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العائالت تحرص على كعك العيد 
سواء بشرائه أو صناعته في المنزل

مواطنون ومقيمون: الكعك والعيدية أه�م مظاهر العيد إلدخال الفرحة إلى قلوب األطفال

دارين العلي � رندى مرعي
لو كان للكعك لس���ان لنطق حسرة 
على األيام اخلوالي التي كان فيها مجرد 
التحضي���ر له يعتبر احتفاال يجعل كل 
أفراد األس���رة كخلية نحل فبعد أن كان 
الشغل الشاغل جلميع أفراد األسرة الذين 
يجتمعون كبارا وصغارا إلعداده وعجنه 
وتقطيعه، ونقش���ه برسوم زخرفية ما 
يدخل الفرحة الى قلوبهم يكاد يصبح 
مجرد س���لعة حتضرها أي���دي العمال 
لتنتظر على أرفف محالت وش���ركات 

احللويات.
فمن املعروف ان صناعة كعك العيد 
في املنازل من أبرز العادات التي ترافق 
عيد الفطر في مختلف األقطار العربية 
والتي كغيرها من العادات تبعث السرور 
والسعادة في نفوس الكبار قبل الصغار 
ولكن هذه باتت اليوم مهددة باالنقراض 
ألس���باب عدة بعضها يبدو منطقيا أما 

البعض اآلخر فيعتبر مدمرا للبهجة.
فبني الوضع االقتص���ادي وارتفاع 
األس���عار وبني االستسهال بشراء كعك 
العي���د م���ن األس���واق واحملافظة على 

»البرستيج« االجتماعي والتباهي مبصدر 
شرائه ينقسم الرأي العام، ولكن املؤكد 
لدى اجلميع ان هذه العادات هي عادات 
األجداد ومبعث الس���رور لذلك البد من 
احملافظة عليها لكي يبقى للعيد رونقه 

وبهجته.
تق���ول أم محمد وهي ربة منزل وأم 
لثالثة أوالد إنها تواظب س���نويا على 
صناعة حلويات وكعك العيد في املنزل ملا 
لذلك من متعة وبهجة لألطفال خصوصا 
انهم يدركون ان العيد قد أقبل ماداموا ال 
يدركون مشقة الصيام بعد لصغر سنهم 
وعيدهم عبارة ع���ن حلويات ومالبس 

جديدة وعيدية يجمعونها من األهل.
ويوافقها علي احلسني الرأي الذي قال 
انها عادة جميلة يجب احملافظة عليها 
ولو بشكل بسيط ولكنه يستدرك بأن 
أسرته ال تقوم بصناعة الكعك في املنزل 
وامنا تش���تريه من السوق بعد ان بات 
متوافرا في األس���واق بأشكال وأحجام 
وألوان ومذاق مختلف وبالتالي باتت ربة 
األسرة تستسهل الشراء على صناعته في 

املنزل وهدر الوقت وبذل اجلهد.

رأيان رمبا ينطبق عليهما التناقض 
والتالق���ي في آن واحد ففي حني يعتبر 
منير السيد ان ارتفاع أسعار الكعك اجلاهز 
في السوق، خصوصا حني بدأت احملالت 
الكبرى بصناعته، يحتم على ربة األسرة 
حتضيره في املنزل مبا تيس���ر لها من 

مكونات.
يوافق محسن زيد على مسألة ارتفاع 
األس���عار ولكن ليس الكعك اجلاهز بل 
مكوناته مما يعطي من يقوم بش���رائه 
جاهزا صفة »الذكاء االقتصادي« كونه 
وفر على نفس���ه تكلفة مادية باإلضافة 
الى مساعدة ربة األسرة على التخلص 

من مسؤولية إضافية.
من جانبها تقول ش���يماء محمد انها 
حترص في العيد على صنع ولو القليل 
م���ن كعك العيد في املن���زل ملا في األمر 
من بهجة لألطفال قائلة ان جو العيد ال 
يأتي إال مع صنع العيد واحللويات التي 
ينتظرها األطفال طيلة ش���هر رمضان 

املبارك.
كذلك األمر بالنسبة ملرمي عبدالسالم 
التي تؤكد ان العيد يرتبط ارتباطا وثيقا 

ب� »املعمول« أو كعك العيد ولكنها على 
خالف ش���يماء فهي ال متانع شراءه من 
محالت احللويات نظرا للجهد والوقت 

اللذين يستلزمهما حتضير الكعك.
وتقول ان العيد ال تكتمل مظاهره إال 
بتواف���ر عنصرين هما الكعك والعيدية 
التي تفرح األطفال وتش���عرهم ببهجة 

العيد.
بدوره يقول عبداملنعم صاحب مخبز 
لصنع احللويات الشعبية ان الكعك الذي 
يقدم في العيد متوافر طيلة أيام السنة 
إال ان حرك���ة اإلقبال تنش���ط في العيد 
ويتواصل العمل ليال ونهارا خالل األسبوع 
األخير من شهر رمضان، ويؤكد انه لم 
يعد هناك فرق أو متييز في اجلنسيات 
التي تشتري الكعك، على سبيل املثال 
الكعك املصري يختلف عن اللبناني قليال 
مثال، إال اننا بتنا جند ان الناس تشتري 
من كل أن���واع الكعك لتقدمه في العيد، 
مشيرا الى ان شريحة كبيرة من الناس ال 
تصنع هذا الكعك في املنازل بل تشتريه 
من املخابز فسعره في متناول اجلميع 

وال يتكبدون عناء خبزه وطهيه.

كعك العيد
عادة عربية تكاد تنحسر 
ألسباب إم��ا اقتصادية 
أو للحفاظ على »البرستيج«

الكعك في الدول العربية

تاريخ كعك العيد

نصائح من خبراء التغذية

تش���تهر الدول العربي���ة بصناعة 
احللويات خالل املناسبات العامة وفي 
الكويت تصنع احللويات الشعبية في 
البيوت استعدادا للعيد والبعض يقوم 

بشرائها من السوق، من هذه احللويات 
)قرص عكيلي � البقصم � لسان الثور 
� بيض القط���ا � الغريبة( وغيرها من 
احللويات املعروفة قدميا في الكويت.

يرج����ع صن����ع الكعك إل����ى العصر 
الفرعوني، حيث كان الفراعنة يضعونه 
مع املوتى داخل املقابر وكانوا ينقشون 
على الكعك رسم الشمس اإلله »آتون« احد 
اآللهة الفرعونية القدمية، وهو الشكل 
الذي وصلنا في العصور احلديثة، حيث 
مازالت السيدات يقمن بنقش الكعك على 
شكل قرص الشمس ويقال إن الفراعنة هم 
أول من عرف الكعك، حيث كان اخلّبازون 
في البالط الفرعوني يحسنون صنعه 
بأشكال مختلفة مثل: اللولبي واملخروطي 
واملستطيل واملستدير، وكانوا يصنعونه 
بالعسل األبيض ووصلت أشكاله إلى 100 
شكل ُنقشت بأشكال متعددة على مقبرة 
الوزير »خميرع« في األس����رة الثامنة 

عشرة بطيبة وكان ُيسمى بالقرص.
ومن املعروف ان ظاهرة تالزم احللوى 
باالعياد ازدهرت خالل الفترة الفاطمية 
بالقاهرة وعرفت ومنها القوالب التي كان 
يصنع فيها الكعك، فيضم متحف الفن 
االسالمي بعض اآلثار ملا كان يكتب على 
الكعك بواس����طة القوالب التي يتشكل 
منها والتي كان أبرزها عبارات »بالشكر 

تدوم النعم، وكل هنيئا، وكل واشكر« 
وفي بعض املناسبات كانوا يشكلونه 

الكعك على هيئة عرائس تراثية.
ويرج����ع تاريخ كعك عيد الفطر في 
التاريخ اإلسالمي إلى الطولونيني حيث 
كانوا يصنعونه في قوالب خاصة مكتوب 
عليها »كل واشكر« ثم أخذ مكانة متميزة 
في عصر اإلخشيديني، وأصبح من أهم 

مظاهر االحتفال بعيد الفطر.
وفي عام 1124 ميالدية خصص اخلليفة 
الفاطمي مبلغ 20 ألف دينار لعمل كعك 
العيد الفطر، فكان����ت املصانع تتفرغ 
لصنعه منذ منتصف شهر رجب، وكان 
اخلليفة يتولى توزيعه بنفسه وكانت 
مائدة اخلليفة اخلليفة العزيز الفاطمي 
يبلغ طولها 1350 مترا وحتمل 60 صنفا 
من الكعك والغريبة، كما انش����ئت في 
عهده أول دار لصناعة الكعك ُسميت »دار 
الفطرة« وكان حجم الكعكة الواحدة في 
حجم رغيف اخلبز، كما مت تخصيص 16 
ألف دينار إلعداد مالبس ألفراد الشعب 
باملج����ان، ولذلك أطلق على عيد الفطر 

»عيد احلُلل«.

التغذية  ينصح خبراء 
الهضمي  وأطباء اجله����از 
بضرورة التعامل بحذر مع 
الطعام عموما حتى يعود 
اجله����از  الهضمي للعمل 
بش����كل طبيعي، كما كان 
قبل رمضان، كما ينصح 

باستخدام الزيوت النباتية 
في حتضير الكعك.

ويح����ذر اخلب����راء من 
تناول الكعك بكميات كبيرة 
للشخص العادي ألنه يربك 
اجلهاز الهضمي بعد فترة 
الصي����ام، كما أنه يضيف 

س����عرات حرارية كثيرة 
للجس����م فيس����بب زيادة 
لذل����ك فهو يعتبر  الوزن 
مشكلة ملن يعانون أصال 
من البدانة، ولكنه ال ميثل 
مشكلة بالنس����بة للذين 
يعانون من نقص الوزن.

»عطلة العيد« ما بين السفر وزوارة العائلة
لميس بالل

م���ع بداية اول اي���ام العيد يفكر كل من 
املواطنني واملقيمني في كيفية قضاء عطلته، 
البع���ض اكد انه يفض���ل البقاء في الوطن 
وقض���اء العيد في زيارة االه���ل او التنزه 
والبعض اآلخر اكد رغبته في السفر للخارج 

بهدف التغيير والتجديد.
عن قض���اء اجازة العي���د قالت نورية 
خالد: افضل السفر في اجازة العيد البتعد 
عن االزدحام في الشوارع وفي كل االماكن 
الترفيهية والتس���وقية وكذلك السفر بعد 
الش���هر الفضيل له طعمه اخلاص لكونه 

تغييرا نوعيا بعد هذا الشهر.
وتضيف: افضل الس���فر في كل اوقات 
الس���نة ولكن في العيد يكون مبثابة راحة 
واستجمام وبعد عن الضوضاء وكذلك الني 

احب التسوق كثيرا.
اما روان علي فهي مترددة بني السفر او 
عدمه وتق���ول: لقد حجزت تذكرتي ولكني 
مترددة وانا من يقرر السفر في آخر حلظة 
لذا فأنا ال امانع في السفر او عدمه في العيد 
ولو جلست في العيد فإني اقضي وقتي في 
الشاليه البتعد عن الضوضاء وبهذا اكون 

سافرت وانا بالكويت.

العنود جاسم تفضل السفر كثيرا لكونها 
ربة منزل وبعد تعب الشهر الفضيل حتتاج 
ال���ى راحة في ايام العيد من طلبات االوالد 
التي ال تنتهي وتقول: في العيد تستضيف 
والدتي احلنون اوالدي واسافر مع زوجي 
بعيدا عن اجلو احلار وازدحام املرافق لنرجع 

بعد العيد بروح جديدة.
كذلك احلال مع كنعان االحمد الذي أكد 
انه يفضل السفر وقال: من ال يحب السفر 
خصوصا لالبتعاد عن الواجبات االجتماعية 
ولو ان العيدية ستفوتني اال انني استطيع 
احلصول عليها باالجل ولكن ما اجمل السفر 
وقضاء وقت جميل مع االصدقاء ال تربطنا 

في هذا الوقت مواعيد وقيود الزيارات.
اما عشتار سلمان فهي حتب قضاء اجازة 
العيد في الوطن بجانب االهل النها تقدس 
العائلة بكل تفاصيل حياتها وتؤكد ان اجمل 
اوق���ات تقضيها برفق���ة العائلة في زوارة 
العيد والتي لها طقوس���ها اجلميلة في كل 

يوم من ايام العيد.
وتتساءل لم السفر؟! في ديرتنا كل شيء 
جميل من اماكن ترفيهية الى مجمعات جتارية 
املميزة واملطاعم  السينما  وصاالت عرض 
الفاخرة والعاملية واملنتجعات الس���ياحية 

والرياضية واملتاحف.
محم���د الطاهر يحب قض���اء العيد في 
الكويت ويؤكد ان الكويت فيها كل ش���يء 
ونس���تطيع قضاء اجمل االوقاف ووسط 
االهل واالصدقاء، وقال: لدينا املدينة املائية 
واملنتجعات السياحية واالكوابارك وصالة 
التزلج كلها اماكن تكفي لقضاء اجمل االوقات 

خالل ايام العيد.
علي س���امر اكد انه سيقضي العيد في 
املجمعات التجارية لتن���اول ألذ الوجبات 
ومشاهدة احدث االفالم في السينما واللعب 

في حديقة الشعب مع اخوانه واصدقائه.
اسماعيل سامر ايد رأي اخيه وقال انه 
سيرافقه الى املجمعات والسينما وحديقة 
الشعب ولكنه يود ايضا مرافقة والديه في 
الزيارات العائلية لتحصيل العيدية وملشاهدة 

جميع افراد العائلة بهذه املناسبة.

أيام العيد حارة نسبيًا

الفلكي خالد اجلمعان ذكر ان أيام العيد 
س���تكون حارة نس���بيا خالل فترة النهار 
واحلرارة ستكون مرتفعة وفي الليل مييل 

اجلو الى االعتدال.
وقال اجلمعان انه يفضل قضاء العيد في 

الكويت حيث تلعب الزيارات العائلية في 
العيد عامال مهما واساسيا في جمع العائلة 
الواح���دة حيث الكثيرون ال يلتقون اال في 
املناسبات يتجلى ذلك من خالل التحضيرات 
التي تبدأ بها األسر واالفراد الستقبال العيد، 
من شراء حلويات الى ثياب جديدة للجميع 
وحتضير كعك العيد، والتواصل مع الناس 

من خالل الدواوين.

حجوزات مكثفة في فترة العيد

تتلقى مكاتب السياحة والسفر طلبات 
حجوزات مكثفة لفت���رة اجازة عيد الفطر 
السعيد وازدادت وتيرتها بعد مرور نصف 
شهر رمضان املبارك بحسب مسؤولني في 
مكاتب السياحة والسفر حيث اشاروا الى ان 
ذلك ينذر مبواجهة صعوبات اليجاد مقاعد 
شاغرة على منت طائرات لوجهات معينة مثل 
دبي والقاهرة وبيروت ودمشق واسطنبول 
والدول اآلسيوية: ماليزيا وتايلند، ودول 
اوروبية وذل���ك لبدء امل���دارس بعد فترة 

العيد.
كما أن األماكن الشاغرة على منت الطائرة 
مرتفعة االس���عار وال وجود لعروض على 

اي من اخلطوط اجلوية.


