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غربان روسيا
سالح جّوي من الجوارح إلبعاد الطائر األسود

سامر إلياس

قـــــــــــــــررت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــروســــــيــــــة 
دوالر  ألـــف   600 قــرابــة  تخصيص 
فــــي الــســنــتــن املــقــبــلــتــن مــــن أجـــل 
إبــــعــــاد الـــغـــربـــان عــــن مـــقـــرهـــا، ومــنــعــهــا مــن 
بــاملــبــنــى، وكشفت  األذى  وإلـــحـــاق  ــاج  ــ اإلزعــ
أنــهــا تــنــوي االســتــعــانــة بــعــدد مــن الــصــقــور 
والــبــيــزان والــنــســور بــهــدف إخــافــة الــغــربــان 
وطردها إلى أماكن أخــرى. وكشفت وسائل 
إلـــى منع  الــهــادفــة  إعـــام أن تــمــويــل الحملة 
أســـراب الــغــربــان مــن العيش والــتــكــاثــر فوق 
مــبــنــى الــحــكــومــة والــحــدائــق الــتــابــعــة لــه في 
املــوازنــة  فــي  أدرج  العاصمة موسكو  وســط 
الفيدرالية لعامي 2021 و2021. ومع إشارته 
إلــى أن أســراب الغربان تشكل تهديدًا ألنها 
العامة  بالصحة  مــا يضر  األمـــراض،  تحمل 
لــلــمــواطــنــن، وتـــــؤذي املــســاحــات الــخــضــراء 
أوضح  منها،  التاريخية  وخاصة  واملباني 
الــطــبــيــعــيــة  املــــــــوارد  وزارة  بـــاســـم  مـــتـــحـــدث 
الــروســيــة لصحيفة »إر بــي كــا« أن الحديث 
يــــدور عــن اســتــخــدام أنــجــع الــطــرق العاملية 
ــا بـــــن ثـــاثـــة  ــ ــذا الـــــهـــــدف، وهــــــو شـــــــراء مـ ــهــ لــ
لعدد  تدريبها  مهمة  توكل  وخمسة صقور 
ـــدد عـــلـــى أن  ــن(. وشـــ ــاريــ ــقــ مــــن املــــدربــــن )صــ
الــهــدف هــو إبــعــاد الــطــيــر عــن املــبــنــى وليس 
اصــطــيــادهــا وإبــادتــهــا. وذكـــر أن املصاريف 
بالطيور  البيطرية  العناية  على  ســتــتــوزع 
املنهجي  العلمي  والــدعــم  ونقلها  الجارحة، 

)Getty( تسعى الخطة إلى إخافة الغربان وليس إبادتها
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للعملية. وأثنت الخبيرة في »اتحاد حماية 
الطيور« يلينا شنايدر على خطط الحكومة 
تصريحات  في  وقالت  الصقور،  الستخدام 
الطبيعين  األعــداء  »استخدام  إن  صحافية 
للغربان يعّد خــيــارا مــمــتــازا«، مــشــددة على 
الغربان  »ترهيب  يكون  أن  يجب  الهدف  أن 
ولـــيـــس إبــــادتــــهــــا«. وحــــــذرت مـــن أن »إبـــــادة 
أثـــر عكسي،  فــي  أن تتسبب  يــمــكــن  الــطــيــور 
ألن طيورا برية أخرى يمكن أن تحتل مكان 

الغربان املقتولة«.
ــــي مـــركـــز  ــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــلـــلـــت الـــخـــبـــيـــرة فـ مـ
التنسيق فــي »اتــحــاد حــمــايــة الــطــيــور« من 
ــــى أن »أعــــــداد  خـــطـــر الــــغــــربــــان، وأشــــــــارت إلـ
ــن دون  ــل عـــــام مــ ــي كــ الــــغــــربــــان تـــتـــنـــاقـــص فــ
الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدم الــصــقــور والــبــيــزان. 
وفي السنوات األخيرة، تراجع عددها بنحو 
خــمــس مــــــرات«، مـــشـــددة عــلــى أن »الــغــربــان 
ــرار بــســقــوف املــبــانــي غير  ــ ال يــمــكــنــهــا اإلضــ

املصنوعة من الباستيلن«.
وعـــــــادة مــــا تــخــصــص الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
ــل إبـــعـــاد الــطــيــور عـــن املــواقــع  مــبــالــغ مـــن أجـ
 2016 عــام  وفــي  واالستراتيجية.  الحكومية 
بالونا   432 الروسية  الــدفــاع  وزارة  اشــتــرت 
كبيرا ُرسمت عليها صور لطيور جارحة من 

أجل إخافة الطيور وإبعادها عن املطارات.
أجساما  الشيشانية  السلطات  واستخدمت 
)ميني  بعد  بها عن  طائرة صغيرة يتحكم 
درون( مــن أجـــل إبــعــاد أســــراب الــغــربــان عن 
مطار مدينة غروزني. وبعد حادث اصطدام 

لطائرة مدنية مع أسراب الغربان قرب مطار 
»جوكوفسكي« في 2015، تم شراء 11 جهازا 
املطار ومدرجاته  الغربان من محيط  لطرد 
بــاســتــخــدام تــقــنــيــة األصـــــــوات، كــمــا أطــلــقــت 
إدارة املطار عددا من البالونات العاكسة في 
السماء إلخافة الطيور. ومع انتشار الغربان 
والطيور في شوارع موسكو ودخولها إلى 
املــتــرو إلصاق  إدارة  قـــررت  املــتــرو،  محطات 
صور كبيرة  للصقور والنسور والبوم على 
البوابات الزجاجية في مداخل وردهات 21 
محطة إلبعاد الطيور الصغيرة والتخفيف 

من حوادث اصطدامها بالزجاج الشفاف.
وكـــانـــت مــوســكــو أطــلــقــت حــمــلــة مــنــذ نحو 
الغربان  عشر سنن مــن أجــل تخفيف عــدد 
الطبيعية،  واملحميات  العامة  الحدائق  في 
املحترفن  »الصقارين«  من  لعدد  وسمحت 
بــتــجــريــب مـــهـــاراتـــهـــم فــــي بـــعـــض الـــحـــدائـــق 
ملــواجــهــة »الـــغـــربـــان الــوقــحــة« الــتــي تهاجم 
الـــحـــدائـــق  ــزعــــج رواد  وتــ األخـــــــرى  ــيـــور  ــطـ الـ
ــلـــطـــات املـــديـــنـــة  ــكـــن سـ ــنـــهـــم، لـ بــــاالقــــتــــراب مـ

تراجعت الحقا عن ذلك.
إلبعاد  بالصقور  االستعانة  الحكومة  نية 
الــغــربــان تـــنـــدرج فـــي خــانــة تــجــربــة طويلة 
لــلــقــائــمــن عـــلـــى حـــمـــايـــة أبـــنـــيـــة الــكــرمــلــن 
الباد.  قــادة  الــظــروف لعمل  وتوفير أفضل 
ومــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي، تحرس 
والبيزان  الصقور  باستخدام  خاصة  فرقة 
الــــســــطــــوح املـــطـــلـــيـــة بــــالــــذهــــب فـــــي أبـــنـــيـــة 
وطيور  الغربان  وتمنع  الكرملن  وكنائس 

ــبـــري مـــن نــقــرهــا وتــخــريــبــهــا أو  الـــحـــمـــام الـ
تـــوســـيـــخـــهـــا. ويـــســـتـــخـــدم الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الغربان  الــبــوم إلخــافــة وطــرد  الفرقة طيور 
والـــنـــوارس مــن حــدائــق الــكــرمــلــن، ومنعها 
من بناء أعشاش لها تحت سطوح األبنية. 
ويؤكد حراس الكرملن أن الطيور الجارحة 
تتلقى تدريبات طويلة تركز على أن الهدف 
الــرئــيــس هــو إخــافــة وطـــرد الــغــربــان وليس 
ــات الــكــرمــلــن  ــ ــراسـ ــ افـــتـــراســـهـــا. ولــــجــــأت حـ
فــي املــاضــي إلـــى تخصيص فــرقــة مــن أجــل 
الـــصـــعـــود إلـــــى الـــســـقـــوف وطــــــرد الـــغـــربـــان 
ــنـــاك، بطلب  ومــنــعــهــا مـــن بـــنـــاء أعـــشـــاش هـ
فاديمير  السوفييتية  الــدولــة  مؤسس  مــن 
لــيــنــن، كــمــا ُكـــلـــف بــعــض الــجــنــود بــإطــاق 
الــنــار عليها نــظــرًا إلـــى أنــهــا تــطــرد الطيور 

املغردة وتنشر قاذوراتها في املكان.
السكان  قبل  من  املتواصلة  الشكاوى  لكن 
القادة السوفيات، دفعت  القريبن وبعض 
الحراس إلى ابتكار أساليب جديدة، منها 
إخـــافـــة الــغــربــان عــبــر تــســجــيــات صوتية 
ــذه الــطــيــور  ــاء هــ ــ لــطــيــور جــــارحــــة، لــكــن ذكـ
قلل مــن فعالية هــذه الــوســائــل. ومــنــذ عام 
الخاصة  الــحــراســة  وحـــدة  تشكلت   ،1984
مــن طــيــور الــبــاز والــصــقــور والـــبـــوم وتــعــّد 
الفيدرالي لحماية مقر  الــحــرس  مــن  ا  جــزء
الــقــيــاصــرة والـــقـــادة الــســوفــيــات والــرؤســاء 
الروس حاليا. ومن سخرية القدر أن تمثال 
لينن في وسط مدينة ماغادانسك شرقي 
روســيــا، تحول إلــى مــادة لتهكم وسخرية 
الــــــــروس بـــعـــدمـــا قـــامـــت املـــديـــنـــة بــتــركــيــب 
ــاخ قــطــع حـــديـــديـــة عــلــى رأس وكــتــف  ــيـ أسـ
الغربان،  إبعاد  أجــل  من  الشيوعي  الزعيم 
والــتــقــلــيــل مــن الــحــاجــة إلـــى غــســل التمثال 
مــن قـــــاذورات الــطــيــور، مــن دون اســتــخــدام 
ــائـــل مــكــلــفــة، حــســب ســلــطــات املــديــنــة،  وسـ
ولكن بعد شكاوى عديدة من الشيوعين، 
أكدت السلطات منذ شهرين أنها ستعمل 

على إزالة القضبان واألسياخ الحديدية.

أعداد الغربان 
تتناقص في كل عام 
من دون الحاجة إلى 
استخدم الصقور 

والبيزان. وفي 
السنوات األخيرة، 

تراجع عددها بنحو 
خمس مرات

■ ■ ■
مع انتشار الغربان 
والطيور في شوارع 
موسكو ودخولها 
إلى محطات املترو، 
قررت إدارة املترو 

إلصاق صور كبيرة  
للصقور والنسور 

والبوم على البوابات 
الزجاجية.

■ ■ ■
استخدمت السلطات 
الشيشانية أجساما 

طائرة صغيرة 
ُيتحكم بها عن بعد 

من أجل إبعاد أسراب 
الغربان عن مطار 

مدينة غروزني

باختصار

يبدو أّن الحكومة الروسية لم تعد تحتمل الغربان، إذ يستولي الطائر األسود على أسطح مقارّ الحكومة ومبانيها؛ فلجأت 
إلى تدريب الصقور وغيرها من الجوارح كي تُخيف الطائر األسود

هوامش

سما حسن

إلى روح محمد الشيخ يوسف

بعنايٍة،  كــان منصوًبا  الــذي  الفخ  الفخ؟  لقد وقعنا في 
 ثقة بأوراق الشجر، 

ِّ
ى بكل

َّ
كحفرة تحت األرض، ومغط

ة بسهولٍة وغفلة، عندما ترتاد  حتى تنزلق قدم الضحيَّ
ا عن هدوء، وهرًبا من صخب الحياة، فأنت 

ً
الغابة؛ بحث

مات التي آمنَت بها، 
َّ
ب املسل

ِّ
ر وترت

ِّ
تمشي بتؤدٍة، وتفك

 حياتك، حتى تنزلق قدمك، وتقع في الفخ.
َ
طيلة

راخ، وتجاهد للخروج، ينكشف الفخ  وأنت تحاول الصُّ
ــــذي وقــعــَت فــيــه، طــــوال حــيــاتــك، حــن كــان  الــحــقــيــقــي ال
الــكــبــار، فــقــط، يــذهــبــون إلـــى بــيــوت الـــعـــزاء، وحـــن كــان 
التلفاز،  الــحــداد، وإغــاق  الــســوداء عنوان  لــون املابس 
وسحب األساك املتصلة به، ونقله إلى مكان بعيد عن 
فهناك  الــحــزن،  عن  األمثل  التعبير  هو  املعيشة،  غرفة 
عجوٌز طاعٌن في السّن قد رحل، فأطلقت امرأة خرقاء 
طي العمر،  زغرودة، بناًء على أمر رجال العائلة، متوسِّ
وهــذه الــزغــرودة بمعنى أنــه قــد عــاش ُعــمــًرا مــديــًدا في 
ولــم ينل  ًما،  ًزا مكرَّ مــعــزَّ أوالده وأحــفــاده، قضاه  حياة 
فلم تظهر على  الــفــراش؛  ولــم يشتِك منه  املـــرض،  منه 

، الفاقد 
ّ

خ جلده الجاف
َّ
جانبيه النحيلن قروح، ولم يتسل

حيويته.
 يــوم خــبــًرا عن 

َّ
الــيــوم تكتشف الــفــخ، عندما تسمع كــل

موت أحد الشباب، وكان فخُّ حياتك األول أن الكبار هم 
ة بحكم أنها أكبر  فقط الذين يموتون، وحن كانت الجدَّ
أفــراد العائلة تذهب إلــى بيت عــزاء في الــجــوار، فهي ال 
ا على أهله، فهناك عادة 

ً
تعود إلى البيت مباشرة؛ خوف

بعة، أن تذهب إلى زيــارٍة أخرى، ثم تعود إلى البيت؛ 
َّ
مت

لكي ال يفتح بيت عزاء في بيتها، وبيتها بالطبع يزّينه 
غار، من األبناء واألحفاد. الشباب والصبايا والصِّ

ــا فـــيـــه، ورحـــلـــوا،  ــعـــونـ الـــيـــوم نــكــتــشــف الـــفـــخَّ الـــــذي أوقـ
هــكــذا تستيقظ ذات صــبــاح حــاّر،  يــمــوتــون.  فالشباب 
ب من خايا جسدك، على الرغم من ذلك  والعرق يتصبَّ
الغرفة، مجاهًدا   في سقف 

ُّ
الذي يلف الشبحّي  الكائن 

ف الجو، ولكنك تسحب هاتفك، وتفرك عينيك؛ 
ِّ
أن يلط

ًا طويلة 
ً
أحداث أن هناك  األخبار. تعرف  آخر  ا عن 

ً
بحث

ع أن 
َّ
قد حدثت، في وقت نومك القصير، ولكنك ال تتوق

ع، وتنهض 
َّ
ًدا، ال تتوق تقرأ خبر موت شابٍّ تعرفه جيِّ

نومك،  غرفة  فــي  الرئيسية،  ــارة  اإلنـ لتضيء  مــســرًعــا؛ 
د أنك ال تحلم.

َّ
ًدا، وتتأك وتفرك عينيك جيِّ

الفخ الذي وقعنا فيه، يا صغيري، حتى أنهكت قلوبنا 
املفاجآت، وصارت مواقع التواصل االجتماعي تصطبغ 
 يوم تقرأ خبر 

َّ
ٍد وفقد، وكل

ْ
باللون األســود، ما بن فق

رحيل، وتمنع نفسك من أن تنساق خلف القطيع الذي 
مسك لسانك عن إطاق 

ُ
د أن هذا العام عام شؤم، وت

ِّ
يؤك

ــــرب. ولــكــن األســى  ــا مــن غــضــب ال
ً
ــة لــلــزمــن؛ خــوف مــســبَّ

الصغير،  الفتى  ذلــك  ل  تتخيَّ وأنـــت  جــوانــبــك،  يعتصر 
هوى  قد  الصارخ،  الكاتب،  د،  املغرِّ املحارب،  املشاكس، 
ا املعتقد الفولكلوري السقيم إنَّ »فانا 

ً
إلى التراب، ناسف

ة قبره«، وسوف نسمع خبر وفاته قريًبا، ولن 
َّ
على حاف

الــذي  ــا، فهذا هــو نــامــوس الحياة 
ً
يفاجئنا األمــر إطــاق

ع الشباب، واحــًدا تلو اآلخر.  ، أخيرا، وصرنا نودِّ
َّ

اختل
أننا  اعتقدنا  أننا  يــا »صاحبي«  فيه  وقعنا  الــذي  الفخ 
قد نجونا بتغيير املكان، ولكن األزمة متروكة خلفنا، 
وتطعننا بوخزاٍت مؤملة، وال نستطيع أال نلتفت إليها. 
الحبُّ  الخذالن ذلك  الهارب من  املتَعب  القلب  هناك في 
ص عليك راحتك املوهومة، لو  األبدي البغيض الذي ينغِّ
حتى وصلت إلى أبعد وأقصى نقطة في املعمورة، وهو 

أنَّ وطنك ليس بخير.
ة، ولكن أحًدا  الفخ، يا صاحبي، أنَّ الجميع قد بكاك بقوَّ
ـــك، وال أحــد يعرف وجــع الفقد، إال  أمِّ لــن يشعر بوجع 
الــجــالــس جنب املــوقــد، بــمــحــاذاة الــنــار، وهــو يعتقد أنه 
تــحــتــرق، وجــلــده  أطــرافــه  أن  يعلم  الــــدفء، وال  يستمدُّ 
ان؛ فيفقد الرؤية؛ بفعل  د، وعينيه تدمعان، وتحمرَّ يتجعَّ
الغازات  الــوعــي؛ بسبب  يفقد  أن  خــان، ويقترب من  الــدُّ
ة املنبعثة من اللهب، ويسمع من بعيد من يقول:  السامَّ
ا،   يوم، وقد أصبح انتقائّيً

َّ
ا، فاملوت يحدث كل

ً
كفانا حزن

فا يختار إال الصغار، وعلينا أن نستعدَّ لخبر موٍت 
يشبه موت محمد الشيخ يوسف.

سالم يا صاحبي

وأخيرًا

ال أحد يعرف وجع الفقد،
إال الجالس جنب الموقد، 

بمحاذاة النار، وهو يعتقد 
أنه يستمدُّ الدفء
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