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قامة حفالت  المصري حرص الخاصة من المجتمع 
ٔ
القديم على ا

دب بجانب االحتفاالت القومية والدينية وحفالت الزواج
ٓ
، السمر والما

عياد فيفلم يقتنع سراة المصريين بما كان يقام 
ٔ
من حفالت ولكنهم  اال

دب والوالئم ومجالس  إقامةلهم  تهيئ التيكانوا يخلقون الفرص 
ٓ
الما

  .الخاصةالسمر والحفالت 
المخازن  فينشاط كبير يصاحبه لوليمة وكان االستعداد ل

رجاءكافة و والمطابخ 
ٔ
جزاء إلىويذبح ثور ويسلخ ويقطع  ،البيت ا

ٔ
وفقا  ا

صنافها
ٔ
) سوت(والفخذة  )يوف ن بح(فمنها العكاوى  ،المختلفة ال

 وز اإلويشوى  ،وتجهز قطع الشواء والتوابل والصلصة، )يوع( والركبة
وتوضع  ،جرار الجعة والنبيذ والمشروبات الروحية إعدادعلى النار ويتم 

طباق فيالفاكهة 
ٔ
وتحفظ جميع تلك  ،والسالل على شكل الهرم اال

طعمة
ٔ
  .بعيد عن الذباب اال

طباقوتستخرج الكؤوس الذهبية والفضية 
ٔ
المصنوعة من  واال

ف ينظتغسل وتم وي ،االزيار فيالماء  ويبرد المطليالمرمر والفخار 
رجاءجميع 
ٔ
يستدعى الموسيقيون كما  ،بالحديقة التيالمنزل والممرات  ا

والمغنون والراقصون من الجنسين ويستعد البوابون الستقبال 
  .حضور المدعوين إالالضيوف فال يبقى بعد ذلك 

رب يجلس  طقوس خاصة، حيثستقبال المدعوين وكان ال
حجرة االستقبال الستقبال المدعوين كما كان يفعل  فيالبيت 
والدوكان ، الفرعون

ٔ
والخدم هم الذين يستقبلون القادمين من  اال

كان من المتوقع حضور شخصيات عظيمة كان يقف  وإذا. المدعوين
   .رب البيت على مقربة من مدخل البيت الستقباله

ن إمديح والقديم يتبادل دائما عبارات التحية وال المصري وكان 
ومن تلك العبارات  ،استنفذ كل عبارات المديح تحدث عن الفضائل

مون في " عهد الرعامسة إلىترجع  التي
ٓ
قلبك ولتمنحك  فلتحل نعمة ا

خرى ويوجد عبارات  "شيخوخة سعيدة
ٔ
و "مرحبا  ،مرحبا  "مثل  ا

ٔ
     ا

و" خبز وجعة"
ٔ
لهة على القادمين مثل  ا

ٓ
حياة وصحة  "يستنزلوا بركة اال

مون رع 
ٓ
  إلى "" ..وقوة بحق ا

ٓ
لهة واال

ٓ
لهات في البالد الطيبية جميع اال

ن تمنحك الصحة والحياة 
ٔ
  "ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نبعد 
ٔ
يتبادل المدعوين عبارات التمنيات والتحيات ويتم  ا
صحابالجلوس واالحتفال فيجلس  إاللم يبق وبذلك  ،العناق الطويل

ٔ
 ا

المنزل على مقاعد ذات ظهور عالية وكلها زخارف زينت بالذهب والفضة 
وتخصص بعض المقاعد الفاخرة لكبار  ،والفيروز والعقيق والالزورد

ما ،المدعوين
ٔ
و) x( الباقون فيجلسون على مقاعد على شكل حرف  ا

ٔ
 ا

سية
ٔ
   . على مقاعد ذات قواعد را

ما 
ٔ
صور وظهرت  ،يطوفون بالمدعوينفكانوا  الخدم والخادماتا
وغالبا يرتدين مالبس  ،دائما صغيرات السن وجميالت الخادمات

جسامهنمفاتن  إلبرازشفافة 
ٔ
  . ا عقد وحزامبوكن يضعنا غال ،ا

ولوكانت 
ٔ
توزيع زهور اللوتس على  يمراحل االستقبال ه ا
نيده ثم ال نلبث  فيحيث يمسك بها كل فرد  ،الرجال والنساء

ٔ
نجد  ا

قماع رؤوسهمكال من النساء والرجال يضعون فوق 
ٔ
كما  ،بيضاء اللون ا

ننجد 
ٔ
قماعالخادمات تضع تلك  ا

ٔ
قماعويوجد بتلك  ،اال

ٔ
دهان  اال

يضاً كما يوضع  ،معطر
ٔ
 الدهان المعطر فوق ر  ا

ٔ
صحابمن  س كًل ا

ٔ
 ا

فلقد كان العطر دائما عادة ضرورية من  ،والفتيات الصغيراتل المنز 
روائح الجعة  إخفاءحيث كان الغرض منه  ،اجل جعل اليوم سعيد
  .والنبيذ واللحوم المشوية

من طعام وحلوى  إعدادهتم  وبعد ذلك يحين موعد تقديم ما
وشرائح سميكة من  ،وتتكون المائدة من الخبز والبيرة ،لهذه الحفلة
والخضروات المتبلة  ،من اللحم المشوىوقطع كبيرة  فياللحم المش

  . اللبن طةوالفواكة وقش ،والكيك والحلويات ،ولحم الدجاج
ن؛ 

ٔ
الكـثير من كان لديه القديم من الخاصة  المصري الواقع ا

وقات
ٔ
جانب التنزه  إلىالصحراء  فيفكان يشغلها بالصيد ، الفراغ ا

التي ، باإلضافة إلى إقامة الحفالت والوالئم والزيارات المقدسة للمعابد
  . الموسيقى والغناء دائماً  هاكان يصاحب
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