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زياد مسعود 

االحـظ صـبــاحــاً هــذه االيــام
زيـادة جـوالت سـواق التـاكـسي
يف بـغــــــــداد حـــتــــــــى يـحــــصـل
الــواحــد مـنهـم علــى )كــروة(،
ذلـك ان الـكـثـيــــر مـن الـنــــاس
الذين اعـتادوا التجـوال على هـدى أو غير
ـــــوا جــمـع )مهــمــــــاتهــم( هـــــدى قـــــد فــــضل
التسـويقية سويـة خالل االسبوع واخلروج
من الــدار مــرة أو مـــرتني الجنــاز املـطلــوب
ـــــــــى وفـق ســــيـــــــــاســـــــــة تـقـلــــيـل مــــنـهــــم عـل
ــــــاسفـــــة أو ـــــوات الــن )مـــصـــــادفــــــات( العــب
الـــرصـــاصـــات الـطـــائــشـــة الـتـي تهـب هـنـــا

وهناك من مجاميع  شتى.
ذلك كـله اضعـف من حــركــة  الـســابلــة يف
الـكثيـر مـن الشـوارع وبـالتــالي زاد من اذى
ســــائقـي الـتــــاكـــسـي  الــــذيـن يـتــــربــصــــون
بــالـــوقفـني علــى رؤوس الــشــوارع ويــدقــون

ـــــاتهـــم( )هــــورن
تـــنـــبـــيـهـــــــا ملـــن
يــــــــــــــــــرغــــــب يف
الــــــــــــــــركـــــــــــــــــوب
بــجــــــــــــــــدوى أو

دون جدوى.
وقـــــــــد حـــــــــدث
ــــا يف مــــراراً وان
ــــى طــــريقـي ال
مـقـــــــر عـــمـلـــي
ـــــــاحـــــــاً ان صـــب
ــــد ـــــوقف عــن ات
رأس شــــــــــــــــــــارع
فـــرعـي العـبـــر
ــــى اجلــــانــب ال
االخـر ليتـولى
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق
التـاكسي املرور
بـــي وبـغـــيـــــــري
لــيهــــدئــــوا مـن

سرعـة سيـرهم و)ليـنعشـوا( اجلو بـالعزف
ـــــى )الهــــورن( مــــراراً تــنــبــيهــــا واغــــراء عل
بــــالــــركــــوب، وكـنـت وال ازال انـتــظــــر خلــــو
الــشـــارع الـــرئـيــس مـن حـــركـــة  الــسـيـــارات
العبـر  الـى اجلهـة االخـرى مـائالً بـوجهي
الـى جهة أخـرى غير جهـة سائق التـاكسي
ـــــشــكـل عـــمـلـــي انـــي ال ارغـــب الوضـح لـه ب
بـــالــصعــــود معه وانـــا اسـبل يـــدي خــشـيـــة

حركة غير مقصودة.
صبـاح االمـس حـدث امـر غــريب وهــو اني
كنت واقفاً يف املكـان الذي اعتـدت الوقوف
فيه العبـر الى اجلهـة االخرى من الـشارع
وانـــا ارقب ســـواق التــاكــسي الـــذين ميــرون
مـتـبـــاطـئـني وجـــدت ان حـككــت انفـي دون
قصـد فتوقف احـد سواق التـاكسـي امامي
مباشرة وكـاد يصطدم به سـائق )كيا( لوال
انه تالفـى ذلـك منحـرفــاً، ووسط دهـشـتي
قـال الـسـائق: "تـفضـل اخي" فقـلت له "مـا
ـــــور فقـــط" فقــــال ـــــد العــب ــــا اري األمــــر? ان
غــــاضـبــــاً" ملــــاذا اشــــرت بـيــــدك اذن? تـلعـب
علينا?" ومضى مسرعاً ساخطاً وانا احك
انفـي للمــرة الثــانيــة منـدهـشــاً حتـى هـذه

اللحظة.
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الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد/ محمد راضي

عمودي 

إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

حّكة االنف ..
وسواق التاكيس

.1 عـكـــــس العــــــدوانــي )م(. عــــــاصــمــــــة
اوربية )م(.

.2 نادي رياضي اسباني. اود )م(.
.3 فارغان )م(. حرف مكرر. هم )م(.

.4 عكس خير. من احلشرات.
.5 احد الشهور )م(. عكس استقبال.

.6 سـهـل )م(. نــــصـف )ارنـــب(. وحـــــــدة
قياس مسافة.

.7 عكس خسارة. مساهمة )م(.

.8 مشى. نادي رياضي اسباني.
.9 ترحل. القمر.

.10 نــــادي ريــــاضـي ايــطــــالـي. مــــاركــــة
سيارات )م(.

.11 يــتــــشـجع ويـــصــبـــــر )م(. ضــمــيـــــر
متصل.

ـــــــــات الـعـــــــــراق. ـــــــســــمــــي .12 احـــــــــدى ت
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.7 للتخير. عاصمة عربية. غطاء.
.8 نادي رياضي انكليزي )م(. للنداء.

.9 اداة استثناء. مادة مطهرة )م(.
.10 حيـوان ضخم. اشهـر شاعـر عربـي على

مر الزمن.
.11 مصائب )م(. يروني.

.12 بلــــد افـــــريقـي )م(. قــــائــــد الــــسفـيـنــــة.

.1 نادي رياضي انكليزي.
.2 يــبعــث  الـــــرســــــائل )م(. مــن اســمـــــاء اهلل

احلسنى )م(.
.3 والدي. ميالن.

.4 استفسر منهم+ حرف. عسكري.
.5 امن )مبعثرة(. احدى الوزارات )م(.
.6 احلصان بصيغة اجلمع )م(. خوف.

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

ال تـتمـاد كـثيــرا يف تعـاطـيك مع املـسـؤولـني فقـد ال يـروق
لـهم ذلـك. خالف مع احــد االصــدقــاء سـيكــون الـسـبب يف
تـــــأزمه. قـلقـك الـــــدائــم لــن يـــــزيـــــد االمـــــور اال تـعقــيـــــدا. 

تـقوم بنـشاطـات مضـاعفة فال تفـوت اية فـرصة لـلكسب اذ
ان الـنجاح املهني يعنيـك بقدر ما يعنيـك احلب. عاطفياً،

اصبر فاالحالم ال تتحقق بكبسة زر. 

 احلـظ إلــى جــانـبك يف هــذه الـفتــرة و سـتحـظــى بفــرص
للقـيام بلقـاءات عديـدة التي ستكـون مفيـدة للتعـارف إلى

األشخاص املناسبني. 

يقــــول املـثـل: )قل لـي مــن تعــــاشـــــر اقل لـك مـن انــت( فال
تتـســاءل عـن االسبــاب الـتي اضــرت بــسمـعتـك بل تخلـص
فورا من اصحاب السوء. عاطفيا، اجواء دافئة تعيشها مع

احلبيب. 

شفـافيتـك آمر مميـز و نادر فحـافظ عليهـا. تشعـر أن شياً
ـــــــــــــــــــــدأ يــــــــتـــغــــــــيـــــــــــــــــــــر فــــــــبــــــــي حــــــــيـــــــــــــــــــــاتـــــك.  ـمـــــــــــــــــــــا ب ـ ـ ـ

فكر مـليا واعترف باخـطائك فاالعتراف بـاخلطأ فضيلة.
عــاطفيـا، حـاول ان تفـصل بني امـورك املهـنيـة والعــائليـة،
امـا يف مـا يـتعلق بــاحلبـيب فــانت مـدرك متـامـا اهـتمـامه
واسـتعـــداده للــوقــوف الــى جــانـبك.                               

ستــستـقبل هـذا الـشهـر بــابتـسـامـة عــريضـة . فــستـشعـر
بـــالهـــدوء و حتـــاط بـــاحلـب. علــيك أن تـتجـنـب مــشـــاكل

الغيرة بحيث صداقاتك ستنعم بجو من التفهم. 

أعد تنظيـم أشغالك واستعمل املنـطق واالحترام للذات و
لآلخـــريـن يف تعـــاملـك معهـم ، تـنـتقـــد تـصـــرفـــات بعـض
األشخــاص يف العـمل و تـعيــد النـظــر يف أسلــوب تعــاملك
مع اآلخرين . االستقـرار سيكون لك يف اجملال العاطفي.

تلتقي بأنـاس جدد وقد تقع يف احلـب بدون تخطيط ، و
لكـن احـــذر مـن أحـــد األصـــدقـــاء الـــذي قـــد يــسـبــب لك
املشــاكل مع احلب اجلـديـد ، جنـاح علـى الـصعيـد املهـني
قــد يغيــر مجــرى حيــاتك ، مفـاجــأة من أحـد األقـارب . 

 تـوقع عقـداً مـربحـاً مع شـريك جـديـر بــالثقـة. عــاطفيـاً،
احلبيب ينتظر منك لفتة صغيرة عودته عليها وانقطعت

عنها مؤخراً فال تتأخر يف االقدام على خطوتك . 

 قد تـتعرض لـتجربـة غراميـة ما قـد تؤدي يف الـنهايـة الى
حـصــول اشكــال مع حـبيـبك احلـالـي. التخـطيـط للـسفـر
والرحيل يراودان افكارك. فـالسفر يفيدك وينسيك اآلالم
ـواخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  ـ ـ

راقب جيـدا ما يـدور حولك فقـد تكتشف حقـائق حيرتك
طويال هذه اآلونة. عاطفيا، يف احلب، الرجوع عن اخلطأ

مجموعة فضائل واالنكسار انتصار فماذا تنتظر? 

ذلك كله اضعف
من حركة  السابلة
يف الكثير من
الشوارع وبالتالي
زاد من اذى سائقي
التاكسي  الذين
يتربصون
بالواقفني على
رؤوس الشوارع
ويدقون
)هورناتهم(
تنبيها ملن يرغب
يف الركوب بجدوى
أو دون جدوى.

منـذ سـبعيـنيـات القـرن املــاضي جـاء
الــرســـام التـشـكيـلي ايــاد صــادق الــى
الـبصـرة لـينـضم الـى ســرب املبــدعني
كـوكـب حمــزة مطـربـاً ومـلحنــاً وعبـد
االميــر الــسمــاوي مـســـرحيــاً وكـــانت
الــبـــصـــــرة آنـــــذاك يف اوج ابــــــداعهـــــا،
وحتـت سـقف الغــربــة وجـــدت نفــسـي
ملـتـــصقـــــاً بهــــؤالء املـبــــدعـني، وكــــان
الـرســام والنحـات ايـاد صـادق يـنحت
اعـمــــاله ويــــرســمهــــا للـنــــاس الــــذيـن
سحقتهـم عجلة الدكتـاتورية .. وكان
أول مـــشــــاريـعه مـع القــــاص محـمــــد
خــضـيــــر يف عــمل مـــشـتــــرك اسـمــــاه
القــــاص محـمــــد خــضـيــــر )خـمـــســــة
وجـــــوه ســـــافـــــرة( وقـــــد نـــشـــــرت هـــــذه
التجـربـة املـشتـركـة يف مجلـة االفالم
العـــراقـيـــة عـــام 1977 وهـي نـصـــوص
وضـع لهــــا القــــاص محـمـــد خــضـيـــر
اسماء )وجـه عراقي( )وجه عـمومي(
)وجه كل يـــوم( )وجه فـطـــري( )وجه
احلـرب( وهو بـهذا كـأنه يتنـبأ بـوقوع
احلـرب حـيث يقـول بهـذا الـنص )انه
الوجه الشـامل.. زهرة بـني اجلماجم
وهيـاكل طـائـرات )ب52( انــا الصـبيـة
من سـايغون(. امـا الفنان ايـاد صادق
فقـد جـسـد هـذه الـنصـوص النـازحـة
مـن اعمــاق القــاص مـحمــد خــضيــر
الــــى لــــوحــــة انـــســــانـيــــة عـبــــرت عـن
الـنـصـــوص بـــذهـنـيـــة رســـام مـتــمكـن
ومـبــــدع فـكــــان لـكل نــص مـن وجــــوه
محـمــــد خــضـيــــر اخلـمـــســــة لــــوحــــة
حتــاكي مــأســاة ذلك الــوجه اخلــرايف

الذي خرج من روح القاص..

اجللــســـة الـصـبـــاحـيـــة الــشعـــريـــة يف
االحتــاد أو )االصبــوحــة( كمــا يـطلق

عليها االخرون.
أعمال الفنـان اياد صادق كانت عبارة
عن تـخطـيطـات وتـشـكيـالت تتحـرك
يف دائـرة الغربة ورحلة اإلنسان الذي
حتـــــاصـــــره االهـــــوال واملـــضــــــايقـــــات،
فـتحــولت مـن تكــوينــات تخـطيـطيــة
الـــــى الـــــواح ســـــود مـفجـــــوعــــــة، انهـــــا
الـنـمـطـيـــة الـتـي اراد لهـــا الفـنـــان ان
تكــون أكـثـــر تعـبـيــريــة وهـي جتــسـيــد
تلك املـشـاعـر االنـســانيــة التـي ظلت
معلقة يف فضاءات حتـكم بها الزمان
واملكــان والـفنــان ايــاد صـــادق اراد من
اعـمـــــاله الــتخــطـيــطـيــــة هــــذه الـتـي
جتـــــــــــاوزت االربـعــــني تـخــــــطــــيــــــطـــــــــــاً
بـحجـــــومــــــات صغــيـــــرة وهـــــذا انــــسق
اعـــمـــــــــالـه االخـــــــــرى انـه وضـع لـهـــــــــا
مقـــاســـات رمـــزيــــة لكـنهـــا يف الـــوقـت
نفـسه حتمل دالالت انسـانية عـميقة
وهذه إحـدى اخلصال التـي اعتمدها
الفــنــــــان يف جتــــــربـــته ، اذ اعــتــــــاد ان
يتـرك العمـاله ان يـنحصـر تقـييمهـا
من مـشاهدي رسـوماته وتخـطيطاته
ومـنحــوتـــاته لـتكــون قــريـبــة مـن هـم
الـــوطن وجــراحــاتـه وهي قـــريبـــة من
قلــبه وروحه ومــشـــاعـــره االنــســـانـيـــة
متـتلك تــأشيـرة الـدخــول حني وجـد
الـرســام والنحـات ايـاد صـادق الـسفـر
يف محـــطــــــات الغـــــربـــــة- لـكــن يــــظل
الـوطن همه  األكثـر التصـاقاً به النه

االغلى عنده.

ونـــتـــيـجـــــــــة الـــــظـلـــم واالضـــــطـهـــــــــاد
واملـالحقــــــة حـــمل الــــــوطـــن يف قلـــبه
وغــادر الــرســام والـنحــات ايــاد صــادق
الــى الغـربــة ويف عمـان اقــام معــرضه
الـــــذي كــتــب عــنه الــــشـــــاعـــــر حــــســب
الـــشــيخ جـعفــــر مــــوضــــوعــــاً عـنــــوانه
)احلـجــــــــر يـــتـلــــــــوى روحــــــــاً.. الــــــــروح
تتجـسد حجـراً( كما كتـب عنه وصور
اعـمــــاله يف الـــرسـم والــنحـت ســـامـي
الـنـصـــراوي حتـت عـنـــوان )فـضـــاءات

ملونة.. ونحت يف املرمر الوردي(.
امــا القــاص املغـتــرب احـمــد محـمــد
امني فقد كتـب عنه )شاعريـة فاجعة
وخــــراب جـمـيـل..( بعــــد ذلـك واصل
ايــــاد صــــادق رحلــــة الغــــربــــة لــيحــط
طـــائـــراً عـــراقـيـــاً مـفجـــوع الـقلـب يف
فـلنـدا حـيث يـقيـم االن منــذ سنـوات
طـــــوال يحــمل  الــــوطـن وجــــراحـــــاته
شـانه يف ذلك شـأن كل عـراقي هـاجـر
عن الــوطـن تخلـصـــاً من االضـطهــاد
واملالحقـة القسرية للـنظام السابق..
ثـم جـــاء الـــرســـام ايـــاد صـــادق لـيـــرى
الـــوطـن وجـــراحــــاته وهـــو  الــصـــابـــر
والـقـــــــوي واحلـــــــالــم بـحــيـــــــاة أكــثـــــــر
اسـتقــراراً وجمــاالً وهــذا احللـم ينــام
يف قلوب كل العـراقيني سوا اكـانوا يف
الــــــداخل أو اخلــــــارج، ويــــــوم االثــنــني
االول من ايــار عيــد  العمـال  العــاملي
اقــــــــــــــام مــعــــــــــــــرضــه الـــــــــــشــخــــــــصـــــي
لـلتخطيـطات يف قـاعة االحتـاد العام
لالدبـــاء والكـتـــاب يف العــراق لـيـتــرك
بـصمـات ابـداعـاته يتحـدث عنهـا زوار
معــرضه وقــد اختــار معــرضه يف يـوم
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غربة الفنان اياد صادق والرسم عىل اجلرح
عبد احلسني الغراوي

Michig أثبـتت دراســة حـــديثـــة من جــامعــة:
 ganيف  Ann Arborأن جلـــوس األطفـــال
مـا قبل سن املـدرسة أمـام التلـفاز ملـدة أكثـر من
ســـــاعــتــني يـــــومــيـــــاً يـجعـلهــم أكــثـــــر احــتــمـــــاال
لـيتعـرضـوا لـزيـادة الــوزن يف املسـتقبل .وقـد مت
مــسبقـاً إجـراء دراسـة حـول هـذا املـوضـوع لـكن
بالنـسبة لألطفال يف عمـر املدرسة ، إال أن هذه
الــدراســة تــركــزت علــى األطفــال قـبل دخــولـهم
املـــدرســـة.وقـــد قـــام اخلـبـــراء يف هـــذه الـــدراســـة
بـتقيـيم 1000 طفل يف أمـريكـا ، وقـد مت إجـراء
اســتــبــيــــــان لـألمهــــــات حــــــول عــــــادات وسلــــــوك
األطفـال بـالنـسبـة لـلتلفــاز خالل األسبـوع ويف
عــطلــــة نهـــايـــة األسـبـــوع ، كـمــــا مت تقـيـيـم وزن
وطــول هـــؤالء األطفــال يف عـمـــر الـ 36 شهــراً ،
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وأعيــد التقـييـم يف عمـر الـ 54 شهـرا .وجـد أنه
من بني الـ 1000 طـفل فقط الـثلث تقـريبـا هم
الــذين كـانــوا يجلـسـون أمـام الـتلفـاز ألقـل من
ســــاعـتـني يــــومـيــــاً ، أمــــا الـبــــاقــي فقــــد الحــظ
الـباحثـون أنهم كانـوا أكثر عـرضة لفـرط الوزن
يف التقـييم األول ، واحملـافظـة علـى هـذا الـوزن
الـــــزائـــــد يف الــتقـيـيـم الـتـــــالـي .كـمـــــا اكـتــــشف
البــاحثــون أن األطفــال الــذين كــانــوا يـطـيلــون
عـدد سـاعـات اجللـوس أمـام الـتلفــاز أكثــر ميال
لتحــصل عنــدهم املـشــاكل الـسلــوكيــة املتعـددة
ولــذا فــإن هــذه الــدراســة تــشيــر إلــى أهـميــة أن
ينـاقش األطبـاء مشكلـة التلفاز هـذه مع اآلباء
وذلـك خالل فحـص الــطفل الـــسلـيـم عـنـــدمـــا

يكون يف سن ما قبل املدرسة . 

التلفزيـــــــــون يسبــــب الســــمنة 
الطفــــال مـــا قبل السادســـة 

واشنطن /وكاالت

استراحة املدى


