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دانيا شومان 
القرقيعان حتول من عادة ش�عبية خاصة باألطفال إلى مناسبة اجتماعية شاملة لكل أطياف املجتمع في الكويت، فبعد أن كان القرقيعان احتفاال شعبيا 
بس�يطا يقوم به األطفال س�واء البنات أو األوالد جلمع احللوى واملكسرات من بيوت »الفرجان« القدمية، حتول إلى مناس�بة اجتماعية شاملة تشارك فيها 
حتى شركات ومؤسسات بل ان وزارات حكومية أصبحت تقيمها ملوظفيها وجتعلها من ضمن جدول مناسباتها االجتماعية التي تقيمها كل عام، كما حترص 

األسواق التجارية الكبرى أيضا على تخصيص أيام القرقيعان كمناسبة ترويجية تدمجها بعروض تسويقية.
لم يعد القرقيعان كما كان قدميا مجرد أغان وأهازيج شعبية تبدأ ب� »قرقيعان وقرقيعان بيت قصير ورمضان.. عطونا اهلل يعطيكم بيت مكة يوديكم« 
وتنتهي بفرحة أطفال يتقاس�مون تلك احللوى التي يوزعها أصحاب البيوت في »الفرجان«، ب�ل أصبح القرقيعان اليوم أزياء خاصة وحلوى من أفخم 
األنواع و»فناتك« كما ذكر عدد ممن التقينا بهم، كما انه موسم ربح لبعض محالت احللويات التي ترفع أسعار الشكوالته واملكسرات املخلوطة، 
وحتول القرقيعان إلى هم آخر ينهش ميزانية األسرة، فأسرة لديها ثالثة أطفال إذا أرادت أن متنح أطفالها مكسرات القرقيعان وأزياءه فسيكلفها 
األمر بني 120 و150 دينارا، وذلك فيما يخص القرقيعان العادي، أما القرقيعان اخلمس جنوم فيمكن أن يكلف أكثر من هذا بكثير ويصل إلى 
1000 دينار للطفل الواحد، وأصبح قرقيعان طفل العائلة مثار مفاخرة بني الس�يدات والتباهي بل والتنافس لتقدمي شيء جديد يكون 
حديث سيدات العائلة، فاألفضل هي التي تعمل حفل قرقيعان البنها أو ألطفالها يشمل الدي جي )مشغل املوسيقى( وعشاء بوفيه 
أو غبقة للنساء سواء من الصديقات أو من نساء األسرة وهذا يكلف مبلغا كبيرا جدا سيكشفه من التقينا بهم خالل التحقيق وأبرزهم 
العالم الفلكي العم د.صالح العجيري الذي كشف أنه ورغم اعتراضه على أن يكون القرقيعان مبالغا فيه إال أنه قام هذا العام بالدخول 
مع موجة »فناتك« القرقيعان وقدم جليرانه حلوى القرقيعان في علب الذهب بعد أن أفرغها من محتواها وعبأها باحللوى بدال من 

الذهب ووزعها على جيرانه في منطقته .. وفيما يلي التفاصيل:

منع الرجال من المشاركة به في العام 1932 

بالقرقيعان، مش���يرا إلى أن األسعار ال 
تختلف عن األس���عار في األيام العادية 
ولكن الطلبات ه���ي التي تختلف قائال: 
»هناك سيدات يطلنب أن نشكل سلة زهور 
منسقة باس���م صاحب القرقيعان وهي 
تكلف كثيرا وتصل إلى 100 دينار للبوكيه 
الواحد ولكنها طلبات رغم ندرتها إال أننا 

ال نراها إال في مناسبة القرقيعان«.

مكاتب للقرقيعان

وكما انه من املعروف أن مكاتب األفراح 
تتوقف متاما عن العمل في رمضان فال 
حفالت زواج وال أعراس وال حفالت خطوبة 
وال غيرها من املناسبات االجتماعية التي 

خاص����ة في مث����ل هذه املناسبة«.

زهور القرقيعان

احللويات واملكسرات ومحالت احللوى 
واألزياء من الطبيع���ي أن تكون ضمن 
ضروريات القرقيع���ان ولكن أن تدخل 
محالت الزهور على خط هذه املناسبة 
التي لم يعرف س���ابقا استخدام الورد 
فيها كان هذا األمر الغريب الذي وجدته 
»األنباء« خالل جولتها في هذا التحقيق 
وكانت البداية مع مسعود نظام منسق 
زهور يعمل في أحد محالت بيع الزهور 
في حولي الذي اشار إلى أن هناك زبائن 
يطلبون تصميمات وبوكيهات ورد خاصة 

أقدم���ه من أزي��������اء حي����ث أح���رص 
عل����ى أن تكون هناك خط�������وط موضة 
للقرقيع����ان خاص����ة بي، وأزيائي تصل 
إلى قطر والبحري����ن حيث يطلبها مني 
أصحاب محالت هناك وأرسل بي�ن 50 و 
80 قطعة من كل زي أقدمه لبعض دول 
اخلليج الت���ي أتعامل معها، أو باألصح 
هم م���ن يتعاملون مع���ي ويطلب�����ون 
أزيائي بع���د أن وجدوها على اإلنترنت 
حيث أعلن عن خطوط موضت������ي التي 
القت استحس���انا كبي�������را وما زالت، 
والتكلفة تتراوح بني 15 و 20 دين�����ارا 
للزي الواحد وأعتقد أنه معقول ج����دا في 
ظل مبالغ�����ات بعض احملالت واخلياطني 

قدمت أزي���اء قرقيعان خاصة بالفتيات 
ومزينة بأش���كال ليرات الذهب، وتقول 
العلي: »منذ 4 سنوات بدأت الدخول في 
عالم تصميم أزياء األطفال للقرقيعان، 
والعام املاضي قدمت خطوط أزياء مميزة 

وخاص���ة والقت رواجا كبيرا.
وهذا العام قررت أن أقدم زيا جديدا 
مبتكرا للفتي��������ات وقدمت زيا مشغوال 
من ليرات الذهب، ليس ذهبا طبعا، ولكنه 
زي مجموع من ليرات الذهب وترتديه 
الفتيات ويصلح لعمر من 8 أش���هر إلى 

8 سنوات«.
وع���ن التكلف���ة تق���ول العل��������ي: 
»أس���ع�����اري معقولة جدا مقارنة مبا 

تتوقف في رمض���ان إال أن هذه املكاتب 
تعود للعمل في ايام 12 و13 و14 و15 من 
رمضان مع دخول مناس���بة القرقيعان 
وباتصال »األنباء« بأحد مكاتب األفراح 
حيث وضع إعالنا يشير فيه إلى استعداد 
مكتبه إلقامة حفالت قرقيعان في املنازل 
للراغبني من الزبائن، قال أحمد طالب مدير 
املكتب: »نحن نس���تعد في كل عام لهذه 
املناسبة فمكاتب األفراح تتعطل بشكل 
شبه كامل في رمضان فال توجد أعراس 
وال أفراح وال أي مناس���بات اجتماعية 
أخرى ويبق���ى القرقيعان الذي يبدأ من 
يوم 12 وحتى 15 من شهر رمضان، وما 
نقوم بعمله هو توفير مصورة للقرقيعان 
ومطعم لتقدمي البوفيه وبعض الزبائن 
يطلبون دي جي )منسق أغاني( حلفل 
القرقيعان، وعادة ما يكون احلضور بني 
70 إلى 120 شخصا ويكلف من 230 إلى 
800 دينار حسب طلبات الزبائن واملدة 
فبعضهم يكتفي بساعتني للحفل وبعضهم 
يبدأ احلفل من بعد صالة التراويح وحتى 

الواحدة ليال«.

قرقيعان إسالمي 

من أبرز ما كش���فه طال���ب أن هناك 
بعض األس���ر تصر على طلب دي جي 
إسالمي من اجل حفل قرقيعان ابنها أو 
أبنائها، ويوضح طالب مفهوم الدي جي 
اإلس���المي قائال: »هذا الدي جي ال يقدم 
األغاني العادية بل يقدم أغاني إسالمية 
خاص���ة باألطفال وبعضه���ا من أغاني 
قنوات األطفال اإلس���المية كقناة طيور 
اجلن���ة مثال، وبعضهم يطلب أناش���يد 
إسالمية بال موسيقى ولهذا نسميه دي 

جي إسالمي«.

طقاقات للقرقيعان

وكذلك كش���ف طالب ع���ن ان إحدى 
الس���يدات طلبت منه خالل اتصالها به 
قبل يومني طقاق���ة، قائال: »اتصلت بي 
س���يدة من أجل االتفاق على إقامة حفل 
قرقيعان البنها وطلبت مني أن أحضر 
طقاق���ة معروفة باالس���م لتحيي حفل 

القرقيعان كنوع من التجديد«.
ويضيف: »نعم هناك بعض األس���ر 
تطلب طقاقات أو فرقة ش���عبية إلقامة 
احلفل ونحن نقوم بتوفير هذا الطلب ألي 
زبون يريد هذه اخلدمة، وهناك بالفعل 
أس���ر تطلب طقاقات معروفات إلحياء 
القرقيعان ولكن لم يتم عن مكتبنا ولكنه 

مت عن طريق مكاتب أخرى«.

العجيري احلديث  اختصر د.صالح 
عن قرقيعان األمس قائال: »باألمس كان 
القرقيعان عبارة عن تظاهرة للجميع، 
وكان القرقيع���ان لي���س مقصورا على 
األطفال فقط بل كان يشارك فيه الرجال 
أيضا، فقد كان الرجال )يقرقعون( وميرون 
على البيوت يغن���ون أغنية القرقيعان 
ويحصلون على احللوى جنبا إلى جنب 
مع األطفال، ولكن ألن مشاجرة حصلت 
في عام 1932 بني مجموعة من الرجال في 
ذلك الوقت حول أحقية القرقيعان قامت 
احلكومة ومنعت على الكبار املش���اركة 
بالقرقيعان وأصبح هذا القرار ساريا منذ 
أكثر من 78 عاما، ومن يومها والقرقيعان 
مقتصر على األطفال فقط ما دون اخلامسة 

عشرة«.
ويقول العجيري: »كان أصحاب املنازل 
يقدم���ون حلوى »البرمي���ت« بالنعناع 
وامللبس أو ما يسمى ب� »بيض الصعو« 
ويوزع بأكواب صغيرة جدا بحيث يكون 
نصيب الطفل كمية قليلة من املكسرات، 
ولك���ن اليوم اختل���ف الوضع وأصبح 
اجلميع يتنافس���ون عل���ى االتيان بكل 
شيء جديد في القرقيعان حتى جمعيات 
النفع العام والشركات الكبرى والوزارات 
واألندية الرياضية أصبحت تقيم حفالت 
القرقيعان، وتغير كل شيء، فمن قرقيعان 
البساطة إلى االحتفاالت واملبالغة أيضا 
في ضرورة أن تقوم األسرة كل عام بأن 
تقيم حفل قرقيعان مختلفا وبطرق مبتكرة 

عن العام الذي قبله«.
ورغم اعتراض العم د.صالح العجيري 
على املبالغ���ة في القرقيعان إال أنه ذكر 
أنه هذا العام ش���ارك باخت���راع جديد 
وبتقدمي قرقيعان من ابتكاره قائال: »أعلم 
أنني أرفض املبالغ���ة ولكن القرقيعان 
مناسبة اجتماعية أصبحت في كل بيوت 
الكويت، وهذا العام قررت أن أقدم ابتكارا 
القرقيعان وقمت  جديدا جليراني ف���ي 
بوض���ع احللوى واملكس���رات في علب 
ذهب من تصميمي ووضعت كل 6 علب 
منه���ا في صواني خش���بية قمت أيضا 
بتصميمها بنفسي وقدمت صينية لكل 

من جيراني«.

تصميمات القرقيعان 

كما التقت »األنباء« باملتخصصة في 
تصاميم أزياء األطف���ال للقرقيعان آالء 
العلي حيث كشفت أنها كل عام حترص 
على أن تقدم خط أزياء قرقيعان مختلفا 
عن العام السابق، موضحة أن هذا العام 

طالب: هناك أس�ر تطلب »دي جي« إس�المي إلحياء حفل القرقيعان والبعض يطلب »طقاقات« شهيرات
المصممة آالء العلي: أقدم خطوط موضة خاصة باألطفال في هذه المناسبة وأزيائي تصل إلى البحرين وقطر

)محمد ماهر( د.صالح العجيري 

)قاسم باشا(

العجيري: قدمت القرقيعان لجيراني بعلب الذهب

قرقيعان وقرقيعان




