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فن الكاريكاتير فسحة من حرية محاصرة بخطوط حمراء 
لكونه خربشة ناقدة على الجروح .. 

يتخطى  ب�سيط  تخطيطي  ر�سم  هو  الكاريكاتري  فن 
اإىل التفكري من خالل  حدود التعبري، ويدفع املتلقي 
اأو  ثقافية  اأو�ساعا  تنتقد  ومعربة  �ساخرة  خطوط 
الظلم  اأو تقاوم  اقت�سادية،  اأو  اجتماعية  اأو  �سيا�سية 
يف جميع اأ�سكاله، ومن خالل ب�ساطته يكون له تاأثري 
ا على  كبري، لأنه يعرب ب�سدق و�سفافية، ويبعث اأي�سً

الب�سمة وال�سحك والأمل اأحياًنا.
حياة  حفظ  يف  قيمتها  لها  غريزية  نزعة  ال�سحك 
الوحيد  الكائن  هو  فالإن�سان  واملجموعة،  الفرد 
الذي يعرف الفكاهة ويتفنن يف �سنع ال�سحك، ولقد 
واأمور  النزعة من �سحك تثريه مواقف  تطورت هذه 
عار�سة اإىل �سحك تثريه اأمور ومواقف مق�سودة، اأي 
معدة بق�سد، كان واحد منها فن الكاريكاتري ال�ساخر.

منه  الهدف  الهزيل،  كالتمثيل  الكاريكاتري  فن 
من  كثري  يف  بل  فقط،  والإ�سحاك  ال�سحك  هو  لي�س 
احلالت هو تقومي وتهذيب واإ�سالح ونقد، وذلك من 
خالل نقد اأ�سكال من القبح اأو النق�س اأو اخلروج عن 
النقد  املاألوف بداخل املجتمع، لكن ي�سرتط يف هذا 
يحقق  باخت�سار  فهو  الهجاء،  يجرح  كما  يجرح  األ 
فالكاريكاتري  ي�سحك'،  ما  البلية  '�رش  القائل  املثل 
وب�ساطته  �سهولته  يف  خطورته  وتكمن  خطري،  فن 
و�رشعة و�سوله اإىل عقل كل اإن�سان باختالف ثقافته 
النكتة  فاإذا كانت  الجتماعي،  اأو و�سعه  اأو وظيفته 
التي تنت�رش يف اأي جمتمع ذات انت�سار وا�سع، فاإن فن 
املكتوبة،  وامل�سورة  املمثلة  النكتة  هو  الكاريكاتري 
وهو لي�س من الفنون ال�سهل اإجادتها اأو تقليدها على 

اأي فرد.
 الأديب الرو�سي مك�سيم غوركي قال، 'فن الكاريكاتري 
ذو قيمة اجتماعية نافعة، يعك�س اأ�سياء خمتلفة غري 
لنا  يعك�س  ب�سيط،  وباأ�سلوب  لنا،  بو�سوح  منظورة 
اأنا�س  لت�رشفات  معينة  جديدة  واأمناًطا  وجوها 
يعي�سون بيننا، عدا عن الطرق امللتوية التي يخو�سها 
لأبطال  تكون  ما  عادة  والتي  الكاريكاتري،  فنان 
اأو وجوه ملواطنني  اأو روؤ�ساء  اأو ملر�سحني  معروفني 

غري راغبني باأن يكونوا اأبطاًل .
وهو  الت�سكيلي،  للفن  باراً  ابنًا  الكاريكاتري  يعترب 
اإي�سال الفكرة التي يريدها  من الفنون القادرة على 
ويق�سمه  كالما،  واأقلها  اخلطوط  باأب�سط  الر�سام 
ال�سيا�سي،  الكاريكاتري  اأنواع،  ثالثة  اإىل  املخت�سون 

والكاريكاتري الجتماعي، والكاريكاتري الريا�سي.
القرن  ع�رشينيات  اإىل  العراق  يف  بداياته  وتعود 
لبث  ما  لكنه  الرتكية،  بال�سحافة  متاأثرا  املا�سي 
يف  الهزلية  وال�سحف  املجالت  ظهور  مع  تطور  اأن 
"غازي"  الفنان  وا�ستهر  والأربعينيات،  الثالثينيات 
كاأول ر�سام يوؤ�س�س ملالمح كاريكاتري عراقي ن�سج 
الذهبي  ال�سبعينيات ع�رشه  و�سهدت  ال�ستينيات،  يف 
واجهة  حتتل  الآن  اإىل  زالت  ما  التي  الأ�سماء  مع 

ال�سحف واملجالت ومواقع الإنرتنت.

اإىل  نظرت  "لو   ، يا�رش  الرحيم  عبد  الر�سام  يقول 
العراقيني  الكاريكاترييني  من  الأول  اخلط  ر�سامي 
لوجدتهم جميعا من الت�سكيليني املميزين يف الر�سم، 

وبع�سهم اأ�سحاب جوائز عاملية".
اأف�سل  بني  من  واحداً  اختري  الذي  الفنان  وي�سيف 
الدويل  فين�سيا  العامل يف معر�س  فنانني يف  ع�رشة 
الإيطالية  البندقية  مدينة  يف  اأقيم  الذي  "بينايل" 
اأح�سن  اليوم  احلرية  هام�س  اأن  "ل�سك   2013 عام 
لكن  الد�ستور،  يف  عليه  ومن�سو�س  ال�سابق  من 
التابوات مل تزل متار�س �سغطها على الر�سام، لي�س 
خارجية  قوى  من  واإمنا  احلكومة  من  بال�رشورة 
التابوات  العراقي" هذه  الواقع  الآن يف  اأكرثها  وما 
احلمريي  خ�سري  املعروف  الكاريكاتريي  ي�سميها 
منها،  القرتاب  للر�سام  يجوز  ل  حمراء  "خطوطا 

العراق  يف  الكاريكاتري  ر�سامي  عدد  اإىل  نظرنا  ولو 
بعد  الواحدة،  اليد  اأ�سابع  يتجاوزون  ل  لوجدناهم 
واإذا  الت�سفية،  من  خوفا  كثرية  اأ�سماء  هاجرت  اأن 
الكاريكاتري  فاإن  املتاعب  مهنة  ال�سحافة  كانت 
املوؤثرين  الر�سامني  هنا  واأق�سد  فيها،  احلربة  راأ�س 
التي  املعروفة  الب�سمات  ذوي  ومن  املتلقي  يف 
توقيعه  ي�سع  مل  لو  حتى  منتجها  معرفة  باإمكانك 
اأ�ساليب  اإن هناك  الرحيم يا�رش،  عليها". ويقول عبد 
ولكل  مدر�سة،  ولي�س  العراق  يف  الكاريكاتري  لفن 
الر�سامني يعتمد على  اأ�سلوب ثمة ما ميّيزه، فبع�س 
�رشح "الواقعة الكاريكاتريية" لتقريبها اإىل امل�ساهد، 
فمقت�سد  اأنا  اأما  واحدة،  بجملة  يكتفي  وبع�سهم 
ر�سومي  ي�ساهد  ملن  التاأويل  تاركا  اللغة  يف  متاما 

ويف هذا الكثري من املتعة كما اأعتقد".

اأحاديثنا  "يف  يقول  حيث  اآخر  راأي  للحمريي 
عراقية  ومدر�سة  م�رشية  مدر�سة  نذكر  املتبادلة 
مبالغ  القول  هذا  اأن  احلقيقة  ولكن  لبنانية،  واأخرى 
ر�سامو  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  فعدا  كثريا  فيه 
الكاريكاتري يف م�رش يف الأربعينيات واخلم�سينيات 
وال�ستينيات والتي علمتنا الكثري ي�سعب احلديث عن 
مدر�سة هنا وهناك، واإذا كانت ثمة مدر�سة عربية يف 
الكاريكاتري فاإنها تاأخذ مالحمها من الو�سع العربي 

عموما".
الأركان  اأحد  "التعليق"  باأن  احلمريي  خ�سري  ويقر 
متتلك  اخلطوط  اأن  فكما  الكاريكاتري،  لفن  املهمة 
لديها  والتهكم  التعليق  لغة  فاإن  التعبريية  طاقتها 
ي�سريان  النمطني  فاإن  ولذلك  اأي�سا  الكبرية  طاقتها 
نف�سه،  الر�سام  قبل  من  ميار�سان  ما  وغالبا  معا، 

فلكل جماله الذي ميكن اأن يو�سل املغزى ب�سكل اأكرث 
ولد يف حمافظة  يا�رش  الرحيم  عبد  اأن  يذكر  بالغة. 
على  وح�سل   1951 عام  بغداد  جنوب  القاد�سية 
بغداد   - اجلميلة  الفنون  معهد  من  الدبلوم  �سهادة 
من  البكالوريو�س  �سهادة  على  وح�سل   1975 عام 
كلية الفنون اجلميلة بغداد-فرع الر�سم 1980 عمل 
يف جمال "اأدب الطفل" منذ 22 عامًا م�ست وي�سغل 

حاليًا من�سب معاون مدير عام دار ثقافة الأطفال.
بابل  حمافظة  يف  ولد  فقد  احلمريي  خ�سري  اأما 
جنوب بغداد عام 1955 ويحمل �سهادة املاج�ستري 
الكاريكاتري  ر�سم  يتعاطى  القت�سادية،  العلوم  يف 
ال�سحف  مع  التزاماته  لكرثة  وذلك  يومي  ب�سكل 
واملجالت وهذا ما جعله يلزم بيته من�سغال ما بني 

الر�سم والكومبيوتر.

إعداد ـ الجورنال 

 " اإلنسان المغترب 
البصرةبالموصل وأعالمها في بريطانيا "قرابين الظهيرة"عند إريك فروم"
املغرتب  »الإن�سان  كتاب  الثقافة  لق�سور  العامة  الهيئة  عن  حديًثا  �سدر 
كلمة  تعترب  الكتاب:  مقدمة  يف  جاء  حماد.  ح�سن  للدكتور  فروم«  اإريك  عند 
الغرتاب من اأكرث الكلمات تداوًل يف الكتابات التي تعالج م�سكالت املجتمع 
اأن جند كثرًيا من املفكرين  اأ�سبح من املاألوف لدينا الآن  املعا�رش، بل لقد 
املعا�رشين ي�سف الإن�سان املعا�رش باأنه اإن�سان مغرتب. ويعترب اإيريك فروم 
تلك  املعا�رش من خالل  الإن�سان  لأزمة  تعر�سوا  الذين  املفكرين  اأحد هوؤلء 
الغرتاب من  �ساهم يف جعل م�سطلح  قد  اأن فروم  القول  الق�سية، بل ميكن 
امل�سطلحات املاألوفة يف القرن الع�رشين. وق�سية الغرتاب من الق�سايا التي 
ت�سعنا للوهلة الأوىل وجًها لوجه اأمام الإن�سان فهي ق�سية الإن�سان، ولذلك 

فهي متثل الهم امل�سرتك لعديد من التخ�س�سات الإن�سانية.

 �سدرت عن من�سورات املتو�سط- اإيطاليا، رواية جديدة لكرمي كطافة وحملت 
عنوان “قرابني الظهرية”. يف هذه الرواية الغريبة يقوم كطافة، يف عراء يوليو 
البغدادي، من ت�سعينات القرن املا�سي، وحتت حرارة 55 درجة مئوية، بت�سيري 
للقيادة واملتابعة تراقبان خط �سري  الت�سميم. وفيها غرفتان  �ساحنة هجينة 
ال�ساحنة  �سري  خط  تتابع  البحار  خلف  والثانية  البلد  داخل  الأوىل  ال�ساحنة. 
عرب الأقمار ال�سناعية. اإ�سافة اإىل عامل ال�ساحنة -الذي �سهر يف اأتونه خم�سة 
وملحن  ابتدائية،  مدر�سة  ومعلم  طيور،  مربي  التنافر،  غاية  يف  تبدو  م�سائر 
مو�سيقي م�سهور يهرب من �سهرته ليبحث عن اأحلان اإلهية، وحكواتي جمنون، 
واإمام جامع ومقرئ قراآن- فاإنها ت�سكل عاملًا يتقاطع مع عامل ال�سوارع التي 

ت�سري فيها �ساحنة امل�سائر تلك.

ينظم املنتدى العراقي يف بريطانيا ورابطة الأكادمييني العراقيني – اململكة 
وذلك  اخلالدين،  اأعالمها  وبع�س  املو�سل  مبدينة  ثقافية  احتفائية  املتحدة 
و�ستفتتح  والن�سف.  ال�ساد�سة  ال�ساعة   ،2017  -  7  -  27 اخلمي�س  ي��وم 
وي�ساهم  مع�سوم،  فوؤاد  الدكتور  العراق  جمهورية  رئي�س  بكلمة  الحتفالية 
وهم  العراقيني.  وال�سعراء  والر�سامني  والأدباء  الباحثني  من  جمموعة  فيها 
الدكتور فاروق الراوي، الذي �سيتحدث عن اآثار املو�سل واأهميتها. و�سيتناول 
وعامليتها.  ن�ساأتها  حديد،  زه��ا  جتربة  منى  نعمان  املعماري  املهند�س 
�سليم  جواد  عن  �ساحي  لعيبي  في�سل  الت�سكيلي  الفنان  حما�رشة  و�ستكون 
مداخلة  ف�سيلقي  الهنداوي  الدكتور ح�سني  اأما  العراقي.  الت�سكيلي  الفن  عميد 

عن املو�سيقار جميل ب�سري وتدوين املو�سيقى العراقية.

تعترب �سنا�سيل الب�رشة من الآثار املتبقية من فرتة زمنية متثل تاريخ املدينة 
العراقية. وهذه الآثار جمتمعة يف منطقة واحدة. وت�سري امل�سادر التاريخية 
وتعني: حمل  نا�سني(  )�ساه  من  مركبة  فار�سية  �سنا�سيل  كلمة  اأ�سل  اأن  اإىل 

جلو�س ال�ساه الأعظم اأو خري املجال�س.
ويوجد هذا الطراز يف الب�رشة و بغداد وباقي املدن العراقية التي تختلف من 

حيث اأنواع مادة البناء.
وحتتوي ال�سنا�سيل – وتعرف يف بع�س البلدان بامل�رشفية – على �رشفات 
يدويا،  نقو�سها  ب�سناعة  ومتتاز  الأم��ام  اإىل  ناتئ  ب�سكل  مزخرفة  خ�سبية 
يف  بالزجاج  مطعمة  هند�سية  وبزخارف  عادة  باخل�سب  الربوز  هذا  ويكون 

ال�سبابيك اأو الأبواب يف حالت اأخرى.

االحتفاء جدلية شناشيلإصدارات

قراءة في كتاب

قارئ  ال�رش"  تاج  "اأمري  ال�سوداين  الكاتب  ُيدخل 
الروائي،  الإبداع  عملية  �سلب  اإىل  "طق�س"  روايته 
مدّر�سًا  عمل  �سهري  روائي  �سخ�سية  خالل  من 

للريا�سيات ثم ا�ستقال متفرغًا للكتابة.
يف  رحلة  من  الروائي  بعودة  الرواية  تبداأ 
احلكايات  من  الكثري  خمتزنًا  بالده  "ماليزيا" اإىل 
يف  توظيفها  وينوي  التقاها  التي  وال�سخ�سيات 
خالل  من  ال�رش"  "تاج  فيربز  جديد.  روائي  عمل 
يف  اخللق  عملية   - الرواية  راوي   - الكاتب  اأفكار 
الكتابة، وال�سعوبات التي تعرت�سها، وكيف ي�ستفيد 
الكاتب من ال�سخ�سيات الواقعية فيعاود خلقها يف 
يوّظف  وكيف  اإليها،  توابله  اإ�سافة  بعد  رواياته 
املدن التي يزورها والثقافات التي يتعرف عليها، 
بها، يف  ي�سمع  التي  اأو  معه  التي حتدث  واملواقف 

ن�سو�سه. 
غري اأن حما�سه ذلك ل يلبث اأن ي�سيع، اإذ يفاجاأ اأن 
روايته ال�سابقة امل�سّماة "اأمنيات اجلوع" ل تفارق 
راأ�سه، بل تطارده تداعياتها با�ستمرار. يروي بطل 
"اأمنيات  رواية  حكاية  وراويها  "طق�س"  رواية 
يف  واأجواءها  و�سخ�سياتها  وتفا�سيلها  اجلوع" 
ما ي�سبه رواية داخل رواية، م�سرياً اإىل الكيفية التي 

اختار بها ا�سم بطل الرواية.
بلغة  املتداخلتني  روايتيه  ال�رش"  "تاج  يكتب 
ب�سيطة، مكتظة بال�سخ�سيات التي يرد ذكر بع�سها 
يف ملحات �رشيعة �ساخرة، ويرد ذكر البع�س الآخر 
يف اأكرث من مو�سع، ويكون لها تاأثريها على �سري 

الأحداث. 
هو  الرواية،  يف  التحّول  نقطة  �سي�سّكل  ما  اأن  غري 
يف  ني�سان"  حمزة  "ني�سان  يدعى  �سخ�س  ظهور 
اأنه  ليخربه  اجلوع"،  "اأمنيات  رواية  حياة �ساحب 
م�ساب  هو  بل  فح�سب،  الرواية  بطل  ا�سم  ميتلك  ل 
حياة  مع  تتطابق  وحياته  اأي�سًا،  مثله  بالف�سام 
م�ساب  غري  اأنه  هو  الوحيد  والفرق  الرواية،  بطل 
بال�رشطان، لكنه يخ�سى حدوث ذلك يف الواقع كما 

حدث يف نهاية الرواية!
راأ�سه  يف  ينفجر  اللغز،  هذا  حّل  يف  الكاتب  يغرق 
الكثري من الأ�سئلة، يتحرى عن هذا ال�سخ�س، يتاأكد 
الدولة،  �سجالت  يف  ا�سمًا  ميتلك  واأنه  حقيقي،  اأنه 
وجريانًا  فيه  يقيم  مكانًا  وميتلك  هوية،  وبطاقة 
واأ�سدقاء، ولديه حبيبة تركته و�سافرت كما حدث 
يكره  �سيجعله  هذا  كل  كتبها.  التي  الرواية  يف 

روايته ويكره الورطة التي اأوقعته فيها.
موجودة  فال�سخ�سية  نفعًا،  يجدي  لن  ذلك  كل 
اأن  وعليه  ووزعت،  طبعت  قد  والرواية  وحقيقية، 

يكت�سف ال�رشد.

اقتباس
 

" ُق الأحباِب  "اإن الزماَن مفِرّ
 علي ابن ابي طالب  )عليه ال�سالم (

اآه، لو اأنك تبقى لالأبد كما 
اأنت الآن، لكن، اأيها احلبيب،
اإنك ل متلك نف�سك اإل مبقدار 

حياتك يف هذه الدنيا،
فعليك اأن تعد نف�سك لتواجه 

هذه النهاية املقبلة،
وتخلع �سكلك العذب على 

اإن�سان اآخر.
هكذا ينبغي لهذا احل�سن 

الذي حتمله فرتة من الزمن
األ ينتهي اأبدا

فتحيا بذلك مرة اأخرى، 
بعدما تفنى حياتك

عندما حتمل ذريتك اجلميلة 
�سكلك اجلميل.

من الذي يدع مثل هذا 
الكيان البديع يهوى اإىل 

الفناء،
بينما احلياة الزوجية 

ال�رشيفة ميكنها احلفاظ 
عليه �سد الثورات العا�سفة 

يف اأيام ال�ستاء

والغ�سب املجدب وبرودة 
املوت الأبدي؟

األ �سيء �سوى التبديد 
وال�سياع اأيها احلبيب 

الغايل
لقد كان لك اأب، فليكن لك 

ابن يناديك باملثل.

شكسبير

ترجمة الشاعر بدر توفيق

ثقافة 

سونيتما يجمع بين أيقونتي القرن العشرين "أينشتاين وبيكاسو" ؟!
على  مميزة  مرحلة  اأوروبا  يف  النه�سة  ع�رش 
علمية  اأعمال  فيها  ظهرت  العاملي  ال�سعيد 
النبوغ  تر�سخ  خالدة  وفنية  واأدبية  وفكرية 
هذه  اأنتجته  ما  وخري  تاريخه.  مر  على  الب�رشي 
تلك  الدوام بني  �سيكون على  اأعمال  املرحلة من 

الأعمال التي حتدد الطريق العام للح�سارة.
املكان  بيكا�سو.  “اأين�ستاين،  كتاب  ي�ستح�رش 
الفو�سى” للكاتب  ين�رش  الذي  واجلمال  والزمان 
اثنان  عندها  توقف  حمطاٍت  ميللر  اآي.  اآرثر 
هذا  مثل  ففي  �سيء،  كل  لهما  التاريخ  خّلد  ممن 
ال�سهر يوليو وحتديًدا يف عام 1907 اأبدع الفنان 
ال�ساحة  تكن  مل  لوحًة  بيكا�سو  بابلو  الإ�سباين 
الباري�سية على الأقل م�ستعدًة  اأو  العاملية  الفنية 
على  التكعيبي  فّنه  فيها  ج�ّسد  وقد  ل�ستقبالها، 
هيئة خم�س �سيدات حتمل كل واحدٍة منهن وجًها 
له دللت وتعابري خمتلفة. ويف العام الذي يليه 
ال�سهري  حتليله  بوانكاريه  طرح  حني   1908 اأي 
الريا�سي،  البتكار  حقيقة  عن  بال�سوؤال  للذات 
التفكري  هو  “ما  الأهم  الت�ساوؤل  اأين�ستاين  طرح 

على وجه الدقة؟”.
يف مقاربة مثرية بني متناق�سني، وقف الفيل�سوف 
واحدة  م�سافٍة  بعد  على  ميللر  اآي.  اآرثر  والكاتب 
من  اأين�ستاين  األربت  الأ�سهر  الفيزياء  عامل  بني 
بيكا�سو من  بابلو  الكبري  الإ�سباين  والفنان  جهة 
يدعو  الذي  الكتاب  بهذا  لنا  ليخرج  اأخرى،  جهة 
عنوانه للده�سة، اأما حمتواه فيحمل ُبعًدا حتليلّيا 
النظرية  �ساحب  بحجم  قامتني  لتاريخ  و�رشًدا 

الن�سبية، و�ساحب “اآن�سات اآفنيون”.

اأين�ستاين وبابلو  “األربت  اإن  الكاتب بالقول  يبداأ 
من  اأجيال  وملهَمي  العبقرية  رمَزي  بيكا�سو 
الع�رشين.  القرن  اأيقونتا  هما  والعلماء،  الفنانني 
هو  احلديث  والفن  اأين�ستاين،  هو  احلديث  العلم 

بيكا�سو”.
الكتاب  هذا  على  يداه  تقع  اإن  ما  القارئ  اإن 
املميز، يبداأ بت�سفح اأوراقه املثقلة بكٍم هائل من 
التفا�سيل التي ل يعرفها الكثري، حتى يبداأ رحلًة 
يعود فيها اإىل الوراء ويكت�سف ما جرى يف حياة 

اأين�ستاين وبيكا�سو من اأحداث فارقة.
يخال معظمنا اأن النجاح الذي و�سل اإليه بيكا�سو 
وحٍظ  متوالية  وفر�ٍس  ممهدة  طريٍق  عرب  كان 
وقد  ذلك.  عك�س  لنا  يبني  التاريخ  ولكن  وافر، 
اأن حياة بيكا�سو مل تكن  اأو�سح ميللر يف كتابه 
تنقالته  م�ستعر�سا  كلوحاته،  جميلًة  بال�رشورة 
اإ�سبانيا وباري�س، ووقوعه حتت  املتعبة ما بني 
وطاأة الفقر، ثم الف�سل يف حتقيق ا�ستقرار عاطفي، 
و�سخرية اأ�سدقائه من جراأته على ر�سم �سيٍء غري 
ماألوف كلوحة الآن�سات التي ا�سطر اإىل اإخفائها 
ل�سنوات، قبل اأن يعيد اإخراجها لتحظى باإعجاب 

الأ�سدقاء ذواتهم.
و�سعف  النطق،  يف  تاأخره  فاإّن  اأين�ستاين  اأما 
ذاكرته الذي برز يف املرحلة الثانوية بالتحديد، 
ثم  الوقت،  لبع�س  رافقته  التي  الدينية  والنزعة 
املراحل  من  ذلك  وغري  املو�سيقى  لتعلم  الجتاه 
مل  ذلك  كّل  بها،  املرور  من  له  بد  ل  كان  التي 
مينعه من الو�سول اإىل معهد بوليتكنك للعلوم يف 

�سوي�رشا ومن �سطوع جنمه كنابغة يف الفيزياء.
النف�س  عامل  يقول  -كما  املتناظرة  ال�سرَي  اإن 
القرن  مطلع  يف  فرويد-  �سيغموند  الأ�سهر 

النظري منذ  الع�رشين -وهي فرتة نبوغ منقطعة 
املناخ  لكت�ساف  و�سيلة  هي  النه�سة-  ع�رش 
الفكري، وخري ما اأنتجته هذه املرحلة من اأعمال 
التي حتدد  الدوام بني تلك الأعمال  �سيكون على 
الن�سبية  النظرية  اإن  للح�سارة.  العامة  الطريق 
ولوحة الآن�سات تثمالن ا�ستجابة �سخ�سني على 
تباعدهما اجلغرايف والثقايف للتغريات ال�رشيعة 

التي اكت�سحت اأوروبا مثل موجٍة عارمة.

اآي. ميللر القارئ  اآرثر  يف طّيات كتابه، ي�سحب 
مبعرًثا  فيها  اجلمال  كان  واأزمنة  اأماكن  اإىل 
بفو�سوية متاًما كما هو احلال يف مر�سم الفنان، 
تلّخ�س  ولرمبا  بالعلوم،  املولعني  دفاتر  يف  اأو 
�سفحات  اآخر  يف  املو�سوعتان  ال�سورتان 
ال�سورة  والتاأمل:  البحث  نتاج عقوٍد من  الكتاب 
الأوىل كانت من موؤمتر �سولفي املنعقد يف اأكتوبر 
1911 ويظهر فيها اأين�ستاين حماًطا بنخبة من 
ومدام  بوانكاريه  منهم  الفيزياء،  اأ�ساتذة  اأبرز 

كوري.
مت  بيكا�سو  �سخ�سية  فهي  الثانية  ال�سورة  اأما 
التقاطها يف وقٍت ما بني عامي 1914 و1916 
باأعمال  حماطا  مر�سمه  يف  جال�ًسا  فيها  ويظهر 
على  ال�سم�س  �سعاع  ويطّل  مكتملة،  غري  فنّية 
الفنان وكاأنه ي�سّلط ال�سوء باملعنى احلريف على 

الإبداع حني يتج�ّسد رجاًل.
املكان  بيكا�سو-  “اأين�ستاين،  كتاب  اأن  نذكر 
والزمان واجلمال الذي ين�رش الفو�سى” قد �سدر 
لهيئة  التابع  املعارف  نقل  م�رشوع  عن  موؤخرا 
البحرين للثقافة والآثار، برتجمة عارف حديفة 

ومراجعة منري الطيباوي.

بغداد_ متابعة


