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الكنافة والقطايف
حلويات شعبية مصرية في رمضان

القاهرة ـ العربي الجديد

ُيـــعـــد تـــنـــاول الــقــطــايــف والــكــنــافــة 
والعادات  الرئيسية  الطقوس  من 
الرمضانية، التي يحرص الشعب 
املغرب،  إفــطــار  تناولها بعد  املــصــري على 
ــم، وتــعــتــبــر  ــ ــزائـ ــ ــعـ ــ الــــــزيــــــارات والـ تـــكـــثـــر   

ْ
إذ

الــكــنــافــة مــن أولـــويـــات الــضــيــافــة والــحــلــوى 
الرئيسية في البيت املصري، ال سيما أنها 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة.  فـــي املــتــنــاول مـــن حــيــث الـ
وإعـــدادهـــا مــن ربـــات الــبــيــوت لــيــس مكلفًا، 

مقارنة باألصناف األخرى من الحلويات.
وتــشــهــد مــحــات الــكــنــافــة والــقــطــايــف منذ 
اليوم األول من شهر الصوم، زحامًا شديدًا 
وإقبااًل من قبل األهالي على الشراء. وهو 
ــام ابــتــهــاجــًا وفــرحــة  مــشــهــد يــتــكــرر كـــل عــ
بقدوم هذا الشهر. يقول أحمد بــدر، وهو 
أحـــد بــائــعــي الــكــنــافــة، إن االنــتــعــاش الــذي 
حاليًا  والقطايف  الكنافة  تشهده محات 
هو عادة عند املصريني. وفي غير رمضان 
يقل اإلقبال على شراء الكنافة والقطايف، 
بل إن عملية الشراء تزداد بشكل ملحوظ 
في األيام العشرة األولى، وتقل في العشرة 
الثانية، وتكاد تنعدم في أواخر رمضان، 

)Getty( الكنافة والقطايف تعتبر من أطباق الحلويات الدائمة طوال الشهر

الكعك وشــراء  األســر بصناعة   تنشغل 
ْ
إذ

مـــابـــس الـــعـــيـــد لــــــــأوالد. وقــــــال بـــــدر إنـــه 
املرتفعة  والــقــطــايــف  الكنافة  أســعــار  رغــم 
هــذا الــعــام بنسبة مــا بــني 15 و20 جنيها 
أغلب  زادت  مثلما  الـــواحـــد،  لــلــكــيــلــوغــرام 
ــفـــاع أســعــار  الــســلــع الــغــذائــيــة، بــســبــب ارتـ
الـــدقـــيـــق والـــــزيـــــوت وأســــطــــوانــــات الـــغـــاز 
وأجور العمالة، فإن األهالي يلجأون إلى 
تلك األصناف من الحلويات، لكونها أقل 
ــرى. وتــســاعــد  ــ ســعــرًا مـــن الــحــلــويــات األخــ
الكنافة الصائم بعد اإلفطار على استعادة 
فيها،  املــوجــودة  السكريات  بفعل  نشاطه 

كما تمده بالطاقة.
ويرى محمود حماد، وهو أيضًا بائع كنافة 
الحلويات  من  الصناعة  تلك  أن  وقطايف، 
ــلـــى عـــــرش صـــنـــاعـــة الـــحـــلـــويـــات  تـــتـــربـــع عـ
الــراقــيــة والشعبية  فـــي األحـــيـــاء  الــشــرقــيــة 
بــمــحــافــظــات مــصــر خــــال شــهــر رمـــضـــان. 
ويـــحـــدث إقـــبـــال كــبــيــر عــلــيــهــا، ألن طعمها 
ــــال شـــهـــر الــــصــــوم يــخــتــلــف عــــن بــاقــي  خــ
األشهر األخرى، موضحًا أن لشهر رمضان 
ــادت عــلــيــهــا األســـر  ــتــ عــــــادات وطـــقـــوســـًا اعــ
والقطايف  الــكــنــافــة  املــصــريــة، منها صــنــع 
الدائمة  الحلويات  أطباق  من  تعتبر  التي 

طـــوال الــشــهــر، مــشــددًا على أنــه رغــم زيــادة 
 مــوائــد األســـر املصرية 

ُ
أســعــارهــا، لــم تــخــل

من صواني الكنافة والقطايف، ولم تتأثر 
طوابير املشترين أمام محات البيع. ولكن 

لجأت بعض األسر إلى تقليل الكميات.
وتقول أم هند، وهي ربة منزل، إن ارتفاع 
الفاحش،  الغاء  نتيجة  الحلويات  أسعار 
على  لاعتماد  البيت مضطرة  ربــة  يجعل 
البيت  في  وصناعتها  والقطايف  الكنافة 
إنــهــا   

ْ
إذ واألوالد،  لــلــضــيــوف  لــتــقــديــمــهــا 

مــن األطـــايـــب املــحــبــبــة، ويــمــكــن أن تعوض 
عــن األصــنــاف األخــــرى غــالــيــة الــثــمــن. ففي 
املــتــنــاول، وليست مكلفة  فــي  النهاية، هــي 
ــاف الـــحـــلـــويـــات األخـــــرى.  ــنـ مــثــل شـــــراء أصـ
وتعاني محات الحلوى من تراجع شديد 
ــراء بــســبــب ارتـــفـــاع  ــال عــلــى الــــشــ ــبــ فـــي اإلقــ
الكميات  إلى تقليل  األسعار، والــذي يدفع 
أو االكتفاء بما يسد حاجة العزائم. ويقول 
محمد يعقوب، وهو صاحب محل حلويات، 
إن الطلب على شراء الحلويات من املحات 
 كثيرًا بسبب ارتفاع األسعار التي زادت 

ّ
قل

أكــثــر مــن 250% خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، 
خـــاصـــة األنــــــــواع املــخــتــلــفــة مــــن املـــكـــســـرات 
الخارج، وارتفاع  التي يتم استيرادها من 

ســعــر طـــن الــدقــيــق مـــن 2500 جــنــيــه الــعــام 
املاضي ليصل إلى 6 آالف جنيه، وارتفاع 
والعمالة،  واملــيــاه  والكهرباء  الغاز  أسعار 
وجميعها عوامل رفعت أسعار الحلويات 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة عــــن الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، 
مـــوضـــحـــًا أن شـــهـــر رمــــضــــان فــــي املـــاضـــي 
كان بالنسبة ألصحاب الحلويات موسمًا 
كــبــيــرًا يــبــدأ مـــع بـــدايـــة الــشــهــر حــتــى ثــالــث 
املبيعات،  على  الضغط  العيد بسبب  أيــام 
أمــا هــذه األيــام فالوضع اختلف كثيرًا عن 
املــــاضــــي، وأصـــبـــحـــت الــكــنــافــة والــقــطــايــف 

الشعبية هي صاحبة املوسم في رمضان.
ــى جــانــب الــكــنــافــة والــقــطــايــف ينتشر  وإلــ
بائعو املشروبات الطبيعية، كالعرقسوس 
والـــتـــمـــر هــــنــــدي والـــســـوبـــيـــا والـــخـــشـــاف. 
وتقوم محات عصير القصب بعرض هذه 
الــعــصــائــر الــشــعــبــيــة، الــتــي اعــتــاد الشعب 
املصري على تناولها خال شهر رمضان. 
وقال محمود إبراهيم، وهو صاحب محل 
عــصــيــر، إن شــهــر رمـــضـــان يــعــد مــوســمــًا 
ــائـــر واملــــشــــروبــــات،  ــعـــصـ رائــــجــــًا ملــــحــــال الـ
خاصة في املناطق الشعبية. وهو ما يدفع 
أكبر  بــعــدد  املــحــات لاستعانة  أصــحــاب 
من العمالة، مشيرًا إلى أن محات العصير 
تــســتــعــد لــشــهــر رمــــضــــان بــالــتــركــيــز عــلــى 
املشروبات الخفيفة التي يفضلها الشعب 
والعرقسوس  هندي  التمر  مثل  املــصــري، 
والــســوبــيــا، لــتــنــاولــهــا بــعــد انــطــاق مدفع 
، خـــصـــوصـــًا فــي 

ً
ــــا ــيـ ــ ــا لـ ــ ــــضـ اإلفــــــطــــــار، وأيـ

سهرات الشباب، لكونها مشروبات مفيدة 
العطش  مــواجــهــة  عــلــى  وتــســاعــد  للجسم 
خـــال يـــوم الـــصـــوم، كــمــا أنــهــا أقـــل ســعــرًا، 

وفي متناول األسرة.

تساعد الكنافة الصائم 
بعد اإلفطار على 

استعادة نشاطه بفعل 
السكريات املوجودة 

فيها، كما تمده بالطاقة.

■ ■ ■
تشهد محالت الكنافة 
والقطايف منذ اليوم 

األول من شهر الصوم، 
 
ً
زحامًا شديدًا وإقباال
من قبل األهالي على 

الشراء.

■ ■ ■
الطلب على الحلويات 
 كثيرًا 

ّ
الجاهزة قل

بسبب ارتفاع األسعار 
التي زادت أكثر من 

250% خالل السنوات 
املاضية.

باختصار

رغم غالء أسعار السلع األساسية وسوء األوضاع االقتصادية في مصر، إال أنَّ عادة تناول الكنافة والقطايف في شهر رمضان 
بعد اإلفطار ما زالت منتشرة عند العائالت المصرية

هوامش

خطيب بدلة

ــداٌء وجــهــه مــعــارضــون إلـــى الشعب  ــ لــفــَت انــتــبــاهــي نـ
السوري، قبل أيام، بدأوه بعبارة: إلى الشعب السوري 
»أنا  إمــام  الــفــور، جملة عــادل  العظيم.. فتذكرُت، على 
غــلــبــاااان« فــي مسرحية »شــاهــد مــا شــفــِش حــاجــة«، 
حينما تكاثرت عليه األسئلة والضغوط والتحقيقات. 
 له، وليس 

ٌ
الشعب السوري ليس عظيمًا! هذا توصيف

 منه أو استخفافًا به. وكيف أسخر من شعٍب 
ً
سخرية

أنــا وأهــلــي جــزٌء منه؟ حاشا وكــال. ولكنني أحــب أن 
النداء، بعض  السادة املعارضني، أصحاب  أطرح على 
األســئــلــة: أيــــن، ومــتــى، وكــيــف كـــان الــشــعــب الــســوري 
عظيمًا؟ وهل الشعب السوري شعٌب باملعنى العلمي 
الــذيــن  فــالــســوريــون  ال،  طبعًا  للكلمة؟  االصــطــالحــي 
ــــى تـــيـــارات اإلســـــالم الــســيــاســي املختلفة  يــنــتــمــون إل
األمــة  مــن  جـــزءًا  الــســوريــني   

َ
وبقية أنفَسهم  يعتبرون 

بحدود سورية  االعتراف  يرفضون  وهم  اإلسالمية، 
الــتــي رســمــهــا مــمــثــالن عــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا قبل 
مائة عام، واشتهرت باسم »اتفاقية سايكس بيكو«، 
ــتـــخـــدام كــلــمــة »شــعــب«  ويـــنـــّزهـــون أنــفــســهــم عـــن اسـ
السوري،  الشعَب  يعتبرون  العرب  والقوميون   .

ً
أصــال

وبضمنه املكونات غير العربية، جزءًا من األمة العربية 
املمتدة من الرباط حتى إسكندرون. والحزب القومي 
الحالية جزءًا  إلى سورية  ينظر  االجتماعي  السوري 
من سورية الكبرى التي تضم أيضًا فلسطني واألردن 
ولبنان والعراق والكويت وقبرص!.. وأما البقية الباقية 
ــاس غــلــبــانــون، بحسب  مــن الــشــعــب الــســوري فــهــي أنـ

توصيف عادل إمام.   
فيها  التسمية،  جـــازت  إذا  الــســوري،  الشعب   

ُ
تشكيلة

ــدو  قــــومــــيــــات، وأديــــــــــان، ومـــــذاهـــــب، وفـــيـــهـــا حـــضـــر وبــ
وقرويون. عناصُر هذه التشكيلة لم يرفضوا الوجوَد 
احتالل  قــوة  ألنــه  عــامــي 1920 و1946  بــني  الفرنسي 
 شيء متوفر 

َّ
استعمارية وحسب، بل إنهم رفضوا كل

هم، 
َ
وديمقراطيت هم، 

َ
وحضارت هم، 

َ
لغت الفرنسيني؛  لدى 

واعتزاَزهم بجمهوريتهم. وبذل اإلسالميون السوريون 
جـــهـــودًا جـــبـــارة لــيــثــبــتــوا أن االنــــتــــداب الــفــرنــســي على 
سورية ليس إال غزوًا صليبيًا، ونقلت املراجع املكتوبة 
 من الواضح أنها ملفقة، تقول إن 

ً
س إسالمي حادثة

َ
ف

َ
بن

َن من القضاء على الجيش 
ّ
الجنرال غورو، بعدما تمك

)العربي( الذي قاده يوسف العظمة، في 24 يوليو/ تموز 
1920 خالل موقعة ميسلون، هرع إلى ضريح صالح 

الدين األيوبي، ليقول له: ها قد عدنا يا صالح الدين! 

الطورانيون  َم 
َّ
َسل

َ
ت العشرين، حينما  القرن  مطلع  في 

السلطة في اململكة العثمانية، وشكلوا جمعية »تركيا 
بتشكيل جمعيٍة  الــســوريــون  عليهم  يـــرد  لــم  الــفــتــاة« 
باستقالل  يطالبوا  ولــم  الفتاة«،  اســم »ســوريــة  تحمل 
ســوريــة بــأيــة صــيــغــٍة كــانــت، وإنــمــا شــكــلــوا »جمعية 
الــعــربــيــة الــفــتــاة« الــتــي انــضــمــت إلــيــهــا نــخــٌب ســوريــة 
ــاء األمــيــر فــيــصــل بن  وعــربــيــة. وفـــي ســنــة 1918، جـ
َج ملكًا على  ــوَّ

َ
الحسني مــن الــحــجــاز إلــى دمــشــق، لــُيــت

الساحل  عــدا  الحالية  تتألف من سورية  التي  املنطقة 
الــــذي كــــان يــحــتــلــه الــفــرنــســيــون، حــصــل هــــذا نتيجة 

اإلنكليزي، وعندما  السير مكماهون  والــده مع  اتفاق 
ــرار مــعــاهــدة  ــ كــشــف الــبــالشــفــة فـــي ســنــة 1917 أســ
املنطقة،  دول  بني  الحدود  ترسم  التي  بيكو  سايكس 
بــــدأ الـــســـوريـــون بــرفــضــهــا، ومــــا زالــــــوا يــرفــضــونــهــا 
لواء  ضم  وبعد  خبيثة،  استعمارية  خطة  باعتبارها 
هاتاي إلى تركيا في 1939، بقي السوريون يطالبون 
ــَع حافظ األســد في سنة 

َّ
باستعادة هاتاي إلــى أن َوق

1998 »اتفاقية أضنة« التي تعني التنازل عن هاتاي، 
أتبَعه حافظ األســد بتغيير   ال لبس فيه، 

ٌ
تــنــازل وهــو 

الــلــواء جــزءًا مــن سورية.  التي كانت تعتبر  الــخــرائــط 
استقالل  بعيد  يحتفلون  ال  اليوم  والــســوريــون حتى 
الــذي يصادف يوم  الجالء  ســوريــة، بل يسمونه عيد 
 

ُ
بلدهم، وبقيت حال آخــر جندي فرنسي من  خــروج 
مــا يــســّمــى تــجــاوزًا »الــشــعــب الـــســـوري« عــلــى مــا هي 
انفجر قسٌم كبير من  عليه حتى سنة 2011، حيث 
أبناء الشعب الــســوري في وجــه حكم األســد، معلنني 
أنهم ثاروا من أجل الكرامة.. وهذا، بحد ذاته، مفهوٌم 
النظام  أجــل تغيير   من 

ً
عــادة فالثورات تقوم  ملتبس، 

السياسي واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي والــدســتــوري. 
فلو حصلوا على الكرامة وبقي كل شيء على حاله، 

هل يوقفون ثورتهم؟

الشعب السوري ليس عظيمًا

وأخيرًا

تشكيلُة الشعب السوري، إذا 
جازت التسمية، فيها قوميات، 

وأديان، ومذاهب، وفيها 
حضر وبدو وقرويون
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