــنى واضح " بـــرجــاالته حــلـق دهب فى ودانـــته " آمــا آخــر هـــنــا ا
النـماذج فى أغانى األطفـال هو " يا مطـرة رخى رخى فكلمة رخى فى
اللغة القبطية تعنى يغسل أو ينظف حسب النطق القبطى البحرى أما
فى الـنــطق الـصـعــيـدى أو اجلـنـوبى روغـى وتـسـتـخــدم أيـضـاً " يـرغى
الصابون " أى يغسل أو ينظف بالصابون  وكل هذا يجعلنا نقول أن
األدب الـشـعبـى للـمـصـريـ يـشـبه شـخصـيـتـهم تـمـامـاً ألم يـنـتج هذا
األدب عبر هذه الشخصية عـبر هؤالء الناس البسطاء الذين يجسدون
فى جـذورهـم الـتـاريـخــيـة الـصــورة الـكـامـلــة لـلـوطن بــهـذه الـتـركــيـبـيـة
صـرية والـلغـة اليـوميـة تشـكل هذه أثـورات الشـعـبيـة ا العـبقـرية?! فـا
عرفة الثقافة صرى إال  كن تفسير األدب الشعبى ا التراكمية وال 
ة صـريـة القـد والـلغـة التـى أنتـجـته ومن هنـا نـرى أن معـرفـة اللـغـة ا
ـصرية ومـفتاح ـعرفـة الثقـافة ا بخـطوطهـا الثالثة هـى نقطـة االرتكاز 
هم جـداً أن نقـدم فى جزء صـرية ولـذا وجدنـا أنه من ا الـشخـصيـة ا
ستخدمة ة ا صرية القد من هذا البحث معجم صغير عن الـكلمات ا
ـا قـدمنـاه فى كـتـابنـا شم الـنـسيم فى الـوجدان الـنـفـسى وهـو أكبـر 

والذى وجد استحساناً لم أكن أتخيله.  
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ما دارك برضوا فى أسيوط 
 أزورك وارجع مبسوط 

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا  اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الــراوى: دا يوسف ما كان  خايف 

 ولبطنك ما كان  شايف 
 والله هو العارف

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة  سيح..  يا أم ا اجملموعة:  يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الراوى: جنينه خضرا وجالها مالك الرب بشَّرها" 

ة ومالك الرب بشَّرها   العدرا نا
  وجالها يا مر و بشَّرها قال لها " 

  "جالت" أنا احمل ازاى                               قالت  
  وأنا بكر وعروسه 

  وعرضى زى احلرير 
  وال يدخلوش سوسة  

 ..................
نظر   يا بهية فى ا
ظهر   ووديعة فى ا

 عايزينك ليلة السنة تظهري 

واللى انكتب فى األزل الزم تراه يومك 
وم يلومك ما دام ربك عليك ستَّار 

 ................
كانت مخطوبة لواحد بار 

واسمه يوسف النجار  
ياللى حملتى عليه العار 

إنت شريفة 
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا يا أم ا
عجزات  الراوى: غريبة فى ا

يا عدرا ما ب البنات 
وابنك رب السموات 

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة  سيح..  يا أم ا   اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الراوى: وحيده من دون جنسك 

 ونولتى رضا ربك 
 وأصبح يسوع ولدك 

إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة  سيح..  يا أم ا اجملموعة:  يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الــراوى: يا اللى ديرك فى سمالوط 

±π± ±π∞

https://coptic-treasures.com



π∑

وصورتك فى أعلى كمال 
إنت شريفة

سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا
سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا

الك بالليل  الراوى:  وجاله ا
 وكشف له كل دليل 

 يا اللى جمالك ما لهش مثيل 
 إنت شريفة

سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا  اجملموعة: يا أم ا
سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
 وخليكى ماشية يا مر وسط اليهود بثبات 

.. آه.. آه.. يا ليل   يا مر
 ......................
 حملتى برب القوات 
 وماشيه بكل سبات 
 يا ست كل البنات 

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا  اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الراوى: يا مر ما حتزنيش وإنت بكر معروفة 

 ومهما يقولوا عليكى برضوا فى األزمان معروفة 
 .....................

إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا  اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
ا ظهر فيها احلمل خدها يوسف وسافر   الــراوى: و

 على مصر 
 وهى ماشية تملى الهنا بيدوا 

سيح كان احلمل يشيل ويحط   وهى شايله ا
 على يده 

ديحة وبعدها   دا أنا هاجولك قبل ا
رار  يه جابوله ا  أشتهى ا

 على عود الصليب بيده 
سيح نزل ماسك   العدرا وقعت ا

 الصليب بيده 
 ...................

 الشمس ويا البدور 
 بتعطى حرارة ونور 

 وإنت كلك عطور  
 إنت شريفة

سيح.. إنت شريفة  سيح..  يا أم ا اجملموعة:  يا أم ا
سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا

 الراوى: إنت حوزتى كل اجلمال 
والشكل مع الدالل 
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سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا يا أم ا
الراوى:  وجم تالتة من اجملوس 

 ساجدين خلالق النفوس 
 وأمه ويوسف جلوس 

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة:  يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الراوى: وهيروديس احلقير 

 دبح ليه كل صغير 
 وطفلك دا كان اجلدير 

إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا يا أم ا
الـراوى: ( رايـحـ يـودوا لـلــمـسـيح لـبـان وذهب ومـر.. وده يـشـيـر
لثالث أقـانيم.. قـال لـهم ظهـر جنم فى السـمـا فيه مـلك اتولـد  يا ريت

تروحوا وإنتم راجع تقولوا لى 
 ...............................

دبح الطفولة عشان يقضى عليه يا ناس 
عمل عمايل زى اللى بَنَا وعال ومعملش حساب ألساس 

أول ما وصلوا اجملوس وسجدوا لسيدى 
 .....................

مـا كـنش فـقـير عـشـان يـتـولـد فى مـزود بقـر بس هـو أتـولـد عـشان

وشيلتى كل األكاليل 
 باب الفرح والتهليل 

 يا أم عمَّانوئيل 
 إنت شريفة

سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا  اجملموعة: يا أم ا
سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا

الراوى: وناده إلى " اليصابات                      خالة مر
ات                               جمع مر ر  إلى أعلى ا

 بتدعى كل البنات 
 إنت شريفة

سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا
سيح سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا

ؤدب الزم يحترم أبوه و أمه  الراوى: الشاب ا
عشان يرضى عليه ربنا الزم يرضى أبوه وأمه 

عمدان   تعالى شوف الطفل ا
 ركع وهو فى بطن أمه 

 ............
 وجالسه فى " مزود " حقير                      حظيرة

 وال فرش وال سرير 
 وضعت فيه اجلدير                               القدير

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا
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وم يقول ع اللى راح هيرجع للزمان تانى 
 ......................
 وماشيه ب اليهود 
لوك   معاها ملك ا
 وأصله ابن داود 

إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الراوى:  إنت حسن اجلمال 

 دا الشكل مع الدالل 
 وصورتك فى أعال كمال 

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا
الراوى: وضعت يسوع يا ناس مزود األبقار 

سيح يا ناس قام خلى الليل نهار   ظهر نور ا
 ..........

ـا رجع وأ (  أخــذت الـصــبى ويــوسف الـنــجـار ونــزلت مـصــر و
الرسالة قال لتالميذه بشروا باسمى) 

 ..........
  دا أخت إليعاذر قالت له لو كنت هنا 

  قال: مالك 

يعلم الناس التواضع) 
 ...................

ر شربتيه  وكاس ا
وكالم الناس دا شوفتيه 

ويسوع إنت ولدتيه
إنت شريفة

سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا  اجملموعة: يا أم ا
سيح سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا

الراوى: ومشيه فوق اجلبال 
 دا فى الصخر والرمال 

 وشايله ملك اجلمال 
إنت شريفة

سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا اجملموعة: يا أم ا
سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا  يا أم ا

الراوى: حامله ملك السالم 
 وشايله جوز احلمام 
 وشوفتى كل اآلالم 

 إنت شريفة
سيح.. إنت شريفة سيح..  يا أم ا  اجملموعة: يا أم ا

سيح  سيح..  يا أم ا سيح..  يا أم ا   يا أم ا
الراوى: وماشيه ب اليهود بتسمع كالم تانى 
 وكل ما يخلُّصوا مَعيرة يجددوا الكالم تانى 
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...............
( قال يا سـيد إن عشـت أعيش معـاك وان موت أموت مـعاك  قال

له: دا من حنكك مش قلبك) 
 ............

وقالت يا يوحنا األرض اتزلزلت 
قوم شوف لى ضنايا ابنى 

أنا بنيت وعليت وجاه البخت عيَّبنى 
األرض ازلزلت يا يوحنا 
إياك صلبوا ضنايا أبنى 

 اللى انحسب انكتب واللى انكتب 
 جسموه واللى " جروه" العوازل                  قرأوه

 جانا من بعيد حسبوه 
 يوحنا رجع جلَّها يا مر 
 دا ضى العيون صلبوه  

 وراحت عند الصليب تنوح الطاهرة  
 تقول من بعدك إنت يا ضنايا 

 وأنا عايشة فى نار وعذاب 
 من بعدك إنت يا حاشيا 

 م يفتح عليا الباب 
 بالزمة يا جنم تصحى معاى سالينى 

 واسهر معاى ولو ساعت سالينى 
 من بعدك إنت يا ضنايا 

قالت: أخويا مات 
  قال ارفع احلجر وقال للعاذر هلومَّا خارجاً 

شى    قام من التراب 
  مريض على بركة سلوان 

  قال له شيل السرير وامشى 
  ذكا العشار كان قصير القامة 

  قال له خد اخلالص وامشى 
  البار عشان يخلص السامرى 
شى   ست ساعات على القدم 

رض تمشى  سته نزيفة الدم بريت من ا   
  دول مسكوا الزانية وقالوا له

  يا سيدى امسكت بذات الفعل 
..........

  ( قالهم من كان منكم بال خطيئة
  يرميها بحجر.. كان اللى يشوف خطيئة 

شى ينكسف)  سيح و   يسيب ا
............

  يهوذا باع وراح قبض الثمن تانى 
  أقول كالمى عشان الناس تفكرنى                  (تفهمنى)

  وكل ما نسى يا صاحبى إنت تفكرنى 
  دا قال لواحد من التالميذ قبل 
  صياح الديك تلت مرات تفكرنى
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منك ها روح ف يا سارق من عينى النوم 
وقضيت شبابى فى شقا مفرحتبوش وال يوم 

واللى ضحك يوم على طول الزمان يبكى 
يا اللى معاك اآلالم سيب االلم اهلك 

مش معنا وإنت مبسوط كانوا يجروا عليك اهلك 
ا رمح اجلنيه مفيش مخلوق عاد اهلك  و
تشكى تقول ايه مادام متروك من اهلك 

واعظ عقلك   قصه وكانت للعدرا تنور با
يا ليل.. يا ليل 
قراءة فى النصقراءة فى النص

يـبــدأ الـراوى بــدايــة مـســرحـيــة تــشـبه الــدقــات الـثالثــة لــلـمــسـرح
وال الـكالسـيـكى من خالل تـعـبيـره جـرس الـكنـيـسـة ضرب واخـتـار ا
الـســبـاعى لـكى  يـعـطـيه حـريـة مـوســيـقـيـة يـصـنع من خاللـهـا حتـوالت
مـقـامـية يـنـزل من خاللـهـا حتـى يسـلم ويـنـهى عـلى مقـام بـيـاتى الـنواه
ـقــام  فى اجلـمـلــته اإليـقـاعــيـة لـفن فـيــسـتـطــيع االسـتالم عــلى نـفس ا
وروثة " سلم عالى " فاللحن ستوحاة من اجلملة ا التالتات بنعامتها ا
ـوال يـسـلم لـلـجمـلـة اإليـقـاعـية ـتـبع يـبـدأ با األصـلى ٤/٢ والـتكـتـيك ا
سيح " ويعود مسـتخدماً الكورال فى ختام اجلمـلة اإليقاعية " يا ام ا
ـبتكرة صـنعت فى حد ذاتـها لونـا لم يكن معروف فى وهذه الطـريقة ا
الـقـالب القـصـصى الصـعـيدى الـذى يـخضع لـفن الـتالتات مـثل أعـمال
حفـنى أحـمـد حـسن بل هـنـا جـمع بـ قـصـة الصـعـيـد وقـصـة الـدلـتا
عـروفة بقصة الريف ولـذ لم يعتمد شكالً واحـداً للموال بل تنوع فى ا

م فى الدار يسالينى 
ات يودوا العطور  ر  راحوا ا

 جليوا القبر مهجور 
 ومبهدل الدبالن 

دى عاله   أسمع كالم عالى شرط ا
 واللى  " يعانى *  الشهدا يربوله                        يشاهد
 فى اجلليب "عاله"                                     مرض

اختاره رب السما على سابع كوكب عاله 
 روح يا نسيم الهوى وصل سالم رايح 
 ياللى بنيت وعليت تبنى ليه ع الرايح 

 أنا ال افرح للى يجى وال ازعل فى الزمان 
 على الرايح 

 الدنيا هى كده ساعه  تبحتر وساعه تلم                 تبعثر 
 واجلرح اهو طاب مش باين له عيون ما تلم 

 على ناس أماره وكانوا فى الزمان بتلم 
 يا ليل.. يا ليل يا ليل 

بتلى يبكى                 ثقب به  غليون  "وسكب"  به ساب ا
 والدمع نازل على كرسى اخلدود يبكى 

ندره بعد الغندره يبكى   عامل فراشه فى ا
 دنيا غداره تدى كل واحد يوم 

 من يوم ما مشيوا حبايبى وأنا قلت حرام يا نوم 
أنا البسهر أرتاح وال بنعس يجينى نوم 
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ومدى األلم النـفسى عليها فى أنـها كيف حتمل وهى بكر ونالحظ أنه
ـوال كى يـتيح له االنـتقـال ب مـقـام الصـبا ومـقام بـياتى اخـتار هـنا ا
النـوه وبحق استطاع أن يعـبر عن هذا التناقض الـنفسى الذى يجمع
احلـزن والـفرح ويـسـتـمر فى ذلك حـتى ظـهـور احلمل وشـهـامـة يوسف
النجـار والسـفر بـها إلى مـصر ثم يـعود فالش بـاك ليـتحـدث عن نظرة
الـيــهـود لـهــا مـؤكـداً عــلى مـجــمـوعه من األفــكـار االعـتــقـاديـة أهــمـهـا
ـان إلى صـابـات خـالـتهـا وزوجـة الـنـبى ـسـيـح وإ مـعـجـزات الـسـيد ا
زكـريـا ووجـود مـدافـع عن هـذا أمـر إلـهى الـذي ال دخل لـلـعـذراء فيه
سوى أن ربهـا اختارهـا لتنـفيذه ثم يـدخل فى تفاصـيل الوالدة وكيف
أنهـا تمت فى مـزود أى حظـيرة دون جتـهيزات مـن أى نوع وفى هذه
األثناء كـان اجلمهـور متأثر جـداً لدرجة أن بـعض النسـاء كانت تبكى
ولـكن بـذكـاء عـاد لـيـتـحـدث عـن قـصـة اجملـوس الـثالثـة الـذين سـجـدوا
للطفل فأخرجهم من احلزن ثم وصف هيرودوتس باحلقير ألنه أصدر
عاناة التى تعرضت لها العذراء أوامر بذبح كل طفل صغير ويفـجر ا
من عـيون وكالم الـيهود ومـع ذلك كانت متـماسـكة ألنـها تـعلم من هو
ــرار واأللم الــذى تـــعــرضت له ثم فى الــذى عــلى ذراعــهـــا رغم كل ا
صر والعودة مرة قدسة  مقطع نثرى صغير جداً ينهى رحلة العائلة ا
أخــرى بـعــد بـلــوغه الـرســالــة لـيــفـتح نــافـذة يــتـحــدث من خاللــهـا عن
وتى بـاإلضـافة ـرضى وإحـيـاء ا سـيح من شـفاء ا مـعـجزات الـسـيـد ا
رأة الزانية ثم سيح من ا واعظ لذكا العشار وموقف ا إلى احلكم وا
ـهـد لنـهـايـة العـرض بـحـديثه عن يـهـوذا الـتلـمـيذ اخلـائن الـذى سـلمه
عروف الثالثـ فضة ولـعب على اجلناس لليـهود وقبض عـليه الثمـن ا

وال احلـر الذى ال يـخضع إلى أى ـوال السـبـاعى وا ذلك حـيث قدم ا
قـالب ويـشبـه فيـمـا يـعـرف فى الـغـنـاء الـديـنى الـشـعـبى "بـالـشرح " أو
ـغنى بـدون استـخدام اإليـقاع وهـنا جنـد جذراً مـشتـركاً ب الكالم ا
صـرى سواء كان إسالمـياً أو مسيـحياً وهذا الغنـاء الشعبـى الدينى ا
سيـحية واإلسالم وذج ابعـد من ا يحـيل الغنـاء الشعـبى الديـنى إلى 
ــصـريـة ورثـة كـمــا هـو فى الــغـنـاء الـكـالسـيـكى الــديـنى فــالـكـنــيـسـة ا
ـصريـة لقراءة ـة الرسـميـة وكذلك الـطريـقة ا صـرية الـقد ـوسيـقى ا ا
ضمون القرآن الكـر مثل بياتى مصطفى إسمـاعيل أما من ناحية ا
ـعتـقـد الـشـعـبى الـركيـزة األسـاسـيـة لـوحدة فـعـبـر الـراوى عن وحـدة ا
سيحي بل الوطن من قوله إن هذا التجـمع من الزوار ليس خاص با
هو احتفال عام تشارك فيه كل األمة " إسالم مع أنصار " فى جو من
الــروحـانــيـة ســوف تــتـجــلى فـيـه الـعــذراء بـأنــوارهـا فى رحــاب الـروح
وعظة تؤهلهم للدخول فى قصة لها القدس ولذا يتناشد احلاضرين 
قداسه هى قصـة البتول والتى تقول إن الـعذراء مر كانت مخطوبة
لـلـبـار يـوسف الـنـجـار فـيـقـدم الـشـخـصـيـة الـثـانـيـة من الـشـخـصـيـات
الرئـيسـيـة لقـصته وهـو يوسف الـنجـار وهى تـمثل جـانب من جوانب
اخلـيـر داخل هذا الـعـمل ثم يـكمـل مسـيـرته الـقصـصـية بـالـتـنبـيه غـير
ـبـاشــر عـلى جـمـهـوره أن صـاحـبـة الـقـصـة لـهـا مـعـجـزات وأنـهـا أم ا
ـرددة للجـملة الـرئيسـية للـقصة سيح وتـؤكد ذلك اجملمـوعة ا السيـد ا
سـيح» ثم جنـد الراوى يـخـرج من االسـتهالل الـطـويل نسـبـياً «يـا أم ا
بتـوصيف أكـثر دقـة حلادث احلـمل وكيف أن مالك الـرب بشـر العذراء
بـهـذا احلـمل ويـنـتـقـل بـكـامـيـراته إلى أثـر هـذه الـبـشـرى عـلى الـعـذراء
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الشـام واليـمن / إن الغـريب غريب األصل والـنسب.  ويـخرج من هذا
الـتناص إلى تـناص آخـر من خضرا الـشريـفة عنـد «من يوم مـا مشوا

احلبايب وما بعده أما فى خضرا الشريفة فيقول: 
كـام مــره يــا جنم وإنـت تــغـيـب عن عــيــنى / ال بــســهــر ارتـاح وال
نام عيـنى / والله فراق احلبايب كان غصب عن عيتى / الخ يشوف ا
فهذه الـبكائـية تـستمـر معه حـتى يعلن عن انـتهـاء القصـة وأن الغرض
مـنها إضـاءة العـقل ونحن نفـهم أنه ال يدعى أنه يـقدم مـفهوم تـنويرى
ـا حدث فـقط ولـكن هذا ـثـقف بل يـقصـد أنه يـذكـر النـاس  ـعنى ا بـا
ـسيـحى يطـرح أمامـنا عـدة نقاط النـوع اخلاص بـالقـصص الشـعبى ا

هي: 
١- لـقد كـان تـصـور الـباحـثـ الـسـائـد هو أن الـقـصص الـشـعبى
ـوروث العـربى اإلسالمى وقد كشف الحم البد أن تـمر با والسيـر وا
وروث عربى أو يدان عـدم صدق ذلك فهـذه القصـة ال عالقة لهـا ال  ا
قوالت التى ا يجعلنا نـشك فى كثير من اجلمل اجلاهزة وا إسالمى 

وصلت إلى حد البديهيات. 
ـاضـية  يـدعـونا إلى  أن نـدقق فى كـافة ٢- ما سـبق فى الـفـقرة ا
ــكـونـة ــعـنى اجلـيــولـوجى  " ألن هــذه الـطـبــقـات هى ا الــطـبـقــات " بـا
ـراحل الـتى مـرت عـلى ـصـريـة كـمـا أن دراسـة كـافـة ا لـلـشـخـصـية ا
ـصـريـة فأخـذتـه وما ال مـصـر تـدلـنـا عـلى مـا تـوافق مع الـشـخـصـيـة ا

يتوافق فلم تأخذه. 
٣- هـذه القـصـة لم تـعـتمـد أغـلب الـشـكل الـقصـصى فى الـصـعـيد
ـعتـمـد عـلى فن الـتالتـات بل كـشفت عـن تنـوع شـكـلى بـ الـتالتات وا

عنى تفهمـنى وتتذكرنى وذلك حتى يستطيع من خالل كلمة تـفكرنى 
وال الـطويل الـذى يغلـب عليه مـقام الـصبا ـؤلم وا الدخول لـلمـشهد  ا
فـجاء كـعدودة أم عـلى ابـنهـا من خالل احلوار بـ مر ويـوحنـا وقلب
األم التى شـعرت بـأن زلزاالً هز الـكون حولـها وأن ابـنها فى خـطر ما
ا ـهد الراوى  شـهد القادم وكـأنها تراه  ثم  بعده خطـر بل قررت ا
سيح عليه سيقوله يوحنا بأن يذكر أن هذا هو القدر الذى كتب على ا
السالم  وهذا ما قرأه العوازل وعـندما عاد يوحنا أكد حدث السيدة
مر عـليها السالم وراحت لتـراه مصلوبا وصورهـا هنا كأى أم ثكلى
غـدور فتـردد أنهـا من بعـده فى نار وعـذاب موته تنـوح على ولـيدهـا ا
وهذا لـيس مـوقفـا ديـنيـا بل هو مـوقف شـعبى بـحت حـيث إن األديان
حتث على الصبـر والسلوان والتسلـيم بقدر الله عز وجل ويدل ذكرها
من بـعدك إنت يا حشـايا م يفتح عـلىَّ الباب على شدة لـوعتها وقربه
مـنـهـا حـيث ال أحـد يـرعاهـا سـواه وقـد اسـتـخـدم الـراوى الـفـاظاً من
ـصرى تـطلـقها األم عـلى ولدهـا مثل يـا ضنايـا أو يا حـشايا التراث ا
وحش ألن من وتقسم بالـنجم أن يسهر معها يـحدثها فى هذا الليل ا
كـان يحـدثـها ويـفـتح عـليـهـا بـاب الدار لم يـعـد موجـوداً ثم يـنـتقل إلى
ـسـيح لـلــقـبـر فـلم يــجـدوه بل وجـدوا الـقــبـر مـهـجـوراً ذهـاب أحـبــاب ا
وقمـاش الـكفـن مقـطع وهـذا ألن رب السـمـوات رافعه ثم جنـد تـناص
واضح ب جملـته التى تبـدأ بروح يا نسـيم وب النص الـشعبى الذى
تـنسـبه اجلماعـة الشـعبيـة إلى على زين الـعابدين بـن احلس ويـقولون
أنه يصف حـادث كربالء ويقـول النص / روح يـا نسيم الـصبي بـلغهم
سالمـى / وسالم من فوق سالم تـابع سالمى / لـيس الغـريب  غريب
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ـنـطـقة فى الـبـحث سـتـسـاعـد على حـل كثـيـر من الـغـاز أو فك شـفرة ا
ـصريـة كما أنـها ستـساعد عـلى فهم الـكثيـر من العادات الشخـصية ا
صـريون وأيـضاً الـلغة ارسهـا ا والـتقالـيد والـطقـوس الشـعبـية التـى 
ارسـتهم الـيوميـة واحتـفاالتهم ـصرين فى كافـة  التى يتـحدث بـها ا
ـارساتهم بل وأنـتجـوا بها آدابـا وفنـونا سواء شـعبـية أو دارجة أو و
رســمــيــة فى كــافــة اجملــاالت شــعــر وقــصــة ومــســرح وروايــة ودرامـا
تلـفزيـونـية وإذاعـية وغـناء وخالفه أال يـسـتحق كل ذلك مـعرفـة اجلذور
الـلـغـويـة الـتى انـتـجت لـغـة هـذا األدب وهـذه الـثـقـافـة? أال يـسـتـحق أن
نعرف مـا نتكلم به من كـلمات ونـعرف معانـيها وأصولـها بدالً من هذه
الـقـطيـعة الـتى تـنشـأ عـنهـا ثـقافـتـان ففى احلـقـيقـة هـناك ثـقوب داخل
عـاصرة نـتيـجة انـفصـالـها عن مـاضيـها وهـو ليس صـريـة ا الثـقافـة ا
ـارسه بـعـاداته وتـقالـيـده ولـغته ـعنى بـل واقع معـاش  مـاضٍ بـهـذا ا
ـهم أن هـذه وهــذا مـا سـنــوضـحه فى اجلـزء اخلــاص بـالـغـة  ولــكن ا
صرى بشكل ونسق نطقة ودراساتها ستساعد على قراءة التاريخ ا ا

متصل كما يتيح للفولكلور أن يكون مرآة عاكسة لقراءة التاريخ.  
٧- يـظـهــر الـنص مـشـاعـر األمـومـة احلـمــيـمـة بـصـرف الـنـظـر عن
صـرية التى إطـاره الديـنى فهـذا التمـسك يعـود لطـبيـعة الـشخـصيـة ا
نشأت وتربت فى ظل حضارة شمـسية لعبت فيها األم الدور الرئيسى
عكس اجملتمـعات القمريـة التى تكون الـسيادة فيـها للذكر أو األب بل
صرى هو أول مجتمع فى الـعالم قدم عيداً لالم  قبل أن إن اجملتمع ا
صـريون بـعيد تعـرفه اجملتمـعات احلـديثـة بآالف السـن فـقد احـتفل ا
ــة حــتى أواخــر عــهــد األم كــعــيــد مــقــدس ابـــتــداء من الــدولــة الــقــد

وسيقى.   وال بأنواعه وهذا ساعد على التنوع ا وا
٤- ال يـعرف كـثـيـر من بـاحـثى األدب الـشـعبى عـن وجود أدب من
هـذا الـنوع وقـد اكـتـشـفت ذلك بـنـفسى عـنـد الـدخـول فى هـذا الـبحث
والـسـؤال عن دراسـات ســابـقـة حـتى يـتم االطالع عـلـيـهـا ولم يـفـيـدنى
والد سواء كـانوا مسلم أو ن يـذهبون إلى ا سوى بـسطاء الناس 
الحم مسـيـحـي  ولم أكن أتـوقع هـذا الـكم من القـصص والـسـير وا
ـدائح والتـرانـيم  أنه كنـز من كـنوز مـغـارة على بـابا ال يـتـطلب من وا

الداخل له سوى أن يقول " افتح يا سمسم ". 
الحم من صـعـيـد ٥- وجــدت أن أكـثـر رواة الـقـصص والـســيـر وا
نـياوى أما من يقدمون مدائح نيا ويفضلـون أن يلقبوا با مصـر من ا
وتـرانـيم من بـحــرى والـصـعـيـد عـلى حــد سـواء  كـمـا تـوجـد أصـوات
ـديح اإلسالمـى بل هـنــاك أحلـان مــشـتــركـة بل نــسـائــيـة مــثـلــمـا فـى ا
نـاطق التى تـمس جوهر ونصوص مـشتـركة بهـا تغـيرات طـفيفـة فى ا
صرى عبد ا العقائد وهذا كله يفتح أبواب جديدة للغناء الدينى من ا
القد حـتى اآلن ألن جذر هذا الغـناء مشـترك سواء الـكالسيكى منه

أو الشعبى.   
٦- يـعرفـنـا هذا الـنص وغـيره عـن وجود أدب شـعـبى قبـطى كـما
يـعـرفـنـا هـذا الـبــحث بـشـكل عـام عن وجـود فـولـكـلـور قـبـطى وهـو مـا
سـيطـرح أمام الـبحث أفـاقاً جـديدة لم تـكن مطـروحة من قـبل كما أن
فقودة ب مصـر الفرعونية نطقة فى البـحث ستكشف احللقـة ا هـذه ا
ـعـنى آخر هـو أن نـرى تـاريـخنـا كـتـلـة واحدة ومصـر اإلسالمـيـة أو 
بـدالً من أن نــراه أجـزاء مـبـعـثــرة ال عالقـة بـبـعـضــهـا الـبـعض  فـهـذه
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وال فيش غيرك على بالى 
 ابدأ بسم الله ربى 

 من فكرى وضميرى وجلبى 
 واسيب " اجلول  من عندى 

 لوصف فخر الشجعانى 
اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

إنت كنزى وراسمالى 
 وال فيش غيرك على بالى 

الـراوى:  (احكى يا تاريخ زمـان عن فارس بطل هـمام اللى خلص
بنت السلطان وجناها من شر الثعبان

عـجـزات واخلطـابـة على صـبرك اشـهدى يـا مـيت دامسـيس عـلى ا
انك وعلى شجاعتك يا أمير الشهدا يا مارى جرجس يا بطل)  وإ

أصل احلكاية يا أهل احلق 
 فى بيروت كان نازل نهر 
 يشبه نهر النيل فى مصر 

  يسجى  الناس والغيطان      يسقى
 كان موجود ع النهر يا هوه 

لعون    جاه وسكن فيه ا
 ودخل فى بطن"  السلعون       الثعبان 

إبليس مخالف الديانى 

الـبـطـالــسـة وقـد ورد عـيـد األم والــنص عـلـيه فى أكــثـر من بـرديـة من
ــوتى  وخــاصـة كــتــابى آبى ونــيـســتى فــقـد اخــتـار بـرديــات كــتـاب ا
ـصرى لعيد األم آخـر شهور الفيـضان عندما تـكون األرض اخلصبة ا
معدة لـبذر الـبذور وهـو شهر هـاتور أو حـتحور تـعبـير عن ربـة اجلمال
ومعـنى " حت - حور " مرضعة اإلله حـور كما اعتبـروا تمثال إيزيس
الـتى حتـمل ابـنــهـا حـورس رمـزاً لـعـيـد األم فــيـضـعـونه فى غـرفـة األم
ـقدمة لألم فى ويـحيطـونه بالزهـور والقرابـ ويضـعون حوله الـهدايا ا
عـيـدهـا الـذى يـبـدأ بـاالحـتــفـال به مع شـروق الـشـمس الـتى يـعـتـبـرون
نـورها وأشعـتها رسـالة من إله الـسماء لـلمشـاركة فى تهـنئتـها  وهذه
ـصـريـون والتى ـسـيـحيـون ا الصـورة إليـزيس هى الـتى اسـتـوحاهـا ا
ـسـيح وكــمـا بـقـيت هـذه نــرهـا لـصـورة الـعــذراء وهى حتـمل الـســيـد ا
ـصـرية كـنمـوذج رائع لـلحب الـصـورة فى وجدان اجلـمـاعة الـشعـبـية ا
ـقـدس بـ األم واألبــنـاء والـعـكس  ولـذا جنـد كم مـا ورد فى األدب ا
الـشـعــبى عن األم كــمـا كـبــيـرًا جـداً يــتـنـاسـب مع حـجم هــذه الـعالقـة

قدسة.   ا
 سيرة مارى جرجس وبنت السلطان   سيرة مارى جرجس وبنت السلطان  

نياوى" للراوى "ماهر ا
الراوى:  

مالى بالدنيا دى مالى 
 " جلبى " حبك يا رومانى      " قلبى "

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 
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هاتوا عروسه النحيادى 
  أشوفها جوام باعيانى      عينى  

اجملموعة:  مالى بالدنيا دى مالى 
  جلبى حبك يا رومانى 

  يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: أشوفها بعينى وأتبعها 
يه ما عدتش أقطعها   وا

 وقعد مدة يتبعها ياخد أعيانى    من األعيان    
 كل سنه يدولوه عدرا 

البس خضرا   مكسيه 
 وادى السنة ذات القرعة 

  وقعت على بنت السلطانى  
اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى  
الراوى: قتيل وغراه أهل الشورى 

 قوم يا مالكنا يا غيورا 
 لبس بنتك أحلى مالبس 

نزلها للثعبانى 
لك وأهل بيته   حزن ا

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى

الراوى: كل سنه وفى أول شهر 
 كان الشيطان يسكن فى النهر  

 "  تبجى* الناس فى حزن "وجهر  " تبقى  قهر   
يه يا اخوانى    وسد ا

  كل سنه عادى ومعتاد  
يعاد  لعون نفس ا   ييجى ا
  ينزل فى النهر يا أحباب 
اء ع الغيطانى     يسد ا

اجملموعة:  مالى بالدنيا دى مالى 
  جلبى حبك يا رومانى 

  يا صاحب السيط العالى 
  إنت كنزى وراسمالى 

يه بلسانه   الراوى يسد ا
  والناس جدامه عطشانه        قدامه " 
  وكانت خايفه  اجلوم          القوم " 

  من صرخته فى الوديان 
  وكان بصوته بينادى 
  أنا بطل هذا الوادى 

≤±± ≤±∞

https://coptic-treasures.com



±∞∑

صرخ وقاله يا جارى جريوس 
 يا صاحب الندهة يا مأنوس 

 أحلفك بسم القدوس 
 تنقذ بنتى يا نصرانى 

  اجملموعة:  مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

الراوى: صاحوا اجلميع  تطلب 
 وم غير األصنام يغلب 
 وادى النيران ليها نعبد 

 ونقدر على الثعبانى 
 قال انادى للمأنوس 
 بطل واسمه جارى 

 شاهد موالنا القدوس 
 شاهد اخللق يا أخوانى 

 اجملموعة:  مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

الراوى: قالوا له من هو جرجس 
 اللى تناديه هنا فى اجمللس 

على نزول بهجة قلبه 
 والقصر برضوا يا أخوانى 

 من شر سم الثعبانى 
اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى  
الراوى  قال يا اكابر مابنتى 

لكتى   تعالوا خدوها و
 واعفوا عنى وعن بنتى 

 ما لقوش غيرها باألعيانى 
 وقالوا يا ملك ما عاد ينفع 

ذكور م غيره يدفع   وا
 بنتك ما عادات ترجع 

 قوم نزلها للثعبانى 
  اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى  
لك سامع سُمعة  الراوى:  كان ا

عن بطل سريع الندهة 
 اسمه جرجس الرومانى 
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الراوى: قوم يا ملك هيا واسعى 
 هات العروسة كده بسرعة  

 بقى لنا من األيام تسعة 
ية خدها الثعبانى  وا
 مغص علينا تسع أيام
 وإحنا فى ذل وهوان 

 من موت الزرع فى العيطان 
اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى  
واشى ملجيه (ملقية) الراوى:شوف ا

حتى اجلمال هنا مرمية 
ية شوف اآلالف ويا ا

والكل واقف عطشانى  
لك يأهل بالدى   قال ا

 ياعزوتى ويا خالنى  قولكم هذا قطع فىّ
 خدوا اشربوا يا أحبائى  

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

قوم روح لبنتك لبسها 
 نزلها للثعبانى 

 قوم للعروسة لبسها 
فاخر وأنسها   من ا
دينة وجالسها   بره ا

 عشان يشوفها الثعبانى 
  اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى  
لك طيب بكره  الراوى: قال ا

 حلسن فؤادى فى حسرة 
 ما عندى غير هذه العدرا 

 ال بنات وال صبيانى 
 عمرى اقضيه وأنا شايف 

 ومن فراق احلبايب 
 والعقل من راسى غايب 
 والنوم قليل وال يهنا لى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  
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يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى:  أنقذ وحيدة محسوبك 
 وال يأكلها الثعبانى 

 ورينى فيها شجاعتك 
 وحياة يسوع محبوبك 
  قالت البينية جيرونى 

  فى حضن أبويه وخبونى 
  بره البلد لتودونى 

  قلبى خايف م الثعبانى 
  اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى 
الراوى: أمانه يامه تخبينى 

  بره البلد لتودينى 
اذا يامه ولدتينى   

  يا حسرتى من الثعبانى 
 يامه اقتلينى باحلربة 

 يا أبويه ما تقوى الضربة 
 أنا نفسى أنزل التربة 

 وال أشوف وجه الثعبانى 

الراوى  ست احلسن يا أصحابى 
مقدرش أهنها (أذلها)يا أحبابى

وال اوضعها فى الترابى  
وال فى بطن الثعبانى 

 بنتى كما البدر الزاهى 
وحسنها زاهى وباهى 

وجللها يغور جاهى 
دا أنا محبوبى الرومانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: طلبتك أنا يا جرجريوس 
 يا صاحب الهمة يا مأنوس 

 أنا جيت لك طايع مخصوص 
تنقذ بنتى من الثعبانى 

 أنا فى حماك أنقذ بنتى 
 من قلب قصرى ومدينتى 

 أخدتك سندى وعونى 
 أجندها ليه يا رومانى  

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 
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ويشوف ضناهم نادرهم       " النادر  الوحيد " 
نازله مخصوص للثعبانى 

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
جلبى حبك يا رومانى 

يا صاحب السيط العالى 
إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: نظرة بيعينها الصبية 
الواسع تلقى البرية 
 نظرة وشافت حليه 
غالية قوى فى األتمان

راكب على األشهب فارس 
كالبدر لكنه عابس 

 وفى احلرير غرقان غاطس 
حلظة دخول البلدانى          "  البالد" 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: داخل وجاى لبها رامح 
  من فوق األشهب طامح 

المح  بعيونها شافت ا
 والسيف بيده أعيانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى:  قال ألمها لبيسيها 
 بنتك نفسى أحليها 

عند العريس وهوديها 
  أفرح وتشوفها أعيانى 
  ولبيسيها حله خضرا 
  كل الناس عليها نظره 

 ونزليها وال تخافى 
 وسلميها للرومانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى:  نزلت وهى تتمخطر 
دموع عيونها تتكسر 

وأمها بتتحسر 
كل الناس والديوانى 

وادى اللى كان حاضرهم 
يكتب غيابهم وحاضرهم 
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سلم عليها وطمانها 
 وضحكا يا أخوانى 

 قالت له سالمى عليك 
 يا سيدى أنا خايفه عليك 
 روح من هنا الله يهديك 

حلسن يأكلك الثعبانى 
 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى  
الراوى:  خد احلصان من هنا واهرب 

 وللثعبان أوعى تقرب 
  ياريت أنا أقدر أهرب 

  يا أخوات من شر الثعبانى 
  وإنت تعرف النسوان 

 ضعيفة قلوبهم يا منصان 
  ياريت لى أخ مثلك يبان 
 يخلصنى من الثعبانى

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى

وحربته فى ايده اليسرى 
 وسيفه فى أيده األخرى 

 شافت طريد بيزيد خطره             مخاطره " 
 خافت عليه م الثعبانى  

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى:  خافت على فخر الشجعان 
  ونحوها رامح  عانى  "قاصد " 

 طريدكم طير فى الوديان 
 شافته جاى لها بالعانى 
 صار البطل ليها قاصد 

 ونحوها رامح عانى 
واحلرب حاشا ما  له غيره 
 نيرانه مخصوص للثعبانى

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى:  وقرب شاهد منها        يشاهدها " 
 وقف يا ناس كده بجانبها  
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يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى:  وصل الثعبان الله يغمه 
 والسم يجرى من فمه 

 والبنت خافت قوى منه 
 والرعب جاها يا أخوانى 

 والبنت بقت  " مرجوفة * " خائفة " 
 وع التراب جت محدوفه 

 ومن اخملاطر مرجوفة 
 وعقلها غاب يا أخوانى 

  اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: قام البطل قال للثعبان 
 يا مرحبا يا شيخ األعوان 

 أنستانه قوى يا ثعبان 
 شرفتنا يا هذا الشيطان 

 قاله غيتنى يا جارى جريوس 
  يا صاحب العفو يا مأنوس 

أحلفك بسم القدوس 
  هو اإلله الفوقانى 

الراوى: قال البطل شدى حاليك 
 وأعلمى أن جرجس جاه لك 

 واطمنى كده على حالك 
 أنا جرجس الرومانى 

 ومن التن جاى متعنت 
 إله الناس أرسلنى 

 والثعبان أنا ال ها عاتبه 
 وهقتله فى الوديانى  

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى:  وقتها جه التن 
 ياخد البنية يا حاضرين 

 فاحت فمه يا سامع 
 ماشى فى حشيش الوديانى 

 وراسه مثل جبل ظاهر 
 ونابه سبع أصفر ظاهر 

 وهو كان كجبل زاجر 
 وسمه ب األسنانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 
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وكيف اخدها وأنا مؤمن 
 وانت ليها منى ضامن 
 إنت واقف هنا وفاهم  
  عشان تقتلنى أعيانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

الراوى: قال له تعالى يا كافر 
 يا أبو فم يشبه قناطر 
 نفسى أشوفك وأسافر 

 وأخليك هنا فى الوديانى 
 البنت بعيونها شافت 

 فعل البطل عالى والفت 
 ومن بعيد ما خافت قامت 
 وقفت بجوار الثعبانى

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

الراوى:  وقفت يا ناس على رجليها 
وفتحت له عينيها 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

ينك واحلربة  الراوى: وحياة 
 أنا ما احتمل من رمحك ضربة 

 قال له البطل مالى ومالك 
 العرس منصوب علشانك 

 أنا مستعد أجيزها لك 
 تعالى وخدها فى أمانى 
تعالى وخدها يا شاطر 

وامشى فى البحر وسافر 
وأنا على مُهرى مش فاخر 

وهتركهلك فى الوديانى 
 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى 
الراوى: قال له يا سيدى يا شاطر 

 إنت ليها جاسر غافر 
 وجت لها هنا مسافر 

  على احلصان باألعيانى 
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الراوى: والطعنة جت له فى الننى 
 جرجس آت له متعنى 
 قال له هدية ولك منى 

 حافظ عليها يا ثعبانى 
 خد الهدية وتكون لك 

 فى نن عينك تسكن لك 
 وبرضوا أرتاح من نسلك 

 وأرتاح من مشى الوديانى 
اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى 
الراوى: رفع البطل من فوقه احلربة 

 من بعدها واصله الضربة 
 سقاله السم بالشربة 

 خدوه رموه فى الوديانى 
 خدوه رموه كده فى الوادى 

 وبعدوه عنهم غادى 
 صرخ اللع رد الوادى 
 من حظ ظعن األعيانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

قاله البطل أمشى عليها 
وبوس أيديها يا ثعبانى 

جابوها لك متحلية 
من قصر أبوها متعالية 

وعليها الع والنية 
 خدها وأمشى يا ثعبانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

الراوى: قال األمان يا هذا الفارس  
 يا جاى لكل اجملالس 

 هو على العمر أنا القايس 
 أنا فى عرضك يا رومانى  

 قال له البطل أفتح فمك 
 وأسال قل لى وأنا أقول لك 

 خد الهدية وتكون لك 
 تشبع فيها فى الوديانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  
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اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

الراوى: قال السالم ليكى يا عروسة 
أنوسة   رايح للست ا
سيح القديسة   أم ا
 عون لكل نصرانى 

 وفى حلظه غاب عنها يا سامع 
 صعد لرب العا 

  ما رأته تانى يا أخوانى
 نظرت بعينها شمال و 

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: عيون الوحش يا حضار      "حاضرين "  
 بيدبحوا كشرار النار 

 والوجه ليه منظر جبار 
والسم ب األسنانى 

وطوله يجى إلف قيراط 
وعرضه ١٧٠ باع  

يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: صرخ اللع دمه سايل 
 فى النهر نازل سايل 

قال البطل راكب خايل * خيل " 
وجندله فى الوديانى 

قال للعروسه أين خصمك 
قتلته أنا قدام عينك 

هيا روحى البوكى وأمك 
 " وابنى" وعمرى فى الوديانى      من البناء 

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى  

الراوى: قالت حدنى عروسه 
 قال البطل آه يا مأنوسة 

 أنا عروستى مأنوسة 
 ال خدها وزير وال سلطانى 

 أنا ليه عروسة سلطان 
سيح وأبانا   أم ا

 الست صعدت ويانا 
 وجت له زفة ربانى 
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قال الوزير يا أخوانى 
 وأبوها فى القصر العالى 
 قاله البشارة يا سلطانى 
 بنتك خالصها الرومانى

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

لك بنته   ا رآه ا   الراوى:  
والبنت أيضاً نظرت له 

على حضن أبوها وراحت له 
فرح بقتل الثعبانى 

لك و يا العسكر  زعق ا
زعق بنفير للناس حتضر 

نظر  يتفرجم على ا
وشكل الوحش يا أخوانى 

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

لك يا أهل مدينتى  الراوى: قال ا
 أسمعوا لقولى ومشورتى 

وبطنه ميناء   منساع "     واسع "
ما يخافش من إنس وال جانى 

  اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
 جلبى حبك يا رومانى 

 يا صاحب السيط العالى 
 إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: وجدوا العروسة بتلمس 
  وتقول ف هو الرومانى 

  هو اللى قتل النجس 
  نفسى أشوفه بأعيانى 
  أهل البلد وعساكرهم 

  أتعجبوا من اللى جرا  لهم 
  على خالص بنت مالكهم 

 وحتزبوا باألعيانى 
 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى 
الراوى: قالوا يا وزير األمانى 

  هيا وروح للسلطانى 
قاله البشارة دى تانى 

 م اللى جرا فى الوديانى 
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الراوى: فى وقتها جاه لهم قسيس 
أمر لكنيسة بالتأسيس 
عمد جميعهم بالتقديس 

يرون الروحانى  وبا
عمودية   عمدهم فى ا
 جميعهم صاف النية 
والبنت سموها ماريا 
 تلميذة البطل الرومانى

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
  جلبى حبك يا رومانى 

  يا صاحب السيط العالى 
  إنت كنزى وراسمالى 

لك قال يا أبينا   الراوى: وقف ا
دينة    كتر مداخل ا

  عشان فدينا يرضى علينا 
  إله جرجس الرومانى 

  قاله يا ملك الزمان 
  مقدرش أدخل أنا اآلن 

ا يأمر فاخر الشجعانى    
  جرجس شفيع الرومانى 

 اجملموعة:  مالى بالدنيا دى مالى 
  جلبى حبك يا رومانى 

الزم تكونوا فى طاعتى 
 نهدم جميع األصنام 

 قوموا بكسر احلجارة 
 وحرقها للمنظرة 
 وعلى كل الوزارة 

 تنفيذ أوامرى يا أخوانى 
 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى  
سيحيية  الراوى: نحن قصدنا ا

 دخلنا دين النصرانية 
 وكلنا صافية النية 

 محبة وأخوة مسيحيية 
 قوموا يا أهل بلدنا 

 جنيب قسيس يعمدنا 
 عشان اإلله يرضى علينا 

 إله جرجس الرومانى 
 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

 جلبى حبك يا رومانى 
 يا صاحب السيط العالى 

 إنت كنزى وراسمالى 
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اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
  جلبى حبك يا رومانى 

  يا صاحب السيط العالى 
  إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: متعمدين كلنا مخصوص 
  بسم ربنا القدوس 

أنوس   يسوع حبيبى ا
 ولدته ست النسوانى 

 شوف األصنام هنا مرمية 
يه   شوف اآلالف ويا ا
 كانت شبيهة اآلدمية 

 نعبدها طول األزمانى 
 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

  جلبى حبك يا رومانى 
  يا صاحب السيط العالى 

  إنت كنزى وراسمالى 
الراوى: كنا نعبدها نكرمها 

  أحسن ما فينا يكرمها 
  حتى الضحايا نقدمها 

  ونقول عليها قربانى 
  ونقول عليها نقدمها 

  لألحجار الدميمة 

يا صاحب السيط العالى 
  إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: فى وقتها جالهم رامح 
هر من حتته جامح    وا
  ظهر لهم وكان واضح 

  قاله السالم يا سلطانى 
  البنت رأت اخليال 
  هو حقاً ال محال 

  هذا البطل خير األبطال 
  هو اللى قتل الثعبانى

 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
  جلبى حبك يا رومانى 

  يا صاحب السيط العالى 
  إنت كنزى وراسمالى 

الراوى: قالت هذا هو جرجس 
أنوس   الناصر البطل ا

 عميد فى الدنيا ومحروس 
 عريس الرب الفوقانى 

لك يا غالى عليه    قاله ا
 وكلنا صافية النية 

 الكل صرنا مسيحية 
  متعمدين يا رومان
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مع الشهيد الرومانى 
 أنقذها رب البرية 

 وقام بدورها الرومانى 
 اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

  جلبى حبك يا رومانى 
  يا صاحب السيط العالى 

  إنت كنزى وراسمالى  
 قراءة فى سيرة مارى جرجس قراءة فى سيرة مارى جرجس

هذه السيرة اختلفت عن معظم السير الشعبية التى تعاملت معها
ــيــدان أو عـن طــريق الــتــســجــيالت الــتــجــاريــة أو ســواء عن طــريق ا
راجع دونـة فى الكتب وا تسجـيالت مراكز األبحـاث أو سير الـتراث ا
ـا واخملـطـوطـات فـقـد كـانت مـعـظم أو تـقـريـبـاً كل هـذه الـسـيـر تـبـدأ 
يـسمى الفرشه وهـو عبارة عن مدائح نبـوية ال تمت للسـيرة بصلة من
قريب أو بعـيد يقـولها الـراوى فى بداية عـمله قبل الـدخول فى أحداث
وتـفـاصـيـل ورسم شـخـصـيـاته  أمـا هـنــا فـنـجـد الـراوى يـبـدأ سـيـرته
ـوضـوع دون أى مـقـدمــات أو تـمـهـيـد أو فـرشـة  وقـد بــالـدخـول فى ا
وجدت فى السـير األخرى كم النـثر كبـيراً جداً أما هـنا فالروايـة تخلو
من الـنثـر فـيمـا عدا سـطر واحـد والـسيـرة غنـائـية من األلف إلى الـياء
ا أعطاهـا إيقاعيه سـواء على مستـوى الوزن العروضى الـذى يسير
على تفعـيلة فعالتن أى البحر الرمل وهـو من األوزان الغنائية وقد برز
ـلـفـوف ـصـمـودى أو مـا يـعـرف شـعـبـيـاً بـا الـوزن من خالل إيـقـاع ا
ا وسيقى  وأدى ذلك إلى تناغم بـ العروض الشعرى والـعروض ا

كانت عقولنا سقيمة 
  سليط عليها الشيطانى

اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 
  جلبى حبك يا رومانى 

  يا صاحب السيط العالى 
  إنت كنزى وراسمالى  

الراوى: لكن اآلن صرنا أجرار 
  من الذنوب وعذاب النار 

  بقينا نعبد إله جبار 
  ربنا الرب الفوقانى  

صلوب    وصرنا نعدل ا
  يسوع حبيبى اجملبوب 
 الذى محى عنا الذنوب 

 فكنا من عصر الشيطانى 
اجملموعة: مالى بالدنيا دى مالى 

  جلبى حبك يا رومانى 
  يا صاحب السيط العالى 

  إنت كنزى وراسمالى  
الراوى: احلمد لله يا أخوانى 

 شرحت النظم من بالى 
 قصة حلوة لرومانى 

 كانت القصة على صبية 
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أو شـخـصـيـات عـربـيـة مـثل الـهاللـيـة أو عـنـتـرة أو سـيف بـن ذى يزن
حـيث تـعتـمـد هـذه السـيـر على فـكـرة األنـساب فـنـجـد الراوى مـشـغوال
بـنسـب البـطل وقبـيلـته والـبطن الـذى  جاء مـنهـا ومـدى مكـانتـها داخل
هذه القبـيلة وأشيـاء كثيرة لـترسيخ مفهـوم البداوة فنـجد معظم هؤالء
األبـطال قادم مـن الصحراء من أجل غـزو اآلخرين نتيـجة جملاعة أو
لتقوية نـفوذ بينما هذه السيرة تتنـاول مجتمع زراعى مستقر يتعرض
إلى ضـرر أو أذى فــرض عــلـيه فــرضــاً وهـذا اجملــتــمع ال يـســتــطـيع
نقذ ليـدفع الظلم عن هؤالء الناس الدفـاع عن نفسه فلجأ إلى الـبطل ا
فى صـورة الـدفـاع عن بـنت مـلـكـهم ولـكـن الـتـشـابه بـ هـذه الـسـيرة
وسـير أخـرى هو تنـاول القـصة عـلى أنها جـزء من سيـرة كبـيرة حيث
هـنـا يـتـنـاول قـصـة مـارى جـرجس مع بـنت الـسـلـطـان كـمـا يـقدم رواة
السـير سـيرهم فى أجـزاء منفـصلـة فنـجد فى الـهالليـة مثالً قـصة أبو
زيد واليهـودى أو قصة سبيكة وأبـو احللجان أو روضة غرب تونس أو
مـقتل اخلـفاجى عـامر أو حـتى مصـرع أبو زيد فـكل قصـة من قصص
الـسـيـرة تـمـثل سـهرة وعـمل قـائم بـذاته وهـنـا يـتـعـامل الـراوى بـنفس
ـنـهج ويـقـدم قـصـة مـحـددة من مـجـمـوع قـصص ولـكن هـذه الـقـصـة ا
ـعرفة باقى القصص عـند تعاملنا أو فردها فـلسنا فى حاجة  قـائمة 
سمعنا لها  وهذه الـسيرة وغيرها من قصص شعبى وأغانى وترانيم
كن أن نطلق عليه ومدائح تفتح أمام الباحثـ مجاالً واسعاً وهو ما 
األدب الـشـعبى الـقـبـطى الـذى يعـد مـنـطقـة بـكـراً وقد حـاولـنـا أن جند
دراسـات سـابقـة فى هـذا اجملـال ولكـنـنـا فـشلـنـا فى احلـصول عـلـيـها
وما يستحق النظر إليه باهتمام بالغ هو صمود وتالق مثل هذه السير

جعل السيرة أقرب إلى أغنية طويلة كما أنه كان متحرراً فى مربعاته
من حـيث الــقـوافى كـمــا أعـطى فـرصــة لـلـديـالــوج الـغـنـائـى بـيـنه وبـ
الـكورال فـقد كـان الـراوى يقـول مربـع أى ثـمانـيـة أسطـر ثم يسـتلم
منه الكورال ويـدخلون باجلملة الرئيـسية " مالى بالدنيا دى مالى " ثم
يسـتلم مـنهم مـرة أخرى وهـذا الشكـل من السـيرة كـتلة واحـدة ونفس
اجعل الراوى ال يلجأ إلى استراحة مثل التى حتدث فى كثير واحد 
من السيـر عندمـا يقف الراوى فى مـنتصف السـيرة ويقـول مثالً " بعد
الـلى راح وقـبل الـلى جـاى  صـبـوا لنـا الـشـاى وزودوا الـسـكـر حبه "
وتـأخـذ االســتـراحـة مـدة ســاعـة يـعـود بــعـدهـا الـراوى إلى اســتـكـمـال
حكـايـته وهـنـا الراوى لـيس فى حـاجه إلى مـثل هـذه الـتـقنـيـة كـما أنه
لـيـس فى حـاجه إلـى عـمل مــؤثــرات وحـيل مــثل صــوت فـتح الــبـاب أو
ـعـارك ألن الطـابع اسـتـخـدام ضـربـات إيـقـاعـيـة قـويه فى الـضـرب وا
ـعنى آخـر هو مسـرح غنائى سرحى أو  الـغنائى يـعلو عـلى الطـابع ا
بـحت وليس الـغنـاء عامال مكـمال فيه  أمـا التـناص ب الـسيـرة وسير
أخـرى وهـو جعل احلـيـوان شـخصـيه مـتـكـلمـة مـثـلمـا حـدث فى أعـمال
تراثـية كثيرة مثل ألف ليـلة وليلة وكليلـة ودمنة وحتى فى كتب احليوان
للجاحظ والدميرى وغيرها بل هنا مثّل احليوان جانب الشر حيث إن
ثل الشيطان فالصراع داخل السيرة صراع ب البشر وهم التن 
ثلون اخليـر وب قوى غير مـرئية وهى الشيـطان مختبـئاً فى التن

ـكـانـيـة قـلـيـلـة حــيث تـدور األحـداث فى ثالثـة أمـاكن هى وهــذا جـعل ا
قصـر الـسـلـطان والـنـهـر واحلـقول كـمـا نالحظ اخـتالفـاً آخـر فى هذه
السيـرة عن غيـرها من الـسيـر وخاصة الـسيـر التى تـتحـدث عن قبائل

≤≥π ≤≥∏

https://coptic-treasures.com



±≤±

قــاصــرة عـــلى أغــانى ذات طــابـع ســيــاسى بل ظـــهــر دور الــرجل فى
ــوشح والـدور وقــراءة الـقـرآن أيــضـاً  ولــكن بـالــعـودة إلى الــسـيـرة ا
سيحية جند أنها أثورات القبطية ا الشعبية التى أمامنا وغيرها من ا
ـصــرى بـشـكل عـام وال يـجـوز هى فى الــنـهـايـة جـزء من الــفـولـكـلـور ا
الــتـعـامل مع الـفــولـكـلـور بــشـكل انـتـقـائـى أى نـهـتم بـبــعـضه وال نـهـتم
صـرى إالّ ككتـلة واحدة بالـبعض اآلخـر ألنه ال يجوز فـهم اجملتـمع ا
ـاذج األدب القـبطى رغم مـا لديـنا أما نـحن فنـكتـفى بـهذا الـقدر من 
ـاذج وال نـقـدم من مـاده مـيـدانـيـة كـثـيـرة ولـكـنــنـا هـنـا نـحن نـعـطى 

دراسة مستقلة فى األدب القبطى رغم أهمية ذلك. 
صرية  صرية األقباط فى األمثال الشعبية ا األقباط فى األمثال الشعبية ا

األمثـال الشعـبيـة تعـد من أبرز عنـاصر الـثقافـة الشـعبـية التى هى
مـدخل رئـيـسى من مـداخل دراسـة الـشـعـوب ألنـهـا تـعـبر عـن اجلوانب
الـنفسيـة والشعـورية فى حيـاة اجملتمـعات فهى تـمثل حجـر الزاوية فى
مـعرفـة الـشـعـوب  وإن أى دراسـة حـقـيـقـيـة لـلـمـجـتمـع ال تبـدأ إالَّ من
كن أن نـسمـيه الفـلسـفـة السـائدة أو الـيومـية فى الـعالقات خالل مـا 
االجـتـماعـية واإلنـسـانيـة أو تـلك األفكـار اجلـارية فى الـتعـامل الـيومى
وهــذه األمــثــال هى الــصــورة الــبـــكــر أو الــعــذراء  لــطــبــيــعــة الــنــاس
وتـصـوراتــهم ومـعـتـقــداتـهم وتـنـاقـضــاتـهم ودلـيل صـادق عــلى طـبـيـعـة
صـريـة بسـلبـيـاتهـا وإيجـابـياتـهـا. فاألمـثال تـتـناول كـافة الشـخصـيـة ا
جـوانب احليـاة اليـوميـة من أخالقـيات وأعـراف ومهن وحـرف وطوائف

وغيرها من مكونات اجملتمع....
وإن تناولنا لألقباط فى أمثالنا الشعبية يرتكز على عدة جوانب.

سيحيـة فى الوقت الذى تتراجع فيه عروض الـسير الشعبية القـبطية ا
بـشـكل عـام ويـتـحـول بـعـضـهـا مـن مـأثـور إلى تـراث   فـهل يـبـقى من
الـسيـر الشـعـبيـة كـمأثـور سـوى الهاللـيـة التى تـوجـد بعـض الرواة لـها
بيـنـمـا لم يعـد لـسيـر أخـرى كـثيـرة وجـود سوى فـى كتب الـتـراث التى
ثالى لالتصال بالنظر إلى ما تتمتع أفقدتها الشافهية وهى األسلوب ا
ـشــاركـ فـيـه ال افـتـراض الــغـائب كــمـا فى به من حــضـور أطــرافه ا
الـتـواصل الـكـتـابى والـذى يـكـون فيـه القـارىء غـائـبـاً عن فـعل الـكـتـابة
والـكـاتب غـائب عن فـعل الـقـراءة كـمـا أن األداء الشـفـاهى لـلـسـيرة ال
ـتد ليشمل مظاهر تعبيرية أخرى منها يقتصر على وسيلة الكالم بل 
مـا هو مـسـتقل عن الـلغـة ومـواز لهـا كالـوقائع الـنـظمـية من نـبر ووقف
وإيقـاع وقـافـيـة وجنـاس صـوتى ومـنـهـا ما هـو خـارج الـلـغة كـالـسـعـلة
اءات واإلشـارات فلذا والضـحك باإلضـافة إلى حركـات اجلسـد واإل
ـيــدان والــتـعــامل مع مــثل هــذه الـســيـرة نــحن نـرى أن الــنــزول إلى ا
ـثل هـذه الـسـيـر ألنـنـا وغـيـرهـا هـو األفـضل وإن كـنــا ال نـرى انـدثـار 
ـعنى أن الـتـقنـيـة احلديـثـة لديـهـا قدرة أكـبر نـعيش عـصـر الالاندثـار 
رئـية ولـيس مجرد ـسمـوعة وا أثـور فى كافة أشـكاله ا للحـفاظ عـلى ا
احلفاظ عليه بل وانتشاره من خالل اإلعالم البديل للشبكة العنكبوتية
تـعامـل مع هذه نـتج الشـعبى فى بـؤرة اهتمـام ا شريطـة أن يكـون ا
ثال على نتـديات وا واقع وا ـيدان إلى ا التقنيـات وكيفية نـقلها من ا
صدق هذا هو مـا أجده فى انتشـار أعمال الشـيخ إمام عيسى الـكبير
هتـم بالـسياسـة بل هناك مـن قام بتـنقية بـعدما كـانت قاصرة عـلى ا
الصـوت وهنـاك من قام بتـقد حـفالت خاصة ولم تـعد جتـربة الرجل
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الكى " ومجمع األمثـال العامية لـلشيخ محمـد شكرى ا "بول سنجـر
واألمـثـال الـعـاميـة بـقـلم "أحـمـد تيـمـور بـاشـا وكان عـدم ورود أغـلـبـية
ـوضوع األمـثال الـتى نـذكـرهـا هـنـا شيـئـاً مـلـفـتاً لـلـنـظـر إذا لم يـكن ا

وارداً فى ذهن جامعى هذه الكتب وما حتويه من أمثال. 
٤- أن هـناك أمـثال تـبـدو فى ظاهـرهـا هجـوميـة ولكـن عنـد معـرفة

ثل عن حقائق أخرى. قصتها يكشف لنا ا
ـأثورات الـشـعـبـية الـشـفـاهـية ثـل الشـعـبى واحـداً من ا ٥- يـعـد ا
نـتجة له الـتى تختـزل فى جمـلة صغـيرة ثقـافة جمـاعة من اجلمـاعات ا
فـتكـون خـيـر مـع عـلى مـا يـدور داخل هـذه الـثقـافـة دون الـلـجوء إلى
وسـائـل مـثل االســتــبــيــان أو اسـتــمــارات الــتـحــقــيق وعــمل مــقــايـيس

ـثل يـعطى إشـارة كـاشفـة لو  واخـتبـارات مـيدانـيـة وما إلى ذلك فـا
وضوعية.  التعامل معه 

وهـنا نتعامل مع مـا لدينا من أمثـال محاول الكـشف عن تاريخيَّة
ـثل أو الـفتـرة الـزمـنيـة الـتى قيـل فيـهـا والداللـة الـتى وراءه وإذا كان ا
هــنـاك قـصـة لـلـمـثل فــسـوف نـوضـحه لـتـكــشف لـنـا وضع األقـبـاط فى

األمثال الشعبية.  
(١)(١)

(بالعمارة والتمارة وجيزة النصارى) 
بالـعـمـارة: وتعـنى إعـمـار الـدار سواء بـاخلـلف الـصالح وحـسن تـربـية
ـال والـبنـ أمـا التـمـارة: فهى أن أل الـله الـبيت عـلـيهـم با األوالد وأن 
لح والعشـرة وأحيانـا يقصد بـالتمـارة التمر أو الـبلح فهو يتـمر العـيش وا
بشير خير فى البيت وفى الظروف الصعبة يحفظ أهل البيت من اجلوع. 

١_أن مـعـظم هـذه األمـثـال تـصـدر عـلى الـسـنـة مـسـلـمـ كـمـا هـو
واضح من مـنـطـوقـهـا ومن هـنـا تـكـون كـاشـفـة عن الـتـصـوُّر احلقـيـقى
لآلخـر فى العقـيدة فقط ألن مـصر ليس بـها أجنـاس أخرى  أو أعراق
نـاطق داخل هـذا البـحث وهـنا مخـتـلفـة كـما أوضـحـنا فى كـثـيـر من ا

ثل محك من محكَّات الصدق داخل هذه الدراسة. يكون ا
٢- هـناك بعض األمثال تـأتى على ألسنـة مسيحيـ فتعطى الوجه

صداقية.  اآلخر من ا
ـارسة ١- بـعض األمـثـال تتـعرض لـفـترات تـاريـخيـة مـا ونتـيـجة 
اضـطـهــادٍ مـا عــلى األقـبــاط ومع ذلك  اسـتــمـرت ألنــهـا حتــمل هـمـوم

الشخصية القبطية. 
٢- هنـاك أمثال تـتكلم ظـاهرياً عن األقـباط أو تأتى بـذكر فعل من
ارسـاتهم الديـنية أو الـسلوكـية إالَّ أن لهـا مدلوالً آخر ال أفعـالهم أو 

سيحيون من قريب أو بعيد.  يُقصد به ا
٣- أن مـعــظم األمـثـال الـتى نــرصـدهـا فى هـذا الــبـحث كـانت من
ــيــدان ولم يــرد ذكـرهــا فى مــوســوعــات وكــتب األمــثــال وقـد خالل ا
اطَّلـعنا  عـلى عدد ليس بالـقليل فى هـذا اجملال منـها موسـوعة األمثال
ـصريـة للـدكتـور "إبراهـيم شعالن " الـصادرة عـن مكـتبة " الشـعبـية  ا
ــصـريـ طــبع فى سـنـة ـتـكـلــمـ من عـوام ا ــعـارف" وأمـثــال ا دار ا
١٨٣٠ ونــشـر فـى سـلــســلـة "االلف كــتــاب الـثــانى " رقم ٧٣ وأمــثـال
" ومـجـمـوعة الـعـوام فى مـصـر والـسـودان والـشـام بـقلم "نـعـوم شـفـيـر
ـقـدمـة بـقـلم أمـثـال عـامـيـة مـصـريـة جـمع وتـرجـمـة "يـوسف خـانـكى"وا
"بـراون "  وأمثـال الـعوام فى مـصـر والسـودان والـشام بـقلـم السـيدة
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ؤخر وأيضـا ينشأ خالف ب مـستوى دفع النـفقة والعدة والـعفش وا
ا أنه ليس هناك طالق فليس هناك خسارة. عائلتى النسب و

(٤)(٤)
(جوازة النصارى ما لهاش بصارى )

وبــصـارى هـنــا تـعـنى بــصـرة وهى كـلــمـة خـاصـة بــلـعب الـورق أو
كررة أو التى تشبه ورقة أخرى فى الرقم أو الكوتشينة وهى الـورقة ا
ـثل يعنى أن جـواز النصـرانى يتم مرة واحـدة وال يتكرر الصورة.  وا
ـثـال الـتى تـشـيـر إلـى زواج الـنـصارى ومن هـنـا نـدرك أن مـجـمـوعـة ا
حتث اجملـــتــمع عـــلى أن يـــكــون الـــزواج مــرة واحـــدة ورغم أن الــدين
ـسـلم احلـق فى تـعـدد الـزوجـات ولـكـنه يـحث عـلى اإلسالمى  يـعـطى ا
ـسـاواة ال حتـدث إالَّ بالـزواج مـرة واحـدة حسب العـدل فـإن الـعدل وا

قوله تعالى ( فإن خفتم أالَّ تعدلوا فواحدة).
(٥)(٥)

(يجعله بيت التمارة وجيرة النصارى)
ـتــلئ بـالــتـمـر وهــو رمـز اخلــيـر واالكــتـفـاء يــعـنى يــجـعل بــيـتــكم 
وجيرانكم فى أخالقهم كـأخالق النصارى وهم رمز للوفاء واإلخالص
ـثل يقـال لـلـساكن اجلـديـد من أهـله وأقاربه وأحـبـابه وهـو مثل وهـذا ا
صـعـيـدى وفى اعـتـقـادى أنه يـرد عـلى الـذين يـقـولـون أن الـصـعـيـد هو
أكثر تعصـباَ  فى تعامله أى أن مسلمى الـصعيد متعصب وهذا ألن
الـذى يقول ذلك  يـنظـر إلى الصعـيد احلـالى الذى طرأت عـليه تـغيرات
مـنذ السـبعـينـات  مع انتشـار ظاهـرة اإلسالم الراديـكالى ومع ذلك قد
ـوالد ـسـلمـ  فى الـصعـيد نـراهم فى ا أوضـحـنا أن الـشعـبـي من ا

أمـا جيزة الـنصارى: أى زواج النـصارى األرثوذكس ألنه ال طالق
فـيه إالَّ فى حـالـة الزنـا ومن يـتـزوج من مطـلـقـة فقـد زنـا أو كمـا يـقول
نص إجنـيل لـوقا اإلصـحـاح العـاشـر (فتـقـدم الفـريـسيـون وسـالوه هل
اذا أوصاكم يحل للرجل أن يطلق امرأته ليحربوه. فأجاب وقال لهم 
مـوسى  فـقـالـوا مـوسى أذن أن يـكـتب كـتـاب طالق فـتـطـلق  فـأجـاب
يـسوع من أجل قسـاوة قلوبكم كـتب لكم  هذه الوصـية.  ولكن من بدء
اخلـليقـة ذكراً وأنـثى خلـقهمـا الله من أجل هـذا يتـرك الرجل أباه وأمه

ويلتصق بامرأته ويكون االثنان جسداً واحدا. 
إذن لـيس بـعـد اثـن بل جـسـد واحـد فـالـذى يـجـمـعه الـله ال يـفرقه
إنـسان  ثم فى البـيت ساله تالميـذه أيضا عن ذلك فـقال لهم من طلق
امـرأته وتزوج بأخـرى يزنى عليـها.  وإن طلقت امـرأة زوجها وتزوجت

بآخر فقد تزنى. 
(٢)(٢)

(جوازة نصرانية ال فراق إالّ باخلنَّاق )
وت وهذه هى احلـالة الـثانـية التى واخلـناق يقـصد بـها اخلـنق أو ا

وت.  كن أن يحدث فيها فراق وهى ا
(٣)(٣)
(جوازة النصارى ال فك وال خسارة )

ثل معناه أن جوازة النصارى ال تستطيع  أن تفك منها أو وهذا ا
تخلع بـالعاميـة أى تهرب  وتتـنصل أو تطلق بـالفصحـة أما اخلسارة:
فـإن حــلـة الـطالق تـؤدى دائـمـا إلى خـسـارة  سـواء مـعـنـويـة أو مـاديـة
فـهـنـاك خـسـارة علـى مـسـتـوى األوالد وتربـيـتـهـم وهنـاك خـسـارة عـلى
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ثل يـدعو لألمـانـة واحلفـاظ علـى العـمل  فلـسـان حاله يـقول هـذا ا
إن عــمـلت لــدى أى شـخص مـهــمـا كـانـت عـقـيــدته أو مـلــته أو صـفـته
صرى أكل العيش حتدث عنه جيداً حتى ال تتـرك عملك  وقد اختار ا
تعـبـيراً أو مـرادفـاً لكـلـمة الـعـمل ألن كلـمـة عيش الـعـربيـة ذات أصول
ـتعـددة كـلـمة ـة ففـى الهـيـروغـليـفـيـة اخلبـز من أسـمـائه ا مـصريـة قـد
ـصرى عـشت الـتى جـاءت من عـنخ " مـفتـاح احلـيـاة " فـاخلـبـز لـدى ا
ـصرى ـتـوارث لـدى ا ـعـنى ا عـلى مـر الـعـصـور يـعـنى احلـيـاة وهـذا ا
ـصـريـة مــثل " لـقـمــة الـعـيش " و " أكل جنــده واضـحـاً فى الــعـامـيــة ا
الـعـيـش " تـعـنى الـعــمل ألن الـعـمل من غــيـره ال أكل وال شـراب ولـذلك
يـقــال " أكل الـعــيش مــر " أى البـد أن يــكـون لإلنــسـان عــمل من أجل
ـلح " وتـعـنى األمـانـة ألنـهـمـا تـوفـيـر سـبل احلـيـاة ويـقـال " الـعـيش وا
أسـاس احلـيـاة وفى حـالـة تـرك الـعـمل يـقال " قـطـع عيـشـه " أى جعـله
ـثل فـهو ـعـانى الـكـثـيـرة وحـتى ال نـخـرج من ا يـتـشـرد وغـيـرهـا من ا
ـقـصــود من حـارب يـقــول إذا عـمــلت لـدى نــصـرانى دافـع عـنه وهــو ا
بـسيفه وإذا تأملـنا سيف النـصرانى لن جند واقعيـاً وال دينياً " حسب
سـيح رسالة سيـحى " سيـفاً للـنصرانى ألن رسـالة السـيد ا ـعتقـد ا ا
ـثل مـحـبـة وتـسـامح فـلـيس لـلـنـصرانـى سيـف يحـارب به بـل هنـا فى ا
نــحـارب بـسـيـفه أى نـدافع عـنه  وهــذا الـدفـاع لـيس دفـاعـاً مـاديـاً بل
مـعنـوياً أى نـتحدث عـنه بشـكل جيـد وال نسـمح ألحد أن يـجرح فيه أو
ال يتكلم عنه بشـكل سيء ألن هذا الرجل ائتمنك على ماله وأن هذا ا
ـثل  أكـثـر من مـنـطـوق مثل هـو مصـدر عـمـلك " أكل عـيـشك  ولـهذا ا
"الـلى يـاكـل من عـيش الـيـهـودى يـحـارب بــسـيـفه " أو " الـلى يـاكل من

نـيا وأسيـوط وسوهاج يـودون بعضـهم البعض ويـحبون الـقبطـية فى ا
كن أن يفرقهم. بعضهم البعض والشىء 

(٦)(٦)
سلم  ال قلت النصارى) (أسلمت سارة ال زاد ا

ـثل كثـيراً وخـاصة فى ظل األحـداث اجلارية من استـوقفـنى هذا ا
حـاالت احتـقان من كال الـطـرف إزاء قـضايـا التـأسـلم والتـنصـر فإذا
فتاة اسلمت نشعر أن اجملتمع هاج وماج وكأن من قاموا بهذا العمل
فتحوا عكا وحرروا القـدس إنها حالة من العته تعبر عن مرض أوجده
التطرف والتعصب الذى بدأ ينخر فى جسد هذه األمة منذ سبعينيات
ـصـرى فى أى ـاضى والـذى لم يـكن مـعـروفـاً لـدى الـشـعب ا الـقـرن ا
مـرحـلـة من مـراحل حـيـاته عـلى مـر الـتـاريخ وإن لـسـان حـال بـسـطاء
سلمون لن صـري يقول من يسلم يسـلم ومن يتنصر فلـيفعل ألن ا ا
ـسـيـحـيون سـيـنـقـصـوا بـإسالم أحدهـم فلـيـست الـقـضـية يزيـدوا وال ا

واحد هنا وواحد.
صرى منذ أقدم هناك  إنها قضية خـاسرة ال تخيل على الشعب ا
ة عرفت الـتعدد الـدينى حتـى فى فترة الـتوحيد الـعصور فمـصر القـد
اإلخناتونى الذى أنكره كـهنة آمون وعاشت حتى فى ظل هذا التوحيد
تــسع ديـانـات أخــرى فـكل ديـن مـقـبــول مـادامت شــمـسه تــشـرق عـلى
ـصـريـ فى ـصـريـ بــاخلـيـر والـعـمل الـصـالح وهــذا لـسـان حـال ا ا

اضى واحلاضر فى حلقة من حلقات التسامح الفريد  ا
(٧)(٧)

(اللى ياكل من عيش النصرانى يحارب بسيفه) 
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بـلغ يساهم فى دخل األسـرة فاجلاموسة صغير يـتم تسميـنه وبيعه 
شىء غالى وثم فـضياعهـا يعنى خسـارة كبيرة قـد ال تعوض فلذا ال

تتكل على أحد.  
 (٩ ) (٩ )

( يا كنيسة الرب اللى فى القلب فى القلب) 
( قالوا يا كنيسة اسلمى قالت اللى فى القلب فى القلب) 

(اللى فى القلب فى القلب يا كنيسة )
(اسلمى يا كنيسة واللى فى القلب فى القلب)

ـثل يعـبـر عن الـتـقيـة أى إخـفـاء البـاطن والـتـظاهـر بـعـكسه هـذا ا
بدأ مـارسته كل األقليات مثل الشيعـة فى مجتمعات سنية أى وهذا ا
ذهب فـكل جمـاعة أقل عدداً مـارسه مسـلمـون مع مسـلمـ من غيـر ا
ـذهب تمـارس هذا مـن جمـاعة أخـرى مـختـلـفة مـعـها فى الـعـقيـدة أو ا
بدأ وخاصة فى األوقات الصعبـة التى تظهر فيها األغلبية تشدداً أو ا
صريون إبان احلكم ـسيحيون ا تعصباً مـا نحو األقلية وقد تعرض ا
الـفاطمى وخاصة فى فـترة احلاكم بأمر الـله إلى اضطهاد كبـير كبقية
قريزى ـذهب السنى فيـقول ا سلـم أصحاب ا ـا فيهم ا صري  ا
واصفاً قساوة احلاكم وجتبره (وتشدد على النصارى وإلزامهم بلبس
ثـيـاب الـغبـار وشـد الـزنـار فى أوسـاطهـم ومنـعـهم من عـمل الـشـعـان
ـا كـانت عـاداتـهم فـعـله فى أعـيـادهم من وعـيـد الـصـلـيب والـتـظـاهـر 
االجـتـمـاع والـلـهـو وقُـبض عـلى جمـيع مـاهـو مـحـبـوس عـلى الـكـنائس
والديارات وأدخله فى الديوان وكتب فى أعماله كلها بذلك وأحرق عدة
صلبان كثيرة ومنع الـنصارى من شراء العبيد واإلماء وهدم الكنائس

عـيش الـسلـطـان يحـارب بـسيـفه " وغـيرهـا من أمـثـال بنـفس الـتركـيـبة
ولـكنـها جـمـيعـاً تـؤدى إلى معـنى واحـد هو أنك إذا عـمـلت أحسن فى
عـملك ودافع عن من وفر لك هذا الـعمل الذى هـو مصدر رزقك ودخلك
الـذى تعـيش منه حتـى لو اختـلف معك فى الـعقـيدة وهـذا هو أساس
ــدنى الــقــائم عــلى أن كل الــنــاس مــتــسـاويـن فى احلــقـوق اجملــتــمع ا

والوجبات بصرف النظر عن عقائدهم. 
( ٨ ) ( ٨ ) 

( اتكل عيسى على موسى وضاعت اجلاموسة) 
ـثل بـشـكل عـام ليـس مثـل يتـكـلم عن ديـانـات مـثل الـيـهـودية هـذا ا
ـسيـحيـة ولكـنه مـثل يعـبر عن عـدم التـواكل و االعـتمـاد على الـنفس وا
ـثل العربى الفصيح ثل يشبه ا بدالً من االعـتماد على اآلخرين فـهذا ا
سحش ـصرى " مـا  ـثل الشـعبى ا " مـاحكّ جلـدك مثل ظـفرك " أو ا
ـثل بـشكل دمـعـتك اال إيديك " ولـكن لـو تـعـسفـنـا قلـيالً وتـعـامـلنـا مع ا
ـعـنى فـإذا لم يـأتـى عـيسـى بـرسـالة حـرفـى فهـو يـؤدى أيـضـاً لـنـفس ا
واعتمد على شرائع موسى فلم يصبح صاحب رسالة أصالً وإن كان
ـثل فى اعـتـقـادى يـأخـذ أعـالمـاً لـهـا قـداسـتـهـا فـقط من بـاب سـرعـة ا
ـثل أن حـتى أصـحـاب ـنـصــوح به فـيـقـال لـســامع ا دخــوله إلى قـلب ا
الـرسـائل السـمـاويـة لم يتـكـلـوا على بـعـضـهم وكـان لكل مـنـهم رسـالته
ـثل ال تـعـتـمـد عـلى اآلخـرين ألن اعـتـمادك ـمـيـزة  فـيا سـامع هـذا ا ا
عـلــيـهم ســيـؤدى إلى خــراب كـبــيـر وخــاصـة فى مــجـتــمع زراعى مـثل
مجتمـعنا تكـون للجامـوسة  فيه شأن فهى جتـلب لبناً أمـا أن يستخدم
نزل أو يبـاع كما أنهـا تشارك فى تدويـر الساقيـة أو تأتى بعجل فى ا
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سـلم من هدم الكنـائس والديارات فعم الهدم والة األعمـال بتمك ا
ـصر والشـام وأعمـالها من الـهياكل فـيهـا من سنة خـمس وأربعمـائة 
الـتـى بـنـاهــا الـروم نـيف وثالثــون الف بـيـعــة ونـهب مـا فــيـهـا من آالت
الـذهب والـفضـة وقبـض على أوقـافهـا وكـانت أوقافـاً جـليـلـة على مـبانٍٍ
عجيبة والزم النصـارى أن تكون الصلبان فى أعناقهم إذا دخلوا إلى
احلمـام والزم الـيهود أن يـكون فى أعـناقهم األجـراس ثم الزم الـيهود
والنصارى بخروجهم كلهم من أرض مصر إلى بالد الروم  فاجتمعوا
بـأسـرهم حتت الـقـصـر من الـقـاهـرة  واسـتـغـاثـوا والذوا بـعـفـوا أمـيـر
ـؤمـنــ حـتى أعـفــوا من الـنـفى وفـى هـذه احلـوادث أسـلـم كـثـيـر من ا

النصارى ).
توالـية (وهكذا كثير ويقـول القمص منسى يوحـنا عن تلك احلقب ا
الـذيـن اعتـنـقـوا اإلسـالم أمـا تخـلـصـاً مـن اضـطهـاد شـنـيـع أو بـإغراء
الـوالة الـذين وعـدوهـم بـالـعـفـو إذا نـطــقـوا بـالـشـهـادة فــقط ويـلـبـسـون
مسيحي فعال ومسلم اسماً ولكن النتيجة كانت سيئة فى احلالت
ـسـاكـ صـاروا مــسـلـمـ فـعالً واسـمـاً ومن فـتـرة ألن أوالد هـؤالء ا
احلاكم بأمر الله يروى لنا هذه القصة ( استمر احلاكم يفتك باألقباط
فـتـكـاً ذريعـاً حـتى أتـاح لـهم احلظ بـراهب يدعى بـيـسن كـان قـد أسلم
فـرأى أن كـثــيـر قـد صـرح لــهم بـالـعــودة إلى ديـنـهـم فـوقف فى طـريق
ـا مروا بهم صرخـوا قائل ( ن أسلـموا معه و احلاكم هو وجمـاعة 
لك مـرنا بـالعـودة إلى دينـنا أو اذبـحنـا فإنـنا ال نـطيق أن نـبقى أيهـا ا
) أو معـناه ضمنياً أنـنا تظاهرنـا بالدخول فى اإلسالم فإن ما مـسلم
فى الـقلب لك يـا كنـيسـة مـازال على حـاله لم نتـحـول وهو مـا يعـبر عن

الـتى بـخط راشـدة ظـاهرة مـديـنـة مـصر وأخـرب كـنـائس الـقس خارج
القـاهرة وأباح ما فيها للـناس فانتهبوا مـنها ما يحل وصفه وهدم دير
القـصير وأنهب العامة مـا فيها ومنع النـصارى من عمل الغطاس على
ـصـر وأبـطل مـا كـان يـعـمل فـيه من االجـتـمـاع لـلـهـو شـاطىء الـنـيل 
والـزم النـصـارى بتـعلـيق الـصلـبـان اخلشب الـتى زنة كل صـلـيب منـها
خـمـسة أرطـال فى أعـنـاقـهم ( وكان يـعـلق فى حـبل من لـيف ومن هـنا
جاءت عـظمـة زرقاء) ومـنـعهم من ركـوب اخليـل وجعل لـهم أن يركـبوا
الـبغـال واحلـميـر بسـروج وجلم غـير مـحالة بـالذهب والـفـضة بل تـكون
من جلود سـود وضرب باحلرس فى القـاهرة ومصر وأمر أن ال يركب
ـكارية ذميَّـاً وال يحمل نوتى مـنهم أحداً  من أهل الذمة وأن أحد من ا
تـكون ثـياب الـنصـارى وعمـائمـهم من شديـدة السواد ورُكـب سروجهم
مـن خشب اجلـمـيـز وأن يعـلق الـيـهود فى أعـنـاقـهم خـشبـاً مـدوراً زنة
اخلشـبة مـنهـا خمـسـة أرطال وهى ظـاهرة فـوق ثيـابهم وأخـذ فى هدم
الكنـائس وأباح ما فـيها ومـا هو محـبوس علـيها لـلناس نـهبا وإقـطاعاً
فـهــدمت بـأمـرهـا ونــهب جـمـيع أمــتـعـتـهــا وأقـطع أحـبــاسـهـا وبـنى فى
صـر وأحاط سـاجد وأذن بـالـصالة فى كنـيسـة شنـودة  مواضـعهـا ا
علقة فى قصر الشمع وأكثر الناس فى رفع القصص بطلب بكنيسة ا
كـنـائس أعـمـال مـصـر وديـاراتـهـا فـلم يـرد قـصـة مـنـهـا إالّ وقع عـلـيـها
بـإجـابـة رافـعـهـا لم سـال فـأخـذوا أمـتـعـة الـكـنـائس والـديـارات وبـاعوا
بـأسـواق مـصـر مـا وجـدوا فيـهـا من أوانى الـذهب والـفـضـة وغـير ذلك
وتصـرفـوا فى أحبـاسهـا ووجد بـكنـيـسة شـنودة مـال جلـيل ووجد فى
صاغ وثياب الدباغ أمر كـثير جداّ إلى الغاية وكتب إلى علقـة من ا ا
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من خوفهم وارتـيابـهم وقد اعـتادت اجلمـاعات الـشعـبية من مـسيـحي
ـنـاسبـات مـثـلمـا يـهدى ومـسـلمـ أن يـهدوا بـعـضـهم البـعض أكالت ا
ـسـيحى كـحك وبـسكـويت وغـريبـة وخالفه فى عـيـد الفـطر أو ـسلم ا ا
طـبق من صـنـية أو صـاج الـرقـاق مع بـعض " الهـبـر " قـطع الـلحم فى
سـيـحى التـحـية ومـا أكـثر أعـيـاده وأكالته مثل عـيـد األضحى فـيـرد ا
يالد وفـريك أربعـاء أيـوب وعدس خـمـيس العـهد كـحك عيـد الـقيـامـة وا
ـسلـمة الـتحـية وعـندمـا يرفض ونـابت اجلـمعـة العـظيـمة فـتقـبل األم ا
ـثل وغالـبـاً ما يـغيـر من رأيه ويـأكل وكأن أحـد أبنـائـها تـقول له هـذا ا

ثل روشته أو عالج يعدل السلوك.   ا
( ١١ )( ١١ )

( الكنيسة مش ناقصة رهبان) 
( هو الدير ناقص رهبان) 

ـثـل يـقـال فـى مـواضع عــديـدة فـمــثالً يـزور شــخص أسـرة وهـذا ا
ـا ال تـوجـد مـكان ألهـل البـيـت نفـسه حـيث كـبـيـرة جـداً فى الـعـدد ور
ثل تعـبيراً عن أن يـعيشـون فى مكان ضـيق والعدد كـبير فـيقال هـذا ا
ـثل مـثـل آخر هـذا الـبـيت  لـيس فى حـاجـة لـنـاس آخـرين ومـثل هـذا ا
ثل عندما يقوم شخص شرحـة مش ناقصة قُتلة) فيقـال هذا ا وهو (ا
ما بقول أو فـعل شىء وسط جماعة تـقوم بنفس الـقول أو الفعل مـثلما
يه فى يخطب شخص فى وسط مشايخ خطباء فهنا نقول أنه (بيبيع ا
ـثل الكنـيسة والرهـبان أو الدير ا ذا اختار ا حارة السـقاي ) ولـكن 
والـرهـبـان وذلك ألن الـكــنـيـسـة أو الـديــر يـحـتـوى عـلـى عـدد كـبـيـر من
راتب الكنسيـة من كاهن وراهب وشماس بل عمال فى مزارع الدير ا

مبدأ التـقية وهو أن اإلنسان يخـفى ما بداخله حتى ال يتعرض لألذى
ولم يـكـن اضـطـهــاد الـفــاطـمــيـ لـلــيـهــود والـنــصـارى بل كــان أيـضـا
ـنادى يـجول فى شوارع الـقاهـرة ويقول: للمـسلـم السـنة فـقد كان ا
ــســلم الــسـنى ــقــصـود أن يــسب ا (من يـسـب له قــنـطــار أو إردب وا
صـحـابـة رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم فـاسـتـخـدم الـسـنـة الـتـقـية
(وأكلوا بعقولهم حالوة) فصنعوا لهم أم على وكذلك على لوز وأصابع
زيـنب وأغرقـوهم معـهم فى احلـلوى واالحـتفاالت حـتى ال تـزيد الـفجوة
ويزيـد االضطـهاد ومع ذلك لم يـتشيع سـنى مصـرى رغم حبه الـشديد
ـوالد  وزيارة األضـرحة ألنه يحـبهم بالـفعل ويلـقبهم آلل البـيت إقامة ا
هم أن هذه ة ولـكن ال يكـره الصـحابـة.  ا بـألقـاب ورموز مـصرية قـد
صـري مـسيـحيـ ومسـلمـ خوفاً مـن الظلم الـتقـية تعـامل بهـا كل ا

واالضطهاد ولكن اللى فى القلب فى القلب. 
(١٠)(١٠)
(لقمة النصرانى تنزل البطن تسلم )

(لقمة النصرانى تنزل البطن تقول ال إله إالَّ الله) 
سلم تزغرد ) (لقمة النصرانى تنزل بطن ا

ـثل يـقـال غالـبـاً عنـدمـا يـكون أحـدهم مـتـأففـاً من األكل عـند هذا ا
ـعــنى ال تـخـاف لن ـثل حـتى يــتـرك ذلك   ــسـيـحـيــ فـيـضــرب له ا ا
سـيحى بقولـهم إن هذا الطعام يـحدث لك شىء بل يحبـبوه فى طعام ا
لن ينزل بـطنك كـذلك بل سيـكون طـعامـاً مسلـماً أو يـنطق الـشهادة أو
يــكـون سـعـيــداً ويـزغـرد ألنك أكــلـته فـهــو مـثل عالجى  يـعــالج الـتـأفف
ورفض طعام اآلخر اخملتلف فى العقيدة ويعالج بعض أفراد اجملتمع
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قميص نصف كم  " أى مالبس صيفية وال يبالى بهذا البرد فيقول له
ـثل رغم أن اجلـو بـرد مـثل توقـيت الـغـطـاس إنت تتـعـامل وكـأنـنا فى ا
البس الـصيـف بيـنـمـا فى الصـيف أى فى وقت الـنـيـروز إنت تـرتدى ا

الثقيلة) 
( ١٤ )( ١٤ )

( عاش النصرانى ومات وما أكلش حلمة برمهات) 
ـثل بـداية فـصل احلـصاد برمـهـات وهـو أحد الـشـهور الـقـبـطيـة و
ويقع فى الـصـوم الكـبيـر الذى يـكون مـدته ٥٥ يـوماً وهى الـفتـرة التى
سـيـحيـة مـثل أحد اخلـوص أو الـسعف يـكـون فيـهـا عدد من األعـيـاد ا
وأربعـاء أيـوب وخمـيس الـعهـد واجلـمعـة الـعظـيـمة وطـول فـترة الـصوم
ـسـيـحى أى شىء فـيه روح من حلـوم وأسـمـاك الـكـبـيـر هـذا ال يـأكل ا
ودواجن وطيور ومنتجات البان أى ينقضى برمهات دون أن يضع فى
فـمه هـذا الطـعـام ألن طـبـيعـة الـصـوم تـفرض عـلـيه ذلك وقـد يـضرب
ثل تـعبـيـراً عن أن عدم أكل الـلحـوم غيـر مؤثـر فهـناك مـسلـمون هـذا ا
دة طويلـة كل عام ولذلك يقول كثير من عاش ومات ولم يأكل الـلحمة 
من بـسطـاء شـعـبـنـا " الواحـد يـقـضـيهـا بـالـقـمة ومـلح ويـعـيش مـرفوع
ـثل بـالـنـصـرانى الـذى يـستـطـيع أن ال يـأكل الـرأس " ولـذا يـضـرب ا

اللحمة طول برمهات من كل عام. 
( ١٥) ( ١٥) 

( إذا غطس النصرانى طلع الدفا التحتانى )
( إذا غطس النصرانى طلع الدفا احلقانى) 
( إذا غطس النصرانى طلع الدفا اجلوانى )

زيد.   وغيرهم فيكون العدد كبيراً جدا وليس هناك حاجة إلى ا
(١٢)(١٢)

(عشمان حنا يخش اجلنة)
ـثل مـرة من جـدتى وأنا صـغـيـر عـندمـا قـالـته لـعمى سمـعت هـذا ا
الـذى كان يصـلى ويتصـدق ولكـنه يتعـاطى احلشـيش وقلت لهـا: ليه يا

ستى حنا مش هيخش اجلنة عشان مسيحى ? 
فـقالت: ال حـنا ده كـان خواجـة إجريـجى وصاحب خـمارة والـناس
بـتشـرب عنـده اخلمـرة والـلى ما يـقدرش يـدفع يعـطـيه رهن فيـأخذ من
النـاس أشـيـاء ثمـيـنـة بأرخـص األسعـار وفى الـظـهر حـ يـذهب لـفتح
اخلمارة إذا قـابل فقيـر يتصدق عـليه وكأن هـذه الصدقات هـا تغفر له
ـثل عن حـنـا اللى الـلى بـيـعمـله فى الـنـاس فعـشـان كده ضـربـوا هذا ا
ثل كما تراه عـشمان يخش اجلـنة رغم ما يفـعل هذه هى قصة هـذا ا
سـلم عنـدما يراه ـثل يقـوله مسـلم  جدتى والـواقع يقول هـذا أيضـا فا
يفـعل شيئـاً خطأ مـثلمـا يقول له (عـشم إبليس فى اجلـنة) فحـنا هنا ال
سـيحيـ ولكنه أجـنبى ظلم أوالد الـبلد كـما يقـول عبد الله يقـصد به ا
: يابن الـبلد يابـو جيب فاضى بنـالك اخلواجة خمـارة  هنا يعنى الند
ـثل أن من كانت أفعـاله سيئة ال يـدخل اجلنة حتى لـو كانت له أفعال ا

أخرى جيدة فالسيئات تذهب احلسنات.
(١٣)(١٣)

(غطستم صيفتم ونوز شتيتم )
ـثـل يـقـال عـنـدمـا يـكـون هـنـاك شــاب " طـلـعت عـلـيه الـسـمن هـذا ا
البلـدى " كما يـقولون وفى عـز البرد والشـتاء القـارص جنده يرتدى "
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هـذا مثل زراعى ويقـصد به أنه بعـد عيد الغـطاس تبدأ األرض في
لــهـا دفءٍ طــبـيــعى يـســاعـد عــلى بـدايــة نـضــوج احملـاصـيـل ألن بـعـد
منـتصف يـنايـر تبـدأ البـذور تثـبت فى األرض وتنـبت وتأخـذ فى النـمو
حتى يـأتى مارس " بـرمهـات " تكـون اكتـملت وفى احلـقيـقيـة أن حياة
ـصـرى مـرتـبـطـة بدورة احلـيـاة الـزراعـيـة والـدورة الزراعـيـة مـرتـبـطة ا
صرية فلسفته الزراعية التى باحلركة الفلكية فلذا اتخذ من شهوره ا
يسيـر علـيها وال تـخذله أبـداً وقد حتدثـنا عن هـذه الشهـور فى كتـابنا
شم الـنـسـيم كـمـا أنـنـا سـنـتـحـدث عن مـعـانـيـهـا داخل مـعـجـم االلـفاظ
ـصريـة التى تـشكل وجدانـيات حـياتنـا ولكن يـبقى إن نـقول أن هذه ا
األمـثال الـشعـبية الـتى أوردناهـا كلـها لم جنـد فيـها إالّ كل حب ومودة
سـيـحيـ وفى جـيرانـهم كذلك بل تتـغـنى اجلمـاعة الـشـعبـيـة بجـواز ا
ثل فى كثير من األوقـات لالستشهاد أو استـخدام تعبيرات ويضـرب ا
ـسيحـي ولـو كان هـناك شىء مـا يجرح قـصود ا دينيـة وال يكـون ا
أو يعـادى لفعـله الشعـبيون ألنـهم فى أمثالـهم ال يخشـون أحدا.  ولكن
يـبــقى أن نـقـول إنـه يـنـبــغى أن يـكـون هــنـاك رصـد عــلـمى دقــيق لـهـذا

صرى.  وضوع حتى نصل للتفكير البكر للمجتمع ا ا
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ـصرى الـكـتابـة فى عـصر مـا قبـل األسرات ووضع بـعد اختـرع ا
تـطـورات أول  أبـجـدية  عـرفـتـها الـبـشـرية مـكـونـة من ٢٤ حرف وهى
األبجديـة الهيروغـليفيـة التى  أخذها عنـهم الفينـيقيون وأضـافوا إليها
ـصريون وعـدلوا وعدلـوا فيـها وأخذهـا عنهم سـائر الـبشر ثم ابـتكر ا
شكـالً أكثر تبـسيطـاً من الكتـابة الهـيروغلـيفية الـتى هى فى حاجة إلى
وطـقـيـة أو الـشـعبـيـة واسـتـمـرت هذه رسـام وعـرفت بـالـكـتـابـة الـد
الــكــتــابــة فــتـــرة من الــزمن وكــان هــنــاك خـط خــاص بــالــكــهــنــة هــو
ـصـر تـغـيـر شـكل األبـجـديـة الـهـيـروطـيــقـيـة وبـعـد االحـتالل الـيـونـانـى 
وأصـبــحت تـتـكـون من حـروف يـونـانـيــة أضـيـفت إلـيـهـا سـبـعـة أحـرف
ـعـروف باخلط الـقـبطى وهـو مـا أضر بـالـصوتـيات ـوطـيقـيـة وهو ا د
ـصرى وهـذا ما يـشـكل صعـوبة فى ـصريـة فـلم يكن دقـيـقاً لـلنـطق ا ا
ثال وليس احلصر األصوات القبطية   Coptic sounds على سبيل ا

≤µπ ≤µ∏

https://coptic-treasures.com



±≥±

بحث لعدة أسباب منها: ا يرجع عدم تعاملهم مع هذا ا ور
ـة وتطـوراتـها صـريـة القـد  أوالً: عـدم معـرفـتهم بـخـطوط الـلـغـة ا
ـأثور واجلـمـاعة والـناس خط من خـطوط هـذه اللـغة فى واعتـبار لـغة ا
الـقـواعــد والـتـركـيب وكــثـيـر من الــكـلـمـات مع كــلـمـات عـربــيـة وتـركـيـة
وفـارسـية ويـونانـية بل وإجنـلـيزيـة وفرنـسيـة وغيـرهـا مع كلـمات نـحتت

نحتاً.  
أما ثـانيـا: هو ذلك الـوهم الذى حتـدث عنه مـتخـصو الـلغـة العـربية
وهو أن مـا يسـمى بالـعامـية هـو انتـحال وحلن وحتـريف من حتريـفات
الـعـامة لـلغـة الفـصـحى وهذا الـتفـسيـر خارج نـطـاق علم الـلغـة بل هو
تـفـسـير ال وجـود لـه فى احلـقـيـقـة بل نـاجت من اعـتـبـار الـفـصحـى لـغة
انى وعاطفى ال عالقة مقدسة ألنها لغة القرآن الكر وهذا مفهوم إ
ـختلف لـغاتهم وال بـاللغـة بل حتى ديـنياً أن الـله خلف البـشر جمـيعاً 
فضل لـعربى عـلى أعجـمى إال بالـتقـوى وليس بـاللـغة ألنـه ال توجـد لغة
مـقـدسـة ولغـة مـدنـسـة ألن الـله خـالق كل الـلـغـات وبـالـتـأكـيـد لن يـكون
مـنـحازاً لـلـغـة عـلى أخـرى وكان قـادراً أن يـجـعل كل الـناس يـتـكـلـمون
بـاللـغـة واحـدة ولـسان واحـد  وفى احلـقـيـقـة هنـا أحتـدث عن مـفـاهيم
لغـوية ولست طرفاً فى خنـاقة أو معركة ب أنـصار الفصحى وأنصار

العامية..
قولة أثور واجلماعة والناس  وثالثاً: لم يتعامل الباحـثون مع لغة ا
جاهـزة آخرى بأن هـذه العاميـة ال توجد لـها قواعـد نحويـة أو صوتية
أو صـرفـيـة وهـذا أيـضـاً يـعـود إلى مـا حتـدثـنـا عـنه فى أوالً وهـو عـدم
ـة وكـيف كـونت قـواعـد هذا اخلط ـصـريـة القـد مـعـرفـتـهم بـالقـواعـد ا

ال تـوجـد حـرف الـعـ فـى هـذه احلـروف الـيـونـانـيـة رغم أن اخلـطـوط
وطـقيـة  عرفت هـذا احلرف ورسم هذا ـصريـة من هيـروغلـيفيـة ود ا
صـرى كان عـبارة عـن رسم لشـكل العـ وهو احلـرف الذى احلـرف ا
اتخذته أغلب لغات العالم وهو حرف  a فى كل اللغات األوربية ولكن
ـصرى لـم ينـطق العـ بهـذه الـصراحـة العـربيـة ولـذا ال يجـد علـماء ا
صـريـات غضـاضـة فى كتـابـة اسم إله الـنيل " حـابى " أو " حـعبى " ا
صرى يكون ب الع العربية واأللف وليس به ضغط حيث إن نطق ا
عـلى احلـنــجـرة مـثل الـنــطق اخلـلـيـجى هــذا هـو مـثـال ولــكن بـالـفـعل
ـهم أن اخلط أضـرت احلــروف الـيــونـانــيـة فى نــطق اخلط الــقـبــطى ا
صريـة ظل مستـمراً فى مصـر حتى القرن القـبطى من خطـوط اللغـة ا
يالدى  مع تنـامى خط آخر كان يـظهر وهـو ما يسمى السابع عـشر ا
ـصــريـة والـتى  فـيـهــا تـزاوج اخلط الـقـبـطـى بـالـعـربـيـة بـالــعـامـيـة ا
تـعلمـ فسارعـوا بتعلم ستـوى الشعـبى أما ا الفـصحى وهذا عـلى ا
الـيـونـانـيـة ثم الـعـربـيـة وكـتبـوا بـهـا بل عـلـمـوهـا ألصـحـابـهـا وال زالوا
ـصـرى ولـكن ـدرس ا يـقـومـون بـهـذا الــدور وخـيـر مـثـال عـلـى ذلك ا
ــأثـور ـاذا لـم يـتــعــامل بـاحــثى الــفــولـكــلــور مع لـغــة ا ــلح  الـســؤال ا
أثور  سواء كـان شفاهى أو عادات واجلـماعة والنـاس التى أنتـجت ا
ن يـتـعامل مع أو تـقـاليـد أو تـعبـيـرات أو مـا شابه ذلك حـتى يـتسـنى 
المح الـتى أبـحـاثـهم أن يـعـرف الـبـنـيـة والـتـركـيب ومـعـرفـة اجلـذور وا
أثور الـذى يقدمون دراسات فـيه  أليس كما يقول اعـتمد عليـها هذا ا
ـانى " أن الـوجـود يـكمن فى مـارتن هـيـدجـر الـفيـلـسـوف الـوجودى األ
الـلغة " وهذا ما جـعلنا نـرى أن الباحث يـتحدثون عن جسم بال رأس
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ـصرية ولذا  استبدالـهم بالدال والضاد " ظهر بالـقبطية واخلطوط ا
/ضهر " " أذان / أدان " " ذبح / دبح " " ذاق / داق " " ذيل / ديل
" " أخــــذ / أخــــد " " ذره / دره " " ذراع / دراع " " ذقن / دقن " "
ذكـــر / دكــر " " ذهـب / دهب " " ذاب / داب " "ظـــافـــر / ضـــافــر "
ـصرى يـنـطق فى بـعض احلـاالت الـظـاء زين كـما ونالحظ أيـضـاً أن ا
ـهم أن ــصــرين أى الــزى الـعــربــيـة مــثل مــظــهـر " مــزهــر " ا يــقـول ا
صـرى لم يعـرف نطق القـاعـدت الـسابـقتـ نعـرف من خاللـهمـا أن ا
احلـروف الغليظـة التى يخرج فـيها الشخص الـلسان إلى سقف احللق
وهى حروف الـثاء والـذال والـظاء ألنـهـا غيـر موجـودة فى حـروفه التى

عرفها على مر التاريخ وليس تبسيطاً أو تسهيالً أو ما شابه ذلك.  
القاعدة الـثالثة وهى أنه تختفى بـعض الهمزات وتتحول إلى " ى "
صـريـة وعـلى رأسهـا اخلط الـقـبطى وذلك لـقلـتـهـا فى خـطوط الـلـغـة ا
وأمثلـة ذلك: دائم " دا " وعذراء " عـدرا " وقضـاء " قضـا " وعباءة "
عــبــايه " ومالءة " ماليه " وحــدأة " حـديـه " وأمـراء " أمــرا " وأجـراء "

أجرا " وجدائل " جدايل " وقوائم " قوا ". 
القـاعدة الرابـعة: وهى حتول الـنون إلى مـيم إذا جاء بعـدها حرف
ـيم والـباء " وهـذه قـاعدة فى تـصريف أدوات من حروف الـشفـهـية " ا
ة ويسـتخدمها صرية الـقد عول به فى اخلطـوط ا النعت وإلضافـة وا
صريـون احملدثون مثل أنبوبه " أمـبوبه " وكرنب " كرمب " وأنبطح " ا

أمبطح " واألنبياء " األمبياء.
القاعدة اخلامسة: وهى أداة األمر وهى فعل أمر أيضاً وتأتى قبل
بدوء ب " التاء " وهى أداة غير موجودة فى العربية وهى " ما الفعل ا

ـصريـة.  وأنـا أكـتفى من نـاحـيتى بـاألسـباب الـذى نسـمـيه بالـعـاميـة ا
الـتى منـعت الـتعـامل من جـانب بـاحثى الـفـولكـلور وغـيـرهم من دراسة
ـصري احملـدث وهو اصـطالح أدق من كلمـة عاميـة  ولكن قد لغة ا
ـصريـ احملـدثـ وجنيب يـتـسـاءل البـعض مـا هى الـقـواعد فى لـغـة ا
وضوع عـلى السـؤال للتـدليل فـقط بذكـر بعض الـقواعد حـتى يصـبح ا

واضحاً.  
الـقـاعــدة األولى وهى: عـدم وجــود الـثـاء فى جــمـيع خـطــوط الـلـغـة
ة ومنها اخلـط القبطى فتتحول الثاء إلى تاء  كما فعلت صرية القد ا
صـريـون احملـدثون مع الـقـبـطيـة مع الـكـلمـات الـيـونانـيـة هكـذا يـفـعل ا
الـكلمات العـربية التى توجد بـها حرف الثاء مـثل " ثعلب / تعلب " ثلج
/ تلج " " ثـالثة / تالتـة " "يـثمـر / يـنمـر " " حـرث / حرت " "كـثـير /
كـتيـر " " ثعـبان / تعـبان " ثالجـة / تالجه " " ثقـيل / تقـيل " " ثمـانية
/ تـمابـيـة " " الثـأر / الـتار " " كـمثـرة / كـمتـره " " أثـن / أتـن " "
بـــرغــوث / بـــرغـــوت "  " ثــمن / تـــمن "  " ثـــوم / تـــوم "  وقــد الحظ
الدكـتور أحمد أم فى قاموس الـعادات والتقاليـد والتعابير ذلك وقال
صـريون أن ينطقوا الثاء تاء ولـكنه لم يذكر السبب وذلك لعدم اعتاد ا
الحـظة ـة ولـكن ا ـصريـة الـقـد مـعـرفـته بأى خـط من خطـوط الـلـغـة ا
تـكونت لديه نـتيجـة لكونه أسـتاذاً فى اللـغة العربـية وعضـواً فى مجمع
. ـصريـ احملـدث ـعـرفته اجلـيـدة بتـعـبيـرات ا الـلـغة الـعـربيـة وأيـضاً 
صـري احملدثـ فى حاالت غيـر كثيرة يـقلبـون الثاء إلى س ولكن ا

مثل " ثمار / سمار " " ثواب / سواب ".
الـقاعـدة الثـانـية وهى: يـختـفى حـرفى الذال والـظـاء لعـدم وجودهم
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إليه وليس قبله كما فى العربية هذا الولد  هذه البنت  هؤالء الرجال
ثال عربياً ومصرياً. وحتى تتأكد القاعدة نضرب ا

نالحظ من اجلــدول الــسـلق أن اسـم اإلشـارة فى الــعــربـيــة يــكـون
شـار إليه ـصرين يـكون بـعـد ا حـسب مـوقعه فى اجلـملـة بـينـما لـدى ا

سواء كان اسماً أو فعالً أو استفهاماً.
الـقاعـدة الـعـاشرة: وهى اسـتـخـدام اسم موصـول واحـد وهـو اللى
فى ح تستـخدم العربـية ما يقـرب من تسعة أسـماء: الذى - التى -
اللتان - الـلذين - اللذان - اللتان - الـلت - الذين - اللواتى بغض
ـصرى ـوصول  ا الـطرف عن الالئى والـلذون الـتى انقـرضت فاسم ا

ؤنث. ذكر وا فرد واجلمع وا يستخدم فى ا
ا صـرية فى جميع خـطوطها  الـقاعدة احلاديـة عشرة: وهى أن ا
ـعدود كماً صريـ احملدث تثـبت العدد وال تـميزه بتـغير ا فيـها لغـة ا
ا يسمى ونوعـاً وجنساً كـما تفعل الـعربية وكل الـلغات السـامية وفقـاً 
عدود أو يخالـفه  فمثالً يقال ثالثة رجال بالتوافق الـضدى أى يوافق ا
صـرية ويـقال ثالث سـيـدات أو ثالثـة صبـيان وثـالث بنـات بـينـما فـى ا

تلت صبيان وتلت بنات.  

ـعــنى أعط ونـقـول مــا تـيـجى / مــا تـقـوم / مـا ـصــريـة  " وهى فى ا
تـعدى / ما تشـرب / ما تسكت / ما تـمشى / فح نـقول ما تسكت

أى أعط سكوتاً.  
القـاعدة السـادسة: وهى احلـالة األولى من حـاالت النـفى وهو نفى
األفـعال  أداة الـنفـى " مش " وهذه األداة مـركبـة من " م " حـرف نفى
عنى " ال - ليس " وحـرف " ش " فعل يقدر أو يستطيع أصله " ن " 
مــثل مـش عـارف / مش قــادر / مش فــاهم وهــذه هى حــالــة الــنـفى

بالدمج أما النفى بالفصل سنعرفها حاالً.  
القـاعدة السابعـة: وهى احلالة الثانـية من حاالت النفى وهى وقوع
صريـة إثبات الفعل بـ " ما " و " ش " أى ب األمـر واإلثبات فـفى ا
اإلثـبـات نـفى وهى عـكس الـقـاعـدة العـربـيـة نـفى الـنـفى إثـبـات مـثل ما
ـاضى مــا قـلت ش  " مـا " مـا أعــرفش " وكـذلك فى حــلـة ا أعـرف ش
كن اسـتـخدام هـذه الـقاعـدة فى الـنفى قـلتش " وفى جـمـيع احلـاالت 

أى النفى بالفصل.
ضـارع وهذا الـقاعـدة الثـامـنة: وهى وضع حـرف باء قـبل الفـعل ا
عنى اسم موصول الذى -ا التى - الذين فنقول أنا احلرف مصرى 
بـاكل أى أنـا الـذى أكل ويـقـال هى بـتـلـعب أى هى الـتى تـلـعب ونـقول

شى.   إحنا بنمشى أى نحن الذين 
ـصرية وعلى رأسها القـاعدة التاسعة: اسـتخدام أسماء اإلشارة ا
الـقـبـطـيـة  ( دا- دى  _دول) وتـأتى بـعـد االسم وال تـسـتـخـدم أسـمـاء
اإلشارة العربية ( هـذا - هذه - هذان - هاتان - هؤالء) فنحن نقول
ـشار الـواد ده أو الـبت دى والـعـيـال دول أى أن اإلشـارة تـأتى بـعـد ا
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اجلملة فى العربية

- هذا الولد جميل 

- الولد هذا جميل 

- ما هذا ? 

وضع اإلشارة 

اإلشارة أمام 

اإلشارة خلف  

اإلشارة خلف 

صرين احملدث  اجلملة فى لغة ا

الواد دا جميل 

الواد دا جميل 

أيه ده ? 

وضع اإلشارة 

شار اله  اإلشارة خلف ا

اإلشارة خلف

اإلشارة خلف االستفهام 
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ـسـتمـدة من ـعـنى أمـا أنـكم ال تـعـرفـون هـذه الـقـواعـد ا الـنحـو فـرع ا
ة فهذا ال يعنى أنه ال توجد قواعد.   صرية القد اخلطوط ا

عنى.  نترك القواعد وندخل فى الكلمات حتى يكتمل ا
صرى صرىكلمات فى الوجدان ا كلمات فى الوجدان ا

ـعـنى أبـو أو صـاحب مـثل أبـانـوب آبـا(أبـو الـدهب) أبـا ديـر آبـه: 
(أبو الـكل) وأبا هور (أبا الكـنوز) وأبا كلوج (أبـو اخلشوع)أبارخنده:

تلكات. فرخنده وهى اسم علم معناه مال أو ثروة أو 
إب: احسب أو عد وإب باللى معاك.

أبـاكيـر:تقـدمـة أو بركـة أو قربـان وهـو اسم مكـان فى اإلسـكنـدرية
اآلن وهو أبوقير.

: نـاضج أو كـامل ونـقـول يـا بـلح أبـر وأحـيـانـاً نـقـولـهـا بـلح أبـر
ى وأبر قرية نوبية تشتهر بالبلح الناضج.  أبر

إنبو/إمبو: اشرب.
أبـو تـيك: أبـو تـيج وتـعـنى بـوتيك أو مـخـزن وكـانت أبـو تـيج مـخزن

عنى محل أو معرض. اً والزلنا نستخدم كلمة بوتيك  للحبوب قد
أبـيب: شهـر مصـرى نسبـة إلى اإلله أبيـب وهو بشـكل ثعـبان كـبير
وهـو أول شـهـور الـفـيـضـان " يـولـيـو-  أغـسـطس " ويـقـال عـنه " أبـيب
تـسـمع لـلـمـيه دبـيب " وفى هـذا الـشـهـر تـنـضج الـفـواكه ويـقال " أبـيب

طباخ العنب والزبيب " ويقال " أبيب أبو اللهاليب ".  
إتاى: وادى فنقول إتاى البارود أى وادى البرود.

أتبال: أهبل أو عد التفكير أو بال حياء. 
عنى الـذى أما كلمة /ال اتلـكأ / أتلكع: وهى مـكونة من / أت / 

ـة لـيـست قاف ـصـريـة القـد الـقـاعـدة الثـانـيـة عـشـرة: أن القـاف ا
ـصـريون مـفـخـمـة بل هى ب الـقـاف الـعـربيـة والـكـاف ولذا يـنـطـقهـا ا
ـذيعات احملـدثون أقرب إلى الـكاف أو يقـلبونـها هـمزة  مثل مـا تقول ا
ساجد كد كامت الصالة هنا الكاهره أو بعض مقيمى الشعائر فى ا
وفى حـاالت كثيرة يـقلب لصالح الـهمزة كمـا أن هذا احلرف ليس من
ــوطــقــيــة أو ــكــتــوب بــاحلــروف الــد حــروف اخلط الــقــبــطى ســواء ا

اليونانية بينما الكاف والهمزة موجودان.  
ـة كان تـوجد ـصريـة القـد الـقـاعدة الـثالـثـة عشـرة: فى اخلطـوط ا
لهـجات وجند ذلـك فى اخلط القبـطى فيـما يـعرف بـاللهـجة الـصعـيدية
والـلهـجة الـبحرى وكـانت بعض هـذه اللـهجـات حتول الـس إلى ش
أو العكس فكانت تتبادالن احلرف وأيضاً كان يحدث ذلك ب اجليم
والــدال فــنــجــد الـشــمـس تــصـبـح الــســمس وشــجــرة تــصـبـح ســجـرة
ومرسيدس تصبح مرشـيدس وجرجا تصبح دردا وهذا كله من تأثير

اللهجات القبطية وتبادالتها.  
واعـتقـد أن ما طـرح يـكفى لـلتـدلـيل والذين يـقولـون عـلى ما يـسمى
صـرية أنـها ال حتـتوى عـلى قواعـد نقـول لهم كـيف يتـعامل بـالعـاميـة ا
ـصـريـون لـيس فـى الـنـجـوع والـقـرى واحلـقـول واحلـوارى واألسـواق ا
ـؤسسات الـبحـثية والـعلـمية اال دارس واجلامـعات وا واألزقـة بل فى ا
ــا يــسـمى ــدرس الــعـنــاوين بــالــفــصـحـى ويـشــرح الــدرس  يــكــتب ا
بـالعـامـيـة  ألم تشـاهـدون الـشـيخ اجللـيل الـشـعراوى وهـو يـقـول اآلية
ـة بـالفـصحى ويـشرحـهـا بالـعامـية فـى خواطـره التى تـذاع على الـكر
عشـرات الفـضائـيات يـا ساده ال يـوجد كالم مـفهـوم  بدون قـواعد ألن

≤∂∑ ≤∂∂

https://coptic-treasures.com



±≥µ

ـة ـصــريــة الـقــد إعــطــيـنى الــعــربـيــة بل هى كــمـا كــانت تــنـطـق فى ا
بخطوطها الثالثة.

آر: ومـعــنـاهــا ضـراط أو يــخــرج ريح من بـطــنه ونــقـول فالن آرار
ـعـنى يــخـرج ريح من بـطـنه كــنـايـة عن شـدة احلـقــد ويـكـتب سـائـقى

اللورى والنقل الثقيل لفتة يقولون فيها " يا ناس يا شر كفايه أر.
ـعنى أراجوز: بـعمل كالم وهى مـكونـة من كلـمت / أر  _أير / 
ــعـنى اإلجــمـالى ــعـنى كالم فــيـصــبح ا يــعـمل أمــا كــلـمــة / جـوز / 

حكواتى.
ـعـنى األصـلى يـعـمل أراف: قـرف أو أرف ونـقـول أيه األرف ده وا
ـعنى يعمل وتنطق أيضاً / أير دود أو يدود وهى مكونة من / أر / 

عنى دود أو رائحة كريهة.   / أما / أف / 
ــعــنى أربـك: أى يــربك ونــقـــول ال تــربــكـــنى أو إيه الــربــكـــة دى وا
األصـلى يـجـعـل عـبـد أو يـسـتـعـبـد أو جتــعـلـنى مـثل اخلـدام واإلنـسـان
عـنـدمـا يـرتـبك ال يـصـبح سـيــد قـراره أى مـسـتـعـبـد وهـذه الـكـلـمـة من

الكلمات التى أدخلت على اللغة العربية.   
وازين مثل أردب القمح. أردب: نوع من ا

أرشان: ومـعناهـا حب شباب ونـقول امرأة أرشـانه أى كبيـرة ولها
حبوب وجتاعيد.

أرطل: ومـعـنـاهـا يـتـكــوم أو يـكـوم ونـقـول فالن وقع زى الـرطل أى
تكوم على األرض .

عنى أجرى. أرمح: 
آيل طوش: يلطش و يقال دمه يلطش.

عـنى اإلجمـالى الذى يـبقى ـعنى تـرك وا تعـنى كثـيراً وكـلمـة / كا / 
ـكـان كثـيـراً ونقـول فالن بـيـتلـكأ أو ,بيـتـلـكع فى الشـغل أى يـقوم فى ا

بعمل الشىء فى فترة طويلة.
إحم: ومـعـنـاهـا صوت أو يـزمـجـر أو يـزأر أو يخـرج صـوتـاً ونـقول
ـعرفـة من بـاخلارج وإفـساح إحم إحم يـا اللى هـنا أى يـصـدر صوتـاً 

الطريق له لدخول البيت.
آخ: كلمة توجع مثل آه. 

إخ: عفـريت - شيطان ويقـال إخيه عليه أى عمله مـعفرت وبإضافة
ـعـنى الـشـيـطـان أو الـعـفـريت ويـقال أداة الـتعـريف " الـبـاء " فـيـكـون ا
عـنى بـخاف الـعفـريت ومنـها أيـضاً مـاسخ بإضـافة / لألطفـال بخ  
عـنى حدث أو ناجت من ونقول الـشاى ماسخ أى حدث بفعل ماس / 
ـعنى يـقصـد به ناقص سـكر. عفـريت أو من عمل الـشيـطان وأصـبح ا
أخـاريس: خـرســيس أو خـسـيس أو نـاكــر اجلـمـيل و الـبــعض يـظـنـهـا
تركـيه و لكنـها ليـست كذلك و لم يسـتبدل األتـراك كلمـة خرسيس إال

بعد وجودهم فى مصر. 
إخـس: شــيــطـــانى ونــقـــول إخس عــلـى كــده أى الــتـــورط فى فــعل

شيطانى.
إخموم: ساخن - حامى -سخن - 

أخــمــيـم: : ( خم / من)  أرض إله اخلــصــوبــة وهى مــديــنه أثــريه
غرب سوهاج.

إدريا:قدرة أو بالص ونقول قدرة فول أو قدرة ماء.
ــصـريـة لـيـست مـحـرفـة من إديـنى: اعـطــيـنى ولـذا فـكـلـمـة إديـنى ا
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خـطف ما مـعه ونقـول فالن مشـلوط أى معـلق باخلـطاف وأحـيانـاً يقال
مشنوط.

ـعنى اهـتزاز أو هـتـاف أو صراخ ويـقول أشلـيـلووى / يـشلـشل: 
ثل " جايه العدوه تشلشل بطرحتها تبكى بحرقة من كتر فرحتها.  ا
أشمون: ثمانية بالصـعيدى وهى اسم بلد فى صعيد مصر ومعناه

عسكر. ركز الثامن أو مكان ا ا
أشنه أجنه - مطرقه.

عنى الـعريان والضـبش أو يضبش أى نـظره ضعيف. أضـبش: 
عبود. أطفيح: باجليزة و معناها مدينة ا

أغـابى: تعنى احملـبة أو مائـدة  احملبة وهـناك قنـاة تليـفزيونـية بهذا
االسم.

أف: عـافا أو يـعـوف الـشيء أو كـرهه أو يـكـره و غـالبـا مـا يـقـولـها
صرى عند شم رائحة كريهة أو كالم سيئ. ا

أفـا: رأس  و مـؤخـرة الـرأس ( قـفـا) و نـقـول مـضـروب عـلى الـقـفا
عـنى مضحـوك عليه و نقـول مختـوم على القـفا و هو كـناية عن ختم
ـصريـون قبل دخـولهم اجلزيـة على مـؤخرة الـرأس التى كـان يدفـعها ا

فى اإلسالم و نقول رجل قفا أى ليس له مالمح أو شخصية. 
إفسيخى: سمك ونقول فسيخ.

أقـلول / قله: قـلة أو أبريـق وفى األغنيـة يقال (يـا قلـة العطـشان يا
ياه. صرية قلول وتعنى إناء فخارى لتبريد ا بلدنا) وتكتب أيضا با

إكرومبى: كرومبة أو الكرنب.
ـا:إكرامـية أو يـعطى مـال أو ثروة أو نـقود وتـقال فى حـياتـنا إكر

أرمى: أرمى أو رمى أو تــبـول ومـن األمـثــال إذا زعـقت الــكـركــيـة
عنى العـربى ولكن اختفى معنى التبول أرمى احلب وعلىّ وهى نفس ا

إلى حد علمى .
أروس: وهــو األرز وهـذا احملــصـول لم يــكن بـعـرفـه الـعـرب إال عن
طـريق مـصر والـعـراق والـبلـدان الـنهـريـة حيـث يحـتـاج فى زراعته إلى

ماء كثير.
" أريـكى: عراك أو مـعركـة كالميـة ونقـول " بيـتعـاركو زى الـديوك 

أى دخلوا فى مناقشة حادة.
أزميّال: أزميل.

إسَّبك: قلل أو انقص من القيمة واحلجم ويسبك الطعام أى يضعه
على الـنار مدة طـويلة فيـنقص من قيـمته وحجـمه وكثيـر ما نسمع أكل

مسبك .
ـعــنى سـتك وتـسـتــيـكـة أو ر بـاألسـمــنت ونـقـول أسـتك أسـتك: 

ه . الفلوس أى  جعلها متساوية وستك احلائط أى ر
اسـالطى / ازلط: ومـعـنـاهـا تـزحــلق ونـقـول كل أزلط ويـقـال دا مـا

بيندغش ده بيزلط.
عـنى حلـو أو جمـيل ويقـال أش أش  إيه احللـوة ده أو يقال إش: 

ال أش أش كل الشعرية.. والناس منكاده ومهربه .
أشـتـوو: طـلـسم أو سـحـر أو عـمل أو دجل ويـقـال غـالـبـاً عـنـد ذكـر
السـحر أشتاتـاً أشتوت وكانت الـفنانـة مارى منيب كـثيراً ما تـستخدم

هذة العبارة.
أشـلـيط: خـطـف أو شـوكـة أو يـعــلق بـاخلـطـاف ونــقـول أشـلـطه أى
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اليومية أو فى شعر العـامية مثل قول بيرم التونسى  البت ماشيه من
زمان تتمخطر الهبله زارعه فى الديوان قرع اخضر / تشوف حبيبها
بـاجلــاكـته الــكـاكى / والــسـتـه خـيل واألمــشـجى مالكـى  " أى كـربـاج

مخصوص  ".
أمــشــيــر: فــبــرايــر - مــارس  مــأخــوذ من إله الــزوابـع و يــقــولـون
(أمشيـر أبو الطبل الـكبير والـزعابيب والعـواصف الكثيـر) (بكره يجى
أمـشير والصغيـر يحصل الكبير) (أمـشير يقول للـقمح سير سير خلى
القـصيـر يـحصل الـطويـل) ( أمشـبر يـخبط يـلـبط فيه روايح من روايح

الصيف ).
نطوق أمندى: اجلبانة وامندى كلمة مستعملة فى الصعيد بنفس ا

عنى وتقول الندابة (كان بدرى عليك األمندى ياألفندى. وا
ريدون آمه: أم لالحترام وتقول األغنية آمه القمر ع الباب ويقول ا

فى مولد العذراء يا عدرا ساعدينى يا امه.
إمهات معناها شمال أو بحرى أو عكس اجلنوب وعندما نقول بلح

أمهات أى بحرى من اإلسكندرية أو البحيرة أو وجه بحرى.
س أو قـط أو مـوت ونــقـول جــاك مـو ــعـنى  أمــو / مـو / مــؤت 
صـرى يـعـتـقـد أن طـائر أو قط ـوت  وقـد كـان ا كـدعاء عـلى األخـر بـا

أسود كبير يخطف العمر ويطير أو يهرب به 
ـسيـحـيـ وهـو مـشتـق من آمون امـونـيـوس: اسم عـلم يـسـمى به ا
ومـعــنــاه الـدائـم - األزلى - احملـتــجب - اخملــتـفـى - والـواو والــسـ

يونانية وينطق مصرياً خالصاً آمونيون.
صرى غالباً ما ينطقها اتشى . انتش:عطس وا

الـيومية عنـدما ينهى شخص الـعمل فنقول إدى لـه إكرامية أى تساوى
كلمة بقشيش.

إكسـو: مـعنـاهـا أخرج - أو يـخـرج - أو خروج ونـقـول إكسـو بره
أى أطلع بره.

إل: ومعـناها يحمل أو يـشيل أو يرفع "فنقـول إل علىّ الشنطة" أى
إرفعها على كتفى.

صرية إلى العربية بنفس ألوان: وتعنى أشكال وألوان ونقلت من ا
عنى. ا

ألـيس:ويـقـال فـالن ألّس أو بـيـألس عـلـىّ وهـذه الـكـلـمــة مـكـونـة من
ـعنى يـلسن أو يـلعب عـنى لسـان فيـصبح ا ـعنى عـمل و"الس"  (إل)

لسانه أو يطلع لسانه ومعناها يتحدث بالسوء.
ـصرين احملـدث بـنفس إمـرؤ: عدى أو فـوت أو مر ويـستـخدمـها ا

عنى. نطوق وا ا
أمرتيا: ومعناها أمرتى أو آثم أو يلعب قمار .

أمرى: ومـعناهـا أخبز أو أعـمل فطيـر ونقول قـمرى العـيش أو قمر
عنى أعادة خبزه أو تسخينه. العيش 

أمـريا: ومـعـنـاهـا قـمـريـة وهى نـوع من الـعصـافـيـر وتـقـول األغـنـية
ـاهـر العـطـار يامـا زقـزق القـمـرى على ورق الـلـمون أو كـما الشـهـيرة 

تفول بدريه السيد من فوق شواشى الذرة قمريه بتغنى. 
إمـسـاح / تـمـسـاح: وإمـسـاح نـكـره وتـمـسـاح مـعـرفـة بـالـتـاء أداة

تعريف.
أمـشه: ومـعـنـاهـا كـربـاج وهى تـسـتـخـدم بـكـثـرة سـواء فى احلـيـاة
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أوباش: حوش أو مالع البشر.
أوسيم: مـعناها العـشب واخلضرة وهى أسم مدينـه باجليزه وتقال

ة أوشيم. فى اللهجة الصعيدية القد
أوطه: قوطة أو طماطم أو ثمرة أو ثمار.

أونش: ذئـب أو ذيب و نـقـول ده بــيـاكل ذى الـونش و جــاءت مـنـهـا
تسميه اآللة كالونش ألنه يأكل كل شىء.

ـصريـة أونى - أونى يا أونى: طـحـونة وتـغنى الـنسـاء فى الـقرى ا
. طحون الرحايه وكأنها تقولها بلغت

أووه / أه: لــلـتـعــجب أو االسـتــغـراق أو الــتـوجع وألنــهـا صــوتـيـة
ية. أصبحت لفظه عا

أويلى: حولى أو خروف أو ليه أو مؤخرة اإلنسان.  
آيحه: بخيل أو مـحتاج و نـقول ده بخيل ايـحة و نقول عـلى الطعام
ـكرونـة ذات الصـلصـة القـليـلة أى هـناك الـغيـر مخـدوم ده مقـيح مثل ا

بخل فى طبخها. 
عنى قوس قزح. إيريس: اسم علم 

عنى هـذا أو ماذا او ما و نـقول ايش ياخد ايش: اداة اسـتفهـام 
الريح من البالط.

أيقون: صورة .
أيال هـوب:هـيـال هـوب وهى مـكــونـة من "أى (إلى)وال(كــثـيـر)وهـوب
عنى هـيا إلى العمل اجلـاد ومثل هوب هوب (عـمل أو شغل) فيـصبح ا

عنى عمل - عمل يا شغل الذهب.  يا شغل النوب 
أ / أيْـم: ومـعـنــاهـا قـيم أو عــلم أو مـعــلم ونـقـول إنـت عـامل قـيم

أنـخس: ومـعنـاهـا حـربـة أو رمح ونـقـول نخـسـو فى جـنـبه وأحـيـاناً
نقول "نغزه" أو نخسه بالسكينة أى طعنه.

أنكُت: يغرس أو ينام ونقول أنكت البذرة أى أغرسها.
أنـكـراتـيا / ( أنـكـر - هنـكـر): ومعـنـاها نـسك -زهـد -عفـة ونـقول
ــعــنى تــتــعــطف أو تــزهــد أو تــدُّروش فى كالمك إنت تــهــنــكــر عــلى 
وتـستـخدم فى أكل الـدراويش فنـقول "أنـكر(اجنـر) فته "وتـستـخدم فى
الـتمـايل والـرقص وحـتى فى خـارج حـلـقات الـذكـر مـثل غـناء سـلـطـانة

هدية ونهنكر ونبنكر أى نتمايل ونرقص. الطرب منيرة ا
آنـيــســون: هـو نــبــات مـجــفف يــسـتــخــدم كـمــشــروب مـثـل احلـلــبـة
صرى فى الصعيد حتى اآلن وتعنى نطوق ا والكراوية ويقال بنفس ا

نعناع اجلبل.
عنى يتألم.  آه: 

آها: نعم أو موافق او أيوه.
إهـروك: ومعـناهـا أصال هدوء ولـكنهـا أخذت مـعنى عـكسى فـيقال

عنى أسكت وهرك هنا تعنى احلركة ال السكوت.    بطل هرك 
إهرى: طـعام ونـقول األكل أتـهرى أى طـبخ كثـيراً وكـذلك اهرى يا

مهرى.  
عنى هوه كده أو خالص بقى.  أهوه: 

أوا: معناها لعنة أو شتيمة ويقال " جاك أوا " 
أواوم /هم هم: يــأكـل أو أكل أو هم و نــقــول لـــلــطــفل كل هم اس

 . نقول له الكلمة بلغت
أوبا /أوباح: تشجيع األطفال على الوقوف.
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بـابه غلب القوم الـنهابه و ان هاف زرع بـابه ما يبقـاش فيه و ال لبابه)
ويقال بابه خش وقفل البوبه لشدة البرد.

عنى عنى حلمه وا بات: عظم ونقول أكله حتتك بـتتك فكلمة حات 
أكله حلم وعـظم ونقول للـشخص حات / بات أى يعـنى جلد على عظم

ونقولها للشخص اجلائع.
نوفية و معناها ذات الرفاهية. حافظة ا باتانون: بلدة 

باجور: و معناها بلده القوه و اإلصالح.
بارا: بره أو خارج ويقال إطلع برة أو إكسو بره.  

عـنى بربرى / مـتوحش أو غريب األطـوار أو همجى بـارباروس: 
صريـون هذا اللـفظ على الصـحراوي و خـاصة الغزاة و كان يطـلق ا

منهم
ـعـنى خواء أو هـباء باش / بـوش:عريـان أو بـلبـوس أو بلـبوص و

مثل ضاع جهده بوش أو نقول دى فيها بوش أى خواء. 
بـاش: وبــاء أو طـاعـون ويـقـولـنه عـلـى نـوع من الـبـراغـيث اخلـاصـة

بالدجاج ويقال أيضاً فاش .
باشكور: سيخ إلخراج الرغيف من الفرن. 

بـاط أو بط: ومعنـاها وقع أو قدم ويقـال اتبط على األرض وداست
عليه اإلقدام.

بال بات: بلبط أى مسح برجله.
بــااللـى: يـا فــرحــتـى ونــقــول حاللى باللى أى يــا فــرحــتى بــاحلالل

قصود الزواج. وا
باناهو - بنها: و معناها الكنز...  

ه عـند النـجار ويـقصد يـعنى إنت عـامل أستـاذ أو معلم عـلىّ ومنـها أ
شغل محترف به علم وفن  

أيه: ومعنـاها بقرة أو ثور ويقال يـا أبن اإليه كشتيمة بل إن بعض
الـصـحف تـكـتب بـاب كـامل وله مـنـشت عـريض بـعـنـوان والد األيه أما
اجلـمع فـهـو / هـو / وكذلك / حـو / وتـعـنى أبـقار ويـقـال لألبـقـار حو
ـعنـى يا أبـقار إلى هـنـاك وبعض الـفالح يـقـولون حـو يا بـقر هـناك 

  . حو وكأنهم يقولون كلمة بقرة بلغت
أيـووه: أيوه - نعم - صحـيح وأصبحت مرتـبطة بأهـل اإلسكندرية
فـعــنـد مــوافـقــة أحـدهم عــلى كالمك يـقــول " أيـوه:  أى نــعم أو مـوافق

وذلك فى النطق البحرى .
ثل بـؤونة احلـجر يـنشف الـشجر باؤونة: يـونيه - يـوليـو  ويقـول ا
وأصل الكـلمة أونـة ومعـناهـا احلجـر والبـاء أداة تعـريف ويقـول بؤونة
احلجر كـأنه يقول الكـلمة وترجـتها إلى العـربية وكان اسم هـذا الشهر
ـاً فى الوادى الغربى فى واقع األمـر يرتد إلى عـيد كان يحـتفل به قد

من األقصر.
ـلـوك وتـعــنى كـهف أو قـبـر ومـعـنـاه اآلن بـاب:تـطـلق عــلى مـقـابـر ا

معروف للجميع.
بأبـأ: بق بق او تـدفق و نقـول بق بق احلرج أى طـفح و ظهـر على
شـــكل دمــامل " بـــقــابــيق" مـع إبــدال الــقـــاف بــااللف حــسـب الــنــطف

البحيرى. 
بابه:  أكتوبر -نوفمبر  من أسم االله ( بى تبدت) اله الزرع و فيه
ـزروعـات و يقـولون فى األمـثال (إن صح زرع يـخضـر وجه األرض با
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يـنـجب وعـنـدمـا نـقـول بـرك عـلى األرض أى نـائم عـلى األرض ويـرفس
برجليه مثل البغل.  

بركت: بركة.
برمهات: شهر مـصرى ( مارس - أبريل) و ينسب إلى ( بامونت)
إله احلـرارة و يـســمى شـهـر الـشـمـس و فـيه تـشـتــد احلـرارة فـتـنـضج
زروعـات و يقال فى األمثـال ( برمهات روح الـغيط و هات) و أيضا ا
( عـاش الــنـصــرانى و مـات و مــأكـلش الــلـحــمـة  فى بــرمـهــات) عـلى
أسـاس أن الصوم الـكبـير يـقع دائما فى بـرمهـات ( برمـهات فتش فى

الغيط وهات من كل اخليرات). 
برمودة:  شهر مـرى قد  ( أبريل - مايو)  مخصص لإلله (رنو)
وت و يـصور بصوره أفعى و أو ( رنوده) إله الـرياح القارسه أو إله ا
فـيه يـنـتـهى عــمـر الـزرع و تـصـيـر األرض قــاحـلـة و فى األمـثـال( فى

برمودة دق بالعمودة ).
بس: قطة.

عنى نور. بسادة: اسم علم 
بـســتف: يـصـدق أو يـؤمن أو يــقـتـنع ونـقــول فالن بـسـتف فالن أى

عنى شتمه وأهانه. جعله يصدق ويقتنع ولكن بعد نصيحة قاسية و
عنى حظ أو بخت. بشاى: اسم علم 

بشبش: يدحـرج أو يهشم أو يلـ فنقول الـله يبشبش الـطوبة اللى
حتت راسه أى يـجـعـلـهـا طـريـة و لـيـنـة  و نـقـول الـراجل بـشـبش عـلى
عيالة أى وسع و طـر عليهـم او فك الكيس و صرف عـليهم و بشـبشها

يارب أى افرجها و وسعها و طريها. 

عـنى يا ـعـنى غراب و نـقـول يا بـاى فى حلـظات الـغضـب  باى: 
غراب و هى من تعبيرات التأفف. 

باى ريتى: برضه أو هكذا.
بتاح: بتاع أو ملك ونقول بتاعى أى ملكى وتساوى  of اإلجنليزية
أى إضـافـة وأيضـا ًإشارة إلى الـعضـو الـذكرى وهـو إله مصـرى قد
ــصــريـ وألحــمــد فــؤاد جنم قــصــيـدة وهــو رمــز اخلــصــوبـة عــنــد ا
"البـتاع". بـتاو: نـوع من اخلـبز ويـشتـهر به الـصعـيد وهـو االسم الذى
انـتـقل إلى الـعـبـريـة ويسـمى "بـيـتـا " أى خـبـز والبـتـاو وهـو خـبـز قمح

مضاف إليه ذرة.
بتح: بطح (أصاب).

بح:انتهى.
عنى الكلى للفظة نزل فيكـون ا برجس: بر جس ومعـناها يغادر ا
ثل "أعمى وبـيبـرجس " البرجـسة هى الـسباق يـجرى خارجـا وهنـاك ا
بـاخليل واجلـرى والـلعب بـها واألعـمى ال يـستـطـيع فعل ذلـك فإذا فـعله
ـثل يـضـرب لـلـعـاجـز عن وسـط الـنـخـيل فـإنه قـد فـعل الـعـجب وهـذا ا
الـشىء يأتـيه فى أصـعب حـاالته وفيه تـلـميح لالسـتـهانـة من الـشخص

دعى بذلك ا
برسيم: و هو نبات معروف ألكل احليوان. 

عـنى برشام أو حلـام بالبـرشام أو فى لـغة أهل الصـنعة  : برشـ
قلفط. 

برقوق: برقوق.
بـرك: ومـعـنــاهـا بـغل وهــو حـيـوان أبـوه حــصـان  وأمه حـمـاره وال
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بــلــســمــون: و هــو بــلــسم او بــلــســان أى نــبـات طــيـب الــرائــحـة و
عنى الدواء و يقول بلسم اجلراح.  صرى  يستخدمها ا

بلطى: نوع من األسماك معروف.
عنى فـكر و(آم) نفى أو بلم: و منـها مبـلم و هو مركب من (بـال) 

عنى بدون فكر. بدون فا
بلهم: تكلم فى ال شىء ويقال بلهم أى قال كالم غير مفهوم  

بــلــوى: ومـــعــنــاهـــا ضــرر وأذى وخــســـارة ويــقـــول جنــيب ســرور
(مساكـ بنـضحك من الـبلـوى زى الديـوك والروح حـلوة وهـذه الكـلمة

عنى البالء.   نقلت العربية 
بهبه: هبهب أى تعصب أو يعوى أو ينبح أو يتكلم بعصبية.  

بهلول: ضعيف العقل أو خفيف العقل أو الوزن.
البهنسا: و معناها اليقظة.

بو بو أو بُعبُع: عفريت أو شبح.
ع وأظهر قوله أو رفع صوته أو انفجر. بو بو أو بَعَْبَعٍ: 

بوج:  يـبوج أى يتمـرد  بورش: شىء رخيص للـجلوس ويقال فالن
ـسـجــون ويـقـال بـرشَ عـلى األرض أى نــا عـلى الـبـرش كــنـايـة عن ا
ـصرية الـبحـرية نقـولها استخـدم جسده بـشكل رخـيص وفى اللـهجة ا

فورش.
صرى بورى: سـمك بورى وهـو من أنواع األسمـاك احملبـبة لـدى ا
لحـاً والكلـمة فى اخلط األول (الهـيروعلـيفى): بور ثم وأكله طازجـاً و

أصبحت فى اخلط الثانى والثالث بورى.
عنى الصغير وجاءت منها بقلة. بوال: اسم علم 

بشـنس: شهر مـصرى ( مايـو - يونـيه)  مخصص لإلله ( خـنسو)
إله الـقـمـر و فـيه يـطـول الـنـهـار و يـقـصـر الـليـل و يـقـولون فـى األمـثال
زروعات  (بشنس يكنس الغيط كنس).  إشارة  إلى خلو الغيط من ا

عنى سامى أو مرتفع.  بشوى: اسم علم 
طبوخ. بصارة: الفول ا

بصر: بصل.
بـقـف: بـقف أو لـوح رقـيق أو فــروه صـوف أو فـروة الـصـوف الـتى
ـسح فـيـهـا األحذيـة أو أرجـلـنا عـنـد الـدخول نـضعـهـا أمـام األبواب و
عانى والبقف للمنازل وح نصف شخص أنه بقف نقصد كل هذه ا

اعز أو اخلروف.   فى النهاية هوجلد أو فروة ا
بقوطى:ما يعبأ فيه اخلضار والفاكهة قبل الوزن .

بَك: يبك أى يطفح ونقول فمه يبك دم.   
بكـاش: ومعـناهـا صاحب ناى يـستـطيع أن يـرقص أو صاحب قلم
يستطـيع أن يخدع بالكـتابة أو السـحر أو كاتب طلـسم وتعنى ساحر

ولذا عندما يقال دا شغل بكش أى به سحر أو فن عالى.
بالسترون: الصق اجلروح أو بالستر وكنت أظن أنها كلمة أجنبية
ـصـرين هـذا الـشـريط الالصق ولـكـنى وجـدتـهـا مـصـريـة وقـد عـرف ا
ووضـعـوه عـلى اجلـروح فـوق الـقـطن أو الـكـتـان الـنـقى حـتـى ال يـتـلوث

اجلرح .
ـاء او الـعـسل األسود  أو بالص: زلـعـة من الفـخـار يـوضع فـيهـا ا
ش و من الـغـنـاء الـشعـبى الـشـهـيـر  يـاحـلـوة يا ـة أو ا اجلـبنـة الـقـد

شايله البالص.
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ترابيزة:  مائدة - منضدة. 
ترباس:  متآمر وخسيس.

تـرسو:  زريبة أو حـظيرة بهـائم وأصبحت تقـال على اجلالس فى
اخللف أو فى آخر الـطابور كـناية أنه مكـان يشبه الـزريبة فنـقول قاعد

فى الترسو.  
ترللى:  كله طرب وهى مـكونة من / تير / كل  أما/  ليلى / فرح
وبقول سيد درويش حبة أهات عـلى عينى على ترللى وتقال حالياً على

اخملتل عقلياً. 
تـشـابـاط /تـشـعـبط:  عـظـمة الـرقـبـة أو الـكـتف ونـقـول تـشعـبط فى

رقبتى أى تشعبط فى كتفى.
تشال: اتشل أو أعرج أو غيـر قادر على احلركة أو مشلول أو شل

ونقلت للغات كثيرة ومنها العربية.
تـشـمــشم/شـمـشم: يــتـلـمس أو يــتـحـسس وهى لــيـست من الـشم
وضـوع أى يتـلمس العـربـية عـلى أية حـال ويقـال قعـد يـشمـشم ورا ا

وضوع.    خيوط ا
تعـريفى: تعـريفة - ثـمن - سعر وإلـى وقت قريب كانت تـطلق على
نـصف القرش أى خـمس مليـمات ويقـال التعـريفة اجلـمركيـة أى الثمن

أو السعر اجلمركى ويقال ما يساويش تعريفة أى ليس له ثمن. 
تف / تــفـتف: بــصق - لـعــاب - ريق - بــصـاق -وفى قــولـهم تف
ـصـرية عـلـيه أى بـصق عـليه وتـفـتف أى كـثـيـر الـبصـاق وتـوجـد فى ا

توكيد لفظى مثل العربية.
تك: تكة أو شرارة نار ويقال تكة واحدة ويقال فاضل على احللو تكة.

بى إهلـيوان: ومعـناها شـخص صار مـثل القرد وهى مـكونة من /
ـعـنى أصبح ـعنـى الذى بـيـنمـا / اهـلى /شىء وكـلمـة / او/ بى / 
عـنى الـشـخص الـذى صـار مـثل الـقرد ومن و/ اين / قـرد فـيـصـبح ا
قـصص هؤالء تـوجـد الـسـيـرة الـشـعـبيـة حلـمـزة الـبـهـلـوان وهى سـيرة
شـعبـيـة حتـكى عن خـفـة هـذا الرجل وكـيف يـظـهـر درويش أو مـجـنون
وفى مواقف أخرى يكون فى قمة العقل والبهلوان يختلف عن الشطار
والعيارين أو الفتوات فهو ال يستخدم القوة بل يؤمن أن العقل ينتصر
وذج شيحه ومالعيبه أقرب إلى شخصية البهلوان من على السيف و

الشطار.  
بيرج / فـيرج / برجالت: وتعـنى فرق أو فصَل أو وسع فى قدميه
ـعــنى ربـنـا ونـقـول " بــرجالتك حــلـقه دهب فى ودانــتك " وهـو دعــاء 

شى بسرعة.   يوسع فى رجليه و
بـيلـكلك: يـصنع سـلطـة أى يضع الـطمـاطم مع اخلس مع اجلـرجير
أى كله مع بـعضه يـخلـطه ونقـول فالن بيـلكـلك أى يتـكلم كـلمـة من هنا

وكلمة من هناك ونقول هدومه ملكلكة أى غير مرتبة أو مهندمة.
يت. تابوت:  صندوق يوضع به ا

تاتا: أول خطوة للمشى.
تامحيت:  دمياط أرض الوجه البحرى.

تـبليل:  دبلـة وهى مكونة من / تـيب / أصبع وكلمـة / ليل / حلقه
أى حلقة اإلصبع.  

ا يأكله احليوان. تبنى:  بهيمة أو حيوان وأصبحت تستخدم 
تذكرة:  تذكرة أو تذاكر. 
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أى فارد جناحه أو واقف مثل القلع.  
تنده:  مظلة.

عنـى تعكـر أو مضـطرب ونـقول تهـته فى الكالم تـهته / تـهتـوه:  
أى لـديـه اضـطـراب وصــعـوبـة فـى خـروج االلـفــاظ وألنـهـا كــلـمـة ذات

مدلول صوتى نفذت إلى كثير من اللغات.
تـهـلـيل: ابـتــهـاج وسـرور أو صـيـاح ونـقـول فى األفـراح " يـا لال يـا

شباب نعمل هُليلة ونقول هلهلى أى غير مرتب أو منظم.
ركـوب ومن الشتـائم فى الصعيـد يا ابن التو أى الـتو: احلذاء أو ا

ركوب. يا ابن ا
توت: اجـتمع - احتشـد - اجتماع وتـوت حاوى أى اجتمع احلواة
ونـقـول تـوت-تـوت يـا والد أى تـعـالـوا يـا والد وتوت شـهـر مـن شـهور
ة (سبتمبـر وأكتوبر) وتوت نسبة إلى حتوت إله ـصرية القد السنة ا
صرى التقو احلكمة والعلوم والفنون واخملترعات ومخترع التقو ا

التحوتى ويقال "توت رى وال فوت". 
عنى جبل القمر. :  طور سين طور سيناء   تورس

التـول: التخـريف والتـشتت وعنـدما يـقول شخص آلخـر هتولك أى
هبعتر أفكارك ويقال على اخملَدر متوول.

صـرية ـعنى تـيـاتيـرو أو مسـرح وهى كـلمـة أخذتـهـا ا تـيـاترون:  
عن اليونانية فى احلقبة الهيلينية. 

جاكوشى:  شاكوش.
جاى:  يصـرخ أو خالص أو طلب إنـقاذ ويـقال جـاى يا والد جاى

.

تكـيه:  حجـر أو قالية أو تـكيـة أو محل أكل مـجانى وعـرفت مصر
نظام التكية قبل مجىء العثماني بقرون فقد كان هناك "تكية برعوا "
ن يـحب وكانت وهى تـكيـة مقـر اخلالفة أو بـيت احلكم تـكيـة الفـرعون 
تـقـدم فى عـاصـمـة الـدولـة ويـقـدمـهـا فى األقـالـيم حـكـام األقالـيم بـاسم
ـا يقدمه ـريدين  ـعبد من ا عـبد وتـقدم لفـقراء ا لك وهنـاك تكـية ا ا
سـيحية األغنـياء للمـعبد بـاإلضافة إلى تكـايا األمراء واألغـنياء وفى ا
اً كـان لألسقف أو البطريق تـكية لضيـافة الغرباء فى كل ـصرية قد ا
شىء من مأكل ومشرب ومبـيت وتسمى تكية األسقف أو الراهب وفى
تصوفة كانت التكايا ال عدد وال حصر لها وقد قلدهم فى ذلك مصر ا
ـصر تـكـايا األتـراك فكـان هـناك تـكـايا تـركـية و تـكـايا مـصـرية وكـان 
صـريـة بـالسـعـوديـة وكـان يقـدم فـيـها خـارج حدودهـا مـنـها الـتـكـيـة ا
ـشرب مجاناً ألهل وحـجاج البالد وقد حل محـل هذه التكايا أكل وا ا
وائد الـرحمن الـتى تقـدم فى رمضـان وكذلك نـفحات اآلن مـا يعـرف 

قامة فيها.  والد و الشوادر ا ا
نيـا وتل القلزم تل: أكمة أو ربوة أو قـلعة ونـقول تل العمـارنة فى ا

ثل " خد من التل يختل ". وتل اليهودية فى السويس وكذلك يقول ا
تلبشه:  تشل حركته.

تـلـتل: مـتـلتل يـقـال لـلذى له سـيالن بـاألنف أو مـعنـاهـا يـنقط وهى
عنى كثير كأن نقول ده عنده هم متلتل ومال متلتل.
شروبات والبعض يظنها كلمة أجنبية. تليو:  من ا
تمتم:  ومعناها طن أو دوى ونقول تمتم بالكالم.

تـنح: جنـاح الطائـر أو زعنـفة أو شراع سـفيـنة ونقـول" تنح تـناحة"
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يـغـلـوش ونـقـول يغـلـوش عـلـيه أى يـجـعل ال يسـتـطـيع الـكالم أى يـغـير
وضوع. ا

جــيب: فــتـحــة أو ســيـالــة أو جـيـب ويـقــال جـيــوب أنــفـيــة أو جـيب
اجلاكت أو جيب السبع ما يخالش.  

جـيبتيـوس: قبطى أو مصـرى ومنها إيجـبت أى اجلبط أو القبط أو
صري جميعاً. صريون وهو لفظ يونانى أطلق على ا ا

جـيجوى/شوشة: شـوشة أو خصلة شـعر وغالباً مـا نقول لصاحب
اخلـصـلـة الــبـيـضـاء أبـو شـوشه كـمـا تـوجـد كـثـيـر من الـعـائالت بـهـذا

االسم. ونقول (يا أبو شوشة يا كرات).
جيـف:جيـفـة أو عـفن أو قلـيل الـقـيمـة أو صـعـلوك أو مـلـوث ونـقول
ـعنى واحد سمك مـجيف أى معـفن ونقـول دا جيـفة ورمـة والكـلمـت 

. بلغت
حــات: حلـمــة وحـاتى جــزار وأصـبــحت تــطـلق عــلى صــاحب مـحل
الكبـاب رغم أن كلمة كبـاب كلمة مـصرية أيضـاً وتستخـدم كلمة حاتى
ـعـنى مــجـازى أى مـعه نـقــود كـثـيـرة مـثل جتــار الـبـهـائم واجلـزارين

ونقول دى حاتية معاه. 
حارة: حارة.

حاك: ومعناها خياط أو حائك.  
حامى: سخن - مالح - حراقّ - حامى ومنها حمش.  

عنى حانوتى:وهى مـكونة من /هـا/ شخص /نوت/الـله فيصـبح ا
قابلة الله. يت  الشخص الذى يجهز ا

حبـأ: وهو احملراث ونـقول احلـبأ والنـبأ وهى تـعنى أن احملراث ال

ـعـنى أتى أو حـضـر وهـنـا تـشـبه جاء جـاى: ولـهـا مـعـنيـان جـاى 
عـنى صراخ أو طلب الـنجدة الـعربيـة والثانـية جاى (بـتفخـيم اجليم) 

أو خالص أو كفاية ويقال "جاى يا "أوالد جاى".
جــبَــة: ومــعـنــاهــا ثـوب واسـع ونـقــول عــلى األزهــرى يـرتــدى جــبـة

وقفطان.
جرايا: خبز.

جُالش: اخلبز الطيب.
جلبية: جلباب أو جلبية.

جله:  كرة نقول يلعب اجللة أو هناك لعبة الرمى باجللة.
عنى قوى. جمجوم:  اسم علم 

ــعـنى الـسـيــد أو سـيـد ونـقـول جــنـاب:  لـقب تـشــريـفى لالحـتـرام 
جنابك فالن أى حضرتك فالن.

جـنـاح: مـكـان مـثـل جـنـاح فى فـنـدق أو جـنــاح فى مـبـنى ولـيـست
جناح العربية التى تعنى جناح طائر.  

جـوخ: ومعـناهـا كالم شـيطـان ونقـول بـيجخ أى بـيـتكـلم كالم فارغ
مـن عمل الـشـيـطان ويـقـال" بـيمـسح  له جـوخ " بـيقـول كالم مـبـالغ فيه

. ليكسبه وهو فعل من أفعال الشياط
جـوالص/جـعــلص: ومـعـنـاهـا كالم لـســان لـيس من الـقـلب ويـقـول
تـعلـمـ بيـقولـوا كالم مجـعلص  ومـعنـاها كالم الـبسـطاء عـلى كالم ا

غير مفهوم.
جوالوش/غلوش: كالم بـصراخ وهى مكونة من / جو / كالم و /
ـعـنى يـتـكـلم بـصـراخ أو ال / كـثـيـر أمـا / ووش / صــراخ فـيـصـبح ا
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حوش: مـسـافة أو وضع مـسـافة بـ شـيئـ و نـقول حـوش يارب
أى إبعد أو حوش عنى أو سابوه يتخانق و محدش كان بيحوش. 

حـوف:  ثـعـبـان - أفـعى - ويـقـال لـدغـة احلـوف وهى مـنـتشـرة فى
بعض قرى الصعيد.  

حويفا:  أى حنفية وهى كلمة صعيدية تعنى صنبور.
عـنى مـسلم خـاخ:  ومـعنـاهـا قفـا أو رقـبة ونـقـول دا واد خيـخـة 

ن يريد. رقبته أو قفاه 
خامنـيفى: خنـيفى: خنافـة - أخنف - حلمـية أنف صعوبـة التنفس

ختم:  ختم.
خـتى: جلـة أو غلـيظ أو بـراز ثور وتـستـخدم كـشـتيـمة فى الـصعـيد

ح يصفون واحد باخلتى. 
خراشى: قهر - قسوة - شدة - ونقول يا خراشى.  

ـعـنـى خـربـوش - خــربش - أو حــفـر بـأصــابـعه - أو خـربــوس: 
قبضة يده.

خرخر: شخر أو يشخر أثناء النوم.  
خـرط: ومــعـنـاهـا مــجـنـون -خـراط - ونــقـول اجلـدع ده خـراط أى
يتكلم كالم غير واقعى أو كالم جنان ال يصدقه العقل يشبه الهلوسة. 
خـريب: خرابة - قـفر - مكـان مهجـور وكثـيراً ما نـستعـمل خرابة

وخرايب وخرابات.  
خـشم: ما حتت األنف - (فم) ويـقول الـصـعايـدة أقفل خـشمك أى

أغلق فمك.
ـاء أو الــلـ لــفــصـله خُط: قــربــة وهـو جــلــد حـيــوان يــوضع فـيـه ا

بد له من عصا من شجرة النبأ أى أنهم متالزمان. 
ــغـنى " فـنــقـول حــسه حـلـو أى حس: مـغــنى وتـعــنى اآلن صـوت ا

صوته حسن".
حفنة: ما يوضع فى الكف من احلبوب ونقول حفان.

حـك: كـشـط - مـحــا - حك - وحك احلــائط أى أزال مــا عـلــيه من
دهان.  

حل - أون:  حلوان وتعنى أون العليا .
ـاعــون واإلنـاء الـذى يـطـبخ فــيه وهى من اآلنـيـة الـتى حـلـة: وهى ا

صرى على مر تاريخه. عرفها ا
حلق:  حلق أو دبلة.

حلول: تهنئة أو مبروك ونقول حلو يا حلو رمضان كر يا حلو 
. حلوم: جبنه بيضاء ونقول جبنه حلوم وكأننا نقولها بلغت

حمج/حمض: هى السوائل غير القلوية.
حمحم: دار أو لف حول شىء ما "عمّال يحمحم من الصبح".

حمرأ: يتراجع فى عهوده.
حيـممش: حـمش وهى مكـونة من / حـيم / ساخن أمـا / ميش /

كثير فتصبح ساخن كثير أو مولع.  
حـنــتـوس:  ومـعـنـاهـا بــرص أو نـوع من الـسـحـالـى ونـقـول لـلـطـفل
عـنى يا طـفل يا صـغيـر جداً وتـشبه الـصغـير يـا حنـتوس يـا ننـوس 

السحلية  فى حجمك والننوس يعنى العروسة اللعبة.
حــوسـة:  ضـرر - خــسـارة - إتالف - مـصــيـبـة - ونــقـول " جـاك

حوسة ". 
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دقـهـلى:هى الـدقـهـلـيـة من مـحـافـظـات مـصـر واالسم يـعـنى الـشىء
اآلخر أو حاجة ثانية.

دكان: محل.
دلـيك/تى ليك/دلك: لـيّن - ناعـم - طرى - أو يـعمل مـساج ويـقال

تعالى دلك جسمى.  
دوب: تعود - حساب - حسب ويقال يا دوب.  

دورون:  دؤروم - مــنـــحــة - أو عــطــيــة - أو هــديـــة وتــقــال عــلى
الشخص الذكى أى أن الله منحه هذه الصفة.

صـريـة ولـيست ؤنث فـى ا دى: هـذه وهى اسم اإلشارة لـلـمـفـرد ا
حتريفاً من اسم اإلشارة العربى. 

.  ديالوج: محاوره ب اثن
ديـاولـو: ومعـنـاهـا شـيطـان ونـحن نـقـول ( بال فالن بال ديـاولو) أى

وال حتى الشيطان. 
راكــودى: راقــودة أو طـابــيـة أو قــلــعـة أو ســور وهـو اسـم مـديــنـة

  . اإلسكندرية القد
راكية: راكية أو جمرة نار.

الرك: أى الرجحان ونقول الرك على النية.
ركـراك: تِـفل - رواسب - عـكـرة - شـوائب - ويـقـال إيه الـركـركـة

دى.
ركـرك:  نعاس - رقـد - نوم - غفـوة  ونقول قـاعد يركرك أى فى
حـالة نـعـاس ونقـول الفـروجـة ركركت أى رقـدت عـلى البـيض وأظـهرت

صوت ما يفيد الرقود على البيض. 

واسـتخـراج الـقشـدة ونقـول خُط الـقربـة خط (خض)وهـو تـكرار لـفظى
عـنى حركـة القـربة من أجل فـصل الـل واسـتخراج مـصرى وعـربى 

القشدة. 
ـعـنى خـلـشـيـرى/خـنـاشـيــر: شـاب - فـتى - شـبـاب واخـنـاشـيـر 
الـشـبـاب وهى لـيـست شـتيـمـة عـلى كل حـال بل عـنـدمـا نقـول مـخـنـشر

وقاعد من الشغل أى أصبح شاب وال يعمل.  
خم: كسول ونقول خم نوم.

اخلُن: يعنى الداخل أو فى الداخل ويقال قاعد فى اخلن.  
خـوسى/خـسع: تـعـبـان - مـتـعب - مـريض - ونـقـول مـاله مـخسّع

ليه.  
خ نـيـفيـووى: يفـكـر فى السـموات أو ربـانى و/ نـيفـياوى / اسم

عنى سماوى أو سمائى.   علم 
دا: هذا اسم إشارة  للمفرد للمذكر. 

داليا: اسم معناه إعالن أو وضوح وهو نوع من أنواع الزهور.  
دايخ: سكـران - دايخ - بيـطّـوّح - ونقـول فالن دايخ  أو سالمتك

م الدوخة.  
دح: ضار أو وحش.

ــعـــنى مــجــروش أو مـــدشــوش ونــقــول ذرة دوشى /الــدشـــيش: 
دشيـشة أو فـول مدشوش أو دش بـصلة أى قـطعـها إلى قطع صـغيرة
ـعـنى حـطم - كـسـر - ضـرب - هـشم - وشـتـشـوت ودش وشـطط  

ويقال ازاز مدشدش.
عنى مخزن الغالل.  دفنى: إدفينا 
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سـالس:  مـعـنـاهـا عـبيط ونـقـول فالن سـلس فى تـعـامـله أى بـسيط
رور وقد أخذت لدرجة العبط وسلس السـواقة أى متهاون فى قواعد ا

معنى السالسة أى السهولة.
عبود. ساه و: سوهاج  ابن ا

سب سويب:  شبشب أو خف.
وز.  سباط/زباط:  ما يتدلى من األشجار مثل النخل وا

سـبيط:  سمك الـسبـيط أو السوبـيا وهـو نوع من األحـبار البـحرية
ويحتوى على نسبة فسفور عالية جداً.

سـخم: مسـخم أو تَـعبـان أو هـمدان أومـسـخسخ ونـقـول مسـخسخ
مش قادر يقف أومسخم.

سسكسيك: ينام أو يتثاءب _يتَّاوب.
سشن: زهرة السوسن.

سطبلون: إسطبل أو زريبة وهى من جذور يونانية.
سـفــنـكس: أبـو الـهـول ونــقـول عـلى أحـد مـيــادين الـقـاهـرة مـيـدان

سفنكس.
سقالة: سلم أو  سقالة.

سكع: ومعناها خـالى أو فاضى أو فارغ أو عاطل ويقال بيتسكع
فى الشوارع طول النهار أى خالى وعاطل عن العمل.

ســـمت: صـــفــة أو ســـمــة أو شـــكل أو مــظـــهــر أو عـالمــة وهى من
الكلمات التى أخذتها العربية "سيماهم على وجوههم ".

ـصـريـون من أقـدم الـعـصـور وقـد ســمـسم: الـسـمـسم وقـد عـرفـه ا
استخـرج منه الزيت والطـحينة والـكسبة واسـتخدموه فى اخلـبز أيضاً

ـحـو أثـر ونـقـول " يـا مطـره رُخى - روخى: يـغـسل أو يـنـظف أو 
نـطوق الـبحرى ومـنها رُخى على قـرعة بـنت أختى " وتـقال رُغى فى ا

رغوة الصابون والرغاوى.  
روشة: االفتخار بجنون ويقال مروش يعنى مجنون.

رُومّـان: الرومان وقـد أخذت هذه الفـاكهة من مـصر إلى حضارات
وأ كثيرة ومنها العرب.

رويش /روش: اهـتمام - اعـتبار - ونـقول الولـة روش آخر روشنة
ـلــوء اهـتـمـامـا أى مـهــتم بـنـفـسه آخــر اهـتـمـام ومـنــهـا مـهـروش أى 

وأصبحت تعطى معنى اجملنون أيضاً.
زفزف: احترق.

زالبانى: صاحب محل الفطير. 
زلـبـطـة: وهـى مـكونـة مـن /زا / أى صـاحب وكـلـمـة / ال / كـثـيراً
وكـلـمـة /  بــطـة / ردىء أى ردىء جـداً أو آخـر وحــاشـة ونـقـول فالن

حلق زلبطة أى عامل حالقة وحشة جداً.  
اء وهى مصرية أصيلة. زمزو: زمزمية حلفظ ا

زُنط: جاكيت.
زيطـيسـيس / زيطه: ومـعنـاها مـشاجـرة أو خنـاقة أو نـزاع ونقول
ـة بـطل زيـطــة أى بـطل شـقـاوة أو دوشـة ونــقـول زاطت أى أصـبـحت 

وخناقة.  
ســاحــسح: أمــلس الــســطح أو مــاح ونــقــول عــيــار مــسـحــسح أى

متساوى أو فى مستوى النهاية.
ساريس /سريس:  نبات مثل اجلرجير والفجل والشكوريا. 
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ولكن من الزبد.  
اء بـغرض التـبريـد وقد عـرفت مصر سـير:  زير وهـو يوضع فـيه ا
نـظــام األسـيـلــة جـمع ســبـيل وكـان يــوضع فـيه مــجـمــوعـة من األزيـار

للشرب مجانى ومنها سبيل أم عباس .
سيفى: سيف أو سنكى.

سيم: حشيش أو عشب ومنا جاءت كلمة برسيم.
عـنوى  مـيتسـينى ( طب) و قد سيـنى: و معـناها طـبيب و االسم ا
جـاءت كلمات طبى و طـب و طبيب فى اللغـات اخملتلفة مـثل اإلجنليزية

و الفرنسية واإليطالية وغيرها.
شأ شأ:  بزغ أو أشرق ونقول الفجر شأشأ.

شّأر:  يشَّأر أو زيارة سريعة.
شـاربـا:  تـشريـبـة حـر الفح أو قـيظ ويـقـول الـفالحـون تـشـريـبة أى
ية شاربا أى ساخنة جداً. معناه راحة من العمل أثناء احلر ونقول ا
شافورى /اشاخورى:  سمك شـاخورة وهو نوع من السمك يشبه
الـبالميـطة الـسويـسى أو التـونة الـكبـيرة وهـذا االسم مسـتخـدم بكـثرة

فى اإلسكندرية.
شـال: رابطـة أو حزمـة ونـقول شـلة خـيط ولبس الـشال عـلى دماغه

أى ربطها.
ــؤخـرة وتــعـنى أيــضـاً أرجل أو أقـدام شـالــوط: لـكـزه بــقـدمه فى ا

ويقال "ضربه حتة شلوط".
شبرا: كفر أو ناحية أو عزبة أو مزرعة.
شبراخيت: الكفر أو الناحية الشمالية.

ليعطى طعم جيد.   
سمنت/أسمنت:  من مواد البناء.

ـنيـا مـهد الـتوحـيد مـرت بـها الـعائـلة سمـنـود:  بلـد فى محـافـظة ا
قدسة. قدسة و بها دير جبل الطير الذى توجد به مغارة العائلة ا ا

سميط:  خبز من دقيق فاخر.
سنت: ست (امرأة).

سـنـتى: أسـاس وبـإضافـة أداة الـتـعـريف " الـبـاء " تـصـبح بـسـنتى
ومعناها األساس وتستخدم كاسم علم.

سندهـور: اسم بلد بـجوار بنـها ومعـناها قـاعدة حورس أو أساس
اإلله حورس .

سنط: شجرة السنط.
سهّم: فاتر - تعبان - غير قادر.

سـهـمس / سـهـمـد: دك - مـهـد ونـقـول سـهـمـد األرض أى جـعـلـها
مدكوكة ومستوية.

سِـوْ سِوْ/ سأ سـأ:  يشـرب ونقول الـفراخ بـتسأسـأ ونقـول الفراخ
بتسأسأ أى تريد أن تشرب ونقرل مسقة على علبة شرب الدجاج.

سوخ / سـوك /سـيكى:يـضرب أو يـغـلق ويقـفل ونقـول سـخه علـقة
طلوب". "سكه على قفاه"وسك الباب وادخل أو "سك على ا

سولو:  فردى أو وحيد ويقال يعزف سولو.
سََيَّأ: زين أو أظهر جمـاالً أو جمل أو حسن ونقول سيَّأ البالط أى

نظمه وجمله وأظهره فى أحسن صورة.
سيبـدا/سيـفتـا:  زبدة  ومـنهـا مديـنة  زفتـا وهى ليـست من الزفت
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نظفيه من أثر األوبئة. 
شـكـشوك/شـكـشك:  غزّ أو وشـم أو وخز بـدبـوس أو إبرة والـوخز
ـة إلى مــهـنـة عـرفــتـهـا مـصــر مـنـذ الـقــد وكـان حـجـاج مـصــر الـقـد
قدسـة كما فعل أبيدوس يـستخدمـون الوخز منـذ عودتهم من الرحـلة ا
ــقـدس وكـمــا يـفــعل كـثــيـر من ـســيـحـيــ فى زيـارة بــيت ا حـجــاج ا

الشعبي حتى اآلن.
شكوريا: نوع من النبات (السريس).

شالك:  شلق وتـعـنى امتـداد أو مط وتـعنى أيـضاً تـوتـر أو انفـعال
ـتد ويـتـصلب أى يـقوى فـعنـدما نـقول ـعنى  وفـعل الكـلـمة هـوشولك 

طوطة. رأة شلق أى الفاظها بذيئة و هذه ا
شلطم/شلحم:  وتعنى شلجم أو خردل.

ـسوحة وهى مـكونة من /شـولة /عالمة شلـفط:  ومعنـاها عالمة 
عنى شلفط أى سوح ويصبح ا حى أو  أو رسم حرف و/ فيت /

ه. محى معا
شمر:  مثل الكمون والينسون.

شمش: شمس.
شمع: سمع.

شمـلول: ظريف أو مـاهر أو ناصح ويـقول بـيرم التـونسى محالكى
يا بنت الريف يا شملولة.

شموت:  اسم بلد ومعناها مجموعة النجوم أو الثرى.   
عنى ظهر ذقن ونقول فراخ شمورت أى ظهر لها عرف شمورت: 
عنى صغيـرة وهى مكونة من /شية /أى ابن و/موت /ذقن أى ابن

شبراديس: الكفر أو الناحية اجلنوبية.
شبرامنت:  الكفر أو الناحية الغربية.

شبرى:  شبورة أو ضباب.
الشبشبة:  إثارة الشياط ويقال بتشبشب له.

شـبـيك لـبيك:  سـمـوك وغـالـبا مـا نـشـاهـدها فى األعـمـال الـدرامـية
ارد شـبـيك لـبيك ـارد من فـانوس عـالء الدين فـيـقـول ا عنـدمـا يـظهـر ا

عبد وملك إديك.
. شتات:  ومعناها الشتات أو أطراف أو حوال

عنى فى العربية. شج:  حفر - فتح - شق - شج - بنفس ا
شحّم:  دهن أو شحم.

شحيح:  جفاء أو فظ ونستخدمها بكثرة ونقول "شح " وشحيح. 
شراقى:  قحط أو حتاريق ونقول "أرض شراقى".

شرش: حزمة أومجموعة مثل شرش البصل.
شرشور / شرشوح: هزم أو يهدم أو يدمر أو يشتم بحرقة ونقول
ـرأة ذات الــلـسـان الــسـلـيـط شـرشـوحــة ونـقـول وقـف يـشـرشح عــلى ا
شط/ شـوت:  أى قــطع أو ذبـح ونـقــول شط لــنــا فـرجــة أى اذبح لــنـا

فرخة.
شـطا: أصـيب بـخـبل أو عـطب أو شطح ونـقـول شـطح أى بـعد عن

عنى. الهدف ونقول شت بنفس ا
شطـفى/اشطف:  زواحف - طير - بـعوض - هوام - هاموش -
عنى التنظـيف من هذه األشياء مثل شطفى ذباب - وأصبحـت تأتى 
الـصحـون أى اغـسلـيـها ونـظـفيـهـا من الـبعـوض وشـطفى الـغـسيل أى
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شوم: استعمال القوة ويقال ضربه بالشومة قطم وسطه.  
شونى/ شنوت: شونة أو مخزن للحبوب.

شويّه: معـناها جـزء صغيـر أو قليل ونـقول شويـة فول أى قليل من
الفول.  

شـى رقه: شــاروقـه ومــعـــنـــاهــا احلـــريق والـــشــراق اسـم نــوع من
اخلشب يساعد على االشتعال .

شيش: شباك.
شيشم: كحل أو مادة سوداء ونقول إنت حاطط ششم.

شيـكا بيكا: إنهـاء العمل وأصبحت تقـال فى أعمال النصب وشغل
شيكا بيكا أى خلص قوام.

شـيلـة: ومعـناهـا كـتف ويقـال ارفع الشـيلـة عـلى كتـفى وهنـا أخذت
معنى احلمولة ألن احلمولة ترفع على الكتف.

شـينى: شـنـة أو صـيت أو سـمـعـة ونقـول له شـنـة ورنـة أى سـمـعة
وصيت.

عنى مد أو شيى: مد أو طول ويقول راكبو احلمير شى يا حمار 
أسرع.

صـا:  ناحـية أو جـهه أو ناصـية مـثل صا احلـجر و هو اسـم قرية
ـعـنى ناحـيـة احلجـر و مـنهـا صـلقط مـلـقط و هى مكـونـة من /صا/
عـنى كثـير و /قـوت/ بحث أو فتش و عـنى ناحـية أو جـهة و /ال/ 
عـنى بـحث أو فتش فى جـهات و أمـاكن كثـيرة /ما/ مـكان فـيصـبح ا
جــدا أى لف و دار و حــصل عــلى مــا يــريــد أى يـعــرف من أيـن يـأكل

الكتف. 

ذو  ذقن أو ظهر له عرف. 
شمير/خمير:  وتعنى اخلميرة.

شــنـشن:  ومـعــنـاهـا دنــدن أو دنـدنـة أو نــغـمـة أو عـزف مــوسـيـقى
ـعـنى عـكـسى فـنـقــول آله مـشـنـشـنـة أى غـيـر مـضـبـوطـة وأصـبـحت 

الدوزان أو خارجة عن مقاس النغمة.
شـنكـاتى / شـنـكـوتى:  صـاحب فـهم أو ابن ذو ذوق وقـد سـمعت
ـوجة الشـبابـية اسمـها شـنكوتى فى اآلونـة األخيـرة أغنيـة من أغانى ا
ــعــنى صــاحب ((of و/كــاتى وهى مــكــونــة مـن /شــيه /ابن و/ن/ 

/فهم ونقول دا وله شنكوتى أى تمام أو صاحب فهم.
عنى إشراق اآللهة. شنودة:  اسم علم 

أو شد حيلك شهول /شهل: اذهب بسرعة أو شهل أوخلص أوام 
أو اجنز 

ويقـال شوب عصير قصب شوب: كوب - كـباية -  إناء - كوز - 
ويقال شوب ماجنة.

شــوبــاش: ومــعــنـاهــا ذراع أو فــتح ذراع أو أخــذ بــاألحــضـان أو
انبهار وتعجب ويقال " شوباش يا حبايب ." 

شــوص: ريح الـبــطن أو شـيص ولــكن مع قـلب  الــشـ إلى اجلـيم
صرية الغير معطشة. ا

شـوطـة: والـشـوطـة مرض يـصـيـب الـفراخ قـيـقـضـى علـيـهـم ونـقول
"الفراخ جالها شوطة".

شـولى: أشول أو  شـمالى أو أيـسر أو يـستـخدم الـيد اليـسرى فى
أفعاله من أكل وكتابة وغيره.  
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طب:  وقع أو مات ونقول طب مات.
طبطب:يدلل أو يربت.

طبـلة: الطبـلة آله إيقـاعية من آالت الـطرق تعتـمد على ثالثـة نغمات
هى الدوم -  تك - إس - أى الـغلـيظ والرفـيع والصـامت الذى يـقيس

وحدة الزمن.  
طـبـلـية:مـنـضدة قـصـيرة تـوضع عـلى األرض وانتـقـلت الكـلـمة إلى

جميع لغات العالم مثل   TABLEباإلجنليزية.
طــخـة: دوخـة أو خـنـاقــة أو ضـجـة وشـوش فــيـقـال طـخه مـات أى
ضربه ودوخه حتى مـات وأصبـحت تقال عـلى الضرب بـالرصاص أو

مسدس مثل طخه رصاصه وطخ فى الكالم أى شوش.
طُـرُبش: غبى أو كـثير الـنسـيان وهى مـكونة من / تـير / أى كـثير

عنى كثير النسيان.   أما / اوبش / ينسى فيصبح ا
طربى: طرب أو أطرب أو أبهج.

طَرشة: ثقيلة فنقول إيده طرشة أى ثقيلة.
طـرم: مطـرقة أو مـرزبة ويـقال فى الـصعـيد طـرم القـدوم أو الفأس
أى دق عـلى أسـنــانه ويـطـرم أى يـدق عـلــيه بـأسـنـانـه أو يـجـعـله بـدون

أسنان واألطرم هو الشخص الذى نزعت أو كسرت أسنانه.
طـرموس: وهو الـتِرمِس الذى نـأكله وكذلك الـتُرمس حافظ احلرارة
اء وكان يعنى إنـاء فخارى يوضع فوق احلطب يلـجأ إليه عند احلاجة 

ساخن .
طش: خـبط - غـرس - انفـجـر فيـقـال طش البـيض أو الـقرن طش

رأة. عند والدة ا

صابون:  صابون.
يه. صب / سوب: كب أو بل ونقول صب الشاى أو صب علىّ ا
صت: يرمى أو يحـدف أو يضـرب أو يقذف ونـقول صته عـلى عينه

أى ضربه على عينه.
صـر:  جمع ويـقـال صـر عـلى قـلـبه الـفلـوس أى جـمع أمـوالً طـائـلة
ومـنها جاءت صـرة فلوس أو صرة فى كـوب شاى أى جتمع الر فى

وسط الكوب.
صفط:  سور أو حائط أو حاجز أو قصر وقرية صفط الل معناه
عنى احلليب.  وصفط صنوع من الطوب الل وليس الل  السور ا
لوك وكذلك أسماء كثيرة مثل صفط احلنة وغيرها  لوك أى قصر ا ا

صندليون: صندل أو حذاء مكشوف.
صهدى: أشعل أو نار ونقول يا ساتر ده اجلو صهد.

الضب: الفك الغليظ.
فتاح أى أغلق الضّبة: القفل أو نوع من األقفال ويقال بالضبة وا

تماماً.
طاش: حـدود أو حدد أو ع وعنـد إضافة أداة التعـريف للمذكر "
ب " تــصـــبح بــطــاش ومــعــنــاهــا احلـــدود ويــقــال الــعــجــمى بــطــاش
بـاإلسـكـندريـة أى الـتى يـحـدهـا البـحـر وكـلـمة طـوش تـعـنى حتـديد أو
إزالـــة فـــيــقـــال طــوش الـــذرة أى أزال وهـــذب األوراق الــزائـــدة وتــرك
ساحة الكيـزان على عود الـذرة وكان يقال طـواش البلـدية على بتـاع ا

وتقسيم األراضى.  
عبد. عنى طريق ا طاننت: طنطا 
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طـوفــة: عـنـيـد أو مـشـاكـس أو يـوجه ونـقـول عـنــده طـوفـة أى كـثـيـر
العناد وتقال على الشخص غريب األطوار. 

ثل يقول أخر الزمر طيط طيط: ندب - نوح - ولول - صرخ - وا
أى بعد الفرح بكاء.

عـافـر: فعل أو أدّى أو عـمل و نـقول فـضل يـعـافر حلـد مـا خلـصـها
عـنى اشتغل بجـد حتى أنهى العـمل.  عَبَّط أو أبط: وتعنى حضن أو

ضمه إليه ومنها أيضاً أعبطه أى ضم ساقه حتى يضرب.
ــعـنى خـديـعـة أو أكـذوبــة ونـقـول إيه الـعـبط ده عَـبَط أو عـبـاطـة: 

ونقول دى عباطه. 
عـتريـس: ومعـناهـا عـد السـهـر أو نام ونـقـول إصحى يـا عـتريس
عنى صعـيدى من سكان اجلنوب وهذه أى اصحى يا نـائم وأيضاً 
عـنى السهر ويقال للمرأة عنى عد وريس  الكلمـة مركبة من عت 

ولود باراً وليس ابناً للسهر.  احلامل يا أم عتريس تيمناً أن يكون ا
عجولت: عجلة أى إطار بالعربية.  

عدن: بأسيا و معناها الفرح و السرور.  
عصلج: أى لم يتحرك.  بال حركه.  مركب من حرف النفى (عص)

عنى حركة أو هزة أو رجة. عنى بغير أو بدون و (لج) 
عقد: فيقال عقد السكر أى ركزه.

عك: تخريب ويقال سيبك من العك أى من التخريب أى اللخبطة.
عنتورى: عنتبل أو قوى ومفتول العضالت.

غلق: نوع من األوعية حلمل األشياء.
غـموس: زواج ونـقول غـموس علـى وضع العـيش فى الطـبيخ كـناية

طشت: من األوانى. 
عـنى بـحيـرة أو بحـر ونـقول فالن طـلسـأ الـعمل أى عـمله طـلسـأ: 
زى الـبحر أو أفسـده أو عمل من البحر طـحينة أى لم يـتقنه وعمله أى

كالم.
طمس: طمس - دفن  - طمر - كمر.  

عـنى وليـمة أو دعـوة وهى اسم بلـد فى محـافظـة اجليزة طـهمـا: 
نـاطق مطهـومة أى لديـها وليـمة فلذلك ويقـال ألم العروسـة فى بعض ا

مشغولة عن ضيوفها.   
ـعـنى الـذى اتـخــذه الـعـرب ويـقـال الـطـوب الـلـ أى طــوب: نـفس ا
ـصـنـوع من الـطـ والـطـوب األحـمـر أى الـذى حـرق فى الـنـار حـتى ا

حتول إلى صخر واحمر لونه.
طـوبى: شـهــر مـصـرى قـد ( يــنـايـر - فـبـرايــر) و هـو مـخـصص
لـلمـعبود أمـسو و يـسمى أيـضا خم و هـو شكل من أشـكال آمون رع
ـطر ـو الـطبـيـعة ألن فى أوانه يـكـثر ا ـصـر العـلـيا أو إله  إلـه طيـبة 
وتخصب األرض.  و فى األمثال يقولون ( طوبه تخلى الصبية كركوبة
من الـبرد و الـرطـوبـة) ( طـوبـة فـيه البـرد واألعـجـوبـة) ( االسم لـطـوبة

والفعل ألمشير ).
طـورى: فأس بلطـة  ويقولها الـصعايدة طـورية وجبل الطور من /
نطـوق البحرى تور س أى جبل القمر أما عنى جبل وفى ا طوو/ 
لـومـان طـرة فـجـبل السـتـخـراج احلجـارة وطـورى فـى األساس تـعـنى

اجلبلية أى التى تكسر اجلبل.
 طوس: حترفت إلى طز (ظز فيش) أى رقعه عريانة.
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دقات قلبه وعليه عالمات الـتعب مفرهت أو مفرهد أى قلبه يدق بشدة.
فرشوط: مركبة أو عربة و هو اسم بلد فى الصعيد. 

فرفـار:  غال أو غلـيان أو يـتأرجح أو يـفرفـر. فعـندمـا تقـول الشاى
عـنى غال أما إذا قلنا على شـخص أو دجاج يفرفر أى يتأرجح فار 

و يتمايل. 
فرفـير: قـذيـفة أو نـبلـة أو سهم و أصـبحت تـقال عـلى الطـبنـجة فى

الصعيد مثل قولهم  " طخه بالفرفر".
فرنوس: وهو فرن أو مخبز.

فش: كشف أو أظهر مثل فش غلبه. 
فشخيرو: فشخره وهى مكونة من / فيش / عريان و / خيروو /

عنى عظمة أو نفخة كدابة أو منفوخ على الفاضى.  
فـشـرو / فـشـار: أى كالم عـارى أو فـارغ أو خالـى من الـصـحة و
ـصـريـون احملـدثـون حـتى اآلن و ـعـنى الـذى يـســتـخـدمـة ا هـو نـفس ا
عه و اخلـواجة بـيجو اذج كـثيرة قـدمتـها الـدراما و منـها أبـو  هنـاك 

أشهر الفشارين. 
فشوش: ومـعناهـا شذاب  والشـذاب نبات رخـيص وقد ينـمو برياً
ومعنى الكلمة أيضا هـباء أو خواء أو انعدام القيمة فنقول كالمك طلع
فشوش أى بدون قيمة  أو مثل قول الشاعر أحمد فؤاد جنم فى أغنية
إســكـنـدريـة حـ وصـف الـصـيـادين بــقـولـة ""رمـوا شـبــاكـهم فى بـحـر

طامى طلع شبكهم على فشوش " أى هناء دون فائدة.
فطس: و معـناها حرب أو قتال أو مـات فى حرب أو مات مقتول و
ليس له ديـة أو تـعويض و نـقول مـات فـطيس و نـقـول أيضـا فطس من

عن أن اخلبز تزوج بالدمعة والطعام وليس حاف.   
الــفـا: االلـفــا هـو األول وهـو أول احلــروف من األبـجـديــة الـقـبــطـيـة

ونقول للتلميذ الشاطر االلفا بتاع الفصل .
لك أو فـاسـيلى/بـاسـيـلى: وتنـطق بـالـصـعيـدى وسـيـلى ومعـنـاهـا ا
احلاكم ومنها بـاسيليوس والـواو والس يونانـية ومنها فـاسيليوس أو

لك. لك أو مالزم ا عنى تاج ا واسيليدس 
فاش: أى كشف و يقال فشّ غله فينا.

فالووط: فلعوط أو حـمار وحشى أو يرفس و نقول إنت فلعوط أى
ـعنى يرفس ليس لك صاحب يـقودك مثل احلـمار الوحـشى  و فلوط 
و فـنقول واد فلـعوط أو فلوط أى بـيرفس أو يتكـلم كالم خشن و أيضا
منـها بلعوط أى يلعب فـنقول السمك طازج بيلـعبط " بلعوط " أى يلعب

نفلت بلعوط.  اء و نطلق على الطفل ا فى ا
ــعــنى ذو أمــا حـرف فـاجنــور:  فــنــجـرى وهى مــكــونــة من /فـا/
ـعنى يـبذّر /ن/يساوى  of بـاإلجنلـيـزية أو إضـافة وكـلمـة /جوور /

بذر أو الفنجرى أو ذو إنفاق عالى. عنى ا فيكون ا
عنى العربى. فانوس: وهو نفس ا

فِــتك: عـبــقـرى وهى مــكـونـة من / ف / هــو أمـا / تك / عــبـقـرى
عنى هو عبقرى ويقال "  دا فتك فتاكة ".  ويصبح ا

فراجلليون: فرقلـة سوط أو كرباج ونقول لسانه زى الفرقِلَّة أو مثل
عنى حاد وسليط اللسان. الكرباج 

ـعنى فـراهيت: قـلب واضح ونـبض شـديـد وهى مـكـونه من /فـر 
ــعـنى قـلب ولـذا نـقـول عــلى الـشـخص الـذى يـسـمع واضح  و/هـيت 
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فوط أو فـط: معنـاها هـرب أو فر أو جلـا أو قفـز إلى مكـان و نقول
فط من أدامه أى هرب من أمامه. 

فــوطى أو فـوطــة: فــوطــة أو مـنــشــفــة أو قـطــعــة قــمـاش وبــلــهــجـة
ـة فودة وهى مـستعـملـة حتى اآلن فيـقال فـودة الفرن الصعـيديـة القد

سح بها الفرن.   على قطعة القماش التى 
فول: فول.

عنى الريح الذى يخرج من البطن بغير صوت. فيسا: 
فيشا: بالوجه البحرى و معناها حامله الشعلة.

ــعــنى فـوز أو نــصــر وكـان من فــيــكـتــور: بـقــطــر وهـو اسـم عـلم 
رحوم لويس بقطر. صرين ا الباحث ا

قادوس: وهو قادوس الساقية وال أعرف له بديل فى العربية.
قلقاسى: قلقاس وهو نبات جذرى.  

قحف: وهو ساق الشجرة ومن روائع األدب العامى " هز القحوف
فى شرح قصيدة آبى شادوف.

قرطم: من احلبوب.
قرنبيط: القرنبيط.

قـشف: الـقـشف أو مـا يتـشـقق من اجلـلـد وفالن مـقـشف أى جـلده
مشقق.

قطف: جنى أو قطف وهى موجودة أيضاً فى العربية.
ـثل يـقــول الـقـفـة أم ودنـ ـعـنى قـفـه أو قـفص وا قـفـة / قـفــاى: 

. يشيلوها اتن
قلهوط / قرموط: قرموط السمك.  

الضحك و هذا موت معنوى.
ـعـنى ذو وكـلـمة فالفـيل: فالفل أو طـعـمـيـة وهى مـكـونـة من "فـا /
عنى ذو الفول الكثير عنى فول فيصبح ا عنى كثير و/فيل/ _ال/

أو فول.
قعدة الـكبيرة فلـطة: ومعنـاها مقعـدة اإلنسان ويـقال للمـرأة ذات ا

أم فاليط.  
فـلـوس: وهى يـونـانــيـة من فـلس وهى أصـغـر عــمـلـة ومن الـعـصـر
صـري وأصبحوا يطـلقونها عـلى النقود بشكل الـصاوى عرفت لدى ا
عـام ويقـال معاك فـلوس أو الـفلـوس تغيـر النـفوس أو مـفلس أى ليس

لديه نقود أو أعلن إفالسه.  
فهلوَى: خداع وغش.

فـوتفيت / فت فـوت: ومعـناها يـفتـفت أو يكسـر أو يقـطع أو يحطم
ومـنهـا الـفتـة حيث يـقطـع أو يكـسر اخلـبز إلى قـطع صـغيـرة وقد تـف
ـصرى فى صيـاغتهـا حيث تـوجد فته الـعدس وفتـة الل كـما جاءت ا
قابـر وهو لفظ منتشر مـنها كلمة فـتوت وهو القرص ويوزعـونها على ا

فى السويس. 
فوّر: ومـعـناهـا أزال أو محـا وغالـباً مـا تقـال هذه الـكلـمة مـثل قول

يكانيكى لصبيه فور الصمولة أى شيلها. ا
فوس / فاس: فأس أو بلطة 

فوش: معـنها يكـسر أو يحطم و مـنها يطـفّش أى يكسر الـقيد مثل
يفش الـباب أو يـطفش الـباب بـالطـفاشـة  و منـها يـفركش أى يـبدد أو

يبعد. 
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غنـ حتى القـرن العشـرين مثل الشـيخ سالمة حـجازى والشيخ من ا
ســيــد درويش والــشــيخ زكـــريــا أحــمــد والزال هــذا االسم داال عــلى

مالبس رجال الدين األزهري والكنسي أيضاً.  
كـارت: بطـاقة أو كـرت وهى مـصريـة ويونـانيـة وأصبـحت كذلك فى

العربية فنقول "كارت معايدة ".
كـاروو (الـكـراويـة): الـكـراويـة وهى حـبـوب مـثل الـيـنـسـون واحلـلـبة

والكمون.
ـوت كاس ى ونـقول ا كـاس: معـناهـا الم ونقـول يا كـاسى أى يا ا

وداير على األمة.
كاكى: ظالم أو داكن أو لـون قـا أو مـظلم ونـقـول الـبدلـة الـكاكى
كـنايـة عن مالبس اجليش ويـقول الشـاعر فـؤاد قاعـود الفالحـ غيروا

الكتان بالكاكى.
ـقــصــود الــكـلب كــالب: ســارق ويـقل يــاكــالب يــا حــرامى ولـيـس ا

احليوان.   
كـالـضـوم: مـغـلـق - مـلـوى -الوى بـوزه - مـكـلـضم - ويـقـال مـالك

مكلضم ليه.
ـصـر أرض كـيـما أى األرض كـامى: أسمـر أو أسـود وكـان يـقال 
الـسـوداء ومـنهـا جـاء ت كـلـمة كـيـمـاء فى كل لـغـات العـالم وتـسـتـخدم

اسم علم.
كاهى-رع:الـقاهـرة وتعنى مـوطن اإلله رع وقد حـرفهـا الفاطـميون

إلى قاهرة كما حرف العرب أون شون إلى ع شمس.
كُب: زاد مرت أو تـضاعف ويقال انكب كب أو كب األكل أى زود

بانى أو عتبة على احلائط. قمرة: كمرة ا
قمقم: مكان ضيق محكم اإلغالق .

قويق: طائر خرافى - طائـر مخيف - بومه كبيرة احلجم ويقال أم
ـرأة الـغـيـر مـرغــوب فـيـهـا وخـاصـة إذا كـانت تـتـدخل فى قـويق عـلى ا

شىءون الغير.   
قوربوس / عرقوب: أوعضلة الرجل.

ـصـر قـوص: اسم بـلـد مـعـنـاهـا مــدفن أو قـبـر وقـوص قـام  بـلـد 
العـليا على الشاطـىء الغربى معناهـا مدافن البوص حيث أن / قوص
صـر الـعلـيا و مـعنـاها / مدفن و/كـام / بـوص ( قوص ــ قـوصيـا) 

مدفن البقره هاتهور.
قولم: قوام أو بسرعة.

قويرى: يـا ميش - جوز هـند - ع جـمل - مكسـرات وأصبحت
تستخدم اسم علم.  

قـيثارة: وأصلـها فى الـهيروغلـيفيـة كنر ثم أصـبحت كنـار ثم كنارة
اً تعنى آلة السمسمية أما اآلن تعنى آالت كثيرة ثم قيثارة وكانت قد

مثل الكمان وغيرها.
كـا كـوال: رداء رجـال الــدين وهـو اسم مـســتـعـار كـان الــكـهـنـة ثم
الـرهبان فى مصـر يتخذون مـنه رداء ويعنى ثوب كـهنوتى أوثوب دينى
وبـعد دخول اإلسالم استـمر االسم داللة عـلى مالبس األزهري الذين
كونة من اجلبـة والقفطان وجـميعها أسـماء مصرية يرتدون الكاكـوال ا
ـشـايخ فى الـقـرن الـتاسع ـغـنـ ا ـة وكـان يـطلـق على فـئـة من ا قـد
كـوكالـ " أى الذين يـرتدون الـكاكـوال واستـمرت هـذه الفـئة عشـر " ا
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كـلفوس / قـلبوط: سـم البـدن - مكـلبز - تـخ - قزم - قـصير
وتقال مقلبظ.

كنبة: وهى الكنبة أو الكرسى العريض.
عنى العربى " عاش فى كنف أبيه ". كنف: حضن وهو نفس ا

كـوبير: حـناء أو تمـر احلناء أو زهـر ذو رائحـة جميـلة وهو الـنبات
الذى استوردته حتشبسـوت من بالد بوند. وكانت كليوباترا تستخدمه
بكـثـرة وعـنـد قولـنـا الـبـنت عـاملـة شـعـرهـا كوبـيـر أى وضـعت حـنة أو

رائحة فى شعرها.
كوتون:  الكتان.

كورش: كرشة النفس أو مكروش النفس.
كـورف / كـارف: بـطل - انـتـهـاء مـفـعول  _فـسـد.  ونـقـول الـشاى
كـارف أو ال تــضع الــشــاى مع الــصــابـون حــتى ال يــكــرف أى يــبـطل

وينتهى مفعوله.
ـيـة "أو كـما كـوس:  كـوز أو مكـيـال أو إنـاء ونـقـول "نـاولـنى كـوز ا

يقول الغناء الهابط "كوز احملبة اتخرم".
 كوّش: يقال كوش على كل حاجه.

كوع: يعنى كوع وضربه كوع.
كوال: طاقية أو قماش يوضع حول الرقبة والشاعر صالح جاه

ريلة كحلى.. يا شمس هاله وطالة م الكوال. يقول يا بنت يا أم ا
كومـى / كوم: قـريـة وهى يـونانـيـة وتـعنى بـلـد صـغيـر أو كـفـر مثل
كـوم حــلـ أو كـوم أمـبـو ومـيت أبـو الـكـوم والـتى تـعـنى قـريـة صـاحب

القرية. 

األكل.
كباب: حلم زيادة أو قرصه من اللحم.

 كت كت: إرجع إرجع و تقال للكتاكيت.
كح: سعل -  يكح .

كحك: وهو الكعك أو اخلبز وحتدثنا عنه كثيرا داخل هذا البحث 
كحكح: عجز.

ـعـنى وضع قـدمه أو تـمـكـن أو استـوى عـلـى ونقـول كـرته كـرت: 
على قفاه أى استولى على ما معه.

ـعـنى الــنـفـايــة ونـقـول "لم الــكـرته "أى جـمـع الـزبـالـة أو الـكـرتــة: 
القمامةورجل أكرت أى غير مهذب الشعر أجعده.

كرسى: كرسى وهى يونانية.
نتفخة. كروش: الكرش أى البطن الكبيرة ا

كسـكس: رجع - مـدد للـخلف ونـقـول احلمـار يـكسـكس أى  يرجع
بظهره.

كش / كيش: محـطم - مكسور - متهدل اجلـناح - ويقال الفرخة
البس  كشكشت أى تهدلت. عنى جناحها متهدل ونقول ا كشه 

ـا كــشـحـة: شىء مـكــسـور أو كـسـيــر أو كـسـيح ويـقــال " كـشـحـة 
تكشحة " أو كشحة جاه كشحة.

كشك: وهى أكلة معروفة ومعناها قمح مكسر.
الكالبة: آلة تستخدم فى األعمال الزراعية.

كَلـفت: غطاء الرأس أو طاقـية ونقول كلـفت دماغة أى ارتدى غطاء
رأس وكلفته فى الكالم أى غطى على ما يريد من كالم.  
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سـخـمت أو بـسـت إلـهـة اخلـيـر وكـيـهك مـكـونـة من ثالثـة مـقـاطع /ك /
عنى عـنى على وكلـمة /ك / الروح ويصـبح ا الروح وكلـمة / هى / 
روح عــلى روح  و فى هـذا الـشــهـر يـطــول الـلـيـل و يـقـصــر الـنـهـار و
يـقولـون فى األمثـال ( كيـهك صبـاحك مسـاك تقـوم من فطـورك حتضر

عشاك).
ال: تضاف أمام الكلمة فتفيد الكثرة وقد قمنا بتوضيحها فى أكثر

من مثال.
ال طـشـو: كـمـاشـة ويـقـال مـسـمـار لـطش أى مـسـمـار مـائل ويـقـال

يل. أخذها لطش أى أخذها 
ال فينى: اعطينى.

عنى يا خوفى وهى مكونة الهْوتى: كثرة اخلوف و نقول يالهوى 
ـعــنى يـا ــعـنى خــوف و يـصــبح ا ـعـنـى كـثـيــر و/هـوت / مـن /ال/ 

خوفى الكثير.
الطـش:  وقح أو ســـافل ويـــقـــال واد مـــلـــطّش أو الطـش فى كالمه

ولطّش له أى عامله بسافلة.
الكالك:  سالطـة - سـلـطـة ونـقول بـيـلـكـلك فى الـكالم أى كـلـمة من

هنا وآخرى من هناك.
اللو:  لعلع - طلى - دهن .

اللى: غنى و ياللى يعمل فرح.
الميض: كثير الطرق وكثير الهرب.

عنى الهوج: كثرة الضيق أو التـعثر أو أمر عسير وهى مكونة من /ال /
عنى ضيق ونقول إيه اللهوجة اللى انت فيها دى. كثير و/هوج/ 

ـعنى قـتل أو ذبح ويـقال الـشوطـة كـنست الـفراخ كونس /كـنس: 
كنس أى قتلتهم جميعاً وقضت عليهم.

ـعــنى ادفع أو ضع ونـقــول كع إلـلى مــعـاه أى دفع مـا كــوو/كع: 
مــعه من أمــوال ونــقــول كع فــلــوسه كــلــهــا أى وضع أمــواله فى شىء

لك. خاسر وأيضاً كع دم قلبه أى دفع كل ما 
كيك: من اخلبز ويقال صينية كيك.

ـعروفـة فى الـعالم كـيمـى ـ كيـمـياء: من أشـهـر الكـلـمات الـقـبـطيـة ا
االسم الـعظـيم ( كيمى) أى مـصر.  و هو مـركب من ( كى) أى أسمر
ـبـارك أيام أو أسـود و ( مى) أى طـ أو طـمى الـذى يأتى بـه النـيل ا
ا كـانت مـصر أول الـفيـضـان.  فمـصـر معـنـاها األرض الـسـوداء.  و 
دوله عـرفت الـكـيــمـيـاء أخـذت عـنـهـا كل لـغـات الـعـالم فـأصـبـحت كـلـمه
ادة.  و عن الشخص ية.. فى اللغة العربية نقول كيمياء عن ذات ا عا
نـتجـات كيمـاويات و كـيماوى.  و فى اخملـتص نقول كـيمـائى.  و عن ا
الـفرنـسيه CHIMIE و عن الـشخص  CHIMISTE  و عن اإلنـتاج
CHEM- وCHEMISTERY  و فـى اإلجنـلـيـزية CHIMICAL.. 

 IST و chemical و فـى اإليــطــالــيــة أيــضــا chmia و  chmista و

  chimco 

 كيـلى: ركبـة ونـقول شـنـكله وهى مـكونـة من  / شـيه / أى ضربه
وإن / تساوى   ofو/ كيلى / ركبة أى ضربه ركبة.

كينى: سمن أوسمنة وح نقول كانى وماتى أى سمن وعسل.
ة (ديـسـمبـر - ويـنايـر) و هو صـريـة القـد كـيـهك:  من الشـهـور ا
ـقـدس أو للـمعـبودة مـخصص لـلـمعـبود ( كـا ها كـا) أى عـجل أبيس ا
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لوك:  شدق أو يـتشدق بالكالم ونقول الـواد ده بيلك كتير أو الكاك
وهى مصرية صحيحة.

لوكالك:  شرير أو سىء أو إنسان لوكالك.
ما إن كوت: معناها سرير أو مرقد أو مضجع ونقول فالن منكوت

نا أى نائم على السرير أو راقد.
ما أهور: حزين / ما آور. 

ما نسمط: مسمط.
ـشنة وهى ما نشـنش: مشنـة أو مكان الـقوت ونقـول العيش فى ا

عنى قوت. مكونة من مقطع / من / مكان وكلمة  /شنش / 
ما _سى  _را: مـصر وهى مكونـة من ثالثة مقـاطع وتعنى بيت إله
الـشمس أو بـيت اإلله رع وليـس كمـا يظن الـبعض أنـها من مـصرا

ابن نوح عليه السالم أو كالم من هذا القبيل. 
ماآ:  قرأ بتمعن.

ماأر: معار أو مبالغ أو مضخم لألمور.  
مـاجور: وهـو مـا يـعـجن فـيه وهـو مصـنـوع من الـفـخـار علـى شكل

شبه منحرف مقلوب ضيق من أسفل ومتسع من أعلى. 
كمور ومنها طمس أى كمر.  مدمس: الفول ا

ـعــنى الم ووجع وتـرادف بــهـدلــة فـيــقـال فالن مـرمــاتـا: مــرمـطــة 
عنى قاسى كثيراً ويقال فالن شغال مرمطون. اتمرمط آخر مرمطة 

شروبات.  مريسة:  نوع من ا
مستيكة: لبان ويقولها أهل اإلسكندرية حتى اآلن .

ـة(أغـسـطس - سـبـتـمـبر) و ـصـرية الـقـد مـسـرى: من الـشـهـور ا

اليص: من ليص وهو الط ويقال هيال ليصا.
لبان: بخور.

اللبشة: احلزمة ونقول لبشة قصب.
لبط: كثير األرجل ويقصد أنه سريع الهروب من أى مشكلة ونقول
دا واد لــبط أى لن تــعـرف أن تــأخـذ مــعه حق وال بـاطل وهــنـا الــنـطق

صعيدى بينما بحرى لبلبة أى شاطرة وبتعرف تتصرف. 
حللح: حترك أو ارتفع قليالً ونقول ما تتلحلح شوية أى تتحرك.

لَطْخ: سـكران طـينـة أو شديـد السـكر وهـو شارب حتـى الثـمالة أو
شارب ومتقل ونـقول لطَّخ اسم العيلة فـى التراب أى من كثرة السكر
والـتـصـرفـات التـى تسيء إلى الـعـائـلـة ونقـول ده واد لـطخ أى يـتـحدث
مـثل الـسـكران اليـعـرف مـا يقـول أو نـقول دى لـطـاخـة منه أى يـتـعامل

مثل السكران.
تلئ أو ملظلظ. لظلظ: سم أو 

لفت:  نبات اللفت.
لفلف:  أفسد " لفلف دماغى ".

لكلوك:  ناعم أو طرى ونقول على اجلزم من هذا النوع لكلوك.
بة:  مصباح وهى يونانية أصالً.

امة أو فاسد أو معفن. لوم:  
لهيث أو لـهث: وتعنى يـنهج أو يتـنفس بصـعوبة أو مـكروش النفس
ـعنـى يأكل كـثـيـر وأصل الـكـلمـة  / لـووج / أى عُـماص لـوج /لـوغ: 

الع ويقصد بذلك أنه يأكل بدون أن يغسل وشه.  
  . لوطش:  لطش أى سرق أو اخفى أو خبأ ويقال لطش القرش
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ويصنعها باجلمبرى أو الفول النابت أو باألرانب أو غيرها. 
: طعام.

شى: مشاية أو طريق أو درب.   
فيس:  مدينة بتاح و معناها محل حسن.

ناشى أى طريق الضواحى.  مناشى:  ضواحى ونقول طريق ا
منجل: آلة زراعية.

مـنجـلة: آلـة تستـخدم لـقطع احلـشائش وهى عـبارة عن سـك على
شكل هالل أو قوس حاد.

مندرة: مكان وأصبحت تقال على مكان استقبال الضيوف. 
منـفـلـوط: ومـعنـاهـا مـكـان احلمـار الـوحـشى وهى اسم بـلـد شرقى
أسيـوط و كان احلمـار الوحـشى رمز اإلله احمللى لـها وهى مـكونة من

/ من / مكان أما / فلوط / حمار وحشى.  
مـنقـبـاد: مكـان بيع األوانى أو مـحل األوانى وهى بـلده فى شـمال

أسيوط.
ـنيـا وتـعـنى مكـان بـيع األشـياء وهى مـكـونة من منـلـوى: مـلوى بـا

األتى / من / مكان / وكلمة / لوى / أشياء.
مـورى: عــنــقــاء أو خـرافـى غـيــر مــوجــود ونـقــول نــورى مـورى أى
نـصـاب يـتـكــلم كالم تـخـاريف ألن نـورى تـعـنى نـصـاب و مـورى طـائـر

خرافى.
ـحـافظـة أسـيـوط مـنـها مـوش: مشى أو سـار ومـوشـا اسم قـريـة 

سيد قطب ومنها أيضاً خط الصعيد الشهير.
سلوق أو النابت. موليطة:  الفول ا

اسمه من ( ماسـى) و يقال فى األمثال ( مسـرى جترى فيه  كل ترعة
عسره) (ومسرى يفك األرض العسرة)ويطلق عليه فى القبطية دميرة.

مشبوح: مرهق وذابل.
صر السفلى و معناها كثير التالل. مشتول:  

شط الذى يهذب به الشعر . مشطوطى: ا
مشـلوح:  معزول فقد غـطاءه أو منصبه أو سـنده ونقول مشّلح أى

تعرى.
مشوار:  مسيرة او مظاهرة أو تمثيلية.

مشوش:  مبعثر ونقول أفكاره مشوشة أو غير مرتبة.
مقطف: وعاء من سعف النخيل يستخدم حلمل األشياء.

مَكْمَك: مخمخ أو فكر أو تأمل.
عنى مـكان و/جاف ملـقف: مكان بـارد وأصلهـا ماجنـاف /من/ 
ــعـنـى بـرد وكــذلك مــنــهـا ارجتـف ويـرجتف وارجـف وكـلــهــا تــعـنى /
ـعنـى العـربى لكـلـمة جـاف أى خالى من الـشعـور بالـبـرد وهى عكس ا

الرطوبة.
ملـكـوم: ومعـناهـا مُـلْكَـهْمْ وهـو إله العـامونـيـ وكانـوا يـضعـون فيه
اخلـشب والنـار بكـثرة حتـى يغيـر احلديـد لونه ويـصبح أحـمر من شدة
ـصرى الـنار ويـقـدمـوا أوالدهم ذبائـح بشـريـة عـليه وقـد اسـتـخدمـهـا ا
لكـوم يأكل كثـيراً وال يشـعر بالـشبع أما ن يـأكل وال يشبـع وا زاح 
ـوموكـيّّة إذا قـلنـا إتلـكم أى وصل إلى مـرحلـة االكـتفـاء ومنـهـا طقس ا

الذى يقام فى شم النسيم.
ـصـرى بعـمـلهـا بكـثـير من الـطرق مـلوخـيـة: أكلـة معـروفـة ويتـف ا
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( راقــصـات (غـوازى) فى األفـراح ورجــالـهم آالتـيـة(عـازفــ مـحـتـرفـ
كن أن يكون لهم هذا النسب ـسالة فال  صرى حسم ا ولكن اللفظ ا

ة قبل دعوة النبى بقرون. الذى يدّعونه بل عرفوا فى مصر القد
نيال: أى وحل وطينة. 

هابلوس: أهبل - سليم النية - بسيط.  
هـاتــور: شـهــر مـصـرى قــد " نـوفـمــبـر - ديـســمـبـر " نــسـبـة إلى
حـتـحـور إله احلب واجلـمـال وكان رمـزهـا الـبـقرة وهـو أنـسب الـشـهور
ـنـثور " ويـقال " لـبذر الـبـذور واحملاصـيل ويـقال هـاتـور أبو الـدهب ا
ـا زرع هــاتــور خــلى األرض تــبـور". ( إن فــاتك زرع هــاتــور أصــبــر 

السنة تدور). 
هـاجص: هــجـاص ومــكـونــة من / هـا /  شــخص أمـا / جص /

عنى شخص بتاع كالم . عنى كالم وا
هـاللـوس: نسـيج الـعنـكبـوت وهى كلـمة مـنتـشرة فى الـصعـيد تـقال
عـلى العـنكبـوت أو نسيج الـعنـكبوت وتـقال فى الـوجه البحـرى هاموش

أو هاموس.
هالولى: هيولى - طائش - مستهتر - هيلهلى.

هان -هـطور: حـنطور /هـان/ حان وهى أداة جـمع نكـرة /هطور
عنى حصان أى تعنى أحصنة أو خيل. /

هايص: مهيص أى شخص تافه.
هب: حبة حبة بالتدريج.

هبر: كبد - قطعة حلم فى حـجم الكبد وهناكل هبر كناية عن قطع
اللحم الكبيرة.

عنى كالم واحد. مونولوج: 
نيا: و معناها استقرار. مونى ـ ا

باالة.  ميت ناش: أى مطنش أو عد ا
ميس: برفان أو يصد. 

مـيغـا /ميجـا:  عظـيم أو كبيـر أو هائل أو ولـيمة كـبيـرة ونقول إنت
فاكرها ميغا.

مـيـلص: عـضـو أو بـارز أو عـضـو بـارز ونـقـول الـواد مـيلـص وعـند
سئولية نقول ييملص. هروبه من ا

مينوف: و معناها الذهب اجليد.
ه بفلسط و معناها الغصن أو الفرع.  ناصرة: مدينه قد

نانى: عسل ويقل كانى ومانى ودكان الزالبانى وهى جملة مصرية
كاملـة / كيـنى / سمن / نـانى / عسل / دكـان/  محل / زالبانى /

بائع الزلبية أى احللوى.   
:  نوم.

ننوس/نونو: طفل رضيع.
ـوشحـات مـثل هذه نـوح: حـمـامة وكـثـيراً مـا نـسـمع فى الغـنـاء وا
الكـلمـة " نوح احلـمام والقـمرى عـلى الـغصون " وكـذلك " نـاح احلمام

طوق " وأيضاً اتعلم بكايا ونوح يا حمام. ا
عنى الـنسر الذى ينـقض على فريسته نورى: مـحتال وهى أصالً 
فـى حلـظــة ويــطــلق عــلى نــوع من الــغــجـر يــنــســبــون أنــفـســهم ألصل
أسـطــورى (يـعـتــقـد الـغــجـر أنـهـم يـلـقــبـون بـهــذا االسم ألنـهم أول من
اسـتـقـبل دعـوة الـنـبى مـحـمـد فى نـور الـفـجـر) ويـعمـل مـعظـم نـسائـهم
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وارى وارى: و نقولها ورور و هى تـعنى طازح أو أخضر مثل قول
بائعة الفجل " ورور يا فجل ".

الـواو / وله: أى ولـد وهى ليـست حتـريف من الـعربـيـة بل لهـا عدة
دالالت وله لـلـمـذكـر وولـية لألنـثى ولإلنـاث واليـا ومن األغـانى الـظـريـفة

التى سمعتها باإلسكندرية الوله حمو سايح فى دمه.
واوا:  جرح.

وحات:  واحة.
وحوح: وح تالم.

ـصـريـة إلى الــعـربـيـة بـنـفس ورد: أزهـار و ورود و قـد نــقـلت من ا
نطوق.  عنى و ا ا

وسيهى: تاه عقله أو خل توازنه أو اختل  سهى عليه.
وكسة/اتوكس: إدفن نفسك ويقال جاك وكسة وهى دعاء بالفشل
ـعـنى أعـطى و/ اوو / وأصـلـهــا / تـووكـوس / ومـكـونـة من /تى / 
عـنى إدفن نـفسك أو حرف نـكـرة مفـرد و / كـوس / مدفـن فيـصـبح ا

شوف لك طربة قبل ما تغال.   
وواح - ووى - ايوح: اسـتقـر - استـقر يـا قمـر أو ال تغب يـا قمر
أو قم - قم يـا قـمر ونـقـولهـا فى اسـتقـبـال شهـر رمـضان وهـى مكـونة
صـريـون القـدماء من / وواح / استـقـر أما / ايـوح / الـقمـر وكـان ا
يـقولونها عنـدما كان يغيب الـقمر أو يحدث خسـوف ألنهم يعتقدون أن
اخلـسـوف جـاء نـتـيـجـة غـيـاب إيـزيس عن الـوطن تـبـحث عن أوزوريس
فيـخرج األطفال بـهذا الهـتاف من أجل عودتـها فيعـود لهم القـمر ألنها

إلهة القمر.

هــبش: وهى مــكـونــة من / هــا / شـخـص أمـا / بــاش / نـزع أو
ـثل يـقول بـيت الهـباش ـعنى الـشخص الـذى سرق وا سرق فـيصـبح ا

ما يعالش.  
هس: يغلق (يقفل) ويعنى األمر بالسكوت وعدم النطق.

هـــلس: وهى مــكـــونــة من / هــا / شـــخص أمــا / الس / لــســان
وتعنى شخص لسان أو كالمنجى أو بتاع كالم.

ـعـنى يـغش ويـخدع وهى مـكـونـة من / هل / يـخدع أو هـلـفوت: 
عـنى يغش ويهرب عـنى يهرب أو يفط فـيصبح ا يـغش أما / فوت / 

أى حثالة.
ـصـريـون أقـعـد هـمـسـة وكـأنـهم هـمـسـا: أجـلس أو أقـعــد ويـقـول ا
يقولـون الكلمـة بلغتـ وما يؤكـد ذلك أننا ال نقـول أمشى همسه أو كل

همسة وهنا نعرف أن همسة ال تعنى شوية أو قليل بل تعنى أقعد. 
همهم: زمجر أو زار.  

هـنك: وتعـنى ربع أو شـطـر من بيت شـعـر ويقـال فى الـغنـاء الـهنك
والرنك وبعنى جملة للمطرب ويرد عليه الكورال.

هه: جتـاهك - وآهـة كـلــمـة يـقـولـهـا الـصــعـايـدة وتـعـنى إلى األمـام
وتنطق فى الـلهـجة الـبحريـة حا فـح يقـال " حا " يـا حمـار تعنى إلى
األمام ويقال شى - حا أى مد لألمام وهى جملة مصرية خالصة.   

هوج/هج: تضايق - طفش - ونقول هج طفش.
هوسة: جنون.

هيكى/هكع: مهكع أو بائس أو مسك أو فقير.
عنى العربى أرض خصبة وسط الصحراء.  واحة: وى نفس ا
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عان. ياللى: يبرق ويلمع 
عـنى الـيم أو بـحـر وعـنـد إضـافـة أداة تـعـريف تـصبح يُـم: وتأتـى 
أفـيوم ومـنهـا الفـيـوم وسمـيت بذلك ألن بـها بـحيـرة كبـيرة وجـاء منـها

اسم بيومى أى البحرى.
يهر: يخاف بشدة.

عـنى متـحـير أو مـندهـش ومرتـبك ومتـصـدع فنـقول ورمت يـورم: 
دماغى وأنا ورمان منك أى متحير منك .

 ييس: تقال للحصان لكى يقف.
اخلالصةاخلالصة

عــلى مـدى هـذا الـبـحث ظـهــرت عـدة حـقـائق جنـمـلــهـا عـلى الـنـحـو
اآلتى:
أوالأوالً

ـسيـحى  جـزء هام من يـثـبت هـذا البـحث أن الـفـولكـلـور القـبـطى ا
ـصـرى ولـذا ينـبـغى دراسـته من كافـة زوايـاه سـواء كان الـفـولـكـلور ا
ـعـنى أن يدرس مـن النـاحـية األدبـية شـفـاهى أو يحـمل ثـقافـة مـادية 
ـوسيـقـية والـتـشكـيـليـة ودرامـا الطـقـوس وكـافة األبـعـاد وعالقته مع وا
صرى الـقد ألنه يشكل حلـقة مفقودة من حـلقات التاريخ الـنموذج ا
ـفـقودة ـصرى وكـشف هـذه احلـلقـة ا االجـتمـاعى والـثـقافـى للـشـعب ا

صرى على نحو متصل ال على نحو منفصل. جتعلنا نرى التاريخ ا
ثانياثانياً

ـسـيحـيـة ونـظيـرتـها ـظـاهر االحـتـفـاليـة بـ االحـتفـاالت ا تشـابه ا
ا يـدل عـلى وجود احـتفـاليـة أقـدم بثت دمـها فى شـراي اإلسالميـة 

وى: ويل - شـقاء - عـذاب ونـقول وى- وى فى تـكرار لـفـظى دليل
على شدة التالم.

وازين مـثل ويبة باميـة ويقال خيبـة بالويبة وهى الـويبة:  نوع من ا
تساوى ٢كيلة.

صـرى على البـامية ويكـنون: بامـية - ويكـا و كلـمة ويكـا يطـلقهـا ا
بشكل عام و أحيانا على طريقة طهى معينة للبامية. 

عنى أو " نادى على أخوك يا أختك ". يا:  
اضى وهى أداة زمن فـنقول يا: تـستخـدم للتـعبيـر عن احلال فى ا

"ياه كان زمان ".
. ياسمون:  ياسم

يااللى:  يا فرحتى وسعادتى.
عنى ما أكثر فيقال ياما شفنا.  ياما ورد علينا. ياما:  

يــزقــزق: يــشـــغـل ويــزقــزق عــقــله أى يــفـــكــر وتــطــلق عــلى صــوت
العصافير .

يس / أس:  ها - هيا - هو ذا - ويقول األطفال السح - بدح يا
عـنى هيـا وكلـمة /ايه / إلى خـروف نطـاح وهى مكـونة مـن/ أس / 
ــعـنى هـيـا إلـى الـعـلف يـا خـروف وكــلـمـة / بـدح / الـعــلف فـيـصـبح ا

نطاح.
يشلب:  يسيل (يشلب دم) أى يسيل بشدة.

يكركـر: يتـدحرج - يـتقـلب - يهتـز - ونقـول نازل يـكركـر ع السلم
أى يـتـدحـرج ونـقول فـضل يـكـركـر من الـضحك أى يـهـتـز من الـضحك

اء فى الشيشة ويهزها.    ونقول بيكركر الشيشة أى يقلب ا
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كشـفت زيـارات الكـنـائس واألديرة عن درامـا الـطقـوس وهـو ما لم
يـتم دراسـته من قـبل رغم  مـا يحـتـويه من زخم فـنى ورمـوز وإشارات
وكل عـنـاصـر الدرامـا الـطقـسـيـة التى بـصـرف الـنظـر عن مـضـاميـنـها

ة جداً.   الدينية نلمح بداخلها مالمح طقوس قد
سابعاسابعا

يدانى عن وجـود أدب شعبى قبطى مسيحى حجمه أظهر البحث ا
هائل ينبغى فهمه ودراسته مع فهم أوجه التشابه االختالف مع نظيره
ناخ الـعام على مدى ـوسيقى والـبنيـة وا اإلسالمى من حيث النص وا
ؤسـسة الديـنية صـرى الذى أوجد فن شـعبى دينـى خارج ا التـاريخ ا

صرى وحتى اليوم.   عبد ا من ا
ثامناثامنا

س الــبــحث عن وجــود عالقــات وثــيــقــة فى الــعــادات والــتــقــالــيـد
صـرين رغم اختالف العقائد وتشابه أو والطقوس االجـتماعية لكافة ا
ة جداً تسبق انـحدار هذه العادات والـتقاليـد والطقوس من جذور قـد

صرين لعقائدهم الدينية.   اعتناق ا
تاسعا تاسعا 

كـونـات الـهامـة لـدراسـة الفـولـكـلور بـ الـبحث أن الـلـغـة هى أحـدى ا
صـري احملدث أخـذت البناء الـنحوى والـتركيبى من صرى وأن لـغة ا ا
ة بـخـطوطـها الـثالثة ونـحتـهـا بكـلمـات عربـية ـصريـة القـد قـواعد الـلغـة ا
بحث اللغوى كعنصر ـة ويونانية ولغات أخرى وهذا يـضع ا ومصرية قد
ـعرفـتنـا بـهذه اخلـطوط مـشكـل لبـنيـة وفـهم هذا الـفـلكـلور كـمـا يدعـو ذلك 
دارس األجـنبـية من ة الـيس غـريبـاً أن يكـون فى مصـر كل هـذه ا القـد

ولـذا جنـد مشـاركـة الـطـرفـ فى احتـفـالـيـاتهم االحـتـفـاليـات األحـدث 
شاركة بل تشابه بصرف النـظر عن اختالف العقائد بل لـيس مجرد ا
زاج والشـخصيـات احملتـفل بها وتـشابـها مع شخـصيات الـطقـوس وا

ة وقد بينا ذلك فى مناطق كثيرة فى هذا البحث.    مصريه قد
ثالثاثالثاً

يـلـمس الــبـحث وجـود ثـقـافـتــ فى مـصـر ثـقـافــة األفـنـديـة وثـقـافـة
البسطاء األولى حتتقر وتعادى وتنبذ الثانية وفى نفس الوقت تستغل
ـورثها جزءاً منـها لتـحقـيق ما تريـد ولكن الغـالبيـة العظـمى متمـسكة 
الـثقـافى الذى يرتـكز عـلى أرضيـة وطنيـة ال تدعى حب الـوطن بكـلمات
بـراقـة ولـكن تمـارسه فى عـاداتـهـا وتقـالـيـدها وطـقـوسـها ومـأثـوراتـها

وحكامها وأمثلتها.  
رابعارابعا

ـشــغـوالت  نــوه الـبــحث فى كــثـيــر مــنـاطــقه عن بــعض احلــرف وا
الـيـدوية مـثل الـطـرابـيش والـوخـز ومشـغـوالت اخلـوص وغـيـرهـا والتى
يـنـبغـى االهتـمـام بـهـا ودراسـتهـا وتـنـمـيـتهـا من قـبل مـتـخـصـص فى
اديـة والفلـكلور التـطبيـقى وتتبع جذورهـا ومساهـمتها مـجال الثـقافة ا

فى تنمية اجملتمع.  
خامساخامسا

 تـبـ وجـود الــعـديـد من فــنـون الـدرامـا الــشـعـبــيـة مـثل األراجـوز
ـة قــدم اجلـمــاعـة والـســاحـر وبــعض فــنـون الــسـامــر وهى فــنـون قــد

الشعبية نفسها ولذا ينبغى تبنيها.  
سادسا:سادسا:
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راجع العربية  راجع العربية  الكتب وا * أوال* أوالً الكتب وا
صـرية - مكتبة - إبـراهيم أحمد شعالن: مـوسوعة األمثال الشـعبية ا

عارف - القاهرة. الدراسات األدبية ٩٤  دار ا
: فـيض اخلـاطر  _أجـزاء ٥-٦-٧-٨-مـكـتـبـة الـنـهـضـة - أحـمـد أمـ

صرية القاهرة ١٩٣٦ م. ا
ـصـرية تـقد : قـاموس الـعـادات والتـقـاليـد والـتعـابـير ا - أحـمد أمـ

مـحـمـد اجلـوهــرى - وزارة الـثـقـافـة - اجملـلس األعــلى لـلـثـقـافـة -
القاهرة ١٩٩٩ م.

ـصريـون احملـدثـون شـمائـلـهم وعـاداتـهم - اجلزء : ا - إدوار ولـيم لـ
الثـانى - ترجمة عدلى طاهر نـور - سلسلة ذاكرة الكـتابة -الهيئة

العامة لقصور الثقافة.  
- ألـبـيــر جـمـال مـيــخـائـيل: األسـاس فى خــدمـة الـشـمــاس -  مـكـتـبـة

مارجرجس بشكوالنى ٢٠٠٠م.
- اخلطط للمقريزى -طبعات مختلفة مصرية ولبنانية.

- السيد شلبى: كلمات لها حكايات - دار الشعب - القاهرة  د.ن.
صـرى: قصـة الكـنيـسة الـقبـطيـة - جمـيع األجزاء -  إيزيـس حبـيب ا

طبع ٢٠٠٠ م.
ـكـارم: تاريـخ الكـنـائس واألديرة فـى القـرن ١٢ بـالوجه - تاريـخ أبو ا

انيـة وكذلك جامعـات تدرس حتى الـعبرية تعـليم اإلجنلـيزية والـفرنسيـة وا
ـة واحلـديـثـة لـها أى ـصـريـة الـقد والـفـارسـية وغـيـرهـا وال يـكـون اللـغـة ا
نصـيب من الدراسـة وتكون الـنتـيجة أن يـنبـذ متـعلمـ مصـر كل األلفاظ
صـرية لـعدم مـعـرفتـهم بهـا ويتـهـمونـها أنـها لـغة والكـلـمات ذات اجلـذور ا
الـعامـة والدهـمـاء وغيـر ذلك من ألـفاظ الـتحـقيـر واالزدراء وهـو ما يـجعل
وجود ثـقافـت ثـقافـة متـصلـة بجـذورها وثـقافـة منفـصلـة بل منـقطـعة عن
جذورهـا ولذا دراسة فـإن جمـيع خطوطـهم اللـغوية عـامل هام من عوامل

ا فيها الدراسات الفولكلورية.  صرية فى كافة اجملاالت  النهضة ا
عاشرا عاشرا 

صرية يشـكل حلقة من حلقات صـرى كما الشخصـية ا الـفلكلور ا
ـصـرى االجـتـمـاعى االتـصـال بل هـو مـرآه عـاكـسـة لـقـراءة الـتـاريخ ا
صريـة التى اكتـسبت طبـيعة هذه األرض ومعـرفة مالمح الشـخصيـة ا
كوناتهـا ومركزيتها فمصر النمـوذج االستثناء الفريد الذى ال يتكون
يدانى ذلك ..حمى الله عبر قبلية وطـوائف وأعراق وقد أثبت الواقع ا

مصر ورفع عنها كل سوء وهداها إلى طريق التقدم والنهضة. 
والله ولى التوفيق 
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-النعام للطباعة والتوريدات.
ـطبعة العصرية - سالمة موسى: مـصر أصل احلضارة - القاهرة  ا

صر د.ن.
ة  _أجزاء ٢- ٣ - ٤ - الـهيئة - سـليم حسن: موسـوعة مصـر القد

العامة للكتاب.
- سيد عويس: اخللود فى التراث الثقافى - مكتبة األسرة  ٢٠٠١م.
صرى  _مكتبة األسرة - سيد عويس: قراءات فى موسوعة اجملتمع ا

١٩٩٩م.
- شنودة ماهر: اللفظ البحيرى القبطى تاريخه وإثبات أصالته- 

- شـنودة مـاهر إسـحق: تـاريخ اللـغة الـقبـطيـة والتـحدث بـها - مـكتـبة
الكاتدرائية.

- عصـام سـتـاتى: شم الـنـسيم - الـهـيـئـة العـامـة لـلـقصـور الـثـقـافة -
سلسلة الدراسات الشعبية- ٢٠٠٦.

- فـرج فـرنـسـيس: كـلـمـات قـبـطـيـة -تـقـد األنـبـا سارافـيم - أسـقف
اإلسماعيلية - مطبوعات كنيسة اإلسماعيلية -٢٠٠٧ م.

صرى الـقد - مكتـبة الشباب - - لـويس بقطر: تـأمالت فى األدب ا
العدد ٢٨ الـهيئـة العـامة لقـصور الثـقافة - األمـل للطـباعة والـنشر

١٩٩٥ م.
ـهدى - - مارلـ تادرس: األقـبـاط ب األصـوليـة والتـحـديث - تقـد أم ا

الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٢ م.
- مجدى عياد "الشماس اإلكليركى ": قاموس اللغة القبطية (عربى -

قبطى).

البحرى طبع ١٩٩٩ م.
ـة - ترجمة صريـة القد - جورج بوزنـر وآخرون: معـجم احلضـارة ا
ن سالمه وسيد توفـيق - مكتبة األسرة - الهيـئة العامة للكتاب أ

- القاهرة ١٩٩٩ م.
- جـمس هـنـرى بـرسـتـد: فـجـر الـضـمـير - الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـتاب -

القاهرة ١٩٩٨ م.
- جورجى صبحى: قواعد اللغة القبطية -مكتبة الكاتدرائية.

والد فى مـصر - سلـسلة االلف كـتاب الثانى - - ج. و مكفـرسون: ا
صرية العامة للكتاب ترجمة عبد الوهاب بكر عدد ٢٩٤ - الهيئة ا

١٩٩٨ م.
صـرية - ترجمة أحمـد فخرى - القاهرة - جون ولـسون: احلضارة ا
ـسـيـحـيـة ـصــريـة ١٩٥٥ م حـسـ كـفــافى: ا -مـكـتـبــة الـنـهـضـة ا
واإلسالم فى مـصـر - مـكــتـبـة األسـرة - الـهــيـئـة الـعـامــة لـلـكـتـاب

القاهرة ٢٠٠١ م.
- رسالة مارميـنا الثامنة: مرجع فى قواعد اللـغة القبطية - مطبوعات

مارمينا اإلسكندرية ١٩٦٩ م.
صرية - تقد رفعت - رفيق حبيب ومـحمد عفيفى: تاريخ الكنـيسة ا
السعيد - الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة األولى

أبريل ١٩٩٤ م.
سيحي - مكتبة احملبة من - زكى شنودة: موسوعة تاريخ األقبـاط ا

العدد ١ - ١١ - وأجزائهم.
ـقفع: سيرة اآلبـاء البطـاركة -إعداد األنـبا صمويل - ساويرس ابن ا

≥≤π ≥≤∏
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صـريـة - دار الهالل - - مـيالد حـنـا: األعمـدة الـسبـعـة للـشـخصـيـة ا
القاهرة ١٩٨٩ م.

ـصـريـة بـ األمـس والـيوم - دار - ولـيـم نـظـيـر: العـادات والـتـقـلـيـد ا
الكتاب العربى للطباعة والنشر ١٩٦٧ م.

* الدوريات:* الدوريات:
ـعتقدات الـشعبيـة حول القديـس -مجلـة الفنون - سوزان الـسعيد: ا
الـشعبـية العـدد٦٠-٦١ أكتوبـر -نوفـمبر -ديـسمبـر-٢٠٠١ مطابع

الهيئة العامة للكتاب.
ـية - مـنـيـر مـكرم: احـتـفـالـيـة اآلالم -مجـلـة الـفـنـون الـشعـبـيـة -أكـاد

الفنون.
راجع األجنبية:  راجع األجنبية: * ا * ا

Posener,G.,1952,le debut de` enseignement  de hardje-
def  Rde  9,pp.109-20,paris
Simpson,W.K.,1973 , the Literature of Ancient Egypt,
pp .177-179,London
Zaba,Z.,1956 Les maxims de Path hotop,  Prague.
Wiliams, R.J.,1962, (Refections on the Lebensmude)
.JEA 48,pp,49-56, London

≥≥± ≥≥∞

—uDÝ v  n R*«

vðU²Ý ÂUBŽ ¿vðU²Ý ÂUBŽ ¿

Æ±π∂¥Ø≤Ø≤π v� f¹u��« bO�«u� ≠

rK??Ž r�??� fL??ý 5??Ž W??F?�U??ł ≠ »«œü« W??O??K?? v� Ãd??�??ð ≠

ÆfHM�«

ÆW1bI�« W¹dB*« WGK�« ≠ —UŁü« ∫v�  UÝ«—œ vKŽ q�UŠ ≠

l� qLŽË W?1bI?�« W¹d?B?*« WG?K�«Ë Èd?B*« À«d?²?�« v� YŠUÐ ≠

ÆÂ«uŽ√ …bŽ WO�½dH�« —UŁü« W¦FÐ

ÆWO�Ëb�«  ULEM*« s� b¹bF�« v� À«dð dO³š ≠

ÆdB� »U² œU%« uCŽ ≠

Æ»dF�« 5š—R*« WOFLł uCŽ ≠

WO½u?¹eH?OK?²�«Ë W?OŽ«–ù« Z�«d?³�« s� œb?F� W?OL?KF?�« …œU*« bF?¹ ≠

“uM? Z�U½d?ÐË v³?FA?�« sH�« ∫U?N?M� ¨v³?FA?�« sH?�UÐ W?L²?N?*«

v� WÝËd?;« ≠ ”U?M?�« vM?ž ≠ ÊuŠ«b?*« Z�«d?ÐË Êu?¹e?HO?K?²?K?�

ÆW¹dB*« WŽ«–û� ÂuO�«Ë f�_« dB� ≠ ÊUC�— v�UO�

∫t� —b� ¿∫t� —b� ¿

—uB?I?� W?�U?F�« W?¾?O?N?�«® …—u?DÝ_«Ë l�«u?�« 5?Ð W?O?L?�L?�?�« ≠

Æ©W�UI¦�«

W�UF�« W¾ON�«® ”uIÞË  «œU?ŽË a¹—UðË dOÞUÝ√ ∫rO�M�« rý ≠

Æ©W�UI¦�« —uBI�
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∫ WK K « v  dAMK

ÎUÐu²?J� Êu?J¹ Ê√ vK?Ž »U²J?�« s� 5²?��?MÐ VðUJ?�« ÂbI?²¹ ¿

Æ¡Ëd?I?� `{«Ë j�?Ð Ë√ W??³?ðU?J?�« W??�ü« Ë√ d?ðu?O?³??L?J?�« vK??Ž

Îö−?�?� p�??¹œ Ë√ ©C.D® W?½«u?D?Ý√ t?F?� o�d?¹ Ê√ qC??H?¹Ë

ÆsJ�√ Ê≈ qLF�« tOKŽ

rCð …dB²?�� WOð«– …d?OÝ rłd²*« Ë√ oI?;« Ë√ VðUJ�« Âb?I¹ ¿

Æ WŽu³D*« t�ULŽ√Ë WOB�A�« tðU½UOÐ

l³ÔÞ ¡«u?Ý U?N?O?�≈ W?�b?I*« a?�M?�« œd?Ð W?�e?K?� d?Ož W?K?�?K?�?�« ¿

Æ l³D¹ r� Â√ »U²J�«
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صدر مؤخراً فى سلسلة
مكتبة الدراسات الشعبية

rOŠd�« b³?Ž bL×� bL?Š√ ∫UNFL?łÆÆÆÆÆÆ W¹dB� W?O³Fý  U?¹UJŠ ≠±±µ

rO¼«dÐ≈ WKO³½  Æœ ∫.bIð

ËœUł dOM� WLO�√Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—uKJ�uH�« v� qHD�« WOÐdð ≠±±∂

WO³F?ý …dOÝÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d?O³J?�« r�UÝ d¹e?�« WB� ≠±±∑

—U−?M�« Vł— b?L×?�Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWL?łdð ô ÎU?H?O�Q?ð WM?�œË WK?OK? ≠±±∏

”—U?H?�« d??O?ÐË— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆvD??³?I?�« —u??K?J??�u?H?�« v?� ≠±±π

s¹b�« fLý bL×� Èb?−� Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO³F?A�« WOMž_« ≠±≤∞

—u‡‡‡‡½√ b‡‡‡‡‡�UŠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWO?�dA�« v�  v³?FA�« ¡UM?G�« ‰UJý√ ≠±≤±

vHDB� s�Š ÊUNOł ÆÆÆÆÆÆÆÆ5ðöA�« WIDM� v� W¾O³�«Ë Ã«Ëe�« ≠±≤≤

‰ö¼ 5�Š bL×�Æœ ÆÆÆÆÆÆ±Ã vBB?I�« ‰«uLK� vÐœ_« »UD)« ≠±≤≥

‰ö¼ 5�Š bL×�Æœ ÆÆÆÆÆÆ≤Ã vBBI�« ‰«uLK� vÐœ_« »UD)« ≠±≤¥

+Už s�Š bL×�Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U?²�b�«  v� Õ«d�_« v½Už√ ≠±≤µ

e¹eF�« b³?Ž ËdLŽ Æœ ÆÆÆÆÆÆ —uK?J�uH�«Ë a¹—U?²�« 5Ð qOM?�«Ë dB� ≠±≤∂
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