
امل�صاري��ع ال�صغرية مثل املطاعم املتنقلة وغريها 
ع�ص��ب االقت�صاد يف بلدان الع��امل  �صباب تخرجوا 
يف اجلامع��ات العراقية وعجزوا عن احل�صول على 
وظيف��ة تنا�ص��ب موؤهالته��م، لكنه��م مل ي�صت�صلم��وا 
لفك��رة انتظ��ار الوظيف��ة احلكومي��ة يف بل��د يعاين 
م��ن تق�ص��ف اقت�صادي وتف�ص��ي الف�ص��اد، فتوجهوا 
اثبت��ت جناحه��ا وحقق��ت  اىل م�صاري��ع �صغ��رية 
لهم ارباح��ا، جعلته��م يفكرون مب�صاري��ع جتارية 
اأو�ص��ع، البداي��ات دائم��ا �صعبة لن�صتم��ع اىل ق�صة 
كفاحه��م. ي�ص��ع ال�صقيق��ان اأحمد وعل��ي ال�صالح، 
اللم�ص��ات االأخ��رية عل��ى مطعمهم��ا اجلدي��د الذي 
“ي�صري” املطعم املتحرك لي�س �صوى �صيارة كبرية 
نوع��ا ما، مفتوحة م��ن عدة جوان��ب، ويف داخلها 
مطب��خ �صغ��ري، فيم��ا تو�ص��ع الكرا�ص��ي املوؤقت��ة 
عل��ى الر�صي��ف. يج��وب ال�صاب��ان اأه��م ال�ص��وارع 
واملفرتقات يف بغداد، من خالل العجلة، ويقدمان 
“الهمربك��ر”،  مث��ل  معروف��ة،  �رسيع��ة  وجب��ات 

“الفالقل” و”الك�س”. 

م�رسوع ما بعد التخرج
يقول ال�صقي��ق االأكرب اأحمد )27 عام��ا( اإن “ياأ�صه 
م��ن احل�صول عل��ى وظيف��ة حكومية بع��د تخرجه 
يف كلي��ة االدارة واالقت�ص��اد، كان الدافع الرئي�س 

للتفكري يف م�رسوع املطعم الدوار”.
اأ�ص��ار اأحم��د وه��و يقلب قطع��ة حلم عل��ى ال�صفيح 
ال�صاخن، اىل اأن الفكرة بداأت تن�صج منذ عام، لكنه 
مل يك��ن ميلك املال لتحقيقها. يقول ال�صقيق االآخر، 
اأن��ه مل يتقب��ل يف البداي��ة فك��رة املطع��م املتنقل، 
لك��ن الظ��روف فر�صته��ا، ف��كان علي��ه التاأقلم مع 
العم��ل اجلديد والتفكري يف حت�صري الوجبات داخل 
“املطع��م” برغم �صغ��ره، مقارنة م��ع الكثري من 
املطاع��م التقليدية العاملة يف بغ��داد. علي تخرج 
حديثا يف كلي��ة الزراعة، ومل يجد وظيفة ك�صقيقه، 
وي�صيف: “جل��اأت للعمل يف الكث��ري من املجاالت 
املختلفة، كاملطاعم والبناء، من اأجل توفري املال 
ال��الزم الحتياجات��ي، حت��ى جاءت فك��رة املطعم 
املتنقل”. لتحقيق حل��م ال�صقيقني، تطلب احل�صول 

ملي��ون   12 يق��ارب  )م��ا  دوالر  االف   10 عل��ى 
دينار( ل�رساء ال�صيارة وباقي امل�صتلزمات. ويقول: 
»ح�صلن��ا على املبلغ م��ن اأحد اأقاربن��ا الذي طلب 
م�صاركتن��ا يف املطعم، حلني �ص��داد املبلغ. ويطمح 
ال�صقيقان اإىل اأن ت�صاعدهما الظروف واالإمكانيات 
املادي��ة خالل الفرتة املقبلة، م��ن اأجل العمل على 
اإن�ص��اء �صل�صل��ة من املطاع��م املتنقل��ة يف خمتلف 
املدن املوج��ودة، واإن�صاء مطعم تقليدي اإىل جانب 
العم��ل  املطاع��م املتنقل��ة. ودفع��ت احلاج��ة اىل 
وانح�صار فر�س تعيني عدداً من ال�صباب اخلريجني 
اىل ابت��كار طرق جديدة للعي�س، وفيما حّولوا عدداً 
م��ن عجالت احلافل��ة اىل مطاعم جّوال��ة تقّدم من 
خاللها املاأك��والت ال�صعبية باأ�صعار منا�صبة، فيما 
قالت ال�صلط��ات املحلية يف العا�صم��ة اأنها ت�صاند 
ه��ذه امل�صاري��ع، مرجحة الأع��داد مماثل��ة لت�صغيل 

العاطلني عن العمل.
اللجوء اىل كرفان!

اىل ذل��ك ق��رر �صاب اآخر يف اواخ��ر الع�رسينات من 
العم��ر اأن يحول �صيارته اىل »مطعم متنقل« بعد اأن 

جرب عدة اأعمال انتهت بالف�صل.
فاروق حممد، 29 عاما، كان قد حاول اللجوء اىل 
اأوروب��ا قبل عام��ني، لكنه بقي عالق��ا يف اليونان 
ومل ي�صتط��ع اكمال طريقه اىل النم�ص��ا. ال�صاب بعد 
اأن نف��ذت اأموال��ه عاد من جدي��د اىل العراق. وكان 
ق��د تخرج قب��ل �صنوات يف كلية العل��وم ال�صيا�صية، 
ومل يح�صل على عمل. حممد يقول، عملت يف حمال 
جتاري��ة خمتلفة، ويف املطاعم، ثم قررت اأن يكون 

يل مطعمي اخلا�س.
 ا�صط��دم ال�صاب بالتكاليف العالية التي يحتاجها 
ال�صتئج��ار مطعم، وو�صع الديك��ورات والطاوالت، 
فبحث عن ح��ل اآخر. ان اأعمل عل��ى ب�صطية افرت�س 
به��ا االأر���س يف اح��دى االأ�ص��واق ال�صعبي��ة، اإال اأن 
اأمان��ة بغداد منعت��ه اأ�صوة بغريه م��ن املتجاوزين 
عل��ى اأر�صف��ة ال�ص��وارع ،وي�صيف، ق��ررت اأن اأبيع 
الطع��ام بطريق��ة متنقل��ة ودر�ص��ت االحتياج��ات 

فوجدتها تتطلب توفر �صيارة نقل. 
حت��دث حمم��د مع ابن عم��ه، ال��ذي كان لديه قدرة 
مادي��ة عل��ى م�صاعدت��ه، فواف��ق االأخ��ري. ويعر�س 
دج��اج  )�صكال��وب  املتنق��ل  مطعم��ه  يف  ال�ص��اب 
ودج��اج م�صح��ب وكب��دة وبطاطا ج��اب وعراي�س( 
ف�ص��ال ع��ن امل�رسوب��ات الغازي��ة وقن��اين امل��اء 
املعدني��ة، م�ص��ريا ،زبائن��ه كث��ريا م��ا يت�صلون به 
ع��ن طريق هات��ف خ�ص�صه لعمل املطع��م املتنقل 
فيطلبون ما يريدون من طعام، اأقوم باإي�صاله لهم. 
وبداأ »حممد« بك�ص��ب زبائن خمتلفني، من ال�رسطة 
واجلي�س واملنت�صب��ني يف ال�صيطرات االأمنية، حيث 

مير من خاللهم من دون اعرتا�س.
ماأكوالت ف�صائية!

اأم��ا »ماأك��والت اورانو���س« هو اال�صم ال��ذي اأطلقه 
خل��دون كرمي، عل��ى مطعمه ال�صغ��ري واملتنقل يف 
بغداد، يقدم خالله لزبائنه خمتلف اأنواع الوجبات 

ال�رسيعة.

ق��ال ك��رمي )24 عاما(،اأعاين ظرفًا مادي��ًا �صعبًا، 
ف�ص��ال عن انن��ي املعيل الوحي��د لعائلة مكونة من 
خم�ص��ة اأفراد بال اأب، لكن تلك املعاناة كانت �صببًا 
لنجاح��ي، ومتكني من اإط��الق م�رسوعي اخلا�س، 
م�صتط��رداً بالق��ول، هوايت��ي املف�صلة ه��ي الطبخ، 

لذلك خطرت بذهني فكرة املطعم املتنقل.
واأ�ص��اف، فاحت��ت جاري بفك��رة امل���رسوع وقرر 
اأن ي�صاركن��ي يف تنفي��ذه، فقمن��ا ب���رساء كرف��ان 
�صغ��ري، بادرن��ا اإىل تقطيعه واإع��ادة ت�صميمه من 
الداخل، كما اأ�صفنا اإىل الكرفان م�صتلزمات الطبخ، 
ليتنا�ص��ب م��ع م�رسوعن��ا، الفت��ًا اإىل اأن ع��دداً من 
اأ�صدقائ��ه �صجع��وه و�صاعدوه يف تنفي��ذ م�رسوعه. 
واأ�صي��ف للكرف��ان عجالت وربط ب�صي��ارة ليتمكن 
ال�ص��اب م��ن نقل��ه م��ن م��كان اإىل اآخر، فيم��ا ظهر 
�صكل��ه النهائي ب�ص��ورة لطيفة، بع��د اأن طبع عليه 
م��ن اخلارج �ص��ور الطع��ام. وح��ول �صب��ب ت�صمية 
مطعم��ه ب�)اأورانو���س( على نف�س ا�ص��م احد كواكب 
املجموعة ال�صم�صية يق��ول اإنه يعود لتخ�ص�صه يف 

عل��م االأر�س »اجليولوجيا« ال��ذي مل ي�صمن له يف 
النهاية وظيفة غري هذا الكرفان.

واأ�صبح مطعم ال�صاب كرمي ي�صهد اأقباال متزايدا من 
الزبائ��ن الذين �صمعناه��م يتحدثون ب�صكل ايجابي 
ع��ن الوجبات التي يقدمها املطعم املتنقل ومعظم 
الوجب��ات التي يقدمها املطع��م يتم حتديدها �صلفا 
يف �صفح��ة ك��رمي عل��ى في�صب��وك، حي��ث يعر���س 
الزبائن املتفاعلون مع �صفحته اقرتاحات لبع�س 
املاأك��والت، وب��دوره يق��وم ه��و باأع��داده ح�ص��ب 

الطلبات.
وعن طم��وح كرمي يف امل�صتقبل، ق��ال، لدي الكثري 
م��ن االأحالم اأري��د اأن اأحققها، فاالآن قد متكنت من 
ايج��اد م���رسوع عمل خا���س ب��ي، ويف امل�صتقبل 
اأريد اأن تكون يل جمموعة من املطاعم، فقد ن�صيت 
اجليولوجي��ا، وبذل��ك حتول��ت اآمال ال�صب��اب الذين 
تخرج��وا حديثا من اجلامعة، اىل العمل يف الطعام 
ب��دال من البحث يف الفلك واأ�رسار النجوم، وي�صيف 
قائال: "ال ميكننا البقاء يف انتظار الوظيفة، البالد 

متر باأزمة مالية وعلينا اإيجاد البدائل".
كيف ندعم تلك امل�صاريع؟

الباح��ث االقت�ص��ادي عل��ي وادي  ب��دوره اعت��رب 
املتنقل��ة«  »املطاع��م  مث��ل  ال�صغ��رية  امل�صاري��ع 
وغريه��ا ع�صب االقت�صاد يف بل��دان العامل ويقول 
وادي يف حدي��ث ان��ه وفق خ��رباء االقت�ص��اد فاإن 
اأي دول��ة حتر�س على منو اقت�صاده��ا وازدهاره، 
تتج��ه اإىل دعم هذه امل�صاريع، وحتفز ال�صباب على 
املب��ادرة اىل تاأ�صي�صه��ا وخو���س التج��ارب فيها 
وي�صي��ف: »ان تل��ك امل�صاريع تك��ون منا�صبة ملن 
لي�س لدي��ه راأ�صمال، اإذ با�صتطاعت��ه االقرتا�س، اأو 
تق�صيط مبل��غ ل�رساء الكرف��ان اأو احلافلة املتنقلة، 
وبع���س االأدوات الالزم��ة لال�صتخ��دام والطه��و.« 
ويب��ني وادي ان ه��ذه املهن��ة تتمي��ز ع��ن غريه��ا 
م��ن امل�صاريع ال�صغرية االأخرى، ب��� �صهولة التنقل 
م��ن مكان اإىل اآخر، تبع��ًا الأمكنة الزبائن، »فاأينما 
كان��وا حت�رس �صي��ارة املطع��م املتنق��ل، �صواء يف 

املناطق الرتفيهية، اأم يف االأماكن التجارية«.

 
 حت��ّول فه��د �صاحب ناي��ف –25 عام��ًا- اإىل 
منق��ذ ل��الأرواح بع��د اأن كاد يفق��د حيات��ه اإث��ر 
تعّر�صه للدغة اأفعى كوبرا يف ق�صاء �صيد دخيل 
بالنا�رسي��ة خ��الل اأداء تدريبات��ه يف مع�صك��ر 

�رسطة النجدة.
  مل يتوق��ع رج��ل االأم��ن اأن ينج��و م��ن اللدغ��ة 
القاتل��ة مثلما مل يتخّي��ل اأن االأفعى التي لدغته 
�صتم��وت يف اللحظة نف�صها ب�صورة غريبة، كما 
مل يخط��ر بباله اأن دمه �صي�صب��ح ترياقًا لعالج 

العديد من �صحايا االأفاعي.
 )اأب��و حّية( كما بات ُيكّنى اأنق��ذ حياة عدٍد من 
�صحايا لدغات االأفاعي خالل االأ�صهر املا�صية 
ع��رب التربع له��م بدمه، م��ع ما يب��دو عليه من 

نحول و�صحوب.
  يقول ،اأ�صابتني االأفعى  باأربع لدغات وماتت 
مبا���رسة الأن دم��ي اأ�صب��ح م�ص��ال عالجيا يف 
اللحظ��ة نف�صه��ا بح�ص��ب ما اخربين ب��ه االأطباء 
للم�صت�صف��ى  اإثره��ا  نقل��ت  حي��ث  املعاجل��ون، 
وج�ص��دي يع��اين من نزي��ف ع��ام و�صعوبة يف 
التنف�س وفقدان الروؤيا وبعد �صفائي عانيت من 
م�صكلة �صع��ف الب�رس وا�صطررت للمعاجلة يف 

م�صت�صفى ابن الهيثم يف العا�صمة بغداد.
  نايف متكن من اإنقاذ )11( م�صابا منهم ت�صع 
ن�ص��اء، لكنه منع من تن��اول اللح��وم باأنواعها 
لتداعياته��ا على جه��ازه اله�صم��ي االأمر الذي 
اأ�صعف بنيته اجل�صدية حي��ث توؤرقه الهواج�س، 
يق��ول "احت��اج للدعم، لكن��ي اأخ�ص��ى اأال ت�صتمر 
اجلهات احلكومية يف تق��دمي العالج يل فاأنا ال 

اأزال اأعاين �صعفًا �صديداً".
  وي�صّج��ل ق�ص��اء �صيد دخي��ل )25 كلم( جنوب 
�رسق حمافظة ذي قار اإ�صابات م�صتمرة بلدغة 
االأفع��ى التي باتت تعرف ب��ني النا�س ب� )اأفعى 
�صّي��د دخي��ل( التي ي��رتاوح طولها ب��ني )30 - 
100( �ص��م وهي نوعان االأول الكوبرا القاتلة، 
والن��وع الث��اين يع��رف ب��� )اأم ال�صلي��ب( ن�صبة 
خلطوط مبقدم��ة راأ�صها ت�صبه ال�صليب، وتبي�س 
ب��ني )5-4( بي�ص��ات ويف كل بي�ص��ة �صت��ون 

اأفعى �صغرية تخرج باأعداد هائلة.
  ويطل��ق ال�ص��كان عل��ى ه��ذه االأفاع��ي ت�صمية 
اأعدادها م��ع ارتفاع  "ال�صب��ح القاتل" وت��زداد 
درج��ات احل��رارة يف مو�ص��م ال�صي��ف وانتهاء 
املزارعني من مو�صم احل�صاد، وت�صجل املناطق 
القروي��ة اأكرث االإ�صاب��ات وخ�صو�صا يف فرتات 

اللي��ل املظل��م حيث يتنق��ل النا���س يف احلقول 
ويتبادلون الزيارات وقد تظهر يف غرف نومهم 

اأحيانا.
  جتولنا يف ق�صاء �صيد دخيل الذي ي�صم )70( 
األ��ف ن�صمة و�صمعن��ا حكايات موؤمل��ة الأهاليها 
ف��ال ي��كاد اأن يخل��و من��زل م��ن ق�صة م��ع تلك 

االأفاعي.
 يق��ول اأم��ني ال�صه��الين )24 عام��ا( م��ن قرية 
)اآل جمع��ة( اإن منطقت��ه �صجل��ت اأكرث من �صتني 
اإ�صاب��ة وهناك من لق��ي حتفه ب�صبب ذلك. وهو 
�صخ�صي��ًا تعر�س للدغ��ة اأفع��ى يف ني�صان قبل 

�صنتني اأثناء عمله يف مزرعتهم.
 احلادثة م��ا زالت حّية يف ذاكرته وهو يرويها 
"كن��ت اعمل يف املزرعة ويف وقت ا�صرتاحتي 

وخ��الل جلو�صي لدغتن��ي االأفعى بي��دي، حيث 
نال��ت مني اللعينة يف غفل��ة مني اإذ عانيت من 
�صع��ف يف الروؤي��ة ونزي��ف داخل��ي وخارج��ي 

�صديد وكذلك يف اجلهاز البويل".
  اأم��ا قري��ة )اآل ب��و جن��ح( على طري��ق الق�صاء 
القدمي ف�صجلت اإ�صاب��ات عديدة بلدغة االأفاعي 
اأبرزه��ا وفّيات ب��ني االأطفال باأعم��ار خمتلفة 
كانت اآخرها الطفلة ن��ور م�صتاق وعمرها اأربع 
�صنوات، اإذ ع�صتها اأفعى عندما كانت تلعب يف 
احلقل القريب من منزلها، يقول عمها عبد االإله 
جب��ار "مل ي�صتطع ج�صده��ا الذابل مقاومة ال�صم 
الفت��ّاك فقد اأنهكها النزيف الذي عانت منه ومل 
ت�صعفه��ا االإج��راءات يف م�صت�صف��ى بن��ت الهدى 

ففارقت احلياة بعد ثالثة اأيام".

 ويع��زو حيدر عزي��ز قائممقام الق�ص��اء ازدياد 
ن�ص��اط االأفاعي اإىل �صحة املياه والت�صّحر الذي 
اأ�صاب املنطقة ، يقول "مت ت�صجيل بني )6-9( 

اإ�صابات �صهريًا خالل مو�صم ال�صيف احلايل".
عزي��ز ال��ذي دع��ا اجله��ات املعني��ة اإىل اإيجاد 
حلول حقيقية ملكافحة االأفاعي قال اإن املركز 
ال�صح��ي الوحي��د يف الق�صاء يفتق��ر لالأم�صال 
العالجي��ة، واأن اغل��ب امل�صاب��ني ينقل��ون اإىل 
مركز املحافظة والذي يبعد )25 كلم( ما ي�صكل 
خطورة على حياته��م ويرهق التنقل عائالتهم 

خالل رحلة العالج التي قد تطول".
  وم��ع �صع��ف اإج��راءات احلكومت��ني املركزية 
واملحلي��ة يف مواجه��ة اجتي��اح االأفاعي قرى 
ق�ص��اء �صي��د دخي��ل، انربى ع��دد م��ن الن�صطاء 

املدنيني اإىل قيادة حمل��ة �صعبية منذ منت�صف 
تل��ك  يف  ال�صاّم��ة  االأفاع��ي  ملكافح��ة   2014

املناطق.
   يق��ول النا�ص��ط ح�ص��ن الطائي "بداأن��ا احلملة 
التطّوعية باإمكان��ات ب�صيطة ومبعدات م�صّنعة 
حملي��ا مت تطويرها مب�صاركة اأهايل ق�صاء �صيد 
دخي��ل، كم��ا متكن��ا م��ن احل�صول عل��ى بع�س 
امل�صتلزمات ال�رسوري��ة كاملا�صكات والكفوف 
واالأحذي��ة الواقية واملنا�ص��ري الكهربائية لقطع 
االأدغ��ال واالأ�صج��ار املتيّب�ص��ة واخل��روج لي��اًل 
حي��ث متّكن��ا م��ن االإم�ص��اك ب��� )370( اأفع��ى 
خمتلفة االأن��واع خالل عام واح��د، فيما زودنا 
خمتربات جامعة ذي قار العلمية باأ�صناف من 
االأفاعي لدرا�صته��ا والتو�صل اإىل حلول جذرية 

ملعاجلتها".
  لكن م�صكلة االأفاعي التي ي�صفها حم�صن عزيز 
مدي��ر دائ��رة البيئة ب��� )الكبرية( تواج��ه بعجز 
مايل، موؤك��دا اأن "الدوائر املعنية مل تتمكن من 
توفري االأم�صال والعالجات الالزمة واملبيدات 
ملكافح��ة االأفاع��ي ب�صبب ع��دم توف��ر االأموال 
الكافية، كما اأن دائرة ال�صحة واجلهات املعنية 
غري قادرة عل��ى اإر�صال مناذج من االأفاعي اإىل 
خ��ارج الع��راق لدرا�صته��ا وحتدي��د العالج��ات 

وطرق املكافحة".
واإزاء ذلك العجز الوا�صح ياأمل املعنيون بحلول 

ف�صل ال�صتاء الذي ت�صبت فيه االأفاعي القاتلة.
 عم��اد عل��ي مدير ق�ص��م وقاي��ة املزروعات يف 
دائ��رة الزراع��ة يق��رتح ا�صتخدام م��واد خا�صة 
ال�صت��اء، مو�صح��ا فكرت��ه  ملكافحته��ا خ��الل 
قائاًل "تدعى امل��ادة بالعجينة املخلوطة حيث 
يج��ري و�صعها عند جحور االأفاعي لتعمل على 

اإبادتها".
 م�صت��دركا اإنه��ا لي�صت عملي��ة مكافحة جذرية 
فه��و يعل��م اأن اأع��داد االأفاع��ي كب��رية وهي يف 

تكاثر م�صتمر وتنت�رس على م�صاحات مرتامية.
  املزارع��ون اأي�ص��ا يرف�ص��ون حم��الت دائ��رة 
الزراعة "الأنهم يخ�صون اأن يعبث اأطفالهم بهذه 

املواد ال�صامة".
  اأع��داد االإ�صاب��ات ارتفعت يف الف��رتة من اآذار 
)مار���س( حت��ى اأيل��ول )�صبتم��رب( اإىل اأكرث من 
)44( حالة، بح�صب )داخل را�صي( ع�صو جمل�س 
حمافظ��ة ذي ق��ار، وه��و رق��م ال ي�صم��ل الكثري 
ل عائالته��م نقلهم  م��ن امل�صابني الذي��ن تف�صّ
اإىل م�صت�صفي��ات  اأو  اإىل امل�صت�صفي��ات االأهلي��ة 

املحافظات املجاورة لتلقي العالج.

بعد فقدان األمل بالتعيين.. شباب يتحدون البطالة بمشاريع صغيرة 

أهالي "سيد دخيل" يشكون.. الصمت الحكومي أزاء األفاعي حول حياتنا الى جحيم

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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 يطارد �شبح �أفعى 
�شّيد دخيل �لأهايل 
و�لفالحني يف قرى 

�لنا�شرية، �إذ ت�شّبب 
�جلفاف و�لت�شحر 

يف �جتياح تلك 
�لأفعى �لأماكن 
�ملاأهولة باأعد�د 

هائلة، و�شحاياها 
من �ل�شغار و�لكبار.
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