
ــق زوجــاتــه 
ّ
إال هـــَي، فــعــاد إليها، بعد أن طــل

اوية.
ّ
الثالث - مصريتْي وغز

وأم أكرم معه اآلن وتقوم بالخدمة عليه.
يــعــرف فــلــســطــي، مــن رأس الــنــاقــورة حتى 
 مــديــنــة. ويــعــرف 

ً
 بــلــدة ومــديــنــة

ً
رفــــح، بــلــدة

أسماء نباتها وطيرها وعائالتها. 
م لغتي، ويجيد 

ّ
لم يدخل مدرسة. لكنه يتكل

نطق العديد من لهجات العرب.
ــرم أذكــــى وأَحـــــدُّ وعــيــا  ــك، فــأبــو أكــ وفــــوق ذلــ
الــذيــن عاشرتهم.  الــفــنــدق  نـــزالء  مــن جميع 
»يشّمها وهــي طــايــرة«، كما يــقــال. ولــه آراء 
فـــي »حـــمـــاس« و»فـــتـــح«، ال تــســّر الــطــرفــي، 

 األولى.
ً
خاّصة

ــع بــحــدس وفـــراســـة ال تخيبان. 
ّ
رجـــل يــتــمــت

ــــد، بضع  ــم أو يــســتــمــع ألحـ
ّ
يــكــفــيــه أن يــتــكــل

دقــائــق، حتى يـــروزه ويــزنــه، ويعطيك رأيــه 
فيه.

بفنان  تليق  بصيرته  شــعــبــوّي.  ال  شعبّي، 
راٍء. وال أهيل عليه هذه الصفات عبثا. فهو 
مــن نـــدرة مــن البشر، مـــّروا فــي نهر حياتي 

واستوقفوني لغير سبب.
عفيف الــنــفــس، وأكــثــر مــا يــكــره فــي البشر: 
ما جاء فاعل خير بتبّرع 

ّ
ُرخص النفوس. كل

أو طعاما، ورأى  نــقــودًا  أو  للنزالء، مــالبــَس 
التقسيم،  فــي  وأنــانــيــتــهــم  بعضهم،  ــب 

ُ
تــكــال

ــلـــق الــعــنــان لــلــســانــه  اســتــشــاط غــضــبــا وأطـ
باب. بالسُّ

وسبابه مــؤٍذ ألنه حقيقي. فال يصف أحدًا 
 وتكون فيه. ال يفُجر أبدًا. بيد أنه 

ّ
بصفة إال

ال يسّب بعض هذا البعض في وجهه دائما، 
ــذا الــبــعــض. فمنهم  إنـــمـــا حــســب نــوعــيــة هــ
َمـــن يمكن أن يــنــزل الـــدم لــو ســمــع شتيمته 
بأذنه. لــذا يشتمهم أبــو أكــرم في ظهورهم. 
أّما البعض اآلخر، مّمن يمكن أن يتحّملوه، 
ــه وشــيــخــوخــتــه، أو ملــعــرفــتــه، فال 

ّ
نــظــرًا لــســن

يرحمهم مطلقا.
ــا عـــلـــى أرض  ــنـ ــلـــسـ ــلـــمـــا نـــــزلـــــُت مـــعـــه وجـ كـ
لع( أراه نسيني 

ّ
معشوشبة )بخاّصة في املط

ح الــقــديــم فــي شخصيته: 
ّ

ورجــــع إلـــى الـــفـــال
يــحــفــر عــلــى الــحــصــى ويــخــلــعــه مـــن مــكــانــه 
ب الحشائش والفسائل، ينقل 

ّ
ويرميه: يشذ

طينة من هنا إلى هناك، في هذا املوضع أو 
ذاك، وال يني، حتى أناديه لنذهب إلى شأن 

من شؤوننا.
التربة، فاستغربت،  رأيته يتذّوق طي  مّرة 

ه بلعها وبكى!
ّ
لكن

- يا ولــدي، أشــّم فيها ريحة البالد )يقصد 
ر منها عام النكبة(. قريته التي ُهجِّ

- من أية قرية أنت؟
ويذكر اسم القرية، ويعود ليلعب بالحصى 

والتربة الحمراء.
وفي سياق آخر، يقول لي: أغار وال أحسد. 
لكنه  املجتهدين،  مثل  يجتهد  أنــه  بمعنى 
اشترى  فقد  لذلك،  زوال نعمتهم.  ى 

ّ
يتمن ال 

من تاجر جملة في خان الزيت، كيسي من 
الصنادل واألحذية، بحوالي ألف دوالر، كي 
يبيعهما في غــزة، فيربح من ورائهما 500 

دوالر أو أكثر.
ــيــنــا )تينا 

ّ
وهـــو أفــضــل مـــن يــشــتــري لـــك قــط

ــيـــــس فــي  ــ ــه، ولـ ــ ــيـ ــ ــيـــر فـ ــبـ ــهــــو خـ ــــفــــا(. فــ
ّ
مــــجــــف

باسم النبريص

ــــي الــــثــــمــــانــــي. نـــحـــيـــف،  ــيــــخ فــ شــ
الصفة:  تلك  عليه  لتصدق  حتى 
»جلد على عظم«. جاءنا مصابا 
بــســرطــان الــحــنــجــرة، وغــــدا أقــــدم نــزيــل في 
الفندق. له اآلن حوالي أربعة شهور. عالمته 
ارة 

ّ
الفارقة، ليست النحافة، إنما هذه »الصف

فــي وســـط عــنــقــه«. يــقــوم ويـــنـــام، وهـــي معه 
كــالــقــدر. بــعــض األحـــيـــان، إذ يغيب صــوتــه، 
ارة، 

ّ
يقفل فتحة األنبوبة البالستك في الصف

بإبهامه، فيعود له الصوت. صحيح  يعود 
ه يؤّدي الغرض.

ّ
مبحوحا، لكن

نسُت له. وصرنا نبحث عن بعضنا بعضا، 
َ
أ

ى في الجوار.
ّ

ونخرج نتمش
ح الفلسطيني 

ّ
أبو أكرم نموذج أصلي للفال

الــقــديــم. تــشــّم فــي ثــوبــه رائــحــة خير الــبــالد. 
وهو غير تقليدي باملّرة، رغم لْبسه الشعبي.

ــي ســنــة مــن عــمــره ســائــقــا على 
ّ
أمــضــى ســت

ل، حسب ظروف البلد، 
ّ
سيارات األجرة. وتنق

ة عــام 1948 
ّ
ة وبــالدنــا املحتل

ّ
فعمل فــي غـــز

والــيــمــن والــســعــوديــة وكـــوم أمــبــو بــأســوان، 
أثناء بناء السّد العالي.

أكــرم،  أم  تقول  السمكة بذيلها«، كما  ع 
ّ
»قط

ــم يــجــد َبـــَركـــة  ــى الــعــتــيــقــة. ولــ ــ ــه األولــ ــتـ زوجـ

شوقي بن حسن

مّر أكثر من خمسة قرون على إصدار الكاتب 
الفرنسي ميشيل دو مونتاني )1533 - 1592( 
 يكتبها ويطّورها 

ّ
ملجموعة نصوصه التي ظل

 ما يشغله 
ّ

طوال حياته، وكان يتأّمل فيها كل
مــن قــضــايــا )الــعــدالــة، املــعــتــقــدات، اإلنـــســـان...( 
ــلـــيـــه أســـمـــاء  ــا بـــغـــيـــر مـــــا درجــــــــت عـ ــهــ ــمــ ــِســ ــ وَي
تصنيفات الــكــتــب وقــتــهــا، حــيــث اعــتــمــد اســم 
 
ً
»املحاوالت« )Essais(. وبات هذا العمل فاتحة
لجنس من أجناس الكتابة ُيسّمى باملحاولة، 
يقف في منطقة وسطى بي الفكر واألدب، ذلك 
ه 

ّ
لكن العقالني،  الــتــأّمــل  فــي  يــذهــب بعيدًا  أنــه 

يترك مساحة واسعة للتقييمات الذاتية.
بمرور القرون، أخذ كتاب »املحاوالت« موقعا 
بـــــارزًا فـــي الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، كـــونـــه ُيــجــّســد 
انــعــكــاســا لــــروح عــصــر الــنــهــضــة الــــذي كــانــت 
فــي مــدن إيطاليا أســاســا، كما  تـــدور فصوله 

الفرنسية  بــي  لغته مرحلة وســطــى  ــبــرت 
ُ
اعــت

الــقــديــمــة والــفــرنــســيــة الــحــديــثــة. وحـــي نعرف 
ــاغــــي فــي  ــطــ ــة الــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ حــــضــــور الـــثـــقـــافـــة الـ
منطقتنا العربية، سنستغرب كيف لم ينهض 
لكننا  العربي.  اللسان  إلــى  لنقله  املترجمون 
بــعــد غياب  أنـــه،  نعلم  أكــثــر حــي  سنستغرب 
ــرون، ظــهــرت مــنــذ أسابيع  أكــثــر مــن خمسة قــ
قليلة، وبشكل شبه متزامن، ترجمتان للكتاب.

مــصــادفــة الــصــدور فــي نفس الــفــتــرة يرافقها 
تشاُبٌه في خيار العنوان، فقد أتت نسخة »دار 
الــتــنــويــر«، الــتــي أنــجــزهــا املــتــرجــم التونسي 
جـــالل الــديــن ســعــّيــد بــعــنــوان »مـــقـــاالت«؛ أّمــا 
ــنـــى«، الـــتـــي عــّربــهــا  ــعـ ــنــــشــــورات مـ نــســخــة »مــ
املترجم املغربي فريد الزاهي، فكانت بعنوان 
العنواني قد تطابقا   

ّ
»املقاالت«. وهكذا، كأن

 ضـــمـــن تــســمــيــة تـــتـــحـــاشـــى اإلشـــكـــالـــيـــة 
ْ
لــــكــــن

األجناسية التي يقوم عليها كتاب مونتاني، 
وهــــي أن نــصــوصــه كـــانـــت عــلــى مــســافــة مع 
ـــكـــتـــب بـــهـــا األعـــمـــال 

ُ
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت ت

 
ٍ

- بوعي الفرنسي قد ذهب  فالكاتب  الفكرية. 
ف 

ّ
ــع مــع املقالة والــرســالــة واملصن

ْ
ــط

َ
- إلــى الــق

ليالي مستشفى جبل الزيـتون

كيف ال نستغرب غياب 
كتاب أساسّي عن الثقافة 

العربية أكثر من خمسة 
قرون، ثم ظهوره، 

بشكل شبه متزامن، في 
ترجمتين مختلفتين؟

تقول أم أكرم إنه يخشى 
الموت. لذا ال يحب 

الجلوس في الغرفة 
وحيدًا، إّما أن تكون هي 

معه، فإذا ذهبت لزيارة 
النزيالت األخريات، يذهب 
هو إلى غرفتنا، أو تحت 

في الريسبشن. المهم 
أن يرى البشر ويأتنس بهم، 

حتى لو لم يعجبوه. 
أبو أكرم صامت معظم 

الوقت

رحل الفنان اللبناني 
من دون أن يلقى 

فنه اهتمامًا كافيًا، 
إذ حصره النّقاد في 

سرياليّته وتأثّره بدالي. 
وحده المستقبل قد 
يُخرجه من هذا اإلنكار

حين أطّل مونتاني مرّتين بعد غياب قرون

سمير أبي راشد  بعيدًا عن دالي

أبو أكرم.. رائحة البالد وخيرها

الجثة، حين تموت 
في غير تربتها، تستوحش 

يا ولدي

ليس جديدًا على الثقافة 
العربية صدور ترجمتين 

وأكثر لنفس الكتاب

كأّن نسبته إلى 
السريالية تعريٌف أّولي 

وختامي له ولفنّه

ولتكن هذه الكلمات 
سدادًا لبعض ديْنك 

المستَحق علّي

لكّن مشاغل  اآلخر.  أكرم عاد هو  أبا  أّن  بأسبوعين  العودة  أسمع بعد 
سأعملها  يومًا.  أزوره  أن  بّد  ال  لنفسي:  فأقول  عنه،  تبعدني  الدنيا 
لسماع  شــوق  وبــي  لــه،  مفاجأة 
َمن  وحــكــايــاتــه،  قصصه  بقية 
فأندم  بسرعة،  يموت  ربما  يدري؟ 
تقاعسي، كما حدث معي  على 
عشرات  مع  المرات،  عشرات  ذلك 
أبا  يا  نلتقي  أن  ــى  وإل األصــدقــاء. 
أكرم، سالمًا، ولتكن هذه الكلمات 
المستَحق  ديْنك  لبعض  ســدادًا 
علّي. فإنّي، كلما تذّكرتك، يجري 

فجأة ينبوُع محبٍّة في روحي.

سالمًا إلى أن نلتقي
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رحيل

فعاليات

م، 
َ
 شــــيء: الــجــز

ّ
ــي فــحــســب، بــل فــي كـــل

ّ
الــقــط

السيارات، إلى آخــره. ودائما ما تجد شيئا 
ـــفـــة فــــي جـــيـــب مــعــطــفــه: 

ّ
ــن الــــفــــواكــــه املـــجـــف مــ

ـــي، لـــــوز. مـــع أنــــه صـــــار، بعد 
ّ
مــشــمــش، قـــط

ـــي الــــعــــالج، ال يـــقـــرب الـــنـــعـــمـــة. بــالــكــاد 
ّ
تـــلـــق

لقمتي على الفطور، ومثلهما على الغداء، 
وصحن شوربة عدس أو لحم، على العشاء.

ومــجــمــل طــيــف »األجـــنـــاس« الــتــي كـــان ُيكتب 
 لــهــذا الخيار 

ّ
 يــظــل

ْ
بــهــا الــفــكــر فــي زمــنــه. لــكــن

»املحاولة«، بمعناها  في الترجمة وجاهته، فـ
الــــحــــديــــث، قــــد بــــاتــــت، بـــعـــد تــــجــــارب خــمــســة 
ــرون مــــن الـــكـــتـــابـــة، ودخـــولـــهـــا فــــي مــخــتــبــر  ــ قــ
التنظير )ثيودور أدورنو، بيير غلود، إيرين 
 على نص موّسع، يصدر في 

ّ
تــدل النغليه...( 

مـــوّحـــدة يتناولها  ، ضــمــن ثيمة 
ً
ــادة ــ عـ كــتــاب 

ْي 
َ
ف من عّدة زوايا، مع الحفاظ على شرط

ّ
املؤل

التأّمل الفكري والصوت الذاتي. وبهذا املعنى 
تــبــدو كــتــابــات مــونــتــانــي غــيــر خــاضــعــة إلــى 
ــذا الـــتـــحـــديـــد الــــالحــــق لــلــمــحــاولــة كــجــنــس  ــ هـ
لــه ضــوابــطــه وثــوابــتــه، مــا يجعله أقـــرب إلــى 

تصنيف املقاالت.
ــُع فـــي إشــكــالــيــة تــرجــمــة الـــعـــنـــوان،  ــ ــْوِقـ ــ مـــا ُيـ
إطـــار تسميات دقــيــق ومستقّر  عـــدُم وجـــود 
للتصنيفات األجناسية في الثقافة العربية، 
الــذي َيكتب  وأبعد من ذلــك لم يجد الجنس 
أو  تأليفيا  ترسيخا  ــه 

َ
أعــمــال مــونــتــانــي  فــيــه 

تــنــظــيــريــا فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، كــمــا عــرفــت 
ل هي األخــرى بضاعة 

ّ
ذلك الرواية التي تمث

ــمــا 
ّ
أجــنــاســيــة مـــســـتـــوردة مـــن الــــغــــرب. إذ قــل

فو األعمال الفكرية أعمالهم تحت 
ّ
ف مؤل

ّ
صن

ــك مـــا يفّسر   فـــي ذلـ
ّ

مــســّمــى املـــحـــاولـــة، ولـــعـــل
ر هذا العمل، بالذات، من بي بقية أّمهات 

ّ
تأخ

الكتب الفرنسية.

صاحي، وال أحد يغلبه أو يضحك عليه، لكنه 
أمي جّدًا وال يقبل بمال حرام يدخل جوفه. 

ــبــــوع، فـــي صــفــقــة شـــــراء األحـــذيـــة  فــقــبــل أســ
الخليلي  الــتــاجــر  معه  تلخبط  والــصــنــادل، 
َبه على 

ّ
بنحو مئة دوالر، فأرجعهم إليه، وأن

ة انتباهه.
ّ
قل

 مــســاء، بــعــد صـــالة الــعــشــاء فــي املسجد 
ّ

كـــل
ّدة مع أخي واثني 

ّ
القريب، يأتي ويلعب الش

ويلعبون  فريقي،  ينقسمون  الــجــيــران.  مــن 
. »ال 

ً
حــتــى الـــحـــاديـــة عـــشـــرة أو تـــزيـــد قـــلـــيـــال

لْب«، شأن اآلخرين. فهو يلعب 
ُ
ُيحّرق من غ

»لــتــزجــيــة الـــوقـــت ال غـــيـــر«. وخـــاصـــة وقــت 
الـــشـــتـــاء الـــطـــويـــل. ومــــع أنــــه هـــــاوي لــعــب ال 
 أنه يغلبهم 

ّ
محترف، مثل زمالئه الثالثة، إال

الــورق. األمــر الذي  غالبا، فهو محظوظ في 
 أخي!

ً
يثير ويغضب الفريق الثاني، وخاّصة

نــضــحــك عــلــى طــريــقــتــه فـــي مــســك األوراق 
وتــرتــيــبــهــا. فـــورقـــه دائـــمـــا مــكــشــوف، وحــي 
األوراق،  نــــوعــــيــــة  فــــــي  يـــتـــلـــخـــبـــط  يـــــنـــــزل 

فيعيدونها إليه أو يساعدونه.
ة عقل وفضاوة 

ّ
أبو أكرم يعتبر غضبهم قل

 
ّ

بــال. فيأخذ في تقريعهم بال هــوادة بعض

َمــن يقع عليه التقريع،  الــوقــت. وال يندر أن 
يحاربه ويقطع عالقته معه!

- تفْه عن صحيح!
ومــع هــذا يغفر لهم، ويصالحهم »بعد كام 
يــوم«. فهم في وجهه، مصابحي مماسي، 
ــى.. 

ّ
ــل ثــمــة غــيــرهــم، لــيــتــســل ــفـــر، وهــ فـــأيـــن املـ

ظروف!
والظروف تحكم بجّد. فأنت في هذا الفندق، 
 ما هّب ودّب. 

ّ
ترى املالحة والحلوة، من كل

وعليك أن تتدّبر أمرك، فال تنشز أو تعتزل.
- ليش يابو أكرم؟

 ليل 
ّ
- الحياة بدها مـــداراة يــا ولـــدي، ثــم إن

الشتاء طويل وثقيل!
- يا شيخ عندك أم أكرم، صالة النبي عليها.

- إذا عاجباك، هات 5 شيكل وخذها )ويلّوح 
ه الخمس!(

ّ
بأصابع كف

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، 
والنص حول تجربته في عام 2009(

الترجمة في المربّع نفسه

توسيع دائرة ضيَّقها النّقاد

ينّظم بيت الثقافة والفنون في عّمان، عند الخامسة من مساء األحد المقبل، 
شريعتي  علي  اإليراني  للمفّكر  واالستحمار  النباهة  كتاب  حول  نقاشية  حلقة 
إلى  تاريخيًا،  المتنّفذة،  القوى  تسعى  كيف  العمل  يتناول  الصورة(.   /1977-1933(

إلهاء اإلنسان عن إدراك طاقاته وإمكانياته ودوره في المجتمع.

للفنان  والمكان  الوقت  هذا  في  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   23 حتى 
الياباني، المقيم في نيويورك، جاكوب هاشيموتو )1973( الذي افتُتح في الثاني 
الفنان  يعيد  بلندن.  رونشيني  غاليري  في  الماضي  أكتوبر  األول/  تشرين  من  عشر 

تقديم الطائرات الورقية التقليدية في اليابان التي تحمل دالالت دينية.

تعقد مكتبة قطر الوطنية في الدوحة، عند السادسة من مساء األحد المقبل، 
يقّدمها  قطر  في  المدن  وتخطيط  المعاصرة  العمارة  بعنوان  محاضرة 
تأثير  المحاِضر  يناقش  الــرؤوف.  عبد  علي  المصري  والباحث  العمراني  المخّطط 
العمارة المحلّية والتقليدية على تخطيط المدن، مضيئًا عمارة معالم في الدوحة 

مثل »متحف الفن اإلسالمي« ومشيرب وعدد من األسواق واألحياء التراثية.

كبيرات الغناء على المتوّسط عنوان حفلة للفنانة المصرية المقيمة في باريس، 
أسواق  في  المقبل  األربعاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  الديباني،  فرح 
»مهرجان  من  عشرة  الرابعة  الــدورة  فعاليات  ضمن  اللبنانية،  بالعاصمة  بيروت 

»بيروت ترنّم«. تؤدي الديباني أغنيات لكّل من فيروز وأسمهان وداليدا.

D D

عباس بيضون

أبــي راشــد،  اللبناني سمير  الفنان  رحيل 
قبل أيام، عن أربعة وسبعي عاما )1947 
ـــان إشــكــالــي. 

ّ
لـــفـــن نــهــايــة  ـــــ 2021(، يــضــع 

إشكالية سمير أبــي راشــد نتجت عن أنه 
من الفناني العرب القالئل الذين انتسبوا 
أننا ال نجد  الــواضــع  إلــى السريالية. مــن 
 عربيا سرياليا. قد تكون السريالية 

ً
رعيال

طـــاولـــت الــشــعــر الــعــربــي؛ لـــم يــنــكــر أنــســي 
الــحــاج وال شــوقــي أبـــي شــقــرا، الــشــاعــران 
بل  السريالية،  إلــى  مــا   

ً
نسبة اللبنانيان، 

ــى جـــهـــارًا أنـــدريـــه بــروتــون 
ّ
إن أنــســي تــبــن

ــكـــونـــا وحـــدهـــمـــا  وأنــــتــــونــــان آرتــــــــو. لــــن يـ
الــشــاعــريــن الــقــريــبــي مـــن الــســريــالــيــة في 
 أننا ال نجد بالوضوح 

ّ
الشعر العربي، إال

ينتسبون  عربا  تشكيليي  فناني  نفسه 
 إلـــى الــســريــالــيــة. قــد يــكــون سمير 

ً
عــالنــيــة

أبي راشد من العرب القالئل الذين ُدمغوا 
على هذا  وُعــرفــوا،  بالسريالية وعوملوا، 

األساس.
ــؤالء  ــ ــن هـ ــ ــم يـــكـــن ســـمـــيـــر أبــــــي راشــــــــد مـ ــ لـ
السرياليي القالئل في التصوير العربي 
ــه  ـ

ْ
ــت ــَمـ ــغـــة وَصـ فـــحـــســـب، بــــل إن هـــــذه الـــدمـ

وأغنت تقريبا عن متابعته. كأن اكتشاف 
كــان كافيا ملعرفة  الــســريــالــي  النسب  هــذا 
الرّسام، بل كان نهائيا. كأن هذه النسبة 
كانت بحّد ذاتها تعريفا ختاميا بالرّسام 
وفنه. كان النقد التشكيلي في ذلك يبحث 
فــقــط عـــن هــــذا الـــعـــنـــوان، يــكــفــيــه فــقــط أن 
ومدرسته  التشكيلية  الفنان  عائلة  يجد 
املهّم  كــان  بحثه.  وينتهي  هــنــا،  ف 

ّ
ليتوق

فقط أن نجد نَسبا غربيا للفنان، واألرجح 
أن سمير أبي راشد لم يكن الوحيد الذي 
عومل على هذا النحو. فرسالة الناقد لم 
تكن، في أحيان كثيرة، سوى ذلــك، سوى 
تصنيف الفنان ورّده إلى مدرسة أو تّيار 

أو فنان في الغرب.
ـــفـــوه 

ّ
ــم يـــصـــن ــ ــــاد ســـمـــيـــر أبــــــي رشـــــــاد لـ ـ

ّ
ــق ــ نـ

م 
َ
َعل إلــى  فــورًا  رّدوه  سرياليا فحسب، بل 

سريالي هو سلفادور دالي. اعتبروا أبي 
راشد سلفادور دالي عربيا أو لبنانيا. تم 
 لم يكن 

ْ
ذلك بتلقائية تشبه االرتجال، كأن

أبي راشد السريالي الوحيد، بل كان دالي 
نفسه العلم الوحيد واألب الوحيد. هكذا 
ره به، 

ّ
ُوصم أبي راشد بالشَبه بدالي، وتأث

والنسج على منواله. هــذا كــان بحد ذاته 
ــه صــار 

ّ
ــد، لــكــن تــقــديــمــا مــنــاســبــا ألبـــي راشــ

الخاتمة. لقد أقفل الطريق على دراسة فن 
الرجل والتعّرف إلى ميزاته وأسلوبه.

ــامــــي األحـــــالم،  هــــذا الـــتـــيـــار هـــو تـــيـــار رّســ
إنــه تــّيــار ال يــذهــب إلــى التجريد وال إلى 
األولــى  بالدرجة  هو  التعبيري.  التلطيخ 
أقرب إلى الكالسيكية أو الواقعية. نفهم من 
هذا إعجاب دالي بالكالسيكيي: فيرمير 
ورامبرانت على وجه الخصوص. من هنا 
دالي   

ّ
لفن الكالسيكية  املتانة  أيضا  نفهم 

 ماغريت، 
ّ
والواقعية، شبه التصويرية لفن

والــــغــــمــــوض شـــبـــه الـــــرمـــــزي لـــفـــن دلـــفـــو.
ــــه، مــن 

ّ
أبـــــي راشـــــــد هـــــو، إذًا، بـــحـــســـب فــــن

رّســـــامـــــي األحــــــــــالم، ومــــــع رســــــم األحــــــالم 
في  للحلم.  الــالواعــي  التركيب  هــذا  هناك 
لوحات أبي راشد هناك هذا التركيب من 
ــى فـــي الـــزمـــان واملـــكـــان الـــذي 

ّ
عــنــاصــر شــت

يشّكل لوحته. غير أن هــذا، كما هــو عند 
رّســامــي األحــــالم، يــرجــع إلـــى الــخــيــال، بل 
ــتـــدعـــاءات غــيــر املــتــواقــتــة وغــيــر  إلـــى االسـ
ــاريـــخ  ــتـ ــــن الـ ــتــــي تـــحـــضـــر مـ املـــنـــتـــظـــمـــة، الــ

والواقع والالوعي. 
)شاعر وروائي من لبنان(

أبــي راشـــد ســريــالــي، لــم ينكر الفنان ذلك 
 ما ينبغي 

ّ
اده. أكان ذلك كل

ّ
ولم ينكره نق

أن نعرفه عن الفنان، هل تقف املسألة هنا، 
ثم ما هذه النسبة إلى دالي، هل هي أيضا 
الــرجــل،  فــن  نــراجــع  أن  مــرتــجــلــة؟ يمكننا 
نــراجــع سرياليته  أن  بــنــا  يحسن  وربــمــا 
ونسبته إلى دالــي. سمير أبي راشــد، كما 
 بهذه النسبة. 

َ
صــّرح ملــحــاوريــه، لــم يــرض

ر به، ولم 
ّ
قال إنه يحّب دالي، لكنه لم يتأث

ده.
ّ
يقل

أن نعاين ذلك وأن نمّحصه.  اآلن  يمكننا 
ق من موضع أبي 

ّ
علينا، بادئ بدٍء أن نتحق

راشد في السريالية. ينضّم أبي راشد إلى 
ه 

ّ
تّيار في السريالية يشمل أيضا دالي، لكن

إلى دالي يضّم آخرين، نسّمي منهم دلفو 
وربما تانغي وماغريت وقبلهم كيريكو.
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)Getty( 2015 ،في سوق القّطانين بالقدس المحتلّة

سمير أبي راشد في بورتريه ذاتي »الحقيقة في الشوك«، زيت على قماش، 70 × 90 سم

»طريق السماء«، زيت على قماش، 72 × 100 سم

)Getty( 2020 ،تمثال لـ مونتاني في مدينة بوردو الفرنسية
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