
غالبي��ة املواطن��ن العراقي��ن يعانون م��ن خمتلف 
االمرا���ض التي اأ�صابتهم ، فمنه��ا من جراء احلروب 
واحل��وادث االرهابي��ة ، وبع�صه��ا اأمرا���ض مزمن��ة 
ب�صب��ب تق��ادم العمر واأخ��رى م�صتع�صي��ة حتتاج اىل 
مراجعات عدة، وكل ه��ذه احلاالت حتتاج اىل دواء ، 
ومبا ان اأ�صعار االدوية و�صلت اىل اأرقام غري معقولة 
، ف��ان ه��وؤالء النا�ض ومنذ مدة طويل��ة ال ي�صتطيعون 
تاأمن مبالغه��ا ، بعد اأن اأ�صبح بع�ض االطباء جتاراً 
يبحث��ون ع��ن امل��ال فقط من خ��ال رحل��ة املواطن 
الت��ي متر من بواب��ة الك�صفي��ات والتحاليل املر�صية 
وال�صون��ارات واال�صع��ة ، ثم العملي��ات اجلراحية وما 

يتبعها من مراجعات بعدها من اأجل اإكمال ال�صفاء 
فه��ل يعقل، اأن تكون اأ�صعار االدوية ورقة يتجار بها 
م��ع املر�صى، مم��ن يدعي اأنه ميار���ض اأ�رشف مهنة؟ 
ومت��ى يع��ي بع���ض االطب��اء اإن اآالم النا���ض لي�ص��ت 
م�ص��درا لرثائهم؟ وملاذا ال حت��دد اجلهات املخت�صة 
اأ�صعار االدوية التي تب��اع اىل املر�صى وعدم جعلها 

بيد ال�صيدليات ي�صعون اأ�صعارها كيفما ي�صاوؤون؟ .
)اجلورنال( �صلطت ال�صوء على ظاهرة ارتفاع اأ�صعار 

االدوية ومعاناة النا�ض يف احل�صول عليها.

�صحة االدوية
فقال حممد حام��د �صبيح )�صاحب حمل لبيع املواد 
الكهربائي��ة(: عندما كن��ت اأراجع اأح��د امل�صت�صفيات 
مع والدي اأثن��اء اإ�صابته بارتفاع حاد ب�صغط الدم ، 
كن��ت اأ�صاهد كثرياً من املر�صى ومن كل املحافظات 
العراقي��ة يراجعونه��ا ال�صباب كث��رية ، منها اأمرا�ض 
خط��رية واأخ��رى ج��راء احل��روب واالره��اب ، وق��د 
الحظ��ت اإن غالبيتهم يعان��ون من االمرا�ض املزمنة 
، ال�صيم��ا كب��ار ال�صن منه��م ، والذي��ن اأ�صيبوا نتيجة 
تق��دم العمر ، ولكنهم يتح���رشون على عدم ح�صولهم 
عل��ى الدواء الذين يكفيهم من اأجل العاج ، اإذ ي�صطر 
بع�صهم لل�رشاء با�صع��ار غالية من خارج امل�صت�صفى 

.اأدوية باهظة الثمن
هن��اك  )موظف��ة(  ثام��ر  اهلل  عب��د  جمان��ة  ت��رى 
اأمرا���ض ميك��ن �صفاء بع�صه��ا بالع��اج اأو العمليات 
اجلراحي��ة، وهن��اك ن��وع م��ن االمرا���ض اأ�صيب بها 
بع���ض املواطن��ن وال ميك��ن �صفاوؤه��م اأب��داً وهوؤالء 
يعاجل��ون بجرعات كيمياوية بن ف��رة واأخرى من 
خ��ال اأدوي��ة باهظة الثمن ، ويف بع���ض االحيان ال 
ي�صتطيع��ون احل�صول عليها ، م��ع اأنهم ي�صريون على 

حاف��ة امل��وت م��ن دون اأي رحم��ة اأو راأف��ة من قبل 
هوؤالء املتاجرين ب��ارواح النا�ض الذين و�صعوا نهب 

اأموال النا�ض عنوان جتارتهم .
العاج يتطلب ماال وفريا

ي�صتذك��ر عب��د الغني حمم��ود جا�ص��م )�صائ��ق اأجرة( 
عندما اأ�صيب بك�رش يف رجله، فا�صتدعى اىل مراجعة 
اأحد االطب��اء االخت�صا�ض بهذا املج��ال، واال�صتمرار 
يف اأخ��ذ الع��اج، وق��د وج��د اإن الك�صفي��ة الت��ي كان 
يعطيه��ا، قد ارتفعت وال يعرف اأ�صباب ذلك؟ فهل هي 
مكا�ص��ب م�صاعفة من اأجل الربح املادي اأم ماذا؟ ثم 
ان�صحب هذا االم��ر على اأ�صعار االدوية، وهي بدورها 
ارتفع��ت وكاأن كل �ص��يء مت االتف��اق علي��ه ، ب��دءاً 
بالك�صفي��ة وبعدها ال�صيدلي��ة القريب من مكان عمل 
الطبيب ، لذلك دع��ا اجلهات املعنية احلد من ارتفاع 
اأ�صع��ار االدوية ب�صورة كبرية ، النه �صوف ياأتي يوم 
متوت النا�ض ب�صبب عدم ا�صتطاعتهم تاأمن ولو حبة 

واحد من اأجل ال�صف���اء .
�صونار وا�صعة ودواء

اأك��دت �صب��اح عب��د الواح��د عل��وان )ربة بي��ت( اأنها 
�صع��رت يف ي��وم االي��ام ب�صي��ق يف النف���ض و�صع��ال 
�صدي��د، مل مينحه��ا الن��وم يف تلك الليل��ة، فذهبت اىل 
اأحد االطباء للك�صف واملعاينة، فو�صع اأمامها قائمة 
من التحاليل، وبعد االنتهاء منها، طلب اإجراء �صونار 
بعده��ا االيكو، حت��ى ج��اءت النتائج بانه��ا ب�صحة 
جي��دة، وال ي�صتدعي م��ن اأي خوف، وكتب لها العاج 
الت��ي كانت اأ�صعاره رهيبة ج��داً، فانتابها ال�صك بان 
غالبي��ة االطب��اء �ص��اروا يتعامل��ون م��ع خمت��رات 

خا�صة ال�صباب ربحية م�صمونة.
اإهمال ال�صحة

اأو�ص��ح ح�صن فا�صل عبي��د )كا�صب( بقوله، اإن بع�ض 
االطب��اء الذي��ن كن��ا ن�صمع عنه��م، بانه��م ي�رشفون 
اأدوي��ة للمر�ص��ى من �صيدلي��ات يتعامل��ون بها من 
اأج��ل ت�رشي��ف اأدوية تل��ك ال�صيدلي��ات مقابل ن�صبة 
له��م، اأ�صبح موديل قدمي، اأم��ا االن فقد فتحوا هوؤالء 
االطب��اء مناف��ذ جدي��دة داخ��ل عيادته��م لا�صع��ة 
وفح���ض القل��ب بوا�صط��ة ال�صون��ار وتخطي��ط القلب 
وفح���ض ال��دم اىل اآخ��ر تل��ك الق�صاي��ا الت��ي اأخذت 
ت�صتنزف جي��وب النا�ض، اأما االدوية امل�رشوفة لهم، 
فقد �صارت �صعبة املنال على املواطن العادي الذي 
اأ�صبح يفكر بتاأم��ن طعام اأفراد اأ�رشته، ال ب�صحتهم 

املتهورة.
امل�صت�صفيات االهلية وحتكمها باالدوية

تعجب��ت يا�صمن �صع��د ح�صن )طال��ب جامعية( من  
امل�صت�صفي��ات واملراك��ز ال�صحية الت��ي كانت تتكفل 
بتوف��ري االدوية للنا�ض، حتى �ص��ارت هي من ت�صكو 
من قلة االدوية ، فانعك�ض ذلك االمر على املراجعن 
املر�صى وهم يريدون احل�صول على بع�صًا منها كي 
ال ي�صطرون ل�رشائها با�صعار مرتفعة من ال�صيدليات 
االهلي��ة والت��ي ال اأح��د يعرف م��ن اأين ياأت��ون بها ؟ 
، فت�صط��ر اجله��ات احلكومي��ة والت��ي ال تتمك��ن من 
تاأمن ا�صت��رياده ، باعطائهم االدوية رخي�صة الثمن 

، والتي ال ت�صفي من مر�ض بل هي عبارة عن حبوب 
وم�صكن��ات وقتي��ة ، ويع��اين املواطن��ون امل�صاب��ن 
باالمرا���ض املزمنة من ع��دم ح�صولهم على االدوية 
الكاملة والتي يحتاجونها فاذا كان املري�ض يحتاج 
اىل اأربع��ة اأدوية فانه �صوف يح�صل على نوعن فقط 

وعليه �رشاء الباقي من ال�صيدليات اخلا�صة .
معاناة كبار ال�صن

�ص��كا جا�صم كامل جميد )متقاعد( وهو من اأ�صحاب 
االمرا���ض املزمن��ة من كب��ار ال�صن، م��ن عدم وجود 
عم��ل لديه، و�صعوبة احل�صول عل��ى االدوية الغالية 
التي تب��اع يف ال�صيدليات اخلا�صة، وهناك مر�صى 
يعان��ون من اأمرا�ض م�صتع�صية و�صعبة ويحتاجون 
علي��ه  احل�ص��ول  ي�صتطيع��ون  ال  الذي��ن  ال��دواء  اىل 
ومردود تلك املعاناة تقع على عاتق االخرين الذين 
يحت��ارون يف كيفية توف��ر االدوي��ة او كيفية عاج 

املر�ض.
بع�صها يباع باملاين

 طال��ب مه��دي فائ��ز م��راد ) عامل بن��اء ( ب�رشورة 
االهتم��ام بحالهم عندما يق��ول نحن نعاين من اأجل 
اأهلنا الذين اأ�صيب��وا بامرا�ض خبيثة وال اأحد يلتفت 

الين��ا ونحن نقوم ب���رشاء االدوية باملاين ونبحث 
هن��ا وهناك وننقل مر�صانا من بلد اىل اآخر ، اإن من 
واج��ب الدولة تق��دمي الرعاية ال�صحي��ة وعليها تقع 
امل�صوؤولي��ة الكامل��ة يف توفري االدوي��ة الازمة لكل 
مواط��ن ، والبد من وجود دعم كامل ال�صعار االدوية 
وفت��ح منافذ كث��رية لتوزيعه��ا وبيعه��ا للمواطنن 
با�صع��ار مدعومة وزهيدة من اأج��ل تخفيف معاناة 
النا�ض ، واأن ترتق��ي امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية 
اىل م�صتوي��ات معقولة لتوف��ر الدواء والعاج يف كل 

املراكز ال�صحية .
اأدوية تاأتي من اخلارج

ذك��ر داود عبد االحد ه��ادي )طالب جامعي( بقوله، 
اإن االدوي��ة املوج��ودة يف الع��راق م��ا زال��ت تب��اع 
با�صع��ار غالية ج��داً واأثمانها �صعب��ة على املواطن، 
وله��ذا فنحن نلج��اأ اىل اأهلنا واأقاربن��ا يف اخلارج ، 
الر�ص��ال العاج الينا، ولقد اأ�صهم��ت التقنية احلديثة 
كاالنرنت والهات��ف املحمول يف تقريب امل�صافات 
وب��داًل من نقل املري���ض اىل اخلارج بتكاليف عالية 
ج��داً وباهظة ف��ان االقرب��اء ير�صل��ون لن��ا االدوية 
الفعال��ة التي ت�صه��م يف رفع ق�صم م��ن املعاناة عن 

امل�صاب��ن باالمرا���ض ال�رشطانية والف�ص��ل الكلوي 
الذي يحتاجه اىل غ�صيل الكلى .
هذا راأينا !!

 يحل��م املواط��ن العراق��ي بتطبي��ق م�صاري��ع ت�صعري 
االدوي��ة الت��ي ي�صم��ع عنه��ا كث��رياً ، ومل ي�صاهده��ا 
تنف��ذ عل��ى اأر���ض الواق��ع ، وكان يطال��ب بت�صكي��ل 
اللجن��ة خمت�ص��ة من بع���ض اجله��ات املعنية تعمل 
عل��ى اإعداد اآلي��ة معينة لت�صعري ال��دواء وحتديد �صعر 
واح��د ل��كل دواء يف اأي منفذ من مناف��ذ التوزيع يف 
عم��وم الباد �ص��واء ال�صيدليات اأو املذاخر ، من اأجل 
اأن ي�صم��ن املواط��ن حقه يف ال���رشاء وال�صف��اء معًا 
من جان��ب وحقوق ال�صيدلية من جان��ب اآخر ، على 
اأ�صا���ض نوع ال��دواء وت�صنيع��ه واذا كان من املنتج 
املحل��ي اأو امل�صت��ورد وم��دى �رشفه ب�ص��كل كبري اأو 
قلي��ل والركيز عل��ى االمكانية املادي��ة لفرد ، وهذا 
ال ميكن حتقيقه ، اال من خال القيام بتنفيذ زيارات 
ميداني��ة اىل مذاخر االدوي��ة وال�صيدليات املنت�رشة 
يف بغ��داد واملحافظ��ات ومعرف��ة ���رشوط  فتحه��ا 
ومعرف��ة الوهمي��ة منه��ا واإمكاني��ة ال�صي��ديل وفق 

�صهادته اجلامعية التي توؤهله لهذا العمل .

 امل�صحرات��ي اأو �صاح��ب )الدم��ام( �صخ�صي��ة تراثية 
ارتبط��ت ارتباط��ا وثيقا ب�صهر رم�ص��ان حيث تكون 
مهمته التجوال بال�صوارع والطرقات واالزقة  ليوقظ 
النا���ض النائمن قب��ل اأذان الفجر من خ��ال القيام 
بال���رشب على الطبل��ة املعدة لذلك م��ن اأجل تناول 
النا���ض الطع��ام  م��ردداً ) �صح��ور.. �صحور..�صح��ور( 
وكان اأغل��ب النا���ض يعتم��دون علي��ه  يف نهو�صهم 
لل�صح��ور ومل مين��ع التط��ور التكنولوج��ي واخ��راع 
اأن��واع املنبه��ات الدقيق��ة التوقي��ت م��ن اأن ميار�ض 
امل�صحرات��ي مهمت��ه خا�ص��ة يف االأحي��اء ال�صعبي��ة 
م��ن بغداد ، وق��د حدثنا التاري��خ اأن امل�صلمن كانوا 
يعرفون وق��ت ال�صحور يف عهد الر�ص��ول عليه وعلى 
اله اأف�صل ال�صاة وال�صام باأذان )) بال بن رباح ((  
ويعرف��ون االمتناع عن الطعام باأذان )) عبد اهلل ابن 
مكت��وم (( ،  فق��د قال الر�صول علي��ه وعلى اله اأف�صل 
ال�ص��اة وال�صام: اإن باال يوؤذن بليل فكلوا واإ�رشبوا 

حتى يوؤذن اإبن مكتوم. 
فهل �صيحافظ امل�صحراتي اأو �صاحب ) الدمام ( على 
طقو�صه الراثية ؟ اأم يف�صل العراقي اال�صتيقاظ على 
�صاع��ة املنب��ه ؟ ومل��اذا ال نعتم��د علي��ه يف ال�صحور 

واالإم�صاك ؟ 
املواطن��ن  بع���ض  م��ع  حتدث��ت  )اجلورن��ال( 

وامل�صحراتي ب�صاأن املو�صوع .
نداءات خمتلفة

اأب��و عل��ي ) امل�صحراتي ( يق��ول ، اإن رم�صان احلايل 
يختل��ف عن االعوام ال�صابقة ب�صب��ب التح�صن االأمني 
امللحوظ حيث اأقوم كل ليلة من ليايل �صهر رم�صان 
منذ ف��رة لي�صت بالق�ص��رية بام�ص��اك الطبلة اأنادي 
بعدة ن��داءات خمتلفة اليقاظ النا���ض لغر�ض تناول 
ال�صح��ور حي��ث توارث��ت ه��ذه املمار�صة م��ن والدي 
وع��ادة يكون لكل طب��ال منطقة معين��ة ال يجوز ان 
يتجاوزه��ا للمناط��ق االأخ��رى الت��ي له��ا طبالوها 

املعينون.
حمط اهتمام

 اأم��ا �صه��ام عل��وان اأحم��د )رب��ة بي��ت( فتق��ول، اأن 
امل�صحرات��ي م��ا زال حمط اهتمام، الأن��ه ميثل طق�صا 
تراثي��ا اإرتبط ب�صهر رم�صان الف�صي��ل، النني عندما 
اأ�صمع �صوت امل�صحراتي من بعيد يف منطقتي قادمًا 

بايقاع��ه على الطب��ل و�صوته الع��ايل ، اأقوم بتهيئة 
الطعام وال�رشاب لزوجي واأطف��ايل ا�صتعدادا ل�صيام 
ي��وم جديد حيث اأح���ض اأن ا�صتيقاظ��ي  قبل ال�صحور 
اأمار���ض عمل��ي يف اإع��داد الطع��ام يعطين��ي حري��ة 
احلرك��ة والتفك��ري الختي��ار واإع��داد مائ��دة ال�صحور 

وبع�ض املرات اأعتمد على منبهات اأجهزة النقال.
ال�صباب والبطالة

 ب�صب��ب البطال��ة اأمته��ن بع�ض ال�صب��اب العاطل عن 
العم��ل ه��ذه املهن��ة كم��ا تق��ول اأم��ل عم��اد ح�صن 
)موظف��ة(، عندم��ا مار�صوها بق�ص��د ك�صب املال يف 
نهاي��ة ال�صه��ر ب�صبب عدم احرامه��م اأ�صولها عندما 
عل��ب  مث��ل  الع��زف  يف  جدي��دة  اأدوات  ا�صتخدم��وا 
ال�صفي��ح الت��ي تول��د اأ�صوات��ًا مزعج��ة يف ال�صح��ور 
التي ال تخلوا من ال�صحكات العالية واأحيانا الكام 

الفارغ وب�صوت م�صموع.
مهنة امل�صحراتي

 يق��ول مه��دي عل��ي ح�ص��ن )مدر���ض(، اإن التاري��خ 
حدثن��ا ع��ن مهن��ة امل�صحرات��ي الت��ي ارتبط��ت بهذا 
ال�صه��ر الك��رمي من��ذ عهد الر�ص��ول ))�صل��ى اهلل عليه 
واله و�صلم(( وكان بال بن رباح ر�صي اهلل عنه اأول 
م�صحرات��ي يف اال�ص��ام حيث كان يج��وب ال�صوارع 
والطرق��ات الإيق��اظ النا���ض لل�صح��ور ب�صوته العذب 
ط��وال اللي��ل وكان امل�صطف��ى )) �صل��ى اهلل علي��ه 
وال��ه و�صلم ((  يق��ول : )) اإن باال ينادي بليل، فكلوا 
وا�رشب��وا حتي ين��ادي ابن اأم مكت��وم (( . وكان ابن 
اأم مكت��وم ه��و ال��ذي يت��وىل اأذان الفج��ر، ومنذ ذلك 
التاريخ اأ�صب��ح امل�صحراتي مهنة رم�صانية خال�صة 

وقد ا�صتهر من اأرباب هذه املهنة.
االماكن ال�صكنية

يوؤك��د امل�صحرات��ي اأب��و ح�ص��ن ) 62 ( �صن��ة: اإنن��ا 
نط��وف بن االأماك��ن ال�صكنية يف �صاع��ات متاأخرة 
م��ن اللي��ل الإيق��اظ ال�صائم��ن قبي��ل حل��ول �صاة 

الفج��ر، ليتمكن��وا م��ن تن��اول وجب��ة ال�صح��ور وهم 
ي�صتع��دون ال�صتقب��ال ي��وم رم�صاين جدي��د ، وعادة 
م��ا تك��ون املناط��ق ال�صعبي��ة االأحياء الت��ي يتحرك 
فيه��ا امل�صحراتي الذي يعرفه �صكانه��ا، وتكون لكل 
م�صحرات��ي منطقته املحددة التي ال يجب اأن تخرق 
م��ن قبل م�صحراتي اآخ��ر، اإذ تق�ص��م املناطق ب�صورة 
تلقائية ، فامل�صحراتي يكون اإبن املنطقة ذاتها التي 
يتح��رك خالها، ولتكون مكافئت��ه يف اأول اأيام عيد 
الفط��ر من قبل عوائل املنطقة ، ورغم اأن تكنولوجيا 
الع�رش احلديث��ة اأثرت عل��ى امل�صحراتي وجعلته يف 
طريق��ه لانقرا�ض فاإنه ال يزال يتم�صك بعاداته وما 
زال مرتبط��ا بقل��وب النا�ض برغم اأن��ه تعدى ال�صتن 

عاما فهو ما زال متم�صكا مبهنته .
 اإعطاوؤه الطعام

كان��ت ماجدة جابر عبد االم��ري )ربة بيت( تقوم مع 
زوجه��ا بتهيئ��ة بع�ض الطع��ام تعطي��ه للم�صحراتي 

عندم��ا ين��ادي يف وقت��ه ويف بع�ض االأي��ام يعطوه 
بع�ض امل��ال، فهو اإن�صان مثله��م يحتاج اىل الطعام 
وال���رشاب ل��ه ولعائلته بع��د عودت��ه اىل املنزل، كي 
يفرح��وا اأف��راد اأ�رشت��ه مب��ا ح�صل والده��م عليه من 
النا�ض، فهي فرحة وبهجة لل�صائمن وهم يخرجون 
مل�صاهدت��ه بطبلته ذات ال�ص��وت املرتفع مع كلماته 
التي تر�صخت يف بالهم وقد حفظها الكبري وال�صغري 
معًا يف كل �صهر رم�صان مير عليهم طيلة حياتهم.  

الفواكه وغريها
 اأو�ص��ح ك��رمي عب��د الواح��د م��راد )�صاح��ب حم��ل 
للبي��ع امل��واد الكهربائية( بقوله من��ذ �صغري، حن 
اأ�صم��ع دق��ات الطبل، جتعلني اأعي�ض ج��واً رم�صانيًا، 
ون�صاط��ًا كام��ًا، فاخ��رج الي��ه واأن��ا اأحم��ل بي��دي 
بع���ض ال�صحور م��ن مائدتي الرم�صاني��ة، كالفواكه 
والع�صائ��ر واالطعمة املختلف��ة اخلفيفة، كي يتمكن 
من ممار�صته العمل ب�صكل طبيعي يف كافة ال�صوارع 

واالزق��ة الت��ي مي��ر عليه��ا بغي��ة اإيق��اظ ال�صائمن 
لتناول ال�صحور.

ذكريات ال تن�صى
تتح��دث  عام��ًا(   75( الواح��د  عب��د  زين��ب  كان��ت 
م��ع اأحفاده��ا ع��ن امل�صحرات��ي عندم��ا قال��ت، يف 
اأي��ام زم��ان، كنا نعتم��د يف �صحورنا عل��ى �صافرة 
اجلرخج��ي الذي هو احلار�ض الليلي، اأو عند �صماعنا 
امل�صحرج��ي وه��و ي��دق عل��ى �صفيحة م��ن )التنك( 
كان��ت ت�صتخ��دم له��ذا الغر���ض، ولي�ض كم��ا يحدث 
االن من طب��ل و�صوت عايل اأو اأح��دث التكنولوجيا 
الت��ي ي�صتخدمها النا�ض، فكان��ت ذكريات جميلة ال 

ن�صتطيع ن�صيانها. 
بركة وخري

 ذك��ر حمم��د �صلي��م حام��د ) م�صحراتي ( بقول��ه اأنا 
اأ�صتخ��دم  الطبل��ة م��ع الع�ص��ا ك��ي اإخ��رج بع���ض 
االيقاع��ات ، بغي��ة اأن اأوقظ النائم��ن الأعداد وجبة 
ال�صح��ور ، الن��ه برك��ة وخري عن��د جت��وايل يف اأزقة 
املناط��ق واأق��وم بالردي��د بع���ض العب��ارات الت��ي 
اأ�صبح��ت م�صه��ورة ومعروف��ة ل��دى النا���ض وهي ) 
�صح��ور يرحمكم اهلل �صحور (  ، فكنا نلتزم بالتوقيت 
ال�صحيح لل�صحور ، باأعتب��اره واجب ديني واإن�صاين 
واجتماعي ، مهمته خدمة ال�صائمن لي�ض اال ، ويف 
كل ي��وم اأع��ود اىل منزيل حمم��ًا مبختلف االطعمة 
وبع���ض املال التي يوجد به��ا النا�ض يل طيلة �صهر 
رم�ص��ان املب��ارك ، ويف كل منطق��ة له��ا نا�صه��ا 
املعروف��ن بهذه املهمة ، ولكن ظه��ر موؤخراً بع�ض 
ال�صب��اب وه��م يقومون به��ذا العمل م��ن اأجل ك�صب 

املال ولي�ض مهمة خال�صة هلل �صبحانه وتعاىل . 
اآخر الكام

تع��د لي��ايل رم�ص��ان البغدادي��ة، من اأجم��ل الليايل 
التي يعي�صه��ا النا�ض، فالع��ادات والتقاليد اجلميلة 
تظه��ر من جديد عل��ى م�صهدهم يومي��ًا، لي�صبح كل 
�ص��يء م�رشق��ًا، ال �صيما وقت )ال�صح��ور( التي ي�صمع 
فيه��ا �رشب��ات الطبل بايق��اع رم�صاين يح��ن اليه 
ال�صائم��ون، ببع�ض الكلمات وهي )�صحور.. �صحور.. 
�صحور( اخلالدة يف ذاكرتهم، تعر لهم عن عمل هذا 
الرج��ل، الذي غالبًا م��ا تكون مهمت��ه لي�صت �صهلة، 
وهو يرك كل اأموره، ليف�صل خدمة النا�ض يف الليل 
قب��ل اأن يخ��رج الفجر، حي��ث وقت ال�صح��ر، فتنتهي 

مهمته حينها.

الصيدليات تستغل المرضى والرقيب الحكومي جار البحث عنه!

النها تمثل هويته الخاصة
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