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Thorough- 1- الــثـــوروبــريــد  
ــهـجن  : bredمــصـطــلح يــعـني ا
االصيـل ويشيـر الى جنـس مهجن
ـــادة مـن اخلـــيــــول  تـــعــــتـــبــــر ا
االســاســـيـــة الغــلـى الــســـبـــاقــات
ــيـــة  وبــذلك تـــكــون اغــلى الـــعــا
اجناس اخليول في العالم  ونتج
هـذا اجلــنس الــهـجــ من تـزاوج
اناث مـختـلف على اصولـها كانت
تتـواجـد في بـريـطانـيـا قـبل ثالثة
قرون تـقريبا  مـع اجلواد العربي
ـــثال بـــثالثـــة فـــحـــول االصـــيـل 
عــربــيــة اصــيـلــة مــســتــقــدمـة من
اجلــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة عن طـــريق
ـغـرب وتـركـيا  وهي : سـوريـا وا
Darley Arabian دارلي ارابيان
Arabian وارابـــيــان كـــودولــفــ
By- وبيرلي توركGodolphin  
  erly Turkو استخدام طريقة
inbreeding الـتـربــيـة الـداخـلـيـة
في تأصـيلـها بهـدف الوصول الى
ـوذجي  اسـتـطاع جـواد سـرعة 
التفوق على سلفه اجلواد العربي
ـسـافـات الــقـصـيـرة االصـيل فـي ا
ـــتــــوســـطــــة  وبــــقي اجلـــواد وا
الـعربي االصـيل سيـدا للـمسـافات
الطويلة سبـاقات القدرة والتحمل

حلد االن.
 2- الــــتـــاج الــــثالثي االمــــريـــكي
 : Triple Crownوهـــو لــقب مع
ـثل اقصى هامش مـالي اضافي 
ــكن ان يــحــرزه جــواد عــلى مــا 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـم في مـــيـــادين
ـــنح هـــذا الـــلــقب الـــســـبــاق  و
لــلــجــواد الـــذي يــفــوز في مــوسم
واحـد  بــاجلـوائــز الـكالســيـكــيـة
الكبرى الثالث الـتالية معا : كأس
Kentucky Der- ديربي كـنتاكي
  byوجائـزة بـريـكنـيس سـتـيكس
  Preakness Stakesوجـــــائــــزة
Belmont بــيــلــمــونت ســتــيـكس
  Stakesوالـتي تـبـلغ مـسـافـاتـهـا
2000م و 1900م و 2400م عـــلى
الــتـوالي  وهــنـا تــكـمن صــعـوبـة
احلصول على هذا اللقب  بسبب
ــسـافـات بــ اجلـوائـز اخـتالف ا
الـــثالث  بـــاالضـــافـــة الـى كـــثــرة
ـتنـافسـ لـلحـصول واستـقتـال ا

عليه.
قال : ا

يحاول العـلماء من خالل بحوثهم
ـربـ   ومن خـالل اداء وجـهـد ا
ـاط مـتـمـيـزة من الـوصـول الى ا
االجـنـاس الـنـبـاتـيـة واحلـيـوانـيـة
قـــدر االمـــكــان  ولـــقـــد بــقـي عــلم
الـتهـجـ والـتـربـيـة رغم تـدريسه
في اجلـامـعـات  مـادة بال سـقف 
ـية ال ـعـنى ان القـوانـ االكاد

كن ان تـطـبق عـلـيهـا تـمـاما او
دائـمـا  كـمـا هـو احلـال في بـقـية
العلوم االخرى  والسبب في ذلك
هـو الـطـفـرات الـوراثـية  فـكـل ما
بـني عـلـيه عـلم الـتهـجـ يـعـتـمد
عـلـى قـانــون مـنـدل فـي الـوراثـة 
ــــصــــطـــلح الــــذي جـــاء بــــهـــذا ا
الــطــفــرات الــوراثــيــة  وقــدمــهــا
ـكن التـنـبؤ باعـتـبارهـا حـاكم ال
في توقيت رغـبته في احلكم  وال
السـيطـرة على اي من احـكامه او
قــــرارته عــــنــــدمــــا يــــصــــدرهـــا 
ـعضـلة ـعضـلة  وتـتقـاطع تلك ا
ـات مـنـدل ايـضا اخرى من تـقـد
هي : الـــــصـــــفـــــات الـــــســـــائـــــدة
تنـحيـة  واستـحالة والـصفـات ا
الــســيــطــرة او الـتــدخل فـي عـمل
ومـفـرزات هـذه الـصـفـات  وبذلك
بقـيت عمليـة التهجـ او التربية
مرهونـة بارادة الله  او باحلظ 
او بغيـره من الغيبـيات  اعتمادا
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ورغـم ذلك فـقــد اجـتـهــد الـعــلـمـاء
ربون في ايجاد اساسيات في وا
التـربيـة والتهـج  فعـلى سبيل
ـثــال  فـان بــامـكــان الـعــلـمـاء  ا
واســـتـــنــادا الـى قــوانـــ مـــنــدل
نفسـها ان يتوقـعوا بنسـبة عالية
 لــون اجلــلــد او لــون الــعــيـون 
ولكن تـلك التوقـعات ال تصل بكل
ـئـة االحــوال الى نــسـبـة 100 بــا
ـرب مـربي امـا فـيـمـا يـتـعـلق بـا
اخلـــيــــول  فـــقــــد اوجــــدوا لـــهم
قـوانيـنـهم اخلـاصـة التي تـعـتـمد
بــالـدرجـة االســاس عـلـى اخلـبـرة
ستقاة من التجربة  ففي باد ا
االمــر اعـتـبــروا ان فـحل الــسـفـاد
هـو االهم ولم يـعيـروا ايـة اهمـية
جلـــــــودة االفـــــــراس الــــــوالدة او
احلـجور  ? broodmareومن ثم
اكـتـشـفـوا ان لالفـراس الوالدة او
احلجور نفس التاثير  والبعض
مـنـهم يـرى ان االكـبـر تاثـيـرا هي
ــسـتــويـات االبــاء الــواقـعــة في ا
الـثالث االولى في شجـرة الـنسب
  pedigreeفي حــ ان الــبـعض
تد الى االخر يعتقـد ان التاثير 
ابـعـد من ذلك بـكـثـيـر  ويهـمه ان
يـرى نسل فـحل معـ يعـتقد به 
فـي اي مـــــــســـــــتــــــــوى كـــــــان من
pedi- مـستـويات شـجرة الـنسب
 greeومــــهـــمــــا كــــان بـــعــــيـــدا 
والــــبــــعـض يــــهـــــتم بـــــاالبــــوين
ــبـــاشــرين فــقط  وبــعض اخــر ا
يـهـتم بــالـعــائـلـة االنــثـويـة لالم 
ويــتــوقع ابـنــاء فــائـزيـن من ايـة
فـرس تــنـتـمي الـى خط مـعـ من
عائلة انثويـة معينة وانا من هذا

الــراي وهـــكــذا الخ .... لـــقــد فــاز
AFFIRMED اجلـواد افـيـرمـيد
بــلــقب الـتــاج الــثالثي االمــريـكي
عام  ?1978وبـقي الـلـقب شـاغرا
دة  36سنة !!!  الى بدون فـائز 
ان فاز به اجلواد اميركان فارواه
AMERICAN PHAROAH
عام  2015وتـرجمـة اسم اجلواد
الى الــــعـــربــــيـــة هي الــــفـــرعـــون
االمـريـكي  ورغم ان اجلـواد كـان
مـرشـحا الن يـكـون بـطال مـتـمـيزا
مـنـذ صـغـره  اال ان ظـهـور هـكذا
بــطل في الـعــائــلـة الــكالســيـكــيـة
االنـثـويـة رقم  14يــعـد امـرا غـيـر
مــتــوقع  عـــلى االقل بــالــنــســبــة
الولئك الذين يـعتقدون بـان عائلة
االم هي االهم  فـاخلط االمـريـكي
مـن هـــذه الـــعـــائـــلـــة  لـــيس خط
فــائـزين عــلى االطالق عـلى االقل
فـي الـــــنــــصـف قـــــرن االخـــــيــــر 
واخلـيول التي حـققت نـتائـجا ما
مـن هـــذه الـــعـــائـــلــــة  كـــانت من
ـيـة اخرى خـطـوط اوربـيـة او عـا
غير اخلط االمـريكي  او انها من
اخلط االمـريـكي اال انـهـا سـابـقت
عــلى مـضــامـيــر خـارج الــواليـات
ـتـحـدة االمـريـكـية  كـمـا ان امه ا
نـفـسـهـا ليـتل بـرنـسس سـيـمـيـما
LITTLEPRINCESSEMM
 Aفرس عادية  لم تستطع الفوز
وال حتى احلـصول عـلى اي مركز
ـراكـز الـثالث االولى ثـانـوي من ا
باي سـباق شـاركت به  كمـا انها
لم تـنـجب ابـنـاءا فائـزيـن سواه 
فـافـضل ابـنـائـهـا فـيـما عـداه  لم
يـتعـدى مافـاز به من مبـالغ مالـية
مــــــبـــــلغ ال $ ? 100,000وهـــــذا
ــبــلغ ال يـــعــتــبــر شــيــئــا يــذكــر ا
بـالــنـســبـة لــلـفــائـزين بــاجلـوائـز
االمريـكيـة الـكبـرى  كـما وال يـعد
ـبـلغ الذي شيـئـا يذكـر مـقارنـة با
half فــاز بـه شـــقــيـــقـــهم من االم
 brotherالفـائز بالـتاج الثالثي :
AMERICAN امـيركـان فارواه
 PHAROAHوالــــــــــــــبــــــــــــــالـغ
$  8,650,300عــلـمــا بـان اربــعـة
من اشــقــاءه هـم اشــقــائه من االم
واالب  ? full brotherعـلـمـا بان
اثــنــ من ابــنـائــهــا لم يــدخــلـوا
الــسـبــاق حلــد االن بــســبـب عـدم
وصـولهم لـلسن الـتي تسـمح لهم
بـذلك. ومــقـارنـة بـالـفـائـز بـالـتـاج
الــثالثي الــذي ســبــقـه افــيــرمــيـد
 AFFIRMEDوالـــــــــذي كـــــــــان
ينـتـمي الى العـائـلة الـكالسـيكـية
االنثوية رقم b  -23 فانها تعتبر
عـائـلـة فـائـزين من الـطراز االول 
وتعتبر نسبيا من العائالت التي
انــتــقــلت الـى امــريــكــا مــنــذ مـدة
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وصل ا

طـويــلـة جــدا اكـثــر من مـئــة عـام 
وبــذلك تـكــون الـصــفـات الــسـائـدة
تـنحـية وطـفـرة منـدل الوراثـية وا
قــد لــعـبت دورهــا بــالـكــامل  ومن
جهة اخري  فان اجلواد  اميركان
AMERICAN PHA- فـــــــارواه
 ROAHهــــو مـن نــــسل الــــفــــحل
PIO- بــــايــــونــــيــــر اوف ذه نــــيل
 NEEROF THE NILEوهــــــو
بــدوره من نــسـل الــفــحل امــبــايــر
ميـكر  EMPIRE MAKERاحد
اهم واشـهر وافـضل واغلى فـحول
العالم في الوقت احلاضر  والذي
يــنـتــمي الى خط الـفــحل الـشــهـيـر
MR. مـــســـتـــر بــروســـبـــيـــكـــتــور
 ? PROSPECTORوبـــــــــــــذلـك
يكـونـون عـلى حق نـسـبي  اولـئك
الـذين اعتـقدوا في بـدايات تـهج
الـثـوروبـريـد  ان لـلـفـحل الـتـاثـيـر
االكـــبــــر بـــخالف االم  وتــــلك هي
كن جتـاوزها في فـارقة الـتي ال ا
قـوان مـندل  وبـحيث تـصبح كل
من االســاســيــات اخملــتــلـفــة الــتي
اعتقد بها مربو خيول الثوروبريد
صـحـيـحـة مع جـواد او حـالـة مـا 
وعلى العكس من ذلك مع جواد او
حـالــة اخـرى . ومن جــهـة اخـرى 
فاننا لو حللنا شجرة نسب الفحل
AMERICAN امــيـركــان فـارواه
 ? PHAROAHوتتبعنا خط امه
بــالـذات  فــانــنـا ســنــجـد اســمـاءا
CRO- المـعة مـثل الـفحل كـروزير
 ZIERوالــد امه الـرابـعـة  والـذي
يـنتـمـي الى خط الـفـحل الـفرنـسي
TOURBIL- الـشـهيـر تـوربيـلون
ـــربي الـــفـــرنــسي ـــالــكه ا LON 
Marcel االشـهـر مارسـيل بـوساك
 Boussacصــــنــــاعي الــــنــــســــيج
عروف  ومالك عالمة كريستيان ا
ديور  Christian Diorالفـرنسـية
الـشهـيرة في وقـته  وكذلك الـفحل
GREEK GAME كــــــريك كــــــيم
والد امه اخلامسـة  والذي ينتمي
الى خط الفحل االجنليزي الشهير
ـالـكه HYPERION  هـايـبـريـون
ـــربي الـــشـــهــيـــر لـــورد ديــربي  ا
وهـــذان اخلــطـــان يــعـــدان من اهم
ـــشـــهـــورة بـــانـــتـــاج اخلـــطــــوط ا
الـــوالدات احلــجــور  الــتي تــنــتج
ابطاال فائزين بالسباقات الكبرى 
بـــــــاالضــــــافــــــة الـى ان والــــــد امه
الــسـابــعـة  هــو الـفــحل الــشـهــيـر
محمود  MAHMOUDشخصيا
ـالـكه االغــا خـان الـثـالث  ولـقـد  
MAH- انـــتج الـــفـــحل مـــحـــمــود
AL- الــفــرس احملــمــودMOUD 
 MAHMOUDوالـــتي انـــتـــجت
NATAL- ا بدورهـا الفرس نـاتا
 MAام الـفــحل الـشـهــيـر نـورثـرن
NORTHERN DANC- دانسر
ــربــ من يـرى  ERوهـنــالك من ا
ان وجــود اي من هـــذه االســمــاء 
في اي مستوى كـان من مستويات
شــجــرة الــنــسب  pedigreeيــعــد
ميـزة كـبرى فـيـها  وسـببـا لـتوقع
ابـطـال كـبـار من ساللـتـهـا  فكـيف
بـهـا اذا وجــدت مـجـتـمـعـة شـجـرة
نسب جواد واحـد  كما هو احلال
في شـجـرة نـسب الـبـطل امـيـركـان
AMERICAN PHA- فـــــــارواه
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في الـــعـــام احلــالي  2018وبـــعــد
ثالث سنوات فـقط من فوز اجلواد
AMERICAN امــيـركــان فـارواه
 PHAROAHبـــالـــتـــاج الـــثالثي
االمريكي  توج البـطل جاستيفاي

يـــحـــلم الـــعــراقـي يــومـــا ان يــرى
بعض هـذه الوجوه الـكاحلة التي
يــنــقــصــهـــا الــكــثــيــر من اتــكــيت
احلــــديـث  وعــــمق الــــتــــحــــلــــيل

السياسي  وصدق القول!  
ال يـــســــتــــطــــيع أحــــد إنــــكـــار ان
مــسـتــويـات الــقــنـوات الــعـراقــيـة
شــهــدت تــطـــورا وتــراكم خــبــرة
ـــتـــغـــيــرات وهي تـــتـــفـــاعل مع ا
يديا التقنية التي يشهدها عالم ا
بـتــســارع مـحــمــوم  ومــا حتـدثه
هــذه الــبــرامج من أثــر وتــغــيــيــر
الــوعي الـــســيــاسـي لــلــمـــشــاهــد
الـــعـــراقي وكــــذلك لـــلـــعـــمـــلـــيـــة

في احلـياة العـراقيـة المثـيل لها 
واصـبـحت هــذه الـفـضـائـيـات مع
االسـف أحـد مـصـادر الـرأي الـعام
سـارات العملية ورافدا  العراقي 
السيـاسيـة وتعـقيـداتهـا اخملتـلفة
ــــا جــــعـل هــــنــــاك تــــنــــوع في
شـاهـد مـثـلـما الـبـرامج لـكسـب ا
اصـبحت سوقـا سيـاسيـا  لعرض
مـنتـجـات الـسيـاسـيـ للـتـسويق
ألحـــزابـــهم  ولـــشـــخـــصـــيــاتـــهم
ـبجـلـة) الـتي لم يـحلـمـوا يـوما (ا
ان يـــكـــونـــوا ابـــطـــال الـــشـــاشـــة
بـوجوهـهم الـتي الترى الـعـراقيـة 
مـثـلـما لم فـيـها نـور الـله والـوطن

مــثـلــمــا تــنــاسـلـت الـفــضــائــيـات
العراقية بعد عام   2003تناسلت
مــعـــهـــا الــبـــرامج الـــســـيــاســـيــة
وتنـاسل معها جموع واحلوارية 
غـــفــــيـــرة من االعالمــــيـــ من كل
ـاذج حــدب وصـوب وتـأسـست 
مـخـتـلـفـة من الـفـضـائـيات حـسب
الـــطـــائـــفــة والـــقـــومـــيــة والـــدين
ــؤســسـة واحلــزب والـقــبــيــلـة وا
ـمــولــة خــارجــيـا ـلــيــشــيــا وا وا
مثلـما دخلها ايـضا طارئون على
هـنـة من جتـار االغـنـام واالبـقار ا
واخلــضــروات وبــاعــة الـطــرشي
ـا ســبب فــوضى ــال وســراق ا

مهـرجة صنـعتهـا االحزاب وجتار
ـهــنـيـة الــسـيـاســة تـفــتـقــر الى ا
وضوعيـة والثقافة واحلرفيـة وا
الـعامـة وامتالك الـلغـة السـليـمة
ومـعـرفــة نـاقـصـة بـفـنـون احلـوار
االعـالمي وأخـالقـــــــيــــــاتـه لـــــــكن
اجلميع يقع ضمن دائرة االحزاب
والـــشـــخـــصـــيـــات وضــغـــوطـــهم
ـا أثـر عـلى مهـنـية الـسيـاسـية 
ـقـدم وحــريـته مـثـلـمـا أثـر عـلى ا
اجتـــاهـــات اجلـــمـــهـــور ومـــزاجه
الـعـام واخــتـيـاراتـه الـسـيــاسـيـة
والطائفية وأفكار لفقه السياسي
هو عـرفي. لكن األخطـر اليوم  وا
ان تـــتـــحـــول لـــغـــة الـــشـــارع الى
الــشـاشـة الــصـغـيــرة خـاصـة إذا
كــــانت هــــذه الــــلــــغــــة هـي لــــغـــة
(الـــبــلـــطــجــيـــة) حــسب تــعـــبــيــر
و(شـقاوات) ـصـريـ  إخـوانـنـا ا
االحـياء الـشـعبـيـة لتـنـتقل مـعـها
ــفـــردات الــشــعــبــيـــة الــبــذيــئــة ا
شـاهد والـعائـلة والـكـريهـة الى ا
ألن البعض الذين أصـيبوا بعقدة
ونـالوا شهـرة مزيفة أو (العـظمة)
حــقــيــقــيــة بــدأوا يــعــتــقـدون ان
قـنـواتــهم مـلـكــا لـهم وأنــهم كـمـا
يــــقـــول الــــوردي رحـــمه الــــله في
تـفــسـيــر الـشــخـصــيـة الــعـراقــيـة
(شـــخـــصــيـــة مـــزدوجــة غـــريـــبــة
األطــــوار ومـــــضــــخـــــمــــة األنــــا
وســــلــــطــــويــــة الــــرأي وشــــايف
نـفـسه...الخ) وهـذا يعـني بـأن ما

يجري الـيوم على شاشـاتنا اشبه
ــعـارك قــبـلــيــة شـعــارهـا الــثـأر
وانـــــــتـــــــهــــــاك وقـــــــتـل اآلخـــــــر 
خــصـوصـيــات الـعــوائل واالفـراد
بطـريقة همـجـــــية بعـيدة عن لغة
وقــيــم واخـالقــيــات الـــتــحــضـــر 

االعالم ورسالته اإلنسانية .
ÂöŽô« WO³

ان فك تشفيـرالبيئة شاهد الـقول 
الـسـياسـيـة الـعـراقيـة وامـراضـها
ــلــوثـة وهي الــبــيــئــة ا ــزمــنــة  ا
أنعكست على بالفساد والطـائفية
وال تـوجهات الـقنـوات الفضـائية 
سـيــمــا عـلـى الـبــرامج احلــواريـة
قـدم ـعـدين وا ومالكـاتـها من ا
حيث تـلـوثا بـالـصفـقـات السـرية
الـــتـي جتـــرى وراء الـــكـــوالـــيس
وبــلــعــبــة الــســيــاســة الــعــراقــيـة
االنــتــهـازيــة لــتـنــتج لــنــا بـرامج
هــدامــة يــرتــفع فـيــهــا مــنــسـوب
الطـائفيـة والعنف والـكراهية الى
وتـــنــتــشــر روح اعــلـى الــدرجــات
االنـتــقـام الـسـيــاسي واجملـتـمـعي
وتـتـهدم أسـيـجـة الـوطن بـأفـعال
والـصفـقات الـتـسقـيط السـياسي 
مـثـلـما ـالـية الـتي تـزكم االنـوف ا
تــــنــــتج لــــنـــا مالكــــات اعالمــــيـــة
ارسون انتهازية ومنافقة وهم 
بـعـقـد ــهـنـيـة افـعـاال بـعـيـدة عن ا
واشـعـال الـصـفـقــات مع األحـزاب
ـا انـعـكس على ف الـطـائـفـية 
ــــهــــني وعــــقــــيـــدتــــهم ادائــــهم ا

ــريـضــة بـالــفـسـاد الــسـيـاســيـة ا
واحملـــــاصـــــصـــــة وجـــــرثـــــومــــة
الطـائفـية مـثلـما ال نـنكـر التـطور
الـفـني لـهـذه الـبـرامج ومـنـسـوب
ق ووالدة رتفع ا حرية الرأي ا
أكــثـر من مـقــدم. لـكن مــعـظم هـذه
البرامج ال تخرج من عباءة بعض
الـبـرامج العـربـية احلـواريـة التي
ـــاذج االثــارة  تــعـــتـــمـــد عـــلى 
ـــــــــــــــــوذج( اشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــال و
واخـتيـار الـشخـصـيات احلـرائق)
او ذات الــطــبــيــعــة االنــفــعــالــيـة 
االســـتــعــراضـــيــة الـــتي تــمــارس
ســلــسـلــة درامــيــة من الــفــضـائح
الــــســـيـــاســـيـــة والــــشـــخـــصـــيـــة
وتــبـادل والــتالسن الــشــخــصي 
والـلــكــمـات الـكــلــمــات الـبــذيــئــة 
وأحــيــانـا اجلــســديـة الــلــفــظـيــة 
بـيـنمـا يـشـكـو كثـيـر من مـتـابعي
تـــلـك الـــبـــرامج أنــــهم وبـــدالً من
ــادة سـيــاســيــة عـلى االســتـمــاع 
مــــســـتـــوى عـــالٍ من الــــتـــحـــلـــيل
الـســيــاسي  يـتــفــاجـؤون بــأنـهم
أمام قناة تعرض لهم شتى أنواع
التهريج واالثارة والتهييج بشكل
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 وبدون حتديـد االسماء ومايدور
في كـوالــيس الــفــضـائــيــات فـأن
احلــالــة االعالمــيـة شــهــدت بـروز
اســمـاء قــلــيـلــة المــعــة من الـوزن
الــثــقــيل مــقــابل اســمــاء كــثــيـرة

 JUSTIFYفـي مـــــــــضـــــــــمــــــــار
بـيـلـمــونت كـفـائـز جــديـد بـالـتـاج
الثالثي االمريـكي  لنجد انـفسنا
امام مـفاجـاة جديدة من مـفاجات
قـــوانـــ مــنـــدل  والـــتي جتـــعل
ــربــ في حـالــة اعــادة تـنــظـيم ا
دائـمـة لـثـوابـتهـم وقـناعـاتـهم في
فـاجـاة كانت حـقل الـتهـجـ  وا
هنـا مـفـاجاة مـسـافـات  وقبل ان
ادخل في الـتفـاصـيل اود ان اب

مايلي:
ان عـالم السـباق وتـربيـة اخليول
في امـريكـا  عالم مـتطـور ومعـقد
جـدا ويـتـجه الى الـتـخـصص في
كافـة جوانـبه  وتعمل وتـتاثر به
شــرائـح مـــهـــمــة ومـــتـــعـــددة في
اجملـتـمع  ومن اهـم ظـواهـر هـذا
الـتـطور  وجـود صـفة او مـهـنة :
Pedigree مـحلل شـجرة الـنسب
  Analysisحـــيث يــــلـــجـــا الـــيه
مـــربــو خـــيــول الــثـــوروبــريــد او
مالكـوها في حالتـ اساسيت 
احلــالــة االولـى : عــنــدمـــا يــرغب
احــدهم بــشــراء خـيــول جــديـدة 
حـيث يقـدم مـحلل شـجرة الـنسب
الك من ربي او ا نصائـحه الى ا
خالل اخــتــيــاره الســمــاء خــيـول
بعـيـنهـا  اسـتنـادا الى الـبيـانات
الــتي يـــقــدمــهـــا راغب الــشــراء 
والــــتي تـــشـــمـل الـــغـــرض الـــذي
سـتــشــتــرى اخلــيــول من اجــله :
الــعــمــر  وحــدود الــســعــر الــذي
يـــــضــــعـه راغب الـــــشــــراء  وفي
ـالك او بـعض االحـيــان يـخـتـار ا
ربي نسل فحل بعينه  او نسل ا
فــرس بـعـيــنـهـا  او نـسـل عـائـلـة
انثوية كـالسيكية مـعينة  وهكذا
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احلــالـة الـثــانـيـة : عـنــدمـا يـرغب
ــربي بــتــلـقــيـح فـرس ـالـك او ا ا
تـلـكـهـا اصال  وهـنـا يقـع على
عـــاتق مـــحـــلل شـــجـــرة الــنـــسب
ـنـاسب لـلـفرس اخـتيـار الـفـحل ا
ـقــصــودة  من بــ مــجــمــوعـة ا
كـبـيـرة جدا مـن الـفحـول  والـتي
تتراوح اسـعار لقحـة الفلو احلي
منها ماب الصفر فحول مجانية
ـــكن ان تـــصل  وبـــ فـــحـــول 
اسـعـار لـقـحـة الـفـلـو احلي مـنـها
الى $  300,000كـمــا هــو احلـال
مع الـفـحل تابت   Tapitوعـملـية
اختيار الـفحل عملـية معقدة جدا
 يقوم بها احمللل باختيار الفحل
استـنادا الى عدة عـوامل  اهمها
مدى تـوافق دماء الـفحل مع دماء
الـفـرس  حيـث ان هنـالك خـطوط
فحول مـعينة تـتوافق دماؤها مع
خطوط اخرى بعينها دون غيرها
 ويكـون احمللل هنـا ايضا مـقيدا
بـالــبـيـانــات الـتي يــقـدمــهـا مـالك
الـــفــرس  ومن اهـــمــهـــا حتــديــد
الــغـرض الــذي سـيــسـتـخــدم فـيه
ـتــوخى من الـتــلـقـيح  ــولـود ا ا
وحدود سـعر لـقحـة الفحل  وهل
ـالك دماء خطوط فحول يشترط ا
معيـنة ام ان ذلك متروك لـلمحلل
ولود  واخـيرا وفي حـالة كـون ا
ـتوخى من التـلقـيح سيسـتخدم ا
ــســافـة الــتي لــلــســبــاق مــاهي ا
ـالك في ان يتسـابق فيها يرغب ا
نـتـظر ? وهـذا هـو بيت ـولـود ا ا
القصيـد من شرحنا اعاله  وذلك
لــبــيــان ان الــفــحــول االمــيــركــيـة
مــتـــخــصــصــة حــسب مــســافــات
السـباق اخملتلـفة  فهـنالك فحول
مـــتـــخـــصــصـــة بـــانــتـــاج ابـــنــاء

سافات يتفوقون على االغلب في ا
الــقـصـيــرة  واخـرى مـتــخـصـصـة
بانتاج ابناء يتفوقون على االغلب
ــتـوســطـة  واخـرى ـســافـات ا بــا
متخصـصة بانتاج ابـناء يتفوقون
سـافات الـطويـلة  عـلى االغلب بـا
حــيث ال يـــقع عـــلى عــاتـق احملــلل
حتــقـــيـق تـــوافق الـــدمـــاء مـــابــ
الــــفـــرس والـــفـــحل فــــحـــسب  بل
سـافات ايـضا  وحتـقيق تـوافق ا
ومن هنـا يتـبـ مدى الـتـعقـيد في
الئم  ومن االمور اختيار الفحل ا
التي تـسهل عمل احملـلل نوعا ما 
هـــو وجـــود قـــاعـــدة مـــعـــلـــومـــات
مــتــكــامــلــة ومــوثــوقــة عن خــيـول
الـثـوروبـريــد مـنـذ نـشــاتـهـا وحلـد
االن. نـعود االن الى الـفائـز االخير
بـالــتـاج الـثالثي االمــريـكي الـبـطل
جـــاســـتــيـــفــاي  JUSTIFYفـــهــو
ايضا يـنتمي الى عائلـة كالسيكية
انـثـويـة عـاديـة  ال تــعـتـبـر عـائـلـة
فـائـزين كبـرى في الـوقت احلـاضر
ـضـامـيـر االمــريـكـيـة   هي عـلـى ا
الـعـائـلة رقم h  -1وهي ايـضا من
العـائالت التي انـتقلت الى امـريكا
مـنذ مـدة طويـلة جـدا اكثـر من مئة
عــام  ورغم ان الــفــائــز االمــريــكي
ANI- الــبــطل انــيـــمل كــيــنغ دوم
 MAL KINGDOMينـتمي الى
هذه العائـلة  اال انه ال ينتمي الى
اجلـزء االمريـكي منـها  بل يـنتمي
الى اجلــزء االوربـي مــنــهــا  والى
اني هنكاري  وهنالك فرس خط ا
ايـرلــنـديـة من اب وام امــريـكـيـ 
وتـنـتـمي الى اجلـزء االمـريـكي من
هذه العـائلة  هي الفـرس كرمبل
 CRIMPLENEاستطاعت الفوز
في ايــرلـنـدا بـسـبــاق االلف جـنـيـز
االيـرلــنـدي اخملـصص لــلـمـهـرات 
والذي يعد من السباقات الكبيرة 
باالضـافة الى عـدة سبـاقات اخرى
من سـباقـات الـفئـة االولى  وكذلك
BLUE TOM اجلـواد بــلــو تـوم
الذي استطاع الفوز بعدة سباقات
في فـرنسـا  وكـذلك الـبـطل فـاست
تــوبــاز  FAST TOPAZEالــذي
فاز بعـدة سباقات فرنـسية ايضا 
واجلواد الـفرنـسي من ام امريـكية
إكـسـيـبوري  XIBURYالـذي فاز
بسباق ايطـالي  هذا ما استطعت
حصره من التاريخ السبقي للجزء
االمــيــركي من هـذه الــعــائـلــة عـلى
ــضـــامــيــر االوربــيـــة  امــا عــلى ا
ضـامـيـر االمـريـكـية  والـتي هي ا
محور اهتمامـنا في حتليلنا هذا 
فـان الذاكـرة ال تسـعفـني اال بتـذكر
فــــرس واحـــــدة فــــائـــــزة من هــــذه
الـعــائـلـة هي الــفـرس بـاي ذه مـان
 PAY THE MANالــــــــــــــــــتـي
اســـــــتــــــطــــــاعـت جــــــمـع مــــــبـــــــلغ
76 $ 1,058,511مــــــن خـــــالل 
انـــطالقـــة ! وهـــو عــدد كـــبـــيــر من
االنــــطالقــــات  وعــــلى مــــدى ست
مــواسم ! شـمـلت االعـوام  2006-
 ?2014وهـي مـن خـط مـن هـــــــــذه
العـائـلـة  بعـيـد عن خط امه  كـما
انه وقـــبـل اكـــثـــر من نـــصف قـــرن
HIGH استـطاع البـطل هاي كون
 GUNالــــذي يـــنــــتـــمـي الى هـــذه
العائلة من الفوز بسباق بيلمونت
ستيكس  وكذلك فان امه السابعة
ALIBHAI هي ابــــنــــة الــــفــــحل
ـمــلـوك لالغــا خـان الــثـالث  ابن ا
HY- الـفـحل الـشـهـيـر هـايـبـريـون
ملـوك للورد ديربي   PERIONا
واغرب مـافي االمر  والـذي يعـتبر
ـسافـة الـتي طـفـرة وراثـية  هـي ا
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 واحــتــرامــهم لــلــعــائــلـة مــضت
الـعـراقيـة. اليس عـيبـا ان تتـحول
الـفـضائـيات الـعراقـية الى سـاحة
ــــقــــدمـــــ  الــــذين لــــعــــدد مـن ا
ـصادفـة  وأسـمنـتهم صنـعتـهم ا
ال االحزاب والـتجار واصـحاب ا
احلـــــرام  واســـــتـــــثـــــمـــــروا زمن
ليصنعوا لهم الفوضى واخلراب 
مـجـدا كـاذبا مـن خالل اسـالـيبـهم
وخـطاباتهم ـمجوجة  االعالمية ا
وتـــثــوريــهم الــثــوريـــة الــرنــانــة 
حـتى ظـنوا بـأحالمهم للـطائـفـية 
ــــــريــــــضـــــة  انــــــهـم فــــــرســـــان ا
واصــحـاب الــقـرار مع الـتــغـيــيـر
ـارســون دورا مـخـربـا في انـهم 
تدمير قـيم اجلمهور بأنـتهازيتهم
وفـسادهم وامـراضـهم النـرجسـية
ــارســاتـهـم الــقــبــيــحــة عــبـر و
برامجهم في شتم بـعضهم بعضا
وااللـــفــاظ بـــااللــقـــاب اخلـــادشــة 
والتسقيط غير بـتذلة  السوقية ا
الـشــريف من خالل الـفــيـديـوهـات

ونبش التاريخ ! 
ـــا قـــالـــوا: ان لم تـــســـتح  وقــــد
ولـو كـان هـناك فـافـعل مـا شـئت !
شيء من احلـــــــيـاء لديـهم لـقلـنا
إن الـــــــــــذيـن اســـــــــــتـــــــــــــحــــــــــوا
مـاتوا!!وأخيـرا نقـول: اعتـبروا يا
أولـى األلـبــاب … ثــقـفــوا الــشـعب
عــلى لـغـة الــتـحـضــر واحلـيـاة ال
عــــلـى لــــغــــة (حــــانـــــات الــــلــــيل)

و(وشطار وعياري) الشوارع!! 

وهو األمـرالذي جنده السـياسـية 
عـمـليـا في انـتـقـال الـبـعض مـنهم
وتـــغـــيـــيـــر الـى اكـــثـــر من قـــنـــاة
مــواقــفــهـم وافــكــارهم بـــطــريــقــة
ـهــنــتـهم مــخـجــلــة دون أحـتــرام 

شاهديهم. وشخصيتهم و
نحـن اليـوم امـام مـعارك جـاهـلـية
بـامـتـيـاز يـتبـارى فـيـهـا (صـبـية)
االعالم .. مــعـارك من نــوع جــديـد
فــيـمــا بـيــنـهم لــلـتــسـقــيط: بـذاءة
االلفـاظ الـكالم الـقبـيح الـوقـاحة
في الـقـول فـحش الـلـسـان الـثـأر
الــقــبــلي والــطــائــفي الــتــهــيــيج
والـتهـريج والتـشهـير الـشخصي
والـــعــائــلي وكــأنــهم في شــوارع
(شقاوات) ومالهي الـليل وليس
الي من على شـاشة يشاهـدها ا

. الناس احملترم
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ومـثــلـمـا جـعل سـيـاسـيـو الـعـراق
اجلديد الـكثير من الـناس يترحم
عـلى الـنــظـام الـسـابق وسـاعـدوا
عـلى ارتـفـاع   مـنـسـوب احلـنـ
الى االمس وأجبـروهم علـى عقد
ــــــاضي ـــــــقــــــارنــــــات بـــــــ ا  ا
 فـــأن جنــــوم اعالم واحلــــاضــــر
ارساتهم الفوضى والتهريج و
الـصــبـيـانـيــة هي االخـرى دفـعت
الكثير من عباد اليوم يترحم على
زمن الـــقــــنـــاة الـــواحــــدة وعـــلى
رصــانـة وأدب مــذيــعي ومــقـدمي
الـــــــــــــــــبــــــــــــــــرامــج فـي أيــــــــــــــــام
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اشـتهـر بـهـا ابنـاء الـفـحل سـكات
دادي  ? SCAT DADDYوالد
الـفــائـز االخــيـر بــالـتــاج الـثالثي
JUSTI- االمـريـكي جــاسـتـيـفـاي
 .FYفــــالـــــفــــحـل ســــكــــات دادي
 SCAT DADDYالـذي يـعـتـبر
ــمـتــازة  اشـتــهـر من الـفــحـول ا
بــانــتــاج ابــنــاء يــتــفــوقـون عــلى
ــســافـات االغــلب فـي سـبــاقــات ا
الـقــصــيـرة  وفي حــاالت قــلـيــلـة
ـــســـافــات يـــفـــوز بـــعـــضـــهـم بـــا
توسطة  واحلال نفسه ينطبق ا
عــــــــــــلـى والـــــــــــده الـــــــــــفـــــــــــحـل
JOHAN- جـــــــوهـــانــســـبــيــرغ
  NESBURG  ويــنـطــبق كـذلك
عـــلى  جـــده الــفــحـل هــيــنـــيــسي
  HENNESSYاي ان اخلـــط
ــجــمــله تــقــريــبـا الــثالثي هــذا 
يـحمل هـذه الـصـفـة  كـمـا ان جد
JUSTIFY الـفـائـز جـاسـتـيـفـاي
المه  broodmare sireالـــفــــحل
GHOSTZAP- غـــــوسـت زابــــر
 PERيحمل نفس الصفة ايضا 
اال ان اخلط الـعــام الـذي يــنـتـمي
JUSTIFY الـفـائـز جـاسـتـيـفـاي
اليه من الطرف وهو خط الفحل
5x5 NORTH- نورثرن دانسير
 ERN DANCERقــــــــــد اجنب
فحـوال تـنـجب ابـنـاءا تـفـوقوا في
ــكن ـــســافـــات الــطـــويــلـــة  و ا
واحلـال هذه ان نـتـفـهـم ان يـكون
الــفــائـز  JUSTIFYقــد اكــتـسب
ــســـافــات صــفـــة الــتـــفــوق فـي ا
الـطـويلـة من مسـتـويات ابـعد في
شجرة نسبه وهذا امر سبق وان
تـــكــرر حــدوثه  ولـــكن لــيس الى
الدرجة التي تؤهله للفوز بسباق
بــيــلــمــونت ســتــيــكس الــبــالــغــة
مــســافــته 2400م  في وقت كــان
فـيه قـد سـبـق له الـفـوز ب ديـربي
كنتاكي البالغة مسافته 2000م 
وســـبــاق بــريــكــنـــيس ســتــيــكس
الــبـالــغــة مــســافــته 1900م  اي
ــســـافـــات الــثالث اجلـــمع بـــ ا
اخملــتـــلف  في ثـالثــة ســـبــاقــات
كـــبـــرى  فـــســـبـــاق بـــيـــلـــمـــونت
ســتــيـكـس يـعــتــبــر عـقــدة الــفـوز
بالتاج الـثالثي االمريكي  والتي
كـــانت الــســبـب في عــدم فــوز اي
جواد بهذا اللقب طيلة  38سنة 
وخالل هــذه الـســنـ  اســتـطـاع
عــــدة ابــــطـــال مـن الــــفـــوز بــــكال
الــــســــبــــاقـــ االولــــ : ديــــربي
كـنـتـاكـي وبـريـكـنـيس سـتـيـكس 
ومن ثـم خسـروا الـسـبـاق االخـير
تمثل ببيـلمونت ستيكس  كان ا
اخرهم الفائز الشهير كاليفورنيا
CALIFORNIA كــــــــــــــــــــــــروم 
  CHROMEوذلـك في الـــــعـــــام
  2014والــــــذي جــــــمع مــــــبــــــلغ
$ 14,752,650كــــــجــــــوائــــــز في
السباقـات التي شارك فيها  رغم
فـشله بـاحلصـول على لـقب التاج
الـثالثي االمـريـكي بـعـد خـسـارته
ـــتـــمـــثل ب الـــســـبـــاق االخـــيــر ا

بيلمونت ستيكس.
 وبذلك نـكون امـام حـقيـقـة ثابـتة
رب تـنسف مـعتقـد الكـثيـر من ا
ستويات الثالثة االولى في بان ا
شـجرة الـنسب هي االهم واالكـثر
ـسـتـويـات تـاثـيــرا  وان تـاثـيـر ا
االبــــعــــد الــــتي قــــد تــــمـــتــــد الى
سـتوى اخلـامس او حتـى ابعد ا
ا مـنه   لـيـست اقل تـاثـيـرا  طـا
يـوجـد هنـالك حـقـيـقـة متـمـثـلة ب
الــصــفـات الــســائــدة والــصــفـات
ــــتـــــنــــحــــيــــة. وبــــذلك تــــكــــون ا

تمـثلة استـثناءات قـوان منـدل ا
ب الـطفـرات الوراثـية او الـصفات
ــتـنـحـيــة قـد فـرضت الــسـائـدة وا
نفسها بامتياز على اخر الفائزين
بــــالـــتــــاج الــــثالثـي االمـــريــــكي :
جــاســتــيــفــاي   JUSTIFYكــمــا
فرضت نفـسها من قـبل على سلفه
AMERICAN امـيـركـان فـارواه
 .PHAROAHلقد اعادتنا طفرة
سافات مندل الوراثية في مجال ا
هذه مع الفائز االخـير جاستيفاي
  JUSTIFYالى ســــابــــقــــة فـــوز
الـبـطل الــشـهــيـر الـذي لن يــتـكـرر
SECRETARI- سـكــريـتــاريـات
 ATبالتاج الثالثي االمريكي عام
  1973عـنـمـا تـخـوف اجلمـيع من
عــدم فــوزه في الـــســبــاق االخــيــر
ـتــمـثـل ب بـيــلـمــونت سـتــيـكس ا
ــســافــة الــبــالــغـة بــســبب طــول ا
2400م  باعتبار ان والده الفحل
BOLD الـــشـــهـــيـــر بـــولـــد رولــر
 RULERقــد تـخــصص بــانــتـاج
ــســافــات ابــطــال يـــتــفــوقــون بـــا
ـــتـــوســـطـــة دون الـــقـــصـــيـــرة وا
الطـويـلة  لـتـح سـاعـة السـباق
ويــركض الــبــطل ســكــريــتــاريــات
 SECRETARIATمـــثـــلــمـــا لم
يـــركض جــــواد من قـــبــــله وال من
بـعــده  ركــضـة لـن تـتــكــرر ابـدا 
ويـفــوز بـالــسـبــاق بـزمن قــيـاسي
قـــدره  2:24.00مـــا زال صـــامـــدا
حـــتى االن  وبـــفـــارق خـــرافي لن
يتكرر  مقداره  31طول عن اقرب
منـافـسـيه  وبـدون ضربـة مـهـماز
واحـــدة  فـــقـــد اكـــتــسـب الــبـــطل
SECRETARI- سـكــريـتــاريـات
ــســافـات  ATمــيــزة الـتــفــوق بــا
brood- الــطــويــلــة من جــده المه
 mare sireالفحل الـشهير برنس
PRINCEQUILLO. ايكـيويـلو
لقد كان فوز البطل الذي لن يتكرر
SECRETARI- سـيـكـريـتـاريات
 ATمدعاة العادة التفكير بقاعدة
اخـرى اضـافـية من الـقـواعـد التي
وضـعـها مـربـو اخلـيـول النـفـسهم
واعتقدوا بها تماما  والتي تقول
بـان الفـرس الـوالدة تـنـجـب اقوى
ابــنـائـهــا وهي في عـمــر صـغـيـر 
وكلـما كـبر عـمرهـا كلـما قـلت قوة
ابـنــائــهــا  اي ان ابـنــائــهـا االول
يكونون اقوي بـكثير من اخوانهم
االصــغــر مـــنــهم ســنــا  فــالــبــطل
سـيـكـريــتـاريـات هـو االبن الـثـالث
عشـر للفرس الـشهيـرة صـــومثنك
SOMETHINGROY- رويــــال
 AL  والــــتي اجنــــبـــتـه وهي في
عمر  18سـنة !!! وهـو سن متـقدم
لـالجنـــاب بـــالـــنــــســـبـــة خلـــيـــول
الـثوروبـريـد  علـما بـانهـا اجنبت
بـعــده خــمــــــســة ابــنـاء اخــرين 
حــــيـث اجنـــبـت اخـــرهـم وهي في
سن  25ســـــنـــــة  وهــــــذا الـــــسن
ـتـاخر في االجنـاب يعـتـبر حـالة ا
نــــادرة بـــــالــــنـــــســــبـــــة خلــــيــــول
الــثـــوروبــريـــد بل ونـــادرة حــتى
بـالـنسـبـة لـسـلـفه اجلـواد الـعربي
االصـــيل  حـــيـث يــكـــون الـــعـــمــر
االجنـــابـي لالفـــراس الــــعـــربــــيـــة
ـا هو علـيه لدى االصـيلـة اطول 
حـــــفــــــيـــــــــداتـــــهــــــا مـن افـــــراس

الثوروبريد.
ـثل رايي ـقـال اعاله  { مالحــظـة : ا
الــشـــخــصي  ولـــيس بـــالــضــرورة ان
يــكــون صــحــيــحــا كــمــا انــني كــتــبــته
اعــــتــــمــــادا عــــلى ذاكــــرتي وخــــبــــرتي
الـشخصية  لذا ارجو اعذاري عن اي

خطا قد يكون قد ورد فيه.


