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تربية الحمام في مصر
هواية ممتعة وأعشاش بتصميمات خشبية مميزة

القاهرة ـ محمد علي

ــــح األبـــنـــيـــة  ــطـ ــ ــتـــشـــر فـــــــوق أسـ ــنـ تـ
الشعبية  ــاء  ــيـ األحـ فـــي  الــســكــنــيــة 
تــصــمــيــمــات خشبية  بـــالـــقـــاهـــرة، 
العديدة  بأنواعها  تتميز  الحمام،  لتربية 
منها الحلبي والعبسي والعنبري. وكلها 
على اختالفها تتحول إلى مستقر ألنواع 
الـــحـــمـــام الــــتــــي يــتــعــلــق بـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا، 
ويــقــضــون مــعــهــا ســاعــات وأيـــامـــا إمـــا من 

باب الهواية أو االحتراف.
تحول  السيد،  العزيز  عبد  السيد  الــشــاب 
إعجابه بالحمام إلى احتراف تربيته، بعد 
الــتــشــجــيــع مــن خــالــه، حــتــى نشأت  تلقيه 
عــالقــة شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة بــيــنــه وبــن 

الحمام.
»العربي الجديد«، »ال يعتبر  السيد يقول لـ
مربي الحمام كأي مــرٍب للطيور األخــرى، 
ألن هــنــاك خــصــوصــيــة فــي الــعــالقــة تنشأ 
يعتبر  ال  إذ  ومربيها،  الحمام  بــن طيور 
تربية الحمام مجرد وسيلة لكسب الرزق 
بــل هــوايــة، التي يصفها املــصــريــون، أنها 
ــفـــوق الــــهــــوى بـــمـــراحـــل وتــنــتــقــل  »غــــيــــة« تـ
ارتبط  الحمام  أن  ويوضح  الغواية«.  إلــى 
ــواع الحمام  بــالــغــوايــة وخــاصــة بــعــض أنــ
ــام الــغــيــة«  ــمــ ــــري، الــــــذي يــســمــى »حــ ــــصـ املـ

طيور محببة تشغل المهتمين ))كريس بورنيكل/فرانس برس(

كــونــه يعمل عــلــى إغــــواء الــحــمــام الــشــارد، 
ويصحبه معه إلى حيث يعيش.

وعـــــن الــــوقــــت املـــمـــتـــع الـــــــذي يــقــضــيــه فــي 
ممارسة هوايته، يؤكد السيد أنه »عندما 
ويتداخل  الطلق  الهواء  في  الحمام  يترك 
مــع حــمــام الــجــيــران، وكـــل واحـــد بــعــد ذلــك 
يقوم بإمساك حمام اآلخر«، مشيرًا إلى أن 
األمر »تحول بعد ذلك ملعاداة عندما كثرت 
العشش، ألن املسافات أصبحت قريبة، ما 

فتح باب »الطمع« في حمام اآلخرين.
ــيـــد: »تــخــتــلــف  ــن أنـــواعـــهـــا يـــقـــول الـــسـ ــ وعـ
ــام بـــــن مـــــا هـــــو مــخــصــص  ــمــ ــحــ أنـــــــــواع الــ
لألكل، والــذي تؤكل صــغــاره، وبــن حمام 
الزينة، والحمام الزاجل، وهناك نوع آخر 
يــصــعــب الــســيــطــرة عــلــى طـــيـــوره، بسبب 
نـــفـــوره مـــن الــبــشــر هـــو الـــحـــمـــام الـــبـــري«. 
انتشار  بــدأ  السيد: »منذ سنوات  ويسرد 
الــتــي تسمى  الــعــالــيــة،  الخشبية  الــعــشــش 
»غــيــة«، وهــي تقسم إلــى أقفاص صغيرة، 
ويعيش في كل قفص منها فرد حمام أو 
املنازل،  الغيات فوق أسطح  زوج، وتبنى 
على ارتفاعات عالية تراوح بن 7 إلى 15 
مترًا، ويفضل أن تكون إلى جانب األماكن 

املفتوحة«.
ويــشــيــر إلــــى أن أســـعـــار الــحــمــام تــتــراوح 
عــلــى حــســب نــوعــه وأصـــولـــه، ويــبــدأ سعر 

الـــفـــرد مـــن 50 جــنــيــهــا ويـــصـــل إلــــى آالف 
أما  أحيانا،  الواحدة  للحمامة  الجنيهات 
ما يميز شكلها، فهو منقارها ولون العن 

والريش. 
مــن خالل  مــع حماماته  السيد  ويتواصل 
الــصــفــيــر والـــــرايـــــات، والـــتـــي تــخــتــلــف من 
مــرب آلخــر، ويستخدمها ليشير بها إلى 

الحمام، لتفهم أنه حان وقت املبيت.
ــاوي تربية  بـــــدوره، أكـــد هــانــي عــــوض، هــ
حمام، أنه منذ صغره وهو شغوف بتربية 
ــا قـــبـــل أن يــتــعــدى  ــهـ ــزاولـ ــدأ يـ ــ  الـــحـــمـــام وبــ
الــــ10 ســنــوات مــن عــمــره، حيث كــان يربي 
الحمام ويعجب به وبمرور الوقت تطور 
األمر لديه إلى الهواية، مشيرا إلى أن تلك 
الهواية على الرغم من انتشارها من آالف 
الــســنــن داخـــل مــصــر إبـــان عــهــد الفراعنة 
حيث استأنس املصريون القدماء الحمام 
الطن  مــن  أبــــراج  وقـــامـــوا بتربيته داخــــل 
ــــت مــســتــعــمــلــة فــي  ــتـــي مــــا زالــ ــزف الـ ــخــ والــ
ــــدران املــعــابــد  وقــتــنــا الــحــاضــر, كــمــا أن جـ
احـــتـــوت عــلــى رســـومـــات تــوضــح كــيــف أن 
املصرين قاموا بتربيته واستئناسه، إال 
لم تعد معروفة داخل  الوقت  أنها بمرور 

الشارع املصري كما كان في السابق.
وأشار عوض إلى أن تربية الحمام ليست 
مجرد هواية من أجل التباهي بأشكالها 

ــا يــتــم اســـتـــخـــدام الـــعـــديـــد من  ــمـ فـــقـــط، وإنـ
ــه فــــي مـــســـابـــقـــات عــلــى  ــ ــراكـ ــ األنــــــــواع وNشـ
متنفسا  تعد  والتي  الجمهورية  مستوى 
للشباب برعاية بعض الجمعيات املعنية 
التي  املسابقات  إلى جانب  الهواية،  بتلك 
وتنتشر  الـــزاجـــل  لــلــحــمــام  تنظيمها  يــتــم 
التي  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  عبر شبكات 
تعتبر السوق الثاني لبيع وشراء الحمام، 
الفــتــا إلـــى أن الــحــمــام الــفــائــز فــي السباق 
ربما يصل سعره بعد الفوز ملبلغ 10 آالف 

جنيه.
ــيــــة الــــحــــمــــام أن تــلــك  وذكــــــــر هــــــــاوي تــــربــ
املسابقات هي التي تحدد قدرات الحمام 
بعيدة  ملــســافــات  التحليق  عــلــى  الــخــاصــة 
تمتد إلى عبور املحافظات ومن ثم العودة 
مرة أخرى إلى أصحابها، ويتولي صاحب 
الحمام تأصيلها من خالل التدريب وهو 
أمــر يختلف حسب قــدرات وذكــاء كل نوع 
من أنــواع الحمام على طاعة األوامــر عبر 
صفارة خاصة وأداء حركات مختلفة مع 
الــقــوة والــســرعــة فــي إنــجــاز املــهــام، مشيرا 
إلى أن تدريب الحمام يجب أن يكون على 
مراحل حيث يبدأ األمر من تدريب الحمام 
عــلــى الــطــيــران والـــعـــودة إلـــى ذات املنطقة 
مرة أخرى ثم التدرج في املسافة وزيادتها 

20 كيلومترا وهكذا.

ال يعتبر مربي الحمام 
كأي مرٍب للطيور 
األخرى، ألن هناك 

خصوصية في العالقة 
تنشأ بني طيور الحمام 

ومربيها.

■ ■ ■
تختلف أنواع الحمام 
بني ما هو مخصص 
لألكل، والذي تؤكل 
صغاره، وبني حمام 

الزينة، والحمام الزاجل، 
وهناك نوع آخر يصعب 

السيطرة على طيوره.

■ ■ ■
أسعار الحمام تتراوح 

على حسب نوعه 
وأصوله، ويبدأ سعر 
الفرد من 50 جنيهًا 

ويصل إلى آالف 
الجنيهات للحمامة 

الواحدة أحيانًا.

باختصار

اهتم المصريون بتربية األنواع المختلفة من الطيور، ومن أهمها الحمام الذي تعددت أنواعه بين الزغلول والجبلي والزاجل، 
وغيرها من األنواع البرية التي يتم تربيتها على أسطح المنازل

هوامش

سعدية مفرح

ــاء الــكــتــاب  ــ ــ ال مــعــنــى النــعــقــاد مــؤتــمــر التـــحـــاد األدب
الــعــرب فــي دمــشــق، قــبــل أيــــام، ســـوى أنـــه تــواطــؤ مع 
القاتل في القتل، ومع الطاغية في الطغيان، واألكيد 
دائما أنه ضد اإلنسانية، وضد األدب، وضد اإلبداع 
بكل معانيه.  سبع سنوات والنظام السوري القاتل 
اآلخــريــن على  القتلة  كــل  وينافس  القتل،  فــي  يوغل 
أرض سورية في عدد الضحايا وكمية الدماء البريئة 
وأشكال املوت، بعد أن ساهم في جعل بالده أرضا 
 أمام كل الذين يودون القتال املجاني وغير 

ً
مستباحة

املــجــانــي، قــاضــيــا بــذلــك عــلــى ثـــورة شعبية سلمية 
بأشد وسائل التنكيل والقتل.

ــام أحــد.  ال الــتــبــاس فــي جــرائــم الــنــظــام الـــســـوري أمــ
وبـــالـــتـــالـــي، ال عــــذر ألحــــد فـــي الــجــهــل بــمــا يــحــدث، 
ــيـــني،  ــا جـــهـــل مــثــقــفــني وأدبــــــــاء وإعـــالمـ وخـــصـــوصـ
يــفــتــرض أن مــتــابــعــة مــصــائــر الــبــشــر األبـــريـــاء من 
الــذي كان  التلقائية أصــال. كل اإلجــرام  اهتماماتهم 
ــرام حــي يــبــث على  يــتــوالــى عــلــى الــبــالد والــعــبــاد إجــ
الهواء مباشرة، فلم يترك ألحد مظنة الشك أو الريبة 

في ما يحدث هناك. البراميل القاتلة سالحه املبتكر، 
واملـــوت مــعــروٌض على كــل شــاشــات الــعــالــم، وجثث 
 على شواطئ اللجوء 

ً
 موزعة

ً
الالجئني ما زالت طرية

بالعدل والقسطاس، والدماء ما زالت تسيل.. كل هذا 
أن  إال  أبــت  مثقفة  نخبة  نفسها  تسمى  ومجموعة 
تغمض أعينها عنه، كي تبّرر لنفسها أن تذهب إلى 
لعلها  أو  به!  القاتل في داره، وتحييه على ما يقوم 
رأت هذا كله فعال، ووافقت عليه، بل ورأت فيه واجبا 

يستحق القاتل أن يمتدح ألنه أقدم عليه. 
الغريب العجيب أن االتحاد عقد مؤتمره امللطخ بدماء 
الــضــحــايــا تــحــت شــعــار »ثــقــافــة الــتــنــويــر.. تحديات 
فانتازي،  معنى  الشعار  وفــي  واملستقبل«.  الــراهــن 
ال بــد أن املــشــاركــني فــي املــؤتــمــر انتبهوا إلــيــه، وهم 
ينتمون إلى عدة دول عربية، ضمتهم قاعة األمويني 
فــي فــنــدق الــشــام فــي دمــشــق، فــي مفارقة تاريخية 
في  أعلنوه  كما  واملستقبل،  الراهن  تحديات  بني  ما 
في  الطالعني  الفندق  واســـم  القاعة  واســـم  شعارهم 
عمق تــاريــٍخ ال يخلو مــن إشـــارات دمــويــة واضــحــة. 
ــة لـــدى هــؤالء  أمـــا ثــقــافــة الــتــنــويــر فــال بــد أن لــهــا داللـ
الذين اجتمعوا بضيافة نظام مغرق في تخلفه، بقى 

يحكم أقدم عاصمة في التاريخ، وأحد أعرق شعوب 
وفــــي سبيل  ــارة.  وحــــضــ ثــقــافــة  وأكـــثـــرهـــا  األرض، 
»التنوير والثقافة والراهن واملستقبل والتحدي«، كما 
الذين شاركوا  العرب  الكتاب  يعرفها أعضاء اتحاد 
في هذا املؤتمر، أوصوا بنشر عشرين كتابًا تنوعت 
مــوضــوعــاتــهــا بــني شــعــر وقــصــة وروايـــــة ودراســــة، 
وتوحدت في مديح الطاغية الذي جلسوا، في ختام 

جلسات املؤتمر، في حضرته صاغرين. 
ما  إن  بــالــقــول  بعضهم  يتبرع  أن  حقا  املثير  ومــن 

الـــســـوري، بعيدًا  انــتــصــارًا للشعب  لــيــس إال  فــعــلــوه 
عــن الــنــظــام ورغــمــا عــنــه. وربــمــا كــــادت فعلتهم أن 
لــوال  إلـــى شناعتها،  ينتبهوا  لــم  كثيرين  عــلــى  تــمــر 
ــفــني الــعــرب ليوقعوا 

ّ
ــاب واملــثــق

ّ
تــنــادي جمع مــن الــكــت

على بياٍن دانوا فيه ذلك املؤتمر، ملا يمثله كما قالوا 
ذى 

ّ
»من تواطؤ مرفوض مع النظام األسدى املجرم ال

ــف، منذ سبع ســنــوات، عــن سفك دم أهلنا 
ّ
لــم يــتــوق

الوطن  العمران ودفــع  األبــريــاء فى سورّية وتخريب 
السوري بكل عنف وهمجّية إلى الهاوية، شأنه في 
ذلك شأن فصائل اإلرهاب الديني والطائفي وأدواته 
املــشــبــوهــة. إّن اجــتــمــاع دمــشــق لــيــس ســـوى تعبير 
الــعــربــي، وجبنه وزيــف  الكاتب  مــؤســف عــن هزيمة 
نقد  في  الرسالي  دوره  عن  يه 

ّ
وتخل وارتهانه  وعيه 

أنــظــمــة الــقــمــع، واالنــتــصــار لــشــعــوب أّمــتــه املــقــهــورة 
وقضاياها العادلة؛ وإّن تعامي املجتمعني في دمشق 
عن   

ٍّ
وتخل للقاتل،  تأييٍد  من  اجتماعهم  يعنيه  عّما 

األحــرار  له جبني   يندى 
ٌ

أمــٌر مؤسف لهو  الضحايا، 
أن  الــحــّيــة«. وحــري بكل مثقٍف حــّر  الضمائر  ذوي 
يتبنى مــثــل هـــذا الــبــيــان، الــواضــح فــي إدانــــة جريمة 

مثقفي البراميل القاتلة.

مثقفو البراميل القاتلة

وأخيرًا

مجموعة تسمى نفسها
 نخبة مثقفة أبت إال أن 

تتبرّر لنفسها أن تذهب إلى 
القاتل في داره

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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