


جدول المحتویات

أوین جونز
شریف عبد الوهاب
المقدمة- 1
اختر رفیق دربك - 2
إحضار فیدو للبیت - 3
تجهیز دار میدور الجدیدة - 4
أول أیام میدور - 5
الروتین الیومي - 6
كیفیة صنع عشاء الكلب- 7
حساسیة الكالب للطعام - 8
المكمالت - 9
... األسماء وتألیفها - 10
التعلیم األساسي - 11
وقت االستحمام - 12
بالفرشاة واالستمالة - 13
قص األظافر - 14
ینام - 15
الكلب المتكلم - 16
الكلب النباتي - 18
الذهاب في إجازة - 19
حكة - 20
البراغیث واآلفات األخرى - 21
مشاكل سلوكیة - 22
هل حصل كلبك على عالماته؟ - 23
توقع الحمل غیر المقصود - 24
الحفاظ على دافع فیدو - 25
تأمین الحیوانات األلیفة - 26
كیف تقول نكتة لكلبك - 27



كیف تعطي كلبك حیاة حقیقیة
وأن یعشقك!

أوین جونز
تمت الترجمة بواسطة

شریف عبد الوهاب

حقوق النشر © 4 یولیو 2022 للمؤلف أوین جونز

جمیع الحقوق محفوظة.

Megan Publishing Services

h�ps://meganthemisconcep�on.com

https://meganthemisconception.com/


1 -المقدمة
یتذكر الجمیع وجود حیوان ألیف عندما كانوا صغاًرا ، وهذا ما یجعل الناس یحاولون تكرار موقف

ألنفسهم أو ألطفالهم أیًضا ، ولكن ما ینساه معظم الناس هو أن والدیهم قاموا بتربیة هذا الحیوان ، ولم
یتم “تسلیمه” بهذه الطریقة .

ال یوجد حیوان ألیف مثالي أو كلب كامل أو رجل كامل أو أي شيء مثالي.

سیكون هناك أفضل ما یمكن ، في أفضل االحتماالت وما یناسبك. یفترض الكثیر من الناس أن
الكالب من نفس الساللة ستكون جمیعها متشابهة ، لكن هذا لیس صحیًحا تماًما. األمر المختلف هو أن

جمیع الكالب ستكون مختلفة داخل الساللة ، ولكن أیًضا داخل نفس النسل ، على الرغم من أنها
ستشترك في سمات الساللة والنسل المشتركة.

هذا ألن بعض الخصائص یتم غرسها في هذه السالالت من قبلنا نحن البشر ، والكالب من نفس
النسل سیكون لها نفس الوالدین والمدربین ، لكن كل كلب سیتعامل مع موقف معین بطریقته الفریدة.

بمعنى آخر ، لكل كلب شخصیته الخاصة.

إذا لم تكن معتاًدا على الكالب حتى اآلن ، فاسأل شخًصا ما وسوف یقوم بعمل نسخة احتیاطیة منه
بشكل مضمون.

هذا یعني أنه لیس كل كلب من نوعیة بت بول تیرییر وروتویلرز معنیون ولیس كل الالبرادور
رائعین ، ولكن كل الكالب لدیها القدرة على أن تكون أي نوع من الكالب ، إذا تم تدریبها من أجل

ذلك.تعامل بالطریقة الصحیحة.

إذا ربط الكلب شخًصا غریًبا بمكافأة ، فسوف یتفاعل وفًقا لذلك وإذا ربط الزائرین باللطف ، فسوف
یرحب بهم. ینطبق هذا أیًضا على األطفال والقطط وأنواع الحیوانات األخرى والكالب األخرى. إنه
بشكل عام في إنجازاتهم ولكن أیًضا قلیًال في طبیعتهم. بعد كل شيء ، ال یزال لدیهم القلیل من التذئب

في نفوسهم.

صحیح أن الكالب من ساللة معینة قد تشترك في بعض الخصائص السلوكیة. على سبیل المثال ،
یحب معظم الالبرادور السباحة ویحبون جلب الكرة أو العصا ، ألن جلب اللعبة هو ما ُصمموا من
أجله. هناك استثناءات جیدة لكل قاعدة ، ولكن معرفة الخصائص السلوكیة (وكذلك الجسدیة) لساللة

ما ستساعدك على تحدید الكلب المناسب لك وألسلوب حیاتك على األرجح.



كلما زاد البحث الذي أجریته قبل اختیار كلبك ، كان من األفضل لك اختیار أفضل كلب لك و / أو
لعائلتك أو لبیئتك.

أنت تتخذ الخطوات األولى الصحیحة اآلن من خالل قراءة هذا الكتاب.

حظا سعیدا !

ملحوظة: تشمل العناصر غیر الواضحة التي تم تناولها في هذا الكتاب من عناوین الفصول ما یلي:

الكالب ال تسبب الحساسیة

معاییر اختیار الكالب

نصائح الختیار جرو

كیف تطعمه ومتى

طعام كالب عضوي

حصص منزلیة

یعامل خطیرة

التعلیم على المقود

ألعاب الرمي

كرة القدم

للسباحة



 2- اختر رفیق دربك
إذا قررت أنت وعائلتك أنك ترید كلًبا ، فإن أول شيء علیك فعله هو معرفة السبب. نعم ، الكالب
لطیفة ومحبوبة ووقائیة وجمیلة وممتعة للغایة. ولكن األكثر من ذلك ، فهي تستغرق وقًتا طویًال للغایة

وتحتاج إلى عنایة ومكلفة عندما تمرض. كما یمكن أن تكون مكلفة في إطعامها ورعایتها وتأمینها.

فلماذا ترید كلبا؟ هناك الكثیر من األسباب الوجیهة ، ولكن من األفضل أن تكون صادًقا مع نفسك منذ
البدایة ، ألن هذا سیؤثر على نوع الكلب الذي تریده أو یجب أن تمتلكه. هل ترید حضن الكلب؟ شيء

ما

للحفاظ على صحبتك ومن ال یحتاج إلى الكثیر من التمارین؟ هناك الكثیر من السالالت الصغیرة ،
لكن بعضها من الصلصال الحقیقیة.

أنت تعیش في شقة ، هل یزعج هذا جیرانك؟

هل لدیك الحق في الحصول على كلب في عقد اإلیجار الخاص بك؟

هل ترید كلًبا لتعریف أطفالك بمملكة الحیوانات؟ فكرة عظیمة ! ربما یكون الكلب أكبر قلیًال في هذه
الحالة ، من النوع الذي یمكن أن یتعب أطفالك. ستلعب بعض السالالت طوال الیوم ، وهو أمر مثالي

إذا كان لدیك العدید من األطفال ، وإال فقد تكون الساللة األكثر هدوًءا مناسبة.

هل تبحث عن كلب حراسة؟ هل سیعیش في الداخل أم في الهواء الطلق؟ حتى جحر یوركشایر
الصغیر سینبهك إلى المتطفلین ، لكنه لن یخیفهم على األرجح. من ناحیة أخرى ، قد یخیفهم دوبیرمان

أو روتویللر بعیًدا ، لكن قد ینتهي بك األمر إلى المحاكمة حسب المكان الذي تعیش فیه.

عندما تعرف سبب رغبتك في العیش مع كلب ، ستعرف حجم ومزاج الكلب الذي تبحث عنه ، وأنت
بالفعل في منتصف الطریق. یجب أخذ عنصرین رئیسیین آخرین في االعتبار:

المساحة المتوفرة لدیك. هل سیتمكن الكلب من التجول في ساحة آمنة ومسیجة طوال الیوم ، أم أنه
سیكون في الداخل مع القلیل من العمل؟ هل تخطط للتجول به كثیًرا أم أنك تتوقع منه أن یعتني بنفسه؟
إذا كانت حدیقتك كبیرة بما یكفي ، فقد تتمكن من تخطي المشي یومًیا بشكل منتظم ، ومع ذلك ستظل

ترغب في الذهاب.

في الخارج: استكشف الحي ، واستنشق ما هو موجود لتشمم بعض الشجیرات أو أعمدة اإلنارة.



هل لدیك حساسیة من الكالب أو شعر الحیوانات؟ إذا كان األمر كذلك ، فلن یكون األمر كارثًیا. یقال
أن بعض الكالب ال تسبب الحساسیة.

هل تعلم ؟

یمكنك التوجه إلى وسائل مثل كریم البشرة. لن یكونوا الحل المعجزة ، لكنهم سیكونون علي األقل
قادرین علي التعامل مع جهازك المناعي.

من الواضح أن الكالب األكبر حجًما ستحتاج إلى مزید من التمارین أكثر من الكالب الصغیرة ، لذلك
إذا كان من المحتمل أن تكون التمارین الریاضیة مشكلة ألنك مسن أو معاق أو مریض أو ضعیف ،
فابحث عن كلب یبلغ أقصى ارتفاع للركبة ، ألنه حتى في هذا الحجم هم أكثر عرضة لإلرهاق من
العكس - خاصة بالنسبة لكالب الرعي أو كالب الرعي أو كالب الصید فانهم یمكنهم الركض طوال

الیوم.

الكالب ال تسبب الحساسیة

قد ال تكون االختالفات بین الكالب غیر المسببة للحساسیة والمسببة للحساسیة واضحة ألولئك الذین
لیس لدیهم أي حساسیة ، ولكن أولئك الذین یعانون من الحساسیة یقولون إن ذلك یكفي لتقلیل عدد
نوبات الحساسیة لدیهم.عادة ما یحدث ذلك عندما یكون لدیهم كلب حولهم. بالنسبة ألولئك الذین
یرغبون في الحصول على كلب ، فإن عدم القدرة على التواجد في نفس الغرفة مع حیوانهم األلیف

لفترات طویلة من الوقت یمكن أن یكون محبًطا للغایة.

لذلك بالنسبة لهم ، قد یكون شراء كلب مضاد للحساسیة هو الطریقة الوحیدة للحصول على كلب في
المنزل. على الرغم من أن لدیهم دائًما احتمال حدوث نوبة ، إال أن هذه النوبات ستكون أقل تواتًرا
وأقل شدة. الفرق الرئیسي بین النوعین هو أن الكالب غیر المسببة للحساسیة تمیل إلى تساقط الكثیر
من الشعر أو الفراء. باإلضافة إلى ذلك إذا كان فراء الكلب كثیًفا ، فقد یحتوي أیًضا على الكثیر من

الوبر.

یتكون الوبر من خالیا الجلد المیتة (قشرة الرأس) ، والشعر المیت والفراء ، والغبار ، والبراغیث
المیتة والجزیئات التي تتطایر بها الریاح والتي استقرت في معطف الكلب. عندما یفقد الكلب شعره
بشكل طبیعي ، تطفو هذه الجزیئات في الهواء وتسبب رد فعل تحسسي لدى بعض األشخاص. قد
تحتوي هذه الكالب أیًضا على طبقة تحتیة ، وهي طبقة سمیكة تحمیها من درجات الحرارة الباردة.

هذا المعطف هو ما یسبب تساقط الشعرویمكنه أیًضا حبس الوبر أو مسببات الحساسیة األخرى.



یمكن لبعض سالالت الكالب غیر المسببة للحساسیة أن یسیل لعابها أكثر من السالالت األخرى ، مما
قد یتسبب أیًضا في زیادة تكرار ردود الفعل لدى الشخص المصاب بالحساسیة. یحتوي اللعاب على
بكتیریا یكون لدى بعض األشخاص حساسیة منها في بعض األحیان. في حین أن هذه الكالب ال
تستطیع التحكم في حجم اللعاب الذي تفرزه ، فإن األشخاص الذین یعانون من حساسیة الكالب قد

یواجهون صعوبة عندما تكون هذه الكالب حولهم.

الكالب المضادة للحساسیة لها معطف أقصر. بعض السالالت لیس لدیها طبقة تحتیة. على الرغم من
أن هذا ال یهیئهم للبرد ، إال أنه یجعلهم مثالیین لألشخاص الذین یعانون من الحساسیة. شعر هذه
الكالب أقرب إلى شعر اإلنسان ، مما یعني أنها لن تتساقط بشكل متكرر كما هو الحال مع الكالب

غیر المسببة للحساسیة.

یجب قص الشعر من وقت آلخر حتى ال ینمو لفترة طویلة ، وسیحتاج إلى تمشیطه بشكل متكرر
إلزالة الشعر المیت. بعض السالالت المضادة للحساسیة لیس لها شعر على اإلطالق. یعتبرون عراة
على الرغم من وجود بعض الشعر على أرجلهم ورأسهم. بعض السالالت المصنفة على أنها كالب

هیبوالرجینیك ال تسیل لعابها مثل السالالت األخرى ، مما یساعد المصابین بالحساسیة.

هذا یعني أنه عندما یستحم الكلب ، لن یترك وراءه الكثیر من البكتیریا. ال یؤثر بول الكالب المضادة
للحساسیة على الكثیر من الناس أیًضا. عند البحث عن كلب ال یسبب الحساسیة ، یجب علیك البحث
عن السالالت التالیة لمعرفة ما إذا كان أي منها یروق لك: المالطیة ، شتوزرس ، كالب المیاه

البرتغالیة ، الكالب والكالب المائیة األیرلندیة.

هناك سالالت أخرى ، لكن هذه االنواع من أكثر األنواع شیوًعا التي یشتریها الناس. هذا یعني أیًضا
أنك ستواجه صعوبة أقل في العثور على مربي في منطقتك. تعلم قدر ما تستطیع عن العنایة بكلبك
الذي ال یسبب الحساسیة وتنظیفه بالفرشاة والعنایة به. معظم السالالت اجتماعیة للغایة وستعیش على

األقل 12 عاًما. ومع ذلك ، فإن هذه الكالب تتمتع بصحبة وتمرین.

أفكار أخرى

الصلیب أو القرنیة (LOF)  ؟

الكلب األصیل (LOF) هو كلب والدیه من نفس الساللة. لقد خلق البشر من سالالت من خالل التربیة
االنتقائیة - زواج األقارب ، في الواقع. لم تكن النسب موجودة قبل تقیید میلها الطبیعي للتزاوج



مع أكبر عدد ممكن من الكالب األخرى. تتمثل فائدة اختیار كلب أصیل في القدرة على التنبؤ بشكل
موثوق بحجمه وشكله واحتیاجاته اعتماًدا على الشخصیة. على سبیل المثال ، إذا كنت ستختار جرًوا
كلًبا صغیًرا ، فستعرف ما یقرب من 100٪ مما سیبدو علیه عندما یكبر ، وحجمه التقریبي ، وأنه

سیكون ذكًیا وسهل التدریب ولن یتساقط.

الكلب المهجن هو نتیجة كلبین أصلیین. انهم كالب هجینة ، “كالب مصممة”. إذن ، البرادودل هو
البرادور متقاطع مع كلب ، مع خصائص كل منها بدرجة عشوائیة إلى حد ما.

أنت ال تعرف ما الذي ستحصل علیه من هذا التقاطع ، على الرغم من أن الطفرات غالًبا ما تكون
أكثر ذكاًء وجرأة من النوعین المذكورین أعاله.

جرو أم بالغ؟

إذا اخترت جرًوا ، فیمكنك تدریبه من نقطة الصفر ، ولكن إذا اخترت كلًبا مأوى ، فقد یكون لدیه
أمتعة عاطفیة یصعب إدارتها. یعد اصطحاب كلب إلى ملجأ خیاًرا رائًعا ، ولكن من الحكمة الذهاب

إلى هناك عدة مرات قبل اتخاذ قرار حتى یتعرف الكلب علیه جیًدا.

ذكر أم أنثى ؟

لن تكون معظم الكالب الذكورأكثر عدوانیة تجاه الكالب األخرى فحسب ، بل ستكون أیًضا أكثر
حمایة ألصحابها ، الذین یرون أنهم زعیمهم ، إذا سارت األمور على ما یرام. من المرجح أن یتجول
الذكر ، بینما سترغب األنثى عموًما في البقاء في الداخل إال عند فترة الحرارة. من الواضح أن

اإلناث معرضات لخطر الحمل ما لم یتم تحییدهن.

خذ الوقت الكافي للنظر في هذه األفكار بعنایة ، حیث ینتهي األمر بالعدید من أصحاب الكالب الذین
یعیشون في تربیة الكالب ، وهو أسهل من تدریب الكلب في المنزل.

نصائح اختیار بسیطة

بعض الناس لدیهم نصائحهم المفضلة الختیار كلب. بافتراض أنك اخترت الساللة التي تریدها
والمربي الخاص بك ، فإن آخر شيء علیك القیام به هو اختیار جرو من القمامة: ال تدعهم یختارون

واحًدا من أجلك ، فمن المحتمل أن یكون أسوأ ما تبقى!

1. اطلب من المربي فتح باب القلم ومعرفة أیهما یخرج أوًال (قد تجد األشجع).

أ أ أل



2. ادخل إلى العلبة وانحني ألسفل ، وربما حتى تحدث ضوضاء صغیرة بأصابعك أو فمك (قد تجد
الشخص األكثر إجتماعًیا أو فضوًال).

3. أسقط قطعة من الجبن في القلم (قد تجدها األكثر مالحظة).

4. انحنى ألسفل ولوح بقطعة قماش أو قطعة من الحبل أو أي شيء یمكن للكلب أن یمسك به ویطلق
ضجیًجا على الكالب. الحظ أي شخص یلعب معك وخرقتك أو أًیا كان (قد تجد أكثرها نشاًطا ولعًبا).
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