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علي ، طفل �ص��غري من حمافظة الديوانية ، وكعادة 
االطفال يحبون اللعب خارج املنزل مع ا�صدقائهم 
، يرك���ض عل��ي حتى تالقفت��ه  اي��ادي منهولة بال 
غط��اء، لت�رشب احالم��ه وطفولت��ه، وتدمر مالحمه 
مباء اآ�صن حتى زهقت روحه، ويبدو ان طفل �صغري 
ال ُي�صبع ج�صع امل�صوؤولني وال�صارقني ، فخنقت رجل 
اخر حاول انقاذ الطفل علي ، حتى ارتوت املنهولة 

باأرواح  ال ذنب لها.
تتعدد ا�ص��باب امل��وت يف العراق ب��دءاً بانفجارات 
ور�صا�ص��ات ع�ص��وائية ، وقتل عمد ، لي�ص��ل اخرياً  
اىل الغ��رق او االختن��اق يف "منهول��ة " ب��ال غطاء 
.مم��ا دع��ا بع���ض املواطن��ني اىل اتخاذ اج��راءات 
وقائية تتمثل باإحاطة منهوالت ال�رشف ال�ص��حي 
وت�رشي��ف مي��اه االمط��ار يف ال�ص��وارع باحلجارة 
واغ�صان اال�صجار الياب�صة او تغطيتها "بكارتونة" 
او "فلينة"  كاإ�ص��ارات حتذيري��ة للمركبات واملارة 
، لك��ن االطف��ال ه��م م��ن يذهب��ون �ص��حية ه��ذه 
االجراءات البدائية، ليج�ص��دوا حرفيًا املثل ال�صعبي 

الذي يقول "يريد يكحلها عماها"

 اذ حتول��ت الع�رشات من جماري �ص��بكات ال�رشف 
ال�صحي يف العراق اىل م�ص��ائد للم�صاة وال�صيارات 
بع��د اختف��اء اغطيتها الت��ي تتعر���ض لل�رشقة على  
با�ص��تمرار على ي��د ت�ص��كيالت ع�ص��ابية يبيعونها 
اىل جت��ار يقوم��ون ب�ص��هرها وبيعه��ا م��ن جديد ، 
باالإ�صافة اىل �صوء ال�صيانة واالهمال وعدم اجناز 
م�صاريع املجاري يف عدد من املحافظات من قبل 
�رشكات املق��اوالت املتعاقدة م��ع وزارة البلديات 

املندجمة مع وزارة اال�صكان.
  ظاه��رة  �ص��ببت بح��االت وفاة عديدة واإ�ص��ابات 
خطرية للكثري من املواطنني ،و�ص��ط تكا�صل وا�صح 
م��ن قب��ل ف��رق الدف��اع امل��دين واال�ص��عاف نتيجة 
ع��دم الو�ص��ول يف الوق��ت املنا�ص��ب. ودائم��ا م��ا 
ت�ص��ري اأ�ص��ابع االتهام لتجارة اخلردة التي يتم من 
خالله��ا اإعادة تدوي��ر معادن تلك االأغطية وت�ص��ل 
تكلف��ة الغطاء الواح��د  اىل 500 الف دينار عراقي 

"ح�صب جتار يف احلديد".
وم��ن خ��الل مقاط��ع فيديوي��ة ن�رشت عل��ى مواقع 
التوا�ص��ل االجتماع��ي ، ظهر ان معظم الت�ص��كيالت 

الع�ص��ابية تكون من �صغار ال�ص��ن ، فيما �صكا عدد 
م��ن املواطنني م��ن ازدياد حاالت �رشق��ة االأغطية 
يف مناطقهم ال�ص��كنية، مطالبني اجلهات املخت�صة 
بت�ص��ديد الرقابة عل��ى املحالت التي تق��وم بعملية 

بيع و�رشاء اخلردة واحلديد.
امليزانية �صبب ذلك

 هذا ما يوؤكده ع�ص��و جمل�ض حمافظة بغداد ، عادل 
ال�ص��اعدي يف قوله :" مت �ص��ابقا عقد عدة جل�ص��ات 
الإيج��اد حل��ول وتو�ص��لنا اىل عدة منها : ا�ص��تبدال 
االغطي��ة  باأخ��رى ال ميكن ان ينتفع منها ال�ص��ارق 
، وايج��اد اغطي��ة ذات اقف��ال خا�ص��ة  ال ميكن من 
خالله��ا ان ترف��ع ، لك��ن تده��ور امليزاني��ة العراق 
ب�صكل عام  حالت دون تنفيذ هذه امل�صاريع ، الأنها 

ذات كلفة عالية".
 وي�ص��يف ان :"  جمل���ض حمافظ��ة بغ��داد يتاب��ع 
ه��ذا االمر باأ�ص��تمرارية من اجل ايج��اد حلول لهذه 
االزمة، رغم ان هذه امل�صكلة  لي�صت من اخت�صا�صه 

."
ويتاب��ع :" م��ادة )االه��ني( امل�ص��تخدمة يف اغطية 
املج��اري ه��ي اق��وى امل��واد،  تتحم��ل اال���رشار 
واالثق��ال والتفاع��ل ع��ر �ص��بكات املج��اري ، غري 
ذلك ال�ص��بكات البال�صتيكية ال تتحمل االثقال وهي 
عر�ص��ة لل�رشقة وال ميكن و�ص��ع منظم��ة كامريات 

للرقابة او ايجاد حر�ض الن اعدادها كبرية".
امانة العا�صمة ترد

اف�ص��ح مدي��ر العالق��ات واالعالم يف امان��ة بغداد 
 ": ل��ه  �ص��ابق  ت�رشي��ح  يف  الزه��رة  عب��د  ،حكي��م 
ر�ص��دت  االمانة حاالت عدة لفقدان او تلف اغطية 

املنهوالت يف العا�صمة".
واكد عبد الزهرة:" ان االمانة ب�ص��دد و�ص��ع حلول 
ملعاجلة هذه الظاهرة التي ت�ص��كل خطرا على حياة 
املواطنني". مبينا وجود درا�ص��ة لو�صع اقفال على 
االغطية حلمايتها من ال�رشقة برغم ارتفاع كلفتها 
املالية نتيجة تغيري القاعدة اخلا�صة باملنهوالت.

ونوه بان :" اغطية املنهوالت تتعر�ض اي�صا للتلف 
نتيجة مرور املركبات ذات احلموالت الكبرية الذي 
عزاه اىل ع��دم حتديد حموالت املركب��ات التي متر 
على ال�صوارع الرئي�صة والفرعية حفاظا على عمرها 

الت�صميمي".
اأ�رشار ج�صيمة

�رشق��ات  تت�ص��منها  الت��ي  املخاط��ر  واىل جان��ب 
االغطية بالن�صبة للم�صاة وال�صيارات، فان املهند�ض  
حمم��د جا�ص��م يوؤكد انها تت�ص��بب باأ�رشار ج�ص��يمة 

خلطوط �صبكة ال�رشف ال�صحي .
 اذ او�صح  حممد ان :"فقدان االغطية ي�صمح بت�رشب 
امل��واد ال�ص��لبه واحلج��ارة والرم��ال اىل �ص��بكات 
ال���رشف ال�ص��حي مما يوؤدى اإىل حدوث ان�ص��دادات 

وحاالت طفح يف ال�صبكات".
ام��ا املواطن  فار�ض كا�ص��د، وهو ح��داد من اهايل 
منطق��ة البي��اع  يق��ول ل���)وان ني��وز(:" الكثري من 
املجاري بال غطاء ب�ص��بب  �رشقتها اذا ت�ص��ل كلفة 

الواح��دة باأكرث من 500 الف دينار عراقي، �ص��اعد 
يف ذلك  االهمال احلكومي ، باالإ�ص��افة اىل ته�ص��م 
بع�ص��ها ب�ص��بب �ص��يارات احلمل الثقيلة ، وانا امنع 
اطف��ايل يف احي��ان كث��رية اللع��ب خ��ارج املن��زل 
ب�ص��بب هذه املنهوالت ". ويتابع :" �ص��هدت منطقة 
البياع مد خلط الكيبل ال�صوئي الذي دمر الكثري من 
�صبكات ال�رشف ال�صحي وترك اغلبهم بال اغطية". 
وي�ص��يف :" خاطبن��ا امانة بغداد كث��رياً حول هذه 
االزم��ة ، لك��ن  مل تهت��م للمو�ص��وع ، ال�ص��يما وان 
ح��االت ال�رشقة م�ص��تمرة ب��ال رادع ولي�ص��ت هناك 
حل��ول جذرية له��ذه املوا�ص��يع التي تكل��ف ارواح 
الكثريين ". م�ص��ريا اىل اهمية ايج��اد حلول جذرية 

ولي�صت موؤقتة بغية درء خماطرها.
ويف �ص��دد خماط��ر املج��اري التي تفق��د غطاءها 
بحادث �رشقة او اهمال، في�ص��كو بائعو اخل�رشوات 
والفواكه من م�ص��كلة بداأت تت�ص��ع يف اماكن عملهم 
باالأ�ص��واق ال�صعبية،  اال وهي ظهور كثيف للجرذان 
يف اماك��ن عمله��م .  اذ اك��د بع���ض الباع��ة اىل ان 
انت�ص��ار اجلرذان ب�ص��كل وا�ص��ع  كان ب�ص��بب اهمال 

امانة بغداد بغلق املنهوالت التي مت �رشقة اغطيتها 
، فاجلرذان جتد مالذا امنًا لها يف �صبكات ال�رشف 
ال�ص��حي املهمل��ة ، كما �ص��اعد تراك��م القمامة وما 
فيه��ا م��ن ف�ص��الت ذب��ح االغن��ام واملوا�ص��ي اىل 
و�ص��ائل تغذي��ة له��ا يف هذه اال�ص��واق ،مما ي�ص��كل 

خطراً على ال�صحة العامة يف العا�صمة بغداد.
منه��والت �رشك��ة الرافدي��ن تبتل��ع  املواطنني  هذا 
ما يقوله ا�ص��دقاء العقيد ح�صني منفي  الذي توفى 
يف موق��ف بط��ويل،  حينم��ا ح��اول اإنق��اذ  طفلني  
بع��د �ص��قوطهم يف اإحدى منه��والت �رشكة جماري 
الرافدي��ن  يف ح��ي ال�ص��در ، مبحافظ��ة الديوانية ، 
وبالرغ��م من اجلهد الكبري الذي بذله اإال اأن يد القدر 
حالت دون ذلك بعد �ص��قوط العقي��د معهم مما اأدى 
اإىل فقدانه��م جميع��ًا. وعل��ى اثره �ص��كل نا�ص��طون 
تظاه��رة �ص��د "م�رشوع اخل��ط القاتل" كما ا�ص��موه 
ال��ذي تتبن��اه �رشك��ة الرافدي��ن ، مطالب��ني باإنهاء 
امل���رشوع واحال��ة  قائميه  للمحاك��م،  بعد ان لقت  
يف وقت �ص��ابق طفلة ذات 3 �ص��نوات م�رشعها اثر 

�صقوطها يف منهولة يف حمافظة الديوانية .

موقف القانون
يتحدث املحامي ،اأحمد الزيدي قائاًل ان :" القانون 
العراق��ي يحا�ص��ب  على ه��ذه االفعال �ص��من اطار 

�رشقة املال العام".
وي�ص��يف ان :" امل��ادة 444 من قان��ون العقوبات 
، فق��رة رق��م )11 (حتا�ص��ب بعقوب��ة قد ت�ص��ل اىل 
خم�ص��ة ع�رش �ص��نة جناية ، وال تقبل كفالة ،وتعتر 

من الق�صايا املخلة بال�رشف ".
 ويف وق��ت �ص��ابق اأعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغداد ، 
االإطاح��ة بعدد م��ن �رشاق اأغطي��ة فتحات ال�رشف 

ال�صحي يف العا�صمة.
وذك��رت قي��ادة العملي��ات يف بي��ان، اإن “الق��وات 
االمني��ة  ا�ص��تطاعت مت اعتق��ال مته��م اآخر باجلرم 
امل�صهود وهو ي�ص��تقل دراجة نارية، ويقوم ب�رشقة 
اغطية فتحات ال�رشف ال�ص��حي، ف�ص��ال عن �صبط 
منطق��ة  يف  ل�)املنه��والت(  غط��اء   12 بحوزت��ه 
الريموك غربي بغداد” واأ�ص��ارت اىل انه “مت ت�صليم 
املتهمني اىل اجلهات الق�صائية املخت�صة من اجل 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم”.

رحالت الى السماء أثر منهوالت بال اغطية
 الجورنال – متابعة 

 القبور يسكنها االحياء ! حياة برائحة الكافور

عراقيون يسافرون في رمضان هربا من الكهرباء والصيف الالهب

في رمضان .. مهن تزدهر واخرى تندثر

ويتكون من غرفة واحدة مع ملحقاتها، وحتيط  بال�رشداب 
القبور من كل جانب، لكن اأكرث ما يوؤمل الناظر  هم االطفال  
املوتى  قبور  فوق  اللعب   من  حتى  حمرومني  بدوا  الذين 
واملتهدم  املفتوحة  ال�رشاديب  اأحد  يف  �صقوطهم  من  خوفا 
البع�ض  دفعت  بالبالد  تع�صف  التي   ال�صكن  ازمة  اأغلبها. 
من  امل�صيدة  كتلك  للعي�ض  ت�صلح  ال  منازل  يف  ال�صكن  اىل 
اىل  تفتقد  التي  الزراعية  االرا�صي  ،او   ) )التنك  �صفائح  
اىل  اخ��رون  جلاأ  حني  يف  الكرمي،  العي�ض  مقومات  اب�صط 
ال�صكن والعي�ض الرغيد  يف املقابر بجوار موتاهم ، بعدما 
�صاقت احلياة بهم ،هربا من ارتفاع ا�صعار االيجارات  التي 
حطمت االرقام القيا�صية. حمافظة النجف ترد مدير اعالم 
:" بتوجيه من  ان  يقول  الفتالوي  احمد   ، النجف  حمافظة 
و  العائلة  هذه  عن  كاملة  �صبه  معلومات  جمعنا  املحافظ 
 ، احتياجاتهم  نك�صف  ان   اجل  من   ، جدا  قريبا  �صنزورها 
ومعرفة اال�صباب احلقيقية وراء �صكنهم يف مقرة النجف". 
�صتوفر لهم كل متطلباتهم  النجف  اىل ان حمافظة   م�صرياً 
لتح�صني �صورة  وذلك  املكان،   انت�صالهم من هذا  اجل  من 
ب�صكل خا�ض. م�صيفًا   والنجف  ب�صكل عام  العراقي  ال�صعب 
:"  �صبق ملحافظة النجف انت�صال عوائل ت�صكن املقابر  ان 
توزيع  خالل  من  لهم  الكرمي  العي�ض  توفري  على  وعملت 
". ويلفت اىل  العوائل يف منطقة املظلوم  تلك  �صندات على 

للعوائل  االرا�صي  قطع  بتوزيع  املحافظة  �صتقوم    ": ان 
اذ ما تطابقت   ، القرارات اجلديدة  الفقرية واملتعففة  وفق 
مع ال�رشوط وال�صوابط ال�صتح�صال هذه القطع التي اقرتها 
". وي�صرت�صل قائاًل  وزارة البلديات ورئا�صة جمل�ض الوزراء 
العوائل  الف�صائية لبع�ض  القنوات  :" بالرغم من زيارة  ان 
التي ت�صكن املقابر وتوفري ال�صكن املالئم لهم ، لكن رف�ض 
بع�ض هذه العوائل االنتقال  ،فعلى ما يبدو ان  هناك عوائل 
يقول  العوائل  اعداد  االماكن".  وعن  العي�ض يف هذه  حتب 
:" العوائل قليلة ال يت�جاوز اعدادها ا�صابع اليد الواحدة". 
موؤكداً ان املحافظة قد و�صعت التدابري واحللول لنقلهم اىل 
منطقة تليق بهم.  من قلب وادي ال�صالم  علي العمية ، من 
اهايل حمافظة النجف، يعمل دفان يف  مقرة وادي ال�صالم، 
يتحدث  قائاًل ان:" هناك ما يقارب خم�ض عوائل ت�صكن يف 
مقرة النجف ، هذه العوائل غالبًا ما متتلك �صغار ترعاهم 
". م�صريا اىل ان هذه العوائل مل يزرها احد من امل�صوؤولني او 
املعنني ، ومل يوفر لهم اي خدمة ي�صتحقها الب�رش ، فدائما 
العوائل الفقرية من�صية.  وي�صيف ان :" ان غالء االيجارات ، 
باالإ�صافة اىل عدم توفر فر�ض عمل اجرت هذه العوائل يف 
ال�صكن ب�رشاديب املقرة ، واغلبهم االن يعملون  يف بيع ماء 
الورد او البخور داخل وادي ال�صالم ومايردهم من املال ال 
".   وان اغلبهم يعي�صون  يكفي ل�رشاء وجبة غذائية واحدة 
على ما يدره اهايل املوتى عليهم من خالل قراءة االدعية 

والقران على قبور ذويهم. 

اعتاد  ما  هو  البالد  خ��ارج  رم�صان  �صهر  اإم�صاء   
وبلدان  خمتلفة  وجهات  العراقيني.  من  كثري  عليه 
ال�صهر  هذا  خالل  العراقية  العائالت  تق�صدها  عديدة 
االآخرين.  من  القريبة  اأ�صبابه  منهم  ولكّل  الف�صيل 
رم�صان  يف  "العمرة  عبا�ض:  عدنان  االأكادميي  يقول 
هي الفر�صة االأف�صل يل الإم�صاء ال�صهر خارج العراق 
عادة. هناك فر�صة للتعبد اأكرث وللطماأنينة ف�صاًل عن 
اأّن  م�صاعفة االأجر بف�صل املكان والزمان، خ�صو�صًا 
االإج��ازة  يف  حّل  ال�صابقة  االأع��وام  يف  رم�صان  �صهر 
من  اأمتكن  ال  فرمبا  لل�صفر،  دفعني  ما  وهذا  ال�صيفية 
خالل  رم�صان  حّل  ما  اإذا  املقبلة  االأع��وام  يف  ذلك 
ال�صفر  اأهمية  على  عبا�ض  يوؤكد  الدرا�صي".  املو�صم 
لالأجواء  نظراً  العراق  خ��ارج  رم�صان  �صهر  لق�صاء 
نتيجة  العراقية  املدن  اإليها  تفتقر  التي  الروحانية 
بعد  خ�صو�صًا  امل��دن،  وتدمري  واحل��روب  ال�رشاعات 
�صيطرته.  من  املدن  وحترير  "داع�ض"  تنظيم  مرحلة 
تختفي،  رم�صان  �صهر  نكهة  من  جعلت  االأ�صباب  تلك 
العمرة  اإىل  ال��ذه��اب  على  اأ����رّش  ل��ذل��ك  ي��ق��ول،  كما 
ال�صرتجاع روحانية االأجواء التي فقدها والتزود من 

عائلية  اإجازة  اأم�صي  عام  كّل  "يف  ال�صهر.  هذا  ف�صل 
الدياىل  وفاء  الرتبوية  امل�رشفة  تقول  البالد"  خارج 
يف  التجمع  ذلك  يكون  اأن  نختار  ما  "غالبًا  ت�صيف: 
�صهر رم�صان لق�صاء عطلة �صيفية واإجازة رم�صانية 
مع اأبنائي ملكافاأتهم على ما اأجنزوا خالل العام. يف 
وهذا  تركيا  يف  رم�صان  �صهر  اأم�صينا  االأع��وام  اأحد 
انق�صاء  بعد  م�رش  وجهتنا  تكون  اأن  اخرتنا  العام 
ال�صهر  اأي��ام  بقية  هناك  �صنم�صي  االأوائ���ل.  الع�رشة 
رم�صان  يف  �صفرنا  "�صبب  الديايل:  تتابع  والعيد". 
االأجواء  وتغيري  الطاقة  جتديد  اإىل  العائلة  حاجة  هو 
بلدنا،  يف  ال�صعبة  واالقت�صادية  وال�صيا�صية  االأمنية 
يف  ل�صفرنا  �صهريًا  مبلغًا  نخ�ص�ض  كبرية.  فاملعاناة 
اأي�صًا". ت�صري  رم�صان. ورمبا ن�صافر يف غري رم�صان 
اإىل اأّن من يعي�ض يف العراق يحتاج اإىل تغيري االأجواء 
والتحمل:  اال�صتمرارية  من  يتمكن  حتى  به  املحيطة 
"الأّننا كعراقيني حرمنا من ال�صفر طوال اأعوام عديدة 
خالل �صنوات احل�صار االقت�صادي على البالد وهذا ما 
بالعطلة  واال�صتمتاع  بحرية  لل�صفر  متعط�صني  جعلنا 
وباالأجواء املمتعة والطقو�ض الرم�صانية التي اختفت 
يف العراق منذ ب�صع �صنوات". من جهتها، تقول ال�صيدة 
فيحاء املوظفة يف �رشكة يف القطاع اخلا�ض "اأ�صبح 

ال�صفر ملجاأ كثري من العراقيني وهو ال �صك ميثل متعة 
ال�صعوب  ع��ادات  على  للتعرف  رم�صان  يف  كبرية 
اأن  نف�صل  وعائلتي  اأن��ا  ال�صهر.  ه��ذا  خ��الل  االأخ��رى 
اأيامًا من �صهر رم�صان خارج العراق، وغالبًا  من�صي 
ما نختار الن�صف الثاين مع العيد. الطق�ض يف العراق 
كثرية  ترفيهية  خيارات  ال  العيد  اأيام  ويف  جداً،  حار 
اأمام العائلة للتمتع بتلك االأيام، لذلك نختار ال�صفر". 
بدوره، يقول مدير اإحدى �رشكات ال�صفر وال�صياحة، اأثري 
عبد اهلل، اإّن الكثري من العراقيني يختارون ال�صفر خالل 
اإىل  اإما  حزيران  يونيو/  بداية  منذ  ال�صيفية  االإجازة 
اإقليم كرد�صتان، اأو خارج البالد، لال�صتجمام وتنا�صي 
حرارة اجلو وانقطاع الكهرباء. ي�صيف اأن ال�صفر �صيفًا 
كان �صائعًا يف العراق يف �صبعينيات القرن املا�صي، 
ومع متكن كثري من النا�ض من ذلك اإثر حت�صن ظروفهم 
هناك  لكن  اأك��رث،  امل�صافرين  عدد  اأ�صبح  املعي�صية 
على  احل�صول  مثل  ال�صفر  من  العراقيني  متنع  عوائق 
اإذ يقت�رش االأمر على دول حمدودة، فتح�رش  تاأ�صرية، 
ولبنان  و�صورية  واي���ران  تركيا  بني  ما  الوجهات 
وم�رش وبع�ض الدول االأخرى، لكن يف رم�صان غالبًا 
وتغيري  العمرة  الأداء  ال�صعودية  امل�صافرون  يختار  ما 

االأجواء، اأو م�رش وتركيا خ�صو�صًا اإ�صطنبول. 

االخ��رى،  العربية  ال��دول  جانب  اىل  العراق،  يف 
ي�صكل �صهر رم�صان املبارك مع خرياته وميزاته 
من  للكثري  بالن�صبة  ال���رزق  م�صدر  االمي��ان��ي��ة، 
احيانا  يت�صبب  انه  املهن، ال  ا�صحاب  النا�ض من 
بانح�صار مهن اخرى ب�صكل موؤقت، يف هذا التقرير  
رم�صان  �صهر  يف  الرائجة  املهن  على   �صنتعرف 
وكذلك املهن التي قد تعاين �صيئا منن االنح�صار 

وقلة الطلب.
احللويات

�صهر  يف  عليها  الطلب  يكرث  التي  االأ�صياء  من 
من  تناولها  يعتر  التي  احللويات  هي  رم�صان 
وكما  العراق،  يف  الرائجة  الرم�صانية  الطقو�ض 
هو معروف احللويات تعو�ض ال�صائم الكثري من 

الطاقة التي يفقدها اثناء �صاعات ال�صوم.
)حلويات  ك��رب��الء  يف  احل��ل��وي��ات  اأ�صهر  وم��ن   
)حلويات  ب��غ��داد   ويف  ال�صهرية،  ال�صكرجي( 
اأ�صبحت  احللويات  ان  القول  وميكن  اخلا�صكي(، 
وتناولها  الكرمي  رم�صان  �صهر  يف  ل�صيقة  �صفة 
احللويات  انواع  عن  اما  رم�صاين،  طق�ض  اأ�صبح 
التي فهناك انواع كثرية مثل )البقالوة والزالبية 
وال��ك��ي��ك وال��رم��ة وال��د���رش وان����واع ك��ث��رية من 
املعجنات( وبالن�صبة الأ�صعارها فهي غري خمتلفة 
وقبل  رم�صان  �صهر  يف  اال�صعار  نف�ض  الأن��ه��ا 

رم�صان.
 باعة الفواني�ض

على  ويطلق  رم�صان،  ب�صهر  الفانو�ض  ارتبط   
رم�صان.  فانو�ض  ومناذجه  ت�صميماته  بع�ض 
وا�صتخدامه  الفانو�ض  رمزية  تعود  وتاريخيًا 
م�رش،  يف  الفاطمي  العهد  اإىل  الكرمي  ال�صهر  يف 

حاملني  الهالل  لروؤية  يخرجون  اخللفاء  كان  اإذ 
بقدوم  املرحبة  االأنا�صيد  وين�صدون  الفواني�ض، 
التجارة حتى يومنا هذا،.  رم�صان. وتزدهر هذه 
ال�صعبية  املناطق  يف  واملتاجر  املحال  وتكتظ 
الفواني�ض  ل�����رشاء  ي��ت��واف��دون  ال��ذي��ن  بالنا�ض 
ال�صهر.  بداية  مع  املختلفة  واألوانها  باأ�صكالها 
الفواني�ض  انت�رشت عادة �رشاء  الوقت،  ومع مرور 
يف عدد من الدول العربية. وكذلك الزينة اخلا�صة 
اأب��واب  على  ال�صوارع  يف  تعلق  التي  برم�صان 
وم�صدر  املو�صمية  التجارة  من  تعتر  املنازل، 

ربح خالل فرتة ب�صيطة.
امل�رشوبات الرم�صانية

التمر الهندي، قمر الدين، النومي، اللنب، وغريها 
ال�صهر  يف  مبذاقها  ن�صتمتع  التي  امل�رشوبات  من 
الرم�صانية  املوائد  على  مكانتها  تاأخذ  الف�صيل، 
ولدى الباعة املتخ�ص�صني بها، خ�صو�صًا يف هذه 

الفرتة من العام.
يتمركز  العراقية  املحافظات  م��ن  كثري  ويف 
ال�صباب يف ال�صوارع وال�صاحات العامة لبيع هذه 
الطلب عليها قبل حلول  امل�رشوبات والتي يزداد 
الباعة  من  العديد  وبح�صب  املغرب.  اأذان  موعد 
لبيع  الكرمي  ال�صهر  ينتظرون  فاإنهم  املتجولني، 
املنازل.  يف  يدويًا  حت�رّش  التي  امل�رشوبات  هذه 
املارة.  جتذب  مزرك�صة  عربات  يف  ويعر�صونها 
وال تكاد تخلو اأي �صاحة �صعبية يف بغداد عا�صمة 
عربية، من هوؤالء الباعة. وي�صعى اأ�صحاب املحال 
املتخ�ص�صة ببيع الع�صائر اإىل طرح هذه االأنواع 
االإقبال  زيادة  نظر  الرم�صانية  امل�رشوبات  من 

عليها.
املواد الغذائية

االأ���ص��واق  ت�صهد  امل��ب��ارك،  رم�صان  حلول  م��ع 

الغذائية،  املواد  �رشاء  على  وا�صعًا  اقبااًل  املحلية 
الف�صيل  ال�صهر  قبل  العراقية  العائلة  داأب��ت  اذ 
حتتاجه  ما  و���رشاء  لالأ�صواق،  النزول  اىل  باأيام 
وت�صّجل  الف�صيل.  ال�صهر  خ��الل  متطلبات  من 
حمال بيع املواد الغذائية ارتفاعا من�صوبا يف بيع 
البقوليات ف�صال عن الع�صائر واالألبان واللحوم، 
ال�صهر  ي�صبق  الذي  اال�صبوع  االأ�صواق يف  تكتظ  اذ 
بغداد  العا�صمة  و�صط  يف  باملتب�صعني  الف�صيل 
للمواد  ال�صورجة  اأ���ص��واق  وكذلك  واملحافظات 

الغذائية.
مهن تنح�رش

ال�صهر  هذا  املهن خالل  الكثري من  تنتع�ض  مثلما 
الف�صيل والذي هو �صهر خري وبركة وتزدهر، فان 
منها  نوعما  وتتوقف  ت�صمحل  املهن  من  هناك 
من  الكثري  يعزف  التي  االأ�صماك  بيع  مهنة  مثال 
اىل  يعود  وهذا  و�رشائها،  تناولها  ال�صائمني عن 
ارتفاع  اىل  اإ�صافة  ال�صمك  ي�صببه  الذي  العط�ض 
يلجاأ  لذلك  العراق،  يف  العالية  احل��رارة  درج��ات 
ال�صائم اىل تناول اأطعمة اأخرى بديلة. وهذا يعني 
والتي  ال�صهر  هذا  يف  ال�صمك  بيع  مهنة  انح�صار 

غالبا ما تكون هي امل�صدر الوحيد ملعي�صتهم.
�صبه  ب�صكل  تتوقف  التي  االأخ���رى  املهن  وم��ن 
يقوم  اذ  البناء،  يف  العمل  مهنة  العراق،  يف  تام 
بالتوقف  احليوي  القطاع  هذا  يف  العاملني  اأكرث 
جهدا  يتطلب  الذي  ال�صوم  مع  ال�صيما  العمل  عن 
و�صرا كبريين والتوقف عن االأكل وال�رشب الذي 

اليتنا�صب مع هذا العمل ال�صاق.
يف  ليال  بالعمل  العمال  بع�ض  مايقوم  وغالبا 
�صهر رم�صان جتنبا الأ�صعة ال�صم�ض احلارقة نهارا، 
ب�صورة  العمل  موا�صلة  على  قدرتهم  ول��زي��ادة 

متوا�صلة ودون متاعب. 
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ابو علي ، رجل كبير في السن 

، معيل لعائلة تكونت من ام 

ُمجهدة واربع اطفال ،بدى اكبرهم 

ال يتجاوز الخمسة عشر عامًا، 

تتساقط دموعه على حياتهم 

التي تتوسط الموتى ، واطفال 

مصابين بالذعر والخوف صباحًا 

وكوابيس ال تفارقهم مساءاً، 

وثعابين وعقارب  تحوم حولهم 

كل ليلة.

بيت او باألحرى )سرداب(  ابو علي 

يقع  في مقبرة النجف العمالقة 

التي ال صمت فيها ،


