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بالزينات والتسوق.. اللبنانيون يستقبلون  رمضان

معجزات

8
َعَصا موسى .. التي هزت عرش فرعون

هشام املنشاوي
يستقبل  اللبنانيون شهر رمضان بالتسوق وتخزين 
املواد الغذائية وتعليق الفتات وزينات في الشوارع ترحيبا 

بشهر الصوم.
وفي بيروت زاد يقبل  املتسوقني على املتاجر واألسواق 

ومحال احللوى لشراء وتخزين احتياجاتهم لشهر الصوم.
وُتبشر الف��ت��ات وزي��ن��ات وأض���واء تتألأل ف��ي ش��وارع 
العاصمة اللبنانية بقدوم شهر الصوم. ومن بني ما ُكتب 

على الالفتات “من صام رمضان إميانا واحتسابا ُغفر له 
ما تقدم من ذنبه” و “رمضان شهر الصبر واملواساة” 

و”رمضان صلة” و”مرحبا يا رمضان”.
ومن التقاليد الرمضانية في العاصمة بيروت، ما يعرف 
ب�”سيبانة رمضان”، وهي عادة قدمية ال تزال مستمرة إلى 
اليوم، تتمثل في القيام بنزهة على شاطى ء مدينة بيروت 
تخصص لتناول املأكوالت واملشروبات واحللويات في 
اليوم األخير من شهر شعبان املعظم قبل انقطاع الصائمني 

عن الطعام في شهر رمضان املبارك.

ويقول بعض املؤ رخني إن تقليد “سيبانه رمضان” 
كان في األصل عملية استهالل لشهر لهالل شهر رمضان، 
وكانت تسّمى “استبانة”. إال أن أهالي بيروت حّرفوا 
الكلمة مع م��رور الزمن إل��ى “سيبانة” تسهياًل للفظها، 
وأصبحت اصبحت عادة للتنزه وتناول األطعمة واالشربة 
في آخر يوم من شهر شعبان. “مدفع رمضان”، هو تقليد 
عرفه لبنان وعدد من ال��دول العربية، منذ العهد الفاطمي 
وقد ابتدعه احلكام وقتها لتنبيه الناس إلى حلول أوقات 
اإلمساك واإلفطار في شهر رمضان، من خالل إطالق طلقة 

مدفعية عند الغروب طيلة أيام شهر رمضان، وهي مهمة 
يتوالها اجليش اللبناني داخل املدن الرئيسية وال سيما 
في بيروت وطرابلس وبعلبك وصيدا وصور. ويقضي هذا 
التقليد باطالق ثالث قذائف من النوع اخللبي من عند ثبوت 
شهر رمضان، ومثلها عند ثبوت شهر شوال إلشعار الناس 
بحلول عيد الفطر السعيد، وإطالق قذيفة واحدة من النوع 

نفسه قبيل حلول الفجر، وقذيفه واحدة عند الغروب.
مدينة ص��ي��دا، عاصمة اجل��ن��وب، متتاز ب�”فوانيس 
رمضان”، وه��ي مصابيح مختلفة األل���وان واألح��ج��ام 

تستخدم في تزيني ال��ش��وارع ومداخل املساجد في شهر 
رمضان املبارك كتقليد سنوي يحافظ عليه الصيداويون. 
هذا التقليد إنتقل إلى بيروت ومدن لبنانية أخ��رى، حيث 
جتد اجلمعيات اخليرية اإلسالمية التي تكفل األيتام، 
كجمعية امل��ب��رات اخليرية” و”دار األي��ت��ام اإلسالمية” 
وجمعية إمداد اإلمام اخلميني”، تنشر هذه الفوانيس على 
الطرقات مترافقة مع يافطات ترّحب بقدوم الشهر الكرمي، 
وتدعو املؤمنني إل��ى ص��رف مستحقات الزكاة واخلمس 

والصدقات على األيتام واملساكني.
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