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حكايات حسن العاني 

يقيم احتاد االدباء والكـتاب العراقي يوم غد
األربــعــاء مـجــلس الــفــاحتــة عــلى روح أمــيـنه
الــعـام ابـراهـيم اخلـيــــــــاط في مـقـر االحتـاد
وعــلـى قــاعــة زهــا حــديــد وذلك من الــســـــــــــــاعــة
احلـاديـة عـشـرة صـبـاحـا وحـتى الـسـاعـة الـسـابـعـة

مساء .
اضي وت قد غـيـــــــــــب اخلياط االربـعاء ا وكـان ا
في حــــــــــــادث مـــروري مــؤســـــــف في مـــحــــــــــافـــظــة

دهوك.
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مع مـطلـع العقـد الثـمانـيني مـن القرن
ـسس ذاكرتي شيء ـاضي  –مـالم  ا
من تــقـدم الـعــمـر- طـالــعـتـنــا جـريـدة
"الـعـراق" الـعـراقـيـة بـعـنـوان صـحـفي
غــريب الـى حـد مــا (ضــربــة جـزاء) –
ظـاهـره ريـاضي ومـضـمـونه سـيـاسي
اجــتـمـاعي يــقـوم عـلى قــدر كـبـيـر من
النقد الساخر- قُدر له التواصل قرابة
اثـنتي عـشرة او ثالث عشـرة سنة - 
ومـع ان هــذا الــعــنــوان الــذي تــصـدّر
) يـومـيـاً (زاويـة)أو (عـمـوداً صـحـفـيـاً
يـحمل بصمات حـسن العاني وهويته
الــتـي تــعــرفــنـــا عــلــيــهـــا مــنــذ عــقــد
الــسـبـعـيــنـات في اكـثـر مـن صـحـيـفـة
بـغـداديـة ولـكن مـا حـظـيتْ به ضـربة
اجلـــزاء ومـــا اجنــزته يـــعـــدُّ فــتـــحــاً
شـخـصـياً لـلـكـاتب واعـترافـاً مـنـقطع
ـؤسـسة الـشـعـبيـة بـقلم الـنـظـير من ا
قـريب من همـومها بـعيـد عن غوايات
الـسـلـطـة وبـاسـلـوب يـرسم الـبـسـمـة
عــلى الــوجـوه الــتي اتــعـبــهــا الـقــهـر
والـــنــفــاق االعالمـي الــذي بــلغ ذروته
مـنذ الـثمـانيـنات صـعوداً.. وضع هذا
الـعـمـود وبـاخـتـصـار شـديد االسس
االولـــيــة لـــرؤيــة الــعـــاني ومــنـــهــجه
الــكــتـابـي الـذي كُــتِبَ له الــتــطـور من
ناحية مع تطور الكاتب وتطور وعيه
وجتـــــربــــته ومـن نــــاحـــــيــــة اخــــرى
(الـــتـــوسـع) واالنـــتـــشـــار والـــقـــبــول
اجلـمـاهـيـري عـبـر عـشـرات الـعنـاوين
الـصحافية و(االعـمدة) اجلديدة ليس
ابــتـداء من (الف يـاء) في مـجـلـة "الف
بـاء" قـبـل عام  ?2003ولـيـس انـتـهاء
بــعـمــود (... مـا يــضـحك) فـي جـريـدة
الـصــبـاح بـعـد هـذا الـتـاريخ ولـلـمـرة

ـنـهج كان فـتـحاً الـثـانيـة أؤكـد بـأن هذا ا
نــوعـيـاً غـيـر مــسـبـوق لـلــكـاتب ولـعـمـوم
احلــركــة االعالمــيــة فـي اســلــوب كــتــابـة
ـــقـــالـــة او الـــعـــمـــود (وهــذا ال يـــعـــني ا
االفـضـلـية بـأيـة صـورة من الصـور بـقدر
مــا يــشــيـر الى نــوع جــديــد من اســالـيب
الـكـتابـة الصـحـافيـة) وبـعيـداً عن اجلدل
حـول ما يـراه البعض من انـتهـاك الكاتب
لــــضـــوابـط الـــصــــحـــافــــة وشـــروطــــهـــا
ـيـة فـأن النـجـاح الـذي رافق هذا االكـاد
ـنــهج كـان وراء االلـتـفـات الى عـنـاصـر ا
شــدّ الـقــار واســتـقــطـابـه عـلى حــسـاب
الــتــغــاضـي عن خــروقــات الــكــاتب غــيــر
ـية.. في آخر ـقصـودة للـقوانـ االكاد ا
مــؤلـفـات الـكـاتب  –صــدر الـعـام اجلـاري
 2019عـن دار شـهــريــار ويـقع في 224
صـفـحة حتت عـنـوان (دفتـر صـغيـر على
طاولة  –وجوه وحكايات) والذي تضمن
( 5أبـواب) تـضم ( 75مـقـالـة)  –نـتـلـمس
ـنـهج الـذي اخـتـطه الـعـاني لـنـفسه ذلك ا
منذ مرحلة مبكرة من كتاباته الصحافية
تـمـتـد الى اكـثـر من خمـسـة عـقـود سواء
ـقـالـة ام الــفـنـون االخـرى عــلى صـعـيــد ا
كـــالــتـــحــقــيـق واحلــوار واســتـــطالعــات
ــدن..الخ قـبل الـشـروع بــقـراءة "الـدفـتـر ا
الـصغـير" ال بد من الـتعرف عـلى الكيـفية
الـتي قـدّم فـيـها حـسن الـعـاني نـفسه وال
ازعـم انـني اول من تـســلط االضـواء عـلى
مـنـهـجه اخلـاص جداً فـقـد تـنبّه الى ذلك
وسـبـقـني غـيـر واحـد من الزمـالء.. وعلى
ـكن الـعــمـوم هـنـاك اربع داالت رئـيـسـة 
الـتـعرف عـلـيهـا بـالعـ اجملردة... االولى
هي اعـــتــمـــاد الــســـخــريـــة او االســلــوب
المح النـقـديـة القـاسـية – الـسـاخـر ذي ا
عـلنـية او مبـطنة- ومع إن هـذا االسلوب

قالة يـعدُّ من متبنـيات العديد مـن كتاب ا
الــنـــقــديــة الــســاخـــرة مــثل احــمــد رحب
والــفـرحـان والــسـعـدنـي..الخ غـيـر انه ال
ـكن الـقـول أبـداً ان الـعـاني تـوقـف عـند
هـذا الـنمط واغـلق من دونه االبواب كـما
هـو احلـال مع معـظم الكـتـاب السـاخرين
لــكـونه في الــدالـة الــثـانــيـة يــطل عـلــيـنـا
بــانــفــراده صــحـفــيــة هي (احلــكــايـة) او
اســـلــوب احلـــكــايـــة وآيــة ذلـك تــتـــمــثل
بـــانــتـــمــائه الـى فــصــيـل االدبــاء (قــاص
وروائي) ومــنــجــزه مــنــهــا كــمــا تــشــيـر
اصــداراتـه الــواردة في "الــدفــتــر" بــلــغت
(سـبع مجاميع) وهذا مـا تنبّه اليه ناشر
ح الى خــلــفـيــة الــكـاتب الــكــتـاب حــ ا
االدبـــيــة وانـــعـــكــاســـهـــا عــلـى مــنـــجــزه
الـصـحـافي مع مالحـظـة بالـغـة االهـمـية
ان الـرجل ال يـقـدم لـنـا في "مـقـاالته" نـصاً
ــســات يــســهل ــا  ادبــيــاً خـــالــصــاً وا
االسـتـدالل علـيـها فـهـناك حـضور واضح
لـلـجمـلـة واخليـال والـعبـارة وااللـتفـاتات
الـبالغية والـرمزية والشـاعرية الى جانب
كن االصطالح ا  تـمسك ال يكاد يغيب 
عـليه (احلـكاية) ولـيس القـصة بشـروطها
الـفـنـية وعـادة مـا تـتسم هـذه احلـكـايات
بـالــوضـوح والـبـسـاطـة ولـكن اهـمـيـتـهـا
الـفاعلة تتمـثل في إنها العنصر االهم من
عـــنـــاصــر الـــتــشـــويق وكـــسب الـــقــار

ــقــابل فــهي  –فـي احــيــان كــثــيـرة- وبــا
عــنـــصــر بــالغ االهـــمــيــة وظّـــفه الــكــاتب
لالخـتفـاء وايصال رمـوزه عبر مـا توحيه
احلـكـايـة من احـاالت الفكـار (قـد) تـصعب

االشارة اليها في ظروف القه.
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 وبــذلك تــعــدُّ صــورةً من صــور (مـا وراء
الـسـطور) كـمـا نصـطـلح علـى تسـمـيتـها
وهي اشـارات يلتقطها القار اللبيب من
جـــهـــة وتــوفـــر احلـــمـــايــة او الـــغـــطــاء
الـــقــانـــوني لـــلـــكــاتب مـن جــهـــة اخــرى.
اخلـاصية الثالثة تعبّر عنها روح الدعابة
ـهـذبة الـتي تـرسمـها ـزحـة والطـرفة ا وا
ــقــالــة عــبــر الــعــديــد من صــيــاغــاتــهـا ا
وحـكايـاتـها ولـهذا غـلبت عـلى العـناوين
ـقـاالته مسـمـيات تـقـرب من هذا الـثـابتـة 
ـــعـــنـى عـــلى غـــرار (نـــواعم) أو (.. مـــا ا
يـــضـــحك) أو (دغــدغـــات)..الخ وهـــنــا ال
يـجـوز اغـفـال مـا تخـفـيه دعـابـات الـعاني
ومـــزحه من مـــواجع ولــذلك يـــصحُ جــداً
اطالق مــصـطـلح (الـكــومـيـديـا الـسـوداء)
عــلى مــقــاالته ولــيس غــريــبــاً ان يــكـون
عــنـوان (... مـا يــضـحك) وهــو من اشـهـر
الــعــنـاويـن الـتـي تـبــنــاهـا الــكــاتب عــبـر
مـسيرته الـطويلـة وما زال يعـمد اليه في

جـريدة (الـصباح).. أقـول: ليس غـريباً ان
ـشـهور هـذا الـعنـوان مـجتـزأ من الـقول ا
(شـر البلـية ما يـضحك)!! العـنصر الرابع
يـتـمـثل بـابتـداع نـوع من الـكتـابـة يـسمى
(الضربة)  –وهو وان كان معروفاً ولكنه
حتــــول الى ثــــابت مـن ثـــوابـت الـــكــــاتب
االســـلــــوبـــيـــة- ويـــراد بـه : إن الـــكـــاتب
يـصـطـحب قـراءه عبـر حـكـاياته الـطـريـفة
الـتي يحاول ان يسبغ عليها اكبر قدر من
ـصـداقيـة بحـيث تبـدو وكـأنهـا واقعـية ا
ـا مقـنعة جـداً للمـتلقي وفـجأة يأتي ور
الــسـطــر االخـيـر او تــأتي اخلـاتــمـة عـلى
وجه الـتـحـديـد لـتأخـذ الـقـار مـعـها الى
زحة وتـعبر وجـهة عابـقة بالـسخريـة وا
ـقـالة! عن أعـلى درجـات الـكـوميـديـا في ا
في ضـوء هـذه الـصـور العـامـة لم يـخرج
(الـــدفــتـــر) عن مـــعــطـــيــات او مـــحــددات
اسـلوبية الكاتب اال باستثناءات فرضتها
طـبيعة الكـتاب اقصد طبـيعة مادته فهو
يـحمل عنواناً فرعياً (وجوه وحكايات) –
فـي قــنــاعـــتي كـــان يــجب ان يـــكــون هــو
الـعـنـوان (الـرئـيس) وأذهب اكـثر من ذلك
الـى القـول (والوحـيد)  –ويـبـدو واضـحاً
ـــؤلـف قـــد اخــــتــــار من بـــ االف بــــأن ا
ــقــاالت واالعــمــدة الــتي نــشــرهــا عــبـر ا
مـسـيرته الـطـويلـة هذه الـتي بـ ايديـنا
75مـقــالـة فـقط تـقـوم عـلى رؤيـة تـعـتـمـد
عـلى مـعـادلـة ثـابـتـة هي : هـنـاك حدث او
ــؤلف وبـ مــوقف (واقـعـي) جـرى بـ ا
االخــر.. واالخـــر هم االشــخــاص مُــعــبّــراً
ــــفـــردة (وجـــوه) واحلـــدث او عــــنـــهم 
ـفـردة (حـكـايـات) ــوقف مـعـبّـراً عـنـه  ا
ــقــاالت جــمــيــعــهــا – وهــذا يــعـــني ان ا
بــخالف مـا عــرفـنــاه عن مـقــاالت الـعـاني
ـفـبـركة ـفـعـمـة بـاحلـكـايات اخلـيـالـيـة ا ا
اليـــصـــال فــكـــرة مــا  –حتـــولت فـي هــذا
الـكتـاب الى حكـايات جـرت احداثـها على
ارض الـــواقع وابـــطـــالـــهـــا مـــوجــودون
ومـــعــروفــون وحـــقــيــقـــيــون واغـــلــبــهم
شـخصيات كبيرة عـلى مستوى السياسة
او االدب او الـــفـن او الـــصـــحـــافـــة..الخ
وبــالــتــالي ال مــجــال لــلــخـيــال االدبي ان
يــفـرض حـضــوره غـيـر ان هــذا ال يـعـني
غــيــاب الـــلــغــة االدبــيــة وانــفــاســهــا عن
الـــنــصــوص.. وحــ نـــتــحــدث عن هــذه
ـتـطلـبات الـواقعـيـة على حـساب مـا هو ا
(مُــفــتــرض او مــفــبــرك او خــيــالي) فــقــد
اســـتــدعى ذلـك غــيــابـــاً اجــبـــاريــاً لــروح
الــسـخـريـة والـنــقـد الـسـاخـر اال ان روح
ــزاح وطــراوة الـتــعــامل في الــدعــابــة وا
وضـوع كان مـاثالً وحاضـراً بقوة طـرح ا
حــيـثـمــا جتـولــنـا بـ مــداعـبـات مــجـيـد

الـسـامرائي واسـمـاعيل زايـر ومنى
ســعـيــد وسالم الـشــمـاع ومن بـاب
ـقـالـة ـثـال ال احلـصـر اشـيـر الى ا ا
اخلــاصـة بـالـسـيــد "فـؤاد مـعـصـوم"
رئـيس اجلمهريـة السابق وكيف ان
الـعـاني صـرف مـبـلغ  16الـف ديـنار
اجـرة طريق حلضور مـؤتمر صحفي
خـاص بـكـتـاب (الـعـمـود) مع الـسـيـد
ـؤتــمـر عـامـاً مــعـصـوم الــذي جـعل ا
ولــيـس خـاصــاً وحتــوّل الــلــقــاء من
حــوار حـول هـمـوم االعالم الى حـوار

سياسي.
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 يـفـاجئـنا الـكـاتب وهو يـخـتم مقـالته
عــلى الـنـحـو الـتــالي (أطـالب بـإحلـاح
ومـن دون مــــزاح ان يــــقـــــوم مــــكــــتب
مـعـصوم بـدفع مـبلغ  16الـف دينار ال
اقـبل اكـثر مـنهـا حتى ال تـكون صـدقة
وال ارتــضي اقل مــنــهـا حــتى ال تــكـون
سـرقـة  –ص 59)ويـالحظ ان الـكـاتب قـد
حـافظ عـلـى ما اشـرنـا الـيـه سابـقـاً بـاسم
(الـضـربـة) الـتي تـأتـي خـارج الـسـياق او
تـوقع فـفي مـقـالته الـثـانـية بـعـيـدة عن ا
ـعنونة (رئيس اجلـمهورية) التي جاءت ا
ـقـالـة االولى واتـصـال في اعــقـاب نـشـر ا
الــسـيــد مـعـصــوم بـالــعـاني مــعـتـذراً عن
ـقـصــود ومـعـتـرفـاً بـانه االشــكـال غـيـر ا
ـبلغ  16الـف دينـار وبعـد الكالم مـدين 
اجلـــمــيل الـــذي يــســـبــغـه الــكـــاتب عــلى
مــعـــصــوم لــتــواضــعه وخـــلــقه الــرفــيع
يـفـاجـئــنـا بـانـتـهـاء مـقـالـته عـلى الـنـحـو
الـتالي (مالحظة: احـترامي الكبيـر للسيد
الـرئـيس واعتـزازي به ال يـسقـطـان الدين
الــذي في ذمـته..ص 63)وال أدري ان كـان
الـعـاني قـد حـصل علـى ديونه ام نـسـيـها
فـخــامـة الـرئـيس!! ومـثل هـذه الـضـربـات
الشيء الكثير منها (السفير البريطاني /
عـبـد السـتار نـاصر/ اين الـطاهـر/ مظـفر
الـنـواب/ احلطـاب والـدهشـة/ ..الخ) ثـمة
مـــا يــوجب االشــارة اخـــيــراً واريــد بــهــا
سـيـادة عـنـصـرين رئيـسـ حـكـمـا اجواء
وضـوعية واحلـيادية) الـكتـابة وهمـا (ا
فـعـلى الـرغـم من احلـضـور الـكـبـيـر لروح
الــدعــابــة اال ان الــكــاتب ظل مــتــمــســكـاً
بـهذين الـعنصـرين حرصـاً على ان تصل
ـا هنـاك شريك (احلـكـاية) بـكل امـانة طـا
او وجه آخـر وقـد لـفـت انـتبـاهـي كـثـيراً
ـــواقـف الـــتـي تـــتــــعـــلق إنـه حـــتى فـي ا
بـــأشـــخــاص كـــانــوا مـــصـــدر ازعــاج له
واحـياناً مصدر ايذاء حافظَ على حيادته
ـــوقف وعــدم ومـــوضــوعـــيــته فـي نــقل ا
ـفـردة قـاسـية او االسـاءة الى "خـصـمه" 

خـــادشـــة.. أو بـــعـــيـــدة عن احلـــقـــيـــقـــة
والــلـيـاقــة.. اعـتـرف انــني لم اقـاوم ثـورة
احلــزن الى حـد الـبـكــاء وانـا اقـرأ الـبـاب
اخلــامس وهـو االخـيـر من الـكـتـاب كـان
باباً استثنائياً من نوعه  –حتى في لغته
الـرومانسـية العـالية- النه لم يـتناول فيه
عـدداً من الشـخصـيات كـما هـو احلال في
االبــواب االخــرى بل كـرّسهُ لــشــخـصــيـة
واحـدة فـقط والنه كـذلك اطـلق عـليه اسم
ـرثـيـة الوحـيـدة)... فـعـلى الرغم من ان (ا
الــذين رثــاهم الــكــاتب كــثــيــرون ولـكــنه
انـتقى واحداً مـنهم السبـاب تكشـف عنها
ــرثـيـة (مــا مـرّتْ لــيـلـةُ أرقٍ اال وتــقـاطـر ا
االحـبـة واالصدقـاء.. اطـوار بهـجت وعـبد
عـون الـروضـان وجـمعـة احلـلـفي وخـلود
الـــديــاني وامـــيــر احلـــلــو وفـــلــيح وادي
مـجـذاب وطـارق ابـراهـيم شـريـف واحـمد
الــربـيــعي الى مــضـيـف يـوسف الــعـاني
وانـا الـوحـيـد الـذي تـأخـر عن مـجـلـسهم
ومـع ذلك فـان لـرحـيل الـسـيـدة " ام عـمار"
طـعمـاً ال يشبه اال نـفسه ووجعـاً ال يشبه
اال نـفسه جـعلني أكـتفي به عن االخرين
لــيس بــديالً ولــكن االمـر هــو كــذلك حـ
يـكـون احلـزن حـبـيـبـة وزوجـة وصـديـقـة
وحـ يكون عشقاً لم تطفئ جمرته أعوام
االنـطـفاء.. ص (211أتـمـنى عـلى الـكاتب
ــبـدع حـسن الــعـاني ان يــبـادر إلسـعـاد ا
طـبوع جـديد يـتضـمن نـوعاً آخر قـرائه 
من مـقـاالته ليـس طلـباً لـلـمتـعـة فقط بل
لــكـونـهــا قـبل ذلك تـؤرخ  –ولــو بـصـورة
غـــيـــر مـــبـــاشــرة  –ألكـــثـــر من مـــرحـــلــة
وشـخـصيـة وتقـدم لألجـيال االعالمـية –
خــاصـة في مــيـدان الـصــحـافـة  –دروسـاً
مجانية في فنون الكتابة.. بالغة االهمية.
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البصرة

ـهنة ان ميـزة داود الفـريح السـردية تكـمن في قدرته عـلى حتمل االنـتظـار فهو يـعمل 
و مـعرفته بالعالم ومن ثم اسـتطاع ان ينقل تلك سائق تكسي بـدوام كامل مكنت من 
عرفة وبشئ من الـتفصيل عبر وحـدات سردية واقعية وبـسيطة تنفـرد بتأمل وتفسير ا
ا تـعلمه مـن القراءة ذاتـها والسـيمـا ماتـختزنه األحداث فـما تعـلمه مـنهـا اهم وأكثـر 
ذاكرته من احملاورات العادية ب الناس وهي واحدة من ادوات الكتابة لديه ومتعة من
كان والزمان متعها مـؤسسا لوجـهة سردية جتـاور االحداث وتستطـيع حتريكهـا في ا
ـليـئة بـالتـوترات األنـسانـية ومـقدرة الـتمـييـز ب اخلـير والـشر تـلك األحداث الـيومـية ا
فـاحلـركـة في نـظـره هي احلــيـاة نـفـسـهـا سـواء بـسـواء وان االمـسـاك بـاحلـركـة يـعـني
األمـساك بـاحلـياة ولـعل ذلك مايـشعـره بـالرضـا بأسـتمـرار وكـانت ثمـرة هذه الـتجـربة

اصدار مجموعته القصصية البكر ( شيري فالوين ) سألناه :
قولـة ان تكون اديبا ناجحـا معناه ان تكون صحـفيا ناحجا كي تسوق { انت تؤمن 

نتاجك االدبي حدثنا عن هذا التالزم بتجربتك ?
-ان تخـتـار ان تـكـون كاتـبـا هـذا لـيس بـالهـ اطالقـا امـا ان تـخـتار ان تـكـون كـاتـبا
شامال فهنـا تكمن الصعـوبة  النك ملزم بان تـاتي بكل قواعد اجنـاس الكتابة اما ان
جتـد نفـسك في الـكتـابة دون ان تـختـار جنـسا مـنهـا فمن ذلك يـنبـثق النـور كله.وهـكذا

عرفت
كاتبا وصحفيا . مثلما عرفت قاصا وشاعرا

فـفي مـجــال الـصـحـافـة فـأنـا عـضــو في نـقـابـة الـصـحـفـيــ ومـؤسس لـتـجـمع شـبـاب
الـصـحـافـة وعـمـلت رئـيـسـا لـلـتـحـريـر في جـريـدة اخلـصـيب ومـديـرا لـتـحـريـر مـجـلة
العمران ومـحررا في جريدة االضواء وأواصل عملي صحـافيا في وكالة السندباد .
امـا في مـجـال الــشـعـر فـقـد اشـتـركت فـي عـدد من الـقـراءات .. داخل الـوسط االدبي

بصفة "شاعر
اما في مجال السرد فقد تميزت في اسلوبي السردي في نقل احداث الواقع ويومياته
مـن خالل اصـداري مــجــمـوعــة سـرديــة بـعــنــوان "شـيــري فالوين" وحــظت اجملـمــوعـة

هتم بالشأن االدبي. باشادات كثيرة لعدد من النقاد وا
ـثـقـفـ مـنـتـدى الـسـياب ولـدت في الـبـصـرة عام 1988و اسـست مع مـجـمـوعـة من ا

نتدى األكثر سمعة واالكثر نشاطا في محافظة البصرة. الثقافي وهو ا
{ لك كـتابات في مـجال الـشعـر والصـحافـة اين يجـد داود الفـريح نفسـه ب كل هذا

التعدد? 
ـاً مرة يـغلب الـشـعر عـليه فـاكون شـاعرا - انـا اعـيش مع نفـسي صراعـاً داخـليـاً مؤ
وتارة يـغلب يـغلب الـسرد عـليه فـاكون قـاصا وتـارة اخرى يـغلب االعالم عـليـه فاكون
صحـافيـا باخـتصـار انا ال اسـتطـيع ان انحـاز الي صفـة من هذه الـصفـات اطالقا -

ن يغلب في ذلك الصراع.  انا فقط الوح بالنصر 
ا انك تـكتب في مـجال االعالم والـصحـافة كـما وتـكتب في مـجال االدب هل {طـيب 

اخذت الصحافة من ادب داود الفريح ام اخذ االدب من صحافة داود الفريح ?
- انـا اشـعر ان الـصـحافـة اضافت لالدب مـثـلمـا اضـافة االدب لـلصـحـافة ولم يـأخذ
هـذا الـتـنــوع مـني سـوى وقــتي النك الـيـوم كـي تـكـون اديـبــا نـاجـحــا يـجب ان تـكـون

صحفيا ناجحا كما اتصور
{ طيب كيف تقيم مسيرتك االدبية واين تضع نفسك وسط زحمة هذه االسماء?

-طبعا انـا ال استطيع ان اقيم نـفسي انا اقومهـا فقط كما وال استـطيع ان اضعها في
خـانة معـينة قـد ال استحـقها حـقا الننـي ارى نفسي مـازلت في بداية الـطريق - لست
معترفا عـلى نفسي فيما اقول لكنني اقول احلقيقة حتى لو كانت اعترافا على النفس.
ـقابل ال من صـاحب الـشأن "انا من االشـخـاص الذين يـؤمـنون ان الـتـقيـيم يـأتي من ا

نفسه"
ا ان الـكتـابة هي رسالـة انسانـية كـما يعـبر عنـها بـرايك هل ان الكتـابة يجب أن  }

حتاكي مشاكل الواقع وتتطرق الى احللول واين تضع كتاباتك من ذلك?
بواقع -نـعم يجب ان تـكـون كـذلك وقد اهـتـمت كثـيـر من الـكتـابـات لكـثـيـر من الكـتـاب
اجملـتمع وسـاهمت ايـضـا في ايجـاد بعض احلـلول له لـكن ال اسـتطـيع ان انسب ذلك
لـكــتــابــاتي فــهـو حـق عـام ســاهم فــيه اجلــمــيع لــذا فــانـني اضـع نـفــسي مـن ضـمن

ساهم فقط. ا
ـسـاهـمـ في تأسـيس مـنـتـدى الـسيـاب الـثـقـافي في ابي اخلـصـيب وقد { انت من ا
ـتـواصل هال حــدثـتـنـا عن هـدف ــنـتـدى جنـاحه وشــهـرته من خالل عـمـلــكم ا كـسب ا
نتـدى ومن هي اجلهـات الداعمـة لنشـاطاتـكم الثقـافية خـاصة بعـد انضواء تأسـيس ا

نتدى حتت مسمى احتاد االدباء ? ا
-نـعم في السـابع من ايـار عام  2016اجـتمـعت نـخـبـة من مـثقـفي وكـتـاب قـضاء ابي
اخلصـيب لـتأسـيس ملـتـقى السـياب الـثـقافي وفي الـرابع من نـيسـان عام  2017بـعد
قـرر االعـضاء االنـضـواء حتت خيـمة االحتـاد بـاسم "منـتـدى السـياب الـثـقافي" يـهدف
نتدى الى تأهـيل بيت السياب ثقـافيا من خالل اقامة النـشاطات والفعالـيات الثقافية ا
فـيه لـكون الـسيـاب يسـتـحق االحيـاء والتـجـدد وجعـله رمزا ومـزارا لـلمـبدعـ اما عن

عنوي. الدعم فلم نكسب من االحتاد سوى الدعم ا
{ لقـد قرأت مجـموعـتك القـصصيـة "شيـري فالوين" بتمـعن ونشـرت رأيا نقـدياعـنها

نجز ومضمونه? حدثنا عن فكرة طباعة هذا ا
ـسؤلـيـة جتاه ذاتي وذات طـبـعا جـاءت الـفكـرة لـطـباعـة شـيري فـالوين من شعـوري بـا
اجملـتمـع وانه لزامـا عـلي ككـاتب ان اقـدم مـنجـزا اخـلد فـيه شـواهد ويـومـيات مـديـنتي
فقـدمت شـيري فالويـن وهي. عبـارة عن يـوميـات سـائق تكـسي وان نـتاج هـذا الـعمل
جـاء نـتـيــجـة لـعـمل دؤوب وجـهـد مــتـواصل قـارب الـثالث سـنــوات من الـعـمل الـيـومي
هنـة التي اصبح يـتنافس عـليها فحـاولت ان انقل اجلانب االيـجابي لهـذه ا ـتواصل وا

عاهد والكليات. اغلب الشباب من خريجي ا
{ هل هنالك اجواء خـاصة يعيشها داود في كتابـة جنسه االدبي كما يعيش الشاعر

اجواءه في كتابة القصيدة ?
-ال ليس لـهذا احلـد . انا اكـتب متى مـااشعـر بلـحظـة الكـتابـة . لكـنني احـترم واقدس
هـذه الـلــحـظـة حـتى انــني احـيـانـا اغـلـق هـاتـفي عن االزعـاج او اخــتـلي عن ضـوضـاء
ـنـزل . النـني استـلـهم كل افكـاري ومـفـرداتي في التـعـبيـر عـما وصـخب االطـفال في ا

اكتب . وهذا مايجعلني منطلقا محلقا في سماء خياالتي.
{ ماهي الـغايـة من الـكتـابة عـند

داود الفريح ?
- انا اعتقد ان غايتي من الكتابة
هي غـايـة كـل ما يـسـكن فـي فـكر
اي كـــاتب وهي رغـــبــة االنـــســان
باخلـلود - لكـنني في ذات الوقت
اتسـائل ما مـتـعة اخلـلود بـعد ان

وت االنسان ? 
شهد الثقافي في { كيف تـقيم ا

البصرة? 
ـشـهــد الـثـقـافـي في الـبـصـرة -ا
جــيـد والــنـشــاطـات في الــبـصـرة
جـيدة والـبـصـرة تـسـتـعـيـد الـقـها
واصـــالـــتــــهـــا بـــعــــد ان حـــاولت
سنوات الظالم ان تطمس هويتها
بـــفــضـل وخــبــرة وعـــمل اهـــلــهــا
اخملـلـصـ بـاخــتـصـار الـبـصـرة

مكتظة باالبداع .

غالف الكتاب

شيري
فالوين
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