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احمد مختار

وقـفـ ــت أمـ ـ ـ ـ ــام مـعـ ـ ـ ـ ــرض ل ـ ـب ـ ـيـع
األوانــي ال ـ ـ ــزج ـ ـ ــاج ـي ـ ـ ــة أت ـ ـ ــأمـل
ـوع ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن ال ـق ـ ـ ـ ـطــع
م ـج ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـكـ ـ ــري ـ ـس ـتـ ـ ــال ـيـ ـ ــة ال ـتــي بـلغــت
صـن ــاعـته ــا مـن امله ــارة وال ــدق ــة
ح ــداً يـثـي ــر ال ــده ـش ــة واملــتع ــة،
فتـصمـيمهـا وزخـرفتهـا غـايـة يف
الـ ــروعـ ــة واجلـمـ ــال .ف ـصـنـ ــاعـ ــة
الـ ـ ــزجـ ـ ــاج هــي ل ـيـ ـ ـس ــت مجـ ـ ــرد
ص ـن ـ ــاع ـ ــة ع ـ ــاديـ ـ ــة ،بل هــي فــن
عـ ـظ ـيــم وص ـن ـ ــاعـ ـ ــة جل ــيل ـ ــة يف
نفعـها ،دخلت كل مـرافق احلياة
وه ــي حتـ ـتـل الـ ـيـ ـ ـ ــوم يف بـلـ ـ ـ ــدان
كثيرة مكـانة مهمة يف االقتصاد
الق ــومـي .وق ــد متكـنـت مـص ــانع
ك ــورتـنـغ لل ــزج ــاج يف ع ــام 1879
مــن تلـبـيـ ــة م ـ ــا طلــبه اخملـتـ ــرع
العـ ـظ ـيــم تـ ـ ــومـ ـ ــاس أديـ ـ ـسـ ـ ــون،
وص ــنع ــت له مل ـبـ ـ ــات زجـ ـ ــاج ـيـ ـ ــة
مـ ــشع ـ ــة ،فـك ـ ــانــت تلـك الـ ـسـن ـ ــة
املرحلة األولـى يف تاريخ صناعة
املصـابيح الكهربائـية .ثم توالت
بعـ ـ ــدهـ ـ ــا ال ـ ـس ـنـ ـ ــون ف ـت ـنـ ـ ــوعــت
مج ـ ــاالت اس ــتخ ـ ــدام ال ـ ــزج ـ ــاج
ومـن ــافعه يف امل ــرافق الـتج ــاري ــة
والصناعية والعلمية .فما قصة
ال ـ ــزج ـ ــاج يف ال ـتـ ـ ــاريخ؟ ي ـ ــذك ـ ــر
الـ ـت ـ ـ ـ ــاريـخ أن أول م ــن اخـ ـت ـ ـ ـ ــرع
صـ ـنـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــزجـ ـ ـ ــاج بـحـ ـ ـ ــارة
فـينـيقيـون .كـان ذلـك قبل 5000
سنــة قـبل املـيالد .وك ــان اختــراع
هـذه الصنـاعة بـطريق املصـادفة
إذ بينـما كانت سـفنهم راسية يف
أح ــد اخلـلج ــان الـ ــواقعـ ــة عل ــى
شـ ـ ـ ـ ـ ــاطـ ــئ ال ـ ـبـحـ ـ ـ ـ ـ ــر األب ـ ـيـ ـ ــض
املتـوسط .أوقـد بحـارتهـا ناراً يف
مــوقــد صـنعــوه علــى الــرمـل من
حجـ ــر الـبـ ــوتـ ــاس ،فلـمـ ــا اشـتـ ــد
انـ ــدالع الـنـ ــار يف املـ ــوقـ ــد وزادت
سخـ ــونـ ــة ال ـ ــرمل حتــتهـ ــا سـ ــال
الـ ـبـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــاس ،وذاب ،واخـ ـتـل ـ ــط
بالـرمل وامتزج به .وملـا انطفأت
ال ـن ـ ــار إذا ب ـ ــال ــبح ـ ــارة ي ـ ــرون أن

الـعالج ب ـ ــامل ـ ــوســيق ـ ــى أسل ـ ــوب ق ـ ــدمي أســتخ ـ ــدمه
الع ــراقـيـ ــون الق ــدم ــاء يف ح ـضـ ــاراتهــم الق ــدمي ــة
بـاعتـبار املـوسيـقى جـزءا من عمل الـهة اخلـير و
احلـب و ذلك العـتبــار ديـني .كــذلك أسـتخــدمهــا
الـعرب يف احلضـارة العربيـة اإلسالمية و حتـديدا
يف العصـر العبـاسي علـى يـد الفيـلسـوف الكنـدي
ح ـيــث أوج ـ ـ ــد العـالج للـك ـث ـيـ ـ ــر مــن األمـ ـ ــراض و
خـصــوصــا الـنفــسيــة و العقـليــة مـنهــا .و صــاحب
كتاب نفح الطيب يذكر:
جـاء أحــدهم إلـى دكــان عطـار كـان مجــاورا لبـيت
الكـن ــدي و عل ــى علـم بـكل ي ــومـي ــاته ،ي ـس ــأل عـن
عالج البنه الـذي أصـابه مـرض الصـرع الـدمـاغي
بعـد أن عجز عن احلصول علـى شفاء من جميع
األطباء ،فـرد العطـار :و هل يوجـد يف بغداد من
يل ـبــي ح ـ ــاج ـتـك س ـ ــوى (أب ـ ــو يـعقـ ـ ــوب) .يق ـص ـ ــد
الكـنــدي .و البـن سـيـنــا جتــارب عـمـيق ــة و مهـمــة
أيـ ـضـ ـ ــا و ه ـ ـ ــو الف ــيلـ ـ ـسـ ـ ــوف الـ ـط ـب ـي ــب العـ ـ ــارف
بـاملوسـيقى حـيث رتب العـيدان و أسـاليب عـزفها
و كـذلك نـوع املقـامـات الـتي تعـزف ،حـسب حـالـة
املريض.
و مـازالـت التجـارب و االخـتبـارات جـاريـة يف هـذا
الـص ــدد منــذ ذلك احلـني .و اليــوم تقــوم الكـثيــر
مـن اجملمـوعــات الطـبيـة بـدراسـات عـدة وتـوصلـوا
إلـى نتائج مهمـة ،و أخرها يف الـواليات املتحدة و
أمل ــاني ــا و اليــابــان و ذلـك عبــر دراســاتهـم املكـثفــة
حـ ــول الق ــدرة الـعالجـيـ ــة للـم ــوســيق ــى و كــيفـي ــة
تـخف ــيف األلــم ع ـن ـ ــد اإلن ـ ـس ـ ــان ،و ق ـ ــد اك ـت ـ ــشف
االط ـب ـ ــاء ان ح ـ ــالـ ـ ــة األطف ـ ــال يف احلـ ـض ـ ــان ـ ــات
مرتبطة بانبعـاث صوت املوسيقى (باملناسبة جرب
هــذه الـط ــريق ــة الفـنــان مـنـيــر ب ـشـي ــر مع أطـبــاء
أوربيني أيضا).
أما أطباء األسنـان فقد استخدمـوا املوسيقى يف
الـتخفيـف من األلم حـيث زودوا عيـاداتهم بـنظـام
صــوتي تـســري مـنه املــوسـيقــى بهــدف تقلـيل آالم
املرضـى .و أمتـد استخـدام هذه الـوسيلـة ملسـاعدة
مـرضـى الـسكتـة الـدمـاغيـة .و يـوجـد يف الـواليـات
املتحـدة مسـتشفـى يعـد األهم يف استخـدام هـذا
النــوع مـن العالج ،و املــريـض يف هــذا املــستــشفــى
يجــد نفـسـه يف أستــوديــو كــامل ،إذ يجــد أضــافــة
إل ـ ــى أجهـ ــزة الـتــنفـ ــس و القـيـ ــاس و املـ ــراقـبـ ــة
الـطـبيــة ،سـت قن ــوات تبـعث املــوسـيقــى بــأنــواعهــا
فيخـتار املـريض مـا يفضله أثـناء أجـراء العملـية
وذلك عن طريق السماعة.
و أك ـ ــدت االبح ـ ــاث علـ ــى أن الـعالقـ ــة كـبـيـ ــرة بـني
حـاسـة الـسمع و اإليقـاع ،حـيث يبـدأ اإلنسـان و
هـ ــو جـنـني بـ ــاالسـتـمـ ــاع إلـ ــى ضـ ــربـ ــات قلـب األم
بــوصفهــا ايقـاعـا مـنتـظمـا ،و يـأنـس و يـنفعل
ل ـ ــذلـك ح ـ ـســب حت ـ ــول ح ـ ــاالت األم .و أك ـتـ ــشف
البــاحث الــدكتـور (مــايكل تــاون) أن املخ البـشـري
سـ ــريع لـلغ ــاي ــة يف تـلقـي اإليق ــاع ــات اخل ــارجـي ــة
بحيث يحولها إلى حركات داخلية.
و قــد تــوصل ال ــدكتــور(تــاون) إل ــى نتــائج مــذهلــة
عـن ــد اسـتخ ــدامـه العـالج اإليق ــاعـي .حـيــث مكـن
اإليق ــاع املـنـتـظـم م ــرض ــى اجللـط ــة ال ــدم ــاغـي ــة
الــذيـن يعــانــون مـن عــدم ق ــدرتهـم علــى حت ــريك
الساقني من تنـظيم خطواتهم ،و استطاعوا رفع
أقــدامهم و املـشي تــدريجيـاً .و قـد بــرر البــاحثـون
ان هــذا التحـسن جـاء نـتيجـة لـسمـاع املــوسيقـى.
وي ــذك ــر ال ــدكـت ــور (ت ــاون) " أن امل ــريـض ال يــتعلـم
امل ـشــي  ..لكـن املخ ي ـسـتجـيـب إليق ــاع و ح ــرك ــة
الساقني".
يف احلقـيقة ان العالج االيقـاعي يأتـي من مترين
املـريض علـى استبـطان املـوسيـقى إذ تـدخل األذن
الــداخـليــة و مـنهــا إلــى املخ .و تـتحــول أسـتجــابــة
املخ إلـى حـركـات .و مع الـتكــرار تنــشط االطـراف
بحيـث ميكن للـمرضـى أن يحـركوا أطـرافهم من
دون سـمــاع املــوسـيقــى فـيـم ــا بعــد .و مـن جــانـب
أخــر تفيـد نتـائج األبحـاث أن املــوسيقـى أدت إلـى
حتـسني و تنـظيم القـدرات احلركـية و زيـادة قدرة
املخ على املثابرة.
أوجه دع ـ ــوت ــي ملع ـ ــرف ـ ــة امل ـ ــوس ــيق ـ ــى عــن ع ــمق و
الـتع ــامل مع املــوسـيقــى الـبــاطـنـيــة و الغــوص يف
غاياتها النـبيلة وأعني املوسيقى التي تالمس
الروح اجلمالية للمتلقي.
أمـ ـ ــا اإليق ـ ــاع فـله فـك ـ ــرة ع ـمــيق ـ ــة اســتخـ ـ ــدمه ـ ــا
الصـوفيـون و الفالسفـة حتـى يـومنـا هـذا بـأعمق
األشكال.
الـدعــوة هنـا إلــى فهم املــوسيقــى اجلمــاليـة الـتي
تـتميـز بجـودة الـصنعـة و اإللهـام أي من الـروائع.
و ب ــاستـطــاعــة كل مـن ميلك حـسـ ـاً جم ــالي ـاً أن
مييـز مـوطـن التـألق أو الـسقـوط يف املــوسيقـى و
مي ـي ـ ــز بــني امل ـ ــوســيق ـ ــى الع ـمــيق ـ ــة و امل ـ ــوســيق ـ ــى
الـسـطحيــة ،وذلك ليـس حكـرا علـى املـتخصـصني
فهنـالك البعـض من املتخـصصـني ال يسـتطيـعون
ال ــوص ــول إل ــى ذلـك النهـم تقـنـيـ ــون فح ـسـب وال
يعـتـمـ ــدون احل ــس اجلـمـ ــال و اإلن ـصـ ــات يف فهـم
املوسيقى ،وهنا البد من ان نفرق بني االنصات و
االستماع.
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ال ـ ـ ــرمـل أصـ ـبـح يـخـ ـتـلـف شـكـالً
وحجم ـاً عمـا كـان علـيه ،وإذا به
زجـ ـ ـ ـ ــاج .وه ـكـ ـ ـ ـ ــذا مت اخ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراع
الزجـاج باملصـادفة .وقـد تطورت
صنـاعـته علـى مـر الـزمـن حتـى
ظــن سك ــان بـي ــزنـط ــة يف الق ــرن
العـ ــاش ـ ــر للـمــيالد أن صـنـ ــاعـ ــة
ال ــزجـ ــاج بلغـت عـن ــدهـم ال ــذروة
بع ــد أن ت ــوصل ــوا إل ــى صـن ــاع ــة
الـزجــاج امللـون الـذي كـان يــزين
نـ ـ ــوافـ ـ ــذ الـك ـنـ ـ ــائ ـ ــس واملعـ ـ ــابـ ـ ــد
والقصـور .ولم يـدر يف أذهـانهم،
أن صناعـة الزجـاج ستبلغ يـوماً
مـن األيـ ــام مـ ـسـتـ ــوى مــتقـ ــدم ـ ـاً
يـثـيــر الــده ـشــة واحلـيــرة .فـمـن
زجـ ـ ـ ــاج مـفـ ـتـ ـ ـ ــول أو مـ ـبـ ـ ـ ــروم أو
م ـت ـ ــداخـل ،بعـ ـضـه يف بع ــض ،أو
مـ ـ ـش ـبـك ب ـ ـ ــأسـالك زج ـ ـ ــاج ـي ـ ـ ــة
دقــيق ـ ــة ،وأسالك حـ ــريـ ــريـ ــة ،أو
مـ ـ ـ ـسـ ـم ـ ـ ـ ــر بـعـ ـ ـضـه يف بـع ـ ــض أو
مـطوي على نفسه كاملطاط إلى
غير ذلك من األشكال الرائعة.
ومــن ال ــبل ـ ــدان ال ـتــي اش ــته ـ ــرت
بـصنـاعـة الـزجـاج شهـرة واسعـة،
مـقـ ـ ـ ـ ــاطـعـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــوهـ ـيـ ـمـ ـيـ ـ ـ ـ ــا يف
ت ـشــيكـ ــوسل ــوف ــاكـي ــا .وق ــد ق ــال
بل ــزاك عن زجــاجهــا( :أنـه ملك
الزجاج ،وزجاج امللوك).
ويف الق ـ ــرن العـ ـشـ ــريـن حـ ــدثـت
ثـ ــورتـ ــان يف صـنـ ــاعـ ــة الـ ــزجـ ــاج:
األول ـ ــى الــتح ـ ــول امل ـيـك ـ ــان ـيـكــي
الـ ـ ـس ـ ـ ــريـع بـك ـ ـ ــامـل ط ـ ـ ــاق ـتـه يف
العـمليـات الـصنــاعيـة كــاخللـط
والـصه ــر والتــشكـيل والـتبــريــد،
وال ـثـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة :معـ ـ ــرفـ ـ ــة خـ ـ ــواص
الزجـاج الكيمـيائـية والـطبيعـية
وامليكانيكية واحلرارية.
لقـ ـ ــد اس ـتـ ـطـ ـ ــاع فــن الـ ـ ــزجـ ـ ــاج
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى آفـ ــاق رفــيعـ ــة يف
التــشكـيل والـتعـبي ــر .واليــوم يف
معـظـم الـبل ــدان هـن ــاك أعـم ــال
زج ــاجيــة تــرقــى إلــى روح الـفن،
ول ــم يعـ ـ ــد ب ـيــت إال وف ــيه قـ ــطع
زج ـ ــاج ـي ـ ــة ت ـ ــريـح العــني ومتــتع
احلس.

مرض انفلونزا الطيور ،استحوذ على مساحة
كبيرة من اهتمامات االعالم الدولي من
فضائيات وصحافة ومجالت ومطبوعات،
وعدد من االسماء املرضية الالمعة التي
تصدرت نشرات االخبار واملتابعات على
مستوى اهتمامات الناس يف اغلب قارات
املعمورة .توازيا مع هذا االهتمام االخباري
فقد احتل املرض اهتماما دوليا كبيرا أيضا
على صعيد اجلهات الصحية والبيطرية
العاملية على املستوى احمللي واإلقليمي
خاصة يف أسيا.

جرجيس كوليزادة

مـرض اإلنفلـونـزا يـسـببه فـايـروس،
وهــو عمــومــا يـصـيب أنــواعــا كـثيــرة
متعددة من احليوانات مثل الطيور
واخلنـازيــر واخليــول وحتـى عجـول
الـبحــر واحلـيـتــان .أم ــا اإلنفلــونــزا
ال ـتــي تـ ـص ـيــب الـ ـط ـي ـ ــور حت ـ ــدي ـ ــدا
فـيـطـلق علـيهــا "فـي ــروس إنفلــونــزا
أفيـان" أو فيـروس إنفلـونزا الـدجاج
كمـا اشتهـرت به تـسميـته .واكتـسب
في ــروس أفيــان ه ــذه التـسـميــة ألن
ال ــدج ــاج ه ــو أكـث ــر أن ــواع ال ـطـي ــور
احلـاضنـة لهـذا الفيـروس والنـاقلـة
له.
تصـيب إنفلـونـزا الـدجـاج اإلنـسـان،
خـاصــة القــريب الـصلــة بتـجمعـات
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افقي
 -1مطرب سوري.
 -2الريبة.
 -3بعــد وتنحــى الفنــان عن
أعماله وفنه.
 -4مطربة سورية  -أغفو.
 -5إمتامه للعمل.
 -6مطرب عربي.
 -7مشروب مرطب.
 -8دكان اخلمار.
 -9اجتـزاء وانشقـاق الشيء
 فاكهة صيفية. -10م ـ ــا ي ـ ـســتع ـمـل إلغالق
الباب ويفتح باليد.
 -11اسـ ــم زوجـ ـ ـ ـ ــة هـ ــنـ ـ ـ ـ ــري
الثـاني ملك فـرنسـا مارست
الـسيـاســة دون رادع أخالقي
 عتب. -12سـ ـمــك صـغ ــيـ ـ ـ ــر ميـلـح
ويعلب يف الزيت.

ال ـ ــدج ـ ــاج ح ـيــث ي ـت ـب ـ ــرز ال ـ ــدج ـ ــاج
املـصــاب ب ــالفـيــروس .وفــور إصــابــة
اإلن ـس ــان ب ــالفـي ــروس تــظه ــر علـيه
أعــراض م ـش ــابه ألعــراض إصــابـته
بـفيــروس اإلنفلــونــزا العــاديــة مـثل
ارتف ـ ــاع درج ـ ــة احل ـ ــرارة وال ـ ــشع ـ ــور
بـ ـ ـ ـ ــال ـ ـتـعـ ــب وال ـ ـ ـ ـسـعـ ـ ـ ـ ــال ووجـع يف
الـع ـ ـ ـضـالت ،ثـ ــم ت ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــور ه ـ ـ ـ ـ ــذه
األع ــراض إل ــى ت ــورم ــات يف جف ــون
العينني والتهـابات رئويـة قد تنتهي
بأزمة يف التنفس ثم بالوفاة.
وبصـدد إيجاد عـالجات دوائيـة ضد
املــرض ،أثبـتت الــدراســات العلـميــة
حتـى اآلن أن املضــادات التي تـؤخـذ
لعالج اإلنفلـونـزا العـاديــة ميكن أن
ت ــؤخ ــذ لـعالج إنـفل ــون ــزا ال ــدج ــاج.

وهـنا يـطرح سـؤال نفسه ،مـا دامت
ادوي ـ ــة املـ ـض ـ ــادات احل ـي ـ ــويـ ـ ــة له ـ ــا
الـقـ ـ ـ ــدرة عـلـ ـ ـ ــى املـعـ ـ ـ ــاجلـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ــد
االنـفـلـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــزا ،فـ ـم ــن أي ــن تـ ـ ـ ــأت ــي
الـتخ ــوف ــات احل ــالـي ــة إذن؟ .وهـن ــا
نقـ ــول أن العلـم ــاء يـتخ ــوف ــون مـن
حتـول فيـروس أفيـان إلـى وبـاء ألن
له الق ــدرة علــى الـتحــور واالحتــاد
مع فـي ــروس اإلنـفل ــونـ ــزا الع ــادي ــة
الـذي يصيـب اإلنسـان ،وهنـا سوف
يـ ـ ـصـ ـبـح االنـ ـتـق ـ ـ ـ ــال ع ــن ط ـ ـ ـ ــريـق
الع ــدوى مـن شخـص إل ــى شخـص
أكثـر سـرعـة وخطـورة من االنتقـال
عــن طـ ـ ــريق الـ ـط ـي ـ ــور خ ـ ــاص ـ ــة أن
األج ـ ـسـ ـ ــاد ال ـب ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــة لــم ت ـن ــتج
مضـادات لهذا النـوع اجلديـد حتى
اآلن.
وبخـص ــوص إمكــانـي ــة نقل املــرض
الـى اإلنـسـان ،فـإلـى اآلن لـم تثـبت
بـالــدليل العلـمي القـاطع إمكـانيـة
إص ــاب ــة اإلن ـس ــان ب ــالفـي ــروس عـن
طــريق أكـل حلم الـطيــور املـصــابــة،
وإن ك ــانـت دول االحت ــاد األوروبـي -
وأخـذا بـاألحـوط -مـنعت اسـتيـراد
ال ــدج ــاج مـن الــبل ــدان الـتـي ثـبـت
انـت ـشـ ــار الفـي ــروس فــيه ــا ب ـص ــورة
كـبـيــرة مـثل ت ــايلـنــد وإنــدونـي ـسـيــا
وتـايــوان وكمبـوديـا وبـاكـستـان .ومـا
ي ــزال الع ــالـم يـت ــابع انـت ـش ــار ه ــذا
الفـيـ ــروس وه ـ ــو يحـبـ ــس أنف ـ ــاسه
مـتمـنيـا أال يعيـد التـاريخ الـوبـائي
املقيت نفسه.
مــن جهـ ــة أخ ـ ــرى نفـت ال ـصـني أن
تكون حاولـت التعتيم على حقيقة
انتـشـار املــرض يف البالد مـؤكـدة أن
وضـع املـ ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــزال حتـ ــت
السيـطرة .وأن الـسلطـات الصـحية
تراقب املـرض عن كثب شديد .وقد
مت الـتعرف على  23بـؤرة إلنفلونزا
الطيور تـأكد يف خمس مـنها وجود
الـف ـي ـ ـ ــروس .وأص ـيــب ب ـ ـ ــالـع ـ ـ ــدوى

حــوالي  65ألـف طيــر نفق  49ألفـا
م ــنهـ ـ ــا .ومت القـ ـضـ ـ ــاء عل ـ ــى 1.21
مـليون دجاجة .ويربي املزارعون يف
الصني ثمانية مليارات دجاجة.
ويف ال ـ ـ ـ ــوق ــت نـفـ ـ ـ ـسـه ،ويف اجت ـ ـ ـ ــاه
االهتمام نفسه مبـرض االنفلونزا،
حــذرت منـظمـة األغـذيـة والـزراعـة
(الفاو) التـابعة لألمم املـتحدة من
أن أزمة إنفلـونزا الطيور لن تنتهي
يف وقت قـريب .وأوضحت أن الدول
الـتـي حـ ــددت هـ ــدفهـ ــا بـ ــالق ـضـ ــاء
علـيه ــا يف وقـت ق ــريـب ق ــد حتـت ــاج
إلــى بعـض الــوقت قـبل إجنـاز هـذه
امله ـم ـ ــة .وق ـ ــال ــت الف ـ ــاو إنـه عل ـ ــى
الــرغـم مـن اجله ــود اله ــائلــة الـتـي
تبـذل للقضاء عـلى املرض فـإنه ما
زال يـنـتـقل إل ــى مـنـ ــاطق ج ــدي ــدة

بابل/مكتب املدى/محسن
اجليالوي

صبـري خـليل عــوض فنـان مـوسـيقي
وعــازف مــاهــر علــى آلــة الـكمــان ،بــدأ
حيــاته منـذ عــام  1959عنـدمـا تـولـى
الفـن ــان ال ــرائ ــد رشـي ــد محـم ــد علـي
تدريبه على آلة الكمان..
تخ ـ ــرج يف ال ـ ــدورة ال ـت ـ ــرب ـ ــويـ ـ ــة بع ـ ــد
اإلع ـ ـ ـ ــدادي ـ ـ ـ ــة ..ث ــم درس يف مـعـه ـ ـ ـ ــد
الفـن ــون اجلـمـيل ــة ،الق ـسـم امل ـس ــائـي
علـ ـ ــى الـك ـم ـ ـ ــان الغـ ـ ــربــي ..وعــني يف
مـدينـة النـاصريـة معلمـاً عام 1964..
ثــم ن ـ ـســب إل ـ ــى ال ـن ـ ـش ـ ــاط امل ـ ــدرســي
وبعـدهــا نقل إلــى احللـة ..درس مـادة
املــوسـيقــى والنــشيــد لــداري املعلـمني
واملعلمـات ثـم اصبح مـديـراً للـنشـاط
امل ــدرسـي يف ت ــربـي ــة بـ ــابل ع ــام 1983
واحيل على التقـاعد يف التسعينيات،
تـولـى مـســؤوليــة نقـيب الـفنـانـني ثم
رئـاســة نقـابـة املــوسيقـيني يف اواسـط
الـت ــسعـيـنـيـ ــات يف بـ ــابل كـ ــان عـ ــازف ـ ـاً
مـتـمـي ـ ــزاً علـ ــى آلـ ــة الـكـم ـ ــان لفـ ــرق
م ـ ــوســيق ـي ـ ــة ع ـ ــدي ـ ــدة مــنه ـ ــا ف ـ ــرق ـ ــة
مــوسـيقــى تــربـيــة الـنــاصــريــة  1964ـ
 1967وفرقـة الهواة يف تلفزيون بغداد
عـ ـ ــام  1969وفـ ـ ــرقـ ـ ــة ج ــمع ـيـ ـ ــة بـ ـ ــابل
املوسيقية عام  1961وفرقة املوشحات
االندلـسيـة (فرقـة االنشـاد العراقـية)
التـابعـة لالذاعـة والـتلفـزيــون وعمل
ق ــائ ــداً للف ــرق ــة امل ــوسـيقـي ــة لـنق ــاب ــة
الفنانني /بابل.
تتلمذ علـى يده الكثيـر من العازفني.
حلـن االغـنـي ــة الع ــاطفـي ــة لع ــدد مـن
امل ـطـ ــربــني احللـيـني كـ ــذلـك لفـ ــرقـ ــة
االنشـاد العـراقيـة منهـا اغنيـة (زينه)
ارتـبــط اسـم صـبـ ــري خلـيل ع ــوض بـ
(االوبريت) إلـى جانب الـشاعـر املبدع
نــاهــض اخليــاط الــذي ألف العــديــد
من القـصائـد ومتيـز يف كتـابته لـشعر
االوبـريت الـذي يعـد (الفـن الشـامل)
إذ ان الفـنـ ــون االدبـيـ ــة واملـ ــوســيقـيـ ــة
والتـشكـيليـة جتـد حــريتهـا متـامـا يف

ه ـ ــذا الفـن املـمــتع ال ـ ــراقـي اجلـمــيل
املعبر.
حلـن الفـن ــان صـبـ ــري الع ـش ــرات مـن
االوبــريـتــات وامل ـســرحـي ــات الغـنــائـيــة
مـنهــا اوب ــريت الــطيــور ،املــصب ــاح ،لن
ميـ ــروا ،عـ ـشـتـ ــار ،الـتـمـ ـس ـ ــاح وتقـ ــرع
االجــراس ومن املـســرحيــات الغنــائيـة
التي قـام بتلحينها مـسرحية األرض،
رب ــيع دي ـ ــر ي ـ ــاســني ،ق ـم ـي ــص ال ـن ـ ــار،
والفـت ـ ــى حـم ـ ــدان وهـي مـ ـس ـ ــرحـي ـ ــة
لالطفـال ..يف بـدايـة لقـائنـا معه أكـد
الفـنان صبـري ان التلحني هـو تنغيم
كلمـات الشعـر أو النثـر ،بحيـث تعطي
ص ــوتـ ـاً واح ــداً تـتـم ــاشـ ــى معه اآلالت
املــوسـيقـيــة الـتـي تـتــرجـم الغـنــاء وال
تخــرج عـنه كـمــا يف اغــانـي أم كلـثــوم،
فــالتـلحني هـو جـعل النـص الـشعـري
نـص ـاً غـنــائـي ـاً فـيه مــوسـيقــى وايقــاع
وزم ــن مح ـ ـ ــدد للــكل ـم ـ ـ ــة املغ ـن ـ ـ ــاة بل
للحـرف يف كـثيـر مـن األحيــان ،وعنـد
الـســؤال عن كـيفيـة تـلحني االوبــريت
وهـل يخـتـلف عـن تـلحـني االغـنـيـ ــة؟
اجاب:
تـلحــني االوبـ ـ ــريــت هـ ـ ــو مــن االمـ ـ ــور
الفنيـة واملوسيقـية الصعبـة ويشترط
مبن يقـوم بتلحيـنه ان ميتلك ثقـافة
موسيقية واسعة ومعرفة تامة باللغة
ومبف ـ ـ ــرداتهـ ـ ــا وقـ ـ ــواعـ ـ ــدهـ ـ ــا كـ ـ ــذلـك
ب ــامل ـس ــاح ــات الـص ــوتـي ــة ال ــرج ــالـي ــة
والـن ـســائـيــة ســواء أكــانـت مـنفــردة أو
علـ ــى شـكـل مجـمـ ــوعـ ــة أو الـ ـشـ ــاعـ ــر
لـيكــون مـنــسجـمـ ـاً مع خــطه العــام..
وعل ـ ــى املـلحــن ان ي ـن ـ ــوع يف االحل ـ ــان
وااليق ـ ــاع ـ ــات اخمل ـتـلف ـ ــة امل ـن ـ ــاس ـب ـ ــة
واملتمـاشيـة مع فكـرة النـص الشعـري
ح ـيــث يع ـطــي ه ـ ــذا ال ـت ـن ـ ــوع اجمل ـ ــال
للمخـرج ان يصمـم ويعطي احلـركات
الـتعـبـي ــري ــة للـمـمـثلـني وال ــراقـصـني
إضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاء كـل لـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــة
خ ـص ـ ــوص ـيــته ـ ــا يف الــتع ـب ـي ـ ــر وخـلق
النـشـوة يف قلـوب املـشـاهـديـن واملتعـة
والـت ـش ــويق ويجـب ان تكــون احلــركــة

الـ ــراق ـص ـ ــة معـبـ ــرة ال حـ ــرك ـ ــة فجـ ــة
تخـ ــاطــب شهـ ــوة اجلـ ـسـ ــد وان تـكـ ــون
منــسجمــة مع اللـحن وااليقـاع وهـذا
يأتي طـبعاً بالتـفاهم املستـمر ما بني
امللحن واخملرج والشاعر معاً.
امــا الـشــاعــر نــاهــض اخليــاط الــذي
ألـف الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن االوبـ ـ ـ ــريـ ـتـ ـ ـ ــات
وامل ـس ــرحـيـ ــات الغـن ــائـيـ ــة فق ــد ق ــال
(ص ـبـ ـ ــري عـ ـ ــوض مــن املـ ـ ــوس ــيق ـيــني
ال ــذيـن اب ــدع ــوا يف تلحـني االوب ــريـت
ومتيزوا به وشكلت معه ثنائياً حصد
الـكـثـيـ ــر مـن اجلـ ــوائ ـ ــز فهـ ــو منـ ــوذج
حقيقي للرؤيـا الفنية املشـتركة التي
تـنـعكــس ب ــدوره ــا عل ــى امل ـش ــاه ــديـن
لـيكــونــوا طــرف ـاً آخــر يف هــذه الــرؤيــة
حيث يعـبر عـنها انـدماجهـم الواضح
مبشاهدته ،واحاديثهم عنه بعد حني
واذ يحـ ـ ــدث ه ـ ـ ــذا مع الـك ـبـ ـ ــار ،فـ ـ ــان
ال ــصغـ ـ ــار والف ـت ـي ـ ــان أك ـث ـ ــر ت ـ ــأث ـي ـ ــراً
وان ـ ـش ـ ـ ــداداً به ،خـ ـصـ ـ ــوص ـ ـ ـاً إذا كـ ـ ــان
االوب ــريــت مالئـمـ ـاً مت ــامـ ـاً ملـ ــداركهـم
بلغـته ومضـامـينه البـسيطـة واملـؤثـرة
بعوامل الـدهشـة واخليال ..ومـن هنا
ميكـننـا القـول ان االوبــريت مـن أكثـر
الـوســائل التـربـويـة أهـميـة يف تــربيـة
اجلــيل وتــثقــيفـه وعلـ ــى املـ ــؤسـ ـسـ ــات
املـسؤولة عن التربيـة والتعليم عندنا
ان تلـتفـت إلــى أهـمـيــة ه ــذا الفـن يف
بناء النفوس والعقول).
وعـنـ ــد الـ ـسـ ــؤال عــن الفـ ــرق مـ ــا بـني
الـتلحـني والـتــوزيع املــوسـيقـي اجــاب
الف ـنـ ـ ــان ص ـب ـ ـ ــري :لق ـ ـ ــد درج بع ــض
املوسـيقيني مـؤخراً عـلى اخلـلط بني
التلحـني والتـوزيع ،فــأحيـانـا نـرى يف
مق ـ ــدم ـ ــة االغ ـن ـي ـ ــة ال ـتـلف ـ ــزي ـ ــون ـي ـ ــة
(ال ـت ـ ــاي ــتل) ع ـب ـ ــارة (تـلحــني وع ـ ــزف
وت ـ ـ ــوزيـع) فـالن ،وع ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا نـ ـ ـس ـمـع
ونـشـاهـد االغـنيـة جنـد ان املــوسيقـى
املصــاحبـة للـمغنـي هي آلـة (االورك)
وااليقـ ـ ــاع ..فـ ـ ــايــن ال ـت ـ ـ ــوزيع ه ـنـ ـ ــا؟
ف ــالتــوزيع امل ــوسيـقي عـلم م ــوسيـقي
يخـتــص بـ ــالـعلـم ال ـصـ ــوتـي املـ ــركـب

لتــربيـة الـدواجـن يف بعـض الـدول
اآلسـيـ ــويـ ــة .وأضـ ــافـت أن الـ ــوبـ ــاء
احليـواني احلـالي لـم يتم احـتواؤه
بـع ـ ـ ــد ط ـ ـ ــامل ـ ـ ــا أن ح ـ ـ ــاالت ظـه ـ ـ ــور
للفيروس وانتشاره مازالت تسجل،
وأكـدت الفـاو أن "األزمـة لـن تنـتهي
يف وقت قريب".
وبهــذا اخلصـوص ،حـذرت منـظمـة
الصحة العامليـة من إصابة ماليني
البشر بوباء إنفلونزا الطيور الذي
انـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ــر يف ع ـ ـ ــدد م ــن الـ ـبـل ـ ـ ــدان
اآلسـي ــوي ــة وك ــان أح ــدثه ــا الـصـني
التي أكـدت تـسجيل حـاالت إصـابـة
بهــذا الــوبــاء يف إحــدى مقــاطعــات
جـنـ ــوب غـ ــربـي الــبالد .وقـ ــد دعـت
املـن ـظـمـ ــة إضـ ــافـ ــة إلـ ــى املـن ـظـمـ ــة
العـامليـة لصحـة احليـوان ومنظـمة

الــتغـ ــذيـ ــة والـ ــزراعـ ــة إلـ ــى حـ ـشـ ــد
األمــوال واخلـب ــرات ملك ــافحــة هــذا
الــوبــاء ال ــذي يهــدد حـيــاة الـب ـشــر
وقـط ــاع ال ــزراع ــة وخ ــاص ــة ت ــربـي ــة
الـ ـ ـ ــدواج ــن بـعـ ـ ـ ــدد م ــن الـ ـبـلـ ـ ـ ــدان
اآلسـي ــوي ــة .وق ــالـت املـنـظـم ــة إنه ــا
تعـمل إل ــى ج ــانـب ش ــرك ــات أدوي ــة
عـامليـة على تـطويـر تلقيح ملعـاجلة
هـذه املعضلـة مشـيرة إلـى أن األمر
قــد يتـطلـب ستـة أشهـر .وقــد دعت
املنـظمة األشخاص املـتوجهني إلى
املنـاطـق املصـابـة بهـذا الـوبـاء إلـى
االب ــتعـ ـ ــاد عــن أسـ ـ ــواق الـ ـ ــدواجــن
واملــزارع التـي سجـلت فـيهـا حـاالت
إصـابة بهذا الوبـاء ،معتبرة أن هذا
الـوبـاء أشــد خطـورة مـن االلتهـاب
الرئوي احلاد (سارس) الذي خلف
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السلوك ...السلوك!
أحمد مهدي الصالح

املسمى بعلم (الهارموني) ويعتبر من
أعل ــى امل ــراتـب امل ــوسـيقـيـ ــة العلـمـي ــة
حـيــث يلـم املــتخ ـصــص بـه معـ ــرفــته
ب ـجـ ـ ـمـ ـ ـيــع اآلالت املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـي ـق ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االوركـستراليـة واملديـات الصوتيـة لها
ومفــاتيحهـا الـتي تكـتب لهــا النـوطـة
املــوسيـقيـة حــسب نــوعهـا .فــالتــوزيع
يـ ـ ـ ـشـ ـمـل مـجـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات م ــن اآلالت
امل ــوسـيقـي ــة ت ـص ــاحـب الغـنـ ــاء ولكـن

التتـم الت ــرجمــة فـيهــا بــوضــوح امنــا
ت ـ ـ ـضـفـ ــي عـل ـ ـ ـ ـ ــى الـلـحـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــاس
(امليلـودي) جـوا فخمـاً رائعـاً ال جتـده
يف تقدميه اجملـرد مع فرقة موسيقية
تع ـطــي نف ــس حلــن الغـنـ ــاء ..امـ ــا ان
تعـطـي دوراً للقــانــون يف اغـنيــة وآخــر
للـكـمـ ــان وآخ ـ ــر للـنـ ــاي ومت ــس هـ ــذا
تـ ـ ــوزيع ـ ــا م ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــيق ـيـ ـ ــا فه ـ ــذا غ ـي ـ ــر
صحيح.

انقاذ طيور السلوى من االنقراض
نحو  800قـتيل يف  32بلدا وخـاصة
بالقارة اآلسيوية.
وعلى خلفية هذا االنتشار السريع
للــوب ــاء عقــد امل ـســؤولــون بــالــدول
التـي سجـلت فـيهــا حــاالت إصــابــة
بـالوبـاء اجتمـاعات لتـدارس األزمة
وســط نـ ــداءات لـتـ ــوحـيـ ــد اجلهـ ــود
ملك ــافحــة هــذا الــوبــاء بــالـط ــريقــة
نفــسهــا الـتـي واجه ــوا بهــا ســارس.
ومــن بــني اإلشـكـ ـ ــال ـيـ ـ ــات ال ـتــي مت
تنــاولهــا خالل االجـتمـاعـات بـرزت
مـ ـسـ ــألـ ــة م ـصـ ــداقـيـ ــة املـعلـ ــومـ ــات
واألخبار التي مت اإلعالن عنها من
طرف اجلهـات الرسميـة بخصوص
حجـم اإلصـ ــابـ ــات املـ ـسـجلـ ــة فـ ــوق
أراضــيه ـ ــا .ويف ه ـ ــذا ال ـص ـ ــدد ك ـ ــان
االحتـ ـ ـ ــاد األوروب ــي ـ الـ ـ ـ ــذي يـعـ ـ ـ ــد
امل ـسـتــورد األســاسـي للــدواجـن مـن
تــايلنـد -قــد عبــر عن أسفـه لغيـاب
الـ ـ ــشفـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة لـ ـ ــدى الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات
التايـلنديـة حول حـجم الوبـاء بها،
وطـالب بإجـراء حتقيقات مـستقلة
قــبل اسـتـئـنـ ــاف عــملـيـ ــات تـ ــوريـ ــد
ال ــدواجن مـنهــا .ومـن جهــة أخــرى
أعلـنـت الـيـ ــابـ ــان تـعلــيق اسـتـيـ ــراد
الدواجن من الصني.
وقـد خلف مـرض إنفلـونــزا الطيـور
إل ـ ــى ح ـ ــد اآلن ع ـ ـشـ ـ ــرات القــتل ـ ــى
وات ــسعـت بـ ــؤرته لـتـ ـشــمل إضـ ــافـ ــة
لتـايلنـد وفـيتنـام كال من بـاكـستـان
وإنـدونيسيا يف حني سجلت حاالت
إص ــاب ــة به ــذا ال ــوب ــاء يف كـمـب ــودي ــا
واليـابان وتـايوان وكـوريا اجلنـوبية.
وقـالت املنظمـة العامليـة للصحة إن
الـفح ـ ــوص أث ـب ـتــت وج ـ ــود ح ـ ــال ـ ــة
إصابـة بشريـة بإنفلونـزا الطيور يف
فـيتنـام .وكانـت املنظـمة قـد أرسلت
معدات للوقايـة من هذا الوباء إلى
فيـتنـام حيـث يتـوقع ظهـور الكـثيـر
من احلــاالت األخــرى .ويف تــايـلنــد
مت ت ــسجـيل ح ــاالت وف ــاة ب ـش ــري ــة
بــوب ــاء إنفلــونــزا الـطـي ــور مع وفــاة

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

اعداد :حيدر عاشور

21اذار 20نيسان

21نيسان 20ايار

21ايار 20حزيران

21حزيران 20متوز

21متوز 20اب

21اب 20ايلول

عمودي

تـزول الغيوم عن حياتك
الع ـ ـ ــاطف ـيـ ـ ــة وس ـتـكـ ـ ــون
أي ـ ـ ــامـك كـلـه ـ ـ ــا سـع ـ ـ ــادة
بق ـ ــرب احل ـب ـيــب .ان ـتــبه
لـعـ ـمـلــك وابـ ـتـع ـ ـ ـ ــد ع ــن
احلاقدين.
رقم احلظ11/
يوم السعد/األحد

الـوقـت ليـس مــواتي ـاً كي
تهـدأ عــزميتـك فهنــالك
مهـمــات كـثـيــرة م ــؤجلــة
عـلـ ـيــك الـقـ ـي ـ ـ ـ ــام بـه ـ ـ ـ ــا.
عـالق ـ ـ ــاتـك الـع ـ ـ ــائـل ـي ـ ـ ــة
ممـت ــازة تفـيـض ب ــاحلـب
واإلخالص.
رقم احلظ3/
يوم السعد/األربعاء

إنك شـديــد التـوتـر بـسـبب
عمل قمت به مـؤخراً ولكن
لـديك مـشـاريع جـديـدة يف
ط ــريقهــا إلــى الـنجــاح فال
تقـلق .واحـ ـ ــذر م ــن بع ــض
املــم ـ ـ ــارس ـ ـ ــات اخل ـ ـ ــاطــئ ـ ـ ــة
لألصدقاء.
رقم احلظ10/
يوم السعد/االثنني

ـف ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة عـ ـمـل تـعـ ـ ـ ــرض
علـيك حتقـق من خاللهـا
فـوائـد مـاديــة مهمـة كـنت
ت ـت ـطـلع إلــيهـ ـ ــا .هــن ـ ــالـك
رسـالـة حتـمل لـك أخبـاراً
س ـ ـ ــارة انــتـ ــظ ـ ـ ــره ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذا
ـ
األسبوع.
رقم احلظ1/
يوم السعد/اجلمعة

بعـض الـشــائعــات الـتي
تـسـمعهـا ال أســاس لهـا
مـن ال ــصح ـ ــة ولـكــنه ـ ــا
تـخـلـق لــك امل ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــاكـل
الع ــائلـيـ ــة .تغلـب عل ــى
كــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ــن خــالل
إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارك ع ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
املواصلة.
رقم احلظ12/

 -1للـتفــسيــر  -طــريق ــة آمنــة
غيـر وعـرة ال ســدود عليهـا وال
عوائق.
 -2طائر عصفور.
 -3بحر  -محارب.
 -4حيوان مفترس.
 -5ستـون دقيقة  -التي جتمع
احليّات.
 -6مطربة عربية.
 -7االسـم الـث ــانــي لكـيـمـي ــائـي
سـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــري درس الـغـ ـ ـ ـ ــدد
الـتنــاسـليــة نــال جــائــزة نــوبل
عام 1938.
 -8تق ــدم خ ـصـي ـص ـ ـاً يف شه ــر
رمضان.
 -9والدات.
 -10ربنا  -دولة أفريقية.
 -11مـس ــرحيــة لـسـميــر غــامن
وشيرين.
 -12أحدثه.

بني قوسني

االحلان وااليقاع رشطان لنجاح االوبريت

انـفـلـــــــــــــونـــــــــــــزا الـــــــطـــــيـــــــــــــور

الكلامت املتقاطعة
9

عازف الكمان ..صبري خليل عوض

:

تـتعــرض إلــى مــراقـبــة
دقيقـة من رؤسـاتك يف
الـعـ ـمـل  .حتـ ـمـل ردود
فـعل ال ــطـ ـ ــرف االخـ ـ ــر
ب ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب االخـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــاء
الفـ ــادحـ ــة الـتـي قـمـت
بها .
رقم احلظ2/
يوم السعد/اخلميس

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20ت االول

21ت اول 20ت الثاني

21ت ثاني 20ك االول

21ك اول 20ك الثاني

21ك الثاني 20شباط

21شباط 20اذار

أحـد معارفـك قد يـسبب
لـك إزعـ ـ ــاج ـ ـ ـاً ع ـ ـ ــائل ـي ـ ـ ـاً
تـ ـ ــدارك األمـ ـ ــر م ـبـكـ ـ ــراً.
أوقـات عصيبة ستعيشها
مـع احلـ ـبـ ـي ــب ،تـ ـ ـ ــواصـل
معه بشكل أكثـر شفافية
منذ البداية.
رقم احلظ8/
يوم السعد/السبت

علـ ـ ــى الـ ـ ــرغــم م ــن بع ــض
العـ ــراقــيل وال ــضغـ ــوطـ ــات
فـ ــأنـت تـنـتـقل مـن عــملـك
إل ــى درجـ ــة أعلـ ــى تق ــدي ــراً
جله ـ ــودك ح ـ ــاول ال ـتـغلــب
علــى التفــاصيل الـصغيـرة
التي حتد من وضعك.
رقم احلظ6/
يوم السعد/اخلميس

متـضـي أوق ــاتـ ـاً طـيـب ــة مع
صديق عاد مـن السفر بعد
طـول غياب ال داعي للتردد
يف عالق ـ ــة حــب ج ـ ــدي ـ ــدة،
ألنـه ـ ـ ــا ت ـ ـضـعـك يف احملـك
ومت ـضـي بـك إلـ ــى شـ ــاطـئ
األمان.
رقم احلظ7/
يوم السعد/األحد

أج ـ ــواء بهــيج ـ ــة يف العــمل
ولكـن الــبحـث عـن امل ــال ال
يعـني الـتخـلي عـن املبــادئ
جتـ ــري أم ـ ــورك الع ـ ــائلـيـ ــة
عـل ـ ـ ـ ــى خ ــي ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــرام.
ووضعـك الــنفـ ـسـي يـ ــؤشـ ــر
جت ـ ـ ـ ـ ــاوزك لــكـ ــثـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن
اإلنكسارات.
رقم احلظ4/
يوم السعد/الثالثاء

تـع ــيـ ـ ــش قـ ــص ـ ـ ــة ح ــب م ــن
طـرف واحد وهـذا ال يكفي
كـي تكــون سـعيــداً أعمــالك
امله ـنــيـ ـ ــة مـ ـ ــزدهـ ـ ــرة وهـ ـ ــذا
ب ـ ـس ـبــب مـ ــس ـ ــاع ـ ــدة أح ـ ــد
األصــدقــاء .ثـبـت عالقـتك
مـعـه وأب ـ ـ ـ ــدأ الـ ـبـح ــث ع ــن
مسار جديد.
رقم احلظ9/
يوم السعد/اجلمعة

تـ ـتـ ـ ـ ــاح لــك الـفـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة
إلظــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ــك
ومـهـ ـ ـ ـ ــارتــك يف الـعـ ـمـل.
انــته ـ ــز هـ ـ ــذه الف ـ ــرص ـ ــة
ألنك ســتك ـســب الكـثـي ــر
من املـال وتكـون يف وضع
أفضل.
رقم احلظ5/
يوم السعد/األربعاء

طفل يف السابعة من العمر بعد أن
ك ــان أدخل امل ـسـتــشف ــى إث ــر ظه ــور
أعـ ــراض وبـ ــاء إنـفلـ ــونـ ــزا ال ـطـيـ ــور
عليه.
من جانـبها قـالت منـظمة األغـذية
والــزارعــة الـت ــابع ــة لألمم املـتحــدة
(ف ــاو) إن ال ــوب ــاء يف آسـي ــا لـم تـتـم
ال ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــرة عل ــيه ،ح ـي ــث ظه ـ ــرت
حاالت جـديدة لإلصابة بالفيروس
امل ـ ـس ـب ــب لل ـمـ ـ ــرض يف ك ـم ـبـ ـ ــوديـ ـ ــا
والـ ـصــني وإنـ ـ ــدون ـيـ ـ ـس ـيـ ـ ــا والوس.
ودعـت فـ ــاو يف بـيـ ــان إلـ ــى "تـ ــوخـي
احلذر نظرا السـتمرار املرض" رغم
إبــادة  80مليـون دجـاجـة ،معـظمهـا
يف فيـتنـام وتــايلنـد حـيث قـتلت كل
منهما  30مليون دجاجة.
وانتشـر يف كل من باكستان وتايوان
نـوع أخف حـدة مـن فيـروس املـرض
ال ميكـنه االنـتق ــال إل ــى اإلن ـس ــان.
ك ـم ـ ـ ــا ظه ـ ـ ــرت ساللـ ـ ــة أخـ ـ ــرى مــن
الفيروس ال تنتقل إلـى اإلنسان يف
ثالث واليــات أمـيــركـي ــة .ويف بكـني
قالـت وكالـة أنبـاء الصني اجلـديدة
(شـينخـوا) يف شهـر شبـاط إن وزارة
الـ ــزراعـ ــة أك ـ ــدت ظهـ ــور إنـفلـ ــونـ ــزا
الــطيــور يف شـنغهــاي املــركــز امل ــالي
للــبالد ويف م ـ ــدي ـن ـ ــة ت ـي ـ ــاجنــني يف
شمال البالد بالقـرب من العاصمة
بكني .كمـا أكدت ظهـور ست حاالت
يف إقلـيـم يـ ــون ـ ــان بجـنـ ــوب غـ ــربـي
الـبالد وإقلـيم غــوانــدونغ بـجن ــوبي
الصني.
وللـتحــذيــر مـن هــذا املــرض ،حــذر
أط ـب ـ ــاء ص ـي ـن ـي ـ ــون مــن مخ ـ ــاط ـ ــر
انـتقــال م ــرض إنفلــونــزا الــدجــاج
املتفـشي يف جزيـرة هونغ كـونغ إلى
اإلنـســان .مــذك ــرين أن املــرض قـتل
ستـة أشخاص عـام  1997وأوضحوا
أن الوباء لم يصـل إلى البشر حتى
اآلن .إال أنـهم شــددوا علــى أهـميــة
توحيد اجلهود حملاربته.

أثـمــرت جهــود اجلـمعـيــة املـلكـيــة
الـبــريـطــانـي ــة للـمحــافـظ ــة علــى
ال ـطـيـ ــور احملـ ــاف ـظ ـ ــة علـ ــى نـ ــوع
ي ـ ـس ـمـ ـ ــى ال ـ ــسلـ ـ ــوى ي ــتخـ ـ ــذ مــن
األراضــي الع ـ ـش ـب ـي ـ ــة اخلـ ـض ـ ــراء
مكانا ملعيشته.
وأظهر مـسح أجري العام احلالي
أن عــدد هــذا الـنــوع مـن الـطـيــور
ازداد هـذا العـام إلـى  1670طـائـرا
أي مبــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار  %28ع ـ ــن الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
املـ ـ ـ ــاض ــي ،وه ــي زيـ ـ ـ ــادة كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرة
بــاملقــارنــة مع عــام  1993عـنــدمــا
عثـر علــى  470منه فقـط واعتبـر
مهددا باالنقراض.
وقــال مــدي ــر اجلمـعيــة سـتيــوارت
هــودس ــون يف بيــان له إن الــزيــادة
يف عدد طـيور الـسلوى هـذا العام
يدل على أن األبحاث التي قامت
بهــا اجلمعيـة من أجل احملـافظـة
على الطائر قد آتت أكلها.

وبــالــرغـم من أن الــزيــادة يف عــدد
الـسلـوى تعـتبـر ظـاهـرة مـشجعـة
فـإن معظم هـذه الطيور املـهاجرة
كـ ـ ــان ــت محـ ـ ــاصـ ـ ــرة يف م ـن ـ ـ ــاطق
محـدودة يف سكوتلندا بينما بقي
الـ ـ ـب ـعـ ـ ـ ــض اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزر
البريطانية.
ويعـتبـر هـذا النـوع واحـدا من 17
نـوعـا من الـطيـور يـتم احملــافظـة
علـيه ــا يف أوروب ــا ألنه ــا تـتع ــرض
لـالنـق ـ ـ ــراض يف األم ـ ـ ــاك ــن الـ ـت ــي
تصل إليها .فهي ترحل إلى شرق
أفــريقيـا يف فـصل الـشتـاء وتعـود
إلـ ــى أوروبـ ــا يف أب ـ ــريل /نـيـ ـسـ ــان
ومايو /أيار من كل سنة.
ومما يـزيد من صـعوبة احملـافظة
علـى السـلوى بـقاؤه مـختفيـا عن
األنظـار فال يـستـطيع املـراقب له
مالحـظتـه إال عنــدمــا يغـني ذكــر
هذا الطائر.

عني إلكرتونية دليل للمكفوفني يف الطريق
أعلن علمـاء أنهم اخترعـوا "عينا
إلكـترونيـة" توضـع بشكل يتـناسب
مع الـنظـارات ميـكنهـا أن تـسـاعـد
الكفيف على عبور الشارع بأمان.
فقـ ــد طـ ــور بـ ــاحـثـ ــون مـن مـعهـ ــد
كيــوتــو لـلتـكنــولــوجيــا يف اليــابــان
نظـامـا يـستخـدم كـاميـرا وحـاسبـا
آلـي ــا لـلكــشف عـن م ــواقع مم ــرات
املـشــاة وعــرضهــا فـضـال عن ألــوان
اإلشارات الضوئية.
وقـ ـ ــال أحـ ـ ــد امل ـ ـشـ ـ ــاركــني يف هـ ـ ــذا
التطويـر هو البـروفسور تـدايوشي
شيومـا يف تصريح له "إن الكاميرا
سـت ـ ــوضـع عل ـ ــى مـ ـسـت ـ ــوى العـني
وتتـصل بحــاسب آلـي صغيـر جـدا
يعـمـل علـ ــى تـ ــوصــيل املـعلـ ــومـ ــات

مـستخدمـا نظامـا صوتيـا وكذلك
إع ـط ــاء األوام ــر واملـعل ــوم ــات مـن
خالل مـكبـر صــوت صغيـر يــوضع
بالقرب من األذن".
وحـسب االخـتبـارات الـتي أجــريت
علـى هـذا الـنظـام مت الـتمكـن من
الـكشف عن مـواقع العبـور مبعدل
 194مــن  196م ـ ــرة .ويف ح ـ ــال ـتــني
فقـط أخـطــأ النـظـام حـيث أظهـر
أنه لـيست هنـاك أماكن لـلعبور يف
الوقت الـذي كان يوجـد فيه مكان
للعبور.
ويف الوقت الـراهن يعكـف العلماء
علـى دراسة الطريقـة املثلى لدمج
ه ــذا اجلهــاز يف نـظــارات ت ـســاعــد
الكفيف على اختيار مالبسه.

كمبيوتر وانترنيت

ارسع طريقة لتطوير موقعك عىل شبكة االنرتنت
مبعــرفــة ب ـسـيـطــة ج ــدا بلغــة html
ت ـ ـ ـ ـس ـ ـتـ ـ ـط ـ ـيـع تـ ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم مـ ـ ـ ـ ــوقـعــك
علــياإلنـتــرنـيـت فهـن ــاك العــديــد مـن
البرامج اجلاهـزة التي تساعدك على
ذلك ومنها برنامج HTML Kit
فه ــذا ب ــرنـ ــامج يحـت ــوي عل ــى كل م ــا
ميكـن أن حتـتــاج إلـيه مـن وظ ــائف أو
ادوات لـت ـطـ ــويـ ــر مـ ــوقـع علـ ــى درجـ ــة
عالية من اجلودة والتقنية من خالل
الوظائف املتعددة واملتقدمة املوجودة
بالبرنامج والتي منها :
 -1الـبرنـامج يـترك لـك حريـة كتـابة
املـعل ــوم ــات الـتـي ت ــري ــده ــا ثـم تق ــوم
بتحـويلهـا الي االكـواد اخلـاصـة يلغـة
htmlوبـذلك لن تـضطـر إلي كتـابـة
أوامـ ــر هـ ــذه الـلغـ ــة بــنفـ ـسـك وميـكـن

اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـصـ ـ ـ ــور والـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم ال ــي
الـ ـصـفح ـ ـ ــات وال ــتحـكــم الـكـ ـ ـ ــامل يف
تـصمـيمهـا وطـريقــة وضع املعلـومـات
داخـلهـ ــا كـ ــام تـ ــوجـ ــد جـمــيع األدوات
لـلـ ـ ـتـحـ ـك ـ ــم يف اش ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــال احل ـ ـ ـ ـ ـ ــروف
واحجـامها والـوانها كـما ان البـرنامج
به وظيفـة املـدقق اإلمالئـي واملصحح
اللغ ــوي مل ــراجع ــة م ــا تق ــوم بكـت ــابـته
ولـعـل مـ ــن اف ـ ـ ـضـل ممـ ــيـ ـ ـ ـ ــزات هـ ـ ـ ـ ــذا
الـب ـ ــرن ـ ــامـج انه ميـكــنه الــتع ـ ــامـل مه
حـ ــروف اللغـ ــة الع ــربـي ــة فـت ـسـتـطـيع
ت ـط ــوي ــر صـفح ــات م ــوقـعك ب ــالـلغ ــة
الع ـ ــرب ـي ـ ــة ك ـم ـ ــا ميـكــن اس ــتخـ ـ ــدامه
لتصميم الصفحات التي تتفاعل مع
امل ـ ـســتخ ـ ــدم مــثل الـ ـصـفح ـ ــات ال ـتــي
حتتـوي علـى قــوائم يقـوم املــستخـدم
مبلـئهـ ــا عل ــى ال ـشــبك ــة والـتــي تك ــون

مكـتــوب ــة بلغــات أخــرى مـثل Perlأو
 ASPكـم ــا ميكـن اسـتخ ــدامه ايـضــا
لتصميم الصفحات بلغة اجلافا
وبعد النـتهاء من تصـميم اي صفحة
من املمـكن مشـاهدة نـسخة جتـريبـية
منها حتـى تستطيع تعـديل االخطاء
واكـتـ ـش ـ ــافه ـ ــا كـم ـ ــا ت ـ ــوج ـ ــد وظــيف ـ ــة
مل ـس ــاع ــدتـك عل ــى حتـمـيـل صفح ــات
مــوقـعك وهـي عـملـيــة uploadإلـي
احلـاسب اخلـادم الـذي يـسـتقبل هـذه
الصفحات لتكـون متاحة علـيالشبكة
وهـ ــذا املـ ــوقع ملـ ــزيـ ــد مـن املـعلـ ــومـ ــات
وحتميل البرنامج
http://www.chami.com/
html-kit/help/screen.html

الغـبـ ــاء!! وحتـ ــدي ـ ــداً الغـبـ ــاء يف الـ ــسلـ ــوك ،أو
الـسلـوك الـغبي ،هـذا الـوجـود اجلـلف املتكـاثـر
يف الـبـيـ ــوت ممـتـ ــداً إلـ ــى اجل ـ ــامع ـ ــات ،املعــمق
بـكلـمـ ــات الـتـ ــوجــيه بـني أعـمـ ــدة ال ـصـحفـيـني
ووصـايـا اآلبــاء واألمهــات ،كثــرة األلم يف رؤيـة
الـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــر م ـنـه ورائحـ ـ ــة اآلســن م ــن القـ ـ ــادم
بنـوايـاه ،يحيـطنـا ثـم شيئـاً فـشيئـاً يـتغلغل يف
أبعـادنــا اليــوميـة ولكـننـا نــذهب التهـام اآلخـر
ون ـ ــدعــي علــيه ت ـ ــورطه ل ـ ــوح ـ ــده به ـ ــذا ال ـ ــداء
الفــاجع بعــد أن ننـســى أنه فـينــا جمـيع ـاً ولــو
بنـسب مختلفة وكـما قال الكـاتب واملفكر علي
حـ ــرب "ال يــتقـ ــدم إال مـن يــتعـ ــامل مـع نف ــسه
بـ ــوصـفه األقـل تقـ ــدم ـ ـاً" وعلــيه ال يــنجـ ــو مـن
السلـوك املتـدني إال مـن يرى نـفسه ذاهبـاً إلى
السلـوك األرقى ،أي إن خالصنـا أوالً يف تنقية
دواخلنــا وتطـويـر أفكـارنـا وحتـويلهـا إلـى لغـة
سلوكية منتجة.
قال لي أحدهم :أنـا أعجب كيف يصبح أحدنا
عصبياً ويرتفع صوته التفه األسباب.
قلت له :حقاً كيف؟
ولكن هذا الصديق عندما اختلف مع أحدهم
فإن أول شيء فعله أنه شتم أباه ونسبه!.
قلـت له :م ــا ذنب األب؟ رمبــا كــان أب ـاً صــاحل ـاً
ورجالً طيباً.
حــدق بـي بــألـم ثـم ق ــال :نعـم .أن الـظلـمــة يف
داخلنا.
تـ ــرى مـ ــا ال ـ ــذي يحـ ــدث االن يف الـ ـشـ ــوارع .يف
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــالت .يف ال ـع ـ ـ ـ ـمــل يف ال ـعــالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـ
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة؟ كــيف يـن ـظـ ــر الـنـ ــاس عـ ــامـ ــة
واملتخـصصـون مـنهم إلـى هـذه اآلفــة النــاميـة
بـني الـصــدور لـتعــزلـنــا عـن أسـبــاب احلـضــارة
والتحضر.
يق ــول امل ــواطـن (عـب ــد األمـي ــر عـبـ ــد الك ــاظـم
داغـر) دائماً تشغلني عبارة (باتيوشكوف) هذا
الك ــاتـب ال ــروسـي الــضخـم عـن ــدم ــا ق ــال (أنـت
سـافـو وأنـا فــاوون ..ذلك أمـر مــر ..ولكـن أكبـر
م ـصـ ــائـبـي إنـك جتـهلـني الــبحـ ــر) .أنـ ــا ان ـظـ ــر
للـ ــسل ـ ــوك عل ـ ــى أس ـ ــاس أنه ال ـن ـت ـ ــاج األبه ـ ــى
لإلن ـس ــان عـب ــر الـعقل .ف ــامل ــرأة ذات ال ــسل ــوك
اجللف كـتلــة مـن األذى مت ـشـي علــى قــدمـني.

وهـذا السلـوك يبدأ عـندي من املفـردة .املفردة
بوابـة احملبة وال شيء سـواها يأخـذ روحي إلى
حيث الضوء واللون.
أنـ ــا ال اسـت ـطـيـع عل ـ ــى اإلطالق أن اسـتـ ــوعـب
ام ــرأة تلـتــذ ب ـسـمــاع املـتـم ــوسقـني اجلــدد مـن
الـناطـني كاالراجـوزات .هذه كـارثة يف إحـساس
املرأة ومفـسدة ألنوثتـها ،برغم إنهـا مواصفات
تـشـمل الــرجل أيـض ـاً .هـل تتــذكــر (بــرالـسـكي
ايف ــان ايلـيـتــش) بــطل رواي ــة (قـص ــة الـيـم ــة)
للـكـ ــاتــب الفـ ــذ (دسـت ـ ــويفـ ـسـكـي)؟ كـ ــأنـي أرى
انحـط ــاطه أمــامـي ب ـسـبـب ضـعف إرادته الـتـي
قادته إلى سلوك متدنٍ ينم عن غباء.
أم ــا امل ــواطـن ــة (ه ــدى جـب ــر مجـي ـس ــر) ف ــإنه ــا
تتحــدث بفـصـاحــة وألم عـن الغبــاء يف سلـوك
الرجل إذ تقول:
مـاذا يعني لـديك هـذا املشهـد؟ رجل يف سـيارة
"كـوستـر" يجلس خلف الـسائق ويحـدث زميله
الــذي يجلـس إلـى جــانبه وعـينـاه إلــى اخللف
يـنظـر يف وجه امـرأة متعـاليـة شـامخـة جتـلس
ق ــرب الـب ــاب :ه ــذا مــتخـلف .الـيــس كـ ــذلك؟.
والرجل الـذي يسمع املـرأة كلمـات نابيـة وهما
يف الـشــارع؟ هــذا مـنحــرف أخـالقيـ ـاً .ثم كـيف
نصف رجـاالً يسـافرون مـن بغداد إلـى البـصرة
بحـافلـة تقـطع الطـريق بـوقـت يصل إلـى سبع
سـاعات وهم هـادئون يف مقـاعدهم ،ولكـن عند
ال ـن ـ ــزول  -ال ـ ــذي ال ي ــصل وقــته إل ـ ــى خ ـم ــس
دقائق .يتـدافعون وقد يختلفون ويتسببون يف
مشكلة؟
إن الـ ـش ـ ــارع مقـي ـ ــاس ألخالق الـنـ ــاس .س ـ ــائق
الـسـيــارة وهــو يـسـتخــدم املـنـبه بـشـكل مقــرف
ويـتج ــاوز اإلش ــارة الـض ــوئـي ــة .ال ـس ــابل ــة عل ــى
الــرصـيف وهـم يتــركــون جـســر عبــور املـشــاة أو
مـنـ ــاطق العـب ــور ويعـب ــرون مــن أي مك ــان مـثل
القـطيع .الـراكب وهـو يتحـدث بصـوت مـرتفع
مخجل .ومـثل هــذا الكـثيــر .ويح ــزننـي أنه ال
يــشمـل األميـني فقـط وإمن ــا هنــاك مـتعـلمــون
وج ــامعـيـ ــون يقع ــون يف مـطـب ه ــذا ال ــسل ــوك
امل ــتخـلف .أمـ ـ ــا علــم ال ــنفـ ــس فـ ـ ــإنه اف ـت ـ ــرض
ال ــسل ــوك نـت ــاج الـعقل وه ــو مقـي ــاس ال ــذك ــاء
والفطنة عن الغباء والتلعثم.

اخلرضاوات املحلية
مديحة جليل البياتي

م ــن املـع ـ ـ ـ ــروف أن اخلـ ـ ـض ـ ـ ـ ــراوات
حتــتل أهـمـي ـ ــة كـبـي ـ ــرة يف غ ـ ــذاء
اإلن ـســان الحـتــوائهــا علــى املــواد
الـغـ ـ ـ ــذائـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــرئـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة وه ــي
الك ــارب ــوهـي ــدرات والـب ــروتـيـن ــات
والـدهون .كـما إنـها حتـتوي عـلى
عـدد من العنـاصـر املعـدنيـة وهي
تـسـتهلـك بطـرق عـديـدة طـازجـة
ومـطـبــوخــة أو مـصـنعــة ويــوجــد
الع ــدي ــد مـن أن ــواع اخلـض ــراوات
كمــا تـتع ــدد األصن ــاف ضمـن كل
نـ ـ ــوع م ــنهـ ـ ــا .وحت ــتل األص ـنـ ـ ــاف
احمللـيـ ــة أهـمـيـ ــة خـ ــاصـ ــة ن ـظـ ــراً
لتــأقلـمهــا مع الـظـروف الـبيـئيـة
ال ـس ــائ ــدة ول ــرغـبـ ــة الكـثـي ــر مـن
املـ ـ ـس ـتـهـلـكــني يف اس ـتـع ـم ـ ـ ــالـه ـ ـ ــا
وتـف ـ ـض ـيـلـه ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى األص ـن ـ ـ ــاف
األجـنـبـيـ ــة .وعل ــى سـبـيل املـث ــال
يـف ـ ـضـل امل ـ ـ ـسـ ـتـهـلــك الـعـ ـ ـ ــراق ــي
أصـنـ ــاف الـبـ ــامـيـ ــا والـبـ ــاذجنـ ــان
والـب ـطـيـخ احمللــي علـ ــى ن ـظـيـ ــره
األجـنـبـي .إال أن مم ــا ي ــؤسـف له
هـو اإلقبـال الـكبيـر من املـزارعني
علـى التـوسع يف زراعـة األصنـاف
األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــي يـ ـك ـلــف
اسـتـي ــراده ــا مـبـ ــالغ طـ ــائل ــة مـن
العــملـ ــة ال ــصعـبـ ــة إضـ ــافـ ــة إلـ ــى
حتكم بعض الشـركات املنتجة يف
تـ ــزويـ ــدنـ ــا بـ ــاألنـ ــواع والـكـمـيـ ــات
املطلوبة.
كـم ــا إن بعـض ال ـشــركــات تـصــدر
إل ـ ـي ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ــض اآلف ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـثـل
احل ـش ــرات واألم ــراض واألدغ ــال
الـتـي قـ ــد ال تـكـ ــون مـ ــوجـ ــودة يف
قطرنا.
وممـ ـ ــا يـلفــت ال ـنـ ـظـ ـ ــر إن زراعـ ـ ــة
األصنـاف احملليـة يف بعض أنـواع
اخلـضــراوات قــد انـتهـت تقــريـب ـاً
كـمـ ــا ح ــصل بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة ل ـصــنف
الـطماطـة احمللي وبعضهـا اآلخر
يف طــريقه إلــى االنــدثــار .ويعــود
ذلك لعــدم االنـتبــاه إلــى أهـميــة
األصناف احمللية يف الزراعة.
نـأخـذ اجلـزر مثالً فهـو محصـول
مهم من محـاصيل اخلضـر التي
ت ـن ـتـ ـ ـشـ ـ ــر زراع ــته ـ ـ ــا يف مخ ـتـلف
أنـح ـ ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ـ ــال ــم ويـع ـ ـ ـ ــد أح ـ ـ ـ ــد
محـ ــاصــيل اخل ـضـ ــر الـ ـشـتـ ــويـ ــة

املـهمــة يف العـراق .وهـو ذو قـيمـة
غ ــذائـي ــة ع ــالـي ــة حـيـث إن ج ــذره
املـتــضخـم (اجل ــزء ال ــذي ي ــؤكل)
غـنـي ب ــالكــاروتـني الــذي يـتحــول
داخـل جـ ـ ـ ـس ــم اإلنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ـ ــى
فـ ـيـ ـتـ ـ ـ ــام ــني ( ) Aالـ ـ ـ ــذي يـحـ ـتـل
أهـمـي ــة كـبـي ــرة حل ــاس ــة الـبـص ــر،
فــضالً عـن محـتـ ــواه الع ــالـي مـن
ه ـ ـ ــذا الف ـي ـتـ ـ ــامــني فـ ـ ــإن اجلـ ـ ــزر
يحتوي أيضاً على كمية معقولة
مـن فـيـت ــامـني ( ) B1وفـيـت ــامـني
( ) B2ك ـمـ ـ ــا إنـه يح ـت ـ ـ ــوي علـ ـ ــى
نـسبـة مـرتفعـة من الـسكـر عالوة
عـل ـ ـ ـ ــى احـ ـت ـ ـ ـ ــوائـه عـل ـ ـ ـ ــى بـع ـ ــض
العناصر املعدنية.
يوجـد الكثيـر من أصنـاف اجلزر

املـنتـشــرة زراعـتهــا يف العــالم ،إال
أن ب ـ ـضـع ـ ـ ــة أص ـن ـ ـ ــاف هــي ال ـتــي
تعـتبــر مـهمــة .إن عمـليــة تـقيـيم
األص ـنـ ـ ــاف جتـ ـ ــري بـ ـ ــاس ـت ـمـ ـ ــرار
واألصـن ــاف امل ــزروعـ ــة يف الع ــراق
هـي "ج ــزر أصف ــر" "ج ــزر أحـم ــر"
"جــزر بــرتق ــالي" وه ــذه األسنــاف
الثالثــة أكثــر انتـشـاراً ..وإن هـذه
األصـن ـ ــاف احمللـيـ ــة تـتـمـيـ ــز عـن
الـصنـف األجنـبي بـكبــر اجملمــوع
اخلضــري وحجم اجلـذور وكـميـة
احل ــاصل وارتفــاع مـحتــواه ــا من
السـكريـات .بينـما تفـوق الصنف
األجنـبي عليـها بـارتفـاع محـتوى
جــذوره مـن البـيتــاكــاروتني وهــذا
مـ ـتـ ـ ـ ـ ــوقـع ألن جـ ـ ـ ـ ــذور الـ ـ ـصـ ـنـف
األجنبـي ذات لون بـرتقالـي وهذا

يـ ـ ــرت ـبـ ــط مبح ـتـ ـ ــواهـ ـ ــا ،ب ـي ـن ـمـ ـ ــا
الـصـنف احمللـي األحمــر يحتـوي
علــى صبغــة االنثــوسيــانني الـتي
تعـطيه اللــون األحمـر .والـصنف
احمللــي األصفـ ـ ــر يح ـتـ ـ ــوي عل ـ ــى
صبغـة الــزانثـوفـيل التـي تكــسبه
اللون األصفر.
ونـ ـسـتـ ــدل مــن كل ه ـ ــذا علـ ــى أن
أصنــاف اجلــزر احملـليــة مـتفــوقــة
عل ــى الـصـنف األجـنـبـي يف ع ــدد
مـن ال ــصفـ ــات وهـ ــذا يـ ـسـتـ ــدعـي
االهـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــام بـه ـ ـ ـ ــذه األصـ ـن ـ ـ ـ ــاف
واحلفــاظ علـيه ــا من االنــدثــار..
وه ــذه األن ــواع مـن اجلـ ــزر حتف ــز
عل ـ ــى إج ـ ــراء دراس ـ ــات ممـ ـ ــاثل ـ ــة
لـتقـييـم األصنـاف احملـليـة بـغيـة
احملافظة عليها..

كـاريكاتري

