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تجار يضاعفون أسعار البخور واإلكسسوارات
ــري عىل رشاء  ــة وإقبالها الكب ــابق األرس اليمني ــالف تس بخ
ــة وغريها  ــواد غذائي ــارك من م ــان املب ــهر رمض ــتلزمات ش مس
ــاألكالت الرمضانية  ــتهالكية املرتبطة ب ــتلزمات االس ــن املس م
ــن  ــم األرس م ــدى معظ ــرب ل ــع وتعت ــد املجتم ــادات وتقالي وع
ــم , إال أن هناك إقباًال من نوع  ــهر الكري الرضوريات خالل الش
ــتلزمات ليست رضورية كحاجة ماسة يف رمضان  آخر عىل مس
ــف البعض ممن  ــا لتوصي ــة" وفق ــي  "موضة ديني ــا ه ــدر م بق
ــتطالع , فيما يعتربها آخرون " ُمستحبة  التقيناهم يف هذا االس
ــري أن العاملني يف بيع  ــم".. غ ــهر الكري ــة لروحانية الش وُمكمل
ــة" أو"أداة مكملة  ــا "موض ــون بكونه ــات ال يهتم ــذه املقتني ه
ــم رزق  ــم بأنها بضاعة رائجة يف موس ــادة" بقدر اهتمامه للعب
ــن العمل ..  ــباب العاطلني ع ــرص عمل للكثري من الش ــرت ف وف
ــابح, املصاحف , السجاد , كاسيتات  ِمن هذه املقتنيات " املس
ــاويك ,  ــرآن , املس ــالوة الق ــة وت ــارضات الديني ــيد واملح األناش

البخور والعطورات".
ــتطالع وخرج  ــول هذه الظاهرة أجرت (الثورة) هذا االس ح

بالنتيجة التالية:
ــابح" التي تحتل رواجا كبريا  البداية كانت مع تجارة "املس
ــر الله تعاىل , فما  ــبيح وذك يف رمضان كونها عادة محببة للتس
ــابح منترشين  ــة املس ــى تجد باع ــهر رمضان حت ــل ش أن يح
ــابح زيادة  ــوارع واألحياء , ويقدر باعة وتجار املس بكرثة يف الش
ــبة 80 % عن بقية  ــىل بضاعتهم خالل رمضان بنس ــال ع اإلقب

أيام السنة.
يقول هشام الزيلعي وهو شاب يف الخامسة والعرشين من 
ــهر  ــىل دراجته النارية , عدا ش ــل طوال العام ع ــره انه يعم عم
ــهر شعبان ,حيث   رمضان املبارك واأليام القليلة  األخرية من ش
ــون اإلقبال  ــابح ك ــهر الكريم ببيع املس ــتقبال الش ــرغ الس يتف

يزداد عليها من املواطنني ذكورا وإناثا.
ــابح أكرث ما يكون  ــام فان اإلقبال عىل رشاء املس ووفقا لهش
ــبوع األول من رمضان ولكنه بعد ذلك يقل تدريجيا  خالل األس
ــك عىل االختفاء قبيل عيد الفطر املبارك, موضحا  حتى يوش
انه بداء ببيع املسابح يف "جوالت الشوارع" ولكنه بعد ذلك قام 
ــكل حلقات واحدة فوق األخرى  ــكيل قطع حديد عىل ش بتش
ــوال بها يف  ــهل دفعها والتج ــارات صغرية ليس ــز عىل إط وترتك
ــا تتدىل  ــكالها وألوانه ــف أش ــابح بمختل ــا املس ــوراع بينم الش

عليها.
ــع  ــام لبي ــه هش ــذي خصص ــكان ال ــة للم ــة املقابل يف الجه

ــد دكان صغري ال  ــن , يوج ــاب اليم ــابح يف ب ــه من املس بضاعت
تتجاوز مساحته املرت والنصف عرضا وثالثة أمتار طوال ولكنه 
ــيتات األناشيد واملحارضات  ــابح واملصاحف وكاس ميلء باملس

الدينية.
ــابح  ــه وطلبنا من صاحبه أن يبيعنا إحدى املس اقرتبنا من
ــا بـ"الجملة"  ــع بـ"الحبة" وإنم ــه رفض وقال انه ال يبي , ولكن
ــابح تتدىل من  ــارع واملس ــار بيده إىل فتية يتجولون يف الش وأش

أعناقهم وقال " اذهبوا لرشاء ما تحتاجونه منهم".
ــرية ولكنه  ــئلتنا الكث ــج من أس ــل انه منزع ــدا عىل الرج وب
ــم وتعذر بانشغاله يف تجهيز  حني عرف بأننا صحافيون ابتس
ــمه عمر  ــدد من الباعة املتجولني,, ثم اخربنا أن اس طلبيات لع
عبدالرحمن مهيوب "50عاما" وانه استأجر هذا املحل حديثا 

ليمارس فيه تجارته املوسمية املرتبطة بشهر رمضان املبارك.
ــذ كان مغرتبا يف  ــذا العمل من ــه يمارس ه ــول مهيوب: ان يق
ــن مارس نفس  ــعودية وحني عاد إىل اليم ــة العربية الس اململك
ــابح  ــري الحجم وملئه باملس ــالل رشاء باص صغ ــل من خ العم
ــارع إىل آخر لبيع  ــل به من ش ــيتات والتنق ــف والكاس واملصاح
ــاجد  ــات الصالة يتوقف أمام املس ــة , وخالل أوق ــذه البضاع ه

حيث يقوم بعض املصلني برشاء املسابح أو املصاحف .
ــنوات الثالث األخرية لجأ  ــب مهيوب فانه خالل الس وبحس
ــاك والباعة املتجولني، كما  إىل البيع بالجملة ألصحاب األكش
انه خالل شهر رمضان يقوم بتشغيل عدد من الشباب والفتية 
الباحثني عن عمل وذلك من خالل توزيع املسابح واملصاحف 
ــعار مناسبة وبحيث يستطيعون بيعها بمكسب ال  عليهم بأس

بأس به وكٍل بحسب " شطارته" يف البيع.
ــر مهيوب- بني  ــابح – وفقا للبائع عم ــعار املس وتتفاوت أس
100ريال و700 ريال بالنسبة للمسابح املصنوعة من الخشب 
ــعرها  ــة من الفضة فيصل س ــا تلك املصنوع ــتيك , أم والبالس
ــابح مصنوعة من العقيق يصل  إىل (5 آالف ريال) وهناك مس

سعرها إىل أكرث من عرشين ألف ريال للمسبحة الواحدة.
يف سوق امللح أيضا يقف األخ عبدالرحمن الحزمي بعربيته 

املمتلئة باملصاحف الرشيفة مختلفة األنواع واألحجام .
يقول عبدالرحمن البالغ من العمر "35 عاما ومتزوج ولديه 
ــات الحكومية – َفّضل  5 أطفال " انه موظف يف إحدى املؤسس
ــهر  ــدم ذكرها- وملتزم بعمله ووظيفته طوال العام وخالل ش ع
ــة عمله  رمضان وبعد انتهاء الدوام الثالثة عرصا يذهب ملمارس

الخاص واملتمثل يف بيع املصحف الرشيف.
ــف الرشيف  ــال عىل رشاء املصح ــي أن اإلقب ــد الحزم ويؤك
ــم يقل بعد ذلك  ــالل النصف األول من رمضان ث يكون كثريا خ

ــغال الناس باإلعداد لعيد الفطر املبارك , موضحا بأنه  مع انش
ــه بغرض  ــل بقدر ما يمارس ــن وراء هذا العم ــب كثريا م ال يكس

املساهمة يف نرش كتاب الله وكسب األجر.
ــيتات الدينية هي األخرى تزدهر تجارتها  األرشطة والكاس
ــاب محمد  ــهر الفضيل , ويف هذا يقول الش ــرد حلول الش بمج
ــيتات  ــة لبيع الكاس ــة متحرك ــب عربي ــريي –صاح ــر الق طاه

واألرشطة الدينية: 
ــة الله" وفيه  ــما للرزق و"طلب ــهر رمضان يعترب موس أن ش
ــبه يف أي  ــب أكرث مما يكس ــل الربكة يف البيع والرشاء فيكس تح

شهر آخر .
ــه  وفي ــة  والربك ــة  الرحم ــهر  ش ــان  قائال(رمض ــف  ويضي
ــان  ــف األجر , وعمل اإلنس ــنات ويضاع ــف الله الحس يضاع

ــة ويتضاعف  ــمله الربك ــن الطبيعي أن تش ــادة لذلك م ــو عب ه
ــهر الكريم).. موضحا بأن أكرث  ــب خالل هذا الش األجر واملكس
ــيتات الدينية التي يزداد اإلقبال عليها خالل  األرشطة والكاس

رمضان هي " تالوة القرآن وكذلك التواشيح واألدعية.
ِمن الميالد حتى الممات

إىل جانب ما سبق هناك أيضا البخور والعطورات وهي من 
ــهر رمضان ويزداد اإلقبال عليها  ــتحبة خالل ش األشياء املس

مقارنة ببقية أشهر السنة .
ـــ"أم جميل" التي تعمل يف مجال  ــذا الصدد التقينا ب ويف ه
ــث تعلمت هذه  ــا , حي ــن 20 عام ــذ أكرث م ــور من ــة البخ صناع
ــا بمحافظة حرضموت  ــدة زوجه ــىل يد حماتها وال الصنعة ع

ــا إىل صنعاء اثر كارثة  ــت مع زوجها وأبنائه ــوادي"  ثم قدم "ال
السيول التي رضبت محافظتي حرضموت واملهرة عام 2008م 
ــكل صناعة البخور مصدر دخل مهم لها وألرستها، تقول  ,لتش
ــم الزمان بحبه  ــروف منذ قدي ــعب اليمني مع ــل:" الش أم جمي
ــره" أو "  ــو بيت من "مبخ ــور فال يخل ــور والعط ــه بالبخ وتعلق
ــتجد  مجمر" وإذا بحثت يف عادات وتقاليد املجتمع اليمني س
أن البخور عنرص أسايس لجميع املناسبات .. منها عىل سبيل 
املثال :" األعياد واملناسبات الدينية –املواليد النبوية ورمضان 
ــزاء ويف  ــوالدة أو املوت والع ــبات ال ــك يف مناس ــا – وكذل وغريه
ــدوم الضيوف  ــزواج وحني ق ــبات الخطوبة وال ــراح ومناس األف

وغريها من املناسبات الكثرية واملختلفة"
ــان ويف األعياد الدينية  ــهر رمض مضيفة بالقول :" خالل ش
ــور وخصوصا من قبل  ــال عىل رشاء البخور والعط يزداد اإلقب
ــن طوال  ــب والتزي ــىل التطي ــث يحرصون ع ــن ,حي ــار الس كب
ــبة دينية عظيمة .. أما يف األشهر  ــهر رمضان باعتباره مناس ش
ــل زينتهم خالل  ــون عىل الظهور بأفض ــرى فإنهم يحرص األخ

يوم الجمعة وأثناء الذهاب إىل املساجد ألداء الصالة".
ــا من البخور  ــور أم جميل فان مبيعاته ــا لبائعة البخ ووفق
ــهر رمضان بنسبة 60 % عن بقية أشهر السنة  تزداد خالل ش
وتزداد النسبة مع حلول عيد الفطر املبارك لتصل إىل 100 %.

بنت الصحن
ــاء بالحاج  ــة كان لنا لق ــري بصنعاء القديم ــع الكب يف الجام
ــل أن نتطرق إىل  ــا" وقب ــايض "60عام ــن الق ــري الدي ــرئ أم املق
ــهر  ــتقبال ش ــتعد الس ــألناه : كيف اس ــا الرئيس , س موضوعن

رمضان املبارك؟ 
ــم أردف  ــت الصحن".. ث ــة وبن ــكاً :" بالُرشب ــاب ضاح فأج
ــىل الفروض  ــظ ع ــلم محاف ــخص مس ــه كش ــًال:" الحمدلل قائ
والواجبات الدينية وملتزم بها ويراقب الله يف كل يشء ويرجو 

منه الرحمة واملغفرة , تعترب عندي كل أيام السنة رمضان".
ــان ال يحتاج إىل  ــه " رمض ــري الدين بقول ــاف الحاج أم وأض
استعداد , بل املوت هو من يجب االستعداد له بعمل الطاعات 
ــان وووووإلخ وكذلك  ــالة وأداء الزكاة وصوم رمض ــة الص وإقام
ــيئات وكل ما يغضب الله , سواء يف شهر رمضان  اجتناب الس
ــرق يقترص يف أن  ــهر.. الف ــر أو مايو أو أي ش ــعبان أو يناي أو ش
ــح أبواب  ــه ُتفت ــهور ففي ــائر الش ــة عن س ــان خصوصي لرمض
ــياطني وُتعتق الرقاب  الجنان وُتغلق أبواب النريان وُتصفد الش

وتتضاعف الحسنات".
مسبحة عمرها ربع قرن

ــف  واملصاح ــابح  املس ــع  بي ــارة  تج رواج  ــول  وح

ــهر رمضان يقول القايض :"  ــجاجيد وغريها خالل ش والس
ــاعداً للمؤمن  ــرب عامًال مس ــور  وغريها تعت ــابح والبخ املس
ــر والصالة عىل النبي  ــتغفار وزيادة الذك فيما يخص االس
ــخص  ــي مصاحبة للش ــلم, وه ــه وآله وس ــه علي ــىل الل ص
ــن ال يحمل  ــذا ال يعني أن م ــنة وه ــلم طوال أيام الس املس
ــد أن  ــا اقص ــا وإنم , إطالق ــلم  ــري مس ــرب غ ــبحة يعت مس
املسبحة والسجادة والسواك وغريها موجودة طوال العام 
ــتحبة طوال أيام السنة بما فيها شهر رمضان املبارك  ومس
ــبحة التي يف يدي عمرها 25  ــبيل املثال هذه املس ..عىل س
ــنة ومنذ ذلك الحني  ــنة جلبتها معي من مكة قبل 25 س س
ــان أو غريه ,,  ــواء يف رمض ــي ال تفارقني إال عند املنام س وه
ــف الرشيف موجود يف منزيل من يوم ٌخلقت واقرأه  واملصح
ــي .. هل  ــجادة ورثتها عن والدت ــه ,والس ــا والحمدلل يومي
ــرتي واحدة  ــبحتي قديمة ويجب أن اش ــي هذا أن مس يعن
ــة" .. أو أن  ــاير املوض ــان اس ــوة وجميلة "منش ــرى  حل أخ
سجادتي املهرتئة واملرقعة لم تعد تنفع للصالة عليها؟!! يا 
ــي من أراد أن يعبد الله فان الله موجود يف أي وقت وأي  ُبن
ــبحة  زمان وأي مكان طاهر.. وإخالص العبادة ال يتم باملس
ــب النظيف  ــة وإنما بالقل ــجادة الناعم ــة وال بالس الذهبي
ــد ويحب ألخيه  ــذي ال يحقد وال يكره وال يتآمر وال يحس ال

املؤمن ما يحبه لنفسه".
موضة

ــن قائال:"أنا وأنت وهذا وذاك  ــف الحاج أمري الدي ويضي
ــاب  ــذا الش ــرف إن كان ه ــب وال نع ــم الغي ــع ال نعل والجمي
ــه أن  ــة ويف نيت ــة والرائع ــبحة الجميل ــرتى املس او ذاك اش
ــتغفار والِذكر , أم بغرض التالعب بها   ــتعني بها يف االس يس
ــارع , ولكنني مع أن يعتاد  ــده ولفت أنظار املارة يف الش يف ي
ــا قد ُتذكره  ــبحة ألنها يف لحظة م ــباب عىل حمل املس الش
ــبحانه وتعاىل , وهذا هو رس كون  ــتغفار وذكر الله س باالس

حمل املسابح مستحباً يف رمضان وغريه".
موسم رزق

ــايض حديثه معنا بقوله  ــيخ أمري الدين الق ويختتم الش
ــه فيه جميع  ــة يبارك الل ــهر الخري والربك ــان هو ش :" رمض
ــم رزق لكثري من فئات املجتمع بما فيهم  األعمال وهو موس
ــا , وهذا حكمة  ــابح واملصاحف والبخور وغريه بائعو املس
ــهر  ــاىل وذلك ملا يتطلبه ش ــبحانه وتع ــن الله س ــل م وفض
ــك احتياجات عيد  ــادة يف املرصوفات وكذل ــان من زي رمض
ــا للكثري من األرس خصوصا  ــكل هم الفطر املبارك التي تش

مع غالء األسعار وضيق املعيشة ".

مستغلني قدوم العيد:

الثورة/ عادل بشر


