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هوامش

ينتظر كثير من المصريين شهر رمضان ،كي ينشط عملهم في مجال إعداد الحلويات وبيعها .مهنة قديمة يلجأ إليها بعض
المستجدين كي يحظوا بمصدر رزق موسمي خالل هذا الشهر

هناك منافسة بين أصحاب المحال في تقديم أفضل الخدمات لجذب الزبائن (إبراهيم الخطيب)Getty/

القطايف والكنافة
حلويات الموسم الرمضاني في القاهرة
القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام من حلول شهر رمضان،
رفعت محال الكنافة والقطايف
فــي املـحــافـظــات امل ـصــريــة ،درجــة
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا الس ـت ـق ـبــال ش ـهــر ال ـص ــوم،
ُ
لـ ـك ــون ت ـل ــك املـ ـ ــأكـ ـ ــوالت ت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ع ـل ــى رأس
قــائ ـمــة ال ـح ـلــويــات ع ـنــد امل ـص ــري ــن ،الـتــي
ي ـ ــزداد ال ـط ـلــب عـلـيـهــا ،ل ـتــأخــذ م ـكــانــا لها
فــي الـسـهــرات الرمضانية .وب ــدأ أصحاب
املهنة ببناء األفران في األحياء الشعبية،
ووصــل األمــر أيضًا إلــى القرى ،باإلضافة
إلى املحال الكبيرة املشهورة بإنتاج هذه
األنواع من الحلويات.
ُ
ت َع ّد الحلويات خالل السهرات الرمضانية
ضـ ـ ــروريـ ـ ــة عـ ـن ــد امل ـ ـصـ ــريـ ــن ،خ ـص ــوص ــا
ال ـق ـط ــاي ــف وال ـك ـن ــاف ــة الـ ـت ــي ي ـش ـت ـهــر بـهــا
الشهر مــن دون غـيــره ،مــا يــدفــع الراغبني
في شرائها إلى الوقوف أوقات طويلة في
طوابير أمام تلك املحال للحصول عليها،
كــذلــك تـحــرص أس ــر كـثـيــرة عـلــى إعــدادهــا
كـ ـج ــزء مـ ــن ت ـق ــال ـي ــد الـ ـضـ ـي ــاف ــة .وي ـع ـت ـبــر
إع ــداد القطايف والكنافة مــن النشاطات

املهمة للعمالة املوسمية ،أي أولئك الذين
ي ـع ـم ـلــون خـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان ف ـق ــط فــي
إنتاجها ،وال سيما العاطلون من العمل،
مـمــن ي ـل ـجــأون إل ــى ه ــذا ال ـن ـشــاط لتوفير
دخل موسمي.
من جانبه ،قال أحمد طايع ،وهو صاحب
ّ
مـصـنــع ح ـلــويــات ،إن إق ـب ــال ال ـن ــاس على
الحلويات يزداد كثيرًا في رمضان،
شراء ّ
لذلك يشغل املصنع ضعفي عدد عماله في
هذا الشهر ،لكونه يعمل بطاقة مضاعفة
طــوال الـيــوم ،بخالف األي ــام العادية التي
يـعـمــل امل ـص ـنــع فـيـهــا ب ــوردي ــة (م ـن ــاوب ــة)
ّ
واحـ ــدة ،مــوضـحــا أن شـهــر رم ـضــان ُيـ َـعـ ّـد
أفضل موسم لبيع الحلوى ،وخصوصًا
الكنافة والقطايف ،لكونهما من العادات
الــرمـضــانـيــة امل ـع ــروف ــة .ب ـ ــدوره ،ق ــال أك ـ ّـرم
الضوى ،وهو صاحب محل حلويات ،إنه
بـنــى ال ـفــرن فــي ح ـ ّـي الـشــرابـيــة الشعبي -
استعدادًا
أحــد أحياء محافظة القاهرة -
ّ
لصنع الكنافة والـقـطــايــف ،مــؤكـدًا أنهما
مصدر رزق كثير من الشباب ،خصوصًا
ّ
أن ال ـك ـن ــاف ــة وال ـق ـط ــاي ــف م ــن ال ـح ـلــويــات
املوسمية ،إلــى حـ ّـد مــا ،مــع زي ــادة اإلقبال

عـلـيـهــا خـ ــال ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم ،م ــا يجعل
صنعهما وبيعهما مصدر رزق لهؤالء.
«ال ـح ـل ــو يـ ـكـ ـس ــب» ...ب ـت ـلــك الـ ـعـ ـب ــارة ،عـ ّـبــر
مصطفى كامل ،وهــو صنايعي (حرفي)،
فــي منطقة شـبــرا (أح ــد أح ـيــاء الـقــاهــرة)،
عــن فرحته بحلول شهر رم ـضــان ،مبينًا
ّ
أن الكنافة والقطايف من حلويات الفقراء،
واإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ـي ـه ـمــا ك ـب ـي ــر ،وتـ ـق ــوم رب ــات
البيوت بإضافات عليهما عقب شرائهما
ّ
من املحالت ،الفتًا إلى أن الرزق وافر خالل
ه ــذا ال ـش ـهــر ،يــأتــي نـتـيـجــة عـمـلـيــة البيع
وزيــادة االستهالك .وأشــار هاني موسى،
الذي يعمل ّ
عجانًا في أحد املحال بمنطقة
ب ــوالق ال ــدك ــرور ،بمحافظة ال ـج ـيــزة ،إلــى
ّ
أن الكنافة والقطايف مـصــدر رزق جيد،
ومكاسبهما كبيرة خــال شهر رمضان،
ّ
مضيفًا أن أسعار هذه الحلويات مستقرة
تقريبًا ،وهي أسعار العام املاضي نفسها،
رغــم ارتـفــاع كلفة التشغيل ،وسـعــر كيلو
ال ـك ـنــافــة هـ ــذا الـ ـع ــام س ـي ـكــون م ــا ب ــن 15
جنيهًا (نـحــو دوالر واح ــد) و 20جنيهًا،
والـ ـقـ ـط ــاي ــف بـ ـ ـ ــ 15ج ـن ـي ـه ــا ،ك ــذل ــك ه ـنــاك
مـنــافـســة بــن أص ـحــاب امل ـحــال فــي تقديم

باختصار
إعداد القطايف
والكنافة من
النشاطات املهمة
للعمالة املوسمية ،أي
أولئك الذين يعملون
خالل شهر رمضان
فقط في إنتاجها ،وال
سيما العاطلون من
العمل
■■■
أسعار هذه الحلويات
وغيرها من املأكوالت
الرمضانية في مصر
مستقرة تقريبًا ،وهي
أسعار العام املاضي
نفسها رغم ارتفاع
كلفة التشغيل
■■■
ّ
يعد بعض محال
الحلويات كنافة مميزة
تتضمن إضافات
مثل :املانجو والنوتيال،
ّ
لكن أسعارها مرتفعة
بالنسبة إلى معظم
املواطنني

أفضل الخدمات لجذب الزبائن ،وهــو ما
أدى إلى استقرار األسعار.
وأوضـ ـ ــح م ـح ـمــود ع ـط ـيــة ،وهـ ــو صــاحــب
م ـحــل ح ـل ــوي ــات ف ــي مـنـطـقــة ص ـفــط الـلــن
ّ
بمحافظة الـجـيــزة ،أن ت ـنــاول الحلويات
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أنـ ــواع ـ ـهـ ــا بـ ـع ــد اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار مــن
ال ـط ـقــوس الــرم ـضــان ـيــة ال ـت ــي تـتـمـيــز بها
ال ـس ـه ــرات ،وأسـ ـع ــار ال ـك ـنــافــة والـقـطــايــف
حــافـظــت عـلــى مـعــدالتـهــا الطبيعية التي
كانت عليها العام املاضي ،وخصوصًا في
ّ
املناطق واألحياء الشعبية ،مشيرًا إلى أن
محال الحلويات تزدهر في شهر رمضان
ً
املـبــارك ،وتشهد إقباال كبيرًا على الشراء
م ــن ق ـب ــل امل ــواطـ ـن ــن ،إذ ي ـح ـت ــاج الـجـســم
للسكر ،تعويضًا للنقص الذي يتعرض له
الصائم خــال النهار ،وهــو ما يــؤدي إلى
ّ
ازدحام الصائمني مساء كل يوم رمضاني
أمام محال بيع القطايف والكنافة للشراء،
وخ ـصــوصــا ال ـف ـقــراء ومـ ـح ــدودي الــدخــل،
ل ـ ـكـ ــون أسـ ـع ــارهـ ـم ــا مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ،ب ـخ ــاف
بيعهما في املحال الكبرى ،التي أصبحت
تـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ــابـ ـتـ ـك ــار إضـ ـ ــافـ ـ ــات ج ــدي ــدة
للحلويات خالل إعدادها ،وإطالق أسماء
عـ ــدة عـلـيـهـمــا م ـث ــل :ال ـك ـنــافــة بــامل ـك ـســرات
وال ـف ـس ـت ــق ،وال ـك ـن ــاف ــة الـ ـحـ ـم ــراء ،وك ـنــافــة
املــانـجــو ،وكـنــافــة الـنــوتـيــا ،مــا ي ــؤدي في
النهاية إلــى ارت ـفــاع أسـعــارهــا ،إذ يــراوح
س ـعــر ال ـك ـنــافــة ب ــن  400جـنـيــه (ن ـحــو 25
دوالرًا) و 1500جنيه (نـحــو  95دوالرًا)،
األمر الذي حرم طبقة كبيرة من محدودي
الــدخــل ت ــذوق تـلــك االب ـت ـك ــارات ،واقـتـصــر
اإلقبال على ميسوري الحال.

وأخيرًا
رحيل أمير الظل
سما حسن

تنهدنا وسرحنا ّ
وغيمت سحابة حــزن وأســى على
وجــوه ـنــا ك ـث ـيــرا ،ح ــن سـمـعـنــا ع ــن خـبــر وفـ ــاة زوج
بعد وفــاة زوجته بأيام قليلة أو ساعات .وقد يحدث
ال ـع ـكــس ،ف ـت ـمــوت ال ــزوج ــة ب ـعــد زوجـ ـه ــا ،وإن كــانــت
االحصائيات تشير إلى وفاة األزواج غالبا بعد رحيل
الــزوجــات بمدة قصيرة ،فقد أشــارت إلــى هــذا دراســة
نشرت في دورية «جاما نت وورك أوبن» .والسبب هو
حالة الحزن الشديد لرحيل الشريك ،وفقدان الرغبة
فــي الـحـيــاة ،خصوصا أن الــزوجــة قــد تــرحــل وتترك
الزوج وحيدا وسط انشغال األبناء ،فيما تكون الزوجة
ق ــادرة قليال على إدارة حياتها بصفتها ام ــرأة بعد
رحيل الشريك ،لكثرة اهتماماتها وعنايتها باألحفاد،
على عكس الرجل.
نقلت األخبار ،نهار يوم الجمعة الفائت ،رحيل األمير
فـيـلـيــب ،زوج مـلـكــة بــريـطــانـيــا إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة ،عن
عمر  99عاما ،قضى منها ما يقارب  73عاما زوجا
للملكة ،كان خاللها يوصف بصخرتها الحنون .وقد
استهجن كثيرون حزن امللكة على وفاة زوجها ،ربما

من بــاب أنــه رجــل الظل .ولكن يبدو أن أحــدا لم يخبر
مشاعر األنثى التي مهما وصلت إلى مناصب عالية،
وما تناله من شهادات وترقيات ،إال أنها تبقى أنثى،
تركن في املساءات املتعبة لصدر زوج ّ
محب ،فكيف ال
تحزن على رحيله ملجرد أنها ملكة؟ أو كيف ال تحزن
على رحيله ألنها ليست امــرأة عادية ،سوف تركض
هنا وهناك ،للحصول على معاش ضئيل ،أو انتزاع
ميراث متواضع من بني أنياب إخوته ،أو تتنازع معهم
على بيت قديم ،وغير ذلك من القضايا التي تعيشها
أي أرمـلـ ٍة بعد وفــاة زوجـهــا .وكــأن امللكة ،كما يعتقد
كثيرون ،لن تحزن على رحيل زوجها كما تفعل كل
الزوجات بعد عشرة عمر طويلة ،ولكنهم يغفلون عن
كونها أنثى ،وأن سريرا واحدا كان يجمعها بشريك
بجوارها كانت تعني لها الكثير،
الحياة ،وأن أنفاسه ّ
حتى لو أصبحت متقطعة والهثة ،ولكنها تمأل فضاء
غرفتها ،وتشيع فيها طمأنينة أنـثــى أيـضــا ،وليس
طمأنينة ملك ٍة يقف على بابها أعـتــى رج ــال األمــن،
ّ
ويأتمر بأمرها رجال سياسة محنكون ،وتدير مملكة
بكلمة منها.
ّ
مؤكد أن امللكة إليزابيث ســوف تفتقد األمير فيليب،

وتتذكر هفواته التي تؤكد أن زواجهما كان عاديا مثل
كل الزيجات ،وحيث ّ
يتعمد الــزوج إحــراج زوجته أمام
اآلخرين ،وخصوصا عائلته ،ليؤكد على شيء ما في
نفسه ،مثل أنه مسكني ،حتى يقبل بزوج ٍة ال تليق به ،أو
أن عليه أن يحتمل هذه الخرقاء من أجل الصغار ،فيوم
تتويج امللكة لــم يـتـ ّ
ـردد أن يسألها أمــام الحاشية :من
أين أتيت بهذه القبعة ...وحني سئل عن سر السعادة
الزوجية كــان ّرده :التسامح ولــدى امللكة الكثير منه...
وقد أعلن أكثر من ّ
مرة أن البريطانيات ال ُيجدن الطبخ،

ّ
مؤكد أن الملكة إليزابيث سوف
تفتقد األمير فيليب ،وتتذكر
هفواته التي تؤكد أن زواجهما
كان عاديًا مثل كل الزيجات

ولــذلــك ك ــان يمتلك مطبخا صـغـيــرا ملحقا بجناحه،
يقلي فـيــه الـبـيــض كــل ي ــوم .ولـكـنــه ظــل محافظا على
حياته الزوجية /ومكانته في حياة امللكة ،حيث وصفته
ّ
ّ
في تصريح نــادر «قوتي ومتكئي» ،فيحق للملكة أن
تبكيه ،بعد أن ي ــوارى فــي الـتــراب بـمــرور أسـبــوع على
وفاته .ويمكننا أن نرى دموعها الحقيقية ّ
الحارة ،والتي
ّ
يتعجلها املتتبعون لهذا الزواج امللكي ،والذين سارعوا
إلى نشر صورة ليست حقيقة لدموع امللكة ،مشيرين
إلى أنها دموعها على رحيل أميرها الغالي.
يمكن اختصار القول بأن رحيل شريك الحياة يؤثر
على الشريك اآلخر ،بل إن رحيله بمثابة موت آخر له،
ّ
يتسبب
حيث أثبتت الدراسات أيضا أن رحيل الشريك
فــي ارت ـفــاع مستويات بــروتــن «أمـيـلــويــد بيتا» الــذي
ً
مكونا لويحات األميلويد بني خاليا ّ
مخ
يتراكم بدوره
الشريك الباقي ،ما يؤثر ً
سلبا على القدرات املعرفية
واإلدراكية له .وهذا يعجل بإصابته بالزهايمر ،حسب
دراسة حديثة ،نشرتها دورية «جاما نت وورك أوبن»
أيضًا .والزهايمر هو مــوت على قيد الحياة .وكأنما
اختاره الشريك لعدم قدرته على مواجهة الحياة ،بعد
رحيل اإلنسان الذي كان يبصر الحياة معه.
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