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اجلامعه
أشهد ان اللوت لوت اجلامعه  .....كنها املصيوب الصكت تصير
تطربك باللوت كأنك سامعه  .....كنك اللي انت الطارت تطير


( كلمة اجملله ) ...
سعيا ً من إدارة موقع املطيرجي ومن بعض الزمالء أعضاء منتدى املطيرجي الكرام  ,إلى دفع ودعم هواية احلمام القالبي
( احلمام اللوت ) وعمال على تطوير الهواية  ,فقد مت التفكير منذ مدة في اصدار مجلة خاصة بالهواية ( مجلة املطيرجي
) ومبرور األيام أصبح هذا العمل هاجسا ً ال يفارقنا بعض الوقت حتى يعود ثانية بإحلاح اقوى وأشد ...

االخوه القراء الكرام ..
ان حبنا للهواية هو الذي ميدنا بطاقة العطاء  ,وقد تضافرت اجلهود وبالتعاون بني أعضاء مجلس ادارة موقع املطيرجي
والسيد  /محمد حمد احلمد رئيس جلنة هواة احلمام القالبي والرئيس الفخري للمجلة على إجناز هذا العمل

( مجلة املطيرجي ) ..
هذه اجمللة هي ثمرة هذا التعاون القائم على عالقة الصداقة واالخوة وحب الهواية ...
ومن اولويات مجلة املطيرجي واهتماماتها التواصل مع الكل  ,وبذل كل اجلهود لإلسهام في حتقيق هدفها من خالل
تقدمي املساعدات الفنيه في شتى مجاالت الهواية وذكر كل ما هو مفيد وجديد واخبار اهل الهواية في الكويت
وبدول اخلليج وبالدول العربية الشقيقة  ,ونصائح ومقابالت وكثير من املواضيع التي ال يسعنى ذكرها في هذا املقال
وستجدونها أن شاء اهلل داخل العدد ...
االخوة القراء الكرام ..
هذا العدد االول من مجلتكم التي اردناها ان تكون منكم ومن اجلكم  ,علها ان تعجبكم وعلها ان تكون حلقة الوصل
بيننا وبينكم وهذا ما نتمناه ...
دمتم بود وحتية كلها تقدير ..



فـــهــــــــــــر�س املـجـلــــــــــة
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

مقابلة حممد احلمد
من �صفحة  6اىل �صفحة 7
ق�صة مطريجي
�صفحة  8اىل �صفحة 9
أ
	��سا�سيات الهواية
من �صفحة  10اىل �صفحة 11
مقابلة طالل العناز
من �صفحة  12اىل �صفحة 13
فنون وفنيات املطريجي الناجح
�صفحة 14
أ
	�نواع اللوت وم�سمياتها
�صفحة 15
معاين م�سميات احلمام
�صفحة16اىل �صفحة 17
تركيبات الوان احلمام
�صفحة 18
هل تعلم أ�ن .....
�صفحة 19
م�شاهري الهواية ( حممد �صالح الب�شر الرومي )
�صفحة 20
من �صفحة  21اىل �صفحة �	24إعالنات �صور حمام حممد احلمد
م�شاهري الهواية ( عبداهلل ال�ضويحي )
�صفحة 25
البي�ض وم�شاكله
من �صفحة  26اىل �صفحة 27
كيف تتعامل مع حمامك بعد التنزيل
�صفحة 28
الوقاية خري من العالج
�صفحة 29
طريقة التو�سر
من �صفحة  30اىل �صفحة 31
أ
	��شعار الهواية
من �صفحة  32اىل �صفحة 33
الهواء باختالف م�سمياته
من �صفحة  34اىل �صفحة 37
تاريخ الهواية يف اململكة العربية ال�سعودية
من �صفحة  38اىل �صفحة 41
أ
	�خبار الهواية بالعراق
�صفحة 42
مو�ضوع البلدية
�صفحة 43
كركاتري املجلة
�صفحة 44
ن�صيحة مطريجي
�صفحة 45
خريطة ديوانية موقع ومنتدى املطريجي
�صفحة 46
املجلة أ
بالخر �إعالنات �صور حمام بوحمد
من �صفحة  27اىل غالف

اخلط ال�ساخن للمجلة

4428722


نبذه عن موقع ومنتدى املطريجي
تأسس املوقع في  13أبريل سنة 2002م
وعنوانه على شبكة االنترنت هو http://www.mtyrchi.com
ويعتبر موقع املطيرجي من أول املواقع اخملتصة باحلمام القالبي على شبكة االنترنت حيث يشمل املوقع على
العديد من األمور التي تهم كل هاوي للحمام القالبي .
منذ تدشني موقع املطيرجي على شبكة االنترنت وهو في حال الى افضل وهلل احلمد  ,وكان الهدف الرقي
بهواية تربية احلمام  ,عن طريق طرح املشاكل وحلها وطرق تربية احلمام واملعرفة بأمراض احلمام وطرق
عالجها عن طريق مشاركات االعضاء باملواضيع املطروحة مبنتدياته ,وقد ساهم املوقع بنشر الهواية وقد
وصلت شهرته الى جميع أنحاء العالم  ,وهلل احلمد يحمل هذا املوقع سمعة طيبة في دواوين ومجالس اهل
احلمام سواء القالبي او الزينة او الزاجل ...
وبفضل من اهلل أوال ً ثم بفضل جهود اإلداريني وأالعضاء  ,ومن تضافر جميع اجلهود التي بذلت وال زالت
مستمرة في عطائها  ,قد حاز موقع ومنتدى املطيرجي على إعجاب ورضى أهل الهواية  ,ففي فترة تعتبر
قصيرة حقق املوقع الكثير من التطورات  ,منها على سبيل املثال ال للحصر  ,استقطاب الكثير من املنتسبني
من دول مختلفة من مربني احلمام مثل اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين واالمارات العربية املتحدة
وسلطنة عمان ودولة قطر واجلمهورية اليمنية وجمهورية العراق واململكة االردنية الهاشمية ودولة
فلسطني وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية وغيرهم من الدول األخرى  ,وبلغ عدد املواضيع التي
سجلت أكثر من  5000أالف موضوع اشتملت على اكثر من  70000ألف مشاركة باملواضيع وهذا ان دل على
شيئ فإمنا يدل على النجاح الباهر الذي الزم املوقع من أول ظهور له حتى هذه الساعة .
ونظم املوقع مسابقات للمواضيع الفنية ولألعضاء املميزين  ,وقدم دروع تكرميية لدواوين أهل الهواية
بالكويت  ,وكذلك لألخوه االشقاء أهل الهواية باململكة العربية السعودية واململكة االردنية الهاشمية ,
وقد قام املوقع بعمل عدة مقابالت وجوالت للهواة في عدة دول منها الكويت واململكة العربية السعودية
واململكة االردنية الهاشمية تعدت اكثر من  65مقابلة  ,وأيضا عرض أكثر من  45بيعة للحمام القالبي
حصريا للموقع وأيضا كثير من أفالم احلمام ...
هذه نبذة عن موقع ومنتدى املطيرجي  ,وما في داخل املوقع اكثر بكثير من ما ذ ُكر ...
ومن خالل هذه النبذة البسيطة  ,يسر أسرة إدارة موقع ومنتدى املطيرجي دعوة االخوة القراء الكرام
للتسجيل إللقاء نظرة ومطالعة على املوقع وما اجمل ان تشاركون معنا ونتواصل معكم ...
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 -8متى عملت أول بيعة ؟
في السبعينات وأذكر أنها كانت بيعة كبيرة وأخذها جملة سليمان
الدريعي وكانت في ديوان بوباسل .
 -9ما رأيك في بيعات هالوقت ؟
جيدة ولكنها كثيرة جدا وغير مرتبة والكل يريد أن يبيع وال يوجد
صبر عند بعض اإلخوان  ،واملالحظ أيضا أن األغلبية يرغب بالبيع ،
فتجد الناس تتبع الناس األخرى .فإذا باع فالن الزم أنا في كل موسم
أبيع أيضا وهذا األمر يضعف البيعات ككل ويضعف بيعات بعض
األشخاص أيضا إال إذا كانت البيعات على مستويات كبيرة أما إذا
كنت هاوي وتبدي وتل ّوت فصعب عليك إنك تبيع في كل سنة  ،أنا ضد
البيعات التي تتم في كل موسم لنفس الشخص .
 -10هل كنت في السابق تبيع في كل سنة ؟
ال طبعا ،كنت أبيع كل  3أو  4مواسم  ،أما اآلن فدائما أجد من يصر
علي من الربع بأن أقوم بعمل بيعة في آخر املوسم ويتعذرون بأن هناك
شيء جديد في احلمام نحب جننيه  ،فيشجعوني على البيع بعد أن
يلزمون علي .

 -1عرفنا بنفسك ؟
محمد حمد احلمد ( بوحمد )

 -2متى بدأت الهواية ؟
بدأتها في منتصف اخلمسينات في ذاك الوقت كان التطيير في البيوت
وشدتنا مشاهدة احلمام من الصغر وكان بعض األصدقاء ميارسون  -11ما هو رأيك بارتفاع أسعار احلمام ؟
ارتفاع أسعار احلمام هو شيء البد منه ألن كل شيء يرتفع سعره
الهواية فتشجعت أكثر والزلت ممارس الهواية الى الوقت احلالي .
مع مرور الوقت .صحيح أن أسعار احلمام طغت كثيرا ولكن بعضها
أسعار حقيقية وليس هناك شيء للقيام به لوقف هذا االرتفاع  .فال
 -3ما هي األماكن التي مارست فيها الهواية ؟
في البداية مارستها في املنزل في منطقة جبلة ثم طيرت في منطقة تستطيع أن توقف امليد أو توقف الدالل  ،والبعض اآلخر أسعاره خيالية
األندلس حيث لم يكن وقتها في بيوت (خلف مستشفى العظام) هذا وغير واقعية ومبالغ فيها  ،عموما إن الزيادة في أسعار احلمام يرجع
كان في بداية الستينات ثم انتقلت إلى املسيلة القدمية وهي حاليا بشكل عكسي على الهواية  ،وبالنسبة لي شخصيا أنا أحب أن اتعب
منطقة صباح السالم وبعد ذلك انتقلت الى منطقة املسيلة التي على احلمام وأدور احلمام الزين  ،لكن ما يبوعون لنا برخيص ألنه يقول
يوجد فيها نادي الصيد والفروسية  ،ثم رجعنا بعدها إلى الصليبية ثم انه تعب عليه وحمامه زين وما يرخص فيه .أو يكون مسيوم بقيمة
إلى القرين ثم إلى املزرعة في أبو فطيرة «الفنيطيس» بعدها انتقلت غالية فما باليد حيلة فنضطر للشراء .وإذا أخذت فحل غالي ونثية
إلى الدوحة وبعد شرائي ملزرعة بودي في الفنيطيس انتقلت أط ّير غالية فأنت ال تعلم ماذا سيحدث لهم في املوسم القادم ! فيمكن
الفحل ما يصمل أو توقف النثية أو يضيع احلمام أو ميوت فتنزله في
فيها  ،ثم رجعت مرة أخرى إلى الصليبية واآلن أنا أط ّير في احملمية .
امليد مما يؤدي إلى ارتفاع سعره ألنه شيء جديد على الساحة  ،واملقولة
التي تقول « إن الهاوي الذي يبيع احلمام يربح» هي مقولة خاطئة وغير
 -4في بداياتك هل تأثرت بأحد املطيرجية ؟
ونعم بكل املطيرجية واألصدقاء فالكل أشهد له باألخالق احلميدة ممكنه  ،وبالنسبة لي إذا أردت أن أبيع أي حمام فإني انزلها في امليد وهو
واملعاملة احلسنة  .ولكن هناك بعض األسماء البارزة والتي تأثرت الذي يحكم في السعر وهناك قد تباع بالغالي ولكن يوجد خصم
بها أمثال محمد احلمد احلوطي ومحمد إبراهيم احلوطي  ،انعجبت وحجز فينزل سعر احلمام عن السعر األصلي .
مبطيارهم وفنياتهم الرائعة باحلمام من حيث التنسيق والترتيب
 -12قدميا لم يكن هناك خصم في بيع احلمام أما اآلن فتجد
والتنظيم والتعامل مع احلمام .
خصومات تصل الى  %30و  %40وحتى  ، %50فهل أنت مع أو ضد
هذه اخلصومات ؟
 -5ما هي أول دورة شاركت فيها ؟ وفي أي سنة ؟
أول دورة شاركت فيها كانت في أوائل السبعينات حيث كانت من قدميا لم يكن هناك خصم في البيعة بعكس الوضع احلالي وهذا
تنظيم مجموعة من املطيرجية  ،األصدقاء بدوانية عبدالعزيز الراشد باعتقادي سبب ارتفاع أسعار احلمام  .أنا شخصيا لست ضد مسألة
اخلصم فهو بصراحة يشجع واجلدير بالذكر أن اخلصم سالح ذو حدين
أبو باسل في منطقة الروضة .
 ،ينفعك ويضرك في نفس الوقت فممكن أن يدخل أشخاص إضافيون
في الطير فيرفعون السعر بزيادة على أساس انه في خصم وهناك
 -6وما هي أول دورة فزت فيها ؟
أول دورة فزت فيها كانت في  1975في املسيلة وكانت جائزتها مقدمه البعض اآلخر الذي يزايد بالسعر أمام الناس معتمدا على اخلصم
وعندما تتم البيعة جتده متضايق الن إمكانياته ال تسمح بهذا السعر
من املرحوم الشهيد الشيخ  /فهد األحمد الصباح اهلل يرحمه .
على الرغم من انه يود احلصول عليه  ،فاخلصم موجود سواء أعلنته
أم لم تعلن عنه  ،فاألفضل برأيي أن تكون اخلصومات محدده لكي ال
 - 7كم عدد الدورات التي أخذت فيها مراكز ؟
فزت باملركز األول في  3دورات  ،و باملركز الثاني  3دورات أيضا واملركز يندفع الناس إلى الزيادة املبالغ فيها.
الثالث مرتني .



هناك  .وهدفنا اآلخر هو التشاور بني البلدية واللجنة األمنية وجلنة
الشباب والرياضة للتعريف بالهاوين وتزويدهم بأرقامهم وعزل أهل
احلمام عن باقي الناس اخملتلطني معهم في البر  .وهذه األهداف جاري
العمل بها لتطبيقها  ،لكن اجلهات احلكومية لها أولويات أخرى قبل
الهواية وأحنا موسعني صدورنا .

 -13ما رأيك في مستوى احلمام احلالي مقارنة مبستواها بالسابق ؟
بصراحة في الوقت احلالي املستوى طيب من ناحية الترتيب وكثرة
اللوت والفنيات ولكن كثرة التفريخ وكثرة الدورات تنزل من مستوى
احلمام فعند املقارنة بني نسبتي اإلنتاج والتفريخ جتدها صغيرة جدا
أما بالنسبة للدورات فهي جيدة وأنا أول من يشجعها  ،ولكنها
أصبحت اآلن فالته سنة دورات والكل مشغول فيها فاحلمام ما تأخذ
حقها في الطيار فيدخل املوسم اجلديد وأنت عندك كمية من احلمام  -17ما هي هواياتك بعد احلمام ؟
الغير مدرب جيدا والغير مهيأ  .أما سابقا فالدورات كانت قليلة هواياتي كثيرة ،منها احلداق والتي بدأت مزاولتها في سنة ،1976
واحلمام أيضا كان قليل ولكن جتد أن أصحاب احلمام هم الذين يطيرون فآخر طلعة لي للبحر كانت في املشرحات في السعودية وبعدها
حمامهم ويشرفون عليها ليس احلراس كما يحدث اآلن لذلك احلمام اعتزلت احلداق وكرة القدم  ،حيث كنت أمارسها في نادي الكويت
كان بحالة ممتازة ورائعة جدا فلوال حرص أصحاب احلمام سابقا على ولكني تركتها أيضا  .واآلن ظليت على هوايتني فقط .األولى هي
الفن والطرب اخلليجي القدمي  ،فأنا أحب االحتفاظ باآلالت الطربية
هذا األمر ملا وجدت حمامهم بهذه اجلودة العالية .
القدمية مثل البشتختات واملراويس واالسطوانات واألشرطة وصور
املطربني باإلضافة إلى العديد من األثريات القدمية والتي ان شاء اهلل
 -14هل تؤيد دعم احلمام ؟
حقيقة أنا ال أعتبره دعم للحمام إمنا أعتبره تشجيع  ،ولكن معظم يأتي الوقت ألن أعرضها في متحف خاص  .والهواية الثانية طبعا هي
الناس غير فاهمني فكرة الدعم فيعتقد الشخص بأنه يدعم طيره احلمام و التي تشغل كل اهتمامي حاليا .
بشرائه فحل ونثية ويركبهم وبعد أن يفرخ ينزله في امليد وينباع
بالقيمة الفالنية  .وبذلك يكون قد دعم الطير  ،وهذه فكره خاطئة  -18بوحمد أنت من الناس الذين شاركوا في بورصة احلمام التي
تشجع الذي يشتري حمامة معينة بدخولك متت في موقع املطيرجي  .فما رأيك بهذه البورصة ؟
فالدعم يكون إما بأنك
ّ
امليد وإما أن يكون املطيرجي فني وحريص على إنتاجه فهو الذي يدعم لكي أكون صريح معاك انه يوجد الكثير من البورصات في الوقت
الطير وأنا شخصيا أؤيد بأن يدعم البائع حمامه في امليد ولكن ليس احلاضر فهذا يعود سلبا على بورصة املوقع  .ففي كل بورصة حاليا 35
طير أو أكثر في الكويت يوجد  5بورصات وفي السعودية  4أو  5بورصات
بكثرة وال بأي وقت .
 ،بالتالي أخذت الناس متل ألن البيعات أصبحت بشكل متواصل طوال
 -15ما رأيك بالتطور الذي وصلت له الهواية في الدول العربية مثل السنة تقريبا  .ولو أن مافي بورصات في موسم الصيف مثال لبرزت
بورصة موقع املطيرجي أكثر  .ولكن كفكرة وإنشاء وتأسيس لبورصة
السعودية واألردن وفلسطني والعراق ؟
لنكن واقعيني ،بصراحة في اخلمسينات وأوائل الستينات كانوا أحسن املوقع فأنا أعتبرها خطوة جريئة ورائعة  ،فال تلزم الناس باحلضور في
منا في الهواية  ،خاصة في بعض مناطق الزبير في العراق بعد مكان واحد  ،وتسهل أيضا عملية البيع على البائع واملشتري .
ذلك ذهب بعض املطيرجية الكويتيني إلى هناك و اشتروا السالالت
الطيبة من هناك و طوروها في الكويت بشكل ممتاز لذلك جتد اآلن  -19ما هي آرائك و اقتراحاتك لهذه اجمللة ؟
في السعودية واألردن وبعض الدول العربية يحبون أن يجنون من حمام أوال أمتنى أن تكون مجلة املطيرجي مجلة محايدة إلى أبعد احلدود .
الكويت فسابقا كانت تلك الدول سباقة في تطوير احلمام فتجد في فال ترتبط بأشخاص معينني أو بعالقات فردية أو طائفية أو عنصرية .
السعودية التطيير الصح والرائع ومع مخالطتهم ألهل الكويت ألنها في النهاية مجلة سيتداولها اجلميع من كل الفئات وسيقرؤها
وأهل الزبير الذين انتقلوا إلى السعودية تطورت حمامهم كثيرا .وهذا القاصي والداني وعلى مستوى املطيرجية كلهم  .فإذا كنت تسعى
األمر ينطبق أيضا على أهل اإلمارات حيث أخذوا السالالت املوجودة إلى النجاح واالنتشار فيجب عليك أن تنظر إلى وضع أهل احلمام
في الكويت فتطورت حمامهم وأيضا في عمان حدث نفس الشيء جميعهم بغض النظر عن عالقاتهم  .وتسلط الضوء على احلمام
حيث أذكر ان حمد العماني وعيسى العماني كانوا يطيرون في حولي الذي له شهره وميزة بارزة حتى لو كانت بعيدة .وأقترح أن يكون فيها
وفي النقرة فأخذوا من املميزات املوجودة في الكويت وطوروها هناك مسابقة شهرية لتشجيع املطيرجية اجلدد وقليلي اخلبرة على التطور
أما بالنسبة لألردن فاملطيرجية األردنيني الذين كانوا في الكويت  .وطبعا يجب أن تكون مواضيع اجمللة متعددة ليتداولها اجلميع من كل
قبل الغزو الغاشم تعلموا وتطوروا في الكويت  ،وبعد الغزو نقلوا الشرائح  .ويفضل أن يكون إصدارها كل شهرين أو ثالثة ليتم طرح
تطورهم هذا إلى األردن  .واجلدير بالذكر أن اإلنترنت ساعد كثيرا في املواضيع بشفافية وجتدد أكثر .
تطور الهواية في الدول األخرى .حيث أنهم يشاهدون البيعات ويتم
التواصل بني املطيرجية وتبادل اخلبرات بني بعضهم البعض  .وبذلك  -20كلمة أخيرة توجهها للمطيرجية الهواة والقراء .
ماشاء اهلل الهواة والقراء ناس فاهمني  ،وقد يكون عندهم أفكار أكثر
انتشرت وتطورت الهواية أكثر .
مني .بس أحب أدعوهم إلى التحلي بالصبر وسعة الصدر والتحمل ،
ليس على مستوى الهواية فقط بل في تعاملهم مع الناس بشكل
 -16متى تأسس النادي ؟ وما هي أهم أهدافه ؟
في البداية أحب أن أوضح للناس بعض اللبس الذي يقع فيه الكثيرون عام  .وأن يضعوا اخلالفات جانبا ويتعاونوا مع بعضهم البعض لترقى
 .فنحن لسنا بنادي إمنا جلنة تؤهل للنادي وتشرف على الهواية وتعمل هذه الهواية لألفضل  .كما أمتنى من السادة القراء موسم جديد جيد
كهمزة وصل بني الهاوي ومرافق الدولة املعنية بالهواية مثل البلدية إن شاء اهلل  ،ودوام الصحة والعافية  .واهلل يوفق اجلميع إن شاء اهلل
و اللجنة األمنية واجلهات التي تشرف على البر ومرافقه .فنحن جلنة وشاكرين لكم هذا اللقاء.
معترف بها منذ  .2005ومن أهم أهدافنا االعتراف .ووضعت ميزانية
إعداد عادل املضاحكه
إلنشاء املرافق في املقر املؤقت  ،وإن شاء اهلل في املستقبل القريب
سيتم بناء املقر الدائم الكبير  .ومن احملتمل أن تنتقل اللجنة إلى



الهواية حتت االحتالل ال�صهيوين

الدكتور حسام أبو ذياب ( أبو أنس )
من دولة فلسطني

األب واألم وهم صغار

هذي قصة حصولي على احلمام داخل األراضي احملتلة
سنة  2002وبعد رجوعي من الدراسة في اخلارج لم
أستطع وبشتى الطرق إدخال حمام حي عن طريق
احلدود إلى داخل فلسطني حاولت إدخال احلمام سنة
 1996مع الوالد في قرقور صغير ( ومعاهم ورقة
ملكية وشهادة خلو أمراض) إال أن اإلحتالل صادرهم
بحجة عدم وجود تصريح دخول لهم وفي سنة
 2002حاولت التنسيق مع تاجر حمام كبير من عرب
ال  48من سكان املناطق اإلسرائيلية وذلك لتصدير
احلمام إلى بلجيكا ومن ثم استيرادهم على إسرائيل
بشكل رسمي ولكن املوضوع كان مكلف جدا ومن
ثم صارت مشكلة إنفلونزا الطيور وفشلت احملاوله
إلى أن هداني اهلل ملوقع املطيرجي وتعرفت على
اإلخوان جمال اخلشان وأحمد ماحسني الكرام وطرأت
على بالي إمكانية نقل البيض عن طريق احلدود ولكن
كيف؟و متى؟ لم أكن أعرف .وسألت اإلخوان في املوقع
( ولم يكن هناك منتدى أيامها) وأبلغني األخ الفاضل
أحمد ماحسني جزاه اهلل كل خير عن الطريقة وهي :
أن اركب جوز تزريق متزامن مع اجلوز املراد نقل بيضه
في فلسطني ومبجرد أن تبيض النثية البيضة
الثانية باالردن أنقل البيض من اجلوز القالبي ثم
أضعه حتت جوز التزريق ( احلضانات ) في فلسطني .
واحلمد اهلل بالفعل طبقت الطريقة  % 100وأشكر
اهلل عز وجل على هذه النعمة أوال وإخواني األعزاء
جمال و أحمد ماحسني ثانيا طبعا نقلت فقط
بيضتني وطلع لي منهم ذكر ونثية والتوفيق من اهلل
عز وجل واآلن عندي منهم عشرات األزواج ..وهذه صورة

وهذه صورتهم عندما كبروا
واآلن كل رس احلمام الي عندي منهم إلى أن هداني اهلل
وتعرفت من خالل املنتدى احلبيب على اإلخوان املطيرجية في
األردن وقام األخ احلبيب أحمد الطيباوي بإهدائي بيض لطيره
القندي وهو تركيبه ألجمل احلمام عنده وكان ذلك في تاريخ
 2006-9-14عندما كنت عائ ًدا مع الوالد من األردن أثناء مرضه
وطلع عندي أول طير من رس جديد وهو أزرق أشعل بو ثمان
إهداء من األخ أحمد الطيباوي بارك اهلل فيه وهذه صورته

أزرق أشعل بو ثمان



جولة الدكتور حسام أبو ذياب في األردن

سيرت على األخوان املطيرجية في األردن وقمت بجولة
سريعة إلخواني األعزاء مطيرجية األردن في منطقة أربد
وكان ذلك يوم السبت املوافق 2006-11-5
سيرنا في البداية أنا واألخ أحمد الطيباوي مع أخيه
محمد واألخ سهيل على األخ بسام وقد متيزت عنده
مجموعة جيدة من الفروخ .ثم سيرنا جميعا ً على األخ
مدحت ورأينا عنده مجموعة كبيرة من احلمام معظمها
من رس األزرق العود طير مدحت والذي يعود أصله إلى
ارقم الساهر ثم سيرنا على األخ العزيز محمود أبو زينب
الغني عن التعريف وهو نار على علم في أربد ولكن لم
نستطع رؤية احلمام بسبب أن اجلو كان (دوق) حيث رأينا
بعض من حمامه الكبار والتي يعود رسها الى حمر ساملني
وعنبرية حسان .يقوم جتهيزها للموسم بعدها سيرنا
على األخ خالد اجليوسي وهو أيضا من األعالم املوجودة
في أربد ورأينا عنده مجموعة من الفروخ ....فروخ السنة
وفروخ العام  .وفي النهاية سيرنا على األخ أبو محمد
(يسكن منطقة أسمها منطقة بيتا راس) وهو كبير في
العمر ومطيرجي له باع في هذا اجملال حيث إنه ميتلك
جتهيزات للتطيير من أجمل ما رأيت لغاية اآلن منطقة
جميلة ج ًدا برج رائع وخانات تفريخ مرتبة وقد قام األخ
سهيل بشراء أربع حمامات منه وأعطاه إياهم األخ أبو
محمد بسعر رمزي ج ًدا مشكورًا  .احلقيقة يا أخوان ما
مييز هذه الرحلة هو إنني وجدت أن هواية احلمام اللوت
في األردن تزدهر بشكل سريع وممتاز ج ًدا حتى إنه وخالل
وجودي هناك متت بيعة في منطقة عمان العاصمة
جملموعة كبيرة من احلمام وقد مت تصويرها.
وعدت األخوان املطيرجية أن أقوم بزيارة خاصة لهم في
نهاية املوسم عندما تكون احلمام جاهزة وأنا على ثقة
ومن خالل املستويات التي رأيتها أنهم ميتلكون حمام ال
تقل جودة وأدا ًءا عن احلمام وأخذنا صورة جماعية تذكارية
للجميع .

الكاتب حسام أبو ذياب



أ��ســـــا�سيــــات الهـــــــــوايـــــــــة
هذه هي األساسيات وكيفية تطبيقها بشكل صحيح من جتارب
أهل اخلبره إلي سبقونا بهاجملال.
من ضمن األمور التي يجب معرفتها :
 -1تفنيد احلمام .
 -2معرفة قوة الهواء وسرعة الهواء املناسبه لكل طير.
 -3اإلملام مبعرفة العيوب واخلراب باحلمام.
 -4كيفية القيام باملطايير الناجحه.
هذه األمور تتطرق لكل نوع من أنواع اخلراب وتأثيرها على احلمام
واملطيار .
وهذه بعض امللخصات ألساسيات وقواعد الهوايه :

عن مجموعة احلمام املصاحبة لها .
ب.قد تكون مصاحبة لها عيوب أخري مثل الطوية أو التكبيرة أو
الشطفة الزايدة ( يقلب علي جناح أكثر من اجلناح األخر ) .
ج.النقص في البدوة وعدم اكتمال بدوة الطير .
د.الهواء الزائد علي قدرة الطير .
.7املصاول :هي عبارة عن كثرة حركة الطير وعدم ثباته مبكان واحد
أثناء املطيار كباقي مجموعة احلمام املصاحبة له رغم عدم خروجه
من حيز احملام وبعض احلمام تخرج من حيز احملام ميني ويسار احلمام
املصاحبة وخاصة أثناء تأدية اللوت .
.8التشويحة :هي عبارة عن خروج الطير من حيز احملام جانبا ولألعلى
بسرعة كبيرة جدا وباجتاه الريح من غير لوت ( قلبه ) وهي من أشد
عيوب احلمام .
* أسبابها :
أ.الهواء الزايد علي الطير .
ب.اإلصابة ( العوار ) بأحد األجنحة .

.الطبقه :هي عبارة عن نصف لوته ( قلبه ) وعدم أملقدره علي إمتام
اللوته ( القلبه ) بكاملها حيث أن اللوته ( القلبه ) عبارة عن دوران
جانبي للحماية من ناحية الكتف أو أحد األجنحة سواء اجلناح
األمين أو األيسر مبقدار 360درجه .
* أسبابها :
أ.الهواء الزايد وعدم مقدرة الطير علي حتمل الهواء .
ب.املشاغل الزايد وعدم أنتضام اللوت ( القلبات ) .
ج .عدم إتقان الطير الرجوع إلي البرج ( قري ) .
.2العجله :هي عبارة عن لوته ( قلبه ) كاملة ولكن يبدأ بها الطير
من ناحية اخلصر قبل الكتف أو اجلناح .
* أسبابها  :قلة سرعة الهواء التي تساعد الطير علي أداء اللوت (
القلبات ) .
.3العكسه :هي عبارة عن الدوران السريع للطير حول نفسه وبقطر
صغير جدا وغالبا ما تظهر في حالة قصور الهواء علي الطير .
* أسبابها  :وراثية .
.4النكسة :هي عبارة عن رجوع الطير بوجه احلمام عكس اجتاههم
.5البرد  :هي عبارة عن اتخاذ الطير موقع بجانب احلمام التي تطير
معه أثناء املطيار سواء موقع قريب من اجملموعة املصاحبة له أو
بعيد عنهم .
* أسبابها :
أ.اللوت علي اجلناح أكثر من اجلناح األخر .
ب.نقص قوة الطير وعدم حتمل الهواء .
ج.االبتعاد عن تيارات الهواء والتعود علي املوقع الذي يطير عليه .
د.نوع اللوت ( القلبات ) علي اجلناح تختلف عن لوت ( القلبات )
اجلناح األخر .
 .6الشخية :هي عبارة عن حركة مشابهه للبرد وهي انحراف
احلمامة وانفصالها عن مجموعة احلمام املصاحبة لها واتخاذ موقع
بجانبهم وأحيانا يعود ألي اجملموعة .
* أسبابها :
أ.عدم مواجهة احلمامة ألي ملركز الهواء بشكل مباشر أثناء املطيار
وذلك لتفادي قوة الهواء مما يؤدي ألي انحراف احلمامة وانفصالها
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.9الرمعة :هي عبارة عن طقة رأس تصاحبها لوته ( قلبه ) في وقت
واحد مع انحراف علي أحد األجناب وغالبا ما يكون اجلانب األيسر .
ولها عدة درجات منها الرمعة القوية والتي تخل توازن الطير أثناء
املطيار ويكون انحرافة كبيرا ومنها الرمعة اخلفيفة وهي تكاد ال
تشاهد حيث ال يختل توازن الطير وال ينحرف  .وغالبا ما يصاحب
الرمعة بالطير نوعية لوت ( قلبات ) جميلة .
أسبابها :
أ.وراثية .
ب.عدم اكتمال البدوة .
هي عبارة عن اختالف اللوت ( القلبات
.10الفتحة أو التكبيرة :
) بالطير حيث يكون حيز اللوت ( القلبة ) علي اجلناح أكبر من اللوت
( القلبة ) علي اجلناح الثاني  .أي يكون حيز القلبة أكبر من الردة أو
العكس .
* أسبابها :
أ.نقص في البدوة وعدم اكتمال بدوة الطير .
ب.اإلصابة ( العوار ) واإلجهاد .
ج.قوة الهواء علي الطير .
د.اخلطأ في الرجوع ألي البرج ( قري ) .

.11الطوية :هي عبارة عن لوت ( قلبات ) علي جناح واحد فقط
متتالية وسريعة سواء كان الطير في نفس وضعه باملطيار أو
بخروجه من حيز املطيار بنفس القلبات املتتالية السريعة .
* أسبابها :
أ.اإلصابة ( العوار ) نتيجة الهواء الزايد علي الطير.
ب.عدم توازن الطير بحيث ال يكون مواجها ملركز الهواء بشكل
مباشر.
.12الشطفة :هي عبارة عن لوت ( قلبة ) علي جناح أكثر من اجلناح
األخر .
* اسبابها :
أ.االجهاد .
ب.دخول عيب أخر مع الشطفة واخلوف من فعلة كالعجلة أو
الرمعة أو الكمخة .
.13الكمخة :هي عبارة عن طقة رأس قوية ومتكررة ومتتالية مع
الرجوع للخلف .
* أسبابها :
أ.النشافة الزايدة .
ب.عدم اكتمال البدوة .
.14الكورة أو التدويحة :هي عبارة عن خروج الطير من حيز احملام علي
أحد األجناب وانسياقه مع اجتاه الهواء للعودة ألي نقطة البداية
وهي البرج علي شكل دائرة والعودة مره أخري أحيانا ألي حيز احملام
ويختلف سعة الدائرة من طير ألي أخر .
* أسبابها :
أ.اخلطأ في تبدية وحتومي الفرخ .
ب.البعد الزايد عن البرج ( التطفح ) .
ج.عدم اكتمال البدوة .
.15التطفح :هي عبارة عن بعد الطير عن برجه باجتاه قدوم الهواء
يشكل يصعب متابعة أداءه .
* أسبابها .
أ.عدم متابعة املطيرجي لطيرة .
ب.البعد عن تيارات الهواء .
ج.عدم الرسوة ( الطير غير راسي علي املكان ) .

األخطاء الكبيره التي ال تغتفر ويعتبر الطير موزين ويفضل
إستبعاده عن اجملموعه :
 -1الكوكسه
-2العكسه
-3التشويحه
-4الزلقه
-5احلوسه واملشاوط
-6الطويه
-7الفتحه
 -8الشهقه
-9البرد
االخطاء التي ممكن أن يغض النظر عنها إذا ما كانت مكرره بشكل
ملحوظ :
 -1الرمعه
-2الكوره
 -3املصاول
-4الكمخه
-5التطفح
-7السرحه
-8الشطفه
-9الطبقه
-10العجله
-11السحبه
-12اخلنسه
-13التصدد

الكاتب عادل املضاحكه
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 .فقد يطول العالج من أسبوع إلى شهر وشهرين  .وتشاء الظروف أن
يكون العالج مع أهلي في منتصف املوسم  .ولألسف الشديد الناس
تنظر لعدم وجودي في البيعات بأني متغيب  ،حتى لو كنت أمارس
الهواية من الصبح إلى املغرب ولم أحضر أحد البيعات فأنا بنظرهم
متغيب وهذا منطق غير صحيح  .والسبب الثاني عدم اإلتفاق مع
شريكي في بعض األمور  ،شاءت األقدار بأن نختلف في وجهات النظر
من الناحية التكتيكية للسوق .
 -7متى أول بيعة نظمتها ؟
أول بيعة مشتركة بيني وبني خالد اخلليفي كانت في  87/86في ديوان
خليل بوعركي في الفنطاس  ،وكان عدد احلمام قليل ال يتجاوز 10
حمامات  ،وأول بيعة رسمية لي متت بعد التحرير .
 -8ما رأيك في بيعات الوقت احلالي ؟
مشكلة البيعات في الوقت احلالي هي كثرت املقرات فهذا مضر
جدا للهواية ووجود (الكومبارس) أيضا مشكلة وهو السبب
 -1عرفنا بنفسك .
الرئيسي خلفض مستوى البيعات في املوسمني املاضيني  ،وأقصد
طالل فهد العناز (بوفهد) ـ مواليد 1966 / 3 / 3
في (الكومبارس) هنا بالشخص اللي مو راعي حمام وظهوره بالسوق
جديد يعملون له صيت رنان ينزلون فروخ وحمام بإسمه  ،ولو حتصي
 -2متى بدأت الهواية؟و ما هي األماكن التي طيرت فيها ؟
بدأت التطيير في سنة  1973 -1972في البيت مبنطقة خيطان ثم عددهم جتد إنهم عملوا  70بيعة بنظام (الكومبارس)  .أما الشخص
انتقلت الى منطقة اليرموك بعدها انتقلت الى الصليبية وبعد املتكلف ودافع وصابر وجاني ومن حقه يبيع يكون مظلوم وال يستطيع
التحرير الى الفنطاس بعدها الى الدوحة ثم الى بر النصراهلل بعدها مجاراتهم .
انتقلت الى بر احملم ّية واآلن أط ّير في بر املناقيش مع األخ سعد نعيم .
 -9ما رأيك بارتفاع األسعار ؟
ارتفاع األسعار هو صراع نفسي يعاني منه أصحاب احلمام  ،فبعض
 -3كيف تعلمت الهواية ؟
أنا انصقلت وتعلمت بنفسي فكنت أسأل وأخذ املعلومة وأحللها الناس تبيع وتشتري وال هي متأثرة بالوضع  .ولكن جتار السوق حاليا
ثم أطبقها  ،وبذلك كنت أعلم نفسي بنفسي فسبحان اهلل فطرت انحرفوا عن اخلط وصار بينهم صراع وحتدي وأصبحوا يتنافسون على
األسعار ويزايدون فيها  ،وال أستثني أحد من التجار فالكل يتنافس
على حب احلمام .
على الربح بهذه الطريقة  ،وآن األوان إالغاء طريقة النسبة للخصم
. %50
 -4ما هي أول دورة حمام شاركت فيها ؟
كانت في الفنطاس وكان شريكي خالد اخلليفي وتنافسنا وقتها مع
عمالقة كبار أمثال أحمد بودي وبدر الفصام وجاسم املهنا ومحمد  -10ما رأيك في مستوى احلمام احلالي؟
احلمد ويوسف الصفران وغيرهم  .وأذكر كان طموحنا كبير في الفوز ال أستطيع أن أقول إني شفت كل احلمام ألبدي برأيي  .ولكني سمعت
على أحمد بودي ألن كان وقتها هو اللي متربع على العرش وفي قمته عن الكثير من احلمام الزينة التي لم يسلط عليه الضوء وانظلمت
يتميز به من قوة في ذلك والسبب بذلك يعود إلنشغال اجلماهير في الدورات  ،كما أن صاحب
 ،وماحالفنا احلظ وهذا شيء متوقع ملا كان ّ
احلمام جتده يفتقر إلى املهارة الكافية التي تبرز طيره فالطير الزين ال
الوقت وامتالكه للحمام املمتازة .
يصبح ملك صاحبه إمنا ملك للجماهير  ،لذلك أدعوا الشخص الذي
عنده طير زين أن ال يتعذر بأن هؤالء أهل سوق وأن هذه الكتلة صعب
 -5ما رأيك في دور الدورات حاليا ؟
الدورات تخدم الهواية وتخدم احلمام إذا صارت على (  ) 5حمامات  ،دخولها ال  ،هذه أعذار واهية ومبدأ خاطئ في التفكير  .فالكل هنا
أما إذا صارت على  3حمامات فهي ال تخدم الهواية  .وكذلك حرمان هواة وحب احلمام في عروقنا  ،وكلنا يسعى الى اقتناء األفضل .
الطير املغلوب دخوله الدورة مره أخرى خطأ كبير  ،فالالعب في امللعب
إذا تعور يخرج من امللعب لكن له احلق بأن يرجع إذا حتسنت حالته ،
ووجهة نظري في هذا املوضوع إعطاء الطير فرصة ثانية إلثبات وجودة
 %80 .من هواة احلمام على الرواتب  ،فإذا أنت طلعته من البداية من
الدورة فكأنك قطعت الرزق بطريقة غير مباشرة  .فأنا أناشد بأن يتم
التساهل في هذه األمور .
 -6بوفهد أنت قطعت فترة ورديت  ،فما هو السبب ؟
أنا ما انقطعت بإرادتي فالوالدة تعبت وبصراحة الواحد ما عنده أغلى
من أمه و يتشرف أنه يرافقها .وأنا واحد من الناس خاصة أهلي ما
أتردد في الوقوف معهم بأي وقت فمابالك بالوالده ؟ فأنا أحاول أن أرد
لها جميلها ولو ب  .%1وكما تعلم فإن العالج ومواقيته ليست بيدي
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-11طالل العناز يجد نفسه تاجر او هاوي أو يجمع بني االثنني؟
أجمع بني االثنني بواقعية .

الطابع الكويتي ذلك الن السوق السعودي أساسا هو في الكويت إال
قلة قليلة كانت في السعودية وتطورت هناك  ،أتوقع لدولة قطر اذا
بذرنا فيها حب احلمام والهواية وكذلك األدرن راح تكون نقله بالهواية
زاهره في املستقبل .

 -12ما هو الفرق بني التطير في السابق و احلاضر؟
بالنسبة لي أنا من جيل الشباب فما حلقت على التطيير في
السبعينات ولكن حلقت على الثمانيات حيث كنت أطير في الفنطاس  -17ما هو الدور الذي تتمنى من النادي أن يؤديه ؟
في سنة  82و  83و  84وعاصرت مطيرجية عمالقة بطيارهم وحمامهم أمتنى وضع نظام في البيع واملشترى وأمتنى أيضا دعم األعالف  ،وإذا
أفضل من املوجود حاليا أمثال أحمد بودي ويوسف الصفران وسليمان قاموا بتنظيم الدورات أرجوا ان تكون شاملة وماتصير على بر وبر أو
الدريعي ومحمد احلمد وحمام مزرعة احملري فحمامهم شفته بعيني تصير على فئة و يتركون فئة  ،وأن يقوموا بحفظ حقوق املطيرجية
في جميع اجملاالت  ،أما بالنسبة ملوضوع املطالبة بالقسائم فأعتقد ان
وما أقول نقال .
موضوع كبير يجب أن ننتظر جمللس اإلدارة لينظر بأمره .
 -13ماهو مفهوم الدعم وهل تؤيده ؟
البعض فاهم الدعم مفهوم خاطىء  ،الدعم يجب ان يقوم على  -18هل عندك هواية أخرى غير احلمام ؟
اسس منها مستوى الطير والرغبة عليه واجلمهور اللي شايفينه  ،بصراحة أنا أحب البحر  ،لكني غير محترف فيه لألسف ألني دخلت
هذا الطير ملا تشتريه راح يح ّرك نفسه بنفسه وانت عليك اإلدارة فيه على كبر .
الصحيحة  ،والدعم له حدود إلى متى أنا راح أدعم طيري وكيف
أحافظ عليه بالسوق في البداية فقط الطير يحتاج إلى دفعة عشان
ميشي لكن بعدين خالص هو بروحة ميشي في الساحة  ،واألفضل  -19اشرايك في البيعات والبورصات في موقع املطيرجي؟
الزم الطير أشوفه واجلماهير تشوفه كذلك عشان تصير عليه رغبة سمعت عن البورصة األولى في موقع املطيرجي وهذه بداية مشوقة
ونكسر احلواجز  ،فإذا كان الطير زين فالكل يرغبه واحنا كلنا ندعمه ومشجعة نتمنى لكم التوفيق ومنها إلى األمام إن شاء اهلل .
ألن الكل يبي منه في هذه احلاله .
 -20ما رأيك في فكرة مجلة املطيرجي؟
فكرة ممتازة فهناك شريحة كبيرة حتب الهواية وتقرأ فيها واللي
 -14ما رأيك في التجهيز؟
من أحد املشاكل الكبيرة التي تواجه املطيرجية و ما ادري شلون مايعرف بالكمبيوتر سوف يقرأ وبذلك تكون غطت معظم أو كل
حللوها على أنفسهم!! فهذه فلوس تدش بيتك فكيف حتللها على هواة التطيير وبرأيي إنها ستجد صدى كبير أقوى من املنتدى علما
نفسك وعلى أهلك وصدقاتك وزكاتك ؟ لألسف الناس مو فاهمة بأنها هي مكملة للمنتدى ولكني على ثقة بأن إدارة اجمللة ستنجح
معنى التجهيز  ،فهذه الكلمة لها معنى إسالمي والرسول – صلى بشكل كبير جدا .
اهلل عليه وسلم -نهى عن إنك تزايد على سلعة أنت ال ترغب فيها
واسمها «النجش» .فما بالك إنك قاعد جتهز عليها !! كما انه ال توجد  -21هل عندك آراء و اقتراحات تضيفها للمجلة؟
أوال احليادية مطلوبة ثانيا كل مازاد النقد علي شيء معينّ يكون هذا
ضوابط وقوانني خاصة بهذه املشكلة فهي بال مراقبة أو عقاب.
أكبر دليل على جناحه  ،ثالثا أمتنى االنتشار الواسع لها وإن في حال
وجد خلل ولو بسيط في اجمللة تسارع اإلدارة بتعديله .كما أمتنى أن
 -15هل تؤيد الكمبيالة في البيع والشراء ؟
لو اني قلتلك إني راح أعطيك حاللك بعد  3شهور وبالطريق حصلي يكون هناك أصحاب فكر وأقالم محايدة ومستقلة يشرف عليهم
حادث ومت فكيف حتلل هذه الفلوس ؟ وقد حصل هذا الشيء بالفعل رئيس التحرير  ،واحلرية والدميقراطية لها حدود والقلم ليس لك إمنا
حيث ماتوا  7من أصحاب احلمام في املوسم اللي طاف  ،وتخيل إن في للقراء  ،بصراحة أنا ثقتي فيكم كبيرة وواثق بنجاحكم .
بيعة ميت الى اآلن عليها فلوس !! فإذا الواحد يبي يشتري من أحد
حمام ويبي يدفع له بعد  3أشهر شنو املشكلة اذا كتب كمبياله  -22كلمة أخيرة حتب أن تضيفها ؟
؟ بالعكس هذا ضمان حلقه  .فإذا حصل حادث ومات هذا الشخص أحب أن أشكر موقع املطيرجي وأمتنى له االستمرارية وسعة الصدر
ضاعت فلوسه  ،فالكمبيالة عقد إتفاق بني الطرفني لضمان حقهم فاالختالف في الرأي ال يفسد من الود قضية واملعروف أن االختالف
البناء هو الذي يط ّورنا بعكس االختالف الذي يكون أساسه احلقد
فما أشوف إن فيها مشكلة لكن ضمان للحقوق .
واحلسد الذي يؤخرنا ويعرقل مصاحلنا املشتركة  ،يجب أن ننظر إلى
 -16ما رأيك في التطور الذي وصلت له الدول العربية مثل السعودية األمور على إننا في قارب واحد في هذه الهواية  ،فالتعاون مطلوب
واإلنسان بطبيعته فيه حسد لكن عليه أن يتعوذ من الشيطان
و ألردن وفلسطني والعراق؟
أنا أشوف إن األردن قادمة بقوة وأمتنى من هواة احلمام أن يقوموا ببعض ويكسر احلواجز ألن عدم التعاون بني الهواة سيؤدي إلى اخلسارة وال
التنازالت في األسعار إلخوانهم في األردن من أجل ضمان االنتشار  ،أعني هنا اخلسارة املادية إمنا أعني خسارة التط ّور  ،فليس هناك إجناز
أما بالنسبة للسعودية فهم من ناحية الفنيات واالنتشار متطورين في التناحر واملنافسة الغير شريفة وأمتنى التوفيق للجميع إن شاء
جدا ولكن كتسويق أجد إن هناك في ضعف يرجع إلى ضعف الدخل اهلل ومشكورين على هذا اللقاء ومنها إلى األمام أن شاء اهلل ،
القومي للفرد السعودي مقارنة بدخل الفرد القطري واإلماراتي واهلل يوفق اجلميع .
والكويتي  ،والدليل إن الولد بالنفس في السعودية ضعيف وجتد إن
أهل الكويت أكثر ماينزلون ولد الولد وياهلل يعادل  .أما كفنيات كما
إعداد خالد املشعان
قلت سابقا أجد أهل السعودية محترفني وطلعوا حمام ونحن جلبنا
حمام منهم واملالحظ أنه يغلب على أهل الهواية في السعودية
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فنون وفنيات املطريجي الناجح!
ال نختلف أبدا ً في أن املطيار هو فن وله فنيات ويتطلب اخلبره..
وكلما مارس اإلنسان منا الهوايه كلما إكتسب فكر وقدره وحتكم
أكبر في ماميلك من حمام...فبعد أن يصف جناح الفرخ وينشف
املوس ينتقل الفرخ إلى مرحله جديده من حياته..وهي مرحله
اإلستعداد...وهذه نقطه فينه مهمه عند كل مطيرجي منا..رمبا
إنها بسيطه ولكن يختلف البعض حتى في هذه النقطه فالبعض
يقوم بتصعيد الفرخ للبرج مباشره..والبعض اآلخر يضعه في
خانه..ومنهم من يضعه في شبره كبيره..ولكل شخص أسبابه..
لكن ما الصحيح؟ ...من وجهة نظري أن وضع الفرخ في شبره كبيره
مع مجموعه من عمره حتى لو فرخني ثالثه هي األفضل واألنسب..
وبعد هذه املرحله ينتقل الفرخ إلى البرج وهنا نقطه فنيه وفنيات
أخرى لصاحب املكش..ففي هذي األيام يعلم صاحب املكش أن الفرخ
يتعرض جلو جيد وموقع غريب..في هذا الوقت مرحله صعبه يعلمها
الفنان فتجده يراقب دائما ً صحة الفرخ مستواها التغيرات التي
حتدث..فإذا تعدى اإلسبوعني مع وضعه في القرقور والفيتامينات
والغذاء اخلاص والرعاية تبدأ نفسية الفنان تهدأ ويبدأ في إخراج
هذه اجملموعه من القرقور كل مغرب داخل البرج وتختلف املده من
مكش إلى مكش..وبعدها ينتقل املطيرجي إلى مرحله جديده
فبنشر الفروخ يوميا بعد املغرب ومنها يبدأ في رفعهم على سطح
البرج وفي هذا اليوم..ينتاب املطيرجي الفنان الذي قطعه فتره
البأس بها بعض التخوف من تخوف الفرخ أو أي عارض يؤدي إلى
الضياع..ولرمبا يذهب واحد أو إثنان ويكون ذلك من أهم صفات
اإلستعجال لدى كل مطيرجي..فمنهم يصبر حتى النهايه ومنهم
الميكنه اإلنتظار أكثر من يوم..واألفضل األسبوع جدا ً ممتاز للنشر
دون مطيارعلى سطح البرج..واألجمل أكثر أن تفتح الباب وتتركهم
لوحدهم حتى ميلوا من الصعود والنزول..
وما أجمل الصبر..تأتي املرحله التاليه..وهي مطيار الفروخ كل يوم..
فهناك من يطير الفروخ حتى خمس مطاير في اليوم وتكون
بالتدريج على مراحل مثال األسبوع األول مطيارين طبعا ً من بعد
فتره النشر والتثبيت..األسبوع الثاني ثالث مطايير...وهكذا إلى أن
يصل إلى معدل اخلمس مطايير...وبعد هذه الفتره هناك من يقوم
بإنزال الفرخ وقصه واحملافضه عليه ليقوى جناحه وتكبر الريشه...
وهناك من يقول الينزل الطير أبدا ً حتى يطق الرأس ويجر ويختم...
ويلوت الفرخ أو يشلع وبالتالي يضطر إلنزاله وقصه ليبدأ معه
مرحله جديده...ولكن هناك جزء مهم ومهم جدا ً
وهو احملام ويعيني على الفني لي تفنن باحملام...وأنا أقول..ثلث الطير
محامه..يختلف كل فنان من أهل احلمام بطريقة املطيار..
فبعد القص هناك من يركب الفرخ ليعرض جسده
ويكبر عضمه ويصبح أقوى مما كان عليه..وهناك من يقول ال يركب
الفرخ إال من بعد أن نرى نتائجه في جناحه...ويبقى دور الفنان
صاحب املكش في مطيار طيره بعد كل هذه الفتره..
حقيق ًة أستغرب من البعض العجله بعد طول صبر ومضي تلك
الفتره..وبكل أمانه من إجتاز كل تلك األيام الصعبه..كيف له أن
يغامر ويستعجل ويدفع في طيره بكل أنواع الهواء دون تدريج...
يحتاج الفنان واملطيرجي الفني إلى بعض الوقت..نعم يحتاج
للوقت..ليس األمر خذوه فقلوه...هناك من يطلق الطير ثالث شهور
ورمبا أكثر في هويات خفيفه إلى معتدله حتى متتلئ حوصلة
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الطير من هذا الهواء..ومن ثم يبدأ يصعد تدريجيا ً فبعض
الفنيني وكثير من الناجحني يصبرون حتى نهاية املوسم ليطلق
العنان في نهاية املوسم لعدد بسيط من املطايير لطيره
في هواء يرى أنه يتحمله فساللته طيبه وأهله أقوياء..ولم يصل
لهواءه...وعندما يرسله في ذلك الهواء هنا قد إستعد هذا الفني
وطائره الذي يترقب منه اخلير ملوسم جديد..تقل فيها فترة جتهيزه
للهواء ومن هنا تكون فترة التجهيز للموسم التالي أقل من شهر
في هواء تدريجي نوعا ً ما...أخواني..أنها الفنيات...
وبالتأكيد لكل هاوي نظرته والطير العزيز اليستعجل صاحبه خوفا ً
عليه ولكن املبالغه ممكن أن تدمر الطير...واإلستعجال صفه سيئه
تأتي باخلراب..ومن هنا اخلبره والفنيات أساس النجاح في كل شي..
ليس من العيب أن تسأل وأن تتعلم..
فالفن ميزه إلخواننا القدامى من أهل الهوايه..احملاوره هي من أجمل
الصفات التي تفيد كل من يريد أن يتعلم..ويبقى أن اآلراء تختلف
والفنيات تختلف ومستوى احلمام يختلف...وأعلم أن هناك آراء
ونظرات وفنيات عند من هم أفضل مني..فأمتنى أن نستكشف
فنياتكم في املطيار وأن نسمع آراء من يحب أن يسأل عن أي نقطه
للعلم واملعرفه..وأمتنى من اهلل أن أكون وفقت في الشرح...وآسف
لإلطاله رغم أني تخطيت بعض النقاط..وتبقى الفنيات دون حدود .

الكاتب بدر الرشيدي

أنـــــــــواع اللــــوت و مسمياتهـــــــا
 -1الرمش :

الطير يلوت بسرعه فائقه ممكن ياخذ أربع أو خمس أو سبع يقولون
كأنه يرمش مثال ماشي عباس حيات طار في أواخر الثمنينات وأخذ
شهره 0

 -2احلمقات :

الطير أثناء اللعب وتكون سرعة الهواء مثالً  35وتضرب سوايب
إتشوفه يحمق وياخذ ثنتني ثالث أو أربع بحرشه في بعض احلمام إذا
ضربت السوايب يتقضب 0

 -3النشات :

يكون موقع الطير في بطن احلمام ومن ثم يقفز إلى األعلى أي
يصبح فوق احلمام وبسرعه ويأخذ ثنتني ثالث ويدم .

 -4التسلهم :

ممكن ياخذ الطير ثنتني ثالث ومن ثم يفرد جناحيه مقوسني فتره
من الزمن .

 -5الدقاق :

 -11التصفط :

أن يكون الطير بالعالى مثالً مطيح ويأخذ ثالث أربع ومن ثم يلم
نفسه على جناحه األمين ومن ثم ياخذ ثالث أربع ومن ثم يلم نفسه
على جناحه األيسر مو بضروره تكون ثالث ممكن وحده ورده بتفريد
املهم يكون مطيح 0

 -12التحذف :

ياخذ الطير ثالث أربع ويحذف نفسه إلى األعلى بشطفه يكون الم
نفسه فيها والبعض يسميه (مناقز) .

 -13الصك :

يكون الطير في البدايه فاحت جناحيه ويقلب وقبل اإلنتهاء من
الشطفه يصك جناحيه مصحوبه بدمه أي النزول على البوز قد
تكون فترة النزول طويله أي مبسافه ويصاحبها بطأ ومن ثم يفتح
جناحيه مثال ( اجلامعه) 0

 -14اللم :

يقال الطير السخف بالوت أي يصير لوته مقارب وغالبية يصير
طير هواء 0

الطير يلم جناحيه أوال ً ثم يشطف أي ينقلب كامل ثم يفتح
جناحيه مثال (حمر املهنا) 0

 -6اجلتوف :

 -15التصرصر :

يقال لطير للسخف نفسه مع رفع اجلتفني ونزول الرأس ليجعلك
تالحظ اجلتفني 0

 -7الشيالت :

أي الطير أثناء الشطفه يرفع جسمه وقليل من صدره مع وضع
األمواس فوق الظهر ويبتدي باإلرتفاع عن احلمام كأنه صاعد سلم 0

 -8التمهد :

يضع الطير جناحيه بالقرب من خواصره واألمواس موازيه لذيل ومن
ثم يقلب وعادتا ً هذه النوعيه متتاز باحملام والتطيحه والرفه احللوه
والقياده والرده قري مع إلتفاف الرقبه ميينا ً أو يسارا ً 0

عشان يستطيع الطير يصر البد أن يكون موقع الطير فوق احلمام
ويأخذ أربع خمس أو يأخذ ست سبع حسب إمكانيات الطير
والبعض يقول يشربك ومن ثم ينزل على احلمام وبوزه وصدره شبه
إلى األعلى مثال (صلفوح -مسلى) 0

 -16التفريد :

الطير يشطف على جناحه األمين مثالً ثم يرف جناحيه ومن بعد
يرده على جناحه األيسر 0
 -17التطقطق :
يفتح الطير جناحيه على شكل رقم( )7يقال يشرع ومن ثم يصفق
بجناحيه أي يطقطق ومن ثم يقلب على رخاوه أو ليانه 0

 -9الظف :

الطير يشاغل بلوت واحد ويتخلل املشغال ظفة اجلناح إلى
اخلواصر بعد اإلنتهاء من الشطفه ومتتاز هذه النوعيه باحملام والرده
بالتعديالت 0

 -10اخلتمات :

يعتبر لوته وزن أي مبعنى إذا أخذ الطير ثالث إبتدا ً على جناحه األمين
ثم األيسر ثم األمين وينتهي بثالث على جناحه األيسر ثم األامين ثم
األيسر وهذه تعتبر طلعه صحيحه كامله نظيفه من غير أخطاء
ودائما ً تكون الطلعه بعدد فردى وليس زوجى أي بثالث أو خمس أما
إذا كانو ثنتني وبسرعه معينه الغالبيه يطبق إال إذا فرد أي تكون
شطفه على اليمني ثم يرف جناحيه وبعدها يسار 0
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معاين مسميات الحامم
بعض التسميات للحمام القالبي

الـقــنــدي ..
الـقـنـد (كلمه فارسيه وتعني السكر) وألن الـقـنـدي
جميل وحلو سموه على إسم السكر .

الــمـــســكـي ..

مأخوذ من لون املسك (من انواع العطور ويستخرج من
الغزال) وأصل احلمام املساكي ( بغداد  ,الشام  ,تركيا)

الـمــاشي ..

الـعـنـبـري ..

مـأخوذ من لون العنـبر (من انواع العطور و يستخرج
من احلوت) وكلمة عنبر لها عدة معاني ومنها ( :البناء
الواسع إليواء اجلنود أو املرضى أو املساجني  ,,نوع من
أنواع احليتان )

هناك رأيني  ..ولكم احلكم ..
 -1ماشي ألن لون الرقبه عنـد سطوع الشمس عليها
تأتي باللون األخضر (لون املاش)  -2.ماشي تعني ميشي
على جميع األلوان( كل احلمام تطلع املاشي) (الدارج).

النوبي واحلبشي ..

يسمون االسود قدميا ..نوبي  ..نسبة الى أهالي النوبه
الـصخـري ..
جنوب مصر ألن لون بشرتهم سوداء المعه.
مأخوذ من لون صخور البحر( اللي بنيت عليها الطحالب
واحلبشي نسبة الى أهالي احلبشه (اريتيريا)ألن لون
على اليال) أو مثل لون مسنة الطراريد .
بشرتهم سوداء باهته ومائله للون البني .
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معاين مسميات الحامم

الـمـقـنـزع ..

األشعل و اخملربط ..
مأخوذه من قـزع وهي كلمه عربيه وذكرت بعدة أحاديث
كالهما أشعل وهي كلمه عربيه (للشعر عند تداخل عن الرسول «ص» وتعني شعر قـمـة الرأس  .وهي وصف
اللون األبيض باللون األسود واختالطهما) االشـعـل
وبالعراق يسمى (مـكـعـكـل )
..مرتب اخملربط..مبعثر

الـمـسـجـوخ ..

األدبـر ..

كلمه عربيه وذكرت بالقرآن وتعني  ..املؤخره أو اخللف .
وسمي نسبة للريش األبيض فوق املؤخره (أسفـل
الظهر)وهي وصف للطير.

وهي كلمه من العراق وتعني ( الشئ الـمـغـروس) املـركـّب
.

األشـنـق ..

كلمه مستحدثه بالكويت وتعني طرف الشئ (شـنـق)
وبالعراق يـسـمونه (اشعل بواحـدعش).

األرقــم ..

كلمه عربيه وتعني ( الـقـلـم  ,وكذلك نوع من أنواع
األفاعي لونها أسود وأبيض(ذكر) )

ومن األسماء املستحدثه بالكويت ( الصابوني  ,البصلي
,اجلزازي ,الدخاني  ,املنبط ,املنبت ...ألخ)
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تركيبات الوان الحامم
مـاشـي
مـاشـية
مـاشـي
حـمـرة
مـاشـي
حـرقـة
مـاشـي
عنبرية
مـاشـي
صخرية سودة

ازرق بري
زرقه بريه
ازرق بري
سوده سخريه

ازرق بري
مـاشـيـة
ازرق بري
حـرقـة
ازرق بري
حـمـره
ازرق بري
عـنـبـرية

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

الـنـاتـج

كــور

مـاشـي

ازرق

إنــاث

مـاشيـة

زرقـــة

كــور

حـمـر

إنــاث

مـاشـية

زرقـــة

كــور

حــرق

حـمـر

إنــاث

ســودة

مـاشـية

كــور

مـاشـي

ازرق

إنــاث

مـاشيـة

زرقـــة

كــور

مـاشـي

ازرق

اسـود

إنــاث

مـاشيـة

زرقـــة

سـودة

كــور

ازرق بـري

إنــاث

زرقة بـرية

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

زرقـــة

كــور

ازرق بري+ازرق

حـبـشي

شــذري

اسـود

إنــاث

زرقة برية+زرقة

حـبـشية

شــذرية

سـودة

كــور

شــذري

ازرق بـري

مـاشـي

ازرق

إنــاث

شــذرية

زرقة بـرية

مـاشيـة

زرقـــة

ذ

ذ

كــور

ذ

إنــاث

احلــرق بأنـواعــهــم

شــذرية

زرقة+زرقة برية

كــور

احلــمر بأنـواعــهــم

ذ

احلــمر بأنـواعــهــم

مـاشيـة

حـبـشية

إنــاث

شــذرية

زرقـــة

زرقة بـرية

مـاشيـة

كــور

ازرق بـري

ازرق

شــذري

مـاشـي

إنــاث

زرقة بـرية

زرقـــة

شــذرية

مـاشيـة

ذ
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سـودة

هل تعلم أن !!!
هل تعلم أن ...
في أوائل الستينات من القرن املاضي بدأت نهضة احلمام القالبي
في دولة الكويت ......

_1السيد /محمد بشر الرومى

هو من أوائل املؤسسني لشروط وقوانني دورات احلمام..

 _2محمد إبراهيم احلوطى

فاز بأول دوره للحمام موسم 1967_1966
وكان طيره صلفوح على راس مجموعه حمام التحكيم..
 _3عبدالرحمن الرباح وخالد حالوه وجاسم املهنا
هم أوائل من أنشأوا برج من احلديد وأول من نشروا احلمام
بقفص للتثبيت بدل (الشكال) .

 _4سعود احلزامى و عبداهلل وخليفه املذن ..

أول من طير احلمام بالبر وكان فى بر امصده خارج سور الكويت
باخلمسينات .

 -5عبداحملسن الضبيبي ومفلح بن فزران الرشيدي
ومهلهل النصف وبن شمالن
هم أول من طير احلمام فوق سطح البيت باملرقاب والدروازة
ومنطقة شرق .

 -6السيد  /جمعة احلمدان

هو أول من نسق وقلص عدد احلمام باملطيار .

 _7محمد احلمد

( بوحمد ) أول من أسس أوراق البيعات ومبوسم1980_ 1979

 _8بدر حالوه

أول من أطلق كلمه (لم ) على نوع اللوت..

 _9أحمد أيوب(بو أيوب)

 -11سليمان اخلراز ومطلق الزامل وعبداللطيف الوزان
وأحمد الفرحان
هم أوائل الداللني بالكويت .

 -12عمر الصياح وعبدالرزاق الصالح وعمر املسفر
هم أول من جلب احلمام القالبي للكويت .

 -13السيد  /عبداهلل العبيد

هو أول من طير حمام في سيارة ( هاف لوري ) متنقله وذلك في
سنة 1982م .

 -14مت إشهار أول نادي لهواة احلمام القالبي في دولة
الكويت سنة 2005م مبجلس يتكون من :
السيد  /محمد احلمد ( رئيسا ً ) .
السيد  /السيد  /فارس املطيري ( أمينا ً للسر .
اليسيد  /محمود عاشور ( أمينا ً للصدوق ) .
السيد  /محمد اخلطيب ( عضوا ً ) .

 -15السيد  /عباس حيات

هو أول من جلب واستعمل احلجول مسجل عليها رقم التلفون
وذلك في سنة 1961م وكذلك هو أول من قام باستخدام تطعيم
للحمام ضد ( البورقيبة ) وذلك في سنة 191984م .

 -16السيد  /أحمد أيوب ( أبوأيوب )

هو أول من استعمل عوامات لشرب املياه للحمام وذلك في سنة
1978م .

 - 17السيد  /عبدالرزاق الفيلكاوي

هو أول من آنشأ برج قلص للحمام وذلك في سنة 1985م .

 - 18السيد  /سعود املنصور

هو أول من أدخل نظرية تركيبات ألوان احلمام في الكويت وذلك في
في سنة 1978م عن طريق كتاب جلبه من بريطانيا .

 -19السيد  /خالد الناجم

هو أحد أبرز مراجع سالالت احلمام القدمية واحلديثة .

أول من استخدم عوامات املياه للشرب عام .1978

 -10السيد  /حسن بحروه

هو أول من أطلق كلمة ( تزليق ) للفرخ وفي السابق تلفظ كلمة
حتومي أو تبدي الفرخ .
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مشاهري الهواية

هو محمد صالح البشر الرومي ولد في عام 1936
من أسره كويتيه كرميه وعندما بلغ سن الـ  12سنه بدأ
مشواره مع الهواية وكان ذلك عندما كان ذاهبا في أحد
األيام إلى البحر فاصطاد حمامه وكانت (قنديه) فاشترى
لها فحل أسود حبشي مببلغ (  1.5ربيه) وملا عرف خاله بأنه
يحب احلمام قام بجلب  4فروخ من على الشمالن وأعطاهم
له وبدأ بتطييرهم وتفريخهم وكان ذلك سنه 1948م ومنذ
ذلك الوقت وحتى يومنا هذا وال يزال محمد البشر الرومي
ميارس هذه الهواية.
ويعتبر هذا الرجل علم من أعالم الهواية فقد كان صاحب
الفكرة في إنشاء الدورات للحمام القالبي والتي استوحاها
أثناء دراسته باململكة املتحدة البريطانية من جاره حيث
كان هذا اجلار يشارك بسباقات احلمام الزاجل وعندما عاد
للكويت وجد أهل الهواية يتنافسون فيما بينهم بطريقه
عشوائية (املالوت) فبدأ بوضع القوانني والشروط املناسبة
لتنظيم مثل هذه الدورات ليتم عرضها على الهواة في
ديوان يعقوب الغريب وبالفعل مت مناقشتها واإلتفاق عليها
من اجلميع وكانت أول دورة للحمام القالبي في سنة 1964م
والتي فاز بها محمد إبراهيم احلوطي باملركز االول وكان
عبداهلل العصيمي صاحب املركز الثاني وأحمد بوقريص
صاحب املركز الثالث.
ومن بعدها استمرت هذه الدورات احلمام القالبي حتى يومنا
هذا وقد شارك محمد البشر الرومي بـ 10دورات حصل من
خاللها على املركز األول ثالث مرات وحصل على املركز الثاني
مرتني وعلى املركز الثالث ثالث مرات.
ومن أبرز اإلجنازات التي أضافها هذا الرجل للهواية هي
رؤية الطير من صدره أثناء الطيران (بعاليه) وعندما سألوه
عن سبب ذلك قال بهذه الطريقه تستطيع رؤية السدح
والدمات للطير والعيوب التي قد تفوتك في حالة رؤيتك له
على جنب وقد تعلمها منه الكثير من الهواة.
وكان محمد البشر الرومي يهتم بتاريخ الهواية وتتبع
أخبارها ففي أحد سفراته إلى الزبير إلتقى بشخص

20

إسمه (علي العاشور وعمره  70سنه ) وسأله عن نشأة
الهواية فأخبره أنه قد ورث هذه الهواية من أبيه الذي ورثها
من جده وأن الهواية بدأت بالزبير ومن ثم إنتقلت للبصرة.
ولم يتوقف محمد البشر الرومي عند ذلك احلد فبعد تتبعه
لتاريخ الهواية وجد أنها قد انتقلت من فلسطني عن طريق
اليهود الذين عاشوا بالكويت لعقود طويلة وهم أول من
جلبوا وطيروا احلمام القالبي بالكويت وبالتحديد بالقرب
من دروازة عبدالرزاق ومن ثم انتشرت الهواية بكثرة مبنطقة
شرق والصوابر واملرقاب حيث كان أهل هذه املناطق من أهل
البحر والغوص أما مبنطقة جبله فقد كان عدد الهواة فيها
قليل وذلك النشغالهم بالتجارة والسفر في تلك السنني.
ومن أول السالالت التي جنى منها محمد البشر الرومي
هي ساللة سكينه والعقارب وبوست املذن وفرعون .
ومن أشهر حمامه (ماشي عباس – ماشي املذن – ارقم
اسود مقصوص األصابع – املشلح – بوتسع زراقي ولد أسود
الروضة ) وأفضل طير من بني كل هذه احلمام وبشهادته
هو بوثمان تويتان ويعتبر هذا الطير أغلى طير قام بشرائه
مببلغ  2000دينار كويتي ومن احلمام التي رآها ولم ينساها
منذ ذلك الوقت (صلفوح – مخربط القضيبي – بوريشه
أحمدصفر – صخري السالم – اشنق علي بن موسى –
بوسبع سالم املضف – أسود جوف إسماعيل – اغزيل طير
فهد عبدالكرمي -املاشي سماره طير حسني بوربوع – خمبي
الهويدي)
ً
هذه نبذه صغيره جدا ونقطة من بحر عن السيد محمد
البشر الرومي أحد أعالم الهواية فجزاه اهلل كل خير
الستضافته لنا ونتمنى من اهلل أن ميده بالصحة والعافية
وطول العمر بالصاحلات إن شاء اهلل.

الكاتب  :محمد الدواس

مثير

مهما صار ومهما جمعتوا كثير  .....دم هذا الطير تفريخه أساس
ماندم من صار عنده من مثير  .....جلا كل اللوت في لوته يقاس
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ماشي الكويت
ما نلومه لو يسمى بالكويت  .....ماشي به لوت ماهو ينوصف
طيرن عياله بهم ياما انكويت  .....ماتقول طيار ال واهلل قصف
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فخامه
لوتها فيه العذوبه والرَخامه  .....لوتها لي قيل من لوت النوادر
قلت قولوا إسمها قلت فخامه  .....كم واحد دونها ماهوب قادر

الدبره
املولع من سببها باح سده  .....كلهم قالوا عن الدبره خبال
املشاغل واملتاعه مني قده  .....وصفطة اجلنحان بعيوني هبال
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كم طير قيل عن رسه يا ِقشره  .....أما هذا الطير ما قيلت ألحد
وكم طير الت من الفني وعشره  .....لو نعدد من أحدنا لألحد
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مشاهري الهواية

عبداهلل الضويحي (بوسليمان)
علم من أعالم الهوايه  ,من مواليد منطقة جبله سنة 1935م
من أسره كويتيه كرميه  ,بدأ منذ نعومة أظافره بالهواية عندما
ترعرع بني أهلة ليجد إخوانه يربون وميارسون هواية تطيير احلمام
 ,ومنذ أوائل األربعينيات اليزال بوسليمان ميارس الهواية و دون
إنقطاع  ,يواكب كل جديد فيها ويتابع أخبارها.
تدرج بوسليمان بالهواية منذ بدايتها بالكويت في مناطق جبله
وشرق واملرقاب والصوابر  ,فقد كان أهل الهوايه بالسابق يطيرون
احلمام بحوش املنزل  ,ثم أصبح التطيير بعد ذلك بسطوح
املنازل (سطح بوحليه)  ,ومن بعدها إنتقلوا إلى مزارع الفنطاس
والفنيطيس و مشرف إلى أن إنتقلوا إلى التطيير بالبر .
عاصر بوسليمان الضويحي أغلب فطاحلة الهواية  ,على سبيل
املثال ال احلصر محمد إبراهيم احلوطي  ,محمد احلمد العود ,
عبد العزيز الريس  ,عبداهلل املذن  ,جاسم الشمالي  ,عبداهلل
اخلرافي  ,وعثمان الكردي  ,حيث كان يجتمع معهم بالدواوين
التي اشتهرت بأنها تختص بالهواية وأهل الهواية ملناقشة
ماهو جديد بالساحه وتبادل اخلبرات  ,ومن هذه الدواوين ديوان
املذن وديوان الريس وديوان البناي وديوان بوطيبان وديوان عبداهلل
احلوطي.
ومن أشهر احلمام التي رآها بوسليمان وقام بتطييرها بنفسه
صلفوح الذي إتفق اجلميع بأن هذا الطير من النوادر.
وكذلك أشنق بن موسى حيث متيز هذا الطير باللوت اجلميل
والثوب واجلسم الطيب والرفه.
ومن احلمام التي عرفت على مستوى الهواية ماشي الضويحي
ومن أشهر نتائجه حرق أشكناني واألدبس طيرأشكناني وشعله
أم ثالث الرباح ومخربط عباس حيات.
ومما متيز به بوسليمان الضويحي هو ( البخص ) ومتييز احلمام
مبجرد رؤيتها من أول مره وله في ذلك شواهد كثيره ال يسعنا أن
نحصرها ولكن سنذكر بعض منها مثل :
 عندما ضاع املاشي سماره طير حسني بورقوع وملدة موسمكامل ذهب بوسليمان في أحد األيام ليزور بدر العياف بو مشعل
وملا طير له بعض احلمام وجد املاشي سماره من ضمنهم
فسأله بوسيلمان هل هذا الطير لك فأخبره بأنه حصل عليه

من أحد أصدقائه فأخبره بأن هذا الطير حلسني بورقوع ومت
إرجاعه لصاحبه.
 عندما اشترى بدر شهاب مجموعة من حمام العميري بعدوفاته  ,و كان من بينهم نثيه سوده مميزه ولم يستطع بدر
شهاب التعرف عليها من ضمن مجموعة احلمام التي كانت
معها وبالصدفه دخل بوسليمان الديوانيه فقال له بدر شهاب
(اهلل جابك) هل تعرف السوده طيرة العميري فقال بوسليمان
(إن شاءاهلل لو شفتها أعرفها) فذهب بوسليمان وبدر شهاب
للسطح وفعالً تعرف عليها بوسليمان رغم إنها كانت
مقصوصه (جناحني وعصعص) وعلى إضاءة عود كبريت حيث
أن الوقت كان ليالً.
 اشتري بوسليمان طير أسود (املشبون) ولد أرقم كاظم ,وأعطاه عبد العزيز العساكر ليفرخه وفي أحد األيام كان
بوسليمان معزوم على العشاء عند العساكر فقال له عبد
العزيز العساكر هل تعرف عيال طيرك املشبون من بني الفروخ؟
فقال له هذا وأشار على أحد الفروخ وبالفعل كان هذا الفرخ هو
ولد املشبون.
وهنالك العديد والكثير من القصص التي تروى عن بوسليمان
الضويحي في بخص احلمام وال يسعنا أن نحصي ولو جزء
بسيط منها.
يعتبر هذا العلم من أبرز الشخصيات بالهوايه وممن يسند على
كالمه ومدحه ومعرفته التامه بالهواية  ,كما أنه من الذين
سبقوا وقتهم باملعرفه واإلملام بعيوب ومميزات احلمام القالبي ,
ولو أردنا ذكر كل ما قدمه لنا من خبره وخدمه للهوايه والهواة
لعجزنا  ,فنتمنى منكم أن تسامحونا واإلكتفاء على ذكر هذا
اخملتصر والنبذه السريعه عن الوالد واألخ الكبير بوسليمان
الضويحي ونتمنى من اهلل أن يدمي عليه ثوب الصحه والعافيه
وأن ميد اهلل بعمره بالصاحلات وأن يسامحنا بوسليمان على
التقصير بحقه في هذه النبذه القصيره .

الكاتب  :محمد الدواس
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البيض ومشاكله

في هذا املوضوع نتكلم عن أكبر مشاكل
احلمام من ناحية البيض لألنثى والتصميل
للفحل والتي يعاني منها كثير من مربني احلمام.
الكالسيوم يلعب دور كبير في بناء الهيكل
العظمي ومنو العظالت وإنتاج الطاقة لفراخ
احلمام .
نقص الكالسيوم يسبب مشاكل في تكوين العظام
وفي هذة احلالة يصيب احلمام لني عظام أو تشوة الساق
(الفشح).

وفي حالة التأخر عن العالج وتطور احلالة
يصيب عنقود البيض باإلصابة الدائمة وعدم
البيض احلمامة مرة أخرى ويكون املرض مزمن
في بعض احلاالت.
وال بد من إعطاء األنثى الراحة التامة مع
فيتامينات وكالسيوم
ويوجد سبب آخر وهو من أهم األسباب التي يعاني منها
أغلبية املطيرجية وهو البيض اللني (القشرة ضعيفة أو
شفافة)
والسبب في هذة الظاهرة هواإلنتاج املتواصل وعدم إعطاء
األنثى فرصة للراحة واستنزاف مخزون الكالسيوم  .ويوجد
نوع ثاني من هذا النوع وهو التشققات في القشرة.

ويوجد نوع ثالث وضع احلمام بيضة بحجم
عادي وأخرى صغيرة.

26

البيض ومشاكله
في وقت (تزريق البيض) ال
تستعجل في رفع األنثى عن
البيض و البد أن ترقد األنثى حتت
البيض أسبوع على األقل لراحة
األنثي من اإلجهاد.
وأيضا توجد طريقة أخري وهي
وضع البيض البالستيكي حتت
األنثى (وتزريق) البيض املطلوب .
*مصطلحات *
تزريق البيض :
هي عملية وضع البيض احلقيقي
حتت نوع آخر من احلمام والتي
يطلق علية إسم احلضانات.

كل مشكلة لها حل
يوجد محلول الكالسيوم مع
املغنيسيوم والفيتامني الذي
يساعد على تقوية البيض.

مالحظة :
الكالسيوم باملاء هي أفضل
طريقة للتاكد من وصول مادة
الكالسيوم إلى احلمام.
( صخر كلس )
ولكي حتصل على بيض جيد
وسليم اتبع اخلطوات السابقة
واهلل يوفق اجلميع وهذة بعض
صور البيض القوي والسليم.

الكاتب  :مشعل بوعادل
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كيف تتعامل مع حاممك بعد التنزيل
هناك البعض من هواة احلمام يغفلون عن اإلهتمام بالصحه
العامه للحمام من نحاية الوقايه من األمراض أو التغذيه
السليمه إو كالهما معا ً .

 -1ال تبخل على حمامك بتوفير األعالف اجليده ذات القيمه
الغذائيه العاليه والتي حتتوي على أنواع عديده من احلبوب
املناسبه ملوسم التفريخ .

للوقايه من األمراض بعد التنزيل مباشرة :

 -2توفير الكلس بصوره دائمه وكذلك األمالح املعدنيه وحبوب
الفيتامني .
 -3ننصح بعلف الكناري اخمللوط طوال موسم التفريخ وحتى
نهايته وذلك لضمان سالمة الريش وسرعة طرح الريش
( التشليع ) وذلك باضافته للعلف وكذلك إعطاءه للحمام بعد
العشاء مبقدار كوب صغير كل  30حمامه

-1إن أول خطوه يجب القيام بها هي التخلص من الديدان
بأنواعها والتي قد تصيب احلمام أو يكون حامالً لها في أمعائه .
فأول ما تقوم به هو إعطاء كل طائر حبة طارده للديدان حتى
تتمكن من استكمال باقي مراحل الوقايه بحمام ذات مناعه
عاليه ولها القدره على مقاومة األمراض إذا ما تعرضت لها .

 -4تقدمي الفيتامينات بصوره دوريه ومبعدل مره إسبوعيا

 العالج الفردي للحمام ضد الديدان أفضل  -ال تنسى حمامالتزريق يجب أن تعطى نفس العالج .
 -2بعد يومني من إعطاء حبوب الديدان تعطى جميع الطيور
فيتامينات لرفع مناعتها ويفضل أن تكون فيتامينات ذات تركيبه
جيده والتي حتتوي على أكبر عدد من الفيتامينات واألحماض
األمينيه .
 -3إن التحصني ضد فيروس الباراميكسو  -ويسمى نيو كاسل
في الدجاج نظرا ً الكتشافه في نيوكاسس  -بريطانيا  -من أهم
األمور التي حترص عليها ويفضل التحصني باللقاح امليت بدال ً من
احلي ولذلك لتجنب حدوث نشاط للفايرس املستضعف وحدوث
إصابات خصوصا ً باألفراخ  ( .الباراميكسو مرض بورقيبه )
 -4إعطاء كورس ضد مرض الساملونيال البكتيري القاتل  -بارا
تيفود  -ولك اخليار باختيار نوع املركبات املضاده له مثل مركبات
السلفا أو املضادات احليويه مثل امبسلني كلورام فينيكول
وغيرهم .
 -5ما تبقى من األامراض ال يشكل خطرا ً على احلمام وال
يحث نفوق مثل ( الكنكر -أمراض اجلهاز التنفسي بأنواعها
 الكوكسيديا -اجلدري ) وهذه األمراض ميكن السيطره عليهابسهوله إذا ما اتبعت الطرق الصحيحه للعالج .
مالحظه  :بعض أمراض اجلهاز التنفسي مثل االورنيثوسس تاخذ
فترة عالج طويله وقد يكون الطائر حامال للمرض وإن ظهرت
عليه عالمات الصحه .
 -6ال تنسى إعطاء حمام التزريق مضادات الكنكر قبل التفقيس
بثالثة أيام وذلك لضمان جتنيب األفراخ من اإلصابه بالكنكر
ورفع مناعة احلمام والتغذيه السليمه أثناء فترة التفريخ وطرح
الريش .
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الكاتب  :أحمد اخلامت

الوقاية خري من العالج
اخلطوات التي يجب على املربي اتخاذها عند ظهور
املرض في حمامه
 .1يجب عزل احلمام املصاب عن احلمام السليم في املكان اخملصص
لها (املشفى).

خلطه للتخلص من األمراض -:
تأتى بكمية الطعام التى يستهلكها احلمام فى اليوم ويتم عصر
(الليمون) فوق الطعام وتقلب جيدا ً حتى يتم خلط الطعام بالليمون
ثم تأتى ( ببصله وستة فصوص ثوم وخميرة ) وتعصر جيدا ً في
اخلالط مع قليل من املياه ثم تضعها فوق الطعام وتقلب جيدا ً
حتى تتشبع اخللطة بالطعام ثم تترك ساعتني أو ثالثة حتى جتف
وتقدم للحمام للتخلص من  ( - :الكنكر والكوكسيديا والديدان

 .2يجب إعطاء احلمام املصاب العالج املناسب بعد معرفة نوع املرض
وسببه.

وأمراض اجلهاز التنفسى ) وتنظف األمعاء وجتعل احلمام نشيطا .

 .3يجب إعطاء احلمام املريض مجموعه متنوعة من الفيتامينات
إلهامه لكي تعوضه عما فقده أثناء مرضه.

ملحوظة( :اخلميرة) هى التى نستخدمها فى طعامنا مثل الفطائر
والكعك وباقى اخملبوزات وغيرها .

 .4إذا كان احلمام املصاب حاضن للبيض أو مربي لفراخ يجب عزله
عن البيض ونقل البيض إلى حمام آخر وأخذ صغاره ووضعها عند
حمام آخر لكي ال ينتقل املرض منه إلى صغاره وال ترهق من جراء
اإلطعام والرقاد على البيض وحتى إذا شفي احلمام من مرضه ال
توضع حتته بيضه أو فراخه لكن يجب تركه يبيض مره أخرى بعد أن
يتعافى متاما.
 .5يجب عدم ترك احلمام املريض مع حمام آخر أقوى منه حتى
ولو كان اجلميع مصاب ألن احلمام القوي سوف يقوم بإيذاء احلمام
الضعيف مما يسبب له التعب واإلعياء وعدم الشفاء السريع.
 .6يجب إطعام احلمام املريض باليد إذا لم يستطيع تناول الطعام
مبفرده ,وال يجب ترك احلمام من دون غذاء ألن هذا سوف يضر باحلمام
املريض وتتدهور صحته وميوت بعد ذلك من جراء اجلوع والعطش.
 .7يجب تغير املاء للحمام املريض كل يوم ويضاف إلى املاء عده
فيتامينات تذاب في املاء لتساعد احلمام على الشفاء.
 .8يجب إعاده احلمام املريض إلى مسكنه األصلي بني فتره وأخرى
بعد متاثل احلمام للشفاء ,وهذا اإلجراء يساعد احلمام على سرعة
الشفاء وال يجب تركه لفترة طويلة لكي ال يؤذيه احلمام السليم
ويقوم بنقره.
 .9يجب تنظيف املشفى باستمرار لكي ال يبقى هناك أي ميكروبات
وبكتيريا وجراثيم تضر باحلمام .
 .10يجب تعريض احلمام إلى أشعه الشمس الغير مباشره لكي
يتماثل احلمام للشفاء العاجل.

التريكومونياسيس
من األمراض املنتشره في احلمام ذات التأثير املهلك حيث يصيب 80
 %من احلمام به .
أعراضه -:
احتقان داخل الفم والتجويف الداخلي ( بلعوم ومرئ وحتوله إلى لون
بنفسجي )  -1اسهال أخضر غامق ضار للصغار
-2تقرح فتح الشرج
 -3ظهور سائل لزج القوام ذو رائحه غير مقبوله يتحول إلى اللون
األصفر الكرميي
ويبدأ على هيئه بؤر صغيره في حجم رأس الدبوس صفراء اللون
في منطقه الزور والبلعوم ثم تتطور إلى هيئه زراير صفراء يبدأ في
إنهاك الكبير وتدمير الزغاليل طبقا ً لقوق اجلهاز املناعي للطائر
وذلك في حدود  3 :2أسابيع ويظهر في احلمام علي هيئه فطر
دفتيري .
ظهور تقيح جبني أصفر مترسب علي هيئه مخاط في الفم
الداخلي والزور يستمر حتي الزور .
يالحظ مرض الفرد ولكن ظاهريا ً سليم ولكن األجهزه الداخليه
تعاني من املرض وبالذات الكبد فيتضخم ويستدير ويظهر في
التشريح عصير أصفر ضارب إلى اللون القرنفلي حيث يغلق
األنابيب املراريه واإللتهاب يغلق فتحه التنفس فيجد الفرد صعوبه
شديده في التنفس تؤدي الي املوت .
النوع السري  :حيث أنه في حاله مايكون الزغلول ويهاجم السره
وحتت اجللد وتكون مناطق موبوءه ومصابه بالطفيل .

الكاتب  :ناصر الدخيل

العالج -:
تريكوبالس دواء يستعمل لعالج اإلصابات بالتريكومونوسيس
ويحتاج من  10 :7أيام في حال املرض الشديد .
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طـريقـة التـوسـر
التوسر هي عباره عن تبديل ريشه املوس التالف باجلناح بريشه سليمه من
طير ثاني وبنفس ترتيب الريشه واجلناح

هذي الريشه العاشره املكسوره باجلناح

صورة الريشه عقب ما قصيناها مبوس فوق
منبتها بنص سانتي تقريبا ً وقبل ال تقصها تأكد
إن الريشه ناشفه ما فيها دم

صورة الريشه البديله اللي راح نركبها عقب ما
قصرناها وشطفناها باملوس (شفره حاده) بحيث
ما تشلخ قصبه الريشه األصليه إللي وضحناها
بالصوره الثانيه
30

ثبتنا الريشه البديله و وزناها عدل مع صفة ريش اجلناح ولزقناها بصمغ
قوي (إللي ينشف بسرعه) وبهاخلطوه البد تكون دقيق وتتأكد من تسكير
الفراغ بني القصبه إللي بصوره  2و الريشه البديله والصمغ ما يحوش باقي
الريش أو منبت الريشه األصلي

وهذي الريشه عقب ما لزقناها وثبتناها مبكان التالفه وتعمدت تكون ريشه
سوده علشان تكون واضحه .

وهذي صورة اجلناح والريشه واضحه وصافه عدل مع الريش األصلي للطير
وإن شاءاهلل قدرت أفيدكم وأوصل لكم املعلومه عدل

الكاتب محمد الدواس
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أشعــــار الهوايــة
قصيدة أنواع اللوت
طير متكـامل بـس أثبـت جنااااحــه  00ماهو من الواقع ولكن له أشباح
الـرمــش ماتقـدر متيــز جناحـــه  00والصك المن صك للقلب ذباح
واليا حمق على السوايب مناحــه  00ياخذ ثالث أربع وختماته صياح
ونشات هذا الطير تبغي مساحه  ..جلله لفوق يلوت ويدم مرتاح
وفيـه التـسلهم كـن يفـرد وشاحــه  ..وبعد التصفط الختم الزم طياح
واليــامتهـــدكـنيضـمـدجــراحــه..وانظفجنحانهملىءقلبكجراح
وان هــو حـذف نفـسه حتس ارتياحــه  ..اما التصرصر فاالعدد فوق يا صاح
وتفـريـد لــوتـه ياخـذك النشـراحــه  ..ومن الكتوف ان الت ماهوب ينزاح
وف����ي����ه ال��ت��ط��ق��ـ��ط��ـ��ق ف���ي���ـ���ه ال������ه استراحه
 ..وال����ي����ا ب������داء ال��ت��ص��خ��ي��ف ف���اال���ش���ام مجتاح
وطيـر متكامـل بـس اثبت جنااااحـــه  ..ماهو من الواقع ولكن له اشباح
محمد احملميدي
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أشعــــار الهوايــة
طيــــــرك بالهــــوى طيــّب وكل ما نفــــــخ زان
يطلــّع خفــــي اللوت مقامـــــز وطفــــــــــر زان
عل احلـــاميـــــــات التي قوطـــرن ميــــــــ زان
وخطـــا
الشـــــامتني قعــــدوا ما بيــــن روحات ِ
يبحـــــث عن الغلطــــــة ليتـه يســــــوي خطـــا
ما درى بفعلتــــه علــــى ربعـــــه جــــداً خطـــا
لو خطـــا كوم الـريش باچــــــر يطيـــــر وزان
ياصـــاحب من يطيـــــر الطيـــر عليـــك ذكــر اهلل وســــم
وبحجـــــة اللــــوات البــــــــد إعلـــى طيـــرك وســـــــم
ّ
جـهــــز حمــــــــــامـك ولك ال مــــن إجــــاك الـوســــم
حمـــــــام اللــــوت يبــــرز إبــرســــــــه عـــدل مــن الت
وكثيـــــر إطيــــــــور صـــــــارن تـرثـــه وســــــال الت
واحلجــــي بيــهن أصبـــــح مــو عــــدل منــــــــالت
وشـــــــحـالة الـــالت ال كـــــــان لــه تـرثــــة واســــــم
زهيرية مطيرجي
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الهواء باختالف مسمياته
الهوا باختالف مسمياته وشلون تعرفه وتقدر سرعته حتى لو ما عندك عداد سرعة الهوا
وشلون تعرف هوا كل طير عندك بالبرج (شلون حتدد هواه حسب خبرتك).
مسميات الهوا
(شمال  -كوس  -عقربي  -ياهي ....إلخ)
ومتى أقول عنه
(نسناس  -معتدل  -طيب ...إلخ)
ومتى حزت كل نوع واألشهر إللي يكثر فيها هذا الهوا بحيث يكون املوضوع واضح للجميع ويشمل جميع
املواضيع إللي تخص الهوا ألنه من أهم أساسيات الهوايه.
إجتاهات الهواء
الشمال الناصح أو النصو  :وهو الهواء القادم من جهة الشمال من الكره األرضيه مباشره وميتاز بالبروده
وسرعه متوسطه وقد تصحبه بعض األمطار أحياناً.

الشامي  :وهو الهواء القادم من الشمال الغربي وهو النوع السائد مبنطقة اجلزيره العربيه وسبب تسميه
بهذا اإلسم نتيجه قدومه من ناحية بالد الشام ويعتبر هذا الهواء هو كاشف األخطاء باحلمام القالبي نظرا ً
للبروده املصاحبه معه وكثافته العاليه.

الكوس  :وهو الهواء اجلنوبي الشرقي وميتاز بالبروده النسبيه بعض الشيء و مبصاحبة الرطوبه له نظرا ً
لقدومه من ناحيه البحر وهو ما يفضله أصحاب الهوايه لتطير الفروخ (فلة اجلناح) نظرا ً لثقله بسبب
جزيئات املاء فيه وتدفقه بشكل مستمر .
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العقربي  :وهو الهواء القادم من الناحيه الشماليه الغربيه ويكون أقرب للجهه الغربيه أكثر من اجلهه الشماليه وسبب هذه
التسميه لشدة برودته بحيث مت تشبيهه بلسعات العقرب .

سبب حدوث الرياح الشماليه هو تأثر املنطقه باملرتفع اجلوي ( )Hإلي مير فيها وتكون تيارات الهوا من طبقات اجلو السفليه
إلى طبقات اجلو العليا ( طيار الطير بالشمل يشبه صعود املرتفعات ) وبالتالي يكون مضرب الهوا عالطير من جهة الصدر فتظهر
العيوب بالطير مثل الطبقه والتشويحه والعكسه وغيرها ...وألن الشمال فيه فجوج وسوايب راح يبني معاك طيب محام الطير ألن
بعض الطيور تكور وتدوح بهاحلاله
علشان جذي الشمل تكشف عيوب احلمام
أما بالكوس فيكون منخفض جوي ( )Lوإجتاه تيارات الهوا من األعلى إلى األسفل(طيار الطير يشبه النزول من املرتفعات) ويكون
مضرب الهوا ناحية الظهر بالطير وتقل طقات الروس ويفتل باللوت وألن الكوس غالبا ما يكون من خن واحد والفجوج فيه قليله
فتربط الطير وتعدل محامه
وإن شاءاهلل تكون إجابتي وافيه ياحلبيب .
إجتاهات الهواء
الياهي  :وهوالهواء القادم من الشمال الشرقي ويكون أقرب لإلجتاه الشمالي لذا فهو يأتي من جهة رأس البحر (بالنسبه للكويت)
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الهواء باختالف مسمياته
النعشي أو العذيبي  :وهو الهواء القادم من الشمال الشرقي ويكون أقرب لإلجتات الشرقي لذا فهو عذب
خصوصا ً مبوسم الصيف نتيجه لقدومه من البحر .
السهيلي  :وهو الهواء القادم من اإلجتاه اجلنوبي الغربي ويكون أقرب لإلجتاه الغربي وقد أطلق عليه هذا
املسمى نتيجه لقدومه من اجلهة التي يظهر منها جنم سهيل.

العربي :وهو الهواء القادم من اإلجتاه اجلنوبي الغربي ويكون أقرب لإلجتاه الغربي وسبب تسميته بهذا اإلسم
قدومه من جهة جزيره العرب وعادة يكون حار .

املطلعي  :وهو الهواء القادم من جهة الشرق وسبب هذه التسميه نسبة جلهة مطلع الشمس.

الكاتب محمد الدواس
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مسميات الهواء حسب رسعته
سرعة الهواء للتحكيم والتطيير

هوا املغلطاني

تقدير سرعة الهواء عند املطيرجية:

بالنسبه للهوا املغلطاني وهو الهوا إللي بني املعتدل
والتحكيم أي أن سوايبه توصل ألول التحكيم وتنزل
يعني فيه هبات توصل للتحكيم وفجات تنزل ملا
دون هوا التحكيم وسمي مغلطاني ألن فيه شك
وممكن أن اإلنسان يغلط في تقدير سرعته أي هل إنه
هوا حتكيم أم إنه معتدل ونسمع أنه بالتحاكيم إن
واحد متشي حتكيمته أي إن الهوا عنده هوا حتكيم
أي ال ينزل عن  35وعند جبيله تصير إعاده ألن الهوا
مغلطاني أي أن فيه فجات تنزل ملا دون هوا التحكيم
إللي هو  35كم .

دوق :ويعـني عدم وجود هواء وهو السكون التام.
نسناس :هبات خفيفه تقدر من  10إلى  15كيلومتر.
خفيف :من  15إلى  20كيلومتر.
معـتدل :من  20إلى  35كيلومتر.
أول التحكيم :وهو الهواء من  35إلى  40كيلومتر.

هوا الشواق

التحكيم :تتراوح سرعته من  40إلى  45كيلومتر وما
فوق.

بالنسبة لهوا الشواق هذا مصطلح عامي مثل
مصطلح املغلطاني وهو عامي طبعا ً وهاملصطلحات
العاميه أطلقت لوصف سرعة الهوا إللي يعجز
التعبير عنه باملصطلحات العلميه املتعارف عليها
وإللي معروف بنشرات األخبار هي ( خفيف  -معتدل
 نشط ) وما بني هذي السرعات أو دون منها أو أعلىمنها أطلقت مصطلحات عاميه لتبني وصف الهوا
مثل كلمة( سامت مثالً أو ضربه أو خواهر أو دوق أو
نسناس أو شواق) وهي مصطلحات عاميه أطلقت
لوصف سرعة هوا ال يوجد له وصف باملصطلحات
العلميه إللي محصروره بني خفيف ومعتدل ونشط
فقط
مثل النسناس وهو أقل من اخلفيف أي ما بني الدوق
واخلفيف وتالحظ أنه إذا كان دوق أي ماكو هوا وبدا
الهوا يتحرك نقول على طول إنه بدا ينسنس أي إنه
بدا يتحرك من الدوق إلى اخلفيف
وهوا الشواق هو الهوا إللي محصور ما بني اخلفيف
واملعتدل وغالبا ً هذا الهوا يكون بارد ومغيم واحلمام
إللي فيها لوت جميل تبني فيه أي إنه الهو خفيف
والهو معتدل بالوسط .

هواء طيب :من خن واحد من  45إلى  55وهو املعتمد
عند الكثيرين للتحكيم على الطير الطيب.
السامت :وهو الهواء العالي من  55إلى  65كيلومتر .
الظربه :وهو خارج عاده وتتراوح سرعته من  60إلى
 70كيلومتر وما فوق.

الكاتب خالد جمعه
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تاريخ الهواية يف اململكة العربية السعودية
تاريخ الهواية في اململكة حافل و يرجع إلى ماضي هذه األرض املوغلة في القدم
نبدأ بالقطيف (اخلط )
ويعتبرها البعض املوطن واملنشأ للقالبي الذي منها اكتسب إسمه املتعارف عليه (القالبي
القطيفي )ومازال يعرف في جميع مناطق اململكة لتركيز استيطانه فيها
والقطيف مدينة قدمية ترجع إلى القرن الثاني للميالد ،كما يقول بعض املؤرخني.
تاريخ الهواية في القطيف عريق سلك ما يشبه سباق كبير مع الزمن و قد اشتهرت طيور في
السابق عند بعض العوائل الكبيرة في قلعة القطيف و جزيرة تاروت أو(عشتاروت -أقدم استيطان
بشري في التاريخ) و سيهات وصفوى والعوامية والشويكه والتوبي واألوجام واجلارودية والقديح
وصفوى وغيرها من القرى بحيث التوجد منطقة إال وبها هواة وترى احلمام تطير سواء في أفنية
املنازل أو أسطحها أو مزارعها ...

وتوجد معلومة مغلوطة بأن احلمام القالبي القطيفي يختلف اختالف كلي عن اللوت وتصحيح
املعلومة أن القالبي هو اللوت بعينه وكانت الناس تربي القطيفي ولكن التعرضه للهواء خوفا ً من
الضياع وكان هذا املفهوم السائد .
ولهذا ساد الظن بأن القالبي القطيفي يطق روس فقط وتوجد فئة من املطيرجية في العاصمة
الرياض أو القصيم وبعض ربوع اململكة لليوم يهتمون بهذا النوع من احلمام ويولونه اهتمام كبير
ويستخدمون نفس األسلوب السابق في عدم التطيير في الهواء ومن العيوب و العذاريب املعروفة
لديهم الشطفه .
وتبرز عند تعرضه للنسانيس أو الهواء دون إرادة املطيرجي
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ويوجد رأي عن تاريخ ومنشأ القالبي وأنه مرتبط باملنطقة وثقافتها وتزامنا مع ما للقطيف من
قيمة تاريخية كبيرة ,فقد سكنت منذ آالف السنني و تعاقبت عليها حضارات متعددة ترجع
آلالف السنني قبل امليالد مثل الكنعانيني والفينيقيني .وشهدت القطيف في العصور القدمية
أيضا ً حكم البابليني واآلشوريني والسومريني والكلدانيني واألكديني والساسانيني واملناذرة .كما
شهدت في العصور املتأخرة حكومات متعددة كاألمويون والعباسيون والقرامطة والعصفوريون
والعيونيون والبرتغاليون واملشعشعيون األهوازيون واخلوالد والعثمانيون (و الذي كان الهواة من
اجلنود الترك املهتمني بالقالبي نقلوها معهم من هضبة األناضول).
وإنتهاء اليوم باحلكومة السعودية.
وكانت فيما مضى امليناء التجاري و مركز استيراد وتصدير املنطقة سواء من أو إلى الهند
وفارس والصني وشرق أفريقيا و إلى البلدان األخرى .

توزيع درع موقع املطيرجي لهواة احلمام القالبي في السعودية
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تاريخ الهواية يف اململكة العربية السعودية
و بسبب موقع القطيف التجاري كونها معبرا ً بريا ً للبحر وبحريا ً للبر ،كان ذلك سببا ً في جلب
وتصدير كثير من اإلحتياجات من البلدان اجملاورة والبعيدة التي كان لها مع القطيف تبادال ً جتاريا ً
وصل ذروته على مدى العهود القدمية ومن هذه األشياء املستوردة الطيور الداجنة ولرمبا كان
منها احلمام ومن احلمام كان القالبي أن لم يكن موجود أصالً بوجود اإلنسان ملا لإلنسان من
إحتكاك عبر العصور بها.
ويرجع بعض الهواة لإلعتقاد بأن تاريخ الهواية متزامن مع ماهو عليه في جميع دول اخلليج
العربي ويؤيد ذلك إلى أن «البعض يرجع اشتقاق كلمة «اخلط» إلى لفظة «كتني» ()Chateni
وهو «إسم لقبيلة كانت تسكن هذه املنطقة في قدمي الزمان» كما يورد «تاريخ العرب قبل
اإلسالم» (ج  1ص  .)140على أن كلمة «اخلط» إسم يشمل الساحل الشرقي من شبه اجلزيرة
العربية من البصرة ومنتهيا ً بعمان ،فهو إسم يطلق على هذه املنطقة كلها تقريباً ،وفقا ً ملا
جاء في «معجم البلدان» (ج  3ص .»)449
لذا فال غرابة بوجود القالبي في قطيف السعودية والبصرة وغيرها من الدول ...
كان التطيير في السابق غير منظم وحتى قد يكون مختلط مع حمام أخرى والتركيز على
األلوان كاألسود ذو الذيل األبيض (الذي عرف فيما بعد باألشعل ) وكانت تزخرف ذيول احلمام
بقص أطرافها مبقص لتبدو مبنظر جميل أثناء الطيران باعتقاد الهواة آنذاك  ،وكان التركيز على
الطيور التي حتلق عاليا لساعات طويلة والبعض يركز على الطيور التي تؤدي حركاتها داخل
العشش واشتهرت طيور عند كثير من الهواة وجلبت طيور بواسطة التجار والرحالة و الزوار
للعراق وإيران والهند وغيرها من دول العالم وقام الهواة بعملية انتخاب للسالالت.
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في الدمام وعروس اخلليج اخلبر
شهدت رجوع بعض العوائل التي خرجت من جند بسبب بعض الظروف اخلاصة كالفنت
والصراعات التي عصفت بنجد أو قسوة الظروف على أهلها و شح املياه وجدب األرض و موجات
القحط آنذاك واستوطنت إمارة الزبير والبصرة في العراق في هجرات جماعية وفردية ناشدين
متسعا ً من العيش
حيث كانت الزبير مالذا ً ملن يقصدها ومأوى ملن يحتمي بها
إنتقلت عوائل من أهل جند إلى الزبير واتخذوا منها جندا ً بديالً وجعلوا منها إمارة نقلوا إليها كل
ما في جند من عادات وتقاليد»
«كما تنفذ أهل جند في الزبير ،متلكوا في البصرة الكثير من البساتني والنخيل  ،فكانت مصدر
ثراء لهم ومتنفسا ً ومتنزها ً  .ومع ما لبساتني النخيل والفواكه واخلضروات واألنهار اجلارية في
البصرة من أثر يغري النفوس باإلستقرار بها ،ال سيما ألولئك القادمني من قلب جزيرة العرب
القاحلة»
وكان ميتاز أهل الزبير والبصرة بالتعلق بهواية تطير احلمام القالبي و اشتهروا بها وساعد على
ذلك الطبيعة اخلالبة والظروف اجلوية املساعدة لكن الظروف السياسية والصراعات عصفت
من جديد و تسببت في نزوح الكثير من أهل الزبير والبصرة سواء من السكان األصليني من غير
جند ومن قدم من جند إلى بعض الدول كالسعودية والكويت فساهم بعضهم في تنقالتهم
التجارية قبل األحداث السياسية وبعدها في نقل بعض احلمام أو الترث في البداية كان الهدف
مادي بحت والبعض كان هاوي ويبحث عن املناجم و السالالت املشهورة وكانت على مراحل
مرحله تزامنت مع الكويت كان النقل للكويت والسعودية املرحلة الثانية في اخلمسينيات
ويعتبر كل من
 )1أحمد الطيار(ابوخالد ).
واشتهر بطيره األبيض (ابيض الطيار) ومازال
بعض الهواة يحتفظ بسالالت ترجع لهذا
األبيض وبو تسع البصرة طير الهواء السامت.
 )2أحمد املهوس .
 )3مرضي بن عبداهلل املرضي .
 )4محمد البابطني ( ابوسعود).
واشتهر بأبوسبع الباطني طير القوة واحملام
بشهادة الهواة في ذلك العصر.
اعداد  :السيد علي
من اململكة العربية السعودية
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أخبار الهواية بالعراق
من أخبار الهواية في جمهورية العراق

مت تنظيـم دورة حمـام قالبـي ( لـوت) في محافظة البصرة منطقة الزبير واطلق عليها اسم (كأس آسيا
 )2008/2007تبدأ في األول من شهر ديسمبر في هذه السنة  ،وهي مكونة من  24متسابق  ،سوف تكون على
النحو التالي -:
ـ اللجنة املنظمة :
ابومشعل ـ أحمد عماره ـ فهد احلرجن
ـ َ
احلكام :
سالم عاشور ـ أحمد خلف ـ سيد كاظم ـ إبراهيم البدري ـ ابومبارك ـ ابوحماده ـ ابوراشد
ـ أسماء املتسابقني :
جنم أبوعبد ـ رزاق املالكي ـ فهد احلرجان ـ عبداهلل خميس ـ فيصل أبوعلي ـ أحمد عماره ـ أبوحمده ـ أبومشعل
ـ عباس أبوفضل ـ محمد ناصر ـ مخلص أبوعلي ـ إبراهيم البدري ـ خلف أبوزيد ـ صالح أبونواف ـ أبوراشد
ـ حسني الزن ـ فاضل أبوزينب ـ علي ص َياح ـ طه أبوشيماء ـ كاظم جاسم ـ أحمد غليم ـ مهدي موزان ـ
أبوحماده ـ فداء
ـ جوائز الدورة -:
احلاصل على املركز األول
جهاز سبلت وستاليت وشهادة تقديرية ومدالية
احلاصل على املركز الثاني
جهاز تلفاز وشهادة تقديرية ومدالية
وهناك العديد من اجلوائز سوف توزع على َ
احلكام واللجنة املنظمة

الكاتب أنور الزبودي
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النظافة من اإلميان
وديننا احلنيف حثنا على الطهاره والنظافة في أمورنا اليومية
واالنسان املسلم يتميز عن غيره بهذه املميزات الطيّبه
وضعت لوحات باجتاه منطقة كبد من قبل بلدية اجلهراء مشكوره
ّ
تذكر املواطنني على التعاون معها ألظهار صورة الكويت جميلة ونظيفة
هذه الصور اإلعالنية تذكرك أخي املطيرجي على اهتمامك خمليمك في البر
وعدم رمي اخمللفات في العراء مما يسبب ضرر على البيئة والشكل الغير حضاري
لنتعاون من أجل الكويت وليكن شعارنا
املطيرجي صديق البيئة

الكاتب خالد املشعان
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نصائح املطريجي زيد
لنفرض املطيرجي اسمه زيد
هذا زيد مطيرجي تقول عنه مثالي او مطيرجي منوذجي يعني -:
اذا سيرت على زيد اكثر من مره شفت حمامه الفروخ والكبار وبكل هوى نسناس معتدل طيب حمام حلوه بأدائها وجمال لوتها
االجسام الطيبه واحملام الطيب .
وشفت زيد وهو يطير احلمام راكد ويعرف يطير هذا الطير قبل ذاك الطير ليصير مطياره طيب يعني فني بطياره .
وتلقى مكانه ( مخيمه ) نظيف ومرتب .
مع االسف بعض املطيرجيه اذا سيرت عليه تشوف مكانه دثره وغير مرتب واسمحوا لي ان قلت مكانه وسخ االزباله في كل
مكان وال تلقى مكان تقعد فيه والفيران متر حتت رجلك حتى لو بتشرب جاي ( شاي ) ماتقدر .
واذا سير عليك زيد وطيرت له احلمام تلقاه مندمج مع احلمام ويسالك عن احلمام هذا شنهو اهله ويشجع يعني اذا سير عليك
يشرح صدرك .
وبعض املطيرجيه اذا سير عليك وطير احلمام ما يسكت ويشوش على الناس اللي جايه تشوف احلمام وتلقاه ميدح حمامه واال
ميدح حمام غيره اثناء املطيار يعني فيها قلة ذوق هذا املطيرجي اذا سير عليك كدرك وضيق صدرك .
وزيد اذا سير على ديوانيه في الليل تكلم ومدح الزين اللي شافه بأمانه وبطريقه حلوه بدون مبالغه الجل ما يكرهه السامع .
اما بعض املطيرجيه اذا طلع منك واال من غيرك ما يتكلم حتى لو شايف طير طيب اتقول حسد .
واذا مدح يقول مثال تبون تشوفون طير ما عندكم مثله روحوا عند فالن او طير ما شفتوا مثله هذا ما هو بدح هو يريد السامعني
يذمونه قبل ما يشوفونه ال حوال وال قوه اال باهلل .
وزيد اذا باع او شرى يخاف اهلل ونصوح واذا هدى هديه فرخ يهدي احسن ما عنده من باب ( حب الخيك ما حتتبه لنفسك ) .
وزيد ما يحب القيل والقال والكالم اللي ما وراه اال الفتنه والفرقه واملشاكل بني املطيرجيه .

تخيلوا لو نكون مثل زيد !
اكيد تصبح الهوايه في تطور دائم وتتطور الى االحسن وتصبح هوايه راقيه

الكاتب سليمان السنعوسي
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خريطة ديوان
موقع ومنتدى املطيرجي

دوار كبد

�شبك

�شبك
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جنم الليل
حاولوا ما فيه منهم من يطول  .....وين جنم الليل عن روس الغطاء
وان لقاء منهم أحد باب القبول  .....وين هاك املوج عن ميلي الغطاء
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حرق املهيني
طير صعب وميزته لونه حرق  .....ما أقول يقال ذا شفته بعيني
واهلل انه غير في لوته فرق  .....وكل لوت صار من لوت املهيني

Deep Eye
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