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أحد الرموز البارزة في البیوت الكویتیة» البادكیر«
 

بادكیر في دبي• 
:كتب جاسم عباس

دخلنا عصرا جعلنا نتازلنا فیھ عن موروثاتنا الشعبیة الغنیة بجمیع نواحي الحیاة، فما علینا اال االھتمام بالثقافة والموروثات 
، خصوصا التراث العمراني في الكویت او المدن الخلیجیة، لنواجھ ثورة الصور البصریة التي تنتجھا نظم االتصاالت الشعبیة

العالمیة في وقتنا المعاصر، فإذا كنا نرغب في المحافظة على لغتنا العمرانیة كي ال تندثر وتفنى، فیجب ان نخلق القدرة على 
. خصوصا البناء القدیم مع ادخال الجدید المتطورالمحافظة، والبحث عن التراث وتاریخھ،

التقینا البناء واالستاذ في بناء البیوت القدیمة، الذي عمل في الطین والصخر والجص اكثر من عشرین عاما، مبارك حسین الذي 
 في حي الفرج 1947بنیت المقصب القدیم المكان الخاص لذبح االغنام واالبل واالبقار، وبنیت منارة مسجد الصحاف عام : قال

 ملقف ھواء في البیوت وعشرات 15 وكذلك بنیت حوالي 1948خلف البورصة حالیا، وبنیت مسجد شعبان في الحي الشرقي عام 
.المنازل في الشرق والقبلة

كلمة فارسیة» بادكیر«
باد بمعنى ھواء :  مركبة وتعنياو البادَكیر فھي كلمة فارسیة قدیمة» باقدیر«وتحدث ابو حسین عن ملقف الھواء او ما یسمى 

انھ عبارة عن برج بارز في اسطح المنازل » ملقف الھواء«، وفي اللغة العربیة تعني »ماسك الھواء«وكیر او قیر بمعنى وقف اي 
لھ عدة ابواب ال تزید عن اربعة یصطدم بھا الھواء فیدخل الى الغرفة فیلطفھا وینعش جوھا ویلطف حرارتھا في فصل الصیف، 

انتقل عبر ) بادكیر(یعتبر البادكیر من الرموز البارزة التي لعبت دورا في العمارة الخلیجیة والكویتیة خاصة، وھذا البرج و
الحضارات وتطور وتحسن واستخدم بطرق مختلفة كلیا، ولكن ملقف الھواء ھذا لم یخرج عن قاعدتھ، وكل ما نقولھ انھ فكرة 

.قدیمة موجودة منذ اربعة آالف عام
والخلیجیون نقلوه اثناء ھجراتھم وتنقالتھم، وملقف الھواء اصبح في القدیم احد مفردات العمارة التقلیدیة االساسیة في الكویت، 
واتصل ھذا الملقف مع كل مراحل العمران في التاریخ الكویتي العمراني من البناء الطیني الى الصخور البحریة الى الطابوق الى 

.لزمھا بادكیر على اسطح المنازل طوال ھذه السنواتالفلل والقصور كلھا ی



مسمیات أبراج الھواء
اللفظ ھو فارسي، ولكنھ لم یستمر كما ھو في األصل، بل مر عبر تحویر لفظي محلي في كل منطقة، ففي : اضاف مبارك حسین

ملقف «وتحول إلى » البادجین«سم اصبح اال» المنطقة الشرقیة«، وفي شرق المملكة العربیة السعودیة »البادجیر«قطر یسمى 
.»بادكیر«، وعندنا في الكویت »الكشتیل«، وفي البحرین یسمى »البارجیل«، وفي االمارات یسمى »الھواء

جمالیة.. نفعیة
و الذوق الرفیع الذي یحتل نفوس وتحدث أبو حسین عن جمالیة البادكیر، وأخذ في ھذه األیام طابعًا ممیزًا في البناء الحدیث، وھ

كل من یشاھده، ویذكره بالقدم، وما زال متواصال مع الناس، وكثیر من الكویتیین یرون ان الصفات النفعیة ال قیمة لھا بوجود 
 ولكنھا الوسائل المتقدمة في التكییف، ولكن تجده بكثرة في مدینة دبي، فكثیر من المساكن فیھا من ھذه االبراج الملقفة للھواء،

.للجمال فقط، وبعض البیوت الخلیجیة تستخدم البادكیر في فصل الربیع وفي نھایة الصیف
، مفتوحة من األعلى، Xعلى شكل حرف ) فتحات(الباقدیر مقسم إلى أربع قنوات ھوائیة : ومن الناحیة الجمالیة، قال أبو حسین

.تفاع التقاط أي مصدر للھواء مترًا عن األرض، والھدف من ھذا االر15وارتفاعھ یزید على 
واوضح العم مبارك ان في الكویت عندنا یتكون التجویف الداخلي للبادكیر من حائطین متقاطعین یوازیان الحوائط الخارجیة للبرج، 

ساخن، تعمل وھناك نوع یتكون من ثالثة حوائط، وایضًا عندنا في الكویت نموذج كنا قد بنیناه في االربعینات یكون منفذًا للھواء ال
، »الوجاق«أو كما یسمى ) منقلة(ھذه الفتحة كمدخنة للتخلص من الدخان في مجالس القھوة والشاي والقدو مع وجود الدوة 

.وھذه الفتحات العلویة للبرج تنتھي بأبواب خشبیة تتیح للمستخدم التحكم في البرج
 الدیوانیة، وغرفة النوم، وغرفة رب األسرة، وحتى الغرف غالبًا ما تكون ھذه االبراج على الغرف المھمة، مثل غرفة: وقال

.العلویة علیھا ھذا البرج
وأكرر ان في وقتنا الحاضر أصبح للتزیین وزخرفًا من الخارج، ویوجد أربعة أبراج على البیت الواحد في الزوایا، والبادكیر 

ناء ھذا الجیل ان یســــــتمروا بالحفـــــــاظ على التراث وبناء التصق بحیاة مستخدمیھ یومیًا واصبح رمزًا تراثیًا ثقافیًا، وعلى اب
كل ما ھو على شـــــــكل قدیـــم مع الجدید، مــــثل الدجـــــة أو الدَّكَّة، وھي مصبطة بارزة مالصـــــــقة لجدار الواجھة االمامیة 

.اللبیت، وان تكون ھذه الدجة من الطین أو االسمنت حتى ال نغیر معالمھ
واطلب من الشباب ان یھتـــــموا بالدھــــــــریز، ذلك الممر الذي یربط باب الحوش وساحة المنزل، وأن یقام شق لصرف میاه 

.األمطار
لالستفادة منھ في فصل الصیف إلنجاز بعض أعمال البیت؟ ) المنقور(لماذا ال نبني العریش من الباسجیل والجندل والبواري : وقال

ع مزالج الخشب الذي یثبت الباب الخارجي من الداخل؟ ولماذا نخفي معالمنا القدیمة؟ فالمحافظة على المعالم السكنیة ولماذا ال نض
.القدیمة واجب وطني

بادكیر بحریني • 

مبارك حسین دشتي • 



بادكیر دیوان سیف الشمالن • 


