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قصب السكر
الصعيد يبدأ موسم الحصاد

القاهرة ـ محمد كريم

ــم لـــتـــوريـــد  ــ ــــوسـ مـــــع بـــــدايـــــة كـــــل مـ
مـــحـــصـــول الـــقـــصـــب إلــــــى مــصــنــع 
الــــســــكــــر بــــنــــجــــع حـــــــمـــــــادي، تـــقـــام 
افتتاحه  منذ  ثابتة  تقاليد  ذات  احتفالية 
ســنــة 1897 فــي أيـــام الــخــديــوي إســمــاعــيــل، 
حيث يتم ذبح العجول مع وضع أول عيدان 
الــقــصــب فـــي املـــعـــاصـــر ابــتــهــاجــا بــاملــوســم 
املــزارعــون بزيادة  الجديد. في حني يطالب 
ــــورد مـــن 720 وهــو  ســعــر الــطــن لــلــقــصــب املـ
إلــى 1000 جنيه، بعد  املــاضــي  الــعــام  سعر 
موسم ارتفعت تكلفته كثيرًا بسبب ارتفاع 
أسعار األسمدة وغالء املعيشة.  ويستغرق 
موسم عصير القصب في املصانع حوالي 
125 يوما متزامنا مع موسم الحصاد الذي 
الثاني  يناير/كانون  شهر  أوائـــل  مــن  يبدأ 
وحتى أواخر نيسان/ إبريل. ويقدر اإلنتاج 
املحلي في مصر بنحو 1.6 مليون طن تمثل 
1.07 % من إجمالي اإلنتاج العاملي للسكر. 
مع بداية املوسم هذا العام بدأت صافرات 
قـــطـــارات الــديــكــوفــيــل فـــي الــعــمــل فـــي مــدن 

)Getty/يستغرق موسم عصير القصب في المصانع 125 يومًا متزامنًا مع موسم الحصاد )ريتشارد بيكر

ــا. والـــديـــكـــوفـــيـــل شــبــكــة  ــ ــراهـ ــ الــصــعــيــد وقـ
خــطــوط حــديــديــة عــريــقــة وبــســيــطــة تــقــوم 
الحقول  من  السكر  بنقل محصول قصب 
فــي الــقــرى واملــــدن إلـــى املــصــانــع املختلفة 
فــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد. وال تــعــمــل هــذه 
القطارات إال في هذه الفترة القصيرة من 
العام. وإضافة إلى تلك القطارات تستخدم 
الـــجـــرارات الــزراعــيــة لنقل املــحــصــول لكن 
للمزارعني،  بالنسبة  كلفة  أقل  الديكوفيل 
بالرغم من أن الشبكة الحديدية متهالكة 

وتحتاج إلى إعادة تأهيل. 
والــقــصــب هـــو ســلــعــة رئــيــســيــة وتــاريــخــيــة 
فـــي الــصــعــيــد خـــاصـــة، إذ يــعــمــل فـــي زراعـــة 
القصب آالف املزارعني في أكثر من 323 ألف 
فــدان، إضافة إلــى عشرات اآلالف من عمال 
القصب  السكر ومصانع مخلفات  مصانع 
في الجيزة وقنا واملنيا وأسوان وسوهاج. 
ـــن األنـــشـــطـــة  ــ ــة إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مـ ــ ــافــ ـــ إضـ
االقــتــصــاديــة املــتــعــلــقــة بــالــقــصــب ويــمــتــاز 
بــهــا أهـــالـــي الـــوجـــه الــقــبــلــي، مــثــل تــجــارة 
العسل األسود، ومحالت عصائر القصب 
ــرى مــصــر.  ــ ــدن وقـ الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي كـــل مــ

الدلتا  فــي بعض محافظات  القصب  يــزرع 
ــه  ــدم قــــصــــب الــــوجــ ــتــــخــ والــــصــــعــــيــــد، ويــــســ
الــبــحــري فـــي املــــص والــعــصــيــر، أمــــا قصب 
الوجه القبلي فيستهلك في صناعة السكر. 
ويــــزرع بمصر فــي مــوســمــني؛ هــمــا املــوســم 
ــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط إلـــى  الـــربـــيـــعـــي مــ
مـــــــارس/آذار. واملــوســم الــخــريــفــي مــن شهر 
األول.  أكتوبر/تشرين  إلى  سبتمبر/أيلول 
تتراوح  ملــدة  األرض  في  املحصول  ويمكث 
من 11 إلى 12 شهرًا حسب الصنف، عالوة 
ــه ســـنـــويـــا بــعــد  ــ ــتـ ــ عـــلـــى عـــــدم تـــجـــديـــد زراعـ
الــحــصــاد الــســنــوي )الــكــســر(، بــل يــتــرك في 
األرض ملــدة تزيد عــن أربــعــة أعـــوام. بعدها 
مـــرة  نـــفـــس األرض  فــــي  الـــقـــصـــب  ــزرع  ــ ــ يـ ال 
ثــانــيــة إال بــعــد تــركــهــا بــضــعــة أشــهــر يــزرع 
الــقــصــب مــنــهــك للتربة  فــيــهــا بــرســيــم، ألن 
الزراعية ويتطلب كميات كبيرة من السماد 
واملــيــاه لــريــه فــي فــتــرات معينه خــالل فترة 
زراعـــتـــه، وذلـــك كــي ال تــقــل إنــتــاجــيــة الــفــدان 
ويؤثر سلبا على صناعة السكر. كما يؤثر 
الــقــصــب للمصنع بــعــد كسره  عـــدم تــوريــد 
مـــبـــاشـــرة عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــقـــومـــي بصفة 

عامة، ألن محصول القصب عندما ينقص 
وزنه بالبخر يفقد كثيرًا من السكروز، لذلك 
سرعة توريده ضرورية، خاصة في أواخر 
مــوســم الــحــصــاد حــتــى ال يــتــأثــر بــدرجــات 

الحرارة التي ترتفع في الصعيد. 
وقــد بــدأت صناعة السكر في االزدهـــار منذ 
أول مصنع  افتتح  عصر محمد علي، حيث 
للسكر في 1818 في ملوي باملنيا، ثم تتابعت 
بعد ذلك املؤسسات الصناعية الكبرى ومن 
أشــهــرهــا شــركــة الــحــوامــديــة بــالــجــيــزة التي 
تأسست في 1881، وتضم مصانع: العطور، 
والــــكــــيــــمــــاويــــات، والـــتـــقـــطـــيـــر، والـــحـــلـــويـــات 
والــتــوزيــع  والتعبئة  والــتــكــريــر،  والــطــبــاعــة، 
واملعدات. أما مصانع السكر الوجه القبلي؛ 
ــا،  ــــو قــــرقــــاص، وجـــرجـ فـــقـــد افــتــتــحــت فــــي أبـ
ونــجــع حــمــادي، ودشــنــا، وقـــوص، وأرمــنــت، 
وأدفو، وكوم أمبو.  وكانت مخلفات صناعة 
 على املنتجني 

ً
السكر في املاضي عبئا ثقيال

لصعوبة التخلص منها، وكان ملصر السبق 
فـــي حــســن اســـتـــغـــالل تــلــك املــخــلــفــات حيث 
ــدأت فــــي اســـتـــخـــدام املــــصــــاص )مــخــلــفــات  ــ بــ
الــعــصــيــر( كـــوقـــود إلنـــتـــاج الــبــخــار بــــداًل من 
ثـــم اســتــخــدم  فـــي 1875،  ــتـــورد  املـــسـ الــفــحــم 
املـــــصـــــاص كـــــمـــــادة خـــــــام فـــــي تـــصـــنـــيـــع لــب 
الكتابة  وأوراق  الصناعي  والخشب  الــورق 
والــطــبــاعــة والـــصـــحـــف. ومــــن تــلــك املــصــانــع 
الــتــكــمــيــلــيــة الــتــي افــتــتــحــت بـــجـــوار مصانع 
الصناعي  الخشب  مصانع  الكبرى:  السكر 
كــوم أمبو ونجع حمادي، ومصانع لب  في 
الـــورق بــإدفــو، وشــركــة قنا لــلــورق، ومصنع 

العلف الحيواني بأرمنت وغيرها.

بدأت صناعة السكر 
في االزدهار منذ عصر 
محمد علي، حيث افتتح 
أول مصنع للسكر في 
1818 في ملوي باملنيا.

■ ■ ■
يزرع القصب في 

بعض محافظات الدلتا 
والصعيد، ويستخدم 
قصب الوجه البحري 
للعصير، أما قصب 

الوجه القبلي فيستهلك 
في صناعة السكر.

■ ■ ■
يعمل في زراعة القصب 
آالف املزارعني في أكثر 

من 323 ألف فدان، 
إضافة إلى عشرات 

اآلالف من عمال 
مصانع السكر.

باختصار

مع بداية هذا العام، بدأت صافرات قطارات الديكوفيل في العمل في مدن الصعيد. الديكوفيل شبكة خطوط حديدية 
عريقة تقوم بنقل محصول قصب السكر من الحقول في القرى والمدن إلى المصانع

هوامش

سما حسن

ا، وبعد تجارب وخبرات مريرة، وفاشلة،  جــّدً ًرا 
ِّ
متأخ

على مدى سنني الحياة، اكتشفت أن أمي، رحمها الله، 
كانت على صــواب، في وجهة نظرها، ونمط حياتها. 
 حياتها 

ُّ
بات دائمات، كانت كل كانت بال صديقات مقرَّ

تمرُّ في حياتها  أنثى   
ُّ

لبيتها وعائلتها، وكــل سة  مكرَّ
تكون عالقتها بها عابرة، باحترام، حتى تعتقد أنها 
عالقة قوية ومتينة، وسوف تدوم، ولكنها أبًدا لم تكن 
اإلنــســان يصبح  أن  أمــي قناعاتها، وهــي  كذلك، فلدى 
ه عند آخرين، ولذلك لم تضع  ا، حني يضع سرَّ

ً
ضعيف

ها، إال داخل نفسها، وقلبها، حتى رحلت. سرَّ
ذ العالقات والصحبة الصريحة امللتصقة،  لم تكن تحبِّ
 عالقٍة يجب أن تنتهي مع انتهاء الدوام في العمل، 

ُّ
وكل

بيتها  وأســرار  وللجارة ضيافتها، ولألخت حدودها، 
بلغ  أحــد، مهما  الــذي ال يتجاوزه  األحمر   

َّ
الخط كانت 

قربه منها، ولذلك حافظت على عالقٍة قويٍة ومتينة مع 
ر عليها 

ِّ
الـــزوج، ولــم تسمح أليِّ صــوت أنــثــوي أن يعك

ثقتها التامة بزوجها، برغم طبيعة عمله، فلديه باقات 
ــَصــْب 

ُ
 مــن الــطــالــبــات والــزمــيــالت، وهــكــذا لــم ت

ٌ
دة مــتــجــدِّ

م في   حــيــاتــهــا. يــجــب أن تــتــقــدَّ
َ
بــنــيــران صــديــقــة، طــيــلــة

الكوارث فوق  صَدم، وتتوالى 
ُ
جَرح، وت

ُ
العمر كثيًرا، وت

ــك، وينهشك َمــن حــولــك، بــال رحــمــة؛ ألنــك لسبٍب  رأسـ
بسيٍط لم تكن مثل أمــك، فلم تــِع الــدرس جــيــًدا، وتجد 
ــاء، قد  ــدقـ  مــن دخــلــوا حــيــاتــك، تــحــت بــنــد األصـ

َّ
أن كـــل

ملـــاذا نحتاج  الغبي:  الــســؤال  ــروهــا، وتــســأل نفسك  دمَّ
ك، وصوت عواٍء من بعيد، وقطة 

ُّ
أصدقاء، والعتمة تلف

التي ترغمك أن  وال 
ِّ
الط الليالي  تموء في الجوار، وتلك 

ث، وليتك  تهرش رأسك، وتضغط أرقام هاتفك، وتتحدَّ
لم تفعل. واليوم، أيها البائس، أصبح األمر أسهل، فأنت 
أيقونات تضيء  وأعــمــدة، وخلف  فــي صفوف  تــراهــم 
وتخبو وأسماء حقيقية، أو وهمية، أو إيحائية، وهكذا 
ا. ولكن وقت 

ً
تفتح فمك، وتتكلم، وليتك لم تفعل، أيض

فــي فمك قد  التي كانت  فالكعكة  قــد مضى؛  الــتــراُجــع 
اآلخــريــن،   

ِّ
مــن حــق قضمت منها قضمة، وأصــبــحــت 
ة القضمِة الوحيدة منها.

َّ
وأنت لم تستسغ لذ

يقول نجيب محفوظ: مهما بلغت ثقتك باآلخرين، ال 
تفتح لهم من غرف حياتك أكثر من غرفة الضيوف. 
ــذر  ة، واحــ ك مــــــرَّ ــذر عــــــدوَّ ــ ــول مــقــولــة حــكــيــمــة: احـ ــقـ وتـ
ة. ويبدو أن مقولة  ة، فهو أعلُم باملضرَّ صديقك ألف مرَّ

قة  الضيق قد أصبحت ِمساحتها ضيِّ الصديق وقَت 
الــخــذالن، في  فــي حياتنا، والــغــدر والــخــيــانــة، أو حتى 
أحسن الظروف، قد أصبحت ديدن األصدقاء، في هذه 
ر  األيام. وربما قسوة ظروف الحياة هي السبب في تغيُّ
فيما  وتعلو،  تسود،  األنانية  أصبحت  وإن  األصدقاء، 
لم يعد هناك إنسان يحبُّ الخير لغيره، إال في حاالٍت 
نادرة. وفي النهاية، أنت لن تأمن الصدمات، من أقرب 
بني، وتعزو الخطأ إلى سوء اختيارك، منذ البداية.   املقرَّ
ُيــعــَرض، هــذه األيـــام، مسلسل ركيك الحبكة، وســاذج 

الــفــكــرة، تحت عــنــوان »لــؤلــؤ«. وبــعــيــًدا عــن نــقــده الــذي 
يحتاج مساحة أوسع، هناك قصة صغيرة الفتة، على 
التي  البطلة  وهــي خيانة صديقة  انــزوائــهــا،  الرغم من 
ولكن  كفاحها.  رفيقة  وكانت  امللجأ،  في  معها  ت  تربَّ
ر  وتقرِّ تظهر،  مــا  عكس  خفي 

ُ
ت الصديقة  أنَّ  الغريب 

تبخل عليها  لــم  الــتــي  طــريــق صديقتها  فــي  أن تضع 
ا  ة، شاّبً لها بيتها، حني أصبحت ثريَّ بشيء، وفتحت 
يوهمها بالحب؛ لكي يستولي على أموالها. والغريب أن 
 

ِّ
ْوا عن كل

َ
اد التواصل االجتماعي قد تغاض معظم ُروَّ

ث  عيوب املسلسل، وتداولوا قصة خيانة »مروة«. وتحدَّ
كثيرون عن قصص عايشوها لخيانة األصدقاء، وأن 
بني،  أقــرب املقرَّ الطعنات لم تصبهم في مقتل، إال من 
وتساءل كثيرون: هل علينا أن نبقى بال أصدقاء؛ لكي 
 الوسط؛ 

َّ
 صعبة ولكن الحل

ً
نأمن الخيانة. واملعادلة فعال

لكي نريح قلوبنا، علينا أن نحتفظ بأسرارنا ألنفسنا، 
ا ال يملك سحًرا،  حيث قال الحكماء: من ال يملك ســّرً
فأنت لن تعرف خبايا النفوس، ولذلك أنت مضطر أن 
الناس في غرفة الضيوف، أو كما قالت لي   

َّ
تضع كل

 الناس في زقاق القلب قريبون 
ُّ

صديقة، منذ زمن: كل
من باب الخروج.

لؤلؤ صناعي

وأخيرًا

ث كثيرون عن قصص  تحدَّ
عايشوها لخيانة األصدقاء، 

وأن الطعنات لم تصبهم في 
مقتل، إال من أقرب المقرَّبين
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