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محمد راتب
»الغرابة«، ه��ي الوصف الذي ميك��ن إطالقه على 
نظرات املتابعني حلركة أس��واق امل��واد الغذائية قبيل 
س��اعات م��ن الس��حور االول في رمض��ان املبارك، 
و»الهلع املبالغ فيه« هو اللون الذي مييز الزاحفني إلى 
أبواب اجلمعيات التعاونية واالسواق املركزية في هذه 
الس��اعات االخيرة قبل بدء رمضان، ورغم أن السلع 
ال تزي��د في رمضان على غيره من الش��هور، غير أن 
الثقاف��ة املجتمعية املختلفة عن��ه حركت الناس جلمع 

أكبر قدر ممكن من األطعمة واملأكوالت.
»األنباء« قامت بجولة في بعض األسواق خالل ليلة 
امس، ورصدت ازدحام الش��وارع واكتظاظ األسواق 
باملش��ترين »جتهي��زا للش��هر الفضيل« كم��ا يقول 
البعض، واستش��فت آراء متقاطعة حول ش��راء املواد 
التموينية ف��ي رمضان، فمنهم من يرى في الش��هر 
املبارك فرصة لتواصل األحب��ة واألرحام واجتماعهم 
على موائد اإلفطار والتي تتطلب تنويعا في األصناف، 
ومنهم من يعتبر هذا الش��هر فرصة ذهبية للحد من 
االسراف في األكل، والشعور باآلخرين من احملتاجني، 
والظف��ر باملعان��ي الروحانية التي ش��رع م��ن أجلها 
الصي��ام، كما أن البعض انتقد وبش��دة تالعب بعض 
اجلمعيات التعاونية في األسعار واإلعالن عن عروض 
ومهرجانات وهمية ليس لها من غاية إال اقتناص ما في 
اجليوب واستغالل تزاحم املشترين خالل هذا الشهر، 

وذلك من خالل التحقيق التالي. فإلى التفاصيل:

البداية كانت من أحد أسواق املواد 
الغذائية في محافظة حولي، حيث 
التقينا عددا من املواطنني والوافدين 
الذين اكتظت »عرباناتهم« بألوان 
األطعمة واحللويات والعصائر، 
فأحد هؤالءـ  وهو حســــني عربـ  
يؤكد أن شهر رمضان ال يختلف 
من ناحية جتهيز املواد التموينية 
والغذائية عن بقية الشهور، فاألمر 
بالنسبة له طبيعي 100%، مؤكدا 
أن جميع املــــواد متوفرة، غير أن 
موسم شهر رمضان يتميز بوجود 

سلع خاصة به.
ويضيف أن اخلروج للتسوق 
له متعــــة وطعم خاص قبيل بدء 
الشهر الفضيل، الفتا إلى أن رصد 
ميزانيــــة خاصة لشــــهر رمضان 
الكرمي هو أمر مبالغ به وال داعي له، 
فرمضان هو شهر الصيام والعبادة 
الروحية، وليس شهر  والسعادة 
طعام، ومن اجلميل أن يستشعر 
اإلنســــان األجواء الرمضانية من 
خالل التنويع في بعض األطعمة، 
ولكن من جهة أخرى، فإن اإلفراط 
واملبالغة في املشــــتريات وصنع 
األطعمــــة، ينعكس ســــلبا على 
الناحية االقتصادية  اإلنسان من 
وكذلك الصحيــــة، حيث نرى أن 
الكثير من الناس يصابون في شهر 
رمضان بالتخمة وزيادة الوزن، في 
حني أن املفترض هو التقليل من 
الطعام والسعي لتحسني احلالة 
الصحية خالل الشهر، وقال: أعتقد 
أن هذه ظواهر سلبية انقلبت إلى 
عادة، وغيرت الهدف السامي من 
الصيام، أما نحن واحلمد هلل، فإنا 
وأسرتي أحرص على التوازن سواء 

في رمضان أو غيره.
ويشــــير عرب إلى أن التركيز 
األكبر في شــــهر رمضان يجب أن 
يكون على صيام الروح والتخلص 
من األوزار واألمراض االجتماعية 
واآلثام، فرمضان شهر الصيام عن 
الروح، وفي  اخلطيئة وتطهيــــر 
نفس الوقت شــــهر تطهير البدن 
وكذلك شهر التواصل االجتماعي 

واحملبة.

الشعور باآلخرين

فاطمة محمد ميكس، تؤكد أن 

الشهر، الفتا إلى أن وجود العروض 
التي تقدمها األسواق في رمضان 
يفتح الشهية للتسوق أكثر. ويبرر 
فيصل شراءه للمزيد من السلع بأن 
رمضان شهر تكثر فيه املناسبات 
والوالئــــم بني العائــــالت، كما ان 
رمضان يتميــــز بتنوع األطعمة، 
فقد اعتدنا أن يكون لهذا الشــــهر 

لون خاص.

عودة المدارس

التقيناه  الذي  ـ  بسام اجلميل 
في إحدى اجلمعيات التعاونية ـ 
يؤكد ان موسم شهر رمضان جاء 
متزامنا مــــع قرب عودة املدارس، 
وبالتالي، فإن اجلمعيات واألسواق 
التجارية شهدت هذا االزدحام الكبير 
من الناس، الفتا إلــــى ان الثقافة 
املجتمعيــــة والعادات األســــرية 
رســــخت في أذهاننــــا الهلع إلى 
الغذائية واألطعمة  املواد  شــــراء 
قبل رمضان بيوم واحد، وهذا ما 
يعتبر خطأ، فعندما تتوازن حاجة 
اإلنسان للسلع واملواد التموينية 
مع تسوقه، فإن ذلك سيجعل شهر 
رمضان مثل بقية الشهور ال يزيد 
عليها شــــيئا. ويضيف بسام انه 
الكرمي  يحرص في شهر رمضان 
على التواصل مع األرحام ودعوتهم 
إلى والئم اإلفطار وهذا ما يستدعي 
منه رصد ميزانيــــة خاصة لهذه 
الوالئم، والتي تتطلب تنويعا في 
األطعمة واملشروبات واحللويات. 
ونصح جميع الصائمني باحلرص 
على احلركة وممارســــة رياضة 
الراحة،  إلى  الركون  املشي وعدم 
جتنبا لإلصابة بالتخمة والكسل 
واألمراض التي قد تكثر في رمضان 

مقارنة ببقية اشهر السنة.
أم محمد زوجة بسام، تنصح 
جميع ربات البيوت بعدم التقصير 
في واجباتهن املنزلية جتاه أسرهن 
وأطفالهــــن، وأن يحرصــــن على 
الزيادة فــــي الطاعة والتقرب إلى 

اهلل تعالى.
الفتة إلى ان التخمة قد تكون 
مانعا من حتقيق السعادة الروحية 
التي تنتج عن الصيام، كما أنها قد 
تعيق الصائم عن أداء صالة القيام 

والتراويح بشكل سلس ومريح.

من الضــــروري ان يركز الصائم 
على اخلضروات والفواكه وليس 
التسابق على اللحوم والنشويات 
واحللويــــات، فرمضــــان فرصة 
للخروج بصحة سليمة. ويضيف 
انه يستغل رمضان لتحسني حالته 
الصحيــــة وتخفيف وزنه وعالج 
ارتفاع ضغط الــــدم الذي أصيب 
بــــه، كما أنه أقلع عن التدخني في 
شهر رمضان الفائت وكان فرصة 

ممتازة.

ارتفاع األسعار

فيصل الشمري، انتقد ارتفاع 
األسعار في اجلمعيات التعاونية، 
حيث ان العــــروض التي يقدمها 
القائمــــون علــــى اجلمعيات هي 
عروض وهمية، ويستغلون تزاحم 
الناس في رمضان، فاألسعار تزيد 
في رمضــــان، داعيا إلى أن تكون 
هناك رقابة من قبل وزارة التجارة، 
ومن قبل الناس أيضا للتنبه إلى 
األسعار، فرمضان شهر خير، وما 
تفعله اجلمعيات هو التربح على 
الناس، وقال: لقد اضطررت لرصد 

ميزانية خاصة لهذا الشهر.
ويؤكد فيصل أن بركة شــــهر 
رمضــــان، هي ما يفســــر ازدحام 
األســــواق التجاريــــة قبل وخالل 

وتضيف كفايــــة أنها حترص 
خالل الشــــهر الفضيل على شراء 
أكبر قدر من اخلضراوات والفواكه 
الطازجة والتمر واألسماك، في حني 
أنها تتجنب فــــي صنع أطعمتها 
خالل رمضان اإلكثار من الدهون 
والسمن والزيوت واللحوم احلمراء 

واحللويات والنشويات.
وقالت: أحــــرص على أال تزيد 
ميزانيــــة األطعمــــة خالل شــــهر 
رمضان، ورغم ان سيارتي ستمتلئ 
هذه الليلة بالســــلع الغذائية، إال 
انها حتتوي في معظمها على أهم 
العناصر املفيدة للجســــم، والتي 
تساعدني مع أسرتي على اخلروج 

من رمضان بصحة وعافية.

ال استعداد خاصًا

نادر راضي، من جانبه، يؤكد أنه 
يتعامل مع رمضان بشكل طبيعي 
دون ان يجعل اســــتعدادا خاصا 
للشهر، مستغربا من تزاحم الناس 
على األســــواق، وقال: من املمكن 
تبرير هذا األمر باحلالة النفسية 
التــــي تعتري الصائــــم، حيث ان 
شهيته تنفتح لشــــراء مزيد من 
السلع، الفتا إلى ان كمية الطعام 
تخف في منزله خالل شهر رمضان 
مقارنة ببقية فترات السنة، وقال: 

النشويات والسكريات وقلة  من 
احلركة.

الشويخ

كما كان لـ »األنباء« جولة في 
أحد أســــواق الشــــويخ الغذائية، 
والتقينا فيه أشرف محمد جنيب، 
الذي يــــرى أن الكثير من الناس 
يجعلون همهم األكبر في رمضان 
هو جمع أكبر قدر ممكن من املواد 
الغذائية، في حني أن املفترض أن 
يكون رمضان شهر عبادة، مشيرا 
إلى أن لكل عائلة فكرا خاصا عن 
هذا الشهر من حيث تنويع األطعمة، 
وقال: املسألة ليست بزيادة السلع 
املأكوالت  الغذائية وإمنا بتنويع 
واحلرص على أن تكون مناسبة 
للصحة، والذي يحدث أن بعض 
العائالت تصنع الكثير من الطعام 
ثــــم ترميه في القمامة في وقت ال 
جتد فيه الكثيــــر من العائالت ما 

يسد رمقها.
ويضيف جنيب أن تدافع الناس 
على األســــواق واملتاجر الغذائية 
قبل رمضان وأثناءه يفسر بازدياد 
الوالئم خالل الشــــهر، وهو نوع 
من أنواع صلــــة الرحم، وهذا ما 
يجعل العائلة حتسب حسابا لذلك. 
ولكنه يؤكد أن من غير الضروري 

خاص. وقال: هذا األمر بات عادة 
موروثة عن أجدادنا، ويوضح خلف 
أنه رصــــد ميزانية خاصة باملواد 
الغذائية لشهر رمضان، الفتا إلى أن 
أسعار املواد الغذائية ال تختلف في 
رمضان، ولكن فاتورة الشراء تزيد 

تبعا لزيادة املواد وتنوعها.
ويضيف خلف أنه يسعى إلى 
شراء كم كبير من املواد الغذائية 
قبل دخول الشهر ألن ذلك يريحه 
ويوفــــر عليه الذهــــاب للجمعية 
والسوق بني اليوم واآلخر، حيث 
إن فرص اخلروج للســــوق تقل 

خالل الشهر.

تعويد األبناء على الصيام

أما كفايــــة الرفاعي، فترى أن 
من الضروري في مثل هذه األيام 
احلرص على تعويد األبناء والبنات 
على الصيام وأداء العبادات السيما 
صــــالة التراويح، معتبرة شــــهر 
رمضان فرصة ثمينة جدا، يجب 
أن تســــتغلها املرأة املســــلمة في 
طاعة ربها وليس في ملء بطنها 
وإتخام أســــرتها بأنواع الطعام، 
ومن ثم تعريضهم لإلصابة ببعض 
األمراض بطنها وإتخام أســــرتها 
بأنواع الطعام، ومن ثم تعريضهم 

لإلصابة ببعض األمراض.

رصد ميزانية خاصة لشراء السلع 
في رمضان. الفتا إلى أن األسعار 
في شــــهر رمضان ال تختلف عن 
بقية الشهور، بل على العكس قد 
أكثر في اجلمعيات  جند عروضا 

التعاونية.

لرمضان »طعم خاص«

من جهته يؤكد سعيد خلف أن 
االستعداد لشهر رمضان وتسوق 
األطعمة واملواد الغذائية يختلف 
عن أي شهر آخر، والسبب في ذلك 
جتمع األهالي وكثرة دعوات الطعام، 
مما يتطلب التنويع في األطعمة، 
فشــــهر رمضان له طعــــم ولون 

شهر رمضان لم يتغير بالنسبة 
لها عن الشهور األخرى، ولكنها قد 
تسعى إلى تغيير نوعية األطعمة 
في رمضان حرصا على أن تخرج 
هي وعائلتها من هذا الشهر بصحة 
أفضل، فهي تتجنب شــــراء املواد 
النشــــوية واإلكثار مــــن اللحوم، 
وحترص على اإلكثار من الفواكه 

واخلضراوات.
وتلفت فاطمة إلى أن من الواجب 
على املسلم الشعور باآلخرين الذين 
قد ال يجدون ما يأكلونه في رمضان، 
وليــــس أن يجعل رمضان شــــهر 
اإلكثار من املأكوالت واملشروبات 
واإلفراط في شــــراء السلع فوق 
احلاجة، فهذا يشوه صورة الصائم 
أمام غير املسلمني، حيث إن اآلخرين 
سينظرون لنا في رمضان وكأننا ال 
نفعل شيئا إال التغيير في مواعيد 
تناول الطعام، والنوم في النهار 
واألكل فــــي الليل، كما أن ســــيدة 
املنزل التي جتعل يومها كله في 
صنع الطعام واملكث في املطبخ إمنا 
تضيع وقتها ونهارها، واألفضل أن 

تفكر في دينها وقراءة القرآن.
وتضيف أن الكويت تعاني من 
ارتفاع حاالت الســــمنة والضغط 
والسكري، واألمراض قد تزيد في 
شهر رمضان، بسبب تناول املزيد 


