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ندالوي : لهذه األسباب توعّدني عبد الواحد بالشكوى عند الرئيس رسام الكاريكاتير علي ا

{ واشنطن (أ ف ب) - افـتتح في واشنـطن امس الثالثاء مـعرض لصور الـتقطـها الصـحافي األميـركي أوست تـايس اخملتطف في سـوريا منذ  2012 وذلك
عـرض الـذي يقـام في "نادي الـصحـافة ـقـرر أن يحـضر والـدا الصـحافـي حفل افـتتـاح ا نـاسبـة مـرور ست سنـوات على اخـتفـائه في ظـروف غامـضة. ومن ا
الوطني" ويضم صورا الـتقطها تـايس أثناء تغطـيته بدايات النـزاع في سوريا. وقالت مديـرة فرع منظمـة مراسلون بالد حدود في أمـيركا الشمـالية مارغو إيوين
عـرض سيكون متنقّالً بهدف تسليط الضوء على إنه (ألمر مهم حقاً أن يتمكّن الناس من رؤية عمل صحافيـ يخاطرون بحياتهم في مناطق النزاعات). وأضافت إن (ا

قضية الصحافي البالغ من العمر  37 عاما).
 وكانت الـسلـطات االمـيـركيـة رصدت في نـيسـان مكـافـأة قدرهـا ملـيون دوالر مـقابل أي مـعلـومـة من شأنـها أن تـتيح الـكشف عـن مكـان وجود تـايس وإعادته الى بـلده.
. وتقول عائلـة تايس إنها واثقة من انه على وتايس هو الصحافي االميـركي الوحيد اخملتطف في سـوريا التي اصبحت أحد أخطـر البلدان بالنسـبة للمراسل احلـربي
قيد احليـاة وقد أطلـقت في مناسـبات عديدة نـداءات الطالق سراحه. وتايس صـحافي مسـتقل عمل حلسـاب "ماكالتشي نـيوز" و"واشنـطن بوست" و قناة "سي بي إس"
ـا في ذلك وكالة فرانس بـرس و"بي بي سي" و"اسوشيتـد برس". و اختطافه في  14 آب  2012 قرب دمشق بعد ثالثـة أيام من عيد ميالده وغيرها من وسائل اإلعالم 

. الـ .31 وبعد اختفائه ظهر في فيديو معصوب العين محتجزا لدى مقاتل متطرف

رسالة واشنطن
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ـا داعبت الـطـبيـعـة القـروية لـطا
خـيـاالته ليـسـتهـلم مـنهـا أفـكاراً
لـرسـومـاتـه مـديـنـته الــكـبـيـرة (
مــنـــدلي) وأريــافــهــا كـــثــيــراً مــا
جتـســدت في لــوحــاته لــتــحـمل
ـاء أعــمــاله أشــكــال الــشــجــر وا
والـسمـاء الصافـية والـعصـافير.
رض غـيـر مرة لـتضـطر داهـمه ا
عـــائــلـــته الـى مــغـــادرة الــقـــريــة
والـــنـــزوح الى بـــغـــداد لـــيـــبــدأ

حكاية عشق جديدة.
كـــــانت فــــــيـــــروز تـالزمه فـي كل
أعماله لتأخذه الى عالم السحر
واألبــداع أســتــهــوته رســومـات
األطـفـال لـيتـفـرد في مـحـاكـاتهم
فضالً عن خطوطه الكاريكاتيرية
اجلـريـئـة الـتي أوقـعتـه في اكـثر
مـن مـــــــــأزق  حــــــــصـل رســــــــام
ـندالوي على الكـاريكـاتيـر علي ا
الـــــعــــــديـــــد مـن اجلـــــوائــــــز في
مــهـرجـانــات عـربـيــة واوربـيـة ..
وقـد ألـتــقـته ( الــزمـان ) في هـذا
احلــــوار لـــلــــحـــديـث عن أســـرار
مــشــواره الـفــني ومــوضــوعـات

أخرى.
ـوهبـتك وعـشقك { مـتى أحسـست 

للرسم ?
ـبــكـرة كـانت - مــنـذ الـطــفـولــة ا
تـدهـشني أشـكال الـتـماثـيل التي
يصنعـها اخي االكبر من الط

يصور فـيهـا الراقصـ واالبقار
ـاعــز الـتي كــانت تــزخـر بــهـا وا
قـريتـنـا الـصـغـيـرة.  وكـان يـعود
مــحـمالً بـاجلــوائـز في مـعـارض
االعـمــال الـفـنـيـة الـسـنـويـة الـتي
تـنــظــمـهــا الــتـربــيــة في مـدارس
مــديــنــتي ( مــنــدلي ). ولم اكــمل
الــــــــــصـف االول مـن دراســــــــــتي
االبـتدائـيـة حـتى داهـمـني مرض
خـــطـــيـــر اســـتـــدعـى نـــقـــلي الى
العاصمـة بغداد وبعد أن شفيت
ـــــرض شــــــلل مــــــنه اصــــــبـت 

االطفال.
وقـد أستجابت عـائلتي لـنصيحة
الطبـيب بترك الـقرية واألنـتقال
ـــديـــنــــة في بـــغـــداد. وقـــد الى ا
ـهــرجـان وجــدت بـغــداد اشــبه 
مـدهش او حلم سـوريالي فألول
ــــلــــونــــة مـــــرة ارى االضــــواء ا
وادخـل الـسـيـنــمـات وأطـلع عـلى

اجملالت وكتب األطفال.
{ وماحكايتك مع رسوم األطفال ?
ـ ال اعــرف اي ســحــر شــدني الى
مــجالت وكــتـب االطــفـال فــكــنت
انسى نـفسي وانـا اطالع انـواعاً
مــــنــــهــــا لـــــســــاعــــات  واخــــلق
شخـصيات جـديدة من خيالي ثم
ارسـمهـا على االوراق واجلدران
ـدرسة كرسام. فـذاع صيتي في ا
ولـم اتــوقف عــنـــد هــذا احلــد بل
قــــررت ان تـــكــــون لي مـــجــــلـــتي
اخلـــاصــة فـــاعـــددت الــقـــصص

واحلـكـايــات وجـمـعت الـطـرائف
والـتـسـالي وجــعـلت لـهـا غالفـاً
واســمـــاً خــاصــاً بـــهــا وصــارت
مــــوضـع اعــــجــــاب اصــــدقــــائي
واعــجــاب مــعــد بــرنــامج خــاص
لالطــفــال قــدمـنـي في تــلــفــزيـون
بـــــغــــداد وهـــــكــــذا بـــــدأت اولى

خطواتي الكون رسام اطفال.
{ هـل لــديـك فــكـــرة عن انـــطــبـــاعــات

اجلمهور عن رسومك? 
- في السابق وانا ارسم لالطفال
كـانت تـردني رسـائل من جـمـهور
االطـفـال من قـراء اجملـلـة وحـدث
ان قــام قـــسم الـــبـــحــوث فـــيـــهــا
بـاسـتــفـتـاء وكــانت ردود الـفـعل
ايـجابيـة ومشجعـة جداً  فصرت
ـــهـــنـــدس الــــتـــقي الـــطـــبـــيب وا
والــــصـــحـــفـي  واســـمع مــــنـــهم
عــبـارات الـعــرفـان والـشــكـر عـلى
دور رسـومي في تطـوير ملـكاتهم
االبـــداعــــيــــة وكــــان لالعــــجـــاب
بـرسـومي دور في انـقـاذي من أن
اكـون حطـباً في مـحرقـة احلروب
حالـيـاً صفـحـتي على في الـعـراق
الـفـيس لهـا مـعجـبـ باالالف من
مختلف انـحاء العالم يتواصلون
ويــتــفـاعــلــون مع رســومي الــتي

انشرها بشكل متواصل. 
{ مـا سر مـصـاحبـة فـيروز لك خالل

الرسم?
- كانت اذاعـة بغـداد ومنـذ عقود
تخـصص فـترة صـباحـيـة يومـية

ندالوي يعرض احد رسوماته علي ا
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بابل تضيّف 20 فوتوغرافياً بسباق للجمال والبراءة

عـــلى أرواح شـــهــداء الـــعــراق (ان
هــذه احملـافــظـة والــطـفــولـة فــيـهـا
بادرات تسـتحق مـنّا كل الـدعم وا
ــعـاني احلــقـيــقـيـة الـتـي جتـسـد ا
لــلـثــقــافــة وتـؤكــد في الــوقت ذاته
اهــمـــيـــة الـــتالقح الـــثـــقــافـي بــ
ؤسـسـات الرسـمـية ومـؤسـسات ا
ــدني كـــرافــد مــهم في اجملــتـــمع ا
احلـياة الـثـقـافيـة الـبابـلـية في ظل
إنفـتاح دار ثقـافة االطـفال على كل
االنـــشــطـــة الــثـــقــافـــيــة واالدبـــيــة
والــفــنـــيــة) داعـــيــاً الى (ضــرورة
شترك ثمر وا استمرار التـعاون ا
ــقــبل مع اجلــمــعــيــة الــعــراقــيـة ا
للـتصـوير في هـذا اجملال).وتـغنت
الطـفـلـتـان نـور وزينـب فؤاد خالل
احلـــفل بـــحب الـــعـــراقي من خالل
. وفـي ختـام احلفل وزّع قـصيـدت
ـديــر الـعـام لـدار ثــقـافـة االطـفـال ا
صـوّرين اخلمـسة اجلوائـز عـلى ا
الـفـائزيـن بأفـضـل صورة وشـاركه
في تـوزيـعهـا شيـخ اخلطـاط في

بابل حسام الشاله.
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بعـدمـا ظل مـعرض الـطـفـولة في
بابل حـبيس االدراج طوال ثالثة
أبـصـر الـنـور اخـيراً ودب اشهـر
فــيه نـبض احلــيـاة لــتـظل احالم
الــطــفـــولــة تـــتــســلق الـــهــامــات
وتـداعب اخملـيـالت وتهـدهـد لـكل
مـــاهـــو جـــمــــيل ات من أجل  أن
تستعيد الطفولة - بدأب العطاء
عهود وفـيض النمـاء - بريقهـا ا
ـــنـــشـــود  ومن هـــنــا وغــدهـــا ا
جــاءت اســـتـــجــابـــة دار ثــقـــافــة
االطـفـال بـدعـمه لـيـصـطف نـتـاج
خـمسـ عـدسـة تدافـعت بـخـبرة
اصحابها من اجل أن تبث االمل
واحلـــيـــاة وتـــرسـم مالمح عـــالم
الـطـفــولـة الـغــضـة بـرؤى وحس
صـوري بـتـقـنيـات ابـدعـتـهـا اياد
مـحتـرفـة في فن التـصويـر لتـبدا
حكـايـة سـباق اجلـمـال والـبراءة
وهي تــســعى لـــلــظــفــر بــالــفــوز
بـافــضل صـورة مـن جـهــة ولـفت

االنــــــتــــــبــــــاه الـى ضــــــرورة دعم
الطـفولة ورعايتهـا واالهتمام بها
كـمـطــلب حـتـمـي من جـهـة أخـرى
إنـطالقـاً مـن كـون الـصـورة اسرع
الـوسـائـل واعـظـمـهـا وصـوالً الى
ـتلقي وحتريـك سواكن اجملتمع ا
واقـترابهـا من واقعه وجتـسيدها

له ولتطلعاته .
÷dF  ÕU²² «

واشار بـيان تلـقته (الزمان) امس
ـــديــر الـــعـــام لــدار ثـــقـــافــة ان (ا
االطــفـــال عــلي عــويـــد الــعــبــادي
افــــــتـــــتـح مــــــعـــــرض الــــــصـــــور
الــفـوتــوغـرافــيـة الــطـفــولـة جــنـة
احلـيــاة  في بـابل والــذي اقـامـته
الــدار بـالــتــعــاون مع اجلــمــعــيـة
الـعراقيـة للـتصـوير في احملـافظة
عـــلى قــــاعـــة مـــؤســــســـة ابـــجـــد
الثـقافـية). وقـال رئيس فـرع بابل
بـاجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة لـلـتـصـوير
ســهــيل الــعــجــيــلي (ان مــعــرض
الــطــفــولــة جـــنــة احلــيــاة حــظي
ـشـاركة  20 مـصـوراً ومـصورة

من مـــحـــافــظـــتي بـــابل وكـــربالء
لــرسم االبــتــسـامــة ومالمح االمل
وجتــاذبــات واقع الــطــفــولــة و
اختـيار  50صـورة من قبل جلـنة
ؤلفة من الـفرز وجلنـة التحكـيم ا
عـماد مـصطـفى اخلفـاجي رئيـساً
وعضـوية كل من ذو الـفقـار زهير

طيري وخضر السلطاني). ا
ومـــنــحت  جلـــنــة الــتــحـــكــيم في
اجلمـعـيـة العـراقـيـة للـتـصـوير –
فــــــرع بــــــابـل اجلــــــائــــــزة االولى
لـــلــفـــوتـــوغــرافـي عــبـــد الـــعــالي
االشــتـــري واجلـــائــزة الـــثــانـــيــة
لـلـمصـور عبـد الـرزاق نعـمة داود
وحـــصل حـــيــدر االشـــتـــري عــلى
اجلــائــزة الــثــالـثــة امــا اجلــائـزة
الـتقـديريـة فتم مـنحـها الى حـيدر
خــلــيل احلــيــدري فــيــمـا مُــنــحت
جائـزة جلـنة الـتـحكـيم الى حـليم

كر الكرعاوي.
وقــال الـعــبــادي في احلــفل الـذي
ــنـاســبــة واســتـهل اقــيم بــهــذه ا
بـالـوقوف لـقـراءة سورة الـفـاحتة

الغـاني فـيـروز وكـان الـراديـو هو
اجلهاز االكثر حضوراً واستعماالً
في قــريـــتــنــا لــهـــذا كــانت تــلــون
صـباحـات ايامنـا بانـغام صـوتها
وبـكــلــمـات اغــانــيـهــا الــتي كـانت
تـدعــو الى احملـبــة والــعـمل وحب

- بـورتـريه كـاريـكـاتيـري لـلـشـاعر
العـراقي الراحل عـبد الـرزاق عبد
الـــواحـــد نــشـــرتــهـــا في جـــريــدة
ربد الشعري بحضور مهرجان ا
الـكثـيـر من الـشعـراء الـعـرب وقد
انزعج عبد الـواحد وهدد وقتها (
مـنـتـصف الـثـمـانـيـنـات من الـقرن
ـاضي) بــأيـصـال الــشـكـوى الى ا

. الرئيس شخصياً
وقـد طــلب الـبــعض مـني ان اتـرك
الـعــراق فـوراً لــلــنـجــاة بـجــلـدي
ـواجـهـة فـذهـبت ولــكـني قـررت ا
ــنــزل الــذي يــقــيم فــيه الــيه في ا
ناسـبة كان الشاعر الشـعراء وبا
عـــبــد الـــرزاق مــديـــر دار ثــقـــافــة
االطـفـال الــذي كـنت مـوظــفـا فـيه
. وكـان معـجـباً بـرسـوماتي كـثـيراً
وقـد حملـته وهـو يـحـاول الـدخـول
ـصـعـد فـلـحـقت به فـصـرنا الى ا
ـــصـــعـــد. تـــطـــلع الي مـــعـــا في ا
منـدهـشـاً في الـبـدايـة ثم غرق في
ـاذا يـا  : الـضـحك وقـال مــعـاتـبـاً
ـوقف وبـانـها عـلي! فـشـرحت له ا
مجـرد رسمـة كـاريكـاتيـر فنـيـــــــة
لـم اقـــــــــصـــــــــد مـن وراءهـــــــــا أي

اســـــــاءة.
{ مـــا تــقـــيــيــمـك لــلــكـــاريــكــاتـــيــر في

الصحافة العراقية ? 
- كـان لـلـكــاريـكـاتــيـر في الـعـراق
مجالت عـديدة مـتخـصصة واول
صـــحــيـــفـــة ســاخـــرة صــدرت في
العراق باسم (حبزبوز) في العهد

لـكي في عام 1931 ثم توالت ا
صــحف ومـجـالت اخـرى مــنـهـا
الــقــنـديـل والــقــرنــدل وكــنـاس
تـفرج الشـوارع والفـكاهـة وا
وسـاهم في الـرسم لـهـا عدد من
كـبـار فـنـاني الـعـراق الى جانب
رســـــامي الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــر
ــتـخــصـصــ كـفــائق حـسن ا

وجواد سليم. 
{ هل تــــعـــــتــــقــــد بـــــان الــــدراســــة
ــيــة ضــروريــة لــلــفــنــان ام االكـــاد

تعطي االفضلية للموهبة? 
ـوهـبـة تـأتي اوالً لـكن البـد - ا
عارف مـن الدراسة الكـتسـاب ا
والـتقنيـات واالساليب وجتارب
الــفـــنــانـــ عــبـــر االطالع عــلى
جتــــاربـــــهم بــــدون الــــدراســــة
ــوهـبــة الــفــنــيـة اذا تــتــحــول ا
اسـتـمـر صـاحـبهـا الى نـوع من
االنـتــاج الـفــني الـبــدائي وهـو
نـوع مـن الـتـعـبـيـرات الـشـكـلـيـة
الـفــنـيــة كـمــا في حـالــة رسـوم
االطـــفــال او رســـوم اجملـــانــ

وهي انقى تعبـير شكلي للكائن
البشري باعتقادي

{ هل لديك مشروع مستقبلي? 
- بالـتأكـيد وهـو ما اعـمل على
حتـقيـقه االن واخر عـلى طريق
االجنــــاز حــــالــــيــــا مــــنــــهــــمك
بتحضير اكثر من كتاب للطبع
واجنــــــاز اعــــــمـــــال مــــــعـــــرض

بورتريه.

ى عـشقي احليـاة. وكـبذرة حب 
ـرور الـزمن لـصــوتـهـا الـرخـيم
فـــــاصـــــبـــــحـت وحـــــتى الـــــيـــــوم
تــصـــاحـــبــنـي في اوقـــات الــرسم
الطويـلة ويتـسلل جرس صـوتها
ـائــيــة الـتي الــنــدي مع االلــوان ا

الون بها رسومي
{ مـــا الــذي جـــذبك الى مـــطــبـــوعــات

االطفال ?
- مـطـبوعـات االطفـال هي شـجرة
الـــفـــاصـــولــيـــاء الـــســـحــريـــة في
احلـكاية الـشهيـرة التي تـسلقـتها
في طــفــولــتي فـــاوصــلــتــني الى
عــــنــــان فــــضــــاء ســـحــــر الــــرسم
ــعــرفــة وابـــقــتــني هــنــاك في وا
فــردوســهــا فـصــرت اقــتــطف من
فــاكـــهــتــهــا الــســـحــريــة رســومــا
طبـوعات االطفـال اخملتلـفة بنهم

العاشق.
ــعــتـادة عــنــدمـا { مــا هي طــقـوسك ا

ترسم ? 
- لــيــست لــدي طــقــوس مــعــيــنـة
ولـكـني افـضل ان ارسم في الـلـيل

واسمع موسيقى او غناء.
{ من هـــــو الــــرســــام الـــــذي جتــــذبك

رسومه? 
- جتـــذبــني رســـوم الـــعـــديــد من
الـفـنــانـ كـالـبــلـحـيــكي فـولـون
والـــعــــراقـي ضـــيــــاء الــــعـــزاوي
واالرجـنتيـني مورديلـلو واخرين

ال حتضرني اسماءهم.
شاكل?  { رسمة سببت لك ا ندالوي يخطط امام حاسوبه علي ا

جانب من فعاليات معرض الطفولة


