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بعد تحوالت كثيرة: هل تمكن األدب العراقي من ترسيخ 
تقاليد ثقافية أم مازالت العشوائية مسيطرة عليه ؟

 يرى الكثري من النقاد والباحثني العراقيني اأن الأدب 
العراقي ما زال اأدب حلظة، مبعنى اأنه ي�ؤ�س�س للحظته 
وي�ؤثثها يف حماولة منه لتفهم ما يعي�سه، ف�ساًل عن 
الأدب الذي يتحدث عن اللحظة ذاتها، اإن كان مدحًا، 
ذّمًا؛ وه� جزء من  اأو  التعب�ي،  اأو ما يعرف بالأدب 
اأدب املعار�سة.. وهكذا مّرت على الأدب العراقي حقب 
وعق�د ط�يلة وه� يتنقل من مرحلة اإىل اأخرى، بدون 
اأن يك�ن هناك امتداد وا�سح ملا ينتجه من جهة، ومن 
اأدبية  ملعايري  ت�ؤ�س�س  ثقافية  تقاليد  يبني  اأن  دون 
اللحظات  هذه  بعد  ملا  ومعرفيًا  ثقافيًا  جّ�اً  تخلق 
ذلك  على  �س�اهدنا  ورمبا  الأدب.  هذا  بها  ميّر  التي 
كثرية، ابتداًء من املعارك التي بداأت منذ خم�سينيات 
مروراً  واحلداثيني،  الكال�سيكيني  بني  املا�سي  القرن 
التي  والثمانينيات،  وال�سبعينيات  بال�ستينيات 
العراقي  الأدب  انق�سام  يف  وا�سح  ب�سكل  اأ�سهمت 
عام  بعد  ما  وحتى  معار�سة،  واأدب  �سلطة  اأدب  اإىل 
الأدباء  من  الكثري  انق�سم  الي�م،  اإىل  و�س�ًل   2003
اأو  خمتلفة،  بطرائق  احلالية  للتجربة  مادحني  بني 
مبتعدين عن الهم ال�سيا�سي والجتماعي باحثني عن 
والق�سة  ال�سعر  يف  جنده  ما  وهذا  للفن.  الفن  مفه�م 
�سمعية  عم�مًا،  الأخرى  الفن�ن  يف  وحتى  والرواية، 
الآن: هل  الذي نبحث عنه  الت�ساوؤل  اأن  ومرئية.. غري 
متّكن الأدب العراقي من تر�سيخ تقاليد ثقافية ميكن 
اأن تن�سئ اأجياًل جديدة، اأم ما زال التخُبّط والع�س�ائية 

م�سيطرين عليه منذ عق�د ط�يلة؟
عن  نتحدث  حني  اإننا  اجلعفر،  �سعيد  الناقد  يق�ل 
ال�سعر  عن  بالتاأكيد  نتحدث  فاإننا  العراق  يف  الأدب 
الذات  ولي�س ال�رسد، فال�سعر ه� الذي �ساهم يف بناء 
و�سعر  الف�سيح  بني  فرقًا  يجد  ل  وه�  العراقية، 
املحكية، فكالهما كان له دور يف عق�د كثرية متتد 
اأن  بيد  بقليل.  الع�رسين  القرن  منت�سف  بعد  حتى 
 1963 عام  البعث  جميء  بعد  الكبرية  النك�سارات 
ومن ثم النك�سار الكبري الذي اأ�ساب الثقافة العراقية 
ثانية،  البعث  جميء  منذ  خا�س،  ب�سكل  وال�سعر 
واحلقبة ال�سدامية التي اأدت اإىل هروب كبار ال�سعراء 
والديكتات�رية  املنفى  وقع  كان  لقد  انكفائهم.  اأو 
وبعد  ال�سعراء،  وبالذات  عامة  املبدعني  على  مريعًا 
ال�سيخ  وح�سب  وال�سياب  كاجل�اهري  العمالقة 
جعفر، جاء جيل انحاز بدونية للحداثة، بحيث ن�سي 
اخل�س��سية العراقية. فلي�س نادراً اأن ت�سادف �سعراء 
ل يذكرون النخلة والفرات، بل يتحدث�ن عن الآبن��س 
والقدا�س  والنبيذ  والبت�ل  والهندباء  القرن  ووحيد 
اجلنائزي، وهم مل يغادروا قراهم ومدنهم اإل بالكاد. 

العراقي  اأن الأدب  الروائي را�سم قا�سم  يف حني يرى 

كانت له خ�س��سية مميزة يف كل املجالت، ول�سيما 
اأفرز مدار�س حديثة غريت جمرى تاريخ  ال�سعر الذي 
ر�سم  يف  املعلى  القدح  العراقي  لالأدب  وكان  ال�سعر، 
خريطة جديدة ومدر�سة فر�ست واقعًا وروؤية مل تكن 
اإىل  تعداه  بل  ال�سعر وحده،  لي�س يف  �سابقًا،  معروفة 
الأدب  وال�رسد…  كامل�رسح  اأخرى،  اأدبية  فن�ن 
اأن  اإل  الأيام،  من  ي�م  يف  هام�سيًا  يكن  مل  العراقي 
م�سار  و�سريت  حمدداً  واقعًا  فر�ست  �سيا�سية  ظروفًا 
وتعب�ية  �سيا�سية  اأطر  وفق  معينة،  اأوقات  الأدب يف 
لأدجلة  يخ�سع  كان  الذي  النتاج  مب�ست�ى  اأ�رست 
لالأدب،  ال�سامي  النهج  عن  بعيدة  اأغرا�سًا  تخدم 
قا�سم  وي�ؤكد  خا�سة.  حمددات  ذات  باأطر  واأّطرته 
مل  لكنها  العراقي،  الأدب  عطلت  املحددات  هذه  اأن 
طريق  بدا  ال�سغ�ط  من  البلد  تخل�س  اأن  وبعد  تنهِه، 
مرحلة  بداأت  ال�سابق،  عن  يختلف  وم�سار  جديد 
اأو  فنية  �س�ابط  باأي  املحددة  غري  املطلقة  احلرية 
تغطي  املدرو�س  غري  الطرح  مرحلة  وبداأت  اأخالقية، 
بالرديء،  اجليد  �سياع  اإىل  اأدى  ما  الأدبية،  ال�ساحة 
اإذ ل �س�ابط ول حدود ملا يطرح، وهذا ما نطلق عليه 

املثمر،  العطاء  �سري  عّطل  حدث  وه�  »الهام�سي«، 
املكت�ب  من  بالكثري  يزخر  العراقي  الأدب  فاأ�سبح 
هذه  قا�سم:  وي�سيف  ب�سلة.  لالأدب  ميت  ل  الذي 
الفرتة �ست�ستمر ملدة زمنية قد تط�ل اأو قد تق�رس، اإل 
اإىل  اأدبنا  �سيتم من خاللها ع�دة  اأنها فرتة خما�س 
مرتكزاته وث�ابته، لأن ما يبقى ه� الأ�سيل و�سيذهب 
حق  الكتابة  على  التهافت  هذا  الغيب..  اإىل  اللغ� 
وم�سارات  واأدجلة  وحرمان  كبت  فرتة  بعد  م�رسوع 
ومن  نهاية،  ل  ما  اإىل  ت�ستمر  لن  لكنها  مفرو�سة، 
تاريخًا  منتلك  لأننا  را�سخة،  باأطر  يع�د  اأن  لبد   ، ثمَّ
دور  �سيع�د  كذلك  طرحه،  يف  مميزاً  وحديثًا  قدميًا 
النقد البّناء يف ت�سخي�س وتق�مي م�سار الأدب العراقي 
ويخل�سه من املعطالت وينقيه من ال�س�ائب. ويختتم 
القا�س حممد الكاظم حديثنا، قائاًل اإن الأدب العراقي 
املعا�رس ما زال يعي�س حالة اكت�ساف الذات ويجرب 
خما�سات ع�سيبة يف ظل وج�د خم�س عقبات حتد 
منتجة  ثقافية  تقاليد  اإيجاد  من  ومتنعه  حركته  من 
لروح  امل�ازي  الطبيعي  التط�ر  وفق  لالرتقاء  قابلة 
وممار�سات  ملق�لت  اإذعانية  نزعة  فهناك  الع�رس، 

دينا�س�رات  اأوجدتها  هرمة،  وم�ؤ�س�سات  وفعاليات 
دائرة  لقربها من  ت�ستمر يف تغذية �سنميتها  ثقافية 
العالقات  الثقايف، وجناحها يف لعبة  القرار  �سناعة 
املغايرة  عن  باحث  كل  يخنق  مناخ  وهذا  العامة. 

واخلروج عن الن�سق.
النزعة  غياب  نظره،  وجهة  من  الثانية؛  العقبة 
للم�ستقبل  وتهيئ  الزمن  حركة  تعي  التي  التاأ�سي�سية 
الثقايف،  والعمل  لالإبداع  جديدة  مناخات  وتكت�سف 
عن  ناجم  وهذا  الر�سمية.  امل�ؤ�س�سة  �سط�ة  عن  بعيداً 
وق�ع الكثريين اأ�رسى لرتاث املنظ�مة الثقافية التي 
يف  املبالغة  كانت  اإذ  التغيري،  قبل  عليها  اعتادوا 
ت�سيي�س الأدب والفن وت�ظيفه والتخطيط له جزءاً من 
القدرة  العراقي  اأفقدت املثقف  الق�مي، لدرجة  الأمن 
على الفعل املنتج، حتى بعد زوال ذلك امل�ؤثر. فبقي 
غري  عاجزة  عتيقة  وتقاليد  فعاليات  دائرة  يف  يدور 
الثالثة فهي الإ�رسار على اعتبار  اأما العقبة  منتجة. 
واجهات  من  وواجهة  �سيا�سي  �رساع  �ساحة  الأدب 
خا�سعًا  اأ�سبح  الأدب  اأن  لدرجة  احلزبي،  العمل 
ت�جهات  و�سارت  العراق،  يف  احلزبي  للت�سنيف 

الكاتب ال�سيا�سية تاأخذ اأول�ية على اإبداعه، وهذا من 
�ساأنه  الثقايف م�سممًا  اأخطر املزالق، فاأ�سبح املناخ 

�ساأن املناخ ال�سيا�سي.
العقبة الرابعة؛ ح�سب الكاظم، هي النزعة ال�ستهالكية 
الت�س�يقية التي غزت عقل املثقف بعد ظه�ر الإنرتنت، 
الت�ا�سل  مب�اقع  فاكتفى  الأديب،  فردية  عزز  ما 
الجتماعي بعيداً عن ال�سجال الثقايف العميق، واأبعده 
قلياًل عن امل�ؤ�س�سات والفعاليات الثقافية وقلل دوره 
فيها، فانعدم احل�ار الذي يق�د لإنتاج تقاليد ثقافية.
هذه  يف  الأخطر  النقطة  اأن  يبني  الكاظم  اأن  غري 
باأهمية  الر�سمية  امل�ؤ�س�سة  جهل  هي  املعادلة 
الثقــــافة ودورها يف بناء املجتمعات، فنحن اأنتجنا 
اأطر الدولة عرب عملية �سيا�سية، ومل ننتج ثقافة الدولة 

عرب عملية ثقافية.
ال�رسوخ  العراق بداأت  التغيري يف  وبعد 14 عامًا من 
وكل  العراقي…  العقل  يف  ب��س�ح  تظهر  الثقافية 
الأدب  اأن  هي  واحدة  نتيجة  اإىل  تق�د  مقدمات  هذه 
العراقي �سيبقى يعاين ط�ياًل ما مل يجر التعامل مع 

هذه احلالة بجدية وم�س�ؤولية.

بغداد_ متابعة

يشكل الواقعالحب الحقيقيعلى حافة الحلم»حامض حلو«
ماري  للم�ؤلفة  حل�"  "حام�س  رواية  بريوت،  ال�ساقي،  دار  عن  حديثًا  �سدرت 
وي�سلي، ترجمة رمي ط�يل. نبذة عن الرواية :جتل�س هيبي يف الظالم من�ستًة اإىل 
اإنهاء حملها  جّديها املناِفَقنينْ واإخ�ِتها الأكرب �سنًا وهم يتناق�س�ن يف وج�ب 
املفاجئ لتجّنب العار. م�سممًة على تربية طفلها، تهرب لياًل حاملًة جم�هرات 
اأمها لت�ساعدها يف الرحلة. بعد اثني ع�رس عامًا، جندها تعي�س ب�سعادة وحيدًة 
تت�سابك  حني  ولكن  باهظة.  خا�سة  مدر�سًة  ابنها  يرتاد  فيما  ك�رن�ول،  يف 
اخلي�ط املنف�سلة حلياتها، يتهّدد الإيقاع الرتيب حلياتها، ويتغرّي عاملها اإىل 
من  ال�سبعني  يف  كانت  حينما  الأوىل  روايتها  ن�رست  بريطانية.  روائية  الأبد. 
ّنفت يف لئحة الكتب الأكرث مبيعًا.  عمرها، وتابعت تاأليف ت�سع روايات تالية �سُ

هل يحرتف الكاتب احللم، فينزه الكتابة عن الطارئ والعابر والي�مي، ليحيلها 
اإىل قيمة جمردة خارج الزمان واملكان، لكن الكاتب الذى يحرتف احللم عن حق، 
يجد يراعه مرتعا بق�س�ة ال�اقع، حني ينتابه الإح�سا�س القا�سي باأن احللم يكف 
اأن يك�ن حلما وفيما ي�سبه دعاء الروح ي�خزه ال�س�ؤال كاإبره حادة: كم يلزمني من 
الق�ة والإرادة كي اأبقى على حافة احللم؟ اجمل ما يف احللم – باملنا�سبة – هي 
حافته، لأننا ما اأن نغادر هذه احلافة حتى نه�ى يف قاع عميق بال قرار ا�سمه 
ن�ساء ثمة منطقة م�سرتكة بني  ا�سم من هذه  اأي  اأو  اأو احلقيقة،  ال�اقع  اأو  احلياة 
احللم والكتابة، الكاتب القلق على كتابته حري�س على ابقاء هذه املنطقة حا�رسة 

اأبدا حري�س على  تغليب اجلانب احلامل يف ذاته،

 عن رايرن ماريا ريلكه: من اجليد اأن حتب، احلب اأ�سبح �سعًبا. قد يك�ن 
كل  يجعل  اإذ  النهائي.  ودليلنا  اختبارنا  احلب  �سع�بة،  مهامنا  اأكرث 
ال�سابقة تبدو تكري�ًسا وجمرد ا�ستعداد له. لهذا ال�سبب ل بعرف  اأعمالنا 
ال�سباب احلب، لأنهم ل يزال�ن مبتدئني يف كل �سيء. علّيهم اأن يتعلم�ه 
التي  اله�سة  ال�حيدة  قل�بهم  لدى  جمتمعة  ق�اهم  بكل  مافيهم،  بكامل 

ا. لبد عليهم اأن يتعلم�ا كيف يحّب�ا. تعل� نب�سً
يتح�ل  كما  متاًما  وجمدول،  ط�يل  وقت  اإيل  حتتاج  التعلم  عملية  لكن 
عميقة  عزلة  اإىل  احلياة  �سري  مع  و�سار  ط�يل  ل�قت  ا�ستمر  اإذا  احلب 

و�سديدة.

للج�سم  الظل  اأهمية  التاأثري، هي كقدر  لإحداث  اخليال  اأهمية  قدر  دافين�سي:  عن 
املعتم الذي ك�ن هذا الظل، والن�سبة متماثلة بني ال�سعر والر�سم. لأن ال�سعر يك�ن 
نتائجه يف خميلة القارئ، و الل�حة تك�ن نتائجها كحقيقة جم�سدة اأمام العني، 
بحيث اأن العني ت�ستقبل �س�رها كما ل� اأنها من �سنع الطبيعة. اما ال�سعر – على 
– فتتك�ن نتائجه بدون الإ�ستعانة ب�س�ر، ول متر نتائجه للعقل  عك�س الل�حة 

من خالل امل�سار الب�رسي. 
ثم يق�ل بعد ذلك:جت�سد الل�حة الفنية للعقل خ�سائ�س الأعمال الطبيعة بدرجة 
اكرث م�سدقية ودقة من اخلطاب ال�سفهي اأو الكتابة. لكن الر�سائل – على عك�س 

الل�حة –  تعرب عن الكلمات بدرجة اكرث م�سدقية. 

معنىصدر حديثا الفنالكتابة

قراءة في كتاب

اإىل  ل�كا�س"  "ثريا  تع�د  عامًا،  ع�رس  خم�سة  بعد 
وهي  فيها،  ولدت  التي  البلد  اإىل  لتتعرف  �س�رية 
التي كانت يف اخلام�سة من عمرها حني قرر والداها 
املركب  غرق  لكن  هناك،  الدائرة  احلرب  من  الهرب 
اإىل  الذي يقلهم حال دون حتقيق حلمهم بال��س�ل 
ال�سغرية  الطفلة  �س�ى  العائلة  من  تنُج  فلم  اأوروبا، 

التي تتبناها امراأة ي�نانية وتعتني بها حتى تكرب.
يف  خ�ري"  اأكرم  "ن�رسين  الكاتبة  تاأخذنا  اإذاً، 
اإىل  وحتديداً  امل�ستقبل،  اإىل  قنديل"  "وادي  روايتها 
احلرب  ق�س�س  هناك  من  علينا  لتق�ّس   2029 عام 
عن  ولتحّدثنا  �سيء،  كل  وتطحن  الي�م  تدور  التي 
وتعاي�س�ا  احلرب  هذه  عا�س�ا  الذين  الب�رس  م�سائر 
التي ابتعدت زمانيًا  الغريبة  معها، وتنقل لنا بعني 
رمي  اإىل  باأهلي  دفع  الذي  اجلحيم  "�سكل  ومكانيًا 

اأنف�سهم يف املاء".
خمتلفني،  زمنني  اأمام  قنديل"  "وادي  يف  �سنك�ن 
وروايتني تتداخالن وتتقاطعان وتت�سابكان لتنتجا 
حكاية  هي  الأوىل  اأكيدتني،  �رسديتني  النهاية  يف 
فيها،  تكت�سفه  ما  وكل  بلدها  اإىل  وع�دتها  "ثريا" 
التي  فالرحلة  حداد"،  "غيم  حكاية  هي  والثانية 
اإىل  العائدة  �ستق�د  اجلذور  اإىل  التعّرف  هدفها  كان 
املكان  يف  مقيمٌة  �ستعطيها  وهناك  قنديل،  وادي 
مذكرات كتبتها "غيم حداد"، وبف�سل هذه املذكرات 
الذين  ال�س�ريني،  من  العديد  "ثريا" حكايات  �ستقراأ 
دّونت "غيم" حكاياتهم يف احلرب ووثقتها، فكتبت 
عن بالد �سارت "بعيدة وجمه�لة" لل�ساكنني فيها، 
وعن عالقات جعلتها احلرب اأكرث تعقيداً، وعن ياأ�ٍس 
كان  ما  خياراٍت  اإىل  فدفعهم  الأفراد  على  �سيطر 
اإح�سا�س  وعن  اأخرى،  يختاروها يف ظروٍف  اأن  لهم 
بالعزلة وباأنك من�سّي، و"اأن كل �سيء �سي�ستمر واأنت 
غري م�ج�د". تبداأ رواية "وادي قنديل" من النهاية، 
 ،2034 عام  يف  ل�كا�س" للمقربة  "ثريا  زيارة  من 
تع�د  ثم  رحيم"،  "اأن�س  اأحبته  الذي  الرجل  لت�ّدع 
بنا الكاتبة اإىل ما قبل ذلك الزمان بخم�س �سن�ات، 
وقراءتها  الأم،  بلدها  اإىل  "ثريا"  ع�دة  عن  لرتوي 
فتعرث  �سخ�سياته،  عن  وبحثها  "غيم"  ملخط�ط 
معرفتها  رغم  غرامه،  يف  وتقع  "اأن�س"،  على  منهم 
لأنه ميّثل  اأحبته  بـ"غيم". هل  يربطه  الذي  بالع�سق 
اأو العائلة التي ُحرمت  لها "ال�طن" الذي مل تعرفه، 
اأوراقها  "غيم" يف  اأحبت ما كتبته  منها؟ هل لأنها 
من  الناق�سة"  "احلقبة  لها  يكّمل  لأنه  هل  عنه؟ 
تعرف  اأن  دون   - معها  ي�سرتك  لأنه  اأم  املا�سي؟ 
بذلك حني اأحبته - يف اأكرث الأ�سياء اإيالمًا وق�س�ة، 
فه� "الناجي ال�حيد" من املجم�عة، كما كانت هي 

الناجية ال�حيدة من قارٍب غرق كل ركابه؟

اقتباس
 

لي�س للبحر معنى ول رحمة.
 

اأنط�ن ت�سيخ�ف

1
الرباءة هي..

اأن تغرق بداخل نف�سك
حني ت�ستد حلكة الظالم 

ح�لك
 اأن ت�رسب العتمة
و ت�لد من ال�س�ء

فتجعل من نظرتك اأيق�نة 
!

 ان تتحدى �سخرة 
�سخرة

يف ت�سلقك اجلبل ال�ساهق
لت�سل اىل ال�سم�س

لت�سطع احلقيقة

باأل�ان الفجر
يف وجهك

 الرباءة هي..
�سيمف�نية الروح

ابداع ق�سيدة
بدم القلب

معطرة بيديك
حني تفر�س الأمل املقد�س

و تزرع ف�قه احلب
2

كم ه� حقا جميل
ان ت�سح� خفيفا

برفقة الغي�م
حتلق �سافيا

يف ل�حة منق��سة
يف قلبك

 تفتح �سندوقك ال�رسي
تنهل من خمزون الذات

يف حلظة عناق مع 
ال�س�ء

 تتامل براءتك يف املراآة
املمتدة على البحر

 ما اأروع ان ترتب النهار 
على مائدتك
تب�سط فرا�سك

ترتك كل �سيء مرتبا
ت�سنع �سفينتك ال�سكرى

و تخرج..!

 مرتا بابذوبولوس

ثقافة 

براءةالمبدعون والزواج .. نقيضان والحكاية مهزلة
وب�هيمية  حرية  من  خليط  املبدع  لدى  احلياة 
من  املبدع�ن  يتل�س�س  باخليبات،  مفخخ  وخيال 
خالل ك�ة احلياة في�سبع�ن يقينا باأن الزواج حم�س 
الزواج  اأن  اآخرون  مبدع�ن  يجد  بينما  اأكرث،  ل  قيد 
رغد عي�س وا�ستثناء قدر له اأن يك�ن قاعدة، وعندئذ 
الأوتار  ذي  عبدال�هاب  حممد  امل��سيقي  نتذكر 
نهلة  بزوجته  �سغ�فا  عبدال�هاب  كان  اخلالدة. 
القد�سي اإىل احلد الذي اأف�سى �رسه قائال اإنها »�سيء 
حل� يف حياتي وهدية من ال�سماء«، بينما ل� اأمعنا 
الب�ؤ�س  نرى  املبدعني  الأعظم من  ال�س�اد  اإىل  النظر 
الأحا�سي�س  من  �ساخرا  ل�سانه  يطلق  وه�  الزوجي 

املنق��سة على دفاتر املرهفني.
النهج  انتهج  الذي  بليك  ويليام  الإيرلندي  فال�ساعر 
ل  ما  الزواج  عن  قال  ق�سائده  يف  الرومان�سي 
يحمل  »مركب  باأنه  وو�سفه  فنان  رع�سة  ت�سدقه 
�سمات  من  �سمة  التناق�س  ولأن  امل�تى«،  اأكفان 
رو�س�  مع�سلة  احلب  لنا  واأوجد  املبدعني.  بع�س 
ال�سهرية الذي اتهمته �سديقته باإي�اء اأطفاله اخلم�سة 
دار اأيتام رغم اأن رو�س� نف�سه اأّلف كتابا عن الرتبية.
وحينما يتجراأ احلزن على حياة روائي كت�لي�ست�ي 
الأر�سفة  على  حمرقا  نزفا  اإل  يت�سظى  لن  فاإنه 
املمتدة من الدم�ع واإىل ال�سماء، فقد كان من �سمن 
هذا  وو�سل  »نكد«،  حياة  عا�س�ا  الذين  املبدعني 
وجعا  امللتحفة  زوجته  كتبت  اأي�سا،  لعائلته  الأمر 
�س�نيا ت�لي�ست�ي يف مذكراتها اأنها عا�ست مهم�سة 
يف حياته بل �سعقت عندما كان يخفي عنها بع�س 
كتاباته، بينما كان يعر�سها لبناته بكل حب�ر حتى 
فهجرها  الأوراق  تلك  تقراأ  اأنها  ليلة  ذات  اكت�سف 
اأمالكه لعماله  �سباحا دون ع�دة، وتنازل عن كل 

حتى  القطارات  حمطات  ي�سكن  وراح  وفالحيه، 
مر�س ومات م�رسدا.

لأحدهم،  الأقدار  جاءت  ال�جع  ي�سقط  حيث  ومن 
ع�سيبة  حياة  من  ميلر  ارثر  امل�رسحي  ي�سلم  فلم 
الأوىل  زوجته  طلق  فقد  والثاين  الأول  زواجيه  يف 
اأوجعت كل  التي  الإغراء مارلني من�رو  فتاة  لأجل 
ط�يال  بها  ميلر  زواج  ي�ستمر  مل  بخياله،  مرت  من 

»غري  فيلم  ت�س�ير  اأثناء  عالقتهما  انهارت  فقد 
اأخريا  الأمل  اأفاق  وقد  املجتمع«،  يف  املت�افقني 
على مق�لة لإبراهام �سام�ئيل »كيف كان للكاتب 
لن�ساطه ويعطيه من  يتفرغ  اأن  املفكر  اأو  الفنان  اأو 
وحملقا  متفكرا  متاأمال  روحه  وطاقة  وذهنه  وقته 
اأناب نف�سه عن املبدع  اأن ثمة من  يف ف�سائه ل�ل 

يف حتمل �س�ؤون البيت الكثرية«.

بغداد_ متابعة
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