السالم عليكم جميعا،وقكم هللا كلكم،أما بعد; مقدمة
لنفتح فجوة في األدب و الثقافة المتعلقة بالحمام الزاجل،يضع األستاذ جاكي هاردي
في المتناول المعرفي لكل من يرغب أن يستفيد أطروحة رواد األجنحة التي أصبحت
بعد البرهنة أسلوبا واقعيا في اختيار حمام اإلنتاج و السفر،و هذا األسلوب في اختيار
الحمام بما فيه الفرز و الفصل لبناء التركيبات المالئمة يعتمد على األجنحة و مجموع
الريش في تركيبه،بما في ذلك البنية العضلية و العظمية ،و ال يعتمد أبدا على وثائق
الحمامة و ساللتها أو مشوارها الرياضي،ألننا هنا نعتمد على التوافقات التي نريدها
( و لو لم يسبق للحمام السفر)،فقط سنعتمد على التوافقات التي نريدها في فحصنا
اليدوي وهو مجموع شامل يرتكز على 14نقطة و سنتطرق إلى تفصيلها في المنهاج
التالي الذي كلف األستاذ هاردي أحد رفقاءه المختصين من لجنة التحكيم في إعداده
،مع أملي دون احتكار للمعلومات في أن يتمكن من االستفادة مختلف الهواة في الوطن
العربي،هذا على وجه الفهم و لكن على وجه التطبيق ال بد من حضور األستاذ هاردي
لتحضير الهاوي اليومي و تصحيحه يوما بعد يوم حتى يصبح متمكنا (و الكثير سيعتقد
انه سيتحكم في كل صغيرة و كبيرة في االختيار رغم انه سيفهم بعضا منها و لن
يتضح له هذا إال أمام االمتحان الميداني لألستاذ )،ما يتطلب ظرف زمني عشر أيام-
أسبوعين)،
موقع األستاذ جاكي هاردي JACKY HARDY
كالتالي;
http://www.methode-alaire.fr
 -جاكي هاردي في إحدى ندواته;

و إليكم يرجع مراجعة المنهاج أسفله;

 التحذيرات و االحتياطات ؛ قبل أن نبدأ في هذا المنهاج،يجب علينا أن نشير إلى أن زاج الحمام دائما ما يختبر ويجرب أفضل حمامة مما يتوفر عليه في أيادي أخرى غير يديه.
كما يجب علينا دائما بعد التفكير مليا و بتبصر يجب أن نعتبر،أننا عندما نحمل (أو
نضع) حمامة في األيدي ،على أن األمر هنا يتعلق بشيء من ملك الغير أو بعبارة
أخرى ليس من ملكيتنا بل ملكية غيرنا  ،و لهذا السبب تستحق كل االحترام الذي نعبر
عنه تجاهها خالل الفحص الذي نجريه مليا.
هناك قاعدة ذهبية يجب دوما باستمرار أن يتذكرها الحكم (الحكم:الشخص الذي يجري
الحكم و يقرر) غالبا ما إذا أراد أن يكون منصف في حكمه و بدون تحيز،و هي
التالية؛
هما يدي الحكم اللتان يجب عليهن أن تتكيف و تتأقلم مع الحمامة و ليس العكس .و
في األخير ،ال تقارنوا إال ما هو قابل للمقارنة.
عندما يتعلق األمر بإجراء الحكم على حمامة معينة ،كان ذلك في معرض معين
للحمام ،أو كان ذلك في برج للحمام،هناك نقطة توضح كل أهميتها و هو أن يكون
الشخص في هدوء ،و باألخص يجب التحرر أو إبعاد كل تقييم مسبق أو حكم سابق
ألوانه و هو مؤثر سلبا عن حكمك و تقييمك.
خالل الفحص ،تقييمك و حكمك سينطبق جزئيا على سحب الطريقة التي حسبها سيتم
إخراجها(إخراجها:يعني الحمامة) من القفص من حيث تتواجد مسدودة(=مسجونة)
بداخله .حذار!هذه العملية كذلك يمكنها أن تغير مسار الحكم و تجعله مزيف أو مغلوط.
يجب عليكم أن تعلموا أن عملية نقل الحمام(شحنه)،وضعه في قفص التسكين،و
باألخص عملية إخراجه من القفص المذكور،عوامل تسبب عند الحمامة نوع من
االرتباك الذي بمفرده يكفي لوحده في تشويه أو تضليل (أو تحريف) حكمك (جعله
مغلوط)على مستوى البنية العضلية و بما في ذلك على مستوى مرونة الجناح(هذا
بالنسبة للذين يعتبرون أن هذه الحمامة أو تلك ال تبسط لك جناحها بسهولة تامة،هذا
جناح كالزر ) .هناك حيلة غالبا ما تنجح في إخراج الحمامة من القفص،و هي هذه؛بيد
واحدة ترفع الغطاء الذي يغلق عادة القفص ،ثم تمرر يدك األخرى تحت جسم الحمامة
،ثم قم بحبس أرجل الحمامة فيما بين اإلبهام و اإلصبع الوسطي( هو أطول أصبع في
يد اإلنسان)،و قم بتوقيف الحمامة عن الحركة (شل حركة الحمامة )بفضل أصبع
اإلبهام ،و حينذاك قم برفع الحمامة ،ثم قم بتثبيتها و ضبطها بثبات بيديك(وتكون

بشكل افقي داءما و انت واقف).
هذه الوسيلة في التعامل ،تجنبك من مالحقة (مطاردة)الحمامة ،و باألخص تجنبك مما
هو أسوأ من ذلك ،و هو رؤيتها فارة منك و تراها تطير طليقة بحيث تطير تحت
األعين و هي هاربة بحيث ال تقدر ال ردها و ال إرجاعها ال بطريقة و ال بأخرى وهذا
ما ال يجعل صاحب هذه الحمامة الفارة إال حزينا بذلك .يجب دائما أن يكون في أذهاننا
(أذهاننا =أو في الذاكرة)أن الحمامة التي تحس بأنها ليست في وضع جيد في يدي
الشخص الذي يقوم بالفحص ،أنها ستدخل في مشادة معه و تتحرك و تتخبط بشكل
ع َ
ض ِل ّي و نوع من الشلل بذلك ›› ( =أن تتألم
تتألم و دون قصد في اإلصابة بت َ َخشُّب َ
باأللم الذي سينتج لها بذلك و هي ستجد نفسها بذلك كأنها مشلولة وهي تتألم على
مستوى عضالتها متأثرة باأللم (هاردي؛"تصبح مشلولة العضالت")<<.؛ الشيء
الذي سيمنع أي فحص صحيح أو سليم-الحمامة يجب ضبطها بثبات بين اليدين ،و
لكن دون الضغط عليها و دون إحداث جهد عليها.

طريقة أخرى إلخراج حمامة من القفص،ذلك يتم بوضع اليد على ظهر الحمامة ،و الرأس
بين أصبعي اإلبهام و الوسطى (الوسطى هو أطول أصبع في يد اإلنسان)،و األصبع
الصغير تحت المرفق لكي تتمكن من توقيف أو شل حركة الجناح ،و اجعل أصبع اإلبهام
يحصر الحمامة بشكل خفيف ،و هنا لن يبق لك سواء جعلها بين يديك بالشكل المناسب .

وضع الحمامة في اليدين-التركيبة؛انه انطالقا من هذا الوقت بحيث ستأخذون فيه الحمامة لجعلها بين اليدين،فإنه في هذا الوقت بالضبط
ستتمكنون من إجراء فحص للحمامة بكل ارتياح (ارتياح المربي)،و هذه الحمامة السالفة الذكر ستترك
بجانبكم أول انطباع و أول إحساس انطالقا من هذا الظرف(الوقت)،و انطالقا من هذا االنطباع األولي ستنطبق
التتمة في الفحص.
و لهذا السبب ننصح الحكم(يعني الذي يجري الفحص ليحكم على الحمامة؛االستاد هاردي مثال)بأن يدع و يترك
أفضلياته و أولوياته في حجرة الثياب قبل أن يلبس قميصه الخارجي،ما نسميه الوزرة البيضاء (مثل لباس
المعلم،أو لباس الممرض)-التهاون و اإلهمال في هذه النقطة لن يكون إال سلبيا و إضرارا بالنسبة لحكمه
الجاري على الحمامة،وهذا سيجعله يرتكب أغالطا ت ُ ْن ِت ُج له الخسائر الضارة بالنسبة لسمعته.
و أالن و نحن جعلنا في أيدينا حمامتنا قصد فحصها ،النقطة األولى يجب فحصها
ستكون هي توافقاتها  ،بما في ذلك تركيباتها ،سنالحظ نقاطا أخرى بالتفصيل خالل هذا ال ُكت َ ْيب ( المنهاج).
لنمر أوال إلى مراقبة المفصل األمامي(الشوكة األمامية) الذي يتكون من الترقوات(جمع ترقوة) و من العظمين
الغرابيين(صيغة المفرد؛عظم ُ
غ َرا ِبي)،فوق الذين سيتمفصل بهم الجناح.
مراقبة و تدقيق هذه النقطة سيتم حسب الطريقة التالية  -ض َْع أصبعي اإلبهام و السبابة تحت جناحي الحمامة
،و ذلك في األماكن حيث وضحناه تماما  Aعلى الرسم التخطيطي أسفله ،مارس بعض الضغط الخفيف(يعني
من دون ضغط قوي بالقوة) في هذا المكان المسمى المفصل األمامي أو الشوكة األمامية -هذا المفصل األمامي
المذكور يجب عليه أن يعبر بكل تأكيد عن صموده أثناء ضغطنا عليه و أن ال يكون إذن هذا المفصل األمامي
سهل التأثر أو بعبارة أخرى أن ال تكون من ذلك النوع الذي يتساهل(رخو عند الملمس) و ليس صامد ال
يُ ْب ِدئ عن صموده خالل الفحص .

-الجؤشؤ؛

(الجؤشؤ؛هو عظم القص،إن األستاذ هاردي فضل استعمال ذلكالمصطلح و فضلت اإلبقاء على نفس الكلمة مترجمة إلى العربية
احتراما ألفضليته اللغوية فقط عند الكاتب،و الجؤشؤ؛ عظم القص؛هو
العظم المركزي المتواجد في صدر جميع الطيور)
نمر أالن لفحص الجؤشؤ و المفصل الخلفي .
فيما يتعلق بالجؤشؤ ،نحن نبحث دائما على الذي شكله مستقيم جدا-
عندما نضع أصبع اإلبهام فوق ظهر الحمامة و بقية أصابع اليد تحت
الجؤشؤ و نحن نمارس ضغط خفيف من األسفل نحو األعلى  ،ال يجب
علينا أبدا اإلحساس بتشوه التركيبة و إال ،إذا حدث العكس فإن هذا
سيشير إذن إلى وجود ضعف أو وهن (رداءة)على المستوى
الهيكلي.عندما نطبق األمور بهذا الشكل لمراقبة صمود التركيبة
الصدرية فإنه يمكننا مالحظة أن فرد رديء من الحمام(ضعيف/فيه
وهن) انه سيرفع ذيله ،سيحاول فتح جناحيه"،باختصار! ستحاول أن
يتخلص أو يتحرر من يديك لكي يتمكن من التنفس بشكل أكثر سهولة.
أفرد مثيلة من الحمام أو عناصر مثيلة ليس لها مكان في برج
الحمام،ال يشكلون ال موضوع ثقة و ال موضوع مصلحة بالنسبة لزاج
الحمام الذي يريد أن يحرز تقدما.
عناصر مثيلة عناصر غير منتظمة(فاقدة االنتظام /أو غير منسجمة).
لنرى أالن شكل الجؤشؤ و شكل تركيبته -على هذه النقطة الكل مسألة
حكم أو تثمين (تثمين؛تقدير)؛المهم هو أن تكون كذلك قادر على
التمييز بين فرد لديه عظم الجؤشؤ شكله عميق و فرد أخر من الحمام
ش َّك َل عنده الجؤشؤ بشكل نازل(بشكل هابط).
تَ َ
لنمر أوال لفحص الحمامة التي تمتلك على جؤشؤ عميق -هذه
األخيرة لكي ال نقول أبدا،سنقول غالبا ما تمتلك قفص صدري واسع
بشكل كافي ،تمتلك كذلك ''جؤشؤ طويل'' و لكن يرجع للصعود

بتوافق نحو خلف الطير لكي يأتي كأنه (يكاد) يلمس تقريبا المفصل
الخلفي و هذا المفصل الخلفي يجب أن يكون مضغوط عليه [((مزدحم)
= مضغوطة بالدرجة السعودية بحيث تكون عند الملمس ال تترك
فراغا محسوسا،و أال تتجاوز عند الملمس ما مسافته عرض أصبع
السبابة) ] و يجب أن تكون في إطالة الجؤشؤ.
يمكننا كذلك أن نتأمل(تفكير و تأمل)أو نفكر انه كلما كان القفص
الصدري واسع،كلما كانت بذلك األعضاء التنفسية محجمة  ،و بهذا
الشكل إذن كلما أصبحت بذلك أكبر أو أكثر مقدرة(مقدرة أو القدرة)
على أكسجنة ))=أو تأكسجن(تأكسجن=أكسجنة=معناه تزويد الجسم
باألكسجين)(كان النظام الدموي أفضل.
لنرى اآلن االختالف بين حمامة تتوفر على جؤشؤ"عميق"و أخر
متوفر عند فرد آخر من الحمام بحيث أن شكله نازل (أو هابط)  -فهذا
الفرد األخير من الحمام رغم كونه عميق بدوره كذلك،فإنه يتمم سيره
نحو خلف الطير مثلما هو(مثلما؛بشكل شبيه؛مثيل) صالب السفينة مع
خاصية خاصة و هي البقاء أفقي ،و كذلك عند البعض من هؤالء
االفراد من الحمام،فإننا سنجد الجؤشؤ له ميل قبيح(أو رديء) نزوال
نحو الخلف.
خالل فحص حمامة تتوفر على جؤشؤ نازل أو هابط فإنكم ستالحظون
بين مؤخرة(مؤخرة=نهاية هذا العظم ) عظم القص هذا و العظام
المكونين للمفصل الخلفي تواجد "ثقب"واضح و محسوس ،و هذا
هو عيب أعظم سواء من وجهة نظر الجانب المتعلق بجمالية الحمامة
أو على مستوى اإلنتاج و التوالد .من وجهة نظر تعتمد على علم
الشكل الخارجي فإن األبطال من الحمام بهذا الشكل يعتبر تواجدهم
أكبر من النادر ،و ذلك رغم وجود البعض ممن يربح ألقاب من بين
هذه األفراد المثيلة،خصوصا في المسافات القصيرة،و لكن حالما
طالت أو تمددت المسافة،فإنهم يصبحون من المستهلكين للمال فقط.

المفصل الخلفيكما سبق لنا أن رأيناه في الفقرة التي تعالج موضوع التركيبة "و انطالقا من اللحظة
التي ستكون فيها الحمامة في أيدينا ،أول شيء سنعمله هو مراقبة المفصل
األمامي(الشوكة األمامية)،و الذي يتكون من العظام الغرابية (جمع عظم غرابي )و
من الترقوات و من الجؤشؤ(الجؤشؤ؛عظم القص و هو العظم المركزي في صدر
الطيور كلها) و في األخير المفصل الخلفي.

المفصل الخلفي ال يجب أن يكون مبعد،يجب أن يتموضع أقرب ما يمكن من النقطة
الخلفية للجؤشؤ ،ال يجب أن يتموضع كثيرا نحو األعلى ،كما ال يجب أن يتموقع كذلك
كثيرا نحو األسفل،و ال يجب أن يكون بين المفصل الخلفي و بين الجؤشؤ فراغ كبير
جدا"ما يسميه بعض هواة الحمام الزاجل في مصطلحاتهم الخاصة "ثقب في الخلف".
إننا سنتجنب ،و لن نهمل و لن نتهاون عن فحص الظهر الذي سنقوم باختباره و في
الوقت نفسه سنقوم باختبار الجؤشؤ ،و سيتم ذلك من خالل عملية بسيطة  ،و التي
ترتكز على وضعنا ألصبع اإلبهام على الظهر و بقية األصابع تحت الجؤشؤ و
نمارس ضغط خفيف ،و تحت هذا الضغط الخفيف فإن مجموع الجؤشؤ-الظهر لن
يخضع بذلك ألي تشوه .

خالل هذه العملية،ذيل الحمامة الذي جرى فحصه(يقصد فحص الذيل و ليس فحص الحمامة) ال
يجب أن يكون لديه ميل( أو نزعة أو اتجاه )نحو االرتفاع نحو األعلى ،ما يمكن أن يشير(= أو
يدل على ) إلى وجود وهن ظهري (=رداءة على مستوى الظهر) لدى هذه الحمامة  .هذا الضعف
أو الوهن ال يمكن أن نجعل أنفسنا متساهلين (أو متسامحين) معه و هو عيب( عيب من عيوب
الحمام الزاجل ارتفاع الذيل نحو األعلى ) لدى أي فرد من الحمام الذي نطلب منه تكرار انجاز
أو مفخرة أسابيع تلو أسابيع في المباريات ،أو أسوأ من ذلك إذا كان معد (معد؛أو خصصناه)
قصد السفر في المسافة الطويلة أو المسافة الجد الطويلة(الجد الطويلة = الطويلة جدا =و هي
مسافات أطول من المسافة الطويلة ،لذلك نقول "جد"طويلة  /أو
طويلة"جدا".)1200KM/+1000

المفصل،و نفس الشيء ينطبق على كل ما هو جزء في التركيبة يجب أن يقدم الصمود بشكل
أكيد (أن يعبر كل جزء عن صموده؛هذا ما يقصد ) خالل فحصه،و ال يجب أن تدلي بتنازل و
خضوع لضغط خاص بشكل يتضح أنه رخو أو متوسط (كانت الحمامة رخوة أو متوسطة هنا

على هذا المستوى يجب حذفها دون تردد)،و لكن يجب أن يكون المفصل صلب بما في ذلك
األجزاء التي تدخل في تركيبته..

مع ذلك يجب المالحظة أنه عندما يتعلق األمر باإلناث المسنات األعمار( و لكن ليس كل اإلناث)
،يمكننا أن نجد من بينهن أفراد تتوفر على المفصل الخلفي بتباعد (مبعد)أكثر وضوحا،و هذا في
معظم األحيان سببه هو كثرة وضع بيضهن بشكل متكرر في فاصل زمني (مدة)مقرب بين كل
وضع للبيض مع وضع أخر.
بالنسبة لهذه النقطة األخيرة ،موضع األمل هو أن ال يرفض ( أو؛ يرد)الحكم كليا هذا الفرد من
الحمام ،و لكن أن ال يجري حكما عقابيا على مستوى هذه النقطة إال عند لحظة انجاز جدول
النقاط و الترقيم العام للحمامة بوضع نقاط و عالمات تقديرية(جدول النقاط و الترقيم =انظر
جدول الترقيم صفحة -23نفس الشيء يقوم به المعلم للتلميذ في نتيجة االمتحانات) ؛ما سيعطي
للهاوي فكرة دقيقة أكثر،أين تمثل حمامته وهن أو ضعف عند عرضه في معرض للحمام.

البنية العضلية؛
هنا نجد أنفسنا أمام وجود طابع فيزيولوجي أو وظيفي بتعبير
أخر(فيزيولوجي=وظيفي/المصدر فسيولوجية و هو علم وظائف األعضاء) مع ما
يكفي من مشقة لحصره،خصوصا لدى (أو عند)الكثير منا ممن يختلط عليهم التمييز
بين العضالت و الشحوم ،و ذلك رغم وجود اختالف مهم جدا عندما يتعلق األمر
بالحمام الخاص بالرياضة(الزاجل مثال من الحمام الخاص للرياضة).

لنحاول مع ذلك أن نفهم شيئا ما هذه األشياء دون الدخول في عمق التفصيالت
التقنية و التي رغم أهميتها الكبيرة ،فإنها لن تزيدنا إال أكثر صعوبة في الفهم
بالنسبة لمعظمنا نحن الهواة لكوننا أشخاص عاديون فقط و معرفتنا متواضعة في هذا
المجال .

لنتوقف فقط و ببساطة على مستوى العضالت الصدرية نظرا إلمكانية فحصها،يعني
العضلتين الصدريتين اللتان لوحدهن فقط تعتبران كافيتين لتمثالن فيما قل و كثر
ثالثين في المائة( )30%من وزن جسم الحمامة ،االثنتين كلتاهما مدمجتين (من
إدماج) فوق الجؤشؤ .سنسميها قصد الفهم بأكثر سهولة ممكنة "العضلة الصدرية
الكبرى"،إنها تمثل أقوى عضلة لدى الطير و التي تظهر مرئية ( يعني ظاهرية)أكثر من بقية
العضالت.

إنها العضلة التي ت ُ َك ِونُ بكثير (المصدر؛من فعل كون تكوين و ليس كان) الكتلة
األكثر لحمية(لحمي/بدين أو لحيم)في صدر الطير و بناء على هذا فإنها هي أفضل
عضلة يمكننا جسها(لمسها) .لنميز فرد من الحمام بحيث يكون سمين (مشحم أو
بدين) عوض أن يكون بارز العضالت ،يكفي أن نمرر األصابع على طول الجؤشؤ
،نقوم بجس المفصل الخلفي ،هذا المفصل الخلفي بما في ذلك الفراغ بينه و بين
الجؤشؤ يمثل مكان تتموضع فيه الشحوم -..يعني ،لنرى مثال كيف نشرع قصد
جس(من اجل جس) هذه العضلة الصدرية القوية .
وسيلة (من بين عدة )في جس هذه العضلة:هي وضع األصابع من كل جانب(لم يكتب
المؤلف:من كل الجوانب ) في الجؤشؤ تحت الجناحين(األصابع في جانب و أصبع
اإلبهام على الجانب األخر)،و نسمح لهم باالنزالق من األمام إلى خلف الحمامة و ذلك

انطالقا من بداية الجؤشؤ(عظم القص :جؤشؤ) إلى نهايته (إلى أخير الجؤشؤ،المكان
حيث ينتهي).

إذا قمتم بهذه العملية بلطف و مرونة لكي ال تشلون عضلته أو بتعبير أخر
ع َ
ض ِل ّي و نوع من الشلل بذلك (ما سيجعل حكمك مغلوط ال
إصابته بت َ َخشُّب َ
شيء أخر)،ستحسون جيدا بالمميزات التي تبحثون عنها مثل القوة و
المرونة و خاصة البرزتين(صيغة المفرد؛برزة)منفصلتين عن بقية الكتلة
العضلية.

جودة الريش
لنحدد جودة الريش فإن الحكم عليه أو تقديره يتم عن طريق اللمس.
مجموع الريش لدى فرد من الحمام تم فحصه ،يجب أن يظهر ناعم عند لمسه ،أن يكون حريري
جدا ،و أن يكون وافر(كثير/غزير )و مضغوط عليه جيدا(مضغوط عليه هنا=مزدحم بعضه بعضا
من اليمين ،و اليسار ،و األعلى  ،و األسفل)  ،و ال يمكن أن تظهر هناك تصدعات(شقق) و ال
زركشة على جانب (جانب أو حافة) الكاسيات (جمع كاسية و هو الريش الذي يكسو و يغطي
األجنحة) كما ال يمكن أن تظهر هناك تصدعات و ال زركشة على حافة الريشات الكتفية
(الكتفية;الريشات التي تغطي الكتف).
(و َّ
القادمات الكبرى يجب أن تمثل مظهر َو َّ
ضاح =القصد المعُ ،مش ِْرق،أو أ َ ْبيَض)،و أن
ضاح َ
يكون لديها قصبة للريشة بحيث تكون
ص ِغيرة جدا في مؤخرتها( َدقِيقة أو صغيرة جدا= يقول هاردي قاعدة الجناح الواسعة
َدقِيقة أو َ
اقل ما يمكن وصوال إلى المؤخرة)،ال يجب أن تكون جافة آو ممزقة ،أخيرا يجب أن تكون
مستقيمة جدا،و أن ال ت ُ ْبدِي ميل أو انحناء للدخول نحو داخل الجناح(نحو جسم الحمامة).
الشعرات (جمع شعرة) و الزيزاء (الزيزاء;الشعيرات) يجب أن تقدم نسجة مضغوطة جدا أو
ملتحمة(مكتظة،مزدحمة) جدا،و الحافة الخارجية لهاته (لهاته=الشعرات و الشعيرات) ال يجب
أن تنفصل تحت ضغط خفيف لألصابع  .يجب عالوة على ذلك أن تكون متوازية في أسفل قصبة
ريشة الطائر إلى سنتمترين أو ثالثة سنتيمترات من رأس القادمة ،و هذا ما نسميه
التوازي(.أنظر إلى الصور)
نقطة مهمة  :الشخص الذي يحكم يجب عليه أن يعتبر أن الفرد من الحمام الذي هو بين يديه
،أنه إذا كان من الحمام الرياضي ،فهذا األخير يمكن أن يقدم في بعض الحاالت قادمة أولية
واحدة ،أو عدة قادمات أوليات فيهن رموز على شكل عالمات تتخذ شكل حز على شكل V
بعرض يبلغ مليمترين على أألقصى ،فقط الحمام(الحمام؛ال أقصد حمامة واحدة لكن أكثر من
حمامة) الذي ع َِم َل(اشتغل) بصعوبة أثناء السفر يمكنه حصد تميز مثيل  ،ليس إذن من الجيد أن
نحكم بشكل عقابي سلبي على الحمام الحامل لهذا الشق الصغير.
نفس الشيء بالنسبة لفرد من الحمام و الذي يتوفر على قادمة أو عدة قادمات فيهن عالمات
(عالمات=تصدعات و شقق و ال زركشة ) على سنتيمتر واحد أو سنتيمتران -هذا األخير أما
حدث له معالجة جد صعبة لعالج مرض ،أو أما حدث له البقاء في طريق السفر خالل عدة أيام
بعد أن ظل عنه
الطريق الصحيح المؤدي إلى البرج،أو كذلك بقي ربما عدة أسابيع في الطريق،و مدة غيابه عن
برج الحمام تتطابق في الغالب من األحيان مع عدد العالمات الموجودة على الريشة  ،هذا انطالقا
من مفهوم أن مليمتر واحد مساو ليوم واحد من العالج أو فقدانها للطريق خالل السفر.
هذا الفرد من الحمام يجب أن نحكم عليه سلبا في حكمنا ،نفس الشيء بالنسبة للذين يتوفرون

على القادمات األولية الرقيقات (رقيقات هنا= الغير الواسعات)الغير الواسعات و الجافات
كذلك،مثلما ينطبق ذلك كذلك على الكاسيات(الريشات التي تكسو أو تغطي تسمى كاسيات)و
الريشات الكتفية ال ُمتلفة (كتفية؛ريشات الكتف) أو الممزقة في نسجتها.
صورة صفحة 9توضيحية؛

صور توضيحية مضافة

العالقة :الوزن و جسامة جناحي الحمامة
إذا كانت هذه النقطة التي ينبغي علينا ترقيمها برقم،تظهر أنها واحدة من بين النقاط الصعبة
،فإننا قصد الفهم بشكل أكثر وضوحا ،فإنه يمكننا جعل مقارنة بينه و بين كلمة "التوازن"
لمحاولة شرحه،و لكن فيما يتعلق بنا  ،حسب المعنى العام للكلمة (أو مفهومها العام).
في البحث عن معنى كلمة "توازن" ستالحظ أنها كلمة مرادفة (مترادفة)
للثبات(ثبات:رسوخ:استقرار)،و انسجام ،و توافق و كلمات أخرى و من بينهن سنجد الكلمة
تناسب )(-تناسب القصد به مصطلح ''تناسب المستعمل في علم الرياضيات''،و القصد هو
توافق بين شيئين يدخالن في عالقة معينة،مثال الذراعين عند اإلنسان موافقين طوال مع ساقيه
متساويين ليس الذراع أطول من الساق هناك توافق هكذا يشرح لك هاردي ،و يقول لك هاردي
استعمل كلمة توافق بدال من تناسب للفهم بشكل أفضل (-).ال بد من التناسب والتكافؤ بين حجم
جسمها و جناحيها و الوزن بين حجم جسمها و جناحيها و الوزن))-
نجد أنفسنا متفقين أكثر على هذه الكلمة األخيرة المذكورة ،إذا تعلق األمر بمعرض ما ،حيث
يجب فيه الحكم على هذا المجموع خصوصا على حمامة رياضية و التي ننتظر منها اإلقدام
و الشجاعة.
فيما يتعلق "بالتوازن"في اليدين،ال يمكننا تقبل هذه العبارة كما هي،و ذلك لسبب بسيط ،و هو
أن بعض الهواة يعتبرون أن الحمامة يجب عليها أن يكون عندها جسم يميل نحو األمام بينما أن
أخرين يعتبرون أن الحمامة يجب عليها أن تكون ث َا ِبتة(أن تكون ثَا ِبتة = تتثبت حول مركز )
الجسم نحو )أو على( مركز ثقلها(هاردي; حمامة مختلة على مستوى مركز ثقلها فإنها تراها و
وزنها يميل بها نحو األمام أثناء طيرانها و ستنزل الحمامة ألنه سيختل طيرانها بسبب وزنها).
من يستطيع تحديد دون الغلط فيه ،و ذلك فقط باليدين عن مركز الثقل في حمامة؟أين يتواجد؟هل
يمكننا رؤيته؟
على العكس ،إذا تعلق األمر "بالتناسب" ( اِستعمل كلمة توافق بدال من تناسب للفهم بشكل
أفضل )كما رأيناه هو مرادف "للتوازن" ،يمكننا تقبله بصحة شيء ،لكن أفضليتنا ستتجه نحو
العبارة العالقة-الوزن-الجسامة التي توضح و تفسر بشكل أفضل العبارة التي ينبغي استعمالها
عند ترقيم(انظر جدول الترقيم صفحة  )23المجموع الذي لدينا قصد الحكم عليه.
بالتأكيد أن الشيء المفهوم بشكل أكثر لدى الهاوي ،أنه ينبغي أن يكون انسجام مؤكد بين
الجسم(الوزن)و األجنحة(جسامتها).
سواء كان ذلك على المستوى البشري أو كان ذلك على المستوى الحيواني،في الرياضة،توجد
طةَ  ,أو ع ََالقَة (نقاط َرا ِب َ
هناك نقاط َرا ِب َ
طةَ =الصلة المتبادلة)،و اللواتي تحدد مسبقا (أو تحتم
على كائن بجبرية األحداث)على كائن حي بشكل أولى من اآلخر  ،في مجال أو أخر للذي ( للذي
= المجال المذكور) نجد أن الجانب الوظيفي(وظائف األعضاء:نقول علم وظائف
األعضاء:الفيزيولوجية) يمكنه فيما قل و كثر،تحديد الشروط المادية الذين يوفرون من أجلهم
على المقدرة(القدرة،االستطاعة.)،

هيكل الطرف األمامي(الجناح)؛

هيكل الطرف األمامي(الجناح)؛
يندرج تحت ثالثة مستويات؛
)1الذراع )2الساعد )3اليد مع الرسغ و مشط الرسغ )4األصبع األول )6األصبع الثاني -و في
األخير اإلبهام (.)3
ذراع الحمامة ليس إال أداة رافعة تتكئ على العظم ألغرابي و فوق الذي يتمفصل بإنجاز حركات
سرعة (لهذه
تسمح لها بالطيران - .لماذا نأمل أن يكون قصير ؟ -الجوب;ألنه يسمح بت َ ْخ ِفيف ال ُ
اآللية المركبة التي هو ضمنها) عند حركة هذا األخير لكي يقوم بذلك بتكبير حركة مؤخرة الجناح
(للتذكير! كتب بافان في كتابه» الجناح وسيلة الطيران« ان الجناح مثل البنتوغراف و هي أداة
إلعادة تكبير رسم كان صغير أصال كذلك ذراع الحمام ،كلما كان قصيرا إال و كانت ضربة الجناح
اكبر في مؤخرة الجناح في الوقت الذي يكون فيه الذراع خفيف السرعة و الحركة لكونه قصير)-
هذه نقطة ينبغي البحث عنها في المجموعة المتوفرة لديك من الحمام .

لتقدير (أو تقييم) طول الذراع يكفي وضع األصبع تحت الجناح(األصبع السبابة) بين الجسم و
الكوع (كُوعِ :م ْرفَق)،يعني ذلك بين َم ْف ِصل (ج :مفاصل) الكتف و مفصل الكوع ،و هذا الجزء
من الجناح هو الذي نأمل أن يكون قصير أكثر ما يمكن.
ما زال الكثير من الهواة اليوم(حاليا)ال يميزون الساعد مع الذراع و يقع لهم االختالط في التمييز
ق بين (=الفرق) بين هذين الجزأين من الجناح ،سنمر
بين هذا و ذاك ،و أالن نحن يمكننا أن نُفَ ِر َ
إلى فحص األول المسمى الذراع.
حذار!هذه العملية يجب أن تتم بنفس الشكل لكل فرد من الحمام،الجناح يجب عليه إلزاميا (بشكل
ملزم/إلزامي)أن يكون في وضعية راحة ،يعني أن يكون جانب الجناح محطوط(من فعل
حط:وضع)على ذيل الحمامة و دائما بنفس الشكل-أن تتصرف أو أن تتعامل بشكل أخر سيجعلك
تقوم بتقييم( أو تثمين)طول الذراع بشكل مختلف"و ليس هذا إذن لتصبح األمور سهلة لكم في
الترقيم برقم و عالمة لهذه النقطة( .الترقيم برقم و عالمة لهذه النقطة=عند لحظة انجاز جدول
النقاط و الترقيم العام للحمامة بوضع نقاط و عالمات تقديرية(جدول النقاط و الترقيم =انظر
جدول الترقيم صفحة)-23

الطرف األمامي

في اختيار الحمام بناء على أسلوب األجنحة ،فإن الطرف األمامي (الطرف األمامي = انظر إلى
الصورة أسفله) نأمل في الحصول على الذي هو سميك (غليظ)أكثر ما يمكن،و السبب متعلق
بجانب الديناميكا الهوائية في حركة الجناح(علم الديناميكية الهوائية)،الطرف األمامي السميك
من بين العناصر المهمة التي تساعد على الطيران -الجانب األمامي لهذا الطرف األمامي هو
الذي سيدخل في تالمس (أو احتكاك)مع الهواء و هو الذي سينظم و يضبط سيالن( أو مرور)
هذا الهواء،و لهذا فان الطرف األمامي هو الذي سيسهل دخول الجناح في الفضاء(يعني في
المحيط الفضائي)عندما سيصطدم الطرف األمامي بصمود الهواء الذي ينبغي التغلب عليه للتقدم
في الطيران سريعا فيما قل و كثر.

نعلم اآلن أن الحمامة أثناء الحركة أنها تواجه الهواء ،و انه عند حمل هذا الهواء للحمامة فإن
هذا األخير (هذا األخير =الهواء) يقوم بفرملة سيرها أو طيرانها (فرملة من فعل فَ ْر َم َلَ :كبَحَ/مثل
فرامل السيارات يحبس الحمامة) و يعترض سير الحمامة أثناء السفر كله .نعلم اليوم كذلك انه
في أيامنا هذه تم تجاوز عهد الريشات النحيفات جدا و انه تم تغيرها بوضع مكانها أجهزة
متحركة لها أشكال بَ ْي َ
ش ِبيه بَا ْلبَ ْيضة أو كالبيضة) قصد الدخول في الغالف الجوي بشكل
ضا ِويةّ ( َ
سريع.

لنرى ثارة الجانب أو المظهر السكوني (من علم السكون/علم توازن القوى) ،و هو ما يمكننا
رؤيته و فحصه.

عندما ننظر مليئا إلى التوازن ومجموع المميزات الحاضرة،يجب علينا أن نسمح و نعترف
بصحة شيء و هو أن عضلية الجناح(عضلية الجناح:بنيته العضلية)يجب أن تكون قادرة على
تحمل وزن الطير من جهة،و من جهة أخرى لجعل حركة قادمات نهاية(نهاية=أخير) الجناح
سريعة أكثر ما يمكن ،و ذلك في توافق مع رد فعل و تفاعل الهواء.

يجب إذن في الجناح ،عضالت جيدة مرتبطة مع طول العظام،و أن تكون مرتبطة بأدوات عمل
الجناح و فيما يتعلق بالساعد يجب وجود زيادة أو إضافة في حجم العضالت التي تشكل ما نسميه
الطرف األمامي.

الغطاء العلوي و الغطاء السفلي
 القادمات األولية و القادمات الثانوية مكسوة ثانية بعدد كثير من الريشات و التي نسميها"الكاسيات"(كاسيات ألنها تكسو الجسم) ،هذا المجموع من الريش يكسو ثانية الجزء العلوي
للجناح.
 من الواضح أن يقال انه يجب أن تكون عالية الجودة ،و أن ال تسمح للعين المجردة بظهور الالساقات(مجموع ساق واحد)و ال السماح بظهور قصبات ريشات القادمات (عدم ظهور الجزء
الحي لقصبة كل ريشة و ال يقصد الجزء الميت أعلى و وسط الريشة) -هذه الريشات التي تغطي
(الكاسيات) َم ْنبَت القادمات الموجود على مستوى الجلد(منبت;اقصد ذلك المكان من حيث تنبت
على الجلد) و يجب أن تكون متراكبة مثل القرميد على أسطح المنازل =(.متراكبة;هاردي يقول
أن تركيبها القصد منه أن تكون في تَد َُّرج مثل قراميد أسطح المنازل ألنك سترى تصفف القرميد
متدرج فوق األخر على سطوح أسطح المنازل).
 نفس الشيء فيما يتعلق بالغطاء السفلي بحيث يجب أن يكون وافر( غزير )مع توفره علىريشات طويالت و واسعات و أن ترتفع(=أن تصعد) نحو األعلى أكثر ما يمكن تحت ما هو تحت
الجناح(يقصد أن يكون ريش تحت الجناح كثيف وطويل أكثر ما يمكن) ،و هذا لجعل محكم
االنسداد و اإلغالق أكثر ما يمكن (محكم االنسداد و اإلغالق ضد سيالن الهواء)  -يجب اإلشارة
إلى انه يوجد ارتباط بين الطابعات الثالثة:الغطاء العلوي و السفلي و بالخصوص ريشات
اإلبهام -من الضروري مالحظة انه عندما يحدث ألحد هذه الطابعات الثالثة اإلتالف فإن االثنين
المتبقيين يخضعون لنفس المصير  .فرد من الحمام مثيل لهذا ليس له مكان ال في معرض معين
الحمام و ال في المباريات.
هذا الغطاء السفلي هو الذي حسب حالته سيكون منيع السد على الهواء(محكم السد و الغلق)بشكل ممتاز أكثر ما يمكن ،ما يمكن لنا تفسيره انطالقا من" مفهوم الهواء"الذي ال يجب أن
ينفلت بتخلله للقصبات المتواجدات في الريش )قصبات الريشات= الجزء الحي لقصبة كل ريشة
)عندما يتوكأ الجناح على كتلة الهواء ال ٌمشَكلة من طرف ضربان الريشات األربعة في نهاية
الجناح (نهايته;أخيره).

 تراكب الغطاء العلوي و الغطاء السفلي للجناح يسمى كذلك حسب األقطار أو البلدان مرتبةالجناح (.فوق سريرك"مرتبة"نفس الشيء بالنسبة للريشات المتواجدة أسفل الجناح;تمثل
مرتبة من الريشات تحت الجناح(

خالل هذا التفتيش ال يجب أن ننسى مراقبة ريشات اإلبهام التي تمثل جزء من هذا المجموع.-الغطاء العلوي و الغطاء السفلي

 -تدرج الريشات الستة للجناح النشيط

كما يمكنكم مالحظته أعاله ،فإن ريشات اإلبهام عددهن أربعة ،فهن مترا كبات أو متداخالت فوق
صل اليد) ،من حيث آتت تسميتهن "
(م ْف َ
األصبع الذي يتموقع في المكان األقرب لرسغ اليد ِ
بريشات اإلبهام".
ست َ ِق ّرات
إذا قمنا بمقارنتهن مع البعض األخر من الريشات ،فإنهن (فإنهن= ريشات اإلبهام) ُم ْ
ست َ ِق ّرات على الموضع حيث نبتت منه = كالشجرة على
على الموضع من حيث نبتت منه ( ُم ْ
التراب) بشكل عميق،هن صلبات جدا،و هن صامدات لالقتالع(يصعب نزعها هو المقصود).
بعد الدراسة ،و بعد إجراء المالحظة و المعالجة اليدوية(مناولة يدوية)لعدد كبير جدا من
الحمام،اتضح أن ريشات اإلبهام هذه،كانت تظهر على أفضل األفراد من الحمام الذين تم تسليمهم
لنا للمقارنة،بكونهن ريشات لإلبهام و هن واسعات جدا و طويالت جدا لدرجة تغطية أو تكسية
(لدرجة تغطية أو تكسية =إلى حد بلوغ) الموضع الذي تنبت فيها على الجلد الريشة العاشرة و
أخير قادمة بنحو سنتمتر على األقل.
تم كذلك مالحظة أن الطول بما في ذلك جودة هذه الريشات على أنهن كانت دائما في ارتباط (في
عالقة مرتبطة) مع الريشات العلوية و السفلية التي تمثل الغطاء ألنهن تغطي،و ينطبق القول
بناء على هذا؛
كلما كانت ريشات اإلبهام أكثر طوال و واسعات أكثر كلما كانت بذلك الريشات التي تمثل الغطاء
كذلك بنفس الشكل ،و األفضل سيتمثل في السد المنيع على الهواء(أو محكم السد و اإلغالق على
الهواء)من تحت األجنحة،و لذلك ال يمكن إال أن يكون إيجابي من اجل إسناد الحمامة أثناء
الطيران.
(في هذه النقطة لما كان هاردي هنا بالمغرب قال أن تكون تحت الجناح ريشات كثيفة لتجنب
سيالن الهواء تحت الجناح و إال طيرانها سيكون في إعاقة إذا كان هناك فراغ تحت الجناح و
زيادة على ذلك أشار إلى ضرورة أن تكون هذه الريشات أطول ما يمكن)

توجد هناك حقيقة آخرة،و هو أن ريشات اإلبهام هذه عندما تصبح رقيقات أكثر أو
دقيقات(هاردي =المؤلف أو الكاتب يريد اإلشارة إلى كون الواسعات هن األفضل) و تصبح كذلك
قصيرة أكثر و أن الغطاء السفلي يختفي بدوره كذلك،يمكننا القول دون الكثير من المخاطر من
المغالطة،على أننا نتناول بين أيدينا فردا من الحمام بحيث أن مسيرته الرياضية هي بشكل موسع
منتهية في إشارة لمستقبله الرياضي =(،بمعنى انتهى(.
علينا أن نتعامل بتيقظ مع هذه النقطة الجناحية عندما ننوي إدخال فرد جديد من الحمام،أوعندما نكون مجبرين إلى إجراء حكم في معرض معين للحمام( .هل تعلم لماذا ؟ألن إذا أدخلته
فإن خلفه سيرث ذلك العيب،اآللية الوراثية تصدر العيوب كما تصدر المحاسن).

الجناح الخلفي
طابع "الجناح الخلفي الطويل" طابع سائد (يعني له سيادة و العكس هو أن يكون متنحي بمعنى
مختفي و لذلك تجد الطابعات السائدة ظاهرية في جسم الحمام)،طابع الجناح الخلفي القصير
متنحي،هذا يعني انه ال يمكن إعادة ظهوره في الجيل البنوي الثاني إال باحتمال أقل .
حاليا إننا أمام وجود مخلوق تمت صياغته و ظهوره أو الوصول إليه من طرف اإلنسان(يقصد
أن الحمام الزاجل ظهر بعد أن قام اإلنسان بتهجين عرق بعد عرق حتى ظهر إلى الوجود)و الذي
يمثل طابعات متعارضة جدا(تتعارض=تتناقض).
جناح خلفي عميق أكثر (يقول هاردي أن جناح عميق اكثر مثل الطائرة ألن الطائرة تتوفر
على أجنحة'' واسعة الشكل'' فيما ق َّل و كث ُ َر) ،يعني مع قادمات ثانوية طويالت يمثل أثر
هواء مائع مار بشكل مهم اكثر ( أثر هواء مائع مار ;الكلمة األصلية مصطلح تقني علمي
مستعمل في مجال الطائرات استحال ترجمتها ،يمكن القول نُثَار( ما تَنَاث َ َر) و معناها " حركة
الهواء المائع( -والتي كثيرا ما تسمى "حقل التدفق")  ،إذن حدوث فرملة بارزة أكثر أثناء
الطيران (استعمل فرملة بشكل صحيح كما هو مستعمل لدى السيارات) لحظة تقدم الحمامة
أثناء الطيران في األهواء.
 (هاردي يقول إنما الكاتب يريد اإلشارة إلى كون جناح خلفي طويل يمثل فرملة مهمة تحبسالحمامة أثناء طيرانها الن للهواء المستعمل يجب أن ينفلت بأكبر سرعة ممكنة ،إذن يجب
التوفر على جناح خلفي قصير)-

عكس ذلك،الريشات القصيرات أكثر تقلص و تقلل من االحتكاك بالهواء فوق َظا ِهر
ظا ِهر جناح الطائرة "إلى '' َ
جناح الطير (قمت بتحويل المصطلح التقني األصلي من " َ
ظا ِهر
جناح الطير '' و القصد فيه عند الطائرة هي المساحة العلوية لجناح الطائرة،نفس الشيء لجناح
الحمام) و نتيجة لهذا تتم الفرملة الناتجة بشكل اقل(يعني تقلل من الفرملة) نظرا ألثر
هواء مائع مار اقل( أثر للمرور في الهواء;الكلمة األصلية مصطلح تقني علمي مستعمل في
مجال الطائرات استحال ترجمتها و معناها "أثر مرور في الهواء "كما شرحه هاردي كذلك)  ،و

نظرا لكون الجناح الخلفي قصير فالهواء اآلتي من نهاية الجناح يجب أن ينفلت بشكل
سريع أسرع ما يمكن( - .هاردي؛كلما كان الجناح الخلفي قصير كلما ربح من حيث السرعة،و
كلما كان الجناح الخلفي طويل كلما فقد من حيث السرعة،هذه متغيرات السرعة و هذا ما يجعل
كذلك فاصل-فارق-الريشة األولى متغير أيضا)-

يجب فهم جيدا لماذا حمامة تطير أسرع من أخرى -في الطبيعة(يقصد في الغابة بشكل
طبيعي)حيث االختيار الطبيعي يطبق كل قسوته فإن ثبات الطابعات النافعة للعرق تمت
بشكل مضبوط بامتياز.

عندما نقوم بفحص الحمام نالحظ ما يلي؛
 -1البعض من صغار السنة هذه يتوفرون على شكل مصفوف جيدا (تشكل بذلك خط
مستقيم)
خالل االنسالخ (جمع انسالخ=تغيير الريش) الموالية للريش،
2ـ تنبت من جديد بشكل أطول أو قصيرة اقل و حتى مشوهة عن شكلها المعتاد أحيانا
عند بعض األفراد من الحمام المتخصص في المسافة الطويلة،ما ال يحمل كثيرا مضرة
لمستقبل الحمامة هذه - ،يبقى القرار للحكم (الشخص الذي يحكم) فيما يتعلق بإمكانية
إجراء الحكم عقابيا في هذه الحالة و لكن فيما يتعلق بنا نحن،لن نحذفه إال إذا كان
يمثل عيوب أخرى كذلك في هذا الجزء من الجناح ،و رغم هذا فإن الريشات األخريات
للجناح الخلفي ال يجب أن تكون ال طويلة بشكل مفرط و ال أن تكون في نفس الوقت
ش ِك َل خطا مستقيما كأسنان المنشار ،ال!،و لكن يجب أن يكون
بشكل مستقيم يُ َ

شكل مستقيما جدا كخط

مستقيم.

مدخل الجناح

في أسلوب اختيار الحمام انطالقا من األجنحة ،نأمل أن يكون مدخل الجناح أطول ما يمكن.
في الحقيقة يتعلق األمر بالقادمات الستة األولى (الستة األولى القصد الستة األولية األولى و
ليس الثانوية)اللواتي دورهن في الطيران هو نفس الدور لمجموعهن،هذه الريشات ستتشكل
على شكل طوابق(في عمارة الطابق األول ثم الثاني و هكذا)،و ستتمدد بشكل تقدمي
(يتقدم:بنمو)قصد تشكيل هذا الجزء من الجناح النشيط.

"تدرج منتظم واضح للريشات الستة التي تمثل الجناح النشيط"

فيما يتعلق بالقادمة األولى ،طولها جد متغير ينحصر فيما بين 12و 15سنتمتر ،التغيرات الجارية
لهذه القياسات الطولية المختلفة (القياسات الطولية المختلفة =أطوال مختلفة) ناتجة بالخصوص
بسبب كثرة األسفار المنجزة من طرف الحمامة.
كثيرا ما لوحظ أن فردا معين من الحمام بحيث انه بدل مجهودا لحظة رجوعه من السفر،على انه
يخاطر أكثر مقارنة بأخر يبقى في اللوفت ،بأن يرى قادمته األولى تنبت بشكل قصير أكثر مما
كانت عليه من قبل .
البعض من الحمام ،عندما ينسلخ(يعني يتبذل ريشه في موسم االنسالخ)الريشة األولى للجناح
الخلفي القصيرة أكثر من المواليات تعطي االنطباع على أنها تتوفر على قادمة أولى أكثر طوال
أو أطول على ما هي عليه في الحقيقة(يشير انه انطباع فقط و ليس حقيقة).
بُ ْع ُد (جمع أبعاد)الطول لهذه الريشة األولية األولى مقارنة بتلك الموجودة في الجناح الخلفي
اضح الذي يولد بين القادمة األولى
الفارق ((هاردي؛البُ ْع ُد البَ ِيّن و َ
الو ِ
تخلق ما نسميه الفاصل أو ِ

اصل "))،هذه الريشة تمثل رمز للجودة على مستوى األجنحة،رغم
و الجناح الخلفي يسمى "ف ِ
وجود تعارض ايجابي بين الطابعين.
"فاصل
مثال:قادمة أولى واحدة طولها 16سنتمتر و جناح خلفي طوله 14،5سنتمتر سيعطي
ِ
جميل" قياسه 1.5سنتمترات لكن الجناح الخلفي سيكون عميق جدا ،هذا ميزة موجودة عند
الحمامات البطيئة الطيران،حمامة أخرى تتوفر على قادمة أولى طولها 14سنتمتر و جناح خلفي
طوله  12،5أو 13سيكون لديها دائما أفضليتنا لسبب واحد و هو الطيران السريع أكثر.
من المهم اإلشارة إلى كون "الفاصل "انه لم يكون أبدا مصنف من قبل بكونه احد النقاط
المصنفة(.قال لي هاردي بالمغرب أن أهمية "الفاصل " تم إضافتها إلى النقاط 13نظرا ألهميته)

ريشات نهاية الجناح)نهاية ؛أخير(

نهاية الجناح مكون من القادمات األربعة االوأخر ،أحيانا على غير العادة يكون عددهن خمسة ،و
لكنها رغم ذلك تبقى دائما مركبات على األصبعين األخيرين لليد،القادمة األخيرة و التي هي
الوحيدة المركبة على أخير أصبع (الداخلي)من األصابع،و األربعة أو ما هو جار في معظم
الحاالت الثالثة األخر تكون مركبات على األصبع األوسط أو الوسطى بتعبير أخر.

هذه الريشات لها أهمية كبيرة جدا انطالقا من دورهن األكيد (أو المقرر)في خلق طاقة
المحرك(يعني كمحرك السيارة).إنهن سوط الجناح -يجب بناء على ذلك أن تكون هذه الريشات
بجودة عالية ألنهن هي الريشات اللواتي عندما ستضربن الهواء بقوة مثل السوط ستخلق بذلك
دعامة لها على هذا األخير (األخير يعني الهواء) ،و بذلك ستخلق مرور و سيالن الهواء
الضروري لكي يتقدم الطير نحو األمام

مهما كان األمر يجب علينا أن نعطي عناية خاصة لجودة نهاية( أخيره) الجناح هذا ،بحيث أن ما
سنطالب توفره من هاته القادمات األربعة األواخر  °1بأن تكون طويالت و مستقيمات جدا °2،
بأن يكون قدر اإلمكان جزء (جزء = أو طرف) الريشة مدور جيدا  °3أن يكون
الزيزاء(الشعيرات) و الزغب متماسكون بعضهم ببعض دون أن ينفصل بعضهم ببعض بمجرد
ضغط بسيط باألصبع .
هناك نقطة مهمة على مستوى نهاية الجناح و تمثل جزء في جدول النقاط و الترقيم(انظر
الجدول رقم )23و يتعلق األمر هنا بالنظرة الجانبية للجناح.
فيما بتعلق بالنظرات التي سنجريها بشكل جانبي أو جانبيا للجناح ،عند بعض الحمام ستالحظون
أن القادمات األربعة األواخر على أنهن تمثل الضرب،حتى (و لو:حتى)في حالة أو مرحلة
الراحة(الراحة:اإلجازة)فهن مسطحات الشكل-هذا بكونه عيب سيتم إذن إجراء حكم عقابي
كجزاء.
ينطبق الشي نفسه بالخصوص في األبراج حيث يوجد أفراد من الحمام الذين يتوفرون على هذا
العيب و ال مكان لهم للبقاء هنا و هم حاملين لهذا العيب ،ربما بقائهم فقط عند بعض حمام
المسافة القصيرة أو بعد اجتياز  50إلى 100كيلومتر و الجو جاف ،فإن هذا ال يالحظ كثيرا ،و
لكن ال داعي للتطاول مع هؤالء األفراد من الحمام.

 =D.Rالقادمات األخيرة

على الروسم أسفله(لم يكتب الرسم أسفله بل الروسم اسفله)،نفهم بشكل أفضل حركة
نهاية و أخير الجناح ،و الدفع الذي يمارسه على الهواء الذي يقوم بالضغط عليه و
نفهم بشكل أفضل كذلك المرونة التي يعبر عليها جزء (جزء =طرف) القادمات عند
االنتهاء من ذلك الطيران الذي يتخذه الطير في سيره نحو الهبوط (بمعنى إلى
األسفل).

من المفهوم بشكل أفضل إذن،أن ما نطالبه من هذه القادماات األخيرة،يعناي ماا هاو آت
؛جودة معينة دون عيوب على مستوى "قصبات الريشات (في كال ريشاة تجاد قصابات
و ليست هي الجازء الملتصاق بجسام الحماماة حياث ممارات الادم ألن هاذا الجازء حياث
ممرات الدم حي،بينما هو يقصد الجزء األخر الميِّت للقصبة والذي يخترق الريشة في
الوسط فهو م ِيّت مثل األظافر الميتة عند اإلنسان)،هذه القصبات يجب أن يكاون طرفهاا
(طرف:جزء)رقيق جدا،و أن يكون في نفس الوقت مارن و لايس أن يكاون متكسار،إننا
نفهم جيدا عند النظر إلاى الصاورة اسافله لمااذا نطالاب دائماا أن يكاون هاذا الجازء مان
الجناح بجودة عالية جدا.

يتضح لنا من المهام أيضاا،أن نكارر أن النظارة الجانبياة للمظهار الجاانبي للجنااح علاى
مستوى القادمات األربعة األخيرة عندما ننظر نظرة جانبية للجنااح أناه يتاوفر لوحاده
فقااط ( يعنااي هااو فقااط دون احتساااب نقاااط أخرى)،أهميااة كبياارة جاادا إذا كننااا نريااد أن
نقااتحم مباريااات المسااافة الطويلااة و بالتااالي مباريااات المسااافة الطويلااة جاادا-إننااا رأينااا
السبب أثنااء الحلقاة الدراساية التاي انجزناهاا .-يتعاين علاى الحكاام أن أن يأخاذوا هاذا
بعين االعتبار و محمل الجد.

دون أفضل جودة (دون مواصفات قصوى يقصد) على مستوى هذه النقطة المتمثلة
في نهاية (أخير) الجناح و شكلها الجانبي عندما نلقي إليه نظرة جانبية،ال يمكننا
الطموح في" النجاح" ،و ال كذلك في تعبير أقل من ذلك ،يعني التمكن من تكراره .

صور الدرس؛ ريشات نهاية الجناح& النظرة الجانبية ( .تتمة )

التوازي

القادمات الرقيقات (الرقيقات عكس الواسعات) و التوازي الممتاز(خال من
العيوب).
هذين الطابعين يتحتم دخولهم عند البحث عن أفضل نهاية للجناح(نهاية
الجناح=أخيره كما كنت اكتبه سلفا:أخير الجناح).
التوازي على مستوى القادمات األربعة األخيرة يسمح بإنجاز إغالق و سد
محكم اكبر حينما يتدعم الجناح على الهواء(منع سيالن الهواء)،و كون
الريشة رقيقة جدا (رقيقة جدا=عكس واسعة) ،خصوصا عند مؤخرتها يسمح
بمرور و سيالن الهواء عند حركة رفع الجناح ،من حيث يحدث بذلك تعب
عضلي أقل.
من السار دائماا فاي مجموعاة مان الطياور ،رؤياة ريشاة تاساعة بحياث تتاوفر
علااى الشااكل الموجااود عنااد الطيااور الجارحااة .هااذا التااوازي فااي وقتااين هااو
الصورة الفائقة (الصورة أو الرسم بتعبير ثان)للتهوية الممتازة.
اإل َجادَة في القادمات األربعة األخيرة يمثل
الحصول على اإلتقان أو كمال ِ
بالنسبة لزاج الحمام (زاج حمام؛ الهاوي)الحلم المثالي .لهذا يجب إذن بداية
من ذلك الوقت ،على محمل الجد أن نأخذ ذلك بعين االعتبار لحظة إجراء
التنقيط في جدول التنقيط و الترقيم صفحة.23

جدول النقاط

صفحة ;22

هنا من األفضل الكالم عن التنقيط بما أننا سنعطي نقطة مرقمة لطابع
تم تحديده جيدا على فرد من الحمام،سواء كان هذا على مستوى الجناح أو سواء كان
ذلك على مستوى أي جزء أخر في الجسم -اإلشارة أو الحركة التي سنقوم بها
،ستعطي قيمة أو عقاب للجزء الذي سنفحصه في الفرد الموجود من الحمام أمامنا.
فيما يتعلق بإجراء حكم ،في معرض للحمام كيفما كان هذا المعرض من الحمام ،ال
يمكن أن يتعلق األمر بقاعدة ثابتة بما أنه من الواضح أن تكون طريقة التنقيط
متغيرة من حكم ألخر.
النقطة األساسية و الضرورية التي تمثل كنه الشيء هو أن تتوصل من أن
ترقم و تعطي نقطة لنفس الطابع في الحمام في نفس االتجاه الذي اتخذه زميلك في
إجراء تلك التجربة ،كنت في نقطة أعلى بكثير أو نقطة اقل بكثير ،األهم هو أن
تحتفظوا بنفس الطريقة خالل إجراء الحكم حتى النهاية -بناء على هذا وانطالقا من
هذا الظرف إذن ،هذا لن يؤثر سلبا في النتيجة،األهم هو أنك تمكنت بالفعل من
مالحظة نفس العيب أو نفس الميزة الجيدة في الحمام.
الشيء الذي يجب على اإلطالق تجنبه،هو تغيير الفئة(الفئة أو الصنف)
(/هاردي:هنا "الفئة "معيار أو ميزان االختيار في الفرز و الفصل بين الحمام )عندما
تم التكلف بها من طرف حكم أخر -في هذا الظرف بالضبط ،من األفضل إعادة األمور
من جديد من الصفر.
سيستغرب البعض لحظة نهاية الحكم لدى حصولهم في األخير على عدة حمامات
بمعنى متساويات .و ما أفضل أن نجد أنفسنا أمام أفراد من الحمام بقيم تقريبا
aequoعلى التساوي=.aequo
)على التساوي = Aequoعلى التساوي (.
 = Aequoعلى التساوي
إننا أمام مشاكل شبيهة يتحتم على الحكم بجدية أن يدلي بما لديه من موهبة و
ذكاء ،و يتم ذلك بإتمام حكمه عقابيا و لو كان ذلك العيب بسيط أو أن يقدم إضافة
ولو خفيفة على مستوى ترقيمه الشخصي في جدول الترقيم و التنقيط إذا تعلق األمر
بميزة أو جودة متفوقة.

في حالة مثيلة لكي نقوم بالفصل بين الحمام من المتسابقين(=مسابقة/معرض) من
الحمامات الفائزين بالمراتب األولى و نميز لمن الجوائز األولى(مفازة) ،يحدث لنا
بشكل اضطراري القيام بإعادة فحص من جديد ،الحمامات األربعة أو الخمسة اللواتي
تتوفر على نفس المجموع من حيث النقاط أو الترقيم -.و انطالقا من هذه

اللحظة إذن ،سيدخل فقط على محمل الجد و بعين االعتبار "األخير من العَش ِْر
النقاط" يعني "صيغة المجموع"،رغم أن التركيبة يمكنها أن تكون الئقة بما فيه طول
الذراع.

يجب اإلشارة في هذه النقطة األخيرة،على انه لكي نقوم بالفصل بين
المتسابقين(=من مسابقة) من الحمامات المتساوية القيمة(= ،(ex-aequoفإن
عش ُْر النقطة) ، (1/10خصوصا إذا تعلق اآلمر
جدولة التنقيط و الترقيم سيتم على ُ
بمراتب الشرف.

خالل معرض ،يجب حتما أن تكون كل الحمامات التي سيتم تسليمهن للحكام
أن تكون مجهوالت الهوية(هناك أداة مستعملة لديهم لحجب أرقام الحجول للتأكد أن
الحكام ال يعلمونها ولربما لمن هن إذن في األخير)،بمعنى أن الحجول الحاملين
ألرقام التسجيل أو األسماء أو عناوين أن تكون هذه معلومات محجبة.
كل غش تعلق بهذه النقطة المذكورة أسفله بما في ذلك أي رمز أو عالمة ستسمح من
معرفة صاحب الحمام التي جرى فحصها ،بذلك سيقصيها من هذا األخير بمعنى على
الفور.
على الفور= ) = IPSO-FACTOعلى الفور)
 =IPSO-FACTOعلى الفور

صفحة ;( 23الجدول مترجم أسفله/الصفحة الموالية )

قائمة;

صفحة ;24

وضع الحمامة في اليدين:- 1عندما سنأخذ الحمامة أو نضعها بين أيدينا،تأكدوا من صالبة التركيبة،بما فيه صمود المفصل
األمامي و صمود المفصل الخلفي،الجودة العالية لهذه المميزات في المرتبة األولى من حيث
األهمية.
-2راقبوا البنية العضلية ،لكن ال تسمحوا ألنفسكم بان يسرف من ثقتكم فرد من الحمام مفرط من
س ِليم ،
بج ْ
ي َو َ
حيث السمنة و الذي يعطيكم بهذا المظهر االنطباع على انه ِريَ ِ
اض ّي ِ
سم ذُو بُ ْنيَان قَ ِو ّ
اض ّي في أفضل أحواله البدنية(في أفضل أحواله البدنية =في فورما عالية أو في لياقته
أو ِريَ ِ
البدنية الجيدة).
-3جودة الريشة و التي تمثل بدورها نقطة مهمة جدا يجب أن تعطيكم االنطباع على أنكم تمسون
و تلمسون شيء كخملة ثوب ناعم الملمس لحظة وجود الحمامة بين أيديكم،يجب أن تكون
القادمات خالية من ثقب لسعات الحشرات و خالية من الزيزاء المنفصل بعضه ببعض (الزيزاء
=شعيرات شبه مجهرية لكونها دقيقة جدا ) ،و ال يجب أن تكون باهتة و مفتتة(مخترقة أو كذلك
متلفة)أو مكسرة.
-4المجموع الجسم -جسامة األجنحة يجب أن يكون منسجم أو متوازن.
ال يجب أن يظهر هناك تفاوت (تفاوت أو تباين= نوع من عدم التكافؤ|انعدام التناسق) بين
الجسم(الكتلة)و الجسامة(األجنحة).

األجنحة؛
 -5تأكدوا من كون الفرد(فرد من الحمام) الذي ستقومون بفحصه على انه يتوفر على ذراع
قصير (هذه نقطة مهمة جدا).
-6الطرف األمامي (الساعد)؛يجب أن يكون سميك أو غليظ بعبارة أخرى و أن يكون الطرف
األمامي بارز العضالت و مغطى (مكسوا)جيدا بالريشات الكتفية(ريشات الكتف:الكتفية).
-7الغطاء (التكسية=الغطاء)العلوي و السفلي للجناح و ريشات اإلبهام .
ريشات اإلبهام يجب أن تكون طويالت و واسعات،بينما يجب أن تكون ريشات الغطاء العلوي و
السفلي عالية الجودة و أال تحمل عالمات تدل على التلف،و أن تكون غير ممزقات كما يجب أن
تكون مجهزة جيدا لكي تؤمن السد المحكم المنيع للهواء في الجناح.
-8الجناح الخلفي يجب أن يكون قصير و مصفوف أفضل ما يمكن على قدر اإلمكان،حذار من
التشوهات المحتملة و الممكنة(فرضية/احتمال) و الناتجة بكثرة في غالب األسفار لحظة رجوع
الحمامات من الرحالت الشاقة بما يكفي من مشقة .كما سبق ذكره سلفا،فيما يتعلق بنا نحن،لن
نجري أحكام عقابية بناء على هذه التشوهات رغم ظهور هذا العيب ،رغم ذلك ال يجب أن يكون
ش ِك َل خطا
بقية الجناح الخلفي طويل بشكل مفرط و أن ال يكون كذلك مستقيم يُ َ

مستقيما كأسنان المنشار ،ال!،و لكن يجب أن يكون مستقيما جدا كخط
مستقيم .

-9فيما يتعلق بمدخل الجناح ،مع أننا نأمل دائما أن يكون لديه فاصل (أو فارق)بالنسبة
للجناح الخلفي،يجب عليك أن نضع بعين االعتبار فيما يتعلق بهذه الحمامة المتواجدة
بين أيدينا،إذا تعلق اآلمر هنا بحمامة مسافرة(اعتادت على السفر)،يمكننا إذن في هذه
الحالة أن نتعامل معها بتسامح أكثر،رغم انه عندما سنحسم من رصيد حساباتنا
النهائية في حالة التساوي بين فردين من الحمام،فإن الذي يتوفر على أفضل مدخل
للجناح يجب أن يكون تنقيطنا و ترقيمنا في جدول التنقيط و الترقيم هو األفضل إذن .
-10نهاية الجناح(أخيره)؛كما نعلمه فهو مكون من القادمات األربعة األخيرة ،و هذه
القادمات األخيرة تخلق الطاقة  -سنسهر إذن على أن تكون بأفضل ما يمكن أن تكون
بجودة عالية جدا و أن تكون هذه القادمات مستقيمات جدا-الشعرات و
الزيزاء(الزيزاء شعيرات اصغر بكثير من الشعرات)يجب أن تتشبث أو تتمسك بعضهن
ببعضهن األخر دون انفصال،جانب (=طرف) هذه الريشات سيكون متوازي مع الجزء
الحي من قصبة الريشة  ،حافَّة كل مؤخرة من هذه القادمات سيكون مدور،و ال يجب
بالخصوص أن نتغاضى عن النظرة الجانبية للجناح نظرا ألهميته الكبيرة جدا فيما
يتعلق بالطيران الذي يتطلب ساعات طويلة و كذلك لألهمية المتعلقة بالرياح األمامية
العكسية لسير و طيران الحمامة( .للتذكير في كتاب ››الجناح وسيلة الطيران «
برهن مؤلف الكتاب أن الرياح العكسية للحمام الذي تم اختياره بناء على هذا األسلوب
على أن هذه الرياح األمامية العكسية تمثل حليف و حليف الحظ لهذا الحمام مقارنة
بنوع أخر من الحمام لم يتم اختياره خصيصا صد هذه الرياح األمامية)
األستاذ جاكي هاردي في إحدى ندواته بالمغرب(مدينة أغادير);

تحياتي لكم ،هذا و السالم

