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طيور الزينة
سوريون هواة يربونها للترويح عن أنفسهم

يــــجــــد بــــاكــــيــــر الـــــــقـــــــدور الـــــراحـــــة 
ــة عــــنــــدمــــا يــســمــع  ــنــ ــيــ ــأنــ ــمــ ــطــ والــ
ــوات الـــطـــيـــور الـــتـــي يــربــيــهــا،  ــ أصــ
وخــصــوصــا عــنــد مــغــيــب الــشــمــس عندما 
ويــكــون لصوتها سحر  األصــــوات  تخفت 
خــاص، أو عند شــروق الشمس، هو الذي 
اعتاد شرب الشاي على مقربة منها. يقول 
الـــذي يتحدر مــن قــريــة املسطومة  الــقــدور 
فــي محافظة إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــة، 
إلــى  إن هــوايــة تــربــيــة العصافير تــحــولــت 
شــغــف مــع مـــرور الــوقــت، وتــحــديــدًا طيور 
الــزيــنــة. ويــشــيــر إلـــى أن الــطــيــور بالنسبة 
إلــيــه »هــوايــة وشــكــل جميل وصـــوت عذب 
ــة لــلــنــفــس وإحــــســــاس بــاالســتــقــرار.  ــ وراحــ
أشعر بالفرح عندما يفرخ الطير«. ويتابع 
القدور أن تربية الطيور هي متنفسه في 

يهوى تربية الطيور )العربي الجديد(

البيت. إال أن الصعوبات كثيرة، خصوصا 
في فترات النزوح والقصف، ملا لصوته من 
تأثير عليها. ويضيف أنه »خالل النزوح، 
يصعب إيجاد بيت أو خيمة وتأمني مكان 
لــلــطــيــور، وجـــو مــنــاســب وطـــعـــام وشـــراب 
ــــرة،  ــيـ ــ ــة الـــــنـــــزوح األخـ ــا. فــــخــــالل مــــوجــ ــهــ لــ
خــســرت الكثير مــن األنـــواع علما أنــه كان 
لدي أكثر من 20 نوعا، لعدم قدرتي على 
ــديـــت بــعــضــا منها  تـــأمـــني مـــــأوى لـــهـــا. أهـ
ألصدقائي، وفرت أخرى أو توفيت بسبب 

البرد وغياب املأوى«.
كـــمـــا يـــجـــد الــــقــــدور صـــعـــوبـــة فــــي تــوفــيــر 
ــا يــدفــعــه  ــيـــوره املــــريــــضــــة، مــ ــطـ األدويــــــــة لـ
لــلــبــحــث عـــن بـــدائـــل كــالــزنــجــبــيــل وبــعــض 
ــدواء،  ــ ــواع الـــبـــذور. وفـــي حـــال تــوفــر الـ ــ أنـ
الحاجة.  عند  صعب  تأمينه  ألن  يخزنه 

»الطيور  إن   
ً
قائال القدور حديثه  ويختم 

الحالي  الوضع  أن  كما  جــزء من حياتي. 
أجـــواء  ينسيني  ملــا  حــاجــة  فــي  يجعلني 
في  أعيش  أجلس معها،  فعندما  الحرب. 
عالم بعيد عن الحرب والقصف وطائرات 
االستطالع. باإلضافة إلى تربية الطيور، 
أحــــب زراعـــــة الـــزهـــور كــالــقــرنــفــل وغـــيـــره، 

والجلوس في مكان جميل بشكل

عام فيه نباتات وطيور«.
أما عامر أبو حمزة، وهو مهجر من ريف 
حمص الشمالي، فيقيم مع أطفاله الثالثة 
وزوجــتــه فــي ريــف شــرق مدينة بنش في 
محافظة إدلــب. منذ سنوات، يربي طيور 
الــزيــنــة، وكــــان يــمــلــك أنـــواعـــا كــثــيــرة منها 
قبل أن يهجر من منطقته عــام 2018. في 

مــن طيور  لديه مجموعة  الحالي،  الــوقــت 
الحسون والكناري، وحمام الزينة. ويقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــذ كــنــت صغيرًا، 
الزينة. وأذكــر  أقاربي يملكون طيور  كــان 
كــنــاري،  اقتنى طــائــري  أن شقيقي األكــبــر 
ــد اعـــتـــدت عــلــى وجـــودهـــمـــا فـــي املــنــزل  وقــ
واالعــتــنــاء بــهــمــا مــع مــــرور الـــوقـــت، حتى 
امتلكت  الحقا،  يستهويني.  األمــر  أصبح 
ــنــــت أضــــعــــهــــا فــي  طـــــيـــــورًا خــــاصــــة بـــــي كــ
غرفتي، وأحاول إبقاءها دافئة في الشتاء 

وأحرص على تأمني طعامها«. 
إال أن الــتــهــجــيــر أجـــبـــر أبــــو حـــمـــزة عــلــى 
ــيــــــوره. لــــكــــن مـــــع عـــــودة  الـــتـــخـــلـــي عـــــن طــــ
االستقرار في ريف إدلب، جلب مجموعة 
مــن طــيــور الــزيــنــة الــخــاصــة بـــه، موضحا 
أنه ال يحب االستغناء عنها، إذ يستمتع 
الصباح، هو  الطيور في  أمام  بالجلوس 
الــــذي يــضــعــهــا فـــي أقـــفـــاص صــغــيــرة في 
املنزل. والفترة األجمل بالنسبة إليه هي 
مشروبا  فيتناول  الــخــريــف،  فصل  خــالل 
ســاخــنــا بــالــقــرب مــنــهــا قــبــل الـــذهـــاب إلــى 
عــمــلــه، ويــحــضــر لــهــا املــيــاه والــطــعــام. ثم 
يعود لتفقدها مساء. وال ينسى تحضير 

الطعام واملياه قبل مغادرة املنزل. 
ــر بــــاالنــــزعــــاج  ــ ــعـ ــ ــزة »أشـ ــمــ ــع أبــــــو حــ ــابـ ــتـ يـ
الغالب  الطيور، وفــي  عندما يمرض أحــد 
يــكــون املـــرض مميتا. ومــع الــوقــت، نشأت 
صــداقــة بيني وبــني الــطــيــور. فــي الــبــدايــة، 
واجهت بعض املشاكل بسبب قلة خبرتي 
بالعناية بها ومعرفة أمراضها. لكن بعد 
أكثر من 15 عاما من تربية طيور الزينة، 
ــراض  ــ أصــبــحــت أدرك تــمــامــا نــوعــيــة األمـ
واألدويــة املطلوبة لعالجها. أحب امتالك 
أنــــواع جــديــدة غــيــر طــيــور الــكــنــاري، لكن 

الظروف ال تسمح لي بذلك حاليا«.
مــن جــهــتــه، يــقــول أيــمــن عــبــد الــكــريــم )35 
عن  »تخليت  الجديد«:  »العربي  لـ  عاما( 
تدمر  مدينة  مغادرتي  مع  الطيور  تربية 
)مــحــافــظــة حــمــص(، عــقــب دخـــول تنظيم 
بتربية طيور  أهتم  كنت  املــديــنــة.  داعــش 
ــة، كـــان لـــدي زوج واحــــد من  ــدايـ ــروز. بـ ــ الــ
ــديــــت اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرًا بــهــا  ــيـــور، وأبــ ــطـ الـ
الثورة لم  حتى بدأت بالتكاثر. ومع بدء 
يتوقف اهتمامي بالطيور على الرغم من 
لكن مع دخول  بها.  التي مررنا  الظروف 
تنظيم داعش مدينة تدمر وعدم إمكانية 
االهتمام بالطيور، تركتها لشقيقي الذي 
ــا مــن  ــهـ ــرجـ غـــــادر الـــبـــيـــت مــــن بـــعـــدي وأخـ
األقــفــاص لتطير بــعــيــدًا، إذ ال يــوجــد من 
والــشــراب«.  الطعام  لها  ويقدم  بها  يهتم 
يـــتـــابـــع عـــبـــد الـــكـــريـــم أن تـــربـــيـــة الــطــيــور 
كانت مجرد هواية. لكن مع الوقت، تأخذ 
املـــربـــي بــعــيــدًا عـــن الـــواقـــع الــــذي يعيشه 
بالسكينة.  قــصــف وحــــرب، وتــشــعــره  مــن 
الطيور  تربية  إلــى  أنــه سيعود  ويضيف 
حــــني تــســتــقــر األوضــــــــــاع. وفـــــي املــنــطــقــة 
ــررة مـــن ريــــف إدلــــــب، تـــتـــوفـــر أنــــواع  املــــحــ
الكناري  الــزيــنــة، منها  عــديــدة مــن طــيــور 
ــروان والــفــيــشــر والــــروز  ــكــ والـــحـــســـون والــ
ــواة فـــي املــنــطــقــة  ــهــ والـــزيـــبـــر. ويــقــتــنــي الــ
طـــيـــورًا صــغــيــرة الــحــجــم تــســهــل الــعــنــايــة 
الطقس  مــع  التأقلم  يمكنها  والــتــي  بــهــا، 

في املنطقة.
)فرانس برس(

يجد القدور صعوبة 
في توفير األدوية 

لطيوره املريضة، ما 
يدفعه للبحث عن بدائل 

كالزنجبيل وبعض 
أنواع البذور. وفي حال 

توفر الدواء، يخّزنه 
ألن تأمينه صعب عند 
الحاجة. ويضيف أنه 
»خالل النزوح يصعب 
تأمني مكان للطيور«

■ ■ ■
»مع بدء الثورة لم 
يتوقف اهتمامي 

بالطيور على الرغم من 
الظروف التي مررنا 
بها. لكن مع دخول 
تنظيم داعش مدينة 
تدمر وعدم إمكانية 
االهتمام بالطيور، 

تركتها لشقيقي الذي 
غادر البيت من بعدي 

وأخرجها من األقفاص 
لتطير بعيدًا«

باختصار

لم تمنع الحرب المستمرة في سورية هواة تربية الطيور من االستمرار في تربيتها، وإن كان األمر شاقًا، خصوصًا مع النزوح والتهجير. 
إال أن االعتناء بها هو وسيلتهم للهرب من المآسي

هوامش

سعدية مفرح

ــام، فــي حــفــل تسليم  ــاد مشهد مثير جـــرى قــبــل أيــ أعـ
املؤلف  مــوت  نظرية  اإلسبانية  األدبــيــة  بالنيتا  جــائــزة 
في األعمال اإلبداعية، إلى واجهة النقاش، وإْن بطريقٍة 
غير مباشرة... تقّدم في الحفل ثالثة رجال مجهولني 
الجائزة  تلك  ليتسلموا  املنّصة،  إلــى  اللحظة  تلك  حتى 
التي تعتبر إحدى أرفع الجوائز األدبية في العالم، والتي 

أعلن عن فوز كاتبة إسبانية تّدعى كارمن موال، بها. 
ــة ســـيـــدة املــــوقــــف، بـــعـــدمـــا اكــتــشــف  كـــانـــت الـــدهـــشـ
ها كتبت 

ّ
أن التي يفترض  أّن كارمن مــوال،  الحضور 

ــوحــــش«،  ــ ــفــيــلــم الـــتـــاريـــخـــي »ال قـــصـــة وســـيـــنـــاريـــو ال
في  مدريد  في  األطــفــال  قتل  فيه موضوع  وتناولت 
الكوليرا في إسبانيا عام 1834،  وبــاء  ي 

ّ
أثناء تفش

ليست موجودة على اإلطالق. 
ال توجد كاتبة بهذا االســم، بل هي مجّرد شخصية 
األربعينيات  فــي  أصـــدقـــاء،  ثــالثــة  تقّمصها  متخيلة 
ــنـــوات قــلــيــلــة،  والــخــمــســيــنــيــات مـــن أعـــمـــارهـــم قــبــل سـ
ــات وســيــنــاريــوهــات أفـــالم بــذلــك االســـم.  ليكتبوا روايــ

انطلت الخدعة الصغيرة - الكبيرة على الجميع تقريبًا، 
بــل هــنــاك وســائــل إعــــالم أجــــرت مــقــابــالت صحافية 
واضحة  غير  بنشر صـــورة  اكتفت  الــتــي  الكاتبة  مــع 
 اللقاءات 

ّ
املعالم لها في موقعها على النت، وكانت كل

تجرى عبر البريد اإللكتروني، من دون أن يشّك أحد 
األصدقاء  فــاز  أو  فــازت،  بحقيقة شخصيتها، حتى 
الثالثة الذين يكتبون باسمها طوال تلك السنوات بتلك 
يــورو،  مليون  املالية  قيمتها  والــتــي  الكبيرة،  الــجــائــزة 
فقّرروا عندها كشف السر، واإلفصاح عن شخصية 

الكاتبة غير املوجودة فعليًا. 
ــت الــكــاتــبــة املــتــخــيــلــة إذًا فـــي ثـــالثـــة كــتــاب 

ّ
لــقــد تــشــظ

رجال، خورخي دياز وأغوستني مارتينيز وأنطونيو 
ميرسيرو. لم يجدوا غضاضة في األمر، ولم يعتبروه 
 

ّ
نوعا من الخديعة، فاألمر كما قال أحدهم: »مثل كل

الــتــي نقولها، كــارمــن مــوال ليست أســتــاذة  األكــاذيــب 
قبل  مــا  يومًا  قــّررنــا  جامعية. ونحن ثالثة أصــدقــاء، 
أربعة أعوام دمج موهبتنا في سرد قصة«. وهكذا فقد 
اعتبروا األمر مجّرد أسلوب، غيبوا فيه اسم الكاتب أو 
اب الحقيقيني لصالح اسم وهمي تحمله شخصية 

ّ
الكت

يبدو ظاهريا، عن  كما  تعبيٌر،  وهــو  بــدورهــا،  وهمية 
الناقد  التي جــادل فيها  املؤلف  إيمانهم بنظرية موت 
الفرنسي الكبير، روالن بارت، نهاية الستينيات، بأّن 
الكاتب وكتابته غير مرتبطني. لكن على صعيد آخر 
اب الثالثة تلك النظرية، ألنهم لو 

ّ
وضمنيًا، خالف الكت

لم يروا أّن الكاتب والكتابة غير مرتبطني على صعيد 
الرواج واالنتشار، على األقل، ملا أقدموا على خدعتهم 
 بساطة، عندما رأوا 

ّ
التسويقية تلك، وملا كشفوا، بكل

أّن في الكشف تتويجا ألسلوب التسويق واستجالب 
النجاح للكتاب، ال للكتاب في هذه الحالة. 

املـــرأة اإلسباني كان  أن معهد  إثـــارة  الغريب واألكــثــر 
قد أدرج فيلما كتبته كارمن موال، أي الرجال الثالثة، 
عــنــوانــه »الـــفـــتـــاة«، فـــي قــائــمــٍة تــحــتــوي عــلــى عــنــاويــن 
الكتب واألفالم التي على النساء قراءتها ومشاهدتها 
للمساعدة فــي »فهم الــواقــع وتــجــارب الــنــســاء«! وهــذا 
 عــلــى خـــطـــورة الــتــجــربــة وحــســاســيــتــهــا أيــضــا، 

ّ
ــدل ــ يـ

ولعلها تفّسر، ضمن أشياء أخرى، حالة الغضب التي 
ســادت الوسط األدبــي في إسبانيا بعد تلك الحكاية، 
خصوصًا أّن الرجال الثالثة لم يقّدموا مبّررًا منطقيًا 
لــتــلــك الــخــدعــة، فــفــي مــعــظــم الــحــكــايــات املــشــابــهــة في 
الكاتب  أســبــاٌب تتعلق بسالمة  هــنــاك  كــانــت  الــســابــق 
األخــيــرة فهي  الحكاية  أمــا   .

ً
مــثــال أو حريته  الحقيقي 

مجّرد لعبة تسويقية، كما يبدو، فلم يكن أصحابها 
أو  بقيمته،  أو  بــاإلبــداع  تتعلق  ألســبــاٍب  إليها  بحاجٍة 
، بــقــدر مــا كــانــت الــدعــايــة هــي الغاية 

ً
بسالمتهم مــثــال

التي وصلوا إليها، والهدف الذي تحقق لهم، بعيدًا عن 
نماذج نظرية روالن بارت الحقيقية ومعناها العميق.

موت المؤلفة

وأخيرًا

اعتبروا األمر مجرّد أسلوب، 
غيبوا فيه اسم الكاتب أو الكتّاب 

الحقيقيين لصالح اسم وهمي 
تحمله شخصية وهمية بدورها
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