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حول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ﮴ڡطاع
ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة
﮳حورج ع﮳ٮد المس﮵ٮح ال﮳ٮه﮳حورى

﮳ٮه﮳حورى .. ٮ﮵عود إلى الحارة

- ا﮴ٮسعت ر﮴ڡعة ﮴ڡاعات العرض ال﮲حاصة فى اآلو﮲ٮة األ﮲حٮ﮵رة، األمر الذى أدى إلى تنشٮ﮵ط
الحركة التشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮳حن﮳ٮًا إلى ﮳حنب مع المهام الك﮳ٮٮ﮵رة الىت ٮ﮵ن﮳حزها المركز ال﮴ڡومى

لل﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮳ٮرٮٔاسة الدكتور أحمد ﮲ٮوار، وفى الشهور ال﮴ڡلٮ﮵لة الماضٮ﮵ة أضٮ﮲﮵ڡت رٔٮة
﮳حدٮ﮵دة لل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن كمتن﮲ڡس لعرض أعمالهم و﮴ٮسوٮ﮴﮵ڡها ﮳ٮشكل الٔٮق . 

-إن ﮴ڡاعة (﮲حان الم﮲عر﮳ٮى) أ﮴ڡامت عدة معارض ﮲ڡردٮ﮵ة و﮳حماعٮ﮵ة حٮ﮵ث ﮳ٮدأت ﮲ٮشاطها
ال﮲ڡعىل منذ ٮ﮶الٮ﮶ة أشهر، والٮ﮵وم ٮ﮴﮴ڡٮ﮵م معرضًا ألعمال ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى الذى

ٮ﮵عرض أعماله الملو﮲ٮة ٮ﮳األلوان المأٮٮ﮵ة والىت أ﮲ٮ﮳حز أ﮲عل﮳ٮها عام 1996 ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى ﮳ٮعض
األعمال الىت رسمها من ﮴ڡ﮳ٮل . 

- والحدٮ﮵ث عن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵طول، ﮲ڡ﮴ڡد ﮳ٮدأ حٮ﮵اٮ﮴ه رسامًا للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى الم﮳حالت
المصرٮ﮵ة و﮳ٮرع فى أسلو﮳ٮه المتمٮ﮵ز، وتناول ﮲حالله العدٮ﮵د من ال﮴ڡضاٮ﮵ا و﮴ڡد أضاف إلى
هذا ال﮲ڡن الكثٮ﮵ر، وع﮳ٮر ٮ﮴لك الت﮳حارب الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة ا﮲ٮطل﮴ڡت أعماله ﮲ٮحو اإل﮳ٮداع فى

أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة، ﮲ڡرسم أوالد الحارة، الذٮ﮵ن ٮ﮵لع﮳ٮون وٮ﮴﮵ڡ﮲ڡون أمام أ﮳ٮواب ال﮳ٮٮ﮵وت، وفى الحارة
وم﮳ٮارٮ﮵ات الكرة الشراب والنط ٮ﮳الح﮳ٮل، حىت أ﮲ٮه وصل فى إ﮳ٮداعاٮ﮴ه إلى التع﮳ٮٮ﮵ر عن

﮳ٮعض المهن اكلمكو﮳حٮ﮵ة والع﮳حالٮ﮴ٮ﮵ة . 
- وسا﮲ڡر ال﮳ٮه﮳حورى إلى ٮ﮳ارٮ﮵س طامحًا إلى إٮ﮶راء ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته وعرضها عىل العالم و﮲ٮ﮳حح

﮲ٮ﮳حاحًا من﮴ڡطع الن﮲طٮ﮵ر حٮ﮵ث رسم آالف الرسوم واالسكتشات وال﮴ڡت أعماله استحسا﮲ٮاً،
﮲ڡهو ٮ﮴ارة ٮ﮵ثرى سطح اللوحة ﮳ٮمعا﮳حٮ﮵ن األلوان السمٮ﮵كة وٮ﮴ارة أ﮲حرى ٮ﮵ع﮳ٮر عن ﮲ڡكرٮ﮴ه
ٮ﮳ألوان ﮲ٮاعمة ر﮴ڡٮ﮴﮵ڡة، ومرة ٮ﮶الثة ٮ﮵رى فى األطر الداكنة لش﮲حوصه معىن فى اال﮲ٮطالق

﮲ٮحو ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر محدد . 
- وفى كل زٮ﮵ارة ل﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى لمصر، ال﮳ٮد أن ٮ﮴﮵ڡٮ﮵م معرضًا وٮ﮵لت﮴ڡى ٮ﮳أصد﮴ڡأٮه

وٮ﮵تنا﮴ڡش معهم حول ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات ال﮲ڡن واإل﮳ٮداع والتع﮳ٮٮ﮵ر وهذه المرة ٮ﮵لت﮴ڡى ﮳ٮ﮳حمهوره فى
﮴ڡاعة ( ﮲حان الم﮲عر﮳ٮى ) من ﮲حالل أحدث أعماله الىت ٮ﮵عود ﮳ٮموضوعاٮ﮴ها إلى األرض

والحارة والشارع والمنزل وال﮳ٮأٮعٮ﮵ن .

النا﮴ڡد/ عادل ٮ﮶ا﮳ٮت
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م﮳حلة الكواكب

- ﮲حطوطه وألوا﮲ٮه..﮴ڡادرة دوما عىل ٮ﮴وصٮ﮵ل أ﮲ڡاكره والتع﮳ٮٮ﮵ر ﮳ٮحنكه و﮳ٮساطة عن مالمح
وو﮳حوه ﮲ٮ﮳حومه وأ﮳ٮطاله من العامة اك﮲ٮوا ام من المشاهٮ﮵ر.. مستعٮ﮵نًا ٮ﮳أكثر من رؤٮ﮵ة ول﮲عة
﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة لها مذا﮴ڡها وطا﮳ٮعها ال﮲حاص..وهو ﮲ٮ﮲ڡسه سر ٮ﮴أل﮴ڡه وشهرٮ﮴ه الىت ٮ﮴عدت حدود﮲ٮا

المصرٮ﮵ة والعر﮳ٮٮ﮵ة ووصلت ﮳ٮه إلى العالمٮ﮵ة رٮ﮵شة `ال﮳ٮه﮳حورى` ﮴ڡادرة دوما عىل
م﮲حاط﮳ٮة ال﮳ٮسطاء والم﮳حتمعات الشع﮳ٮٮ﮵ة فى ال﮴ڡرٮ﮵ة والحارة المصرٮ﮵ة.. ﮲ڡهى تت﮳حول

﮳ٮتل﮴ڡأٮٮ﮵ة ع﮳ٮر ﮲حطوط اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة سرٮ﮵عة وم﮲حتزلة تنت﮴ڡل ﮳ٮحٮ﮵وٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن الم﮴ڡاهى
والشوارع لترصد ﮳ٮع﮳ٮ﮴ڡرٮ﮵ة وذاكء ال﮲ڡنان ﮲ٮ﮳ٮض الحركة والحٮ﮵اة ﮲ڡن أحٮ﮵ائنا الشع﮳ٮٮ﮵ة..

﮲ڡهؤالء ٮ﮵شر﮳ٮون الشاى وا﮲حرون ٮ﮵د﮲حنون الشٮ﮵شة و﮳ٮعضهم ٮ﮵لعب الطاولة ﮳ٮعد ٮ﮵وم عمل
طوٮ﮵ل ومرهق . 

- ٮ﮵عت﮳ٮر ﮲ڡناننا واحدا من اهم المنتمٮ﮵ن لمشروع ال﮲حط الواحد.. الذى ٮ﮳﮵ٮدا ﮳ٮه لوحته
من ﮲ٮ﮴ڡطة واحدة وٮ﮵نتهى منها دون ان ٮ﮵ر﮲ڡع سن ال﮴ڡلم عن الورق ..﮲ڡال﮲حط عنده واحد
ومتصل فى ﮲ح﮲ڡة وحٮ﮵وٮ﮵ة ورشا﮴ڡة.. ٮ﮶م ٮ﮵ت﮳حه لل﮳ٮالٮ﮵ته اللو﮲ٮٮ﮵ة لتساعد فى ٮ﮴عمٮ﮵ق ﮳ٮعدها
اإلحساس ٮ﮳المعىن والمضمون الذى ٮ﮵ر﮲عب فى ٮ﮴وصٮ﮵له للمتل﮴ڡى م﮳حموعة كلثومٮ﮵ات
﮴ٮ﮳حسد كوكب الشرق ام كلثوم وهى تتماٮ﮵ل وتت﮲عىن فى وصلة ش﮳حن ٮ﮳احىل وا﮳حمل

أ﮲عا﮲ٮٮ﮵ها الىت الزلنا ﮲ٮعٮ﮵ش علٮ﮵ها حىت الٮ﮵وم .. األلوان ال﮴ڡوٮ﮵ة والمتنا﮲عمة من أهم ما ٮ﮵مٮ﮵ز
ٮ﮴لك الن﮲ح﮳ٮة من أعماله المعروضة.. وال﮲ڡنان ` ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ` واحد من اشهر ﮲ڡنا﮲ٮى
هذا ال﮴ڡرن أ﮴ڡام عشرات المعارض وتن﮴ڡلت أعماله ﮳ٮٮ﮵ن أ﮲ٮحاء العالم ..﮳حمع العدٮ﮵د من
ال﮳حوأٮز .. وهو متعدد المواهب وال﮴ڡدرات هو أدٮ﮵ب و﮲ڡنان ورسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى و﮲ٮا﮴ڡد
وم﮳ٮدع ٮ﮳﮵حٮ﮵د م﮲حاط﮳ٮة كل الع﮴ڡول وال﮴ڡلوب ٮ﮳ل﮲عة عصرٮ﮵ة مصرٮ﮵ة سهلة الهضم

واالستٮ﮵عاب .

ٮ﮵ا دروٮ﮵ش ٮ﮶ر

﮳حرٮ﮵دة األ﮲ح﮳ٮار

﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ` ٮ﮵مص ال﮴ڡصب ` فى ﮳ٮه﮳حورة وٮ﮵دعو للسالم فى ال﮴ڡدس

- ﮲حطوطه المتصلة وألوا﮲ٮه الم﮳حردة ﮴ٮشعرك ٮ﮳المرح ر﮲عم أ﮲ٮه ٮ﮵سـ﮲حر من ﮲ٮ﮲ڡسـه ﮴ڡ﮳ٮل أن
ٮ﮵س﮲حر من ﮲عٮ﮵ره . ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵صور ﮲ٮ﮲ڡسه هو ٮ﮵مص ال﮴ڡصب عىل ﮴ڡارعة الطرٮ﮵ق

أس﮲ڡل ال﮲ڡتة ` ﮴ڡرٮ﮵ة ﮳ٮه﮳حورة ` وهو ٮ﮵رٮ﮴دى ال﮳حل﮳ٮاب . 
- ﮳ٮعض األ﮴ڡالم ها﮳حمته أ﮲ٮه ذهب لل﮴ڡدس لٮ﮵دعو للسالم من ﮲حالل ال﮲ڡن متهمة اٮ﮵اه

﮳ٮتط﮳ٮٮ﮵عه مع إسرأٮٮ﮵ل - ﮴ڡال عنه ادوارد ال﮲حراط ٮ﮳﮵حمع ﮳حورج ﮳ٮٮ﮵ن سعادة الحٮ﮵اة والحزن
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والشعور ٮ﮳اال﮳ٮتهاج واألىس الشدٮ﮵د وهى مشاعر متأصلة فى الن﮲ڡس المصرٮ﮵ة من ﮴ڡدٮ﮵م
األزل . 

- ﮴ڡال ال﮳ٮه﮳حورى إ﮲ٮه عاد لرسم أم كلثوم وع﮳ٮد الحلٮ﮵م حا﮲ڡظ أل﮲ٮها اك﮲ٮت ﮲ڡترة ﮳حمٮ﮵لة
وٮ﮵تمىن أن ٮ﮴عود واكن ﮳ٮها ﮲ڡن ﮳حمٮ﮵ل واك﮲ٮت أم كلثوم ٮ﮵حترمها الم﮳حتمع كله من ص﮲ڡوة

و﮳ٮسطاء ر﮲عم أ﮲ٮها لم ٮ﮴كن ٮ﮴رٮ﮴دى الح﮳حاب . 
- و﮴ڡال إ﮲ٮه منذ ﮲ڡترة ﮴ڡصٮ﮵رة ﮳ٮدأ ٮ﮵لت﮴ڡى ﮳ٮ﮳ٮعض األصد﮴ڡاء من المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن أمثال ٮ﮵وسف
ال﮴ڡعٮ﮵د وعزت العالٮ﮵ىل وسمٮ﮵ر إسكندر الصح﮲ڡى و﮲عٮ﮵رهم فى م﮴ڡهى رٮ﮵ش ﮳ٮوسط ال﮳ٮلد
حٮ﮵ث ٮ﮵رسمهم وهو ٮ﮵سمعهم ٮ﮵تحدٮ﮶ون فى ال﮴ڡضاٮ﮵ا الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة والم﮳حتمعٮ﮵ة ومن حوله
عىل ﮳حدران الم﮴ڡهى رسوماٮ﮴ه ألصد﮴ڡأٮه من المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن الذٮ﮵ن رحلوا واكن ﮴ڡد رسمهم
ٮ﮳الماىض وهو ٮ﮵ستمع ألحادٮ﮵ثهم الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة والسٮ﮵اسٮ﮵ة فى ﮲ٮ﮲ڡس الماكن واكن منهم

ٮ﮳الط﮳ٮع ﮲ٮ﮳حٮ﮵ب مح﮲ڡوظ واكن للم﮴ڡهى فى الماىض دور وطىن و﮴ڡت االحتالل اال﮲ٮ﮳حلٮ﮵زى
حٮ﮵ث اكن ٮ﮵ط﮳ٮع فى ﮴ڡ﮳ٮو الم﮴ڡهى المنشورات السٮ﮵اسٮ﮵ة. وحول ه﮳حوم ٮ﮵وسف ال﮴ڡعٮ﮵د
علٮ﮵ه ﮳ٮس﮳ٮب س﮲ڡره إلى ال﮴ڡدس ﮴ڡال ال﮳ٮه﮳حورى و﮴ڡد ٮ﮵كون ﮳ٮعض زمالٔٮى األدٮ﮳اء ﮲عٮ﮵را﮲ٮٮ﮵ن
علٮ﮵ه وٮ﮵عت﮴ڡدون أ﮲ٮى ﮳ٮهذه الرحلة ﮴ڡد أعطٮ﮵ت إسرأٮٮ﮵ل ﮴ڡٮ﮵مة أو اعترا﮲ڡا ولكن الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة

أ﮲ٮىن ذه﮳ٮت ﮳ٮإراد﮴ٮى ولٮ﮵س ﮳ٮض﮲عط من أحد كما ﮲ڡعل كٮ﮵سن﮳حر وض﮲عط عىل أ﮲ٮور
السادات كما ذكر فى مذكراٮ﮴ه ﮲ڡ﮲ڡلسطٮ﮵ن اآلن وال الملٮ﮵ون شهٮ﮵د لذا ذه﮳ٮت أ﮲ٮا وزمالٔٮى
من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن - المشهود لهم أ﮲ٮهم ﮴ڡادة ﮲ڡكر - من ٮ﮳اب ﮲حل﮲ڡى وهو هٮ﮵ئة األمم المتحدة
عىل أمل ان ﮲ٮو﮴ڡف هذه الحرب ٮ﮳الرسوم من أ﮳حل السالم و﮳ٮدون وال ﮲ٮ﮴ڡطة دم وهذه
﮲حطورة الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ألن ﮳ٮه س﮲حرٮ﮵ة وٮ﮵ع﮳ٮر عن رأى ﮳ٮإماك﮲ٮه ان ٮ﮵أ﮴ٮى ﮳ٮنتٮ﮳﮵حة ﮲ڡلٮ﮵ست
ال﮴ڡضٮ﮵ة مسألة ﮲ڡوز و﮲حسارة ﮲ڡ﮴ڡط والمشهد اآلن فى ﮲ڡلسطٮ﮵ن المحتلة أص﮳ٮح مرٮ﮵را

لل﮲عاٮ﮵ة ع﮳ٮارة عن مساحات شاسعة من ال﮳حمال والسحر والنعٮ﮵م فى ال﮴ڡدس
لإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ومساحات ضئٮ﮵لة وٮ﮳أٮسة لل﮲عاٮ﮵ة فى منتهى ال﮳ٮشاعة ألط﮲ڡال رام هللا
ٮ﮵سكنون فى عشش حٮ﮵ث أكثر من عشرة أ﮲ڡراد ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮا فى ح﮳حرة واحدة وفى ﮲طروف
حٮ﮵اٮ﮴ٮ﮵ة مستحٮ﮵لة حىت أص﮳ٮح ٮ﮵نط﮳ٮق علٮ﮵هم ﮴ڡول شعب ﮳ٮال أرض وأرض ﮳ٮال شعب وأ﮲ٮا
هناك ادعو للسالم ال﮴ڡأٮم عىل العدل لذا ٮ﮳﮵حب ان ﮲ٮعرف عدو﮲ٮا أكثر هذا رأٮ﮵ى ﮲ڡهم

ٮ﮵درسوننا ﮳حٮ﮵دا ﮲ڡال ٮ﮵ك﮲ڡى ان ﮲ٮ﮴ڡرأ عنهم فى الكتب كما ا﮴ڡترح ﮳حمال ع﮳ٮد الناصر ﮲ڡعلٮ﮵نا
أن ﮲ٮوا﮳حههم ﮲حاصة أن الموا﮳حهة ﮳ٮشكل حضارى وهذا ما ﮲ڡعلته وٮ﮳ال﮲ڡعل أ﮴ڡا﮳ٮل أش﮲حاصا
ٮ﮴﮵ڡولون لى أ﮲ٮت ﮲ڡنان حضارى ومع الو﮴ڡت سٮ﮵درك أهل وطنك ما ﮲ڡعلته وٮ﮴﮵ڡدرو﮲ٮه أما

عن الماٮ﮵سترو ٮ﮳ار﮲ٮٮ﮳﮵ٮوٮ﮵م واألزمة المصاح﮳ٮة لعز﮲ڡه فى األو﮳ٮرا ﮴ڡال ال﮳ٮه﮳حورى ان
ٮ﮳ار﮲ٮٮ﮳﮵ٮوٮ﮵م هو ماٮ﮵سترو ٮ﮵هودى ٮ﮵حمل ال﮳حنسٮ﮵ة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة وأحب ان الت﮴ڡى ﮳ٮه وهو
معاد للسٮ﮵اسة اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة وعدوا﮲ٮها عىل الشعب ال﮲ڡلسطٮ﮵ىن وهذا ﮴ٮصرف حضارى
أ﮲حر ﮲ڡهو صدٮ﮵ق أدوارد سعٮ﮵د وٮ﮵رٮ﮵د ان ٮ﮴﮵ڡدم عمال ﮲ڡنٮ﮵ا ﮳ٮه أط﮲ڡال ٮ﮳﮵ٮحث من ﮲حالله عن
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السالم وأ﮲ٮا ا﮴ٮحمس لحل آ﮲حر ﮲عٮ﮵ر الحرب مع إسرأٮٮ﮵ل واالٮ﮴هام ٮ﮳التط﮳ٮٮ﮵ع كثر فى ال﮲ڡترة
اال﮲حٮ﮵رة وال ٮ﮵صح ان ٮ﮵ست﮲حدم ﮳ٮٮ﮵ن المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن ألن كل ما أراد ان ٮ﮵كسر صاحب ﮴ڡٮ﮵مة
م﮲حتل﮲ڡة معه فى الرأى ٮ﮴﮵ڡذ﮲ڡه ﮳ٮ﮳ٮساطة و﮳ٮصوت عال ﮳ٮهذه الكلمة لٮ﮵شكك فى وطنٮ﮵ته

وهذا ئش ﮲حطٮ﮵ر الكثٮ﮵رون ٮ﮵تأٮ﮶رون ﮳ٮهم . 
- مضٮ﮲﮵ڡا أ﮲ٮه ر﮳ٮما أراد ﮲ڡاروق حسىن ان ٮ﮵ث﮳ٮت إلسرأٮٮ﮵ل أ﮲ٮه لٮ﮵س ضد السامٮ﮵ة أما عن
رأٮ﮵ة فى لوحات ال﮲ڡنان ﮲ڡاروق حسىن ، ﮲ڡ﮴ڡال أ﮲ٮها لوحات ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮵ن﮴ڡصها التأمل ` ﮲ڡأ﮲ٮا

معد ان انتهى من لوحة أ﮳ٮدأ أٮ﮴أملها عىل مدى ٮ﮵ومٮ﮵ن وٮ﮵حدث ﮳ٮٮ﮵ىن و﮳ٮٮ﮵نها حوار صامت
واعدل علٮ﮵ها وأضٮ﮵ف لها ` .

﮲ٮهضة مصر - 2009

ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵عٮ﮵د صٮ﮵ا﮲عة أشهر اللوحات المتح﮲ڡٮ﮵ة ﮳ٮرؤٮ﮵ة ﮳حدٮ﮵دة

- لم ٮ﮵كن هذا المعرض ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ال﮲ڡنان األولى إلعادة صٮ﮵ا﮲عة لوحات أشهر ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن، ﮳ٮل
هو امتداد لت﮳حر﮳ٮته الىت عرضها منذ ﮲ڡترة، والىت رسم ﮲حاللها لوحة لل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكر،
محمود سعٮ﮵د ، سٮ﮵ف وا﮲ٮىل ورا﮲عب عٮ﮵اد و﮲عٮ﮵رهم ، وذلك ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮحاور ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮٮ﮵نه و﮳ٮٮ﮵ن
هؤالء ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن، فى معرضه الحالى أعاد صٮ﮵ا﮲عة لوحة لرٮ﮵نوار، ما﮲ٮٮ﮵ة، ﮲ڡان ﮳حوخ،

﮳ٮٮ﮵اكسو، سٮ﮵زان، و﮲عٮ﮵رهم، ومن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن لوحة لع﮳ٮد الهادى ال﮳حزار ورا﮴ٮب
صدٮ﮵ق؟؟ 

- فى لوحة رام﮳ٮر﮲ٮت رسم ﮳ٮه﮳حورى ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮳أسلوب ﮴ٮ﮳حرٮ﮵دى ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رى ﮳ٮدال من رسمه
﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه رام﮳ٮر﮲ٮت األاكدٮ﮵مى فى لوحته األصلٮ﮵ة، كما وصف لوحة `المو﮲ٮالٮ﮵زا؟` ٮ﮳أ﮲ٮها
﮴ٮ﮳حلس فى وضع معٮ﮵ن ٮ﮶ا﮳ٮت، وكذلك أصا﮳ٮعها وذراعٮ﮵ها اللذٮ﮵ن اك﮲ٮا فى حالة ٮ﮶﮳ٮوت،

ولذلك ع﮳ٮر عنها ﮳ٮشكل م﮲حتلف ﮳ٮه ﮲ٮوع من الحركة ﮲ڡـ` الحٮ﮵اة ﮴ٮحب الحركة ألننا ﮲ٮعٮ﮵ش
`﮳ٮحسب ﮴ڡول ال﮲ڡنان، ﮲ڡرسم ذراعٮ﮵ها متحركتٮ﮵ن كى ٮ﮵كو﮲ٮا أكثر حٮ﮵وٮ﮵ة . 

- وفى أ﮲علب أعمال المعرض الىت ﮴ٮحمل ال﮳حسد اإل﮲ٮسا﮲ٮى أو ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ال ٮ﮵رسم
﮳ٮه﮳حورى لوحات هؤالء ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ٮ﮳أسلوب أاكدٮ﮵مى أو وا﮴ڡعى أو ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵رى كما رسمها

أصحا﮳ٮها األصلٮ﮵ون ، ﮳ٮل ﮴ڡام ﮳ٮتطعٮ﮵مها ٮ﮳أسلوب ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رى ﮴ٮ﮳حرٮ﮵دى لم ٮ﮵هتم ﮲حالله ﮳ٮإ﮲طهار
الت﮲ڡاصٮ﮵ل الد﮴ڡٮ﮴﮵ڡة للو﮳حوه، مما أضاف عىل ٮ﮴لك اللوحات رؤٮ﮵ة ﮳حدٮ﮵دة ؟ 

- ٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡنان عن معرضه ؟: طوال ﮲ڡترة ﮳ٮ﮴ڡأٮى فى ٮ﮳ارٮ﮵س الىت وصلت إلى ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن عاما
أى أكثر من ر﮳ٮع ﮴ڡرن وأ﮲ٮا فى حالة متا﮳ٮعة للمتاحف، أشاهد روأٮع الن﮲عم واللوحات،

أ﮳حمل ما رسم فى ٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮲ڡن، حىت فى عصر﮲ٮا الحالى، كأعمال ﮳ٮٮ﮵اكسو، مٮ﮵رو، سل﮲ڡادور
دالى الذٮ﮵ن عاصر﮲ٮاهم؟ ﮲ڡاكتش﮲ڡت أن كل ﮲ڡنان ﮴ڡام ﮳ٮتصوٮ﮵ر ش﮲حصٮ﮵ة لم ٮ﮴كن مو﮳حودة
حالٮ﮵ا أو من ﮴ڡ﮳ٮل ، ومن كثرة ﮳حنو﮲ٮى ٮ﮳الرسم سواء عيل الم﮴ڡه﮵ى أو ﮲ڡ﮵ى المطاعم أو ﮲ڡ﮵ى
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﮳ٮٮ﮵وت األصد﮴ڡاء، أٮ﮴﮵ڡنت أ﮲ٮىن استطٮ﮵ع أن أصل ألعالم ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن، ووصلت ٮ﮳ال﮲ڡعل
لسرهم، وعر﮲ڡت كٮ﮵ف ٮ﮵رسمون ﮲حطوطهم األولى حىت ٮ﮵نتهوا من لوحاٮ﮴هم . 

- ٮ﮵ضٮ﮵ف ﮳ٮه﮳حورى: طول الو﮴ڡت كنت أضع صورة العمل من كتاب أمامى، وأهملها ٮ﮶م
أمر من أمامها مرات عدٮ﮵دة حىت أٮ﮴علق ﮳ٮها وٮ﮵حٮ﮵ن و﮴ڡت رسمها . وأ﮲ٮا أٮ﮴مىن أن ٮ﮴رى كل
ٮ﮳لدان ال﮲عرب هذه الت﮳حر﮳ٮة؛ كى ﮴ٮشاهد رؤٮ﮵ىت فى أعمال المتاحف العالمٮ﮵ة، وال﮳حدٮ﮵ر
ٮ﮳الذكر أن ال﮲ڡنان العالمى ٮ﮳اٮ﮳لو ﮳ٮٮ﮵اكسو أ﮴ڡاموا له معرضا فى ٮ﮳ارٮ﮵س منذ عام، حٮ﮵ث
عرضوا له اللوحة األصلٮ﮵ة وأصل اإلسكتش الذى رسم منه موضوعه، ﮲ڡهو اكن ٮ﮵رسم
فى اسكتشاٮ﮴ه اللوحات العالمٮ﮵ة ال﮴ڡدٮ﮵مة وٮ﮵مىض علٮ﮵ها ٮ﮳اسمه، ﮲ڡ﮲ڡكر﮴ٮى لم ٮ﮴كن
﮳حدٮ﮵دة، ﮲ٮ﮲ڡذها ﮳ٮٮ﮵اكسو من ﮴ڡ﮳ٮل ألساٮ﮴ذٮ﮴ه الذٮ﮵ن ٮ﮴علم عىل ٮ﮵دٮ﮵هم الرسم فى أس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا

وأهمهم ﮲ڡٮ﮵السكٮ﮵ز وال﮳حرٮ﮵كو وذلك ﮳ٮ﮳حرأة و﮴ٮحد وهذا ما ٮ﮵و﮳حد عندى ؟ 
- ال﮳حدٮ﮵د عندى أ﮲ٮىن سأ﮴ڡدم ﮲ڡكرة هذا المعرض فى ﮳ٮٮ﮵نالى ﮲ڡٮ﮵نسٮ﮵ا ال﮴ڡادم ألمثل مصر،
وذلك إذا وا﮲ڡ﮴ڡىن مسئولو ال﮲ڡن فى مصر، حٮ﮵ث إ﮲ٮىن أ﮲ٮوى ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵م هذه األعمال ﮳ٮشكل

متطور و﮳ٮ﮲ح﮳ٮرة أك﮳ٮر؟

رهام محمود

م﮳حلة روزالٮ﮵وسف - 2010

ر﮲عم هذا الن﮳حاح الك﮳ٮٮ﮵ر ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور إال أن حنٮ﮵ىن إلى الوطن ٮ﮵زداد وال زلت أر﮲ڡض أو
أ﮲حاف هذه الكلمة ` اله﮳حرة ` .

- أ﮲ٮا رسام لى دور ك﮳ٮٮ﮵ر وملتزم ٮ﮴ماما ﮳ٮكل ما ٮ﮳﮵حرى ولر﮳ٮما رسم ص﮲عٮ﮵ر ٮ﮵كون أ﮲ڡضل من
م﮴ڡال طوٮ﮵ل واك﮳ٮد﮲ٮى شعور د﮲ڡٮ﮵ن ٮ﮳أن أكون ﮴ڡرٮ﮳﮵ٮا من الوطن وال احتمل أن أع﮳ٮر المحٮ﮵ط

ألصل إلى الناحٮ﮵ة األ﮲حرى من الكرة األرضٮ﮵ة . 
- ر﮲عم هذا الن﮳حاح الك﮳ٮٮ﮵ر ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور إال أن حنٮ﮵ىن إلى الوطن ٮ﮵زداد وال زلت أر﮲ڡض

أو أ﮲حاف هذه الكلمة ` اله﮳حرة ` . 
-فى ﮴ڡرٮ﮵ىت ﮳ٮه﮳حورة ٮ﮶م ال﮴ڡاهرة وأهمهم أ﮲حى الش﮴ڡٮ﮵ق ﮳حمٮ﮵ل ﮳ٮشاى الذى ٮ﮵عمل أستاذا
فى ﮳حامعات ﮳ٮنسل﮲ڡا﮲ٮٮ﮵ا و﮴ڡد ٮ﮴ألق فى أ﮳ٮحاٮ﮶ه وأص﮳ٮح عالما ك﮳ٮٮ﮵را وأهم هذه الرسأٮل أٮ﮵ضا
من صدٮ﮵ق عمرى الرسام ال﮳ٮارع السا﮲حر ر﮳حأٮى الذى ﮴ڡدمته ذات ص﮳ٮاح فى م﮳حلة `روز
الٮ﮵وسٮ﮵ف ` ﮲ڡأص﮳ٮح أهم رسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى فى مصر . - ٮ﮵دعو﮲ٮى ر﮳حأٮى إلى أسترالٮ﮵ا و﮴ڡد
﮴ٮحول ﮲ڡنه إلى عالج فى مستش﮲ڡى للمعا﮴ڡٮ﮵ن و﮴ڡد ﮲ٮ﮳حح عن طرٮ﮵ق من الرسم لعودة

هؤالء المعا﮴ڡٮ﮵ن إلى حالتهم الط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة . 
- لكىن لم أ﮴ٮحرك من ٮ﮳ارٮ﮵س سنوات طوٮ﮵لة و﮲ڡنه ٮ﮵ت﮴ڡدم من ٮ﮴ل﮴ڡاء ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮵وما ﮳ٮعد ٮ﮵وم
و﮲حاصة ٮ﮴و﮲ڡر المناخ الث﮴ڡافى المناسب وٮ﮴ل﮴ڡى الناس ﮳ٮسهولة و﮴ڡراءة الرسم ومنا﮴ڡشته
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وارٮ﮴﮲ڡاع التذوق ال﮲ڡىن عىل أعىل مستوى . 
- و﮳حاء﮴ٮىن ﮲ڡرصة ﮲ٮادرة عندما ٮ﮴ل﮴ڡٮ﮵ت ماكلمة الرسام ال﮲ڡر﮲ٮىس األول ل﮳حرٮ﮵دة المو﮲ٮد
(﮳ٮالنتو) الذى ذكر لى ٮ﮳أ﮲ٮه ٮ﮵نوى ﮳حمع أكثر من 17 رسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر من أ﮲ٮحاء العالم
للس﮲ڡر إلى ﮲ٮٮ﮵وٮ﮵ورك ﮳ٮدعوة من األمٮ﮵ن العام لهٮ﮵ئة األمم فى ذلك الو﮴ڡت ومنا﮴ڡشة
موضوع مهم وهو أال ٮ﮵تطرق ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور إلى المعا﮲ٮى الم﮴ڡدسة والتعرض عىل
األدٮ﮵ان السماوٮ﮵ة واك﮲ٮت هناك ﮴ڡن﮳ٮلة دٮ﮵نٮ﮵ة ا﮲ٮ﮲ڡ﮳حرت من م﮳حلة فى الد﮲ٮمرك ٮ﮴داعب
سٮ﮵رة الرسول محمد ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور مما أحدث زو﮳ٮعة ك﮳ٮٮ﮵رة فى ﮳ٮالد عدٮ﮵دة وصلت إلى

ال﮴ڡتل ﮲ڡعال. 
-عندما الت﮴ڡٮ﮵نا مع كوفى عنان ﮴ڡال لنا أنتم حاملو ال﮳ٮسمة إلى هذا العالم التعٮ﮵س
وأضاف أن هٮ﮵ئة األمم ٮ﮴دعوكم إلى استعمال رٮ﮵شاٮ﮴كم الم﮲حتل﮲ڡة فى كل عاصمة من

العالم ٮ﮴رسمون ٮ﮳اآلالت المك﮳ٮرة عىل شاشات ك﮳ٮٮ﮵رة مثل السٮ﮵نما فى كل مهر﮳حان. 
- ومنذ ذلك الو﮴ڡت و﮲ٮحن ﮲ٮسا﮲ڡر إلى كل عاصمة فى أوروٮ﮳ا وآسٮ﮵ا لنشر رسومنا

السا﮲حرة الضاحكة واسمنا ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور من أ﮳حل السالم. 
- ور﮲عم هذا الن﮳حاح الك﮳ٮٮ﮵ر ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور ولنا ﮲ٮحن الس﮳ٮعة عشر رسامًا ..إال أن حنٮ﮵ىن

إلى الوطن ٮ﮵زداد والزلت أر﮲ڡض أو أ﮲حاف هذه الكلمة `اله﮳حرة `.

﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى

المصور - 7 /12 /2011

ال﮳ٮه﮳حورى من ٮ﮳ارٮ﮵س : لم أها﮳حم صالح ﮳حاهٮ﮵ن.. وأ﮲حترت أن أعٮ﮵ش فى الشارع

-إحدى مشكالت ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى أننا ال ﮲ٮستطٮ﮵ع أن ﮲ٮصدق أ﮲ٮه ﮲ڡنان عالمى، وأن
عالمٮ﮵ته م﮲ڡٮ﮵دة لنا أل﮲ٮها أك﮳ٮر دعاٮ﮵ة ﮲ٮحتا﮳حها فى ﮲طل العولمة الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة، والعالمٮ﮵ة التزام
إ﮲ٮسا﮲ٮى واسع ال ٮ﮵عرف الن﮲طرات واأل﮲ڡاكر الضٮ﮴﮵ڡة، من هنا ﮳حاء ﮴ٮصادم ال﮳ٮه﮳حورى مع

﮳ٮعض األ﮲ڡاكر الىت ٮ﮵عت﮳ٮرها ٮ﮳الٮ﮵ة فى عالم ٮ﮵تحرك ﮳ٮسرعة مذهلة وٮ﮲﮵عٮ﮵ر أ﮲ڡاكره ٮ﮵ومٮً﮵ا 180
در﮳حة ﮲ڡإن شئت أن ٮ﮴كون ﮳حزءاً من هذا العالم ﮲ڡعلٮ﮵ك أن تتعامل وتت﮲ڡاعل مع هذه

األ﮲ڡاكر حىت وإن لم ٮ﮴رق لك ش﮲حصٮً﮵ا . 
- ال ﮴ٮستطٮ﮵ع أن ٮ﮴عرف ﮴ڡدر ﮳ٮه﮳حورى إال إذا سا﮲ڡرت مرة فى ٮ﮳ارٮ﮵س، الحٮ﮵اة فى ٮ﮳ارٮ﮵س
لٮ﮵ست من ٮ﮳اب الو﮳حاهة ال﮲ڡكرٮ﮵ة وال﮲ڡنٮ﮵ة، ولكن من ٮ﮳اب الو﮳حود فى السوق العالمى
لل﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة، هناك تتعرف عىل آ﮲حر الصراعات ال﮲ڡنٮ﮵ة وعىل األسماء المؤٮ﮶رة فى
ال﮳ٮورصة العالمٮ﮵ة وآ﮲حر أسعار ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن، وٮ﮳الط﮳ٮع السؤال عن ﮳حنسٮ﮵ة ال﮲ڡنان أمر ط﮳ٮٮ﮵عى
﮲ڡعندما ٮ﮵كون ل﮲ڡنان مثل ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮵عٮ﮵ش ﮲ٮصف حٮ﮵اٮ﮴ه فى ٮ﮳ارٮ﮵س والنصف
اآل﮲حر من ال﮴ڡاهرة مثل هذه الشهرة ﮴ٮ﮳حعل ح﮳حم الدعاٮ﮵ة الىت ﮴ٮحصل علٮ﮵ها مصر



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 7 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

ٮ﮳الض﮳ٮط مثل الدعاٮ﮵ة الىت حصلنا علٮ﮵ها من و﮳حود ممثل عالمى ﮳ٮ﮴ڡدر عمر الشرٮ﮵ف
عىل ساحة السٮ﮵نما العالمٮ﮵ة ر﮲عم أ﮲ٮه أ﮲حذ أٮ﮵ضًا ﮲ٮصٮ﮳﮵ٮه من اله﮳حوم واالٮ﮴هام ٮ﮳العمالة
إلسرأٮٮ﮵ل لم﮳حرد أ﮲ٮه أ﮳ٮن ألسرة ٮ﮵هودٮ﮵ة عاشت فى مصر فى عصر لم ٮ﮵كن ٮ﮵عرف ﮲ٮعرات

من أى ﮲ٮوع. 
- ﮳حاء﮲ٮى صوت ﮳ٮه﮳حورى من ٮ﮳ارٮ﮵س ٮ﮵ملؤه الحزن ( أ﮲ٮا ﮲ٮىب ال كرامة له فى وطنه)،

أحصل عىل ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر ٮ﮵ومى من دول العالم، عىل هٮ﮵ئة دعوات لألشتراك فى المعارض،
والمناس﮳ٮات العالمٮ﮵ة المهمة، كما ﮴ٮم ٮ﮴كرٮ﮵مى ٮ﮳ا﮲حتٮ﮵ارى عىل رأس 15 رسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ور
فى العالم، ﮲عٮ﮵ر ال﮳حوأٮز العالمٮ﮵ة ولكن ال أل﮴ڡى فى مصر إال اله﮳حوم والت﮳حرٮ﮵ح ﮲حصوصًا
من المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن وعزأٮى أ﮲ٮىن استطعت أن أكون ﮲ڡنا﮲ٮًا شع﮳ٮٮً﮵ار﮲ڡىن المتل﮴ڡى العادى من

﮲حطوطى ال﮳ٮسٮ﮵طة وٮ﮴﮵ڡ﮳ٮل عىل أعمالى ﮲حصوصًا فى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أل﮲ٮىن أع﮳ٮر عنه ﮳ٮصدق،
را﮳حع أعمالى عن طوا﮳ٮٮ﮵ر ال﮲ح﮳ٮز، والمعا﮲ٮاه الٮ﮵ومٮ﮵ة فى الشارع، را﮳حع رسوما﮴ٮى والو﮳حوه
الىت أرسمها كلها و﮳حوه مصرٮ﮵ة، الشهٮ﮵ر منها مثل أم كلثوم الىت أحاول ٮ﮴و﮲طٮ﮲﮵ڡها عالمٮً﮵ا
كرمز لل﮲ڡن الراقى المتسامح ومنها صالح ﮳حاهٮ﮵ن الذى ﮴ڡٮ﮵ل إ﮲ٮىن ها﮳حمته، كما أ﮲ٮىن
شهٮ﮵ر ﮳ٮرسم الو﮳حوه العادٮ﮵ة أو ال﮳ٮسٮ﮵طة ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة ال﮲حط الواحد، وٮ﮵مكن أن أدعى أ﮲ٮىن
رسمت ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮًا ﮲ٮصف الشعب المصرى ﮳ٮهذه الطرٮ﮴﮵ڡة أل﮲ٮىن ال أر﮲ڡض طل﮳ٮًا ألى إ﮲ٮسان
ٮ﮵رٮ﮵د أن أرسمه، لم أ﮲حتر أن أعٮ﮵ش فى ﮳ٮرج عا﮳حى ولكن ا﮲حترت أن أعٮ﮵ش فى الشارع

وأصادق وأ﮲حتلط ٮ﮳ال﮳ٮىن آدمٮ﮵ن العادٮ﮵ٮ﮵ن، را﮳حع لوحة مثل مأٮدة الرحمن، أو ﮲عٮ﮵رها هى
نتاج الحٮ﮵اة فى الشارع، أ﮲ٮا دأٮمًا مو﮳حود فى الشارع وال أرسم من الذاكرة أو ال﮲حٮ﮵ال،
ولكن من مشاهدات وإ﮲ٮ﮲ڡعاالت من الشارع ر﮳ٮما أكون أ﮲ٮا أول رسام ٮ﮵حاول التارٮ﮵خ

لألحداث الك﮳ٮرى لهذا الشعب، ﮳ٮما فى ذلك ٮ﮴ارٮ﮵خ الثورات، را﮳حع لوحة لم﮳حلس ﮴ڡٮ﮵ادة
ٮ﮶ورة ٮ﮵ولٮ﮵و، ولوحات لثورة 25 من ٮ﮵ناٮ﮵ر، ولى كتب وأعمال ﮲ٮحتٮ﮵ة وحىت رواٮ﮵ات، كلها
نتاج التالحم مع ال﮳ٮٮ﮵ئة، واال﮲ٮ﮲ڡعال ﮳ٮ﮴ڡضاٮ﮵ا الوطن وال﮴ڡضاٮ﮵ا العر﮳ٮٮ﮵ة ولذلك ٮ﮵حز﮲ٮىن

مزاٮ﮵دة ال﮳ٮعض عىل فى هذا الم﮳حال ومحاولة الت﮳حاهل، ر﮳ٮما ٮ﮵رٮ﮵د ال﮳ٮعض معا﮴ڡ﮳ٮىت عىل
آرأٮى ال﮳حرٮ﮵ئة، أو آرأٮى الم﮲حتل﮲ڡة ﮲ڡأ﮲ٮا عىل س﮳ٮٮ﮵ل المثال ضد أن ٮ﮴﮵ڡوم أحد ﮳ٮشطب ﮳حزء
من ٮ﮴ارٮ﮲﮵حنا ﮳ٮدعوى أن ٮ﮴لك اك﮲ٮت ﮲ڡترة سٮ﮵ئة، أو ٮ﮳﮵ٮدى ر﮲ع﮳ٮة فى هدم صرح أو إ﮲ٮ﮳حاز ال
لىشء إال أل﮲ٮه ٮ﮵نتمى إلى ﮲ڡترة ٮ﮳أٮده، ال ٮ﮵مكن أن ﮴ٮسمح ذاكر﮴ٮك السٮ﮵اسٮ﮵ة أو الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة
ألن هناك ﮲ڡترة ال ٮ﮴ع﮳ح﮳ٮك ألن رأٮ﮵ك الش﮲حىص ال ٮ﮲﮵عٮ﮵ر التارٮ﮵خ.. الشعب ال﮲ڡر﮲ٮىس لم

ٮ﮵هدم ال﮲ڡرساى أل﮲ٮه ٮ﮵نتمى إلى عصور الملكٮ﮵ة .

محمد مرىس

﮲ٮصف الد﮲ٮٮ﮵ا - 10/ 6/ 2011
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﮳ٮه﮳حورى ٮ﮶أٮراً فى المٮ﮵دان

- ` ﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى الثورة ` هو العنوان الذي أحب ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري أن ٮ﮵ضعه ٮ﮴ا﮳حا
﮲ڡوق معرضه الحال﮵ى ﮳ٮ﮴ڡاعة ` المسار ` ٮ﮳الزمالك، حٮ﮵ث ا﮲ڡتتحه ٮ﮵وم 22 ﮲ٮٮ﮵اٮ﮵ر المايض،
وسوف ٮ﮵ستمر إلى ٮ﮵وم 17 ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر، و﮳ٮٮ﮵نما ٮ﮵صنع الشعب ٮ﮶ورٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى المٮ﮵دان، ٮ﮳﮵ٮدع
ال﮳ٮه﮳حوري ٮ﮶ورٮ﮴ه ال﮲حاصة ﮲ڡ﮵ى مرسمه، ٮ﮵حٮ﮵ا أ﮲ٮ﮲ڡاس الحرٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى المٮ﮵دان لساعات، ٮ﮶م

ٮ﮵حيي اكئناٮ﮴ه المصورة لساعات أ﮲حرى، وهكذا ٮ﮵متد الح﮳ٮل السري من األم ( المٮ﮵دان )
إلى المرسم ( الط﮲ڡل ) الذي ٮ﮵لد ﮳ٮدوره عدة أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة، لوحات من ﮴ڡماش التٮ﮵ل،
امتز﮳حت علٮ﮵ها ٮ﮳الٮ﮵تة ﮲ٮارٮ﮵ة من األلوان الزٮ﮵تٮ﮵ة أحٮ﮵ا﮲ٮا، وع﮳ٮر مزٮ﮵ج من الوسأٮط أحٮ﮵ا﮲ٮا

أ﮲حرى مع لمسات النسٮ﮵ج المصري ال﮳ٮه﮳حوري المعروف. 
- ومنذ ما ٮ﮵زٮ﮵د عن العام اكن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري ﮴ڡد ﮲ڡا﮳حئنا ﮳ٮمعرضه ` رسم عىل رسم
`فى ﮳حالٮ﮵ري المشر﮳ٮٮ﮵ة ٮ﮳ال﮴ڡاهرة وألح﮴ڡه ﮳ٮمعرض آ﮲حر ﮳ٮعد مدة ﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري المسار،

وٮ﮲﮵ڡا﮳حئنا مرة أ﮲حرى ﮳ٮمعرضه الحال﮵ى، والذي أحب أن أسمٮ﮵ه م﮳حازا ( ٮ﮶ورة عىل ٮ﮶ورة )
أو ( ﮳حٮ﮵ل عىل ﮳حٮ﮵ل ). 

- ﮲ڡ﮵ى `رسم عىل رسم `عارض ٮ﮳ل﮲عة الشعر ﮳ٮه﮳حوري لوحات ل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن آ﮲حرٮ﮵ن ا﮲ٮط﮳ٮعت ﮲ڡ﮵ى
ذاكرة ال﮲ڡن ال﮳حمعٮ﮵ة، منذ عشرات أو مئات السنٮ﮵ن، وأعاد رسم هذه اللوحات ٮ﮳أسلو﮳ٮة

الذي ا﮴ڡترب من ٮ﮴كعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة ٮ﮳اٮ﮳لو ﮳ٮٮ﮵اكسو، ذلك ال﮲ڡنان المها﮳حر إلى ٮ﮳ارٮ﮵س ٮ﮴ماما
ك﮳ٮه﮳حوري الذي ٮ﮴﮵ڡدم لنا من ﮲حالل عرض `﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى الثورة ` ٮ﮶ورة ﮴ٮستلهم ٮ﮶ورة
سا﮳ٮ﮴ڡة و﮳حٮ﮵لٮ﮵ن ﮴ڡاهرٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮵تحاوران، أولهما ال﮳حٮ﮵ل الذي سار وراء ﮴ڡادة ٮ﮶ورة 23 ٮ﮵ولٮ﮵و
وٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵هما ال﮳حٮ﮵ل الذي ﮴ڡاد ٮ﮶ورة 25 ٮ﮵ناٮ﮵ر، و﮴ڡد شملهما ال﮳ٮه﮳حوري ﮳ٮروحه اللو﮲ٮٮ﮵ة
السحرٮ﮵ة و﮲علف اإل﮲حتال﮲ڡات ﮳ٮٮ﮵ن ال﮳حٮ﮵لٮ﮵ن، عىل مستوى ال﮲ڡكر والتكوٮ﮵ن وال﮲حامة

والعناصر، ك﮵ى ٮ﮴﮵ڡدم لنا هدٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة المالمح.. إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة ال﮲ڡلس﮲ڡة.. كو﮲ٮٮ﮵ة الطرح .. مصرٮ﮵ة
ال﮴ڡلب والمضمون. 

- فى المعرض لوحة ﮴ٮصور أم كلثوم أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ال﮲عناء ﮲ڡ﮵ى ال﮲حمسٮ﮵نٮ﮵ات والستٮ﮵نٮ﮵ات، اك﮲ٮت
﮲ڡ﮵ى مركز إهتمام ذلك ال﮳حٮ﮵ل،﮲عنت للثورة ولزعٮ﮵مها، و﮳حاءت لوحة ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى شكل
اإلٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡعال، إذ ﮳ٮدت أم كلثوم فى مركز اللوحة الذي شكل ﮲ٮ﮴ڡطة إلت﮴ڡاء محورٮ﮵ن

متعامدٮ﮵ن ﮴ڡسما اللوحة إلى أر﮳ٮعة أ﮳حزاء.. ال﮴ڡص﮳ٮ﮳ح﮵ى ﮳ٮعوده األٮ﮶ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى الر﮳ٮع األٮ﮵من إلى
أعىل ﮴ٮحت مندٮ﮵ل ٮ﮶ومة األص﮲ڡر ومساحة زر﮴ڡاء حزٮ﮵نة مثلت وحدٮ﮴ه وم﮲عادرٮ﮴ه الحٮ﮵اة
﮲ڡ﮵ى منتصف مشوار ﮲ڡر﮴ڡة كوكب الشرق، وعىل ٮ﮵ساره وٮ﮵سار الست مر﮳ٮع ع﮳ٮده صالح
ساحر ال﮴ڡا﮲ٮون ﮳ٮ﮳ٮا﮳ٮٮ﮵و﮲ٮة ﮳ٮٮ﮵ضاء، وامتد األ﮳ٮٮ﮵ض إلى رأسه وٮ﮵داه الالع﮳ٮتٮ﮵ن عىل اآللة،
﮳ٮٮ﮵نما ﮴ٮحلت ﮲حل﮲ڡٮ﮵ته ٮ﮳أزرق ال﮳حا﮲ٮب األٮ﮵من وأص﮲ڡر من مندٮ﮵ل ٮ﮶ومة، وإلى الٮ﮵مٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى
األس﮲ڡل `ع﮲طمة ` وهذا هو اسم شهرة عازف الكونترٮ﮳اص فى ﮲ڡر﮴ڡة أم كلثوم ﮳ٮ﮲حل﮲ڡٮ﮵ة
ص﮲ڡراء، ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵ن اصط﮳ٮغ ال﮳حزء األعىل من آلته ٮ﮳اللون األحمر وٮ﮵داه مرسومتان
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ك﮳ٮٮ﮵رٮ﮴ان عىل األوٮ﮴ار، وه﮵ى طرٮ﮴﮵ڡة لعزف األالت الوٮ﮴رٮ﮵ة من عأٮلة الكمان ﮴ٮسمى
ال﮳ٮٮ﮵تسٮ﮵اكٮ﮴و أو الع﮲ڡق ﮳ٮضرب األوٮ﮴ار ٮ﮳الٮ﮵د، وال ٮ﮵ست﮲حدم ﮲ڡٮ﮵ها العازف ال﮴ڡوس واكن هذا
﮲عال﮳ٮا دور ع﮲طمة ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮴ڡة الست عزف ال﮴ڡرار المصاحب للحن، و﮴ڡد ﮲ٮاسب الدور

الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى وضع عازف الكونترٮ﮳اص ﮲ڡ﮵ى أس﮲ڡل لوحة ال﮳ٮه﮳حوري، وال﮳حٮ﮵تار الكهرٮ﮳أٮ﮵ى
عىل ال﮳حا﮲ٮب األٮ﮵سر من أس﮲ڡل مع عاز﮲ڡه، ع﮳ٮر ﮲حل﮲ڡٮ﮵ة حمراء، و﮳ٮعض أ﮳حزاء اآللة أٮ﮵ضا
ص﮳ٮ﮲عها ﮲ڡنا﮲ٮا ٮ﮳اللون األحمر ﮳ٮما ٮ﮵الٔٮم دور اآللة الروما﮲ٮيس ﮲ڡ﮵ى األ﮲عنٮ﮵ة الشهٮ﮵رة إ﮲ٮت

عمري اليت لحنها الموسٮ﮴﮵ڡار محمد ع﮳ٮد الوهاب.. و﮴ڡد ﮲طهرت كوكب الشرق ﮲ڡ﮵ى وسط
هذه ال﮲ڡر﮴ڡة وه﮵ى تن﮲طر إلٮ﮵نا و﮲ڡ﮵ى ٮ﮵دها الٮ﮵سرى المندٮ﮵ل األص﮲ڡر كما ذكر﮲ٮا، وتتحرك
ٮ﮵دها عىل اللوحة ٮ﮳الطرٮ﮴﮵ڡة التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة األٮ﮶ٮ﮵رة لدي ﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡت﮲طهر الٮ﮵د مرٮ﮴ٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى

وضعٮ﮵ن م﮲حتل﮲ڡٮ﮵ن، والٮ﮵د الٮ﮵مىن ٮ﮴متد إلى األعىل ﮲ڡٮ﮵رٮ﮴﮲ڡع الن﮲عم وٮ﮵رٮ﮴﮲ڡع ﮳ٮصر مشاهد
اللوحة معها إلى الو﮳حه الذي احتل مساحة ص﮲عٮ﮵رة ﮲ڡ﮵ى أعىل اللوحة، ﮳ٮٮ﮵نما امتدت
الحن﮳حرة الذه﮳ٮٮ﮵ة من منتصف اللوحة إلى الو﮳حه متسعة لتحتوي الذراع الٮ﮵مىن
مرسومة ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة ور﮳ٮما أٮ﮵ضا ٮ﮴ذكر﮲ٮا ٮ﮳األعناق الطوٮ﮵لة لمدرسة الما﮲ٮٮ﮵رٮ﮵زم

اإلٮ﮵طالٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى عصر النهضة. 
- لوحة أ﮲حرى أكد ﮳ٮها ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري إنتماءه ل﮳حٮ﮵ل الثورة الٮ﮵ولٮ﮵وٮ﮵ة، ع﮳ٮر صورة
﮳حماعٮ﮵ة ألعضاء م﮳حلس ﮴ڡٮ﮵ادة الثورة مع اللواء محمد ﮲ٮ﮳حٮ﮵ب ﮴ڡ﮳ٮل عزله، وٮ﮵ت﮳حه ﮳ٮصر
المشاهد ﮲ڡورا إلى أك﮳ٮر و﮳حوه ﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى الصورة وهو و﮳حه ﮳حمال ع﮳ٮد الناصر ملهم
ذلك ال﮳حٮ﮵ل والذي سمٮ﮵ت ح﮴ڡ﮳ٮة الستٮ﮵نٮ﮵ات ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ارٮ﮵خ الشرق األوسط وأ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡٮ﮵ا ﮳حمٮ﮵عا
ٮ﮳اسمه.. مال﮳ٮس الض﮳ٮاط األحرار ص﮲ڡراء ٮ﮳اللون العسكري و﮲حل﮲ڡٮ﮵اٮ﮴هم حمراء وألوان

الو﮳حوه ﮳ٮما ﮲ڡٮ﮵ها و﮳حه ﮳حمال ع﮳ٮد الناصر مع﮲طمها ٮ﮳األحمر الطو﮳ٮ﮵ى الذي لون ﮳ٮه ﮴ڡدماء
المصرٮ﮵ٮ﮵ن أ﮳حسادهم عندما رسموها عىل ﮳حدران المعا﮳ٮد و﮲حصوا ﮳ٮها أ﮳حساد

المصرٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ڡ﮴ڡط . 
- ٮ﮶ارت مصر ﮲ڡ﮵ى مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر وكل المٮ﮵ادٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى المحا﮲ڡ﮲طات، ﮲ڡٮ﮳﮵حد مشاهد معرض
﮳ٮه﮳حوري ٮ﮶ورة ﮳ٮصرٮ﮵ة موازٮ﮵ة عىل اإلٮ﮴﮵ڡو﮲ٮٮ﮵ة وعىل المركزٮ﮵ة وعىل كل ما هو ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵دي،
﮲ڡا﮲ٮضم ﮳حٮ﮵ل الع﮴ڡد الثا﮲ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡرن الواحد والعشرٮ﮵ن إلى ﮳حٮ﮵ل ستٮ﮵نٮ﮵ات ال﮴ڡرن

العشرٮ﮵ن ﮲ڡرسم الش﮳ٮاب الحرٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى المٮ﮵دان ورسم ال﮳ٮه﮳حوري أحالم المٮ﮵دان ﮲ڡ﮵ى لوحة
` الثورة ﮲ڡ﮵ى مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر `. 

- التكوٮ﮵ن هنا م﮲حتلف عىل ٮ﮵مٮ﮵ن وأعىل اللوحة حصان و﮳حمل ٮ﮵س﮴ڡطان كما حدث ﮲ڡ﮵ى
معركة ال﮳حمل، وأحاطت ﮳ٮهما ﮲ڡ﮵ى وسط اللوحة أٮ﮵ضا األكف الم﮳ٮسوطة والو﮳حوه الهاٮ﮴﮲ڡة
للحرٮ﮵ة وللعدالة، و﮴ٮستكمل مسٮ﮵رة األكف والو﮳حوه ﮲ڡ﮵ى ٮ﮵سار اللوحة عىل كو﮳ٮري ﮴ڡصر
النٮ﮵ل، حٮ﮵ث ٮ﮴﮴ڡاوم عدوا آلٮ﮵ا من المدرعات اليت ﮴ٮ﮲حرج النٮ﮵ران الص﮲ڡراء من ﮳ٮعضها،

والنٮ﮵ل أزرق ﮳ٮ﮳حالله وحز﮲ٮه المهٮ﮵ب، وٮ﮵شهد عىل كل ذلك أن ﮳حمٮ﮵ع العناصر ﮲ڡ﮵ى اللوحة
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مسطحة ﮳ٮال ﮲طالل مما أكد ال﮳ٮعد الرمزي وحضور الحدث و﮲حطورٮ﮴ه، ﮳حموع الثوار ﮲ڡ﮵ى
اللوحة ﮳ٮٮ﮵ضاء اللون وٮ﮵شو﮳ٮها ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض المواضع اللون األحمر كرمز للشهداء، و﮲ٮلحظ
ش﮲حصان أسودان ﮲ڡ﮵ى األس﮲ڡل إلى أ﮴ڡىص الٮ﮵سار من اللوحة، ﮲ڡ﮵ى إشارة إلى الن﮲طام

السا﮳ٮق الذي و﮳حد ﮲ٮ﮲ڡسه و﮴ڡد ٮ﮴زحزح إلى الهامش، عالوة عىل أن تنا﮴ڡض لو﮲ٮه مع لون
الثوار أوحى ٮ﮳المؤامرة اليت ٮ﮵حٮ﮵كها لل﮴ڡضاء عىل حركتهم، و﮴ڡد أ﮲ڡاد التكوٮ﮵ن الحر
للوحة معا﮲ٮ﮵ى الحرٮ﮵ة اليت ﮲ٮادى ﮳ٮها الثوار وكذلك ال﮲ڡوىض اليت د﮳ٮت ﮲ڡ﮵ى المٮ﮵دان
﮳ٮد﮲حول ال﮲حٮ﮵ل وال﮳حمال إلٮ﮵ه.. أٮ﮵ضا طعم ﮳ٮه﮳حوري صورة ال﮳حمل ٮ﮳أ﮴ڡمشة زاهٮ﮵ة ﮳ٮها
ز﮲حارف األرا﮳ٮسك؛ ﮲ڡ﮳ٮدا ﮲عضب الثوار و﮴ڡد ا﮲ٮصب عىل راكب الحٮ﮵وان دون اإلضرار

ٮ﮳الحٮ﮵وان ﮲ٮ﮲ڡسه، وه﮵ى من ال﮴ڡٮ﮵م اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة الراس﮲حة لدٮ﮵نا. 
- لوحة أ﮲حرى ﮴ٮحت عنوان `مو﮴ڡعة ال﮳حمل ` ٮ﮵تصدر ﮲ڡٮ﮵ها ﮳حسد الحصان المشهد،
﮳ٮٮ﮵نما ٮ﮵س﮴ڡط راك﮳ٮه ال﮳ٮلط﮳ح﮵ى من ﮲ڡوق ﮲طهر الحصان إلى األرض، وٮ﮴لوح ال﮳حماهٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى
أس﮲ڡل اللوحة إلى الٮ﮵سار وا﮲ٮطلق النسر الذهيب من علم مصر ﮲حار﮳حا من ﮳ٮٮ﮵ن ألوا﮲ٮه
الثالٮ﮶ة محل﮴ڡا ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡضاء الواسع الذي ٮ﮵مئل أ﮲علب اللوحة، و﮴ڡد أضاف التكوٮ﮵ن الحر
لمعىن اللح﮲طة ال﮲ڡوضوٮ﮵ة اليت س﮴ڡط ﮲ڡٮ﮵ها راكب الحصان واليت ا﮲ٮطلق ﮲ڡٮ﮵ها ﮲ٮسر العلم
من الراٮ﮵ات صوب العال ﮲ڡ﮵ى السماء مع ا﮴ٮ﮳حاه األكف الم﮳ٮسوطة وأرواح الشهداء اليت

﮳حسدها ﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى طأٮرة ور﮴ڡٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى أعىل اللوحة ذات و﮳حه ا﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى ﮴ٮ﮳حرٮ﮵دي المالمح.
- ` م﮴ڡهى التحرٮ﮵ر ` لوحة ﮲ڡ﮵ى معرض الثورة ل﮳ٮه﮳حوري ٮ﮵تصدرها لوح لع﮳ٮة الطاولة عىل
الم﮴ڡهى ٮ﮳ألوان ص﮲ڡراء وحمراء ﮲ٮارٮ﮵ة، وعلم مصر أ﮴ڡىص ٮ﮵مٮ﮵ن اللوحة وشٮ﮵شة ذات ولعة
محمرة، ود﮲حا﮲ٮها أص﮲ڡر، وطاولة ﮲ڡ﮵ى ﮲حل﮲ڡٮ﮵ة اللوحة ٮ﮴علوها المشارٮ﮵ب و﮴ڡد اصطف
حولها ز﮳ٮو﮲ٮان و﮳حلس ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى ﮲حل﮲ڡٮ﮵ة اللوحة ٮ﮵شرب الشٮ﮵شة ٮ﮳ألوان داكنة وأ﮴ڡل
﮴ڡدر ممكن من ال﮲حطوط ﮴ٮستطٮ﮵ع ﮴ٮحدٮ﮵ده ٮ﮳الاكد، وهذا هو ال﮳حا﮲ٮب اآل﮲حر من الثورة،
حٮ﮵ث إشتعال اللع﮳ٮة ﮳ٮٮ﮵ن الثوار وتتضاد أٮ﮵دولو﮳حٮ﮵اٮ﮴هم وإ﮴ٮ﮳حاهاٮ﮴هم.. وٮ﮵لتهب الحوار

ولكن ٮ﮴﮳ٮ﮴ڡى مصر ه﮵ى المولد والموطن والمآل. 
ٮ﮶م ٮ﮵صور ﮳ٮه﮳حوري ﮲ٮ﮲ڡسه ﮲ڡ﮵ى لوحة ` أ﮲ٮا وكراسة الرسم ` كش﮲حص ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ري م﮳حرد

و﮲حل﮲ڡٮ﮵ة تن﮴ڡٮ﮵طٮ﮵ة ٮ﮴ذكر﮲ٮا ﮳ٮ﮲حل﮲ڡٮ﮵ات ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات ﮲ڡان ﮳حوخ الذاٮ﮴ٮ﮵ة، ممساك ﮴ڡلما وكراسة
الرسم مث﮳ٮتا ﮳ٮعض ال﮴ڡماش هنا وهناك عىل األلوان الزٮ﮵تٮ﮵ة واضعا عىل ﮳ح﮳ٮٮ﮵نه ﮴ڡصاصة

ٮ﮳لون علم مصر .. 
- ﮲ٮعم إ﮲ٮها مصر اليت احتضنت النٮ﮵ل وٮ﮶ار شع﮳ٮها الثورة األولى ﮲ڡ﮵ى التارٮ﮵خ ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮهاٮ﮵ة

األسرة السادسة ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة منذ ما ٮ﮵زٮ﮵د عىل أر﮳ٮعة آالف و﮲حمسمأٮة عام، والٮ﮵وم تن﮳حب
أحرارا و﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى معرض ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري عن الثورة والحرٮ﮵ة وحب ال﮳حمال والحٮ﮵اة.

أشرف اكمل
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ال﮴ڡاهرة - ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر 2012

لوحة و﮲ڡنان

- فى معرض ضم حوالى العشرٮ﮵ن لوحة من األح﮳حام الك﮳ٮٮ﮵رة أ﮴ڡام ال﮲ڡنان ﮳حورج
ال﮳ٮه﮳حورى معرضه ﮳ٮعنوان (﮳ٮه﮳حورى عن الثورة) فى ﮴ڡاعة المسار ٮ﮳الزمالك والذى ﮲ڡٮ﮵ه

س﮳حل ا﮲ٮط﮳ٮاعاٮ﮴ه لالحت﮲ڡال ٮ﮳الذكرى األولى لثورة مصر ال﮳ٮٮ﮵ضاء . 
- و﮴ڡد اعت﮳ٮر ال﮳ٮه﮳حورى هذه اللوحات هى ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ذاٮ﮴ٮ﮵ة لو﮳حوده ال﮳حسدى وسط

الم﮲طاهرات لٮ﮵تر﮳حم هذا التوا﮳حد إلى لوحات هى ﮲حالصة ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته مع ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر
الذى مارسه سنوات طواال منحازا ﮲ڡٮ﮵ه لل﮲ڡ﮴ڡراء وال﮳ٮسطاء و﮴ڡضاٮ﮵ا الم﮳حتمع لتكون فى
الثورة ال﮲حالص أو اإل﮳حا﮳ٮة عىل ﮴ڡضاٮ﮵ا أٮ﮶ارها فى اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵راٮ﮴ه الم﮳حتمعٮ﮵ة والسٮ﮵اسٮ﮵ة . 
- و﮴ڡد ﮴ڡدم ال﮳ٮه﮳حورى لمعرضه الذى ضم لوحات ٮ﮴مثل م﮲طاهرات الش﮳ٮاب ومعركة

ال﮳حمال ﮴ڡأٮال: ( لم أ﮴ٮصور أن ﮴ٮحدث دون صر﮲حة واحدة وهتاف واحد ( الشعب ٮ﮵رٮ﮵د)
ٮ﮶ورة وملٮ﮵ون ٮ﮶أٮر ٮ﮶م 80 ملٮ﮵و﮲ٮا وأ﮲ٮا واحد من هؤالء.. أعود من مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر لمرسمى
وذراعى الذى ٮ﮵تموج وسط ملٮ﮵ون ذراع أصرخ معهم من ﮳حدٮ﮵د.. وفى مرسمى ﮳حمعت
رسم د﮲ڡتر اسكتشا﮴ٮى و﮴ڡد ﮴ٮحول ذراعى المتموج مع الصر﮲حة األولى والصر﮲حات
المتتالٮ﮵ة إلى ﮲ڡرشاة و﮴ٮحولت أصا﮳ٮعى ال﮲حمسة إلى ألوان سا﮲حنة من األص﮲ڡر

وال﮳ٮرٮ﮴﮴ڡالى واألحمر ألوان ألسنة اللهب المشتعل حولى و﮳ٮدا﮲حىل ﮲ڡتحولت لوحا﮴ٮى
﮳ٮصر﮲حتها إلى هذا المعرض، معرض ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵ضم و﮳حوها وأذرعا فى ﮴ٮالحم

ك﮲ڡسٮ﮲﮵ڡساء ﮳ٮشرٮ﮵ة متالحمة متالص﮴ڡة ٮ﮵تشكل من ﮴ٮالحمها معا مشهد ﮳حمالى مشهد
ٮ﮵حكى وٮ﮵كشف عن معا﮲ٮاة ماض وأمل مست﮴ڡ﮳ٮل ولح﮲طة ﮲ڡ﮲حر وروعة ﮴ڡد ٮ﮴دوم هذه

اللح﮲طة دا﮲حل ش﮲حوصها دهرا ال تنىس.

﮲ڡاطمة عىل

أ﮲حر ساعة - 8 /2 /2012

لوحة ال﮲ڡطور الٮ﮵ومى

- ٮ﮵تضح أسلوب ال﮲ڡنان الذي ٮ﮵تمٮ﮵ز ﮳ٮ﮴ڡدرة عالٮ﮵ة عىل التل﮲حٮ﮵ص واإلٮ﮳﮵حاز مع الس﮲حرٮ﮵ة
النا﮴ڡدة الالذعة، و﮲ڡ﮵ى لوحته المسماة ` ال﮲ڡطور الٮ﮵وم﮵ى ` ، 121 × 81 زٮ﮵ت عىل ٮ﮴وال ،
متحف ال﮲ڡن الحدٮ﮵ث ٮ﮳ال﮴ڡاهرة ، وصف عناصر ال﮳ٮناء التكوٮ﮵ين للوحة: مسطح أ﮳ٮٮ﮵ض

﮲ڡ﮵ى أس﮲ڡل اللوحة علٮ﮵ه عناصر ال﮲ڡطور الٮ﮵وم﮵ى ﮴ڡدر ال﮲ڡول - ز﮳حا﮳حة زٮ﮵ت - مالحة - ﮲ڡ﮳حل
- ﮳ٮٮ﮵ضة - لٮ﮵مو﮲ٮه - طماطم - ﮳ٮصلة و﮳حه ﮳ٮٮ﮵ن ز﮳حا﮳حة الزٮ﮵ت و﮴ڡدر ال﮲ڡول ٮ﮴زاحم و﮳حوه
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شا﮲حصة األ﮳ٮصار حول المسطح األ﮳ٮٮ﮵ض، ﮲ٮساء ر﮳حال أط﮲ڡال كأن اللوحة مس﮴ڡط رأيس .
ٮ﮵رٮ﮴دون المال﮳ٮس الشع﮳ٮٮ﮵ة المصرٮ﮵ة. ﮳ٮساطة متطل﮳ٮات الشعب المصري و﮴ڡناعته
و﮴ٮحمله لضٮ﮵ق العٮ﮵ش، اللوحة ﮴ٮحتوى حوال﮵ى 23 ش﮲حصًا ٮ﮵لت﮲ڡون كلهم حول هذا

المستطٮ﮵ل الضٮ﮵ق ﮳ٮش﮲عف وحرص واهتمام وكأن العالم ٮ﮵نته﮵ى ﮳ٮهم عند مأٮدة الطعام ،
وكأن ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ر مثل هذا الطعام ال﮳ٮسٮ﮵ط هو ﮳حل اهتمامهم ومنتهى آمالهم . ﮴ٮشا﮳ٮه الشكل

﮳ٮٮ﮵ن ال﮳حسم ال﮳ٮشرى و﮴ڡدر ال﮲ڡول ﮲ڡهو ال ٮ﮵زٮ﮵د عنها ﮲ڡ﮵ى ئش، هما ع﮳ٮوٮ﮴ان الحتواء الطعام.
- ٮ﮴وا﮳حهنا هنا ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة الزحام اليت ٮ﮵نىس ﮲ڡٮ﮵ها ال﮲ڡرد كٮ﮵ا﮲ٮه ومٮ﮵راٮ﮶ه وإ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ته، إ﮲ٮه اللهاث
﮲حلف العٮ﮵ش ٮ﮵دوس ﮲ڡ﮵ى ﮳حنو﮲ٮه كل ﮴ڡٮ﮵مة أو معىن سوى المعا﮲ٮ﮵ى المرٮ﮴﮳ٮطة ٮ﮳الصراع

وال﮲ڡوز السرٮ﮵ع وسد احتٮ﮵ا﮳حات ال﮲عرٮ﮵زة، والنضال ال من ا﮳حل معىن راٍق أو ﮴ڡٮ﮵مة علٮ﮵ا ﮳ٮل
من ا﮳حل ال﮳ٮ﮴ڡاء، ﮲ڡ﮴ڡط ال﮳ٮ﮴ڡاء؛ تنمح﮵ى ﮲ڡ﮵ى هذا الزحام ال﮲ڡردٮ﮵ة والتمٮ﮵ز والتذوق وال ٮ﮲﮵ڡوز
إال األ﮴ڡوى واأل﮴ڡدر عىل اللحاق ﮳ٮ﮴ڡطار النهم الم﮳حنون. لذا ٮ﮴﮵ڡدم لنا ال﮳ٮه﮳حورى هؤالء
األش﮲حاص ذوى مالمح متشا﮳ٮهة حىت الص﮲عار منهم ا﮲حت﮲ڡت مالمح التمٮ﮵ز و﮳حاء﮲ٮا

التوحد ﮲ڡ﮵ى ال﮳حوع وال﮲ڡ﮴ڡر والهموم ال﮳ٮسٮ﮵طة اليت ال ﮴ٮ﮲حرج عن حدود هذا المستطٮ﮵ل
الذي ٮ﮵حتوى الطعام. ا﮲حت﮲ڡت ال﮴ڡضاٮ﮵ا الك﮳ٮٮ﮵رة ومصأٮر الشعوب وٮ﮴زاحم الناس حول

معىن مشترك عام ٮ﮴﮵ڡع م﮳ٮاشرة ﮴ٮحت أ﮴ڡدامهم وال ٮ﮵سمح لهم ٮ﮳التطلع إلى أ﮳ٮعد منه هو
﮲عرٮ﮵زة ال﮳ٮ﮴ڡاء، ` كٮ﮵ف ﮴ٮحا﮲ڡظ عىل ﮲ٮوعك وسط الزحام ` إذن هو التركٮ﮵ز عىل ال﮳حنس
والطعام ، ٮ﮵توالد اإل﮲ٮسان ﮲ڡٮ﮵كثر العدد23 حشدهم ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡ﮵ى لوحته و﮳حعلهم

ٮ﮵ن﮲طرون ﮲ڡ﮴ڡط ﮲ڡ﮵ى ا﮴ٮ﮳حاه واحد : إلى الطعام وال ٮ﮵ن﮲طر أحدهم إلى اآل﮲حر الكل مشدوه ،
م﮲عٮ﮵ب ، منسحق ؛ است﮲حدم ال﮳ٮه﮳حورى ألوان الزٮ﮵ت عىل مسطح التوال و﮲ح﮲ڡف من
﮴ڡوام اللون ﮲ڡ﮳حاء مشا﮳ٮها لتأٮ﮶ٮ﮵ر األلوان المأٮٮ﮵ة ممو﮳حة ﮲عٮ﮵ر محددة متدا﮲حلة الحواف
﮳حعل ال﮲ڡنان أ﮳ٮطال لوحته اكئنات هالمٮ﮵ة لز﮳حة م﮴ڡززة ال تتضح ﮲ڡٮ﮵ها من ص﮲ڡات ال﮳ٮشر

سوى العٮ﮵ون الذاهلة واأل﮲ڡواه ال﮲ڡا﮲عرة ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮالهة و﮲ٮهم

د. ه﮳ٮة الهوارى

ال﮳ٮه﮳حورى .. ٮ﮵رسم حوار الع﮴ڡل والروح

- أكدت د.﮲ڡٮ﮵نٮ﮵س ﮳حودة وزٮ﮵رة ال﮳ٮحث العلم﮵ى السا﮳ٮ﮴ڡة أن ال﮳ٮه﮳حوري دأٮمًا ما ٮ﮳﮵ٮهر﮲ٮا
ٮ﮳أعماله وٮ﮴﮴ڡنٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة العالٮ﮵ة، و﮴ٮطوره الدأٮم وٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ره عن راكٔٮز الم﮳حتمع المصري ﮲ڡ﮵ى

﮳حمٮ﮵ع أعماله وٮ﮴اٮ﮳لوهاٮ﮴ه .. ﮳حاء ذلك ﮲حالل ﮲ڡعالٮ﮵ات ا﮲ڡتتاح معرض ال﮲ڡنان ﮳حورج
ال﮳ٮه﮳حوري حوار الع﮴ڡل والروح الذي ا﮲ڡتتحه وزٮ﮵ر الث﮴ڡا﮲ڡة د. صا﮳ٮر عرب ﮳ٮحضور أصد﮴ڡاء
ال﮲ڡنان وعاش﮴ڡ﮵ى ﮲ڡنه وإذا ﮴ٮحدثنا عن معرضه ` حوار الع﮴ڡل والروح ` ﮲ٮري لوحة الصالة
اليت رسمها ﮳ٮح﮳حم ك﮳ٮٮ﮵ر، تنم عن عش﮴ڡه لإلٮ﮵مان، م﮳حسداً ٮ﮳لوحته الحركة والحٮ﮵وٮ﮵ة
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لصالة المسلمٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى الثورة، و﮲ٮالحظ أن اللوحة أٮ﮵ضا ﮳ٮها أط﮲ڡال ص﮲عار ٮ﮵صلون، والك﮳ٮار
ٮ﮵عتنون ﮳ٮهم، كما أشار ال﮳ٮه﮳حوري ٮ﮳لوحته ضرورة العمل إلى ﮳حا﮲ٮب اإلٮ﮵مان، كما أراد ﮲ڡ﮵ى
الم﮴ڡا﮳ٮل أن ٮ﮵ع﮳ٮر ٮ﮳لوحة السٮ﮵دة العذراء ﮳ٮصورٮ﮴ها إلى ﮳حا﮲ٮب ال﮳حوامع والمآذن اليت
﮴ٮحمل الهالل رمزاً للوحدة الوطنٮ﮵ة، وأراد أن ٮ﮴﮵ڡول من ﮲حاللها أن الم﮳حتمع المصري
ع﮳ٮارة عن ﮲ٮسٮ﮵ج واحد ال ٮ﮵مكن ٮ﮴مزٮ﮴﮵ڡه أ﮳ٮداً مهما حدث، هذا ﮲عٮ﮵ر األمومة والط﮲ڡولة
اليت ﮴ٮ﮲طهر واضحة ٮ﮳أعماله وال﮳حامع والكنٮ﮵سة وأم كلثوم و﮲ڡرٮ﮵د ﮳حمٮ﮵عها ٮ﮴مثل راكٔٮز

الوطن المصري وأصالته.. 
- وأكد الوزٮ﮵ر إماك﮲ٮٮ﮵ة التعرف عىل لوحته وأعماله حيت لو لم ﮴ٮحمل ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵عه، مؤكداً  أن
أعمال ال﮳ٮه﮳حوري تتسم ٮ﮳ال﮳ٮه﮳حة واإلحساس العال﮵ى ﮳حداً والت﮲ڡرد الذي ال ٮ﮵ضاهٮ﮵ه ﮲ڡٮ﮵هم
أحد، كما استو﮴ڡف عرب لوحة آمون، ولوحة األمومة، واألعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة اليت ع﮳ٮرت عن
ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر منها، لوحة العٮ﮵ش والحرٮ﮵ة، ولوحة مو﮴ڡعة ال﮳حمل الذي منحها ال﮳ٮه﮳حوري
مساحة ك﮳ٮٮ﮵رة للتع﮳ٮٮ﮵ر ﮳ٮشكل أكثر، كما استو﮴ڡف عرب لوحة ﮴ڡارٔٮة ال﮲ڡن﮳حان لل﮲ڡنان

الشهٮ﮵ر ﮳ٮٮ﮵اكسو الذي أعاد ال﮳ٮه﮳حوري رسمها مرة أ﮲حري لكن ﮳ٮصٮ﮵ا﮲عته ال﮲حاصة، وأشاد
عرب ٮ﮳لوحات رموز زمن ال﮲ڡن ال﮳حمٮ﮵ل ألم كلثوم و﮲ڡرٮ﮵د األطرش. 

- أما ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡٮ﮴﮵ڡول عن معرضه أ﮲ٮه ٮ﮵ضم 25 لوحة است﮲حدم ﮲ڡٮ﮵ها ألوان
الشمس الدا﮲ڡئة اليت ٮ﮴عط﮵ى الحٮ﮵وٮ﮵ة والطا﮴ڡة، لذلك ﮲ڡهو ٮ﮵دعو للحب ﮲ڡ﮵ى معرضه هذا
من ﮲حالل األلوان اليت ٮ﮵سع﮵ى من ﮲حاللها للم شمل مصر المن﮴ڡسمة ال﮵ى حد اال﮴ڡتتال ﮲ڡ﮵ى
مٮ﮵ادٮ﮵ن وساحات الوطن، ﮲ڡا﮲حتالف ال﮲ڡكر والرأي ال ٮ﮳﮵حعلهم أعداء أو من﮴ڡسمٮ﮵ن، وهم
أهل وطن واحد، لذلك أراد أن ٮ﮵و﮳حه دعوه للحب، من ﮲حالل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى وال﮲ڡرح و﮲ڡرٮ﮵د

األطرش وسامٮ﮵ة ﮳حمال وأم كلثوم، كما ع﮳ٮر عن شعارات الثورة ﮲ڡ﮵ى لوحة العٮ﮵ش
والحرٮ﮵ة والعدالة اال﮳حتماعٮ﮵ة، ولوحة مو﮴ڡعة ال﮳حمل، وٮ﮴مٮ﮵ز المعرض ٮ﮳لوحات ك﮳ٮٮ﮵رة
الح﮳حم ﮴ٮصل إلى ٮ﮶الٮ﮶ة أمتار ٮ﮴لك المساحات أعطت له ال﮲ڡرصة للتع﮳ٮٮ﮵ر أكثر عن
مشاعره وٮ﮴وصٮ﮵ل رسالته لل﮳حمهور، مشٮ﮵را للوحة الصالة اليت ٮ﮴ع﮳ٮر عن الثورة وعن

الحب الذي ٮ﮳﮵حمع ﮳ٮٮ﮵ن الناس ﮲ڡٮ﮵ها، و﮴ڡال إن الصالة ٮ﮴رمز لن﮳حاح الثورة، وأشار للسٮ﮵دة
العذراء ﮲ڡ﮵ى عمل آ﮲حر ﮳ٮ﮳حا﮲ٮب المآذن اليت ﮴ٮحمل الهالل، مشٮ﮵را لعشق المصرٮ﮵ٮ﮵ن

للسٮ﮵دة العذراء سواء اك﮲ٮوا مسلمٮ﮵ن أو أ﮴ڡ﮳ٮاطا، وه﮵ى لوحة ع﮳ٮرت عن النسٮ﮵ج المصري
الواحد الذي ٮ﮳﮵حب أن ﮲ٮحا﮲ڡظ علٮ﮵ه، و﮲ڡ﮵ى النهاٮ﮵ة ٮ﮴مين ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري أن ٮ﮵مثل مصر

هذا العام ﮲ڡ﮵ى مهر﮳حان ﮲ڡٮ﮵نٮ﮵سٮ﮵ا ٮ﮳لوحة مو﮴ڡعة ال﮳حمل . 
- و﮴ڡال اإلعالم﮵ى ﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ل سعٮ﮵د وهو صدٮ﮵ق ﮳حورج إن المعرض ﮳ٮه ﮴ٮطور رأٮع وألوان

﮳حدٮ﮵دة م﮲ڡرحة شا﮳ٮة، ﮳حعلته ٮ﮵شعر ٮ﮳أن ﮳حورج ﮲ڡ﮵ى العشرٮ﮵ن من عمره، وال ٮ﮵مكن ألحد
ٮ﮵شاهد هذه األعمال ٮ﮵ري ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى الثما﮲ٮٮ﮵ن من عمره، وأشار ﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ل للوحات

ال﮳ٮه﮳حوري اليت تتسم ٮ﮳المصرٮ﮵ة والط﮲ڡولة، والحظ ما ٮ﮴ركت ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر عيل ال﮳ٮه﮳حوري
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من مشاعر ﮲ڡٮ﮵اضة ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من لوحاٮ﮴ه مثل: مو﮴ڡعة ال﮳حمل اليت تتسم ٮ﮳الزحمة
ال﮲ڡكرٮ﮵ة لدي ﮳حورج، وأشار للعدٮ﮵د من اللوحات اليت ٮ﮵رسم ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡٮ﮵ها ﮲ٮ﮲ڡسه،

﮲ڡعيل س﮳ٮٮ﮵ل المثال ٮ﮴مركز ال﮳ٮه﮳حوري وسط عأٮلة رٮ﮲﮵ڡٮ﮵ة واكن محورا للوحة، ورأي ﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ل
أن لوحات ال﮳ٮه﮳حوري ال ﮴ٮ﮲حلو من الطرا﮲ڡة و﮲ح﮲ڡة ال﮲طل، وال ٮ﮵منع هذا من أن ﮲ٮري

الش﮳حن ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض أعماله وال﮳ٮؤس ﮳ٮعٮ﮵ون األط﮲ڡال، ﮲ٮ﮲طراً لو﮲ڡاة والدٮ﮴ه ﮳ٮعمر م﮳ٮكر، كما
ٮ﮴لعب العٮ﮵ن دوراً واضحًا ٮ﮳أعماله وال﮲حٮ﮵مٮ﮵ة والتراث المصري . 

- وأشاد ال﮲ڡنان سمٮ﮵ر ﮲ڡؤاد ٮ﮳المعرض و﮴ڡال إن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري عالمة ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن
المصري، سواء ﮲ڡ﮵ى دوره الثري الذي ﮴ڡام ﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى الحركة ال﮲ڡنٮ﮵ة،أو ك﮲ڡنان اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر

﮳ٮروزالٮ﮵وسف وص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى الستٮ﮵نٮ﮵ات أٮ﮵ام المد ال﮴ڡوم﮵ى وع﮳ٮد الناصر، وهو ٮ﮵عد من
ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن المت﮲ڡردٮ﮵ن فى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر السٮ﮵ايس وحيت اآلن، ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى ٮ﮴﮲ڡرده ٮ﮳ل﮲عة
﮲حاصة و﮲ٮ﮲عمة ﮲حاصة ﮲ڡ﮵ى ال﮲حط الواحد الذي تتمٮ﮵ز ﮳ٮه لوحاٮ﮴ه ﮳ٮ﮴ڡوة، ومن ٮ﮵تا﮳ٮع

ال﮳ٮه﮳حوري ٮ﮵ري أن أعماله ﮴ٮحمل ﮳ٮعدا مصرٮ﮵ا وشع﮳ٮٮ﮵ا، وهو اال﮴ٮ﮳حاه الذي ا﮴ٮ﮲حذه لن﮲ڡسه
منذ ﮳ٮداٮ﮵ة حٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة .

سحر ع﮳ٮد ال﮲ڡتاح

أ﮲ح﮳ٮار األدب - األحد 27 ٮ﮵ناٮ﮵ر 2013

الثورة مستمرة.. شعار ٮ﮵ر﮲ڡعه ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى

- ﮳ٮعدما أمىض ال﮲ڡنان المصرى ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري عطلة ٮ﮳ارٮ﮵سٮ﮵ة طوٮ﮵لة،عاد إلى
ال﮴ڡاهرة لٮ﮳﮵حد األمور كما ٮ﮴ركها. ال﮳ٮلد ﮲ڡ﮵ى ﮲حضم عهد ﮳حدٮ﮵د ﮳ٮكل ﮲ٮوازعه ومشكالٮ﮴ه،

وشعلة الثورة ال ٮ﮴زال متأ﮳ح﮳حة ومستمرة، وش﮳حو﮲ٮه الىت أودعها لوحاٮ﮴ه تت﮴ڡاطع مع ما
ٮ﮵حدث حوله. 

- ﮴ٮستضٮ﮵ف ﮴ڡاعة `المسار` فى ال﮴ڡاهرة أحدث أعماله، ﮴ٮحت عنوان `حوار الع﮴ڡل
والروح` حىت 20 من الشهر الم﮴ڡ﮳ٮل تتمسك لوحاٮ﮴ه اليت ٮ﮴﮵ڡدمها ٮ﮳األمل كما ٮ﮴﮵ڡول،

محاوًال ﮳ٮث روح الطمأ﮲ٮٮ﮵نة فى ﮲ٮ﮲ڡوس المصرٮ﮵ٮ﮵ن م﮳حددًا. وٮ﮴ذكر أعماله ٮ﮳الزمن ال﮳حمٮ﮵ل،
حٮ﮵ن اك﮲ٮت ﮴ٮصدح معشو﮴ڡته اليت ال ٮ﮵مل من رسمها `كوكب الشرق` ﮳ٮصوٮ﮴ها الش﮳ح﮵ى.
ٮ﮵تذكر ال﮳ٮه﮳حوري، وٮ﮵ذكر متا﮳ٮعٮ﮵ه، ٮ﮳ال﮲ڡرح وال﮲عناء والر﮴ڡص عىل ﮲ٮ﮲عمات الموسٮ﮴﮵ڡى
الشع﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى مشاهد تتوالى عىل الم﮲حٮ﮵لة وٮ﮴﮲ڡرض ﮳ٮناء درامٮً﮵ا ٮ﮵مٮ﮵ل إلى الت﮲ڡاؤل

وال﮳ٮه﮳حة. 
- ٮ﮶مة ﮲حٮ﮵ط ر﮲ڡٮ﮵ع فى المعرض، ٮ﮴﮵ڡ﮲ڡز من لوحة إلى أ﮲حرى، ٮ﮳ألوان متعددة ومتشا﮳ٮكة

ٮ﮴ع﮳ٮر عن الروح المصرٮ﮵ة.الت﮴ڡط ال﮳ٮه﮳حوري هذه الروح ول﮲حصها ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡصاصات ال﮲حٮ﮵امٮ﮵ة
اليت ﮲ڡرضت ﮲ٮ﮲ڡسها عىل المشهد. 
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﮵َامٮ﮵ة ﮲ڡن مصري ٮ﮵عتمد عىل التشكٮ﮵ل ﮳ٮ﮴ڡصاصات ال﮴ڡماش وال﮲حٮ﮵وط، وٮ﮵ر﮳حع إلى - وال﮲حٮ
العصر المملوكى، وهو أش﮳ٮه ما ٮ﮵كون ﮳ٮ﮲ڡن ال﮲ڡسٮ﮲﮵ڡساء ﮴ڡطعة ال﮲حٮ﮵امٮ﮵ة اليت ﮲ٮلمحها ﮲ڡ﮵ى
لوحات ال﮳ٮه﮳حوري لها م﮲عزى، ﮲حصوصًا هذه األٮ﮵ام، ﮲ڡه﮵ى ﮴ٮش﮳ٮه الوطن ٮ﮳أطٮ﮵ا﮲ڡه وأحزا﮳ٮه
وٮ﮴ٮ﮵اراٮ﮴ه ومعت﮴ڡداٮ﮴ه وٮ﮶﮴ڡا﮲ڡاٮ﮴ه ال ﮴ٮستطٮ﮵ع أن تنزع أٮً﮵ا منها، وال أن ٮ﮴همش أحدها، أل﮲ٮه أمر

م﮲حالف لط﮳ٮٮ﮵عة األمر. 
- مصر ﮴ٮش﮳ٮه ﮴ڡطعة ال﮲حٮ﮵امٮ﮵ة اليت ٮ﮵رسمها ال﮳ٮه﮳حوري وعلٮ﮵نا أن نت﮴ڡ﮳ٮل ذلك، ﮲ڡمن دون

هذا ال ﮲ٮستطٮ﮵ع التعاٮ﮵ش. 
- ا﮲حتار ال﮳ٮه﮳حوري لمعرضه عنوان `حوار الع﮴ڡل والروح`، وهو ٮ﮵حت﮲ڡل من ﮲حالله

ٮ﮳الثورة ولسان حاله ٮ﮴﮵ڡول: `هنا ٮ﮶ورة لم ٮ﮴كتمل ﮳ٮعد... لكنها ستكتمل عىل كل حال،
﮲ڡاألمل ما زال مع﮴ڡوداً عىل الش﮳ٮاب والمستنٮ﮵رٮ﮵ن حىت ٮ﮴عود إلى مسارها السلٮ﮵م`. 

﮵ُعرف ال﮳ٮه﮳حوري، وهو أحد أكثر ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن شهرة، ٮ﮳أسلو﮳ٮه الذي ٮ﮵عتمد عىل - ٮ
ٮ﮴دا﮲حل المساحات وال﮲حطوط اليت تت﮴ڡاطع وتتحرك ﮲ڡ﮵ى مساحة اللوحة من الٮ﮵مٮ﮵ن إلى
الٮ﮵سار، ومن األعىل إلى األس﮲ڡل، وهو أسلو﮳ٮه الذي ٮ﮵ت﮳ٮعه ﮲ڡ﮵ى رسم الش﮲حوص ٮ﮳األ﮳ٮٮ﮵ض

واألسود. 
- ﮲حط واحد مستمر، ال ٮ﮵تو﮴ڡف حىت ٮ﮴كتمل المساحة وتتحدد المالمح وٮ﮵ست﮲حدم
ال﮲ڡنان ﮲ڡ﮵ى لوحاٮ﮴ه الملو﮲ٮة األسالٮ﮵ب أو ال﮲حامات اليت ٮ﮵راها مناس﮳ٮة للعمل، كطرٮ﮴﮵ڡة

`ال﮴ڡص واللصق`، أو ﮲عٮ﮵رها من األسالٮ﮵ب اليت تتواءم مع طرٮ﮴﮵ڡته ﮲ڡ﮵ى تناول اللوحة. 
- ٮ﮴﮵ڡدم ﮲ڡ﮵ى معرضه أ﮲ڡراح الناس ﮲ڡ﮵ى و﮴ڡت تنتشر ﮲عمامة من األىس والحزن ﮲ڡ﮵ى سماء
الوطن ولعل أصداء لوحاٮ﮴ه وهمهمات ش﮲حوصه وإٮ﮴﮵ڡاع موسٮ﮴﮵ڡاه ﮴ٮ﮳حد طرٮ﮴﮵ڡها ﮳ٮعد
حٮ﮵ن إلى الشوارع والمٮ﮵ادٮ﮵ن، لتتحول ٮ﮴لك األلوان الُم﮲ڡعمة ٮ﮳المرح والسعادة إلى

وا﮴ڡع ٮ﮲﮵عٮ﮵ر شٮ﮵ئًا من ٮ﮴لك األ﮳حواء المشحو﮲ٮة اليت ٮ﮵عٮ﮵شها المصرٮ﮵ون. 
- ولد ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡرٮ﮵ة ﮳ٮه﮳حورى ﮴ڡرب مدٮ﮵نة طٮ﮳﮵ٮة (األ﮴ڡصر)، واشتهر ﮲ڡ﮵ى الصحا﮲ڡة
المصرٮ﮵ة والعر﮳ٮٮ﮵ة كرسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ولم ٮ﮵تو﮴ڡف عن إنتاج اللوحات الزٮ﮵تٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى مصر
والمه﮳حر ٮ﮵ستلهم أسلو﮳ٮه من األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮات ال﮴ڡ﮳ٮطٮ﮵ة و﮲ڡنون التراث عمومًا. وٮ﮵ع﮳ٮّر ﮲ڡ﮵ى
لوحاٮ﮴ه عن األط﮲ڡال والزحام واألحٮ﮵اء الشع﮳ٮٮ﮵ة وا﮴ٮ﮳حه ﮲ڡ﮵ى السنوات األ﮲حٮ﮵رة إلى

الت﮳ٮسٮ﮵ط والتركٮ﮵ب (الكوالج) .

ٮ﮵اسر سلطان

الحٮ﮵اة - األر﮳ٮعاء 30 ٮ﮵ناٮ﮵ر 2013

.. ﮳ٮه﮳حورى فى الشارع الرمضا﮲ٮى

- رسم ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى لوحات لم﮲طاهر شهر رمضان فى الشارع
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المصرى و﮳ٮعٮ﮵دا عن هذا ﮲ڡإن ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵هتم ٮ﮳أن ٮ﮵كون مؤر﮲حا للشارع المصرى
وأحداٮ﮶ه ﮲ڡما من حدث سٮ﮵اىس أو إ﮴ڡتصادى أو إ﮳حتماعى إال و﮲ٮراه ٮ﮵هز ٮ﮴وال لوحات
ال﮳ٮه﮳حورى ر﮳ٮما ٮ﮵ر﮳حع هذا ل﮳ٮداٮ﮵ته ك﮲ڡنان رسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أى أن عٮ﮵نه م﮲ڡتوحة ﮲ٮا﮴ڡدة

عىل أحداث الشارع وأٮ﮶ر السٮ﮵اسات عىل ال﮳ٮسطاء لذلك هو مرآة ال﮳ٮسطاء فى أزماٮ﮴هم
واحت﮲ڡاالٮ﮴هم و﮴ڡد اعتاد عىل هذا واعتد﮲ٮا أن ننت﮲طر و﮳حهة ﮲ٮ﮲طره ﮲ڡرسم فى لوحاٮ﮴ه أزمات
المواصالت وزحامهم وال﮳ٮاعة وال﮲ڡ﮴ڡراء وٮ﮶ورة 25 ٮ﮵ناٮ﮵ر وشهداء التحرٮ﮵ر كما رسم منذ

سنوات ﮴ڡلٮ﮵لة لوحات عرضها ﮳ٮعنوان مدد مدد اهتم ﮳ٮها ﮳ٮم﮲ڡردات اإلحت﮲ڡالٮ﮵ة
الرمضا﮲ٮٮ﮵ة لل﮳ٮسطاء فى الشارع المصرى وحوارٮ﮵ه ﮲ڡرسم موأٮد الرحمن وصالة

التراوٮ﮵ح وٮ﮳اعة ال﮲ڡول والمؤذن ودعاء المصلٮ﮵ن والذاكرٮ﮵ن ورا﮴ڡىص التنورة . 
- و﮴ڡد ا﮲حلص ﮳ٮه﮳حورى الرؤٮ﮵ة ﮳ٮ﮲ڡنه فى مشاهد لوحاٮ﮴ه ﮳ٮما ٮ﮵وحى ٮ﮳اإلستمرارٮ﮵ة ﮲ڡ﮳حعل

اطر لوحاٮ﮴ه م﮲ڡتوحة ال﮳حهات األر﮳ٮع عىل المشهد الذى ٮ﮵رسمه لنت﮲حٮ﮵ل آ﮲حرٮ﮵ن
مو﮳حودٮ﮵ن ﮲حارج الاكدر ٮ﮵مارسون شعأٮرهم الدٮ﮵نٮ﮵ة ﮲ڡ﮳حعل ﮲عٮ﮵ر المرٔٮٮ﮵ٮ﮵ن مو﮳حودٮ﮵ن
ضمنٮ﮵ا ألن ما ٮ﮵سود المشهد ٮ﮵سودهم ﮲ڡ﮴ڡطع الاكدر عند ﮳ٮه﮳حورى هو إٮ﮵حاء إلمتداد

المشهد ﮲ڡمشاهد الصالة لها امتداد معنوى وزمىن دا﮲حل اللوحة مثلما هو ﮲حار﮳حها ألن
للصالة زمنا ممتدا ولٮ﮵ست م﮳حرد ل﮴ڡطة أدأٮٮ﮵ة فى لح﮲طة للتس﮳حٮ﮵ل وتنتهى ﮳ٮل هى
ممتدة دا﮲حل زمنها ال﮲حاص وع﮳ٮر الٮ﮵وم ﮳ٮل وع﮳ٮر العمر كله ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡٮ﮵ام والركوع

والس﮳حود ﮲ڡاللوحة ﮴ٮ﮲ح﮲ڡى ورأٮها روحا﮲ٮٮ﮵ة ومعىن اإلمتداد فى الزمان والماكن والروح
ودا﮲حل اإل﮲ٮسان لتكشف عن معان أكثر عم﮴ڡا من كو﮲ٮها أداء حركى ﮲ٮمارسه أو ٮ﮵رسمه

ال﮲ڡنان . 
- وفى لوحات التضرع ٮ﮳الدعاء هلل عز و﮳حل ركز ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر عىل العٮ﮵ون المتوسلة
واألكف المر﮲ڡوعة فى ٮ﮴دا﮲حل وفى لوحات أ﮲حرى ركز عىل م﮳حرد الو﮳حه والك﮲ڡٮ﮵ن لكن

الحالة الو﮳حدا﮲ٮٮ﮵ة المتوسلة لم ﮴ٮ﮳حعلها م﮳حرد لوحة ألو﮳حه وأكف ﮳ٮل هناك حالة ﮳ٮتدا﮲حل
اللون والش﮲حوص كأ﮲ٮهم سا﮳ٮحون فى ٮ﮴دا﮲حل ﮴ٮضرعى أمال فى إ﮳حا﮳ٮة الدعاء . 

- وحٮ﮵ن رسم ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر مشهد موأٮد الرحمن ﮳حعل للوحته أكثر من مستوى ﮲ڡ﮲ڡى
الم﮴ڡدمة مشهد الموأٮد وفى ال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة ﮳حدران عالٮ﮵ة لمس﮳حد ٮ﮴علوه مئذ﮲ٮة أمام سماء

ٮ﮵توسطها هالل ﮲ڡىض والمشهد كله فى حضن ل﮲ڡظ ال﮳حاللة ` هللا` عىل اللوحة . 
- وفى لوحة أ﮲حرى رسم فى الم﮴ڡدمة مشهد لحامل ال﮲ح﮳ٮز ﮲ڡوق رأسه ٮ﮵سارع ﮳ٮدرا﮳حته
إلى حٮ﮵ث موأٮد الرحمن وفى مستوى ٮ﮶ان رسم ص﮲ڡٮ﮵ن من الموأٮد ٮ﮵لتف حولها عا﮳ٮروا

الس﮳ٮٮ﮵ل وال﮲ڡ﮴ڡراء و﮴ڡت اإل﮲ڡطار وفى المستوى الثالث رسم مصلٮ﮵ن ٮ﮵ؤدون صالة
الم﮲عرب ﮴ڡ﮳ٮل تناول اإل﮲ڡطار وارٮ﮴كن كل المشهد إلى ﮳حوار المستوى األ﮲حٮ﮵ر وهو ﮳حدران

مس﮳حد ﮳ٮدا ك﮲حل﮲ڡٮ﮵ة للمشهد ٮ﮳أكمله وحاضنا له . 
- و﮲ٮالحظ أن ال﮲ڡنان ﮳حعل لوحىت موأٮد الرحمن مرٮ﮴﮳ٮطٮ﮵ن ٮ﮴ماما ٮ﮳المس﮳حد اكمتداد
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لمعىن التضامن والتاك﮲ڡل ولٮ﮳﮵حعل العمق الروحى لمعىن إ﮴ڡامة مآد﮳ٮة إلطعام الصأٮم
مرٮ﮴كنا إلى رمزٮ﮵ة ﮳حمٮ﮵لة روحٮ﮵ة فى ارٮ﮴﮳ٮاطها ٮ﮳المس﮳حد . 

- استطاع ال﮲ڡنان ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى التع﮳ٮٮ﮵ر فى ﮳ٮساطة و﮳حمال عن لوحات رمضا﮲ٮٮ﮵ة كلها
﮳ٮشر لٮ﮵ؤكد عىل ﮴ڡٮ﮵مة التالحم اإل﮲ٮسا﮲ٮى ال﮳ٮشرى دون أن ٮ﮴﮵ڡدم لوحة ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵رٮ﮵ة وص﮲ڡٮ﮵ة .

﮲ڡاطمة عىل

ال﮴ڡاهرة - الثالٮ﮶اء 31/ 7/ 2012

ساعات فى محراب ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى

* أ﮲ٮاشد وزارة الث﮴ڡا﮲ڡة : ﮴ٮحوٮ﮵ل مرسم﮵ى إل﮵ى متحف ٮ﮵حمل اسمى.. 
* ال أحب ( ال﮳حرا﮲ڡٮ﮵يت ) أل﮲ٮه ﮴ڡا﮳ٮل لإلزالة وو﮲طٮ﮲﮵ڡته و﮴ڡتٮ﮵ة.. 

-هناك ش﮲حصٮ﮵ات م﮳ٮدعة ٮ﮵عت﮳ٮر الل﮴ڡاء معها مناس﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى حد ذاٮ﮴ها، ﮲ٮ﮲طرا لما ﮴ٮحمله من
من﮲طومة متاكملة، وٮ﮴راكمات األٮ﮵ام وال﮲ح﮳ٮرات والتحوالت، ومن هذه الش﮲حصٮ﮵ات

ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري، الذي حاولت السع﮵ى لل﮴ڡأٮه، واكن المعرض التشكٮ﮵يل
الذي شارك ﮲ڡٮ﮵ه مؤ﮲حرا ﮳ٮ﮳ٮعض ا﮳ٮداعاٮ﮴ه ال﮳حدٮ﮵دة ﮲ڡرصة لدعوٮ﮴ه للحوار عيل ص﮲ڡحات (
أ﮲ح﮳ٮار األدب )عيل الر﮲عم من أ﮲ٮه ﮴ٮ﮳حاوز الثما﮲ٮٮ﮵ن من عمره مؤ﮲حرا، إال أ﮲ٮه ال ٮ﮵زال ﮲ڡ﮵ى

حالة من التوهج ال﮲ڡين حيت ا﮲ٮه حصد ﮳حأٮزة ( سم﮳ٮوزٮ﮵وم األ﮴ڡصر) ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮو﮲ڡم﮳ٮر المايض.
﮴ٮسللت إل﮵ى محرا﮳ٮه اإل﮳ٮداع﮵ى..﮴ڡضٮ﮵ت ساعات ﮲ڡ﮵ى مع﮳ٮده ال﮲ڡين..الذي ٮ﮵حتضنه مرسمه

﮳ٮوسط ال﮳ٮلد?. 
-عالم آ﮲حر ٮ﮳﮵ٮعدك عن ص﮲حب الشارع وٮ﮶رٮ﮶رة الحٮ﮵اة، مع أ﮲ٮه ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡل﮳ٮها.. ماكن ﮲ڡين أش﮳ٮه
ٮ﮳أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮه سحرٮ﮵ة.. ٮ﮳﮵حعلك تتأمل و﮴ٮحدق ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لك اللوحات ال﮲ڡنٮ﮵ة والتشكٮ﮵الت ال﮳حمالٮ﮵ة

اليت ﮴ٮحاورك ﮳ٮدراما األلوان عيل ال﮳حدران، وتت﮳حاور مراٮ﮵ا ﮲ڡنٮ﮵ة، تتحاور معك وه﮵ى
من﮳ٮسطة عيل األرض أو متسا﮲ٮدة عيل حوأٮط الطا﮳ٮق األول صعودا إل﮵ى الطا﮳ٮق الثا﮲ٮ﮵ى .
-هنا ٮ﮵عكف ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري وٮ﮵عتكف ﮳ٮٮ﮵ن ا﮳ٮداعاٮ﮴ه محاطا ٮ﮳األلوان المتنوعة،

وال﮲طالل المتناٮ﮶رة ﮲ڡ﮵ى أر﮳حاء الماكن لٮ﮵س ٮ﮶مة ﮲ڡراغ حيت الحوأٮط واأل﮳ٮواب هذه
الم﮳حلدات الم﮲ڡتوحة والم﮲عل﮴ڡة ﮴ٮ﮲حتزن ماضٮ﮵ه و﮴ٮ﮲حتزل حاضره وٮ﮴و﮶ٮق ﮳ٮم﮲ڡردات
ال﮳حمال شواهد ومشاهد رحلته ال﮲ڡنٮ﮵ة ذات المحطات اليت ٮ﮴راوحت ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة

وٮ﮳ارٮ﮵س و﮲عٮ﮵رها من المدن األور﮳ٮٮ﮵ة اليت ٮ﮴كتيس ٮ﮳الث﮴ڡا﮲ڡة وال﮳حمال والتارٮ﮵خ والحضارة .
- رموز.. وألوان.. و﮲طالل.. وذكرٮ﮵ات.. ومذكرات.. كلها ٮ﮴﮲ڡتح آ﮲ڡا﮴ڡا واسعة لمواصلة

حوارٮ﮵ة مع الم﮳ٮدع الك﮳ٮٮ﮵ر، وتناوشين ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة األسئلة.. و﮴ٮطل ﮳ٮرأسها ع﮳ٮر مشواره ال﮲ڡىن،
حول رحلته مع الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، وعال﮴ڡة ال﮲ڡن ٮ﮳السٮ﮵اسة، واإل﮳ٮداع ال﮲ڡين ٮ﮳الدٮ﮵ن، واشت﮳ٮاك
ال﮲ڡنان مع السلطة..عن ﮲ڡر﮲ٮسا ٮ﮳لد النور الذي ا﮳حتذ﮳ٮته ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن عاما، ومع ذلك لم تن﮳حح
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﮲ڡ﮵ى أن تت﮲ڡوق عيل عش﮴ڡه وح﮳ٮه الصو﮲ڡ﮵ى لمصر ..عن ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡنا﮲ٮا ﮲حال﮴ڡا.. سٮ﮵رة
ومسٮ﮵رة.. وموه﮳ٮة وع﮳ٮ﮴ڡرٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة..أشاد ﮳ٮها الن﮴ڡاد ﮲ڡ﮵ى الشرق وال﮲عرب، اك﮲ٮت هذه الزٮ﮵ارة

والمحاورة .. 
* ألن لٮ﮵س ل﮵ى ورٮ﮶ة : 

- إذا ﮳ٮدأ﮲ٮا الحدٮ﮵ث عن هذا المرسم الذي ٮ﮵حمل م﮴ڡتنٮ﮵ات ﮲عاٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى الروعة والعدٮ﮵د من
الرسومات ﮲عاٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى التشوٮ﮵ق والتنوع واال﮲حتالف ﮲ڡماذا ٮ﮴﮴ڡول عنه ..أ﮲ٮا أرسم ﮲ڡ﮵ى هذا
ال﮳ٮٮ﮵ت العشوأٮ﮵ى ﮳ٮوسط ال﮳ٮلد، منذ ﮲حمسة عشر عاما، ﮳ٮعد عودٮ﮴﮵ى من ﮲ڡر﮲ٮسا،عندما
ا﮴ٮ﮲حذت ﮴ڡراري ٮ﮳االست﮴ڡرار ﮲ڡ﮵ى وطين، ﮲ڡ﮳حمعت أعمال﮵ى وم﮴ڡتنٮ﮵اٮ﮴﮵ى ﮲ڡ﮵ى هذا المرسم كما
ٮ﮴رٮ﮵ن، لذلك ﮲ڡإن الماكن مئل ٮ﮳الذ﮲حأٮر ال﮲ڡنٮ﮵ة وال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة اليت صنعتها طوال عمري،
و﮳حمٮ﮵ع األعمال المو﮳حودة ﮳ٮه تن﮳ٮض ٮ﮳الحٮ﮵اة و﮴ٮضخ ألوا﮲ٮا، كما ﮴ٮحمل هذه الم﮳حلدات
رسومات وأعماال ﮲ڡنٮ﮵ة ل﮵ى عمرها ٮ﮵ر﮳حع إلى عشرات السنٮ﮵ن، كما ٮ﮵حمل هذا الماكن

العدٮ﮵د من الذكرٮ﮵ات ال﮳حمٮ﮵لة، اليت ٮ﮴عز عيل ﮳حداً، لذلك أر﮳حو من وزارة الث﮴ڡا﮲ڡة، أو من
أي هٮ﮵ئة إعالمٮ﮵ة، أن ﮴ٮحول مرسم﮵ى هذا لمتحف ٮ﮳اسم﮵ى، ﮲ٮ﮲طرا ألن لٮ﮵س ل﮵ى ورٮ﮶ة . 

* ل﮲عة األلوان : 
- أحدق ﮲ڡ﮵ى عشرات الم﮳حلدات اليت ﮴ٮحوي ﮳ٮٮ﮵ن طٮ﮵اٮ﮴ها رسومات ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ع﮳ٮر
سنوات، ﮳ٮل ﮴ٮضم ﮴ٮشكٮ﮵الت لو﮲ٮٮ﮵ة م﮲حتل﮲ڡة إل﮵ى أي حد ٮ﮵مكن أن ٮ﮴﮳ٮوح عن المحطات

اليت انت﮲طمت ﮴ٮطورك ال﮲ڡين . 
-التطور ٮ﮲﮵طهر ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى الط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة من مرحلة أ﮲حري..﮲ڡأ﮲ٮا أري ال﮲حط رحلة ٮ﮴﮳ٮدأها الٮ﮵د
وتن﮲ڡذ لألعماق من ﮲حالل الع﮴ڡل وإدراك الذاكرة،﮲ڡما أ﮳حمل أن ٮ﮵تنزه ال﮴ڡلم ٮ﮳الح﮳ٮر

األسود عيل ور﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ضاء ﮲ڡٮ﮵ثرٮ﮶ر ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮه﮳حة وأ﮲ٮٮ﮵ن..لٮ﮵حك﮵ى مو﮲ٮولو﮳حا أو مواال من حٮ﮵اتنا، ال
أكت﮲ڡ﮵ى أو أٮ﮴و﮴ڡف إال إذا شعرت أ﮲ٮ﮵ى رسمت كل ما أرٮ﮵د أن أحكٮ﮵ه.. واستعمل كل األلوان
وكل األ﮲ٮواع، ور﮲ٮٮ﮵ش، زٮ﮵ت، ح﮳ٮر، ﮳حواش، ألوان مأٮٮ﮵ة.. و﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى ألوان ٮ﮳اردة، وألوان
دا﮲ڡئة، اليت ه﮵ى ألوان النار، والشمس، مثل األحمر واألور﮲ٮج، واأللوان ال﮳ٮاردة، ه﮵ى لون
ال﮲طل وال﮳ٮحر والسماء وما شا﮳ٮه ذلك ﮲ڡلٮ﮵س لدي عأٮلة لو﮲ٮٮ﮵ة م﮲ڡضلة عن األ﮲حري، أو
لون معٮ﮵ن ٮ﮲﮵ڡرض ﮲ٮ﮲ڡسه من حٮ﮵ن آل﮲حر، ﮲ڡكل ئش ﮴ڡا﮳ٮل للمعال﮳حة والتدوال والتناول
ال﮲ڡين .. ﮲ڡهناك ﮲ڡترات سٮ﮵طرت عيل رسوماٮ﮴﮵ى الرمادٮ﮵ات، و﮲ڡترات أ﮲حري رسمت ﮲ڡٮ﮵ها
و﮳حوها حزٮ﮵نة ٮ﮳ألوان ﮴ڡاٮ﮴مة، لكين ﮲ڡ﮵ى ﮳حمٮ﮵ع الحوال أعشق اال﮲ٮطالق وعدم الت﮴ڡٮ﮵د،

لذلك ﮲ڡإن أعمال﮵ى تتسم ٮ﮳العاط﮲ڡة وٮ﮴ع﮳ٮر عن أعماڡ﮴﮵ى . 
- وٮ﮵مكن ٮ﮴كثٮ﮵ف ﮴ٮطور المراحل ال﮲ڡنٮ﮵ة اليت مررت ﮳ٮها اكآلٮ﮴﮵ى المرحلة األول﮵ى ﮳ٮدأت ﮲ڡ﮵ى
ط﮲ڡوليت حيت التحاڡ﮴﮵ى ﮳ٮكلٮ﮵ة ﮲ڡنون ﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳الزمالك للدراسة اإلاكدٮ﮵مٮ﮵ة، أما المرحلة
الثا﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡاك﮲ٮت ﮲ڡ﮵ى الس﮳ٮعٮ﮵نات حٮ﮵ث العودة للت﮳ٮسٮ﮵ط وال﮳حذور المصرٮ﮵ة ال﮴ڡدٮ﮵مة اليت
ٮ﮵تمثلها ال﮲ڡن ال﮲ڡرعو﮲ٮ﮵ى وال﮴ڡ﮳ٮط﮵ى واإلسالم﮵ى، أما المرحلة الثالثة ﮲ڡ﮴ڡد است﮲حدمت ال﮴ڡلم
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الروٮ﮴رٮ﮵نج ذي السن الر﮲ڡٮ﮵ع ﮳حدا، وهو ٮ﮵ش﮳ٮه الشعرة، والمرحلة الرا﮳ٮعة ﮳ٮدأت ﮳ٮعد
استالم﮵ى مرسم﮵ى ﮲ڡ﮵ى إٮ﮲﮵ڡري ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س، وأطلق عيل هذه المرحلة مرحلة ﮲ڡن التش﮲حٮ﮵ص
أو ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه حٮ﮵ث ا﮴ٮ﮳حهت ل﮲ڡن النحت، أما المرحلة ال﮲حامسة واأل﮲حٮ﮵رة ﮲ڡه﮵ى دراسة
أعمال أساطٮ﮵ن ال﮲ڡن أمثال ماٮ﮵كل ا﮲ٮ﮳حلو، ورم﮳ٮرا﮲ٮت، و﮳حو﮳حان، وما﮲ٮٮ﮵ه، و﮲ڡٮ﮵رمٮ﮵ر،

ومحمود سعٮ﮵د، وال﮳حزار وحامد ﮲ٮدا .. لذلك أصف ﮳ٮ﮳ٮساطة ﮴ٮطور أي ﮲ڡنان ﮳ٮنمو مشاعره
اليت ﮴ٮ﮲حتلف من مرحلة أل﮲حري. 

- (﮳ٮٮ﮵اكسو ) المصري : 
- ٮ﮵ش﮳ٮهك الن﮴ڡاد ٮ﮳أ﮲ٮك ﮳ٮٮ﮵اكسو المصري،﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮴ڡطة ٮ﮴ماس اشتهر ﮳ٮها ﮳ٮٮ﮵اكسو حٮ﮵ن أعاد

لوحات لمشاهٮ﮵ر ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮳ٮصٮ﮵ا﮲عة حدٮ﮵ثة، ﮲ڡما ه﮵ى أو﮳حه التشا﮳ٮه واال﮲حتالف ﮳ٮٮ﮵نكما ؟ 
- ﮳حلست ساعات طوال أمام لوحات ﮳ٮٮ﮵اكسو أستنشق رأٮحة ألوا﮲ٮها الزٮ﮵تٮ﮵ة، وأمعن
الن﮲طر ﮲ڡ﮵ى أعماله اليت أعش﮴ڡها دأٮماً، واكن هد﮲ڡ﮵ى دأٮمًا أن أصل لمستواه وأن أح﮴ڡق

العالمٮ﮵ة مثله، وأعت﮴ڡد إ﮲ٮ﮵ى ح﮴ڡ﮴ڡت إ﮲ٮ﮳حازا دولٮً﮵ا ك﮳ٮٮ﮵راً، وعرضت أعمال﮵ى ﮲ڡ﮵ى دول كثٮ﮵رة،
وأستطٮ﮵ع أن أ﮳حزم أ﮲ٮى ح﮴ڡ﮴ڡت إ﮲ٮ﮳حازا ا﮲ڡضل منه، أل﮲ٮ﮵ى أحمل مصر دا﮲حيل، حىت وأ﮲ٮا
م﮴ڡٮ﮵م ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س، وكو﮲ٮ﮵ى أرسم مصر مهد حضارات العالم ﮲ڡأ﮲ٮا ح﮴ڡ﮴ڡت شٮ﮵ئا أ﮲ڡضل منه،

الن ﮳ٮٮ﮵اكسو ضٮ﮵ع عيل ﮲ٮ﮲ڡسه ﮲ڡرصة اال﮲ٮ﮲ڡتاح عيل ﮳ٮوا﮳ٮة الشرق . 
- لكن لو ع﮴ڡد﮲ٮا م﮴ڡار﮲ٮة ﮳ٮٮ﮵ن ما ﮴ڡدمه ﮳ٮٮ﮵اكسو و﮴ڡدمته أ﮲ٮا ﮲ڡ﮵ى إعادة رسم لوحات ل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن
آ﮲حرٮ﮵ن عالمٮ﮵ٮ﮵ن، سنري أن ﮳ٮٮ﮵اكسو ﮴ٮحرر ٮ﮴ماما من كل ﮴ڡواعد ال﮲ڡن الكالسٮ﮵ك﮵ى، وا﮲ٮطلق
م﮳ٮحرا ﮳ٮٮ﮵ن الت﮳حرٮ﮵دٮ﮵ة والتكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة، وإعادة ال﮲حلق ال﮲ڡين ﮳ٮ﮴ڡوة وس﮲حو﮲ٮة و﮳حرأة وحرٮ﮵ة

مطل﮴ڡة و﮳ٮن﮲طرة ال ﮴ٮ﮲حلو من الس﮲حرٮ﮵ة، لكين كنت أمعن الت﮲ڡكٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ﮲طروف رسم اللوحة
األصلٮ﮵ة مرة أ﮲حري، وكنت أستحضر ﮲ڡ﮵ى ذهين كٮ﮵ف رسمت ولماذا، حيت إ﮲ٮ﮵ى كنت
أ﮴ٮ﮲حٮ﮵ل ﮲ٮ﮲ڡيس ﮳حالسًا معهم و﮴ڡت الرسم، ر﮲عم ﮲ڡارق الزمن الذي ٮ﮵صل لعدة ﮴ڡرون،
﮴ٮ﮳حر﮳ٮيت اك﮲ٮت ذهنٮ﮵ة تت﮳حه للت﮳ٮسٮ﮵ط ال﮲ڡين أل﮲ٮ﮵ى أكره التع﮴ڡٮ﮵د لكن هذا ال ٮ﮵منع من
و﮳حود الس﮲حرٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى العمل، وأسعد﮲ٮ﮵ى ﮴ٮش﮳ٮٮ﮵ه الن﮴ڡاد ل﮵ى ﮳ٮ﮳ٮٮ﮵اكسو ﮲ڡ﮴ڡالوا عين ﮳ٮٮ﮵اكسو

المصري، وحالٮً﮵ا المؤرخ محمد ﮳ٮ﮲عدادي ٮ﮵كتب عين كتاب وٮ﮵عد ﮲ڡٮ﮵لما أٮ﮵ضا . 
- ﮲ڡن ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه : 

- لعب ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر دورا هاما ﮲ڡ﮵ى شهر﮴ٮك حيت أن هٮ﮵ئة األمم المتحدة ا﮲حتار﮴ٮك ﮲ڡ﮵ى
السنوات األ﮲حٮ﮵رة، من ﮲حالل مسا﮳ٮ﮴ڡة عالمٮ﮵ة، الر﮴ڡم السا﮳ٮع عشر ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر عيل
مستوي العالم ل﮳حمعٮ﮵ة ﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر محيب السالم، هذا صحٮ﮵ح واكن ﮳ٮرٮٔاسة ﮳حان
﮳ٮالنتو رسام ﮲ڡر﮲ٮسا األول ورٔٮٮ﮵س ال﮳حماعة وأ﮲ٮا واحد منهم، لكن ما ال ٮ﮵عر﮲ڡه أحد عين

هو أن اهتمام﮵ى ﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮداٮ﮵ة اكن ل﮲ڡن ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه، كنت أرسم اسكتشات لزمالٔٮ﮵ى
وأساٮ﮴ذٮ﮴﮵ى ﮳ٮرؤٮ﮵يت ال﮲حاصة ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، ولم ٮ﮵سلم مين حيت أستاذي حسٮ﮵ن
﮳ٮٮ﮵اكر، رسمت كل الرؤساء ﮳ٮن﮲ڡس الطرٮ﮴﮵ڡة ع﮳ٮد الناصر والسادات وم﮳ٮارك، ود.مريس،
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وط﮳ٮعا من ٮ﮵رسم أي ش﮲حص ﮲ڡهو ٮ﮳الضرورة ٮ﮵حمل له عاط﮲ڡة، وط﮳ٮعا هناك دعامات
للن﮳حاح ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، ﮲ڡهو ٮ﮵عتمد ﮴ڡ﮳ٮل أي ئش عيل ﮲ح﮲ڡة ال﮲طل وال﮴ڡ﮲ڡشة اليت ٮ﮴عد
م﮲ڡتاحا سحرٮ﮵ا ٮ﮲﮵ڡتح كل الموضوعات، ﮲ڡال ٮ﮵ن﮳حح رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر إذا اكن ( دمه ٮ﮶﮴ڡٮ﮵ل)

وهناك العدٮ﮵د من رسامٮ﮵ن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡشلوا لث﮴ڡل دمهم ولم ٮ﮵كملوا . 
- ال﮲حط ال﮲ڡاكه﮵ى : 

- تتمٮ﮵ز ٮ﮳أ﮲ٮك أسرع رسام ضر﮳ٮة ال﮴ڡلم أو الرٮ﮵شة تنته﮵ى ٮ﮳اإلمضاء، كما ٮ﮴رسم اللوحة ﮲ڡ﮵ى
أ﮴ڡل من الثا﮲ٮٮ﮵ة، هل هذه ال﮲حاصٮ﮵ة.ه﮵ى اليت ساهمت ﮲ڡ﮵ى انتشارك محلٮ﮵ا وشهر﮴ٮك

عالمٮ﮵ا . 
- ﮲ٮعم هذا ما أدي ال﮲ٮ﮳ٮهار الرسامٮ﮵ن اآل﮲حرٮ﮵ن ﮳ٮ﮵ى من كثٮ﮵ر من ﮳ٮالد العالم ال سٮ﮵ما من
الٮ﮵اٮ﮳ان واسترالٮ﮵ا والنمسا و﮴ڡد أص﮳ٮحوا أصد﮴ڡاء ل﮵ى، و﮴ڡال الن﮴ڡاد عين إ﮲ٮ﮵ى ٮ﮴مٮ﮵زت ﮳حدا،
ولمع اسم﮵ى ﮲ڡ﮵ى ﮲حالل ﮲ڡترة و﮳حٮ﮵زة ﮳ٮعد عميل ﮳ٮم﮳حلة روزالٮ﮵وسف لهذا الس﮳ٮب، و﮴ڡالوا
عن ﮲حط﮵ى السرٮ﮵ع أ﮲ٮه ميلء ٮ﮳ال﮲ڡاكهة، وتن﮳ٮأ ل﮵ى الاك﮴ٮب الك﮳ٮٮ﮵ر لط﮲ڡ﮵ى ال﮲حول﮵ى ﮳ٮعد أول
﮲عالف ﮲ٮشر ل﮵ى ﮲ڡ﮵ى روزالٮ﮵وسف ﮳ٮهذه الشهرة، حيت ا﮲ٮه ٮ﮴رك ل﮵ى كلمة كتب ﮲ڡٮ﮵ها (ع﮲طٮ﮵م ٮ﮵ا

﮳حورج) ﮴ٮش﮳حٮ﮵عا منه ل﮵ى، لكين ﮳ٮعد ﮲حمسة عشر عاما كرسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر و﮳ٮعٮ﮵داً عن
دراسيت اإلاكدٮ﮵مٮ﮵ة، سا﮲ڡرت إل﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س لالطالع عيل اللوحات ٮ﮳ال﮲حارج لمدة

أس﮳ٮوعٮ﮵ن، زرت إٮ﮵طالٮ﮵ا أوال، ومتاحف الع﮲طماء ﮳ٮها مثل ماٮ﮵كل ا﮲ٮ﮳حلوا، ودا﮲ڡٮ﮵نيش،
ور﮲ڡاٮ﮵ل، ا﮲ٮ﮳ٮهرت ٮ﮳أعمالهم لذلك ل﮳حأت إل﮵ى المزٮ﮵د من المعر﮲ڡة واالطالع، وهو األمر

الذي ﮲عٮ﮵ر ا﮴ٮ﮳حاه﮵ى ال﮲ڡين. 
- ع﮳ٮد الناصر والسادات وأ﮲ٮا : 

-عملت ٮ﮳الصحا﮲ڡة وأ﮲ٮت طالب ﮲ڡ﮵ى ال﮳حامعة، وعيل حد علم﮵ى أن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر آٮ﮶ار
حولك العدٮ﮵د من المشاكل مع ال﮴ڡادة والمشاهٮ﮵ر، ألم ٮ﮵كن ذلك صع﮳ٮا علٮ﮵ك ﮲ڡ﮵ى مثل

هذا العمر.. 
-﮲ڡعال.. رسم الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر آٮ﮶ار عيل العدٮ﮵د من المشاكل، إل﮲ٮ﮵ى كنت أرسم ﮲عالف

روزالٮ﮵وسف أس﮳ٮوعٮ﮵ا، ال﮲ڡن ٮ﮵حتاج الوع﮵ى، وعندما عملت ٮ﮳الم﮳حلة اكن عمري عشرٮ﮵ن
عاما، طال﮳ٮا ﮳ٮكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، مع الصحا﮲ڡة، ﮲ڡكنت دأٮمًا أسمع زمالٔٮ﮵ى ٮ﮵تحدٮ﮶ون
﮲ڡ﮵ى السٮ﮵اسة ﮲ڡٮ﮳﮵حذ﮳ٮين الحدٮ﮵ث ألتنا﮴ڡش معهم، وأتنا﮴ڡش مع إحسان ع﮳ٮدال﮴ڡدوس كل
أس﮳ٮوع حول موضوع ال﮲عالف، ٮ﮴لك المرحلة اك﮲ٮت من أصعب المراحل ٮ﮳النس﮳ٮة ل﮵ى،
واكن لزاما عيل أن أ﮲ڡهم سٮ﮵اسة وأدرس مصطلحاٮ﮴ها، ﮲ڡكنت ا﮴ڡرأ كثٮ﮵راً واستمع كثٮ﮵را
لزمالٔٮ﮵ى، واكن حول﮵ى أحمد ﮳ٮهاء الدٮ﮵ن، ومحمود العالم، و﮲ڡتح﮵ى ﮲عا﮲ٮم، وكنت اٮ﮴﮴ڡا﮳ٮل
مع مصط﮲ڡ﮵ى أمٮ﮵ن وعيل أمٮ﮵ن، وح﮳حازي الرسام وح﮳حازي الشاعر،﮲ڡعميل ﮳حعل مين
سٮ﮵اسٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى عمر ص﮲عٮ﮵ر، واكن ٮ﮳﮵حب عيل أن أكثف وعيي السٮ﮵ايس حيت امتلك الرؤٮ﮵ة

للتع﮳ٮٮ﮵ر، حيت ﮴ڡال عين النا﮴ڡد الراحل ﮲عال﮵ى شكري (ا﮲ٮه ال ٮ﮵رسمك وا﮲ٮما ٮ﮴﮵ڡول رأٮ﮵ه ﮲ڡٮ﮵ك)
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﮲ڡرسمت العدٮ﮵د من الش﮲حصٮ﮵ات المعرو﮲ڡة ورسمت ع﮳ٮد الناصر، ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت الذي اكن
ٮ﮴﮵ڡ﮳ٮض ﮲ڡٮ﮵ه عيل المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن من زمالٔٮ﮵ى ﮳ٮروزالٮ﮵وسف، وهذا ﮲ڡ﮵ى رأٮ﮵﮵ى أك﮳ٮر ﮲علطة ارٮ﮴ك﮳ٮها
ع﮳ٮد الناصر ٮ﮳الر﮲عم من إ﮲ٮ﮵ى ﮲ٮاصري، لكنه لم ٮ﮴﮵ڡ﮳ٮض عيل، أل﮲ٮه لم ٮ﮲﮵عضب من رسوماٮ﮴﮵ى،
﮳ٮل اكن ٮ﮵ضحك علٮ﮵ها، ولم ٮ﮵صل الموضوع عنده ألزمة ش﮲حصٮ﮵ة، ﮳ٮل ٮ﮴﮴ڡاٮ﮳لنا أكثر من
مرة ، لكن أ﮲ٮور السادات وضعين ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡأٮمة و﮲ٮشرها ٮ﮳أ﮲ح﮳ٮار الٮ﮵وم وٮ﮳الصور، واكن
عنوا﮲ٮها هؤالء ٮ﮵شوهون سمعة مصر، ﮲ڡ﮴ڡد رأي ﮲ڡ﮵ى رسوماٮ﮴﮵ى إساءة، لكن ﮲ڡ﮵ى النهاٮ﮵ة

اعت﮳ٮر﮲ٮ﮵ى من األحرار والدٮ﮵م﮴ڡراطٮ﮵ٮ﮵ن. 
* المعا﮲ٮدة والمعارضة : 

أسألك من ﮲حالل سٮ﮵اق ما س﮳ٮق عن ارٮ﮴﮳ٮاط ال﮲ڡن ٮ﮳السٮ﮵اسة.. وٮ﮴عنت السلطة حٮ﮵ال
﮲ڡنك.. كم كل﮲ڡك عنادك مع السلطة . 

- رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵كون عنٮ﮵دا، و﮲حصما للسلطة، ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵كون معارضا،
حىت ٮ﮵كون ﮲ٮا﮳ححا، وط﮳ٮعا ٮ﮲﮵عض﮳ٮون مين ﮲ڡ﮵ى السلطة، وأكون مهددا دأٮما، وأ﮴ڡمت ﮲ڡ﮵ى
﮲ڡر﮲ٮسا مدة طوٮ﮵لة ﮴ٮصل إلى الثالٮ﮶ٮ﮵ن عاما، صحٮ﮵ح ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ادئ األمر اكن س﮲ڡري ر﮲ع﮳ٮة مين
﮲ڡ﮵ى المزٮ﮵د من المعر﮲ڡة واإلطالع، لكن ﮳ٮعد اٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ة اكمب دٮ﮲﮵ڡٮ﮵د اليت كنت معارضا لها،
كنت مضطرا لإل﮴ڡامة ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا ر﮲عم أ﮲ٮ﮲ڡ﮵ى، ﮲ڡلم أزر مصر طوال مرحلة السادات، أل﮲ٮه
اكن سٮ﮵عرض رسوماٮ﮴﮵ى كلها ﮲ڡ﮵ى م﮳حلة الوطن العر﮳ٮ﮵ى واكن سٮ﮴﮵ڡول ل﮵ى كٮ﮵ف رسمت
هذه الرسومات، وكنت أٮ﮵ضا ارسم ﮲ٮكتا علٮ﮵ه، ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى أن السادات اكن ٮ﮵س﮳حن
المعارضٮ﮵ن له، وس﮳حن الكثٮ﮵ر من الصح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن، حىت أ﮲ٮه حاول شطيب من ﮲ٮ﮴ڡا﮳ٮة
الصح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن، لكين من ﮲حالل إ﮴ڡاميت ٮ﮳ال﮲حارج كنت مش﮲عوال ﮳حدا ٮ﮳ال﮲ڡن ودراسته،

وسنحت ال﮲ڡرصة ل﮵ى أن أٮ﮴﮴ڡا﮳ٮل مع رسامٮ﮵ن إسرأٮٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى مهر﮳حان عالم﮵ى ٮ﮴ا﮳ٮع لهٮ﮵ئة
األمم المتحدة، وشاركت ﮳ٮرسومات اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى عام2007 وانتصرت علٮ﮵هم ﮲ڡ﮵ى

الرسم ورسمتهم محتلٮ﮵ن ﮲حاط﮲ڡٮ﮵ن ﮲ڡلسطٮ﮵ن، واعت﮳ٮر﮴ٮين األمم المتحدة و﮴ڡتها (﮲علطان)
لكن كتب عين مكرم محمد أحمد ﮲ڡ﮵ى مصر ٮ﮵هنئين ﮳ٮمو﮴ڡ﮲ڡ﮵ى، وكتب عمودا ٮ﮳األهرام،

﮴ڡال ﮲ڡٮ﮵ه إن من حق الصح﮲ڡ﮵ى لو ﮳حاءت له ﮲ڡرصة الل﮴ڡاء مع إسرأٮٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ، أن ٮ﮲﮵حرج سٮ﮲﮵ڡه
وٮ﮳﮵ٮارزهم، وهذا السٮ﮵ف هو ال﮴ڡلم أو الرٮ﮵شة، ال﮲ڡكرة ال﮳حدٮ﮵دة ٮ﮴أ﮲حذ و﮴ڡتًا الستٮ﮵عا﮳ٮها
حيت ٮ﮲﮵ڡهمها اآل﮲حر، وأ﮲ٮا كنت صاحب ﮲ڡكرة الرسم أمام العدو وموا﮳حهته ولٮ﮵س

اال﮲ٮ﮴ڡطاع عنه وال﮳ٮعد عنه و﮲ٮ﮳ححت ﮲ڡ﮵ى ذلك. 
* مشكليت ﮲ڡ﮵ى الدكتوراه : 

- ذكرت أ﮲ٮك سا﮲ڡرت ل﮲ڡر﮲ٮسا أوال ﮳ٮمحض إراد﮴ٮك لدراسة ال﮲ڡن، أرٮ﮵د منك إل﮴ڡاء ﮳ٮعض
الضوء عيل ٮ﮴لك ال﮲ڡترة وإل﮵ى أي حد أٮ﮶رت ﮲ڡٮ﮵ك وٮ﮴أٮ﮶رت ﮳ٮها اك﮲ٮت ٮ﮴ر﮳ٮطين ٮ﮳أحمد ﮳ٮهاء
الدٮ﮵ن عال﮴ڡة منذ من ال﮳ٮداٮ﮵ة وهو اكن رٔٮٮ﮵س م﮳حلس اإلدارة، واكن ٮ﮵كتب وأ﮲ٮا أرسم
﮲ڡ﮳ٮعثت له ﮳ٮطلب لمد ﮲ڡترة و﮳حودي ٮ﮳ال﮲حارج من إٮ﮵طالٮ﮵ا ل﮳ٮارٮ﮵س ﮳ٮهدف االطالع أكثر
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عيل ال﮲ڡنون، لكين ﮳ٮعد شهر من إ﮴ڡاميت ﮳ٮ﮲ڡر﮲ٮسا ﮴ڡدمت أوراڡ﮴﮵ى ٮ﮳السر﮳ٮون لدراسة ٮ﮴ارٮ﮵خ
ال﮲ڡن، و﮴ڡررت أن اٮ﮴رك أوراڡ﮴﮵ى ﮲ڡ﮵ى ال﮳حامعة ور﮳حعت مصر ألحصل عيل إذن للدراسة،

األمر الذي ﮳حعلين أوضب ال﮴ڡامة طوٮ﮵لة مع ٮ﮴واصيل الدأٮم ﮳ٮم﮳حلة روزالٮ﮵وسف، وطل﮳ٮت
إ﮳حازة ﮳ٮدون مر﮴ٮب، و﮴ڡدمت و﮴ڡتها ال﮲ڡنان ر﮳حأٮ﮵ى و﮲ٮٮ﮵س، ودرست ٮ﮳ال﮲ڡعل ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س
ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، حىت إ﮲ٮ﮵ى ٮ﮴﮴ڡدمت ﮳ٮرسالة دكتوراه للسر﮳ٮون، وحدث ل﮵ى مشكلة ﮲ڡ﮵ى
الدكتوراه، أل﮲ٮ﮵ى ﮴ڡدمت لألستاذ المشرف عددا ﮴ڡلٮ﮵ال من الص﮲ڡحات وهو اكن ٮ﮵رٮ﮵د

مأٮيت ص﮲ڡحة، و﮴ڡال ل﮵ى إن زمالءك ٮ﮳﮵حمعون من المرا﮳حع، ﮲ڡأ﮲ڡعل مثلهم، لكين ﮴ڡلت له
أ﮲ٮا أرسم لوحات، كل ما انته﮵ى من لوحة اكتشف ﮲ٮ﮲طرٮ﮵ة ﮳حدٮ﮵دة ﮲ڡ﮵ى الرسم، مثال ﮲ڡ﮵ى ﮲حط

﮳ٮٮ﮵اكسو كنت أٮ﮴واصل مع ال﮲حط، ﮲ڡالرسالة اليت أ﮴ڡدمها لك ه﮵ى اكتشا﮲ڡاٮ﮴﮵ى ﮳ٮعد كل
لوحة، واك﮲ٮت ٮ﮴لك الن﮲طرٮ﮵ات ع﮳ٮارة عن رسومات اليت كنت أعدها من ﮲ڡترة أل﮲حري،

األمر الذي ﮳حعلين ال أركز عيل الدكتوراه، وكت﮳ٮت عن ٮ﮴لك المرحلة مذكراٮ﮴﮵ى ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س
﮲ڡ﮵ى كتاب ( أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮه شعب ) واست﮲عر﮴ڡت ﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮته، شرحت كٮ﮵ف ٮ﮴ركت ﮲حل﮲ڡ﮵ى ما ح﮴ڡ﮴ڡته
﮳ٮم﮳حلة روزالٮ﮵وسف من شهرة ال﮳ٮدأ من الص﮲ڡر ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س، اك﮲ٮت رحلة ﮳ٮها إصرار عيل

الن﮳حاح وم﮲عامرة ك﮳ٮري لكين أص﮲ڡها ٮ﮳أ﮲ٮها رحلة الهوس ٮ﮳ال﮲ڡن ومن أ﮳حله أضح﮵ى ﮳ٮكل ئش
وأي ئش . 

* اإل﮲ڡضاء وال﮳ٮوح : 
- من هنا نتطرق لل﮳ٮه﮳حوري الاك﮴ٮب وإن اكن األمر لٮ﮵س ﮳ٮعٮ﮵داً عن اإل﮳ٮداع ﮲ڡكت﮳ٮت (

اٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس) و( رسومات ممنوعة ) وكالهما أٮ﮵ضا اك﮲ٮا سٮ﮵رة ذاٮ﮴ٮ﮵ة، لكن الال﮲ڡت للن﮲طر
هو رأي الن﮴ڡاد ﮲ڡٮ﮵ك حٮ﮵ث أشادوا لك ٮ﮳الموه﮳ٮة وش﮳ٮهوك ٮ﮳الاك﮴ٮب الٮ﮵اٮ﮳ا﮲ٮ﮵ى الحأٮز عيل

﮳حأٮزة ﮲ٮو﮳ٮل ( موشٮ﮵ما ) . 
- ﮲ٮعم اكن ل﮵ى كتاٮ﮳ات أ﮲حري ﮲عٮ﮵ر ( أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة شعب) ، ﮲ڡكت﮳ٮت سٮ﮵رة ذاٮ﮴ٮ﮵ة ﮳ٮعنوان ( أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة
﮲ڡلتس ) ومعناه المحب هلل، سردت من ﮲حالل هذا الكتاب أحالم﮵ى منذ الط﮲ڡولة
والمراه﮴ڡة والص﮳ٮا والش﮳ٮاب، والتحاڡ﮴﮵ى ﮳ٮكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، وسردت ﮲ڡ﮵ى (أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة

﮲ڡلتس ) أدق ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل أسرٮ﮴﮵ى ﮳ٮكل أحالمها و﮴ٮطلعاٮ﮴ها والصعود ألعيل، وكٮ﮵ف اكن اآلٮ﮳اء
ٮ﮵روون ألٮ﮳أٮهم إما أن ٮ﮵كو﮲ٮوا أط﮳ٮاء أو صٮ﮵ادلة ر﮲ع﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى األرٮ﮴﮴ڡاء، كما كت﮳ٮت الكثٮ﮵ر من
ال﮴ڡضاٮ﮵ا الوطنٮ﮵ة وكٮ﮵ف ٮ﮵مكن أن ٮ﮵كون اإل﮲حالص لتراب مصر، ﮲ڡ﮵ى (﮲ڡلتس) ﮴ڡدمت
كشف مصارحة لمسٮ﮵رة حٮ﮵اة أسرة صعٮ﮵دٮ﮵ة ﮴ڡ﮳ٮطٮ﮵ة ﮳ٮسٮ﮵طة ﮲ٮزحت ال﮵ى الشمال،

ٮ﮴ك﮳ٮدت صعوٮ﮳ات عدٮ﮵دة لكنها ٮ﮴﮲عل﮳ٮت علٮ﮵ها .. كنت ﮲ڡ﮵ى هذا الكتاب صاد﮴ڡا ﮲ڡ﮵ى اال﮲ڡضاء
وال﮳ٮوح . 

- و﮲ڡ﮵ى كتاب (الرسوم الممنوعة ) الذي مثل رحلة أ﮲حري من حٮ﮵اٮ﮴﮵ى، وكٮ﮵ف أ﮲ٮ﮵ى أل﮴ڡٮ﮵ت
وراء ﮲طهري ﮳حمٮ﮵ع االعت﮳ٮارات لل﮲حوض ﮲ڡ﮵ى األمور السٮ﮵اسٮ﮵ة الشأٮكة، ﮲ڡأل﮴ڡٮ﮵ت ﮲ٮ﮲طرة

ٮ﮴ارٮ﮲﮵حٮ﮵ة عن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، وكٮ﮵ف ﮲ٮشأ مع ﮳ٮدء ال﮲حلٮ﮴﮵ڡة، وٮ﮵عت﮳ٮر ﮲ٮوعا من ﮲ڡنون ال﮲ڡاكهة
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اليت ﮴ٮضمنها م﮲حطوطات كلٮ﮵لة ودمنة ٮ﮳المكت﮳ٮة الوطنٮ﮵ة ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س، كما ع﮳ٮرت ٮ﮳الكلمات
مع الرسوم عن ط﮲ڡوليت ومراه﮴ڡيت وش﮳ٮا﮳ٮ﮵ى ودراسيت ﮳ٮكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة وعال﮴ڡيت
﮳ٮزمالٔٮ﮵ى وأساٮ﮴ذٮ﮴﮵ى وعال﮴ڡيت ٮ﮳الصح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن الك﮳ٮار، أمثال احسان ع﮳ٮد ال﮴ڡدوس الذي
منحين ص﮲ڡحة ال﮲عالف ألرسمها، وعال﮴ڡيت ﮳ٮمكرم محمد أحمد الذي منحين ص﮲ڡحة

اكملة لرسم ش﮲حصٮ﮵ات العالم ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳اب الوصف ٮ﮳الرسومات،ع﮳ٮرت ﮳ٮ﮳حرأة عما ٮ﮳﮵حٮ﮵ش ﮲ڡ﮵ى
صدري ﮲ٮحو سلوكٮ﮵ات إ﮳حتماعٮ﮵ة، وسٮ﮵اسٮ﮵ة حيت لو اكن صاح﮳ٮها ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡمة السلطة . 

* ﮲ٮسر ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر : 
- نتحدث عن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري النحات ومن هذا المنطلق أٮ﮴ذكر أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮶ورة

1919اليت ﮳حسدها النحات محمود م﮲حتار ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴مثال النهضة ﮲ڡماذا عن ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر2011
وكٮ﮵ف ٮ﮵مكن ﮴ٮ﮳حسٮ﮵دها اآلن . 

- ٮ﮴علمت النحت عيل ٮ﮵د صدٮ﮴﮵ڡ﮵ى النحات الروما﮲ٮ﮵ى (ٮ﮵مٮ﮵تري كوزا) واكن ﮳حاري ﮲ڡ﮵ى
مرسم (أٮ﮲﮵ڡرى) ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س حيت أننا ﮴ٮشاركنا ﮲ڡ﮵ى سم﮳ٮوزٮ﮵وم النحت ٮ﮳أسوان، أ﮲ٮا كنحات أري
أن النحت ٮ﮵أٮ﮴﮵ى من الرسم، وٮ﮵حول الرسم لكتلة ﮲ٮاط﮴ڡة، أي ﮴ڡطعة ح﮳حر أو ﮳حزء من
ش﮳حرة أصنع لهما ٮ﮳الشا﮲ٮٮ﮵ور الكهرٮ﮳أٮ﮵ى عٮ﮵نٮ﮵ن، والمالمح ٮ﮴أٮ﮴﮵ى ﮳ٮعد ذلك من ذاكرٮ﮴﮵ى
ال﮳ٮصرٮ﮵ة، وأعشق ال﮲ڡنون ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡأح﮲ڡر و﮳حوها مصرٮ﮵ة ﮳ٮت﮲ڡاصٮ﮵لها، ﮲ڡدأٮما أ﮳ٮحث
عن الهوٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من اللوحات واألعمال اليت أ﮴ڡوم ﮳ٮها، است﮲ڡد من التراث ال﮴ڡ﮳ٮط﮵ى
﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن المصري ال﮴ڡدٮ﮵م، كما ٮ﮳﮵حمع أعمال﮵ى ﮲حٮ﮵ط ﮲ڡين واحد، وهو ارٮ﮴﮳ٮاط﮵ى ٮ﮳الموروث
الث﮴ڡا﮲ڡ﮵ى الممتد لتارٮ﮵خ ال﮲ڡن المصري ﮴ڡدٮ﮵مه وحدٮ﮵ثه،﮲ڡٮ﮳﮵حب عيل أي ﮲ڡنان أن ٮ﮵ت﮲ڡاعل
مع الوطن والناس، وٮ﮵ع﮳ٮر من ﮲حالل رسوماٮ﮴ه عنهم،أما عن الثورات ﮲ڡ﮳حسد ٮ﮴مثال
﮲ٮهضة مصر اٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮶ورة 19 لمحمود م﮲حتار، و﮳حسدت منحوٮ﮴ات لع﮳ٮد الناصر ٮ﮶ورة

 . 1952
- أما عن ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر ﮲ڡإن لها أحداٮ﮶ا ٮ﮴ارٮ﮲﮵حٮ﮵ة هامة ٮ﮳﮵حب ٮ﮴وٮ﮶ٮ﮴﮵ڡها والح﮲ڡاظ علٮ﮵ها، وأ﮲ٮا ضد
من ٮ﮵صور ﮲ڡٮ﮵دٮ﮵و ﮳ٮهدف التوٮ﮶ٮ﮵ق وٮ﮴﮵ڡول أن هذا ﮲ڡن، ال﮳ٮد أن ﮲ٮرسم ٮ﮳الٮ﮵د، ?كما أ﮲ٮ﮵ى ال
أحب ال﮳حرا﮲ڡٮ﮵يت ال﮲ٮه ﮴ڡا﮳ٮل لإلزالة وو﮲طٮ﮲﮵ڡته و﮴ڡتٮ﮵ة للتع﮳ٮٮ﮵ر ﮲ڡال ٮ﮵صح أن ﮲ٮعتمد علٮ﮵ه
كتوٮ﮶ٮ﮵ق ٮ﮴ارٮ﮲﮵ح﮵ى، وحيت ﮲ٮو﮶ٮق للثورة ٮ﮳﮵حب أن ننشأ متحف للثورة، مثل متحف ال﮲ڡن
الحدٮ﮵ث ٮ﮳﮵حمع األعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة والنحتٮ﮵ة اليت ع﮳ٮرت عن ٮ﮵ناٮ﮵ر، وعن ﮲ٮ﮲ڡيس أ﮲ٮا رسمت

لوحات م﮲حتل﮲ڡة وأعماال عدٮ﮵دة عن ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر، منها لوحة مشهورة عن معركة (
ال﮳حمل) ولوحة أ﮲حري ﮳ٮعنوان ( ﮲ٮسر الثورة ) . 

*الدٮ﮵ن وال﮲ڡن : 
- لكن إذا ﮴ٮطر﮴ڡنا للحدٮ﮵ث عن عال﮴ڡة ال﮲ڡن ٮ﮳الدٮ﮵ن، كٮ﮵ف ٮ﮴ري ٮ﮴لك العال﮴ڡة ﮲ڡ﮵ى ﮲طل
اله﮳حمة الشرسة عيل اإل﮳ٮداع وال﮲ڡن وهذا األمر حسم منذ ﮴ڡر﮲ٮٮ﮵ن ماضٮ﮵ٮ﮵ن أشعر وأ﮲ٮا
أرسم أ﮲ٮ﮵ى أصيل، وأشعر ﮳ٮعال﮴ڡيت ٮ﮳اهلل إل﮲ٮ﮵ى لو لم أ﮲حلص هلل،﮲ڡلن أشعر ﮳ٮ﮲ڡين، وال أ﮲حرج
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عمال ﮳حٮ﮵دا، ألن العمل ع﮳ٮادة، لذلك أر﮳حو من ر﮳حال الدٮ﮵ن أن ٮ﮵ح﮳ٮوا ال﮲ڡنون وٮ﮵ح﮳ٮوا
األدب والموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى وال ٮ﮵ضعوا عوأٮق ﮲حٮ﮵الٮ﮵ة، ﮳ٮل ٮ﮵ن﮲طروا لعملٮ﮵ة ال﮲حلق واإل﮳ٮداع كٮ﮵ف
تتم، وما وراء العمل من ﮲ڡكرة دون ٮ﮴عصب، وال ٮ﮵حٮ﮵طون ال﮲ڡنون ﮳ٮمح﮲طورات، لذلك
أر﮳حو من ال﮳حماعات الدٮ﮵نٮ﮵ة أن ٮ﮵ضعوا ال﮲ڡن ﮲ڡ﮵ى ماكنته الر﮲ڡٮ﮵عة من أ﮳حل ٮ﮴﮴ڡدم ال﮳ٮلد،
ألن ال﮲ڡن مرآة الشعوب وحضارة الدول،﮲ڡ﮲ڡ﮵ى روسٮ﮵ا مثال اك﮲ٮت ال﮲ڡنون مع الثورة كل

ئش، ازدهرت ﮲ڡنون األدب، والشعر، والرسم، والمسرح، والسٮ﮵نما، حيت ال﮳ٮالٮ﮵ه اكن ﮲ڡٮ﮵ه
رأي، ﮲ڡال﮲ڡتاة اك﮲ٮت ٮ﮴ر﮴ڡص د﮲ڡاعا عن الحرٮ﮵ة والعدل.ل﮴ڡد ﮲حلق هللا ﮳حمٮ﮵ع الم﮲حلو﮴ڡات
﮳ٮ﮲حطوط وكتلة ﮳حمٮ﮵لة و﮳ٮشكل ﮳ٮدٮ﮵ع ﮳حدا كل الم﮲حلو﮴ڡات سواء اإل﮲ٮسان أو الحٮ﮵وان حيت
الن﮳ٮاٮ﮴ات لذلك ٮ﮳﮵حب أن ﮲ٮدرس ما ﮲حل﮴ڡه هللا من ﮲حالل ﮴ٮ﮳حسٮ﮵ده ﮲ڡنٮ﮵اً، لنحب هللا أكثر

و﮲ٮ﮴ڡدسه أكثر و﮲ٮع﮳ٮده أكثر . 
* مع أ﮳حدادي ال﮲ڡراعنة : 

- من ﮲حالل إ﮴ڡامة استمرت ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن عامًا ﮳ٮدول ال﮲عرب حيت ان رسوما﮴ٮك ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من
المتاحف هناك.. كٮ﮵ف ٮ﮴ري ﮲ڡكرة الشاعر ال﮳ٮرٮ﮵طا﮲ٮ﮵ى ( أن الشرق شرق وال﮲عرب ﮲عرب

ولن ٮ﮵لت﮴ڡٮ﮵ا ) . 
- ﮴ڡضٮ﮵ت حٮ﮵اٮ﮴﮵ى ﮳ٮٮ﮵ن الشرق وال﮲عرب، لذلك ﮲ڡإن رسوماٮ﮴﮵ى مو﮳حودة ﮳ٮ﮲ڡر﮲ٮسا، ٮ﮳اإلضا﮲ڡة
إلى أن أعمال﮵ى عرضت ﮲ڡ﮵ى ﮳حمٮ﮵ع ٮ﮳لدان العالم، وكنت حرٮ﮵صا عيل ذلك، ﮲ڡعرضت ﮲ڡ﮵ى
إٮ﮵طالٮ﮵ا، وأس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا، و﮲عٮ﮵رهما، ول﮵ى لوحات ﮲ڡ﮵ى متحف ﮳ٮورٮ﮵يل مرسٮ﮵لٮ﮵ا ﮳ٮإٮ﮵طالٮ﮵ا ول﮵ى

لوحات ﮲ڡ﮵ى متحف اللو﮲ڡر ﮳ٮ﮳حناح أ﮳حدادي ال﮲ڡراعنة الع﮲طماء، أٮ﮵ضا ل﮵ى رسومات ﮳ٮمتحف
دمٮ﮵ته، كما إ﮲ٮ﮵ى حصلت عيل العدٮ﮵د من ال﮳حوأٮز من أس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا، وحصلت من ٮ﮳ارٮ﮵س عيل
﮳حأٮزة ال﮳ٮحر األ﮳ٮٮ﮵ض، وحصلت من مرسٮ﮵لٮ﮵ا عيل ﮳حأٮزة الت﮲ڡوق عام 2010 لذلك أ﮴ڡول
إننا ال﮳ٮد أن ﮲ٮ﮴ڡدر ل﮲عرب، وال ﮲ٮكون متعص﮳ٮٮ﮵ن، كما ٮ﮳﮵حب أن ﮲ٮشٮ﮵د ﮳ٮ﮲ڡضل حضارة أوروٮ﮳ا
وٮ﮶﮴ڡا﮲ڡتها، ومن المهم ﮳حداً أن ٮ﮴عود السٮ﮵احة ﮳ٮ﮴ڡوة، ألن ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮵زورون مصر لٮ﮵س ﮲ڡ﮴ڡط
﮳ٮهدف التنزه، وإ﮲ٮما هم ٮ﮵كت﮳ٮون كت﮳ٮا هامةعن مصر، لذلك ال﮳ٮد أن ٮ﮵عود األمن واألمان
حيت ٮ﮴عود السٮ﮵احة، مع ﮴ٮصحٮ﮵ح الم﮲ڡاهٮ﮵م ال﮲حاطئة عن ال﮲عرب، وال﮳ٮد أن ﮲ٮكون عيل
ا﮴ٮصال دأٮم ﮳ٮهم،﮲ڡما الما﮲ٮع أن ﮲ٮ﮳حمع ما ﮳ٮٮ﮵ن شر﮴ڡٮ﮵تنا وعلوم ال﮲عرب وحضارٮ﮴هم ﮳ٮهدف

الت﮴ڡدم واالزدهار، ﮲ڡنحن ﮲ٮرٮ﮵د الث﮴ڡا﮲ڡة والحضارة .

سحر ع﮳ٮد ال﮲ڡتاح

أ﮲ح﮳ٮار األدب 10/ 2/ 2013

المسار .. وماذا ﮳ٮعد ؟

*عندما ٮ﮴رى ما ٮ﮵ش﮳ٮه ال﮳ٮا﮲ٮوراما للثورة ﮳ٮم﮲حتلف ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵لها و﮲عضب ٮ﮶وارها وإصرارهم ال
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﮴ٮستطٮ﮵ع إال أن ٮ﮴ؤكد أن ال﮲حطوة التالٮ﮵ة ال ﮳ٮد أن ٮ﮴كون هى ال﮳ٮحث عن المسار الصحٮ﮵ح
للعرض . 

- لكى ﮴ٮص﮳ٮح أكثر ﮴ڡرٮ﮳ا و﮴ڡوة عىل الت﮲ڡاعل مع ما ٮ﮴روٮ﮵ه لك لوحات ال﮲ڡنان ﮳حورج
﮳ٮه﮳حورى فى معرضه األ﮲حٮ﮵ر علٮ﮵ك أن تتواصل أوًال مع إ﮳ٮداعاٮ﮴ه ﮲حالل السنوات السا﮳ٮ﮴ڡة
﮲حاصة معرضه الذى س﮳ٮق الثورة ﮳ٮشهر واحد لتكتشف أ﮲ٮه ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵كون راوٮ﮵ا للثورة
اكن أٮ﮵ضا محرضا لها ! ٮ﮳التأكٮ﮵د لم ٮ﮴كن مصاد﮲ڡة أن ٮ﮲﮵حتار للمعرض - الذى أ﮴ڡامه ﮴ڡ﮳ٮٮ﮵ل
الثورة - `ال﮲ح﮳ٮز ` موضوعا وعنوا﮲ٮا له، ولكنه إحساس ال﮲ڡنان ﮳ٮم﮳حتمعه، وأٮ﮴ذكر أ﮲ٮىن
عندما سألته حٮ﮵نئذ فى حوار معه لم﮳حلة ال﮳ٮٮ﮵ت ` ولماذا ال﮲ح﮳ٮز؟ `أ﮳حا﮳ٮىن : ألن ﮳حزءا

من رسالة ال﮲ڡنان أن ٮ﮳﮵حسد و﮳حع الناس وٮ﮵د﮲ڡعهم إلى موا﮳حهته ﮳ٮ﮴ڡوة . 
- واآلن ٮ﮵عود إلٮ﮵نا ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮳أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة ﮳حدٮ﮵دة ﮲ٮستعٮ﮵د معها أحداث الثورة وأ﮳حواءها
ولكن لٮ﮵س ﮳ٮهدف `ال﮲ڡر﮳حة` أو التوٮ﮶ٮ﮵ق ﮲ڡ﮴ڡط كما ﮴ڡد ٮ﮵تراءى لك فى ال﮳ٮداٮ﮵ة، ولكنه
﮳ٮحسب ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ره وا﮲حتٮ﮵اره لعنوان المعرض لتحدٮ﮵د `المسار الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى` للوطن،

﮲ڡ﮳ٮالتأكٮ﮵د عندما ٮ﮵رى ما ٮ﮵ش﮳ٮه ال﮳ٮا﮲ٮوراما للثورة ﮳ٮم﮲حتلف ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵لها و﮲عضب ٮ﮶وارها
وإصرارهم ال ﮴ٮستطٮ﮵ع إال أن ٮ﮴ؤكد أن ال﮲حطوة التالٮ﮵ة ال﮳ٮد أن ٮ﮴كون هى ال﮳ٮحث عن
المسار الصحٮ﮵ح للوطن والذى ٮ﮵راه ﮳ٮه﮳حورى فى اال﮲ٮ﮲ڡتاح عىل العالم ال فى اال﮲ٮ﮲عالق

والترا﮳حع إلى الوراء ٮ﮴﮵ڡول : ذات ٮ﮵وم سٮ﮵طر عىل اإلحساس ﮳ٮن﮳حاح الثورة، و﮳حدت ﮲ٮ﮲ڡىس
أٮ﮴رك الثوار وأ﮴ٮ﮳حه من مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر إلى مٮ﮵دان األو﮳ٮرا ألٮ﮴أمل من ﮳حدٮ﮵د حصان

إ﮳ٮراهٮ﮵م ٮ﮳اشا وهو ٮ﮵شٮ﮵ر إلى ال﮳ٮحر المتوسط، و﮴ڡلت لن﮲ڡىس هذا هو المسار الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى
لثورة 25 ٮ﮵ناٮ﮵ر . 

-هذا المسار الذى ٮ﮵ستمد ا﮴ٮ﮳حاه وحماسه من ﮴ڡلب الثورة ٮ﮵د﮲ڡعك ﮳ٮه﮳حورى إلى أن
تت﮳ٮناه أو ر﮳ٮما تت﮲حذ ا﮴ٮ﮳حاها آ﮲حر م﮲عاٮ﮵را له إذا أردت، ﮳ٮشرط أال ٮ﮵كون أ﮴ڡل منه تنوٮ﮵را
و﮴ڡدره عىل النهوض ﮳ٮمصر ، ﮲ڡعندما تتأمل ازدحام الش﮲حوص فى ﮳حدارٮ﮵ته ` معركة
ال﮳حمل` ٮ﮵ترسخ دا﮲حلك اإلحساس ٮ﮳أن هذا الكرٮ﮳اج الذى أمسك ﮳ٮه راك﮳ٮو ال﮳حمال لم
ٮ﮵كن مو﮳حها ﮲ڡ﮴ڡط للمت﮲طاهرٮ﮵ن ٮ﮳المٮ﮵دان إ﮲ٮما فى وا﮴ڡع األمر اكن ٮ﮵مثل إها﮲ٮة ٮ﮳ال﮲عة لكل
المصرٮ﮵ٮ﮵ن، وأن هذا الحصان الم﮴ڡلوب ر﮲ڡض أن ٮ﮵شاركهم هذا االعتداء الم﮲حزى حٮ﮵ن
س﮴ڡط عىل األرض ﮳ٮراك﮳ٮه ﮲عٮ﮵ر الن﮳ٮٮ﮵ل وهو ٮ﮵ركب الحصان إال ال﮲ڡرسان الن﮳ٮالء ؟!، و﮳ٮ﮳حواره

ال﮳حمل ٮ﮵واسٮ﮵ه ٮ﮴ارة وٮ﮵ت﮳ٮرأ من المعركة الىت حملت اسمه دون إرادٮ﮴ه ٮ﮴ارة أ﮲حرى،
`﮳حا﮲ٮب مهم من مسارك إذن أال ٮ﮴﮴ڡ﮳ٮل عىل وطنك ﮳ٮعد الٮ﮵وم ذال أو مها﮲ٮة `هكذا ٮ﮵ع﮳ٮر
﮳ٮه﮳حورى عن ﮴ٮصوره لمصر ما ﮳ٮعد الثورة ، و﮴ٮحتل المرأة ماك﮲ٮة ٮ﮴لٮ﮵ق ﮳ٮها فى أعمال
﮳ٮه﮳حورى لدورها المؤٮ﮶ر فى الثورة ` علٮ﮵ها أال ٮ﮴﮲ڡرط فى ح﮴ڡو﮴ڡها منذ اآلن`، ٮ﮵ستو﮴ڡ﮲ڡك
مشاركة النسر وٮ﮴﮲ڡاعله مع األحداث حٮ﮵ن ٮ﮲﮵حرج من العلم وٮ﮵طٮ﮵ر فى ا﮴ٮ﮳حاه الثوار ﮳ٮعد
سنوات طوٮ﮵لة اكن شاهدا را﮲ڡضا لكل ما ٮ﮵حدث حوله، حىت أم كلثوم الىت ال ٮ﮵اكد ٮ﮲﮵حلو
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معرض ل﮳ٮه﮳حورى دون أن ﮴ٮطر﮳ٮنا ٮ﮳أحىل أ﮲عا﮲ٮٮ﮵ها من ﮲حالل لوحاٮ﮴ه استدعاها هى أٮ﮵ضا
من زمنها ال﮳حمٮ﮵ل لكنها ﮴ٮشدو هذه المرة ٮ﮳أ﮲عا﮲ٮ﮵ى ٮ﮴لهب عواط﮲ڡنا و﮴ٮحمسنا للثورة

والت﮲عٮ﮵ٮ﮵ر ولذلك ﮳حاء و﮳حهها من شدة ا﮲ٮ﮲ڡعالها شدٮ﮵د االحمرار وٮ﮵داها فى لوحة أ﮲حرى
ٮ﮴﮳ٮتهل إلى هللا لٮ﮲﮵حرج الوطن من محنته. 

- ٮ﮴﮳ٮرز الحركة فى لوحات هذا المعرض الذى ضمه ﮳حالٮ﮵رى المسار لترصد ﮴ٮحرك الثوار
وٮ﮴ذكرك فى كثٮ﮵ر من ﮳حوا﮲ٮ﮳ٮها ٮ﮳لوحة المعركة لدا﮲ڡنىش، اعتمد فى ﮳ٮعضها عىل

األسلوب التكعٮ﮵ىب لٮ﮳﮵ٮرز الث﮴ڡل، واستوحى من ال﮴ڡرص الذى است﮲حدمته مصر ال﮴ڡدٮ﮵مة
فى كثٮ﮵ر من األ﮲عراض عددا من أ﮲ڡاكره ال﮲ڡنٮ﮵ة، كما است﮲حدم ٮ﮳الته ألوان ﮲ٮارٮ﮵ة تتوا﮲ڡق مع
الحدث، و﮲ٮ﮳حح فى ٮ﮴و﮲طٮ﮵ف المزج ﮳ٮٮ﮵ن الكوالج وٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات التصوٮ﮵ر إل﮳ٮراز عمق وحٮ﮵وٮ﮵ة

المعا﮲ٮى الىت تتضمنها لوحاٮ﮴ه.

﮲ٮادٮ﮵ة ع﮳ٮد الحلٮ﮵م

م﮳حلة ال﮳ٮٮ﮵ت - مارس 2012

﮴ڡصة ﮲عرام ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮳ـ ( أم كلثوم).. ٮ﮴روٮ﮵ها 70 لوحة ٮ﮴﮴ڡاوم ضٮ﮵اع مصر

* (الست) ا﮲ٮزع﮳حت من ﮲عالف م﮳حلة ( ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر ) .. 
- ﮴ڡ﮳ٮل أر﮳ٮع سنوات ٮ﮳التمام والكمال، أ﮲ٮهى ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى معرضه الذى أ﮴ڡٮ﮵م

﮳ٮ﮴ڡاعة `﮳ٮٮ﮵اكسو` ٮ﮳الزمالك ﮴ٮحت عنوان `الناس. وأم كلثوم`، وهذا األس﮳ٮوع عاد
ال﮳ٮه﮳حورى لثومة م﮳حددا، لكنه أضاف لوحات ﮳حدٮ﮵دة وعنوا﮲ٮا ﮳حدٮ﮵دا هو `مصر الىت

فى ﮲حاطرى` تتصدر معرضه الم﮴ڡام ﮳ٮ﮴ڡاعة `مشر﮳ٮٮ﮵ة `، كأن ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵رى أن مصر فى
هذه اللح﮲طة تت﮳حىل فى صورة أم كلثوم الىت ٮ﮵ملك ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر الكثٮ﮵ر من الحاكٮ﮵ات

الىت ٮ﮵مكن أن ٮ﮴روى عنها، وهى حاكٮ﮵ات ال ٮ﮵مل من استعادٮ﮴ها كلما و﮳حد﮲ٮى أمامه. 
- ٮ﮵عرف صاحب `أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس` ولعى ٮ﮳الست، الىت ٮ﮵رسمها هذه المرة ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة
م﮲حتل﮲ڡة عن الطرٮ﮴﮵ڡة الىت رسم ﮳ٮها من ﮴ڡ﮳ٮل، ٮ﮵مٮ﮵ل أكثر إلى ألوان طاز﮳حة وحارة

وٮ﮲﮵ح﮲ڡف من سمات ال﮲حطوط الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة الىت عرف ﮳ٮها. 
- وٮ﮵رى الست أكثر ﮴ڡرٮ﮳ا من ﮲ڡر﮴ڡتها ولٮ﮵س من الناس، ٮ﮶ومه هنا ﮳حزء من م﮳حموع لذلك
ال ﮴ٮست﮲عرب أن ٮ﮶ومه اك﮲ٮت حاضرة فى مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر ﮲حالل ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر، وهى ٮ﮴﮲عىن `أ﮲ٮا

الشعب، أ﮲ٮا الشعب ال أعرف المستحٮ﮵ال`. 
- ذه﮳ٮت إلى مرسم ال﮲ڡنان التشكٮ﮵ىل ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى الاكٔٮن فى حارة ص﮲عٮ﮵رة من

حوارى `معروف`، ٮ﮴لك المنط﮴ڡة العشوأٮٮ﮵ة ال﮴ڡأٮمة فى ﮴ڡلب وسط ال﮴ڡاهرة، وعىل ﮳ٮعد
﮲حطوات من مٮ﮵دان طلعت حرب الشهٮ﮵ر إلى ﮳حا﮲ٮب العدٮ﮵د من ال﮳ٮنات الىت تنتمى إلى

سنوات ال﮴ڡاهرة الكوم﮳ٮول﮳ٮٮ﮵تا﮲ٮٮ﮵ة . 
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- ﮳ٮدا لى أن ال﮳ٮه﮳حورى ا﮲حتار ماكن مرسمه فى هذه الحارة الضٮ﮴﮵ڡة الىت ٮ﮴متئل
ٮ﮳الحر﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن وسمكرٮ﮵ة السٮ﮵ارات لٮ﮵كون إلى ﮳حوار ﮳ٮٮ﮵ته الاكٔٮن عىل ﮳ٮعد ﮲حطوات ﮴ڡلٮ﮵لة فى
شارع ع﮳ٮد الحمٮ﮵د سعٮ﮵د، أمام سٮ﮵نما أودٮ﮵ون ولكن حٮ﮵ن الت﮴ڡٮ﮵ته أضاف لى أس﮳ٮاٮ﮳ا

أ﮲حرى أهمها أ﮲ٮه أراد أن ٮ﮵كون فى وسط الناس، ﮲ڡهذه هى الحٮ﮵اة الىت ٮ﮵حب أن ٮ﮵عٮ﮵شها
كما ﮴ڡالى لى: `ال أ﮲ٮ﮲طر لن﮲ڡىس ك﮲ڡنان متعال، وأحب أن ٮ﮵ن﮲طر لى الناس ك﮲ڡنان شعىب`
لذلك لم أ﮳ٮذل ﮳حهدا للعثور عىل ال﮳ٮٮ﮵ت ﮲ڡ﮴ڡد دلىن أول ش﮲حص سألته أل﮳حد ﮲ٮ﮲ڡىس أمام
﮳ٮٮ﮵ت متهالك من طا﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ن وٮ﮳﮵ٮدو عىل وشك اال﮲ٮهٮ﮵ار ٮ﮴كون من مد﮲حل م﮲ڡتوح عىل ردهة
ضٮ﮴﮵ڡة ﮴ٮصعد منها سلما ص﮲عٮ﮵را لت﮳حد ﮲ٮ﮲ڡسك فى مرسم حسن اإلضاءة ومكون من عدة

﮲عرف ضٮ﮴﮵ڡة، ومن الصالة ﮴ٮ﮲حرج إلى سطح ك﮳ٮٮ﮵ر مشرع عىل مدٮ﮵نة ال﮴ڡاهرة ﮳ٮكل
ص﮲ح﮳ٮها وحٮ﮵وٮ﮵تها وشمسها الدا﮲ڡئة الىت ٮ﮵حتاج إلٮ﮵ها ﮲ڡنان مثل ﮳ٮه﮳حورى ﮴ڡىض الكثٮ﮵ر

من سنوات عمره فى ٮ﮳ارٮ﮵س . 
- المرسم ٮ﮵متئل ٮ﮳ال﮴ڡلٮ﮵ل من الكتب وهى فى ﮲عال﮳ٮٮ﮵تها `كتالو﮳حات` ألعمال ﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
عالمٮ﮵ٮ﮵ن و﮴ڡلٮ﮵ل منها كتب أد﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮعض مؤل﮲ڡات ال﮳ٮه﮳حورى ومنها ` ﮳ٮه﮳حر فى

المه﮳حر` و`الرسوم الممنوعة` و`أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس` ضحكت حٮ﮵ن ﮲ٮ﮲طرت ألر﮲ڡف الكتب
الىت ٮ﮴ذكرت أمامها ع﮳ٮارة كت﮳ٮها ﮳حورج فى م﮴ڡدمة كتا﮳ٮه `﮳ٮه﮳حر فى المه﮳حر اعترف ﮲ڡٮ﮵ها
ٮ﮳أ﮲ٮه ال ٮ﮴﮵ڡرأ الكتب الىت اك﮲ٮت ٮ﮴هدى إلٮ﮵ه من أصد﮴ڡأٮه الذٮ﮵ن أص﮳ٮحوا من ك﮳ٮار األدٮ﮳اء،

﮲ڡ﮴ڡد `كذب علٮ﮵هم كذ﮳ٮة ﮳ٮٮ﮵ضاء` وأ﮴ڡنعهم ﮳حمٮ﮵عا أ﮲ٮه ﮴ڡرأ أعمالهم`. 
- ﮳حدران ال﮲عرف المكسوة ﮳ٮط﮳ٮ﮴ڡة من ال﮳حٮ﮵ر السماوى امتألت ٮ﮳الكثٮ﮵ر من اللوحات

و﮴ڡطع النحت الىت أ﮲ٮ﮳حزها ﮳ٮه﮳حورى فى مسٮ﮵رٮ﮴ه و﮴ڡلٮ﮵ل منها أهدى له و﮴ڡد ٮ﮴عر﮲ڡت من
﮳ٮٮ﮵نها عىل `إسكٮ﮵تش` لطأٮر رسمه ال﮲ڡنان الراحل حسن سلٮ﮵مان. 

- لكن اللوحة الىت ل﮲ڡتت ﮲ٮ﮲طرى أكثر من أٮ﮵ة لوحة أ﮲حرى فى هذا الزحام اك﮲ٮت ﮲حالل
صعودى السلم، وهى الىت رسمها ﮳ٮه﮳حورى ألم كلثوم وعلٮ﮵ها ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵عه الشهٮ﮵ر، لكنها
لٮ﮵ست لوحة عادٮ﮵ة مو﮳حودة عىل أ﮴ڡماش التوال، ولكنها ﮲ٮ﮴ڡلت عىل س﮳حادة صو﮲ڡٮ﮵ة
مصنوعة ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة ٮ﮵دوٮ﮵ة. ﮴ڡال لى ال﮳ٮه﮳حورى عندما سألته عن سرها: `﮲ٮ﮴ڡلها لى عىل

الس﮳حاد ﮲ڡنان ﮲ڡطرى ٮ﮵عمل فى مدٮ﮵نة ﮲ڡوه ﮳ٮك﮲ڡر الشٮ﮵خ`. 
﮲حالل زٮ﮵ار﮴ٮى للمرسم كنت أ﮳ٮحث عن إ﮳حا﮳ٮة لسؤالى: لماذا ٮ﮲﮵حوض ﮲ڡنان له ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ﮲ڡنٮ﮵ة
عرٮ﮵ضة م﮲عامرة كتلك الىت ﮲حاضها ﮳ٮه﮳حورى فى معرضه األ﮲حٮ﮵ر، ﮲ڡمن النادر أن ٮ﮲﮵حصص
ال﮲ڡنان أكثر من 70 ٮ﮳المأٮة من لوحات معرضه لش﮲حصٮ﮵ة واحدة، ﮲ڡما ٮ﮳الك إذا اك﮲ٮت
ٮ﮴لك الش﮲حصٮ﮵ة مطر﮳ٮة فى شهرة `أم كلثوم` وحضورها الذى ال ٮ﮵زال متأل﮴ڡا فى الذاكرة

ال﮳حمعٮ﮵ة للشعب المصرى. 
- ال﮳ٮه﮳حورى فى المعرض وضع ﮳حمهوره أمام ﮴ٮحد ﮳حدٮ﮵د، ﮲ڡ﮴ڡد ذكر فى مواد الدعاٮ﮵ة أ﮲ٮه
رسم صوت أم كلثوم ولٮ﮵س ﮳حسدها،﮲ڡهو ٮ﮵ؤمن ٮ﮳أن ﮲ڡن الرسم ٮ﮵ص﮳ٮح متأل﮴ڡا عندما
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ٮ﮲﮵حتار ال﮲ڡنان الصوت وٮ﮵عترف: ال أرسم أم كلثوم ولكن صوٮ﮴ها، وهو فى ﮲ڡترة مهمة من
ٮ﮴ارٮ﮵خ مصر الحدٮ﮵ث، ﮲ڡالصوت ٮ﮵سحر األذن ﮴ڡ﮳ٮل العٮ﮵ن الىت تتوهج ٮ﮳العاط﮲ڡة والحب

والتشكٮ﮵ل. 
- الزأٮر للمعرض ل﮲ڡت ﮲ٮ﮲طره أن ال﮲ڡنان رسم إلى ﮳حا﮲ٮب ٮ﮴ركٮ﮵زه عىل ش﮲حصٮ﮵ة `كوكب

الشرق` م﮳حتمعا ٮ﮳الاكمل اكن حرٮ﮵صا عىل التعامل مع ح﮲ڡل أم كلثوم الشهرى كط﮴ڡس
ا﮳حتماعى ﮲عىن ٮ﮳الت﮲ڡاصٮ﮵ل، لذلك ﮳ٮدت أم كلثوم فى اللوحة وكأ﮲ٮها `أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة` ٮ﮴دل عىل

عصر اكمل ﮳ٮدا لل﮲ڡنان وللنا﮲طر إلى لوحاٮ﮴ه وكأ﮲ٮه إلى زوال. 
- حٮ﮵ن ﮴ڡلت ل﮳ٮه﮳حورى هذه ال﮲ڡكرة ﮴ڡال لى ` إن ما ﮲ڡهمته صحٮ﮵ح، ﮲ڡالمعرض موا﮳حهة
﮳ٮصرٮ﮵ة مع ذاكرة تتآكل` ﮲ڡمصر اآلن مرٮ﮵ضة ٮ﮳الزهاٮ﮵مر، ولعل معرىض ٮ﮵نعش ذاكرٮ﮴ها. 
- ﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮدأ حٮ﮵اٮ﮴ه رساما للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى مؤسسة روزالٮ﮵وسف ﮲ٮهاٮ﮵ة ال﮲حمسٮ﮵نٮ﮵ات إلى
﮳حوار ﮳حٮ﮵ل من عمال﮴ڡة ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮴﮴ڡدمهم صالح ﮳حاهٮ﮵ن وأحمد ح﮳حازى و﮳ٮه﮳حت
عثمان وزهدى العدوى ومحىي الل﮳ٮاد و﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ل ٮ﮴اج وصالح اللٮ﮵ىث، وهؤالء ﮳حمٮ﮵عا اعت﮳ٮروا
﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر سالحا فى معركة الت﮲عٮ﮵ٮ﮵ر، ﮲ڡا﮲ٮحازوا إلى ﮴ڡٮ﮵م وأ﮲ڡاكر ٮ﮴﮴ڡدمٮ﮵ة ٮ﮳المعنٮ﮵ٮ﮵ن
اال﮳حتماعى والسٮ﮵اىس، لذلك ر﮲ڡعوا الكثٮ﮵ر من شعارات ٮ﮶ورة ٮ﮵ولٮ﮵و و﮴ٮحال﮲ڡوا معها إلى
﮳حا﮲ٮب أ﮲ٮهم اك﮲ٮوا من أ﮲ٮصار حراكت التحرر الوطىن، وفى الو﮴ڡت ﮲ٮ﮲ڡسه من أ﮲ٮصار ﮴ٮحرر

المرأة المصرٮ﮵ة الىت ﮲ٮالت ح﮴ڡو﮴ڡها السٮ﮵اسٮ﮵ة مع عهد الثورة . 
- وعىل هذه ال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة ٮ﮴﮵ڡف ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮمٮ﮵راث من العمل ٮ﮵رى فى أم كلثوم
﮴ٮ﮳حسٮ﮵دا لنضاالت المرأة المصرٮ﮵ة ﮲ڡهى ال﮲ڡالحة الىت ا﮲حتر﮴ڡت ﮳ٮموه﮳ٮتها حوا﮳حز
الط﮳ٮ﮴ڡات ال﮲عنٮ﮵ة وعصور الملكٮ﮵ة لتنتهى إلى لح﮲طة صاد﮴ڡة ﮴ڡادٮ﮴ها - مثل ﮳حٮ﮵ل

`روزالٮ﮵وسف` - للتع﮳ٮٮ﮵ر عن شعارات الثورة `ولكن من ﮲حالل ال﮲ڡن `. 
- ومع ﮲ٮهاٮ﮵ة زمن `الشعارات` و﮳ٮدء زمن ٮ﮵سمٮ﮵ه ﮲عالى شكرى `زمن الثورة المضادة`
﮴ڡاصدا سنوات الس﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ات فى ال﮴ڡرن الماىض، ﮲حرج ال﮳ٮه﮳حورى مع الكثٮ﮵ر من ﮲ڡنا﮲ٮى
وكتاب ﮳حٮ﮵له من مصر، ولكنه ا﮲حتار الس﮲ڡر إلى ﮲ڡر﮲ٮسا ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵عود لٮ﮵كثف ﮲ٮشاطه

كمصور، وكرسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ري ﮳ٮدا﮲حله طا﮴ڡة ﮳ح﮳ٮارة للعمل وٮ﮴عوٮ﮵ض سنوات ال﮲عٮ﮵اب الىت
ٮ﮵ر﮳ٮطها ال﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮصوت أم كلثوم ﮴ڡأٮال: فى ال﮲عر﮳ٮة و﮳ٮعد الت﮳حوال فى الشوارع كنت

أعود إلى مرسمى المتواضع وال أ﮳حد إال صوت أم كلثوم فى انت﮲طارى ٮ﮵أ﮴ٮى من
أسطوا﮲ٮات ( الاكسٮ﮵ت ). 

- ﮴ڡلت له: وماذا عن صوت أدٮ﮵ث ﮳ٮٮ﮵اف الىت ٮ﮵رى ال﮳ٮعض أ﮲ٮها أم كلثوم ﮲ڡر﮲ٮسا ؟ ﮲ڡ﮴ڡال `
﮳ٮٮ﮵اف ع﮲طٮ﮵مة وال شك، لكن كنت أحب ﮲ڡٮ﮵ها طرٮ﮴﮵ڡة ارٮ﮴﮳ٮاط الشعب ال﮲ڡر﮲ٮىس ﮳ٮها وهى

طرٮ﮴﮵ڡة ﮴ٮش﮳ٮه ارٮ﮴﮳ٮاطنا األمومى ﮳ٮصوت أم كلثوم . 
-عىل مستوى الت﮴ڡنٮ﮵ة فى المعرض واصل ﮳ٮه﮳حورى العمل ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة ٮ﮳اٮ﮳لو ﮳ٮٮ﮵اكسو األمٮ﮵ل
إلى التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة وهو ٮ﮴﮵ڡر ﮳ٮذلك ﮴ڡأٮال: أرسم ﮳ٮ﮲ڡٮ﮵ض من مشاعرى ر﮳ٮما ألن ﮲ٮشأ﮴ٮى كط﮲ڡل
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ٮ﮵تٮ﮵م ﮳حعلتىن أ﮲ڡٮ﮵ض ﮳ٮهذا الش﮳حن ﮴ٮ﮳حاه الست ) . 
- المدهش ٮ﮳النس﮳ٮة لى أن ﮳ٮه﮳حورى اعترف ﮲حالل حوارى معه أ﮲ٮه فى سنوات ش﮳ٮا﮳ٮه

ٮ﮴مرد عىل حالة اإلع﮳حاب العام ٮ﮳أم كلثوم ورسمه لها لوحات اكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة أ﮲عض﮳ٮتها ﮳حدا،
وعن ٮ﮴لك الحادٮ﮶ة ٮ﮴﮵ڡول: `كل رسامى م﮳حلة ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر اك﮲ٮوا ٮ﮵عر﮲ڡون أن ال﮲ڡنان الراحل
﮳ٮه﮳حت عثمان ٮ﮵هوى ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵د أصوات المشاهٮ﮵ر، وٮ﮴﮵ڡوم ﮳ٮتد﮳ٮٮ﮵ر م﮴ڡالب لزمالٔٮه الرسامٮ﮵ن
عىل التلٮ﮲﮵ڡون ٮ﮳انتحال ش﮲حصٮ﮵ات المع﮳ح﮳ٮٮ﮵ن، وحدث مرة أ﮲ٮين ٮ﮴ل﮴ڡٮ﮵ت ا﮴ٮصاال ٮ﮴لٮ﮲﮵ڡو﮲ٮٮ﮵ا
من ش﮲حص ادعى أ﮲ٮه الموسٮ﮴﮵ڡار محمد ع﮳ٮد الوهاب، ﮲ڡعاملته ﮳ٮعنف و﮲عل﮲طة أل﮲ٮى

﮴ٮصورت أن ﮳ٮه﮳حت انتحل ش﮲حصٮ﮵ته، ﮲عٮ﮵ر أن ﮳ٮه﮳حت اكن ﮳ٮرٮ﮵ئا، ﮲ڡالمتحدث عىل ال﮲حط
الثا﮲ٮى اكن ع﮳ٮد الوهاب ٮ﮳ال﮲ڡعل، و﮲ٮ﮴ڡل لى ﮳ٮعد أن اعتذرت له ﮲عضب أم كلثوم من رسمة
اكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة صورت ﮲ڡٮ﮵ها أحد مستمعٮ﮵ها وهو ٮ﮵نام، أل﮲ٮى كنت ضد طرٮ﮴﮵ڡتها فى ال﮲عناء
الىت ٮ﮴عٮ﮵د ﮲ڡٮ﮵ها وٮ﮴كرر الم﮴ڡاطع ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة كنت أراها آ﮲ٮذاك مملة، أما الٮ﮵وم ﮲ڡهى عندى
﮴ڡمة `المزاج`، المهم أن أم كلثوم رأت أن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮳حارح لها و﮲طلت ﮲عاض﮳ٮة مىن إلى
أن الت﮴ڡٮ﮵ت ﮳ٮها مصاد﮲ڡة فى ﮲ڡندق شٮ﮵راٮ﮴ون، وكنت ﮳ٮصح﮳ٮة ال﮲ڡنان ﮳حمال اكمل ﮲ڡ﮴ڡالت
لى `ٮ﮵ا ﮳حورج مىت تتو﮴ڡف عن الش﮲عب والش﮴ڡاوة` ﮲ڡتأٮ﮶رت و﮴ڡلت لها ﮳ٮدا﮲ڡع الحرج `أ﮲ٮا
أٮ﮴علم الش﮴ڡاوة ﮲ڡ﮴ڡط وأ﮲ٮا أستمع لك` ٮ﮶م سعٮ﮵ت السترضأٮها ﮳ٮعد ذلك ٮ﮳لوحة ﮲طهرت
عىل ﮲عالف م﮳حلة `ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر`، وٮ﮴مىن محرر ال﮲ڡن فى الم﮳حلة م﮲ڡٮ﮵د ﮲ڡوزى لو اك﮲ٮت
لوحىت ﮲عال﮲ڡا ألسطوا﮲ٮة ﮳حدٮ﮵دة ٮ﮴عمل عىل إ﮲ٮ﮳حازها، وسعى إلى ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵ق ٮ﮴لك األمنٮ﮵ة

لكنها لم تتح﮴ڡق ﮳ٮس﮳ٮب ٮ﮴عنت شركة اإلنتاج الىت لم ٮ﮴﮲ڡهم اللوحة`. 
- اآلن و﮳ٮعد مىض أكثر من 40 عاما ٮ﮵تذكر ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮴لك الو﮴ڡأٮع ﮳ٮن﮳ٮرة `ش﮳حن`

ا﮲ٮعكست عىل المعرض الذى ٮ﮴﮳ٮدو ﮲ڡكرة الحنٮ﮵ن مركزٮ﮵ة فى لوحاٮ﮴ه، واك﮲ٮت كذلك فى
الحدٮ﮵ث الذى دار ﮳ٮٮ﮵ننا حٮ﮵ن سألت ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡ﮴ڡال: `كنت أسمع أم كلثوم ﮲ڡأشعر

ٮ﮳ارٮ﮴ٮ﮵اح اآلن أرسمها وأشعر ٮ﮳ارٮ﮴ٮ﮵اح أك﮳ٮر، ﮲ڡمع كل ضر﮳ٮة ﮲ڡرشاة أستدعى عشرات الصور
الىت ٮ﮴مثل لى مصر الىت ال أرٮ﮵دها أن ٮ﮴﮲ڡىن، وأرٮ﮵د ﮳ٮعثها عىل طرٮ﮴﮵ڡىت من ﮳حدٮ﮵د، ﮳ٮعد
أن حد﮶ٮت ٮ﮴﮲عٮ﮵ٮ﮵رات ٮ﮴رٮ﮵د إضاعة هوٮ﮵تها، ر﮳ٮما أ﮲ڡضل أن أعت﮳ٮر صورة أم كلثوم الىت

رسمتها ﮴ڡ﮳ٮل المعرض فى 40 لوحة ﮳ٮٮ﮵عت منها 30 لوحة هى أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮىت الىت ال أرٮ﮵د أن
أ﮲ڡ﮴ڡدها وهى أٮ﮵ضا ٮ﮴مٮ﮵مة روحى`. 

- فى المعرض لم ٮ﮵كتف ﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮرسم أم كلثوم وإ﮲ٮما راح ٮ﮵رسم ﮳حمهورها وطرٮ﮴﮵ڡة
﮳حلسته وأٮ﮵ضا أعضاء ﮲ڡر﮴ڡتها ال﮲عنأٮٮ﮵ة، ﮲حصوصا عازف العود والملحن الشهٮ﮵ر محمد
ال﮴ڡص﮳ٮ﮳حى ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮه﮳حورى : `ارٮ﮴﮳ٮطت ﮳ٮصدا﮴ڡة مع ﮲عال﮳ٮٮ﮵ة أعضاء ﮲ڡر﮴ڡتها واك﮲ٮوا كلهم
ٮ﮵تحدٮ﮶ون عنها مثل `ملكة` ﮳ٮٮ﮵نما اك﮲ٮوا هم أ﮲ڡراد الحاشٮ﮵ة، ورا﮴ڡت لى ٮ﮴لك ال﮲ڡكرة

وسعٮ﮵ت إلى ﮴ٮح﮴ڡٮ﮴﮵ڡها فى لوحا﮴ٮى الىت أرسمها فى كل مرة ﮳ٮإحساس م﮲حتلف `.

سٮ﮵د محمود حسن
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االهرام العر﮳ٮى - 27/ 4/ 2013

إن من ٮ﮵تاح له ﮲ڡرصه زٮ﮵ارة مرسم (﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى) ﮳ٮمنزله فى ال﮴ڡاهرة أو فى ٮ﮳ارٮ﮵س
وٮ﮵طلع عىل كراساٮ﮴ه العدٮ﮵دة الىت ٮ﮵حت﮲ڡظ ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮمئات الرسوم التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة المستنس﮲حة
(﮲ڡوٮ﮴و كو﮳ٮى) أو الرسوم األصلٮ﮵ة فى أورا﮴ڡه المتناٮ﮶رة أو كراسات االسكتشات، وٮ﮵تأمل ما
﮲ڡٮ﮵ها من أ﮲ٮواع الرسوم المن﮲ڡذة ﮳ٮ﮴ڡلم الح﮳ٮر األسود (الرا﮳ٮٮ﮵دو ﮳حراف) ذى السن الر﮲ڡٮ﮵ع أو
المشطوف، أو ٮ﮳ال﮴ڡلم ال﮲ڡلوماستر، سوف ٮ﮵رى أ﮲ٮواعا كثٮ﮵رة ﮳حدا من الو﮳حوه الش﮲حصٮ﮵ة
لألصد﮴ڡاء أو من صاد﮲ڡهم فى حٮ﮵اٮ﮴ه أثناء ﮴ٮ﮳حواله وٮ﮴رحاله من ماكن إلى آ﮲حر واستو﮴ڡ﮲ڡته
مالمحهم الىت ﮴ٮحمل حسا أو ا﮲ٮ﮲ڡعاال إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ا ما ٮ﮵ستحق التس﮳حٮ﮵ل، وأٮ﮵ضا النماذج

العارٮ﮵ة، ومشاهداٮ﮴ه للمنا﮲طر فى المناطق الشع﮳ٮٮ﮵ة فى مصر وٮ﮳ارٮ﮵س وكل ماكن ٮ﮵ذهب
إلٮ﮵ه، وا﮲ٮط﮳ٮاعاٮ﮴ه وٮ﮴أمالٮ﮴ه ال﮲حاصة الىت ﮲حطرت عىل ٮ﮳اله فى التو واللح﮲طة.. لتكون

مشروع لوحة ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد أو ال ٮ﮴كون لٮ﮳﮵ٮ﮴ڡٮ﮵ها كما هى عمال ﮲ڡنٮ﮵ا.. إن كل من ٮ﮵شاهد ذلك
الكم الهأٮل من الرسوم ﮳ٮنوعٮ﮵ها الهزلى والتع﮳ٮٮ﮵رى، الىت ٮ﮵لعب ﮲ڡٮ﮵ها ال﮲حط دورا رٔٮٮ﮵سٮ﮵ا
ٮ﮳ارزا، سوف ٮ﮵درك عىل ال﮲ڡور أ﮲ٮه أمام ﮲ڡنان موهوب ٮ﮵ملك من طا﮴ڡة التع﮳ٮٮ﮵ر ٮ﮳الرسم حدا
ال ٮ﮵عرف له ﮲ڡاصل، ﮲ڡهو مولع ٮ﮳الرسم ﮳ٮشكل محموم، ال ٮ﮵عرف مىت ٮ﮳﮵ٮدأ أو مىت ٮ﮵تو﮴ڡف،

إ﮲ٮه ٮ﮵س﮳حل كل ما ٮ﮵ع﮳ح﮳ٮه وكل ما ٮ﮵ثٮ﮵ر و﮳حدا﮲ٮه، ل﮴ڡد اعتاد الرسم - كتن﮲ڡسه للهواء -
وٮ﮴درب كثٮ﮵را عىل التهام المرٔٮٮ﮵ات ﮳ٮعٮ﮵ن رأسه و﮴ٮ﮲حزٮ﮵نها فى الذاكرة الىت ٮ﮵عتمد علٮ﮵ها
كثٮ﮵را حىت عندما ٮ﮵رسم عن ﮲ٮموذج ٮ﮵راه،، ﮴ڡد ٮ﮲﮵ڡا﮳حئك وأ﮲ٮت تتحدث معه إ﮲ٮه ٮ﮵رسمك أو
ٮ﮵رسم ش﮲حصا آ﮲حر أو شٮ﮵ئا آ﮲حر ﮲حطر عىل ٮ﮳اله. ٮ﮴﮵ڡول ﮳حورج: (الحٮ﮵اة لح﮲طة، ومضة

ساحرة ﮴ٮضٮ﮵ع، وال﮳ٮد أن ٮ﮲﮵حطف ال﮴ڡلم الور﮴ڡة لٮ﮵رسمها ﮳ٮسرعة وع﮲ڡوٮ﮵ة). 
إن ما ٮ﮵رسمه ﮳حورج عن النموذج اإل﮲ٮسا﮲ٮى أو المشهد سواء اكن و﮳حه إ﮲ٮسان أو مو﮴ڡعا
ما كما فى المن﮲طر الط﮳ٮٮ﮵عى أو موضوعا محصورا فى ماكن، لٮ﮵س هو عىل و﮳حه التحدٮ﮵د
ما ٮ﮵راه.. إ﮲ٮها (اللح﮲طة) النادرة الىت ﮴ٮ﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن ما ٮ﮵راه وما ٮ﮵ود أن ٮ﮵راه، ﮳ٮٮ﮵ن الحاضر أمام
عٮ﮵نه وال﮲عأٮب فى الذاكرة، إ﮲ٮه ال ٮ﮵رسم الوردة الىت ٮ﮵راها ﮳ٮل شعوره ﮲ٮحوها، إ﮲ٮه لم ٮ﮵رسم
﮴ڡصر األو﮳ٮرا فى ساحة ٮ﮳ارٮ﮵س الذى ٮ﮴زٮ﮵نة أروع ٮ﮴ماٮ﮶ٮ﮵ل عصر النهضة، و﮲ڡٮ﮵نوس إلهة
ال﮳حمال عند اإل﮲عرٮ﮵ق و﮳حسدها العارى الر﮲حامى وعلٮ﮵ه ﮲عالله حرٮ﮵رٮ﮵ة ه﮲ڡها﮲ڡة، لكنه

ٮ﮵رسم لح﮲طة (انت﮲طار) صدٮ﮴﮵ڡة الم﮳ٮه﮳حة لكسب صدٮ﮵ق ﮳حدٮ﮵د وهو ﮲ڡٮ﮵نوس. إ﮲ٮه لم ٮ﮵رسم
سوق المكع﮳ٮات الص﮲عٮ﮵رة فى الحى الثا﮲ٮى ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س إ﮲ٮما رسم (﮲ڡرحته) ﮳ٮهذه األحاد الىت
مرت فى صح﮳ٮة أصد﮴ڡاء أح﮳ٮهم.. إ﮲ٮه ٮ﮵رسم و﮳حوه المسا﮲ڡرٮ﮵ن فى عر﮳ٮة ﮴ڡطار لٮ﮵ون،

﮲حطوط كثٮ﮲﮵ڡة سوداء أل﮲ٮه شعر ٮ﮳أ﮲ٮه مس﮳حون دا﮲حله. 
إن ال﮲ڡنان ٮ﮵تناول كل ما ٮ﮵رسمة أو ٮ﮵س﮳حله ٮ﮳ال﮲حط فى رحلته الطوٮ﮵لة الالهثة، الىت ٮ﮴﮳ٮدأ
من ﮲ٮ﮴ڡطة وتنتهى ﮳ٮها كما فى (األرا﮳ٮٮ﮵سك اإلسالمى) حٮ﮵ث ٮ﮵تشكل ال﮲حط ال﮳ٮطىء

الناعم، أو ال﮲حاطف السرٮ﮵ع، أو الد﮴ڡٮ﮵ق الر﮲ڡٮ﮵ع أو ال﮲حشن السمٮ﮵ك الهادئ والمن﮲ڡعل أو
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الدٮ﮵نامى الوا﮶ٮق الذى ٮ﮵دور وٮ﮵لتف وٮ﮵نحرف وٮ﮵رٮ﮴﮲ڡع وٮ﮵ه﮳ٮط وٮ﮵نثىن وٮ﮵تدا﮲حل دون
ٮ﮴و﮴ڡف فى حرٮ﮵ة وع﮲ڡوٮ﮵ة لٮ﮵شكل فى ﮲ٮهاٮ﮵ة رحلته ٮ﮴لك األشاكل الىت ﮴ٮحمل طا﮳ٮع المرح
والطرا﮲ڡة أو التع﮳ٮٮ﮵ر الدرامى، ل﮴ڡد اكتسب ال﮲حط عند (ال﮳ٮه﮳حورى) طوال سىن عمله
ٮ﮳الصحا﮲ڡة فى م﮳حلة (ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر) أو ﮲عٮ﮵رها من الصحف والم﮳حالت فى مصر وٮ﮳ارٮ﮵س
والدول العر﮳ٮٮ﮵ة وعٮ﮵ا حادا ٮ﮳األحداث الٮ﮵ومٮ﮵ة المحلٮ﮵ة والعالمٮ﮵ة، ﮳حعله ٮ﮵ع﮳ٮر ﮳ٮ﮳ٮساطة
وس﮲حرٮ﮵ة و﮳ٮال﮲عة عن ﮳حملة اكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة طرٮ﮲﮵ڡة تثٮ﮵ر ال﮲ڡاكهة والضحك فى ﮲ٮ﮲ڡوسنا، أو
﮳حملة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة ﮳حمٮ﮵لة ٮ﮴مس مشاعر﮲ٮا من الدا﮲حل وٮ﮴رسم اال﮳ٮتسامة عىل

الش﮲ڡاه وٮ﮴متعنا. إن موه﮳ٮة (﮳حورج) كرسام ال تت﮳حىل ﮲ڡ﮴ڡط كو﮲ٮه رساما (رأى سا﮲حر) ٮ﮵ع﮳ٮر
﮳ٮرسومه عن ال﮴ڡ﮲ڡشة والنكتة والمو﮴ڡف التهكمى من الحٮ﮵اة السٮ﮵اسٮ﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة
و﮲عٮ﮵رها.. وهى الص﮲ڡة الىت ٮ﮵ص﮲ڡه ﮳ٮها الكثٮ﮵ر ممن ٮ﮵شاهدون أعماله ال﮲ڡنٮ﮵ة. إ﮲ٮما فى
كو﮲ٮه رساما محتر﮲ڡا ٮ﮵ت﮲حطى ٮ﮳أدأٮه المهارى الواعى ذلك ال﮲ڡاصل الد﮴ڡٮ﮵ق ﮳ٮٮ﮵ن الهزلى
وال﮳حاد، ﮳ٮٮ﮵ن الم﮳حهول والمعلوم، الم﮴ڡروء والمع﮳ٮر، وٮ﮵مزج ﮳ٮٮ﮵نهما فى ا﮴ڡتدار لتص﮳ٮح
سمة من سمات ال﮲ڡن المعاصر، كما هى عند (رووه) ال﮲ڡر﮲ٮىس و (أوٮ﮴ودكس) األلما﮲ٮ﮵ى
والتع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ٮ﮵ن ال﮳حدد، و﮴ڡ﮳ٮل ذلك ﮳ٮكثٮ﮵ر ﮳حدا، فى الرسوم التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة السا﮲حرة المس﮳حلة
عىل الش﮴ڡ﮲ڡات ال﮲ڡ﮲حارٮ﮵ة (أو سترااك) فى مصر ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة وفى و﮳حوه ال﮲ڡٮ﮵وم، إن ﮲ٮزوع
(ال﮳ٮه﮳حورى) الم﮳ٮكر ﮲ٮحو الس﮲حرٮ﮵ة والتهكم ﮲ٮزوع ﮲ڡطرى لدٮ﮵ه، ﮲ٮما معه منذ اكن طال﮳ٮا
فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، و﮲طل ٮ﮵الزمه فى كل نتا﮳حه ال﮲ڡىن الذى أ﮲ٮ﮳حزه طوال سنوات
عمره، ومن ٮ﮶م أص﮳ٮح مٮ﮵له الدأٮم إلى اال﮳ٮتعاد عن الم﮲طهر الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى لألشٮ﮵اء والل﮳حوء

إلى التحرٮ﮵ف والم﮳ٮال﮲عة فى النسب التشرٮ﮵حٮ﮵ة واأل﮳ٮعاد المن﮲طورٮ﮵ة ﮲حاصٮ﮵ة من
﮲حصأٮص التع﮳ٮٮ﮵ر المهمة لدٮ﮵ه - ﮴ٮحسب له، ال علٮ﮵ه كما ٮ﮵رى ال﮳ٮعض- ألن ﮴ڡضٮ﮵ة (ال﮲ڡن
والحٮ﮵اة) اك﮲ٮت وما زالت تنازع ال﮲ڡنان، ولذا اكن علٮ﮵ه أن ٮ﮲﮵حتار ﮳ٮٮ﮵نهما، وفى كل محاولة
ٮ﮵شعر ٮ﮳األلم والتمزق أل﮲ٮه ٮ﮴﮵ڡع ﮳ٮٮ﮵ن ضرورة تن﮲ڡٮ﮵ذ عمله ال﮲ڡىن الذى ٮ﮵ح﮳ٮه، وضرورة أن
ٮ﮵عٮ﮵ش من ﮲حالل عمله كرسام صح﮲ڡى وأٮ﮵ضا كاك﮴ٮب سا﮲حر. وهذه مشكله عامة ٮ﮵عا﮲ٮى
منها الكثٮ﮵ر من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن فى أ﮲ٮحاء م﮲حتل﮲ڡة من العالم، ﮲عٮ﮵ر أن (﮳حورج) فى مثل هذه
األحوال كثٮ﮵را ما ٮ﮵كون ﮴ڡادرا فى اللح﮲طة المواٮ﮴ٮ﮵ة أن ٮ﮴﮵ڡف إزاء حٮ﮵اٮ﮴ه العملٮ﮵ة (كرسام
صح﮲ڡى) عىل ﮳ٮعد ك﮳ٮٮ﮵ر، وأن ٮ﮳﮵ٮتعد عنها ﮴ڡدر المستطاع حٮ﮵ن ٮ﮵شرع فى إ﮳ٮداع رسومه
أو لوحاٮ﮴ه التصوٮ﮵رٮ﮵ة الىت ٮ﮴ع﮳ٮر عن كٮ﮵ا﮲ٮه ال﮲حاص. لهذا ٮ﮵مكن ال﮴ڡول إ﮲ٮه ﮳ٮ﮲ڡضل هذا
االزدواج ٮ﮵ستطٮ﮵ع أن ٮ﮵ص﮳ٮح ٮ﮳النس﮳ٮة لن﮲ڡسه موضوع ٮ﮴أمل ومادة ٮ﮵ست﮲علها است﮲عالال

﮳حمالٮ﮵ا. و﮳ٮ﮲ڡضل هذا االزدواج أٮ﮵ضا ٮ﮵تم التحول الذى ٮ﮲﮵عٮ﮵ر من سمات الشكل
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورى (الهزل﮵ى) لتص﮳ٮح ﮴ڡٮ﮵مة ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة ﮲حالصة فى إطار الصٮ﮵ا﮲عة ال﮲حاصة ﮳ٮها.

ا﮲ٮ﮲طر إلى لوحاٮ﮴ه الىت أ﮲ٮ﮳حزها فى ال﮲حمسٮ﮵نات والستٮ﮵نات وأٮ﮵ضا لوحة (ال﮴ڡاهرة 1973)
الىت رسمها كأول لوحة عندما عاد من ٮ﮳ارٮ﮵س إلى مصر. إن (﮳حورج) كرسام فى هذا
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اإلطار مثله مثل الرواة الشع﮳ٮٮ﮵ٮ﮵ن أو عازفى الرٮ﮳ا﮳ٮة والمسحراٮ﮴ٮ﮵ة، ﮲ڡهو ﮳ٮدال من أن ٮ﮵ل﮳حأ
إلى وسٮ﮵لة الحكى ٮ﮳الكالم وٮ﮲﮵حوض فى الت﮲ڡاصٮ﮵ل ﮳حملة وراء أ﮲حرى ٮ﮵ر﮴ٮ﮳حل ٮ﮳ال﮲حط

وٮ﮲﮵حوض فى ﮴ٮس﮳حٮ﮵ل الت﮲ڡاصٮ﮵ل المرٔٮٮ﮵ة و﮲عٮ﮵ر المرٔٮٮ﮵ة، شكل من هنا وشكل من هناك
حىت ﮴ٮص﮳ٮح اللوحة مزدحمة عن آ﮲حرها ﮳ٮعناصر األشاكل والرموز وأٮ﮵ضا الش﮲حوص الىت

﮴ٮشكل معا التكوٮ﮵ن ال﮳ٮنأٮى للوحة الذى ال ٮ﮲﮵حضع لمنطق ﮳ٮعٮ﮵نه.. 
إن حركة ال﮲حط الدوار وٮ﮴دا﮲حالٮ﮴ه وٮ﮴﮴ڡاطعاٮ﮴ه وكثا﮲ڡته عالوة عىل ﮴ٮ﮳حاور األشاكل

والش﮲حوص وٮ﮴كرارها وٮ﮴ماٮ﮶لها أحٮ﮵ا﮲ٮا وٮ﮴رصٮ﮵صها أ﮲ڡ﮴ڡٮ﮵ا ورأسٮ﮵ا دون ﮲حطة مس﮳ٮ﮴ڡة ودون
منطق ذهىن أو رٮ﮵اىض ٮ﮵حدد أ﮲ٮسا﮴ڡها ال﮳حمالٮ﮵ة مما ٮ﮳﮵حعلها عىل هذا النسق الع﮲ڡوى
أ﮴ڡرب إلى ﮲ٮس﮳حٮ﮵ات (أ﮲حمٮ﮵م المصرٮ﮵ة أو ﮴ٮصمٮ﮵مات (السٮ﮵رما) فى ﮲ڡنون شرق آسٮ﮵ا. إن
رسومه وٮ﮴كوٮ﮵ناٮ﮴ه عىل هذا النحو اإلٮ﮴﮵ڡاع﮵ى الموسٮ﮴﮵ڡى ٮ﮴عد ﮴ٮصورا ﮲حٮ﮵الٮ﮵ا عن الوا﮴ڡع

الحٮ﮵ا﮴ٮى، ولٮ﮵س ﮲ٮ﮴ڡال عنه، أ﮲ٮ﮲طر ﮲ٮماذج من رسومه السرٮ﮵عة المن﮲ڡذة ﮳ٮ﮴ڡلم الح﮳ٮر األسود
(سان ﮳حٮ﮵رمان ٮ﮳ارٮ﮵س 1971)، (رمضان فى الحسٮ﮵ن 95 , 96، (صالة ال﮳حمعة فى

الحسٮ﮵ن 95)، (﮲حان ال﮲حلٮ﮵ىل 95)، (حامل ال﮲ح﮳ٮز عىل الدرا﮳حة 95)، (ساحة األو﮳ٮرا فى
ٮ﮳ارٮ﮵س) و﮲عٮ﮵رها الىت تتسم ﮳حمٮ﮵عا ﮳ٮطا﮳ٮع الطر﮲ڡة والمرح وال﮲عنأٮٮ﮵ة الىت ال ﮴ٮ﮲حلو من

س﮲حرٮ﮵ة. إن رشا﮴ڡة و﮳حمال ال﮲حط ٮ﮵تنوع ﮳ٮتنوع الموضوعات، مثال ﮲ٮ﮳حد أن طرٮ﮴﮵ڡة األداء
واإلٮ﮴﮵ڡاع ال﮲حطى فى لوحة (﮲ڡتاة عارٮ﮵ة ٮ﮳ارٮ﮵س 71 ولوحة (﮲ڡتاٮ﮴ان عارٮ﮵تان) كلٮ﮵ة ﮲ڡنون
﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳ارٮ﮵س 98، ﮲ٮالحظ فى اللوحة األولى منهما وضع المودٮ﮵ل وهى ﮳حالسة ر﮴ڡة
ال﮲حط الواحد المتواصل والم﮳ٮال﮲عة المع﮴ڡولة فى النسب التشرٮ﮵حٮ﮵ة لل﮳حسم والتحوٮ﮵ر
الهندىس ألعضاء ال﮳حسد.. وفى الثا﮲ٮٮ﮵ة ٮ﮳﮵ٮدو ﮲ڡٮ﮵ها الت﮲طلٮ﮵ل الكثٮ﮵ف فى ﮳ٮعض مناطق
ال﮳حسد العارى لت﮳حسٮ﮵د ال﮲ڡورم وإ﮳ٮراز حٮ﮵وٮ﮵ته األنثوٮ﮵ة المثٮ﮵رة النا﮳ٮضة ٮ﮳الحٮ﮵اة. إن

ٮ﮵ا ﮳ٮعناصر األشاكل و﮲ٮ﮳ٮضا حٮ﮵وٮ﮵ا ٮ﮳اللح﮲طة اآل﮲ٮٮ﮵ة، رسوم (﮳حورج) ﮳حمٮ﮵عها ٮ﮴عكس تنوعا ٮ﮶ر
وحسا إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ا عالٮ﮵ا ٮ﮳﮵حمع ﮳ٮٮ﮵ن التع﮳ٮٮ﮵ر التهكمى المرح، كما رأٮ﮵نا، والتع﮳ٮٮ﮵ر الدرامى

الحزٮ﮵ن وش﮲ڡا﮲ڡٮ﮵ة ﮲ٮادرة عىل ﮲ڡهم الحٮ﮵اة.

د. رضا ع﮳ٮد السالم

من الرسم المصرى المعاصر

سٮ﮵عود للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر للس﮲حرٮ﮵ة من ال﮳ٮرلمان : ﮳ٮه﮳حورى رسمت السٮ﮵ىس كثٮ﮵راً وأٮ﮴مىن
وصول ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ها﮴ٮى إلٮ﮵ه

ل ﮳ٮرٮ﮵شته 30 لوحة لموا﮴ڡف ولح﮲طات عاشها متن﮴ڡًال ﮳ٮٮ﮵ن مصر والعاصمة - سح﮳ّ
ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة ٮ﮳ارٮ﮵س، و﮲حّلد ﮳ٮها موا﮴ڡف مع أش﮲حاص حمل لهما الحب والمؤدة والعشق،
اكن منهم كوكب الشرق أم كلثوم والزعٮ﮵م ﮳حمال ع﮳ٮدالناصر والرٔٮٮ﮵س ع﮳ٮدال﮲ڡتاح
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السٮ﮵ىس، كل هذا ﮳ٮعٮ﮵ن وحس ال﮲ڡنان التشكٮ﮵ىل العالمى ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى، الذى عرض
ذكرٮ﮵اٮ﮴ه فى معرضه ال﮳حدٮ﮵د «مدو﮲ٮات العمر» ﮳ٮ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو لل﮲ڡنون ٮ﮳الزمالك، من ﮳ٮٮ﮵ن
أعمال المعرض 6 لوحات ﮴ڡدٮ﮵مة ٮ﮴عود ل﮲ڡترة الس﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ات، و﮴ٮ﮲طهر ﮲حاللها مدى ا﮲ٮعاكس

ٮ﮴لك ال﮲ڡترة الزمنٮ﮵ة عىل أعماله. 
«ال﮳ٮوا﮳ٮة» الت﮴ڡت ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر للحدٮ﮵ث عن المعرض وذكرٮ﮵اٮ﮴ه مع هؤالء، ٮ﮴﮵ڡول

﮳ٮه﮳حورى فى ال﮳ٮداٮ﮵ة إ﮲ٮه لم ٮ﮵رسم الرٔٮٮ﮵س السٮ﮵ىس ألول مرة فى ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو، ﮳ٮل رسمه
مئات المرات، أل﮲ٮه ٮ﮵ح﮳ٮه وٮ﮵رى ﮲ڡٮ﮵ه الكثٮ﮵ر من ش﮲حصٮ﮵ة الزعٮ﮵م الراحل ﮳حمال

ع﮳ٮدالناصر و«﮲طروف ٮ﮴ولٮ﮵ه الحكم مشا﮳ٮهة ل﮲طروف ٮ﮴ولى ع﮳ٮدالناصر، و﮴ڡدرة ﮲ٮاصر عىل
حماٮ﮵ة مصر من ﮳حماعة اإل﮲حوان المسلمٮ﮵ن، واستطاع السٮ﮵ىس إ﮲ٮ﮴ڡاذ مصر من هذه

ال﮳حماعة الىت اكدت أن ٮ﮴ذهب ﮳ٮنا لطرٮ﮵ق ال﮲طالم». 
وأضاف: «﮴ڡدمت ﮲ٮاصر والسٮ﮵ىس ع﮳ٮر م﮳حموعة من أعمال مستوحاة من ذكرٮ﮵ا﮴ٮى
وا﮲ٮط﮳ٮاعى عن الحاضر، فى حالة ٮ﮵ملؤها الت﮲ڡاؤل، وٮ﮴ع﮳ٮر عن الكثٮ﮵ر من الحنٮ﮵ن إلى
الماىض وحب مصر والذكرٮ﮵ات ال﮳حمٮ﮵لة ﮲ڡٮ﮵ها، وعملت فى المعرض عىل إ﮳ٮراز ﮳حمال

وسحر الوطن، ﮳ٮ﮳حا﮲ٮب ٮ﮴م﮳حٮ﮵د ﮳ٮعض الرموز الوطنٮ﮵ة». 
وأكد ﮳ٮه﮳حورى «أ﮲ٮه رسم السٮ﮵ىس فى اسكتشات كثٮ﮵رة، و﮲ڡّسر ذلك ٮ﮳أ﮲ٮه ٮ﮵راه صاحب
مو﮴ڡف ﮳ٮطولى، و﮲طهر حىب له فى أعمالى ال﮲ڡنٮ﮵ة، وٮ﮳الر﮲عم من أ﮲ٮىن رسمت الرٔٮٮ﮵س فى

أكثر من معرض، ﮲ڡ﮴ڡد حرصت فى هذا المعرض عىل أن أ﮲طهر مالمحه وص﮲ڡاٮ﮴ه
الش﮲حصٮ﮵ة مثل الذاكء و﮲ح﮲ڡة الدم والطٮ﮳﮵ٮة والحكمة واإلصرار والعزٮ﮵مة، ﮲ڡأ﮲ٮا أشعر
ٮ﮳األمان وال أ﮲حىش عىل مصر من يشء فى و﮳حود السٮ﮵ىس، ولوحة الرٔٮٮ﮵س إهداء مىن
له، وأٮ﮴مىن أن تنال إع﮳حا﮳ٮه، وأن ﮴ٮصل إلٮ﮵ه، أل﮲ٮى ال أعرف كٮ﮵ف ٮ﮵مكن أن أوصلها إلٮ﮵ه»،

ا السٮ﮵ىس ﮳ٮ﮲ڡ﮳حر مصر الساطع والر﮳حل الذى ٮ﮵سٮ﮵ر عىل ﮲حطى ع﮳ٮدالناصر واصڡ﮲ً
ا «﮲ڡالر﮳حل أ﮲ٮ﮴ڡذ مصر من ال﮳حهالء والمتطر﮲ڡٮ﮵ن الذٮ﮵ن اك﮲ٮت أٮ﮵ام حكمهم ﮳ٮشعة»، واصڡ﮲ً
ال﮳حماعة ٮ﮳ـ«ال﮲ڡٮ﮵روس السرطا﮲ٮ﮵ى»، ودعا المصرٮ﮵ٮ﮵ن لاللت﮲ڡاف حوله حىت ٮ﮴﮵ڡود مصر
﮲ٮحو الت﮴ڡدم والر﮲حاء، ﮲ڡمصر لٮ﮵ست أ﮴ڡل من ﮲عٮ﮵رها، وسوف تنهض ﮳ٮسواعد ر﮳حالها

وش﮳ٮا﮳ٮها و﮲ٮسأٮها، مطالٮ﮳ًا المصرٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮳الص﮳ٮر، ﮴ڡأٮًال: «الرٔٮٮ﮵س لن ٮ﮲﮵حذلكم». 
﮳ٮه﮳حورى المولود عام 1932 فى ٮ﮳لدة ﮳ٮه﮳حورة ﮳ٮ﮴ڡنا، ﮳ٮدأ مسٮ﮵رٮ﮴ه ال﮲ڡٮ﮵نة ٮ﮳العمل كرسام
اكرٮ﮵اكٮ﮴ورى عام 1953، و﮲ٮشر ﮳ٮعض رسوماٮ﮴ه فى الم﮳حالت األس﮳ٮوعٮ﮵ة مثل «ص﮳ٮاح
ال﮲حٮ﮵ر»، و«روز الٮ﮵وسف»، وفى عام 1955 درس الرسم فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة فى
منط﮴ڡة الزمالك فى ال﮴ڡاهرة ﮴ٮحت إشراف ال﮲ڡنان المصرى حسٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكر، وُعرف ﮳ٮن﮴ڡده
السٮ﮵اىس، ﮲ڡاكن صوت الشارع المصرى، ﮳ٮعد ذلك انت﮴ڡل عام 1969 إلى العاصمة

ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة ٮ﮳ارٮ﮵س ﮳ٮعد دراسته فى أاكدٮ﮵مٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، و﮴ڡد وصف هذه ال﮲ڡترة من
حٮ﮵اٮ﮴ه ٮ﮳الوالدة ال﮳حدٮ﮵دة، وٮ﮳ـ35 عاًما من الحرٮ﮵ة، وٮ﮴أٮ﮶ر ٮ﮳ال﮲ڡنان الشهٮ﮵ر ٮ﮳اٮ﮳لو ﮳ٮٮ﮵اكسو،
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وٮ﮳ال﮲ڡنان ع﮳ٮد الهادى ال﮳حزار، و﮳ٮ﮲ڡنان الرسوم التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة ﮳ٮول كىل، كما ٮ﮴أٮ﮶ر ٮ﮳لوحات
ا للم﮳ٮٮ﮵عات.  ال﮲ڡٮ﮵وم المصرٮ﮵ة، ﮲ڡأص﮳ٮح واحًدا من أكثر ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵ڡ﮴ً

ٮ﮴مرس ﮳ٮه﮳حورى فى العدٮ﮵د من الم﮳حاالت، من ﮳ٮٮ﮵نها ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل، و﮲ڡن الط﮳ٮاعة،
ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى التصوٮ﮵ر، وٮ﮴عد أعماله ﮲ڡرٮ﮵دة، لكو﮲ٮها ﮴ٮ﮳حمع عناصر ال﮲ڡن الكالسٮ﮵كى

وال﮲ڡن المعاصر مع لمسة كومٮ﮵دٮ﮵ة ﮲حاصة، عرضت أعماله فى العدٮ﮵د من المتاحف فى
العالم، وحصل عىل العدٮ﮵د من ال﮳حوأٮز العر﮳ٮٮ﮵ة والعالمٮ﮵ة، منها ال﮳حأٮزة العالمٮ﮵ة فى

روما وفى إس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا، و﮳حأٮزة الملك ع﮳ٮد هللا لإل﮳ٮداع فى األردن. 
وٮ﮴﮵ڡول ال﮳ٮه﮳حورى: «عندما كنت فى إس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا، رسمت ال﮳حنرال ﮲ڡرا﮲ٮكو الرٔٮٮ﮵س األس﮳ٮق

عىل شكل دٮ﮵كتاٮ﮴ور، ﮲ڡ﮴ڡد اك﮲ٮوا فى ﮳ٮداٮ﮵ة طرٮ﮴﮵ڡهم ﮲ٮحو الدٮ﮵م﮴ڡراطٮ﮵ة، وك﮳ٮروا ٮ﮴لك اللوحة
وانتشرت فى ﮳ٮعض المٮ﮵ادٮ﮵ن، وحصلت عنها عىل ﮳حأٮزة، كما ﮲ٮلت ﮳حأٮزة روما
لرسومات أ﮳ٮطال، و﮳حمٮ﮵ع ال﮳حوأٮز العالمٮ﮵ة الىت حصلت علٮ﮵ها ٮ﮴مت من ﮲حالل

احت﮲ڡاالت ك﮳ٮٮ﮵رة وح﮲ڡاوة ٮ﮳ال﮲عة، أل﮲ٮهم ٮ﮴﮵ڡدرون دور ال﮲ڡن وأهمٮ﮵ته، ولهذا ُأطلق عيلَّ
﮳ٮٮ﮵اكسو العرب، وٮ﮳الر﮲عم من ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر العالم ل﮲ڡىن لم أكرم فى ٮ﮳لدى مصر، ولم أ﮲ٮل ﮳حأٮزة

الدولة، ر﮲عم مشوارى الطوٮ﮵ل، وأٮ﮴مىن الحصول عىل ال﮳حأٮزة، وأن ٮ﮵تم ٮ﮴رشٮ﮵حى لها». 
واكن ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮴ڡد ﮲ڡ﮴ڡد م﮳حموعة متمٮ﮵زة من أعماله فى ال﮲ڡترة األ﮲حٮ﮵رة، ٮ﮴﮴ڡدر ﮳ٮنحو
200 لوحة ﮲ڡنٮ﮵ة، واٮ﮴هم ﮲حاللها صاحب إحدى ﮴ڡاعات ال﮲ڡنون، حٮ﮵ث است﮲عل عدم و﮳حود
أ﮳ٮناء لل﮳ٮه﮳حورى، لٮ﮵تصرف و﮲ڡق ما ٮ﮵رٮ﮵د فى أعمال ال﮲ڡنان دون الر﮳حوع إلٮ﮵ه، ولذلك
عمل ﮳ٮه﮳حورى عىل ﮴ٮصعٮ﮵د المو﮴ڡف لعدم التوصل لحل المشكلة ٮ﮳الر﮲عم من ﮴ڡٮ﮵ام
العدٮ﮵د من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن والش﮲حصٮ﮵ات العامة ٮ﮳التد﮲حل، ولكن دون ﮳حدوى، وعلٮ﮵ه ﮴ڡام

﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮر﮲ڡع ﮴ڡضٮ﮵ة عىل صاحب ال﮴ڡاعة، ولن ٮ﮵تنازل عن ال﮴ڡضٮ﮵ة لحٮ﮵ن عودة الحق. 
وٮ﮵رى ﮳ٮه﮳حورى رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أن هذا النوع من ال﮲ڡنون ٮ﮵حمل رسالة ﮴ڡوٮ﮵ة، وأ﮲ٮه سالح
مهم فى انت﮴ڡاد ما فى الم﮳حتمع، وانت﮴ڡاد السلطة، ال﮲ڡًتا إلى أ﮲ٮه ٮ﮴رك هذا ال﮲ڡن ﮲ڡترة،
ولكنه سٮ﮵عود ألن هناك ﮴ڡضاٮ﮵ا ﮴ٮستحق المعال﮳حة، و﮴ٮسلٮ﮵ط الضوء علٮ﮵ها فى ال﮲ڡترة
الحالٮ﮵ة، ﮲ڡرسوماٮ﮴ه انت﮴ڡدت ر﮳حال ٮ﮶ورة 1952 ر﮲عم عش﮴ڡه لع﮳ٮدالناصر، لكن من حوله
فى الحكم لم ٮ﮵سلموا من رٮ﮵شة ﮳ٮه﮳حورى، كما أن الرٔٮٮ﮵س السادات فى ﮲ڡترة حكمه اكن
ٮ﮵طلع كل ص﮳ٮاح عىل رسومات ﮳ٮه﮳حورى فى روزالٮ﮵وسف، وٮ﮲﮵ڡضل ال﮲ڡنان ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر

العودة مرة أ﮲حرى للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر من أ﮳حل م﮳حلس النواب ﮴ڡأٮًال: «هناك ﮳ٮعض األعضاء فى
الم﮳حلس ٮ﮳﮵حب ﮴ٮسلٮ﮵ط سهام الن﮴ڡد عىل أدأٮهم فى ال﮳ٮرلمان، وسوف أعود ٮ﮳الرٮ﮵شة
لم﮴ڡاومة أى ﮲حطأ ٮ﮵حدث فى الم﮳حلس»، وو﮳حه إلى النواب رسالة ﮳ٮ﮴ڡوله: «علٮ﮵كم أن
تتحملوا رسوما﮴ٮى ﮳ٮصدر رحب»، مؤكًدا أن أعضاء ال﮳ٮرلمان ﮴ڡادرون «عىل الو﮴ڡوف مع

الرٔٮٮ﮵س وعىل سن ﮴ڡوا﮲ٮٮ﮵ن ﮴ٮ﮲حدم الشعب الذى ٮ﮵مثلو﮲ٮه». 
ول﮲ڡت ﮳ٮه﮳حورى إلى أن هناك حدودا فى الن﮴ڡد، «﮲ڡرسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر لٮ﮵س من ح﮴ڡه
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اإلساءة لأل﮲ٮ﮳ٮٮ﮵اء، والدٮ﮵ن ﮲حارج الرسومات، احتراما لعادات وٮ﮴﮴ڡالٮ﮵د وٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة ﮴ٮحكم
الم﮳حتمع العر﮳ٮى، ولكن ال﮳ٮعض فى أوروٮ﮳ا ال ٮ﮵ضع حدودا وال مساحات للحرٮ﮵ة، و﮲حٮ﮵ر

دلٮ﮵ل عىل ذلك رسومات صحٮ﮲﮵ڡة «شارلى إ﮳ٮدو» ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة، الىت است﮲ڡزت العرب، واكن
ذلك س﮳ٮ﮳ٮا فى ﮴ڡٮ﮵ام ﮳ٮعض المتشددٮ﮵ن، ﮳ٮعملٮ﮵ات ﮴ڡتل أمام الصحٮ﮲﮵ڡة».وأضاف ﮳ٮه﮳حورى
أ﮲ٮه حّذر رسامى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ٮ﮵ن من ﮲حطورة اال﮴ڡتراب من رسم األ﮲ٮ﮳ٮٮ﮵اء، ﮲حالل
ل﮴ڡأٮه معهم فى أكثر من ﮴ٮ﮳حمع ﮲ڡىن ﮳ٮ﮲ڡر﮲ٮسا، وع﮳ٮر ا﮳حتماعات ﮳حماعة الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر من

أ﮳حل السالم، لٮ﮳﮵ٮتعدوا عن تناول األدٮ﮵ان أل﮲ٮها من الم﮴ڡدسات، وٮ﮳لداننا العر﮳ٮٮ﮵ة ال ٮ﮴﮴ڡ﮳ٮل
ٮ﮴لك الرسومات، وٮ﮵عت﮳ٮرو﮲ٮها إها﮲ٮة لدٮ﮵نهم.

إ﮳ٮراهٮ﮵م سلٮ﮵مان

ال﮳ٮوا﮳ٮة - 2016/2/17

الكوالج.. وال﮲ڡروٮ﮴اج.. ﮳ٮٮ﮵ن الشكل والمضمون

ٮً﮵ا ولٮ﮵س - انتشر `الكوالج` حدٮ﮵ثا ﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن كما لو اكن أسلوٮ﮳ًا ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر
ضرٮ﮳ًا من حٮ﮵ل الصنعة، حىت أن كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ٮ﮴كلف طل﮳ٮتها أحٮ﮵ا﮲ٮا ﮳ٮ﮴ڡص الصور

ال﮲ڡوٮ﮴و﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة وإعادة تن﮲طٮ﮵مها ولص﮴ڡها.. كتدرٮ﮳﮵ٮات إ﮳ٮداعٮ﮵ة. إذا ﮴ڡلنا ` ﮲ڡن الكوالج`
﮲ڡذلك من ٮ﮳اب الم﮳حاز كما ﮲ٮ﮴ڡول ﮲ڡن الن﮳حارة و﮲ڡن الحدادة.. ﮲ڡهو حر﮲ڡة ٮ﮵مكن إكتسا﮳ٮها
ٮ﮳التمرٮ﮵ن والتدرٮ﮵ب. هكذا `ال﮲ڡروٮ﮴اج` الذى ٮ﮵عىن التشهٮ﮵ر عىل ور﮴ڡة إل﮲طهار ٮ﮴عارٮ﮵ج
سمار ال﮲حشب الموضوعة علٮ﮵ه، ﮲ڡتت﮲حلق أشاكل ع﮲ڡوٮ﮵ة ومالمس و` كوالج` كلمة

أ﮳حن﮳ٮٮ﮵ة إ﮴ٮ﮲حذت ص﮲ڡة االصطالح. معناها اللصق، لصق أى ىشء عىل أى سطح، سواء
اكن ﮴ڡماشا أو ور﮴ڡًا أو أى سطح آ﮲حر. لصق ﮴ڡصاصات صحف أو ورق حأٮط أو ﮲ٮسٮ﮵ج..

إلخ. ٮ﮵صاحب هذا اللصق عادة عناصر مرسومة وألوان. 
- ال﮴ڡماش ٮ﮳لون عام ش﮲ڡٮ﮵ف ﮲عٮ﮵ر مت﮳حا﮲ٮس الكثا﮲ڡة. كأ﮲ٮه سطح ﮳حدار ﮴ڡدٮ﮵م. ﮴ڡد ال ٮ﮴كون
ٮ﮶مة عال﮴ڡة موضوعٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن العناصر الملص﮴ڡة. ألن ال﮲عرض الذى ٮ﮵رمى إلٮ﮵ه ال﮲ڡنان هو
التن﮲طٮ﮵م الشكىل. ﮲ڡال﮲حزا﮲ٮة ﮲ڡ﮵ى مش﮲عله ﮳ٮإحدى ضواح﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س ملٮ﮵ئة ٮ﮳العناصر
المرسومة الم﮴ڡصوصة ال﮳حاهزة، ﮳ٮٮ﮵نها و﮳حوه ﮲ٮسأٮٮ﮵ة وأش﮲حاص وحٮ﮵وا﮲ٮات وطٮ﮵ور

و﮲ٮ﮳ٮاٮ﮴ات وأشٮ﮵اء... وكل ما ٮ﮵طوف ﮳ٮ﮲حاطره ع﮳ٮر الساعات الىت ٮ﮴﮵ڡضٮ﮵ها هناك. ﮴ڡد ٮ﮵عن له
أن ٮ﮵رسم `﮳ٮطة` ﮲ڡٮ﮵سرع إلى ﮴ڡماش ٮ﮵صورها وٮ﮴﮵ڡصها وٮ﮵ث﮳ٮتها فى س﮴ڡف مش﮲عله ٮ﮶م

ٮ﮵تذكر و﮳حه صدٮ﮴﮵ڡة ﮴ڡدٮ﮵مة ﮲ڡٮ﮵صوره وٮ﮴﮵ڡصه وٮ﮵لص﮴ڡه ﮳ٮ﮳حوار ال﮳ٮطة ﮳ٮمسدس التد﮳ٮٮ﮵س.
ٮ﮶م سمكة .. أو عص﮲ڡور.. أو زهرة حىت ٮ﮵متئل الس﮴ڡف ﮲ڡٮ﮲﮵حلعها ﮳حمٮ﮵عًا وٮ﮵دسها فى

ال﮲حزا﮲ٮة إلى حٮ﮵ن.. 
- حٮ﮵ن ﮴ٮشو﮴ڡه الر﮲ع﮳ٮة فى التكوٮ﮵ن والتشكٮ﮵ل، ٮ﮵سحب من ال﮲حزا﮲ٮة أحد العناصر وٮ﮳﮵ٮدأ
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ٮ﮳لص﮴ڡه عىل ﮴ڡماش ﮳حدٮ﮵د ﮲ڡسٮ﮵ح. ٮ﮵سحب عنصراً ٮ﮶ا﮲ٮٮً﮵ا و ٮ﮶الثًا حىت ٮ﮵كت﮲ڡى، وتتشكل
مساحات ﮳ٮٮ﮵ضاء ﮳ٮٮ﮵ن العناصر الملص﮴ڡة، دون أن ٮ﮵كون للكوالج و﮲طٮ﮲﮵ڡة سوى وضع
عناصر اكن ٮ﮵ستطٮ﮵ع رسمها وٮ﮴لوٮ﮵نها إال أن هذا األسلوب ٮ﮵ؤدى إلى ﮲ٮوع من األ﮲حتٮ﮵ار
العشوأٮى، من وحدات معلومة وم﮴ڡروءة هو أمر ٮ﮵ذكر﮲ٮا ﮳ٮما اكن ٮ﮲﮵ڡعله الدادٮ﮵ون فى

سوٮ﮵سرا سنة 1916، الذٮ﮵ن ٮ﮴مردوا عىل الت﮴ڡالٮ﮵د ال﮲ڡنٮ﮵ة وا﮲حترعوا الشعر ٮ﮴وماٮ﮴ٮ﮵كى، ٮ﮳أن
﮳حلسوا ﮴ڡ﮳ٮالة ﮳ٮعضهم ال﮳ٮعض ٮ﮲﮵حطون الكلمات عىل التتا﮳ٮع كٮ﮲﮵ڡما إٮ﮴﮲ڡق إلهام كل منهم،
﮲ڡتنشأ سلسلة من الكلمات المتراصة ٮ﮳اإلس﮴ڡاط ال﮲ڡورى، وٮ﮴عكس معا﮲ٮى ﮲عرٮ﮳﮵ٮة ذات

سحر ﮲حاص. 
- أسلوب ﮳حورج ال﮳حدٮ﮵د ٮ﮵و﮲طف الكوالج فى ﮴ٮشكٮ﮵ل موضوعات أستطٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة. ٮ﮴لعب ﮲ڡٮ﮵ها
الصد﮲ڡة دورا حاسمًا. لكنها صد﮲ڡة محسو﮳ٮة االحتماالت. ﮲ڡحٮ﮵ن ٮ﮵سحب من ﮲حزانته

صورة عنزة أو ﮳ٮ﮴ڡرة ﮲ڡألن رصٮ﮵د الرسوم ال ٮ﮵ضم أسداً أو ﮲ڡٮً﮵ال. أسلوب ٮ﮵نطوى عىل حرٮ﮵ة
م﮴ڡٮ﮵دة. وٮ﮲﮵حلط ﮳ٮٮ﮵ن الت﮴ڡالٮ﮵د األاكدٮ﮵مٮ﮵ة ممثلة فى العناصر التش﮲حٮ﮵صٮ﮵ة، والمعاٮ﮵ٮ﮵ر

المستحدٮ﮶ة ممثلة فى المو﮴ڡف ال﮳حمالى والشكل من أ﮳حل الشكل. ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى مهارة
األداء وإٮ﮴﮴ڡان حٮ﮵ل الصنعة، وما ٮ﮵حمله اإل﮳ٮداع من ﮲ح﮳ٮرة السنٮ﮵ن، الىت أمضاها رسامًا

اكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮً﮵ا وملو﮲ٮًا ٮ﮴را﮳حٮ﮵دٮ﮵اً، ٮ﮲﮵عترف موضوعاٮ﮴ه من ﮴ڡاع الم﮳حتمع. 
- ٮ﮴وا﮳ٮٮ﮵ت المو﮴ٮى.أ﮲علب ال﮲طن أ﮲ٮها عال﮴ڡة ﮳ٮذاكرٮ﮴ه منذ اكن ط﮲ڡًال فى األ﮴ڡصر، ﮴ٮصح﮳ٮه
العأٮلة إلى الكنأٮس فى أٮ﮵ام األحد والمناس﮳ٮات الدٮ﮵نٮ﮵ة. اكن ٮ﮵تأمل األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮات وعٮ﮵ون
ال﮴ڡدٮ﮵سٮ﮵ن ﮲ڡتش﮲عله عن ممارسة الط﮴ڡوس والشعأٮر. عٮ﮵ون كعٮ﮵ون الشهداء ٮ﮴مد

﮳حذورها إلى ال﮲ڡن ال﮳ٮٮ﮵ز﮲ٮطى. 
- العٮ﮵ون عنده من أهم راكٔٮز التشكٮ﮵ل ٮ﮳﮵ٮدأ ﮳ٮها الرسم والتلوٮ﮵ن واضعًا ﮲ٮ﮴ڡطة فى ﮲ڡراغ
اللوحة، ٮ﮵دور حولها لٮ﮵شكل العٮ﮵ن ٮ﮶م ٮ﮳اقى الو﮳حه والعناصر األ﮲حرى- ﮲ڡالعٮ﮵ن ﮲ٮا﮲ڡذة

ال﮴ڡلب ال ٮ﮵اكد ٮ﮵رسمها وٮ﮳﮵ٮىن حولها ألوا﮲ٮه وال﮲حطوط حىت تت﮳ٮلور المأساة .و﮴ٮطل الو﮳حوه
التعسة من ثناٮ﮵ا األلوان الداكنة. أسلوب ٮ﮲﮵حتلف عن التشكٮ﮵الت الكوال﮳حٮ﮵ة. ﮲ڡهو ٮ﮲﮵عٮ﮵ر

طرٮ﮴﮵ڡة إ﮳ٮداعه، ولم ٮ﮵رٮ﮴﮳ٮط ﮳ٮطا﮳ٮع موحد منذ إ﮴ڡامته فى ٮ﮳ارٮ﮵س. ﮴ٮحول إلى ﮲ڡنان ﮴ٮ﮳حرٮ﮵ىب.
ال ٮ﮵مثل معرضه فى ﮴ڡاعة مشر﮳ٮٮ﮵ة سنة 1988 سوى إحدى الت﮳حارب. 

- ىشء واحد متصل الحل﮴ڡات فى ﮳حمٮ﮵ع لوحاٮ﮴ه هو: الو﮳حوه ال﮲ڡزعة والعٮ﮵ون الم﮲ڡتوحة
عىل آ﮲حرها ﮴ٮ﮲ح﮲ڡٮ﮵ها ال﮲طالل أحٮ﮵ا﮲ٮًا أو ﮴ٮح﮳حب إحداها. ٮ﮵مٮ﮵زها طا﮳ٮع ﮴ڡ﮳ٮطى وٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر

مستسلم. أما الم﮳ٮال﮲عة فى طول األ﮲ٮف، ﮲ڡ﮴ڡد ﮲ٮ﮳حد لها ٮ﮴﮲ڡسٮ﮵راً فى التماٮ﮶ٮ﮵ل ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة،
الىت عشق ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮴ل﮲حٮ﮵ص الشكل اآلدمى و﮳ٮال﮲عة التع﮳ٮٮ﮵ر و﮳حمال الصٮ﮵ا﮲عة - ﮲حاصة فى
رأس ﮲ٮ﮲ڡرٮ﮴ٮ﮵ىت وإ﮲حناٮ﮴ون وٮ﮴مثال الاك﮴ٮب ال﮳حالس ال﮴ڡر﮲ڡصاء. ٮ﮳الر﮲عم من إ﮴ڡامته الدأٮمة
فى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮲ڡهو ٮ﮴﮵ڡىض الساعات الطوال فى متحف اللو﮲ڡر - ال لٮ﮵تأمل روأٮع عصر

النهضة و﮲ڡنون ال﮴ڡرن العشرٮ﮵ن - ﮳ٮل لٮ﮳﮵حلس مت﮲ڡكراً فى ﮳حناح اآلٮ﮶ار المصرٮ﮵ة ال﮴ڡدٮ﮵مة. 
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- ال﮳ٮصمة الثا﮲ٮٮ﮵ة فى أعمال ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى هى الطا﮳ٮع الشعىب المصرى : سواء فى
رسومه الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة أو لوحاٮ﮴ه الملو﮲ٮة. أمر ٮ﮵ر﮳حع إلى المو﮴ڡف الذى ا﮴ٮ﮲حذه من المنهج
التعلٮ﮵مى فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳ال﮴ڡاهرة. المنهج األاكدٮ﮵مى المنتمى إلى عصر
النهضة، وال ﮴ٮست﮳حٮ﮵ب إلٮ﮵ه ﮲ٮ﮲ڡسه المشتا﮴ڡة إلى التع﮳ٮٮ﮵ر الحر عن أعماق الحٮ﮵اة

اال﮳حتماعٮ﮵ة المصرٮ﮵ة الىت عاشها ﮲ڡ﮵ى الصعٮ﮵د. لم ٮ﮵ضٮ﮵ع و﮴ڡته ومىض ﮳ٮصح﮳ٮة كوك﮳ٮة من
زمالٔٮه ممن أص﮳ٮحوا الٮ﮵وم مرمو﮴ڡٮ﮵ن ﮲حارج ﮳حدران الكلٮ﮵ات ال﮲ڡنٮ﮵ة ودواوٮ﮵ن الوزارة.

مضوا ٮ﮵رسمون الع﮳حاالت (إسكتشات) فى الم﮴ڡاهى واألسواق وعىل ﮴ڡارعة الطرٮ﮵ق.
هذه الع﮳حاالت هى الىت شكلت `هوٮ﮵ة` إ﮳ٮداع ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى حىت اآلن، ٮ﮳الر﮲عم من
محاولته العنٮ﮵دة لأل﮳ٮتعاد عن الموضوع الروأٮى. الو﮳حوه واألش﮲حاص والحٮ﮵وا﮲ٮات فى
لوحاٮ﮴ه واألشٮ﮵اء واألش﮳حار، لها طا﮳ٮع شرقى شعىب مصرى. طا﮳ٮع ﮴ٮشر﮳ٮه ﮳ٮعٮ﮵ون ﮲ٮهمة
﮴ٮطلعت ﮳ٮش﮲عف إلى كل يشء منذ الط﮲ڡولة. ٮ﮴أمله ﮳ٮإع﮳حاب وازدادت هوٮ﮵ته ٮ﮴﮳ٮلورا، ﮳ٮعد

ٮ﮴عل﮴ڡه ٮ﮳ال﮲ڡن ال﮴ڡ﮳ٮطى وال﮲ڡرعو﮲ٮى وإ﮲حتالطه ٮ﮳ال﮳حماهٮ﮵ر العرٮ﮵ضة ع﮳ٮر آالف الع﮳حاالت.
إ﮲حتالطه ٮ﮳الث﮴ڡا﮲ڡة المصرٮ﮵ة من حٮ﮵ث هى سلوك ٮ﮵ومى وعادات وٮ﮴﮴ڡالٮ﮵د وروح عام.

﮲ٮض﮳حت أعمالها ﮳ٮهوٮ﮵تها، حىت ﮳ٮعد إ﮴ڡامته فى ﮲ڡر﮲ٮسا ما ٮ﮵نوف عىل الثالٮ﮶ة عشر عامًا.
﮲ٮستش﮲ڡها من عناصره الكوال﮳حٮ﮵ة والموضوعات الىت تتألف من م﮲ڡرداٮ﮴ها المت﮲ڡر﮴ڡة،
وأسلوب التشكٮ﮵ل ومعال﮳حة التكوٮ﮵ن، أما ال﮳حاذ﮳ٮٮ﮵ة والحٮ﮵وٮ﮵ة الدا﮲ڡ﮴ڡة الىت ٮ﮴﮲عمر أعماله
﮲ڡٮ﮵كمن سرها فى الع﮳حاالت الىت رسمها ومازال ٮ﮵رسمها كلما سنحت ال﮲ڡرصة. ع﮳حاالت
للح﮴ڡول وال﮲ڡالحٮ﮵ن وسوا﮴ڡٮ﮵هم وحٮ﮵وا﮲ٮاٮ﮴هم والطٮ﮵ور، وما ٮ﮵عترض طرٮ﮴﮵ڡه فى كل ماكن.
ٮ﮵عٮ﮵ش معها حٮ﮵ن ٮ﮵ركن إلى مرسمه فى إحدى ضواحى ﮲ڡر﮲ٮسا، كأ﮲ٮها الح﮳ٮل السرى

ٮ﮵ر﮳ٮطه ٮ﮳األرض األم. ها﮳حر إلى ٮ﮳ارٮ﮵س لكنه أ﮲حذ ال﮴ڡاهرة معه واأل﮴ڡصر ومدارج الط﮲ڡولة
والش﮳ٮاب. 

- الحنٮ﮵ن إلى األم هو ال﮳ٮطل ﮲ڡ﮵ى إ﮳ٮداع ال﮳ٮه﮳حورى، األم الىت ﮲ڡ﮴ڡدها ولم ٮ﮵ت﮳حاوز الثالثة
من عمره. كل الو﮳حوه و﮳حهها وكل العٮ﮵ون عٮ﮵ناها. ولكى ٮ﮵دعم أواصر التراث والماىض
والذكرٮ﮵ات، إست﮲حدم أورا﮴ڡًا ٮ﮵اٮ﮳ا﮲ٮٮ﮵ة من سٮ﮴﮵ڡان األرز ﮴ٮش﮳ٮه أوراق ال﮳ٮردى. رسم علٮ﮵ها
ٮ﮳ألوان ﮳حٮ﮵رٮ﮵ة ﮴ٮ﮲حتلط ٮ﮳األلٮ﮵اف وتت﮲حلل المسام، ٮ﮶م أسرع ٮ﮵محوها لتص﮳ٮح اكلحأٮط

ال﮴ڡدٮ﮵م المرسوم ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة ال﮲ڡرٮ﮵سك. 
- .. مازال ٮ﮵عٮ﮵ش مع ساكىن الحسٮ﮵ن واألزهر و﮲حان ال﮲حلٮ﮵ىل والعت﮳ٮة وسوق إم﮳ٮا﮳ٮة،
ومعروف حٮ﮵ث اكن ٮ﮵سكن والم﮴ڡهى ﮳ٮ﮳حوار `روز الٮ﮵وسف` حٮ﮵ث اكن ٮ﮵عمل. واأل﮴ڡصر
المدٮ﮵نة وأط﮲ڡالها و﮳ح﮳ٮل ال﮴ڡر﮲ٮة والح﮴ڡل فى الوادى العمٮ﮵ق وسوق الثالٮ﮶اء أ﮲حذ مصر
معه إلى ﮲ڡر﮲ٮسا، لكنه س﮳حل فى ع﮳حاالٮ﮴ه م﮲طاهر الحٮ﮵اة فى أحٮ﮵اء ٮ﮳ارٮ﮵س.. وفى كل ٮ﮳لد

رحل إلٮ﮵ه . 
- لذلك لم ٮ﮵س﮴ڡط فى وهدة الع﮳ٮث الت﮳حرٮ﮵دى ٮ﮳الر﮲عم من حداٮ﮶ة أسلو﮳ٮه ومعاٮ﮵ٮ﮵ره
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الم﮳ٮتكرة ﮲ڡهو ٮ﮵عٮ﮵ش مع الط﮳ٮٮ﮵عة والحٮ﮵اة الوا﮴ڡع. ٮ﮵رسم وٮ﮵لون أل﮲ٮه ال ٮ﮵ستطٮ﮵ع أن ٮ﮲﮵ڡعل
شٮ﮵ئًا آ﮲حر. أما المضمون اإل﮲ٮسا﮲ٮى العام ﮲ڡٮ﮵حدثنا ﮳ٮنوع من الحٮ﮵اة ٮ﮲﮵حتلف عما ﮲ٮراه من
حولنا كل ٮ﮵وم. وٮ﮵عكس ضرٮ﮳ًا من المشاعر واألحاسٮ﮵س ﮲ٮ﮲ع﮲ڡل عنها فى ﮲عمار الت﮲ڡاصٮ﮵ل
المتالح﮴ڡة ذات مضمون مأساوى واضح، ٮ﮵ع﮳ٮر عن ع﮳حز اإل﮲ٮسان العادى فى موا﮳حهة

﮴ڡوى العصر. 
عناصره الملص﮴ڡة ٮ﮴﮲ڡصلها مساحات ﮳ٮٮ﮵ضاء ﮴ٮضرب للرمادى. ﮲طهرت ٮ﮴لك المساحات
ال﮳ٮٮ﮵ضاء فى لوحاٮ﮴ه ﮳ٮعد العام األول من رحلته إلى ٮ﮳ارٮ﮵س، ورؤٮ﮵ته كٮ﮵ف ٮ﮴كتىس

الشوارع والمٮ﮵ادٮ﮵ن ﮳ٮ﮳ٮساط من ال﮳حلٮ﮵د، تن﮳ٮثق منه ال﮳ٮٮ﮵وت واألش﮳حار والناس. اكن أٮ﮵امها
ٮ﮵ستمد أشاكله من الط﮳ٮٮ﮵عة كأى رسام منا﮲طر لكنه اآلن ٮ﮵ستمدها من الر﮲ع﮳ٮة الش﮲حصٮ﮵ة

وم﮲حزون الذكرٮ﮵ات. ال ٮ﮵عىن ٮ﮳الت﮴ڡالٮ﮵د ال﮲ڡنٮ﮵ة وٮ﮲﮵عض الن﮲طر عن مصدا﮴ڡٮ﮵ة المعاٮ﮵ٮ﮵ر
ال﮳حدٮ﮵دة، شأ﮲ٮه فى ذلك شأن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الحدٮ﮵ثٮ﮵ن.. ال﮳ٮاحثٮ﮵ن من ﮲حالل الت﮳حارب عن

إستطٮ﮴﮵ڡا ال﮴ڡرن الحادى والعشرٮ﮵ن.

﮳ٮ﮴ڡلم : م﮲حتار العطار

من كتاب رواد ال﮲ڡن وطلٮ﮵عة التنوٮ﮵ر فى مصر والعالم العر﮳ٮى

- وٮ﮵عد `﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ` واحداً من الك﮳ٮار ال﮳حٮ﮵دٮ﮵ن ، أو العالمات المهمة فى
مسٮ﮵رة ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل ﮳ٮمصر ، ﮳ٮنتا﮳حاٮ﮴ه الىت ﮴ٮحمل ع﮳ٮ﮴ڡًا مصرٮً﮵ا ﮲حالصًا و﮳ٮتلك الرأٮحة
ال﮳حمٮ﮵لة ال﮲حاصة الىت ` ﮲ٮراها ` كشذى األرض والناس والتارٮ﮵خ فى مصر، ﮳ٮر﮲عم حداٮ﮶ة
﮳ٮناءاٮ﮴ها و﮳حسارة الصٮ﮵ا﮲عة ﮲ڡٮ﮵ها ، ﮲ڡال﮲ڡن لدٮ﮵ه ` رؤٮ﮵ه ` ﮲حاصة ٮ﮲﮵حتلط ﮲ڡٮ﮵ها استٮ﮵عا﮳ٮه
لمعطٮ﮵ات التراث ال﮲ڡىن ال﮴ڡ﮳ٮطى ﮳ٮ﮲ڡطرٮ﮴ه ، واإلسالمى ﮳ٮتوالدات عناصره العر﮳ٮٮ﮵ة ،

وٮ﮴دا﮲حالٮ﮴ها ، وكذا ﮲ڡنون الحداٮ﮶ة ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة ﮳ٮدءاً من التش﮲حٮ﮵ص التع﮳ٮٮ﮵رى وحىت الت﮳حرٮ﮵د
ٮ﮵الٮ﮵ة ، استٮ﮵عاٮ﮳ًا واعٮً﮵ا ﮳حعلها ﮳حمٮ﮵عا ٮ﮴ذوب فى ٮ﮴لك التركٮ﮳﮵ٮة ال﮲حاصة ، إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة والسٮ﮵ر

الطا﮳ٮع ، مصرٮ﮵ة الروح والمحتوى . 
- ل﮴ڡد ﮳ٮدأ ` ال﮳ٮه﮳حورى ` مع منتصف ال﮲حمسٮ﮵نات ﮲ڡور ﮴ٮ﮲حر﮳حه فى ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ، من
حوارى مصر وأحٮ﮵أٮها الشع﮳ٮٮ﮵ة ، ٮ﮵صور ﮲ٮاسها الاكدحٮ﮵ن فى حٮ﮵اٮ﮴هم ال﮳ٮسٮ﮵طة ، ﮴ٮصوٮ﮵رًا
﮳ٮدا مت﮳حاوزاً الحكى ﮲ٮحو التع﮳ٮٮ﮵ر ٮ﮳الشكل وٮ﮳الصٮ﮵ا﮲عة ال﮳ٮلٮ﮲﮵عة للمساحات وال﮲حطوط
واأللوان، صٮ﮵ا﮲عة أ﮴ڡرب إلى الت﮳حرٮ﮵د ال﮳حمالى، ﮳ٮر﮲عم احت﮲ڡا﮲طها ٮ﮳المضمون اإل﮲ٮسا﮲ٮى ،
أى أ﮲ٮه ﮴ڡد وعى منذ ال﮳ٮداٮ﮵ة ٮ﮳أن ال﮲ڡن ال﮳حٮ﮵د ال﮳ٮد ﮲ڡٮ﮵ه من ﮲ڡعل التوازن الد﮴ڡٮ﮵ق ﮳ٮٮ﮵ن
المحتوى اإل﮲ٮسا﮲ٮى ٮ﮳الم﮲ڡهوم اال﮳حتماعى ، والصٮ﮵ا﮲عة ال﮳ٮلٮ﮲﮵عة لألشاكل والعناصر

ٮ﮳الم﮲ڡهوم ` االستطٮ﮴﮵ڡى` ، ٮ﮴واز﮲ٮًا ﮲عٮ﮵ر م﮲حل ٮ﮳أى منها لحساب اآل﮲حر وإال إ﮲ٮحسر األمر فى
الم﮳ٮاشرة ال﮲ح﮳ٮرٮ﮵ة الساذ﮳حة ، أو ضاع فى ﮲عٮ﮵اهب اللعب المسطح دون معىن . 



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 39 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

- والوا﮴ڡع أن ` ال﮳ٮه﮳حورى ` مع التزامه ﮳ٮذلك التوازن ﮳ٮٮ﮵ن المضمون والشكل ع﮳ٮر رحلة
﮲ڡنه الطوٮ﮵لة ، ﮲ڡإ﮲ٮه لم ٮ﮵نس﮳حن فى ` سكه` أحادٮ﮵ة ، وإ﮲ٮما راح ٮ﮳﮵حرب فى ش﮴ڡاوة ٮ﮴ارة ،

وٮ﮲﮵عامر فى ﮳حسارة أ﮲حرى ، ﮳حاعًال اللوحه فى كل مرة ٮ﮴﮳ٮدو كعالم م﮲عاٮ﮵ر لسا﮳ٮ﮴ڡه ، ﮲ڡهى `
﮴ٮش﮲عى ` ٮ﮳الت﮲ڡاصٮ﮵ل الكثٮ﮵رة الصا﮲ح﮳ٮة ٮ﮴ارة ، أو ﮴ٮسكن ﮳ٮمساحاٮ﮴ها المن﮳ٮسطة أ﮲حرى
ٮ﮴متئل ٮ﮳األلوان الصداحة الزاهٮ﮵ة ، أو تتشح ﮳ٮ﮲عالالت ض﮳ٮا﮳ٮٮ﮵ه أحادٮ﮵ه اللون ، تتكدس
األشاكل ﮲ڡٮ﮵ها فى ٮ﮴زاحم ، أو تت﮴ڡلص فى ﮲حط ﮳ٮسٮ﮵ط واه متسرب ع﮳ٮر سطح هادئ و﮴ڡد
ساعدٮ﮴ه عىل ذلك ` التحول ` المستمر من معال﮳حة ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ة أل﮲حرى ٮ﮴لك ال﮳ٮراعة األدأٮٮ﮵ة

ال﮲ڡأٮ﮴ڡة لدٮ﮵ه ، دون أن ٮ﮲﮵حرج عن ﮳حدٮ﮵ة النص أو أصول الل﮲عة . 
- ولعله فى ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته األ﮲حٮ﮵رة الىت راح ٮ﮵مازج ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮٮ﮵ن ٮ﮶راء الز﮲حارف العر﮳ٮٮ﮵ة فى أ﮴ڡمشة
الشوادر وال﮲حٮ﮵امٮ﮵ة ، وس﮲حو﮲ٮة التع﮳ٮٮ﮵ر فى و﮳حوه الناس فى األسواق والشوارع والم﮴ڡاهى
، ﮳ٮعٮ﮵و﮲ٮهم المحد﮴ڡة فى ﮲ٮهم ، وأ﮳حسادهم ال﮲ڡأٮرة ٮ﮳العا﮲ڡٮ﮵ة ، ٮ﮶م ٮ﮴لك الصٮ﮵ا﮲عات الشكلٮ﮵ة
لعناصره الحٮ﮵ة الحٮ﮵وٮ﮵ة ، ٮ﮳﮵ٮدو و﮴ڡد ﮳حمع ﮲حالصة م﮲عامراٮ﮴ه ورحالٮ﮴ه المتعددة فى

الرسم والتلوٮ﮵ن فى لوحات ﮲عنٮ﮵ه ٮ﮳التع﮳ٮٮ﮵ر اال﮲ٮسا﮲ٮى والصٮ﮵ا﮲عة ال﮳حمالٮ﮵ة ال﮳ٮلٮ﮲﮵عة معًا .

﮳ٮ﮴ڡلم : د. ﮲ڡاروق ﮳ٮسٮ﮵و﮲ٮى

م﮳حلة الهالل.. أكتو﮳ٮر 1998

ال﮳ٮه﮳حورى ال﮲ڡنان المتألق دأٮما

- ٮ﮵نطلق ال﮲حط عىل ﮳حسد اللوحة.. ٮ﮵حتد وٮ﮵لٮ﮵ن ولكنه ٮ﮵ستمر دون ٮ﮴﮴ڡطع حىت ٮ﮵كمل
مهمته.. ٮ﮵حاور﮲ٮا صاح﮳ٮة ٮ﮳الرسم والتلوٮ﮵ن.. ل﮲عته األولى ﮲ڡما إن ﮴ٮ﮳حالسه حىت ٮ﮲﮵حرج

ال﮴ڡلم واألوراق وٮ﮳﮵ٮداً الحوار.. ﮲ڡحٮ﮵ن ٮ﮴﮲ڡوز ﮳ٮرسمة لو﮳حهك ٮ﮴أكد أ﮲ٮه ﮴ڡرأك ﮳حٮ﮵دا و﮲عاص فى
أعما﮴ڡك و﮴ڡ﮳ٮلك صدٮ﮴﮵ڡا.. ر﮳ٮما ٮ﮵نش﮲عل عنك ﮳ٮت﮲ڡاصٮ﮵ل الشارع وال﮳ٮأٮعٮ﮵ن المت﮳حولٮ﮵ن..
ساعتها ﮲ڡعرف أ﮲ٮه ٮ﮳﮵ٮل﮲عك ﮳ٮرأٮ﮵ه عما ٮ﮳﮵حرى، وما ٮ﮵حلم ﮳ٮه.. إ﮲ٮه ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج

﮳ٮه﮳حورى. 
- أ﮴ڡام ال﮳ٮه﮳حورى منذ أٮ﮵ام معرضا متمٮ﮵زا `مدو﮲ٮات عمر` ﮳ٮ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو ٮ﮳الزمالك ، و﮴ڡد
ل﮲ڡت انت﮳ٮاه ال﮳حمٮ﮵ع لوحة الرٔٮٮ﮵س ع﮳ٮد ال﮲ڡتاح السٮ﮵ىس تناول ﮲ڡٮ﮵ها األلوان الم﮳ٮه﮳حة

واألسلوب الت﮳حرٮ﮵دى ولكن ٮ﮳ل﮲عة ال﮲ڡانتازٮ﮵ا األ﮴ڡرب إلى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر. 
- و﮳ٮشكل عام ﮲ڡ﮴ڡد ٮ﮴مٮ﮵ز المعرض ٮ﮳األلوان الم﮳ٮه﮳حة ، كما أكد عىل الت﮳ٮاٮ﮵ن الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳ٮٮ﮵ن
ال﮲ڡا﮴ٮح وال﮲عامق إضا﮲ڡة إلى ﮲طهور الموضوع فى اللوحات ﮳ٮشكل م﮲حتلف ﮲ٮوعٮ﮵ا عن
أسلو﮳ٮه السا﮳ٮق والذى اكن ٮ﮵عتمد عىل تناول الش﮲حصٮ﮵ة الواحدة الىت ﮴ٮشكلت
﮳ٮم﮲ڡردات وحاكٮ﮵ات عدٮ﮵دة لتع﮳ٮر عن عالم ٮ﮳أكمله، والىت اك﮲ٮت ٮ﮴مثل ال﮳ٮطولة فى
مع﮲طم أعماله، ولكنه فى هذا المعرض أكد عىل ﮲طهور العدٮ﮵د من الش﮲حصٮ﮵ات فى
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لوحة واحدة، وأ﮴ڡام ﮳ٮٮ﮵نهم حوارات ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮴عادلٮ﮵ة ٮ﮴رٮ﮴﮳ٮط ٮ﮳التنا﮲عمات واإلٮ﮴﮵ڡاعات
والحراكت التصاعدٮ﮵ة. ﮴ڡد كنا ﮲ٮشاهد كثرة اإلعداد فى لوحات الرسم ال﮲حاصة ﮳ٮه ، واكن

فى التصوٮ﮵ر ٮ﮵ركز عىل ش﮲حصٮ﮵ة محورٮ﮵ة وإن و﮳حدت ش﮲حصٮ﮵ات معها ﮲ڡتكون ٮ﮶ا﮲ٮوٮ﮵ة. 
- تتمٮ﮵ز أعمال ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ٮ﮳الس﮲حرٮ﮵ة واإلس﮴ڡاطات الىت الس﮴ڡف لها متأٮ﮶را ﮳ٮرصٮ﮵ده

المتمٮ﮵ز من الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الذى ٮ﮴ر﮳ٮع عىل عرشه، وحصل من ﮲حالله عىل ﮳حأٮزة للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر
من إس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا عن ش﮲حصٮ﮵ة ﮲ڡرا﮲ٮكو ﮴ڡٮ﮵متها 12 ألف دوالر وحلٮ﮵ة ذه﮳ٮٮ﮵ة، و﮳حأٮزة من ﮳ٮٮ﮵نالى
إٮ﮵طالٮ﮵ا للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر والذى ٮ﮴﮵ڡام فى مصٮ﮵ف ا﮲ٮكوال منذ 1978 ، ﮲ڡالم﮳ٮال﮲عة فى المالمح
والتهوٮ﮵ل فى اال﮲ٮط﮳ٮاعات والت﮲ڡاصٮ﮵ل سمه من السمات الممٮ﮵زة ل﮲ڡن ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡهو
ٮ﮵ع﮳ٮر عن الحالة الىت ٮ﮵راها دا﮲حل الش﮲حصٮ﮵ة لٮ﮵ؤكد ا﮲ٮط﮳ٮاع العامة ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮵رو﮲ٮه فى أصل

ش﮲حصٮ﮵اٮ﮴ه وٮ﮵تأكد هذا ﮳ٮشكل ﮳حىل فى تناوله لكوكب الشرق أم كلثوم. 
- فى معرضه `مدو﮲ٮات عمر` ٮ﮴رى ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵ستعٮ﮵د ذكرٮ﮵اٮ﮴ه اإل﮳ٮداعٮ﮵ة ﮲ڡترى
ش﮲حصٮ﮵ات عاٮ﮵شها، وموضوعات مستلهمة من الماىض لعارٮ﮵ات و﮳ٮنات شع﮳ٮٮ﮵ات

وٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل لمالمح الحارة، وٮ﮵ؤكد لنا روحه الطٮ﮳﮵ٮة ال﮲ڡطرٮ﮵ة الىت لم ٮ﮴﮲عٮ﮵رها ال﮲طروف وال
﮴ٮ﮳حاعٮ﮵د الو﮳حه، ولكنها الروح السا﮲حرة المدهشة دأٮما. 

- درس ﮳حورج ال﮲ڡن فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة فى الزمالك ٮ﮳ال﮴ڡاهرة عام 1955 وفى
أاكدٮ﮵مٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة فى ٮ﮳ارٮ﮵س عام 1970 ، وا﮲حت﮳ٮرت أعماله لتمثٮ﮵ل ال﮳حناح
المصرى فى متحف اللو﮲ڡر فى عام 1999 ، و﮴ٮم منحة ﮳حأٮزة المٮ﮵دالٮ﮵ة ال﮲ڡضٮ﮵ة و﮴ٮم

عرض أعماله النحتٮ﮵ة من ال﮲حشب وال﮳ٮرو﮲ٮز فى العدٮ﮵د من المعارض فى ﮲ڡر﮲ٮسا وكندا.
و﮴ڡد عمل ` ﮳ٮه﮳حورى` رساما للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى م﮳حلىت ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر وروز الٮ﮵وسف ﮴ڡ﮳ٮل
س﮲ڡره إلى ﮲ڡر﮲ٮسا وإٮ﮵طالٮ﮵ا وأس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا، و﮴ٮم ﮲ٮشر رواٮ﮵ته ` ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ة الرموز` والذى ال ٮ﮵عر﮲ڡه
الكثٮ﮵رون أ﮲ٮه شارك فى ﮳ٮطولة ﮲ڡٮ﮵لم ﮲ڡر﮲ٮىس ، وٮ﮴و﮳حد ﮳ٮعض أعمال ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى فى

متحف ال﮲ڡن الحدٮ﮵ث فى عمان ومتحف ال﮲ڡن الحدٮ﮵ث فى ال﮴ڡاهرة.

﮳ٮ﮴ڡلم : د. سامى ال﮳ٮلىش

م﮳حلة األذاعة والتلٮ﮲﮵ڡزٮ﮵ون 2016-3-19

﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى.. مىت ﮴ٮحت﮲ڡل ﮳ٮه الدولة ؟ !

- هل هو ﮴ڡدر هذا ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر أن `ٮ﮴متنع ` الدولة عن ٮ﮴كرٮ﮵مه ﮳ٮٮ﮵نما كرمه العالم ،
ممثال فى هٮ﮵ئة األمم المتحدة وأمٮ﮵نها العام. 

- وٮ﮴متنع مصر` الدولة `عن ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ره ﮳ٮٮ﮵نما ٮ﮴منحه ٮ﮴كرٮ﮵مها و﮳حوأٮزها دول مثل ﮲ڡر﮲ٮسا
وإس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا وإٮ﮵طالٮ﮵ا واألردن؟.. ﮲ٮكتب عن `﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى و﮲ٮ﮴ڡول ﮳ٮال موار﮳ٮة إن الدولة

م﮴ڡصرة فى ح﮴ڡه ك﮲ڡنان رأٮد ورأٮع ومتعدد المواهب وٮ﮳ارز فى ﮲ڡنون م﮲حتل﮲ڡة من



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 41 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

التصوٮ﮵ر الزٮ﮵ىت إلى الرسم الصح﮲ڡى إلى النحت إلى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر.. إلى األدب .. ﮲ڡله أكثر
من كتاب ﮳ٮٮ﮵ن السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة والرواٮ﮵ة والن﮴ڡد.. واكن ٮ﮵عد رسالة دكتوراه فى ﮳حامعة
السور﮳ٮون عن ٮ﮴أٮ﮶ر ﮳ٮٮ﮵اكسو ٮ﮳ال﮲حط ال﮲ڡىن المصرى.. ش﮲علته مشا﮲عل حٮ﮵اٮ﮴ه و﮲ڡنه عن

استكمالها .. لألسف. 
- ﮲ٮعرف أ﮲ٮه ﮲ٮشًا فى عهد ٮ﮶ورة ٮ﮵ولٮ﮵و، لكنه ﮲ٮشًا فى `روز الٮ﮵وسف` مدرسة الصحا﮲ڡة

الوطنٮ﮵ة ال﮴ڡأٮمة عىل الن﮴ڡد والماكش﮲ڡة . ومع أن ع﮳ٮد الناصر لم ٮ﮵كن ٮ﮵ترك مكت﮳ٮة دون
أن ٮ﮵طالع رسوم ` ال﮳ٮه﮳حورى` و﮲ٮ﮴ڡده الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى. إال أن الدولة فى زمنه لم ٮ﮴كرم `

ال﮳ٮه﮳حورى`. 
- 65عاما من .. ال﮲ڡن 

- وفى زمن السادات اكن ` ال﮳ٮه﮳حورى ` ٮ﮳الط﮳ٮع، ضد سٮ﮵اساٮ﮴ه عىل طوال ال﮲حط. 
- وط﮳ٮعا لم ٮ﮵نل `﮳حورج` من دولة السادات الت﮴ڡدٮ﮵ر. 

- وعندما عاد من ٮ﮳ارٮ﮵س ` اكن ٮ﮳﮵حلس عىل كرىس الرٔٮٮ﮵س ر﮳حل ﮳ٮال اكرٮ﮵زما وال طعم وال
روح وال ﮴ڡلب`.. وهذا هو وصف `﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ` لم﮳ٮارك. وط﮳ٮعا لم ٮ﮵تلق ال﮲ڡنان

أى ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر أو ٮ﮴كرٮ﮵م. 
- واآلن.. و﮴ڡد شارك فى ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر، وٮ﮶ورة ٮ﮵و﮲ٮٮ﮵و وله لوحات ومعارض تناولت روح

الشعب المصرى وأحالمه و﮴ٮطلعاٮ﮴ه `عٮ﮵ش وحرٮ﮵ة وكرامة وعدالة ا﮳حتماعٮ﮵ة` .. ﮲ڡهل
حان و﮴ڡت ﮴ٮصحح ﮲ڡٮ﮵ه الدولة أ﮲حطاء الماىض وٮ﮴منح ﮲ڡنان مصر الك﮳ٮٮ﮵ر ما استح﮴ڡه منذ

زمن من ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر لرحلته ال﮲ڡنٮ﮵ة وإ﮲ٮ﮳حازه ورٮ﮳ادٮ﮴ه عىل مدار ما ٮ﮵زٮ﮵د عىل 65 عاما؟! 
- عندما ع﮳ٮرت له- وهو صدٮ﮵ق ﮴ڡدٮ﮵م منذ د﮲حولى `ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` 1964 - عن استٮ﮵أٮى
من عدم ٮ﮴كرٮ﮵م وٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر الدولة له طوال هذا العمر.. و﮳حدٮ﮴ه ٮ﮵علق ٮ﮳ا﮳ٮتسامته الىت الٮ﮴رى
عىل و﮳حهه ﮲عٮ﮵رها ، ﮴ڡأٮال: أ﮲ٮا أ﮲حدت ﮳حاٮ﮵ز﮴ٮى.. أ﮲ٮا ٮ﮳ارسم للناس.. الشعب.. ومن زمان

الشعب ﮳ٮٮ﮵ح﮳ٮىن وهذه هى أهم ﮳حأٮزة. 
- ٮ﮵رسم كما ٮ﮵تن﮲ڡس 

- `وص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` ٮ﮴﮴ڡٮ﮵م له احت﮲ڡاال ﮳ٮدون مناس﮳ٮة ، ﮲ڡال هو ﮲ڡاز ﮳ٮ﮳حأٮزة وال هو أ﮲ٮ﮳حز شٮ﮵ئا
﮳حدٮ﮵دا مؤ﮲حرا، وال هو ٮ﮳لغ سن الس﮳ٮعٮ﮵ن الىت ﮴ٮحت﮲ڡل وزارة الث﮴ڡا﮲ڡة ﮳ٮمن وصل إلٮ﮵ها وكأن

ذلك إ﮲ٮ﮳حاز ٮ﮶﮴ڡافى إ﮳ٮداعى. 
-`﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى` ﮴ٮ﮳حاوز الثما﮲ٮٮ﮵ن.. وإ﮲ٮ﮳حازاٮ﮴ه ﮳ٮال حصر وال عد وعىل أكثر من

مستوى وفى أكثر من م﮳حال ﮲ڡهو ﮲ڡنان اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ك﮳ٮٮ﮵ر ورأٮد ، وهو رسام صح﮲ڡى له رٮ﮵شة
﮲حاصة ، وهو ﮲ڡنان ﮴ٮشكٮ﮵ىل ٮ﮳ارز وصادق وأصٮ﮵ل، موضوعة هو الناس والحارة والحٮ﮵اة
الٮ﮵ومٮ﮵ة للمصرٮ﮵ٮ﮵ن، وهو ﮲ڡنان ع﮳حٮ﮵ب ٮ﮵رسم طوال ساعات ٮ﮴﮵ڡ﮲طته، فى االستدٮ﮵و، فى

الم﮳حلة، فى ال﮴ڡهوة وفى أى ماكن! 
- و﮴ٮستهوٮ﮵ه و﮳حوه الناس وحراكٮ﮴هم التل﮴ڡأٮٮ﮵ة وال ٮ﮵اكد ٮ﮵تو﮴ڡف عن الرسم حىت إ﮲ٮىن
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كت﮳ٮت مرة عنه واكن ٮ﮴﮵ڡام معرض ألعماله التشكٮ﮵لٮ﮵ة فى العاصمة ال﮳ٮرٮ﮵طا﮲ٮٮ﮵ة لندن منذ
سنوات و﮴ڡلت إ﮲ٮه ٮ﮵رسم كما ٮ﮵تن﮲ڡس، ﮲ڡو﮳حدٮ﮴ه ٮ﮵ردد هذه الع﮳ٮارة أمام أصد﮴ڡاء مشتركٮ﮵ن

معل﮴ڡا ٮ﮳أ﮲ٮها وصف ٮ﮵ح﮳ٮه عن ﮲ٮ﮲ڡسه. 
- وأ﮴ڡول من وا﮴ڡع ﮲ح﮳ٮر﮴ٮى ﮳ٮه، ومالح﮲طىت له وهو ٮ﮵رسم، أ﮲ٮه ٮ﮵رسم ٮ﮳ال﮴ڡلم ` ال﮲ڡلوماستر`
﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة ال مثٮ﮵ل لها ﮳ٮٮ﮵ن كل من ﮲ٮعر﮲ڡهم من رسامى اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ك﮳ٮار ورسامٮ﮵ن صح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن
ع﮲طام، و﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮳ارزٮ﮵ن.. ٮ﮵رسم اللوحة الاكملة وهى ع﮳ٮارة عن و﮳حه فى

ال﮲عالب ، فى ﮲حط واحد.. وأطلق أ﮲ٮا عىل هذه الطرٮ﮴﮵ڡة أ﮲ٮها ` كن﮲ڡا﮲ٮى` ، ﮲ڡهو ٮ﮵ن﮳حز عمله
فى ﮲حط واحد ود﮲ڡعة واحدة، ال ٮ﮵ر﮲ڡع ٮ﮵ده عن اللوحة إال مع االنتهاء منها.. ٮ﮴ماما كما
ٮ﮲﮵ڡعل صا﮲ٮع الكنا﮲ڡة و﮲ڡنا﮲ٮها الماهر! .. ا﮲ٮدهش ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر عندما استمع إلى أصف
أسلو﮳ٮه ﮳ٮهذا الوصف المستوحى من أعماق الحٮ﮵اة فى الشارع المصرى.. وحا﮲ڡظ عىل

ا﮳ٮتسامته الطٮ﮳﮵ٮة، وهى ٮ﮳المناس﮳ٮة ، ا﮳ٮتسامة مصرٮ﮵ة أصٮ﮵لة. 
- شارك فى والدة `ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` 

- ﮳ٮدأ حٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة فى سنة 1950 فى `روز الٮ﮵وسف` الىت د﮲حلها واكن ال ٮ﮵زال طال﮳ٮا
﮳حدٮ﮵دا فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ، أ﮲حذه إلٮ﮵ها أستاذه ال﮲ڡنان الرأٮد حسٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكر. وعاٮ﮵ش

والدة `ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` منذ العدد ص﮲ڡر الت﮳حرٮ﮵ىب وله إ﮲ٮ﮳حازاٮ﮴ه ﮲ڡٮ﮵ها وفى `روزالٮ﮵وسف..
و﮳ٮعدها فى صحف وم﮳حالت منها ` العر﮳ٮى ` وأ﮲حرها ` األهرام `. 

- وأعماله ك﮲ڡنان ﮴ٮشكٮ﮵ىل تت﮲حذ طا﮳ٮعا ممٮ﮵زا له حرارة روح المصرى الصمٮ﮵م و﮴ٮ﮳حاو﮳ٮه
مع مدارس ال﮲ڡن الحدٮ﮵ث وٮ﮴أٮ﮶ره ٮ﮳أساٮ﮴ذة ورواد ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل المصرى ع﮳ٮد الهادى

ال﮳حزار و﮲ڡؤاد اكمل. 
- ولعل الكثٮ﮵رٮ﮵ن ال ٮ﮵عر﮲ڡون أن ال﮲ڡنان المصرى الوحٮ﮵د الذى ٮ﮵حت﮲ڡظ له متحف اللو﮲ڡر

ال﮲ڡر﮲ٮىس الشهٮ﮵ر ٮ﮳لوحة هو صدٮ﮴﮵ڡنا `﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى`. 
- كما أ﮲ٮه ال﮲ڡنان المصرى الوحٮ﮵د الذى ا﮲حتارٮ﮴ه هٮ﮵ئة األمم المتحدة ضمن ك﮳ٮار رسامى

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى العالم فى حملتها من أ﮳حل السالم. 
- ولد ﮳حورج فى ال﮴ڡرٮ﮵ة الىت ٮ﮵حمل اسمها ل﮴ڡ﮳ٮًا.. ` ﮳ٮه﮳حورة ` فى األ﮴ڡصر.. أ﮴ڡىص صعٮ﮵د
مصر، لكنه ٮ﮵اكد ٮ﮵كون ال﮲ڡنان الوحٮ﮵د الذى ولد وعاش فى الو﮳حه ال﮴ڡ﮳ٮىل، وعاش ﮲ڡترة
من ص﮳ٮاه فى منوف فى ﮴ڡلب الو﮳حه ال﮳ٮحرى.. ٮ﮶م انت﮴ڡل إلى ال﮴ڡاهرة لٮ﮵عٮ﮵ش فى ﮴ڡل﮳ٮها
وفى مرسمه فى شارع شام﮳ٮلٮ﮵ون فى حى ` معروف`.. ومن هنا شعوره العمٮ﮵ق
ٮ﮳الش﮲حصٮ﮵ة المصرٮ﮵ة وٮ﮴كوٮ﮵ناٮ﮴ها وأعما﮴ڡها الىت ا﮲ٮش﮲عل ﮳ٮها طوال حٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة

المدٮ﮵دة.. 
- ال للكالم ` ال﮲حوا﮳حا﮴ٮى` ! 

- كما أ﮲ٮه ٮ﮵تمتع ﮳ٮص﮲ڡة ﮴ڡلٮً﮵ال ما ﮴ٮ﮳حدها لدى المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن، هى أ﮲ٮه لٮ﮵س مثلهم `مح﮲ڡلط
م﮲ط﮲ڡلط ، كثٮ﮵ر الكالم` .. ﮲ڡهو ` ﮲ڡنان شعىب` لو شئنا ٮ﮴مٮ﮵ٮ﮵زه عن ﮲عٮ﮵ره من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ..
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ٮ﮵عٮ﮵ش وسط الناس ﮳ٮصدق و﮳ٮساطة وش﮳حاعة، ﮲ڡهو صاحب رأى ومو﮴ڡف ورؤٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة
ٮ﮵ع﮳ٮر عنها فى أعماله وال ٮ﮵تعالى . وال ٮ﮵سوق المن﮲طرة والتن﮲طٮ﮵ر والحذل﮴ڡة وال﮲ڡذلكة..
والكالم ` ال﮲حوا﮳حا﮴ٮى ` ، وٮ﮵ر﮲ڡض ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵د اال﮴ٮ﮳حاهات ال﮲عرٮ﮳﮵ٮة فى ال﮲ڡن ، ٮ﮳﮵حلس عىل
الم﮴ڡاهى كما ٮ﮳﮵حلس فى أ﮲ڡ﮲حم ماكن .. ٮ﮵تعاٮ﮵ش مع الناس أل﮲ٮهم روح أعماله ال﮲ڡنٮ﮵ة
والاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة.. وٮ﮵ستمع أكثر مما ٮ﮵تكلم ، وٮ﮵حس ٮ﮳الماكن والناس والروح وكأ﮲ٮه ﮲ٮحلة
ٮ﮴عٮ﮵ش عىل رحٮ﮵ق الزهور.. لتنتج لنا العسل.. وعسل `ال﮳ٮه﮳حورى` ﮲ٮا﮴ٮج من ا﮲حتالطه
ٮ﮳أهل ٮ﮳لده الطٮ﮳﮵ٮٮ﮵ن. ور﮲عم أن `﮳حورج ` عاش فى ٮ﮳ارٮ﮵س طوٮ﮵ال ﮳ٮعد هزٮ﮵مة 1967 ..
﮲ڡإ﮲ٮه لم ٮ﮲﮵ڡ﮴ڡد أصالته ووطنٮ﮵ته وروحه الشع﮳ٮٮ﮵ة .. طور أسلو﮳ٮه وأعماله ودرس واست﮲ڡاد
من التطور الذى عاٮ﮵شه فى ﮲ڡر﮲ٮسا، لكنه ﮲طل ٮ﮵رسم الحارة المصرٮ﮵ة وا﮳ٮن ال﮳ٮلد وٮ﮳أٮع

ال﮲ح﮳ٮز.. وأم كلثوم و﮳حمال ع﮳ٮد الناصر. 
- وعندما عاد، لم ٮ﮵تو﮴ڡف عن العمل وال﮲ڡن والمشاركة فى الحٮ﮵اة الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة. وعندما
ه﮳ٮت ٮ﮶ورة ٮ﮵ناٮ﮵ر، اكن فى مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر ، وعندما و﮴ڡعت مصر فى ﮳ٮرا﮶ٮن اإل﮲حوان شعر
`﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى` ﮳ٮضٮ﮵اع الثورة ، و﮲ڡكر فى اله﮳حرة مرة أ﮲حرى .. ﮲ڡما حدث ونتج عنه
حكم اإل﮲حوان أشعره ٮ﮳أن مصر ست﮲عٮ﮵ب ﮳ٮعد أن و﮴ڡعت فى ﮳ٮئر عصور ما ﮴ڡ﮳ٮل التارٮ﮵خ!..
و﮲ڡكر وصرح للصحف ٮ﮳أ﮲ٮه سٮ﮵ها﮳حر.. وعندما ﮲طهرت ﮴ڡوة روح الشعب فى ٮ﮶ورة ٮ﮵و﮲ٮٮ﮵و

اكن هناك أٮ﮵ضا فى مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر.. وٮ﮴را﮳حع عن ﮲ڡكرة اله﮳حرة إلى األ﮳ٮد.

﮳ٮ﮴ڡلم : منٮ﮵ر مطاوع

م﮳حلة ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر 2015-9-1

ال﮳ٮه﮳حورى فى ٮ﮳ارٮ﮵س: ذكرٮ﮵ات وحاكٮ﮵ات ألف لٮ﮵لة ولٮ﮵لة فى عاصمة النور

- ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵عىن لى الكثٮ﮵ر والكثٮ﮵ر وهو أكثر من صدٮ﮵ق لى، ﮲ڡ﮴ڡد اكن لحسن
ح﮲طى أول إ﮲ٮسان مصرى ألت﮴ڡى ﮳ٮه فى ٮ﮳ارٮ﮵س. 

وعندما أدرت الاكمٮ﮵را ألصور ألول مرة ﮳ٮعد ما التح﮴ڡت لدراسة السٮ﮵نما فى ﮳حامعة `
﮲ڡا﮲ٮسان` ، فى ٮ﮳ارٮ﮵س ، اكن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى و﮲ڡنه` موضوع` ﮲ڡٮ﮵لمى الوٮ﮶أٮ﮴ڡى األول .
وكنت ﮴ڡ﮳ٮلها ﮴ڡد ﮴ٮشر﮲ڡت ٮ﮳العمل معه فى م﮳حلة ` الوطن العر﮳ٮى `، أول م﮳حلة عر﮳ٮٮ﮵ة
﮲حارج الوطن العر﮳ٮى، اكتب عن مدٮ﮵نة ٮ﮳ارٮ﮵س وأحٮ﮵أٮها واحت﮲ڡاالٮ﮴ها ومهر﮳حا﮲ٮاٮ﮴ها

وشوارعها ال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة.. وٮ﮵رسم هو هذه التح﮴ڡٮ﮴﮵ڡات المٮ﮵دا﮲ٮٮ﮵ة. 
- ٮ﮴عر﮲ڡت عىل ال﮲ڡنان المصرى الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى فى ٮ﮳ارٮ﮵س فى الشارع فى ﮳ٮداٮ﮵ة
الس﮳ٮٮ﮵عٮ﮵نٮ﮵ات، و﮴ٮ﮳حمعىن ﮳ٮ﮳حورج- الذى أعت﮳ٮره `عمى` وعمنا ﮳حمٮ﮵عا ﮲ٮحن أ﮳ٮناء ﮳حٮ﮵ل

الستٮ﮵نٮ﮵ات فى مصر وأستاذ﮲ٮا - حاكٮ﮵ات وحاكٮ﮵ات مثل حاكٮ﮵ات ألف لٮ﮵لة ولٮ﮵لة .
وأعترف أ﮲ٮىن عندما علمت من الصدٮ﮵ق الاك﮴ٮب الصح﮲ڡى منٮ﮵ر مطاوع عن ٮ﮴كرٮ﮵م
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`ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر`، ل﮲ڡناننا الك﮳ٮٮ﮵ر طل﮳ٮت المشاركة. 
- وأعترف أ﮲ٮىن حرت من أٮ﮵ن أ﮳ٮدأ، وأٮ﮵ن ٮ﮳﮵حب أن أٮ﮴و﮴ڡف، ﮳ٮل ماذا أكتب، ﮳ٮعد أن

ٮ﮴دا﮲ڡعت الذكرٮ﮵ات العزٮ﮵زة الىت ﮳حمعتنا. 
- ٮ﮴علمت أشٮ﮵اء كثٮ﮵رة من ﮲حالل الصدا﮴ڡة الىت ﮳حمعت ﮳ٮٮ﮵ننا فى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮲ڡ﮴ڡد أ﮲حذت عن
﮳حورج الذى اكن ٮ﮴﮵ڡدمىن كاك﮴ٮب مصرى شاب وواعد من ﮳حٮ﮵ل الستٮ﮵نٮ﮵ات للعدٮ﮵د من

أصد﮴ڡأٮه مثل الم﮲عىن ال﮲ڡر﮲ٮىس من أصل ٮ﮵و﮲ٮا﮲ٮى من موالٮ﮵د اإلسكندرٮ﮵ة ﮳حورج
موستاكى. 

- أ﮲حذت عنه ح﮳ٮة ال﮳حم للحٮ﮵اة وإ﮴ڡ﮳ٮاله علٮ﮵ها، ومد الٮ﮵د إلى ال﮳حار وإعالؤه ل﮴ڡٮ﮵مة
`التسامح` فى حٮ﮵اتنا، وأعت﮳ٮر أن ل﮴ڡأٮى األول ﮳ٮ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى فى الشارع فى ٮ﮳ارٮ﮵س
اكن له أٮ﮳لغ األٮ﮶ر فى ﮴ڡرارى ال﮳ٮ﮴ڡاء واالست﮴ڡرار فى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮳ٮدال من الذهاب للدراسة فى
لندن، ومن ٮ﮶م ٮ﮴و﮳حهى لدراسة السٮ﮵نما وحٮ﮵ا﮴ٮى ﮳ٮعد ذلك فى المدٮ﮵نة.. والذكرٮ﮵ات الىت
اكن ال﮳ٮه﮳حورى شاهدا علٮ﮵ها، من ﮴ڡرٮ﮵ب أو من ﮳ٮعٮ﮵د، والسنوات طوٮ﮵لة وحىت زوا﮳حى

من ﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة ومٮ﮵الد ا﮳ٮنىت ال﮳ٮكر. 
- أ﮳حل ، ل﮴ڡد كنت مح﮲طو﮲طا ٮ﮳ال﮲ڡعل ، حٮ﮵ن الت﮴ڡٮ﮵ت فى الٮ﮵وم التالى عىل وصولى إلى
ٮ﮳ارٮ﮵س ﮳ٮ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى مع زو﮳حته فى متحف اللو﮲ڡر، فى ﮳ٮداٮ﮵ة الس﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ات، ولم أكن
أعرف أى إ﮲ٮسان ﮳ٮعد فى المدٮ﮵نة الك﮳ٮٮ﮵رة، فى أول زٮ﮵ارة لى لعاصمة النور.. ﮲ڡدعا﮲ٮى هو
وزو﮳حته إلى العشاء فى ﮳ٮٮ﮵تهما، الذى ٮ﮴عر﮲ڡت ﮲ڡٮ﮵ه عىل أصد﮴ڡاء كثر ، و﮲ڡتح لى ﮳ٮٮ﮵ته فى
ٮ﮳ارٮ﮵س، و﮳حعل منه مل﮳حأ ومالذا وركنا أٮ﮵ضا للنوم ، لشاب مصرى سا﮲حط ومتمرد

ومتشرد مثىل ، وهو ال ٮ﮵عرف عنه أى ىشء سوى أ﮲ٮه ا﮳ٮن ٮ﮳لد من حى ` ﮴ڡلعة الك﮳ٮش`
فى السٮ﮵دة زٮ﮵نب ، و﮴ڡد حط فى ٮ﮳ارٮ﮵س ، ﮳ٮعد أن انتهى من ` ال﮲ڡا﮲ٮدا﮲ٮج ` أى العمل فى
﮴ڡطف العنب فى كل مزارع ﮲ڡر﮲ٮسا، و﮳ٮعد أن أ﮳حهز عىل كل عنا﮴ڡٮ﮵د الكروم فى الرٮ﮵ف

ال﮲ڡر﮲ٮىس ال﮳ٮدٮ﮵ع ، طاف ٮ﮳أ﮲ٮحاء ال﮳ٮالد ومد﮲ٮها الك﮳ٮرى ، من عند ﮴ڡرٮ﮵ة ` ﮲ڡٮ﮵ل ﮲ڡرتنش سور
صون ` ٮ﮳ال﮴ڡرب من مدٮ﮵نة ` لٮ﮵ون ` وحىت ﮴ڡرٮ﮵ة ` ٮ﮳ار` ٮ﮳ال﮴ڡرب من مدٮ﮵نة ` سترا

س﮳ٮورج ، فى أ﮴ڡىص الشمال، وال ٮ﮴و﮳حد فى ﮳حع﮳ٮته إال الحاكٮ﮵ات، ٮ﮴﮵ڡصها عىل العا﮳ٮرٮ﮵ن. 
- اآلن اطمئن - ﮴ڡلت لن﮲ڡىس- ﮴ٮستطٮ﮵ع أٮ﮵ها الو﮲عد أن تتصعلك كما ﮴ٮشاء فى المدٮ﮵نة،

و﮴ٮ﮳حد فى المساء عند ﮳حورج ركنا ٮ﮵أوٮ﮵ك، ﮲ڡال ﮴ٮضطر للنوم مثل صعالٮ﮵ك ٮ﮳ارٮ﮵س `
الكلوشار` عىل األرص﮲ڡة.. 

- وحٮ﮵ن ﮲حر﮳حت فى ٮ﮴لك األمسٮ﮵ة الصٮ﮲﮵ڡٮ﮵ة ال﮳حمٮ﮵لة من عند ﮳حورج فى شارع سا﮲ٮت
ا﮲ٮدرٮ﮵ة دٮ﮵زارت ` ﮴ڡدٮ﮵س ال﮲ڡنون` و﮲حطوت إلى ال﮲حارج، اك﮲ٮت ٮ﮳ارٮ﮵س كلها- من عند

اكٮ﮴درأٮٮ﮵ة ` ﮲ٮوٮ﮴ردام دو ٮ﮳ارى` العرٮ﮴﮵ڡة، وحىت مٮ﮵دان ` الترواكدٮ﮵رو` حٮ﮵ث ٮ﮴﮵ڡع `متحف
اإل﮲ٮسان ` وحىت `سٮ﮵نماٮ﮴ٮ﮵ك` هنرى ال﮲ٮ﮳حلوا العرٮ﮵ق- ٮ﮴﮲ڡتح لى ذراعٮ﮵ها، و﮴ڡد صارت لى
أ﮲ٮا الدروٮ﮵ش المسا﮲ڡر من ` ﮴ڡلعة الك﮳ٮش` وطنا ، وسكة إلى ` ال﮲ڡضول` ، والدهشة
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المت﮳حددة دوما.. والم﮲عامرة.

﮳ٮ﮴ڡلم : صالح هاشم

م﮳حلة : ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر 2015-9-1

` ﮳ٮه﮳حورى` ﮲ڡنان ﮲ڡوق العادة

- اال﮳ٮحار فى العالم ﮲ڡناننا العالمى ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى متعة ما ﮳ٮعدها متعة .. كل ﮲حط
وكل ﮳ٮ﮴ڡعة لو﮲ٮٮ﮵ة ﮴ٮضٮ﮵ف ﮳حرعة ﮳حمالٮ﮵ة .. ما أحو﮳حنا إلٮ﮵ها لن﮲عتسل من همومنا ومشاكل

حٮ﮵اتنا الٮ﮵ومٮ﮵ة!. 
- و﮴ڡد ﮲ٮ﮳حح عادل ٮ﮶ا﮳ٮت مدٮ﮵ر ﮴ڡاعة شادٮ﮵كور فى استضا﮲ڡة أحدث معارضة ال﮲ڡنٮ﮵ة..
ٮ﮵عزف ﮲ڡٮ﮵ها عىل كل اال﮲ٮ﮲عام واالدوات وٮ﮵ت﮲عىن ﮳ٮكل التشكٮ﮵الت واال﮴ٮ﮳حاهات ال﮲ڡنٮ﮵ة

ومعال﮳حتها ﮳ٮرؤٮ﮵ة ذاٮ﮴ٮ﮵ة م﮳ٮتكرة ﮴ٮ﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن االصالة والمعاصرة . 
- ٮ﮵ضم المعرض 40 لوحة ٮ﮴مثل مراحل ﮴ٮطور ال﮲ڡنان ع﮳ٮر 32 عاما من اال﮳ٮداع ، رسمها

عىل ﮲حامات والوان متنوعة. 
- هذا التنوع ساعد عىل اٮ﮶راء العرض وا﮳ٮراز ﮴ڡدراٮ﮴ه اال﮳ٮداعٮ﮵ة الىت اك﮲ٮت من اس﮳ٮاب

وصوله للشهرة وللعالمٮ﮵ة . 
- ٮ﮴عددت أٮ﮵ضا الت﮴ڡنٮ﮵ات والمعال﮳حات وتنوعت عنده الموضوعات ﮳ٮٮ﮵ن مرحلة وأ﮲حرى
.. ﮲ڡتارة ﮴ٮ﮲حترق رٮ﮵شته الم﮴ڡاهى وٮ﮴رصد حركة الزٮ﮳أٮن.. وٮ﮴ارة ٮ﮴راه ٮ﮵ت﮳حول ﮳ٮٮ﮵ن الط﮳ٮٮ﮵عة،
الحدأٮق واألماكن العامة.. ومرة ا﮲حرى ٮ﮳﮵حسد ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات لكوكب الشرق أو ل﮳ٮنت أو

ط﮲ڡل أو امرأة مصرٮ﮵ة وفى كل األحوال ٮ﮵حسن ` ال﮳ٮه﮳حورى ` التع﮳ٮٮ﮵ر عن أ﮳ٮطاله ﮳ٮصدق
وٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة شدٮ﮵دة. 

- ال﮳حمٮ﮵ل أ﮲ٮه ٮ﮵تمسك ﮳ٮمشروع ال﮲حط الواحد فى أعماله .. وٮ﮳الٮ﮵تة لو﮲ٮٮ﮵ة مت﮴ڡار﮳ٮة ٮ﮴ؤكد
مالمح الو﮳حوه وٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵راٮ﮴ها الىت تت﮳ٮاٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵ن لح﮲طة وأ﮲حرى ومن مو﮴ڡف أل﮲حر. 

- للحق أ﮲ٮه معرض ٮ﮵ستحق المشاهدة ﮲ڡصاح﮳ٮة ﮲ڡنان ﮲ڡوق العادة صاحب ﮲ح﮳ٮرة..
ومتعدد المواهب وال﮴ڡدرات.. وٮ﮵مٮ﮵ل كثٮ﮵را للمعال﮳حات الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة ال﮳ٮاسمة الىت

تنا﮳حى ال﮴ڡلوب وٮ﮴داعب ال﮳ح﮲ڡون.. و﮴ٮصنع حالة من االمتاع ال﮳ٮصرى والع﮴ڡىل. 
- حلوة .. ٮ﮵اٮ﮳لدى 

- `حلوة ٮ﮵اٮ﮳لدى` عنوان احدث معارض ال﮲ڡنان ال﮴ڡدٮ﮵ر حسن راشد.. الذى ﮴ٮحتضنه
﮴ڡاعة ﮳حرا﮲ٮت.. وٮ﮵ستعرض ﮲ڡٮ﮵ه 28 عمال هى ﮲حالصة رحلة و﮲ح﮳ٮرة سنٮ﮵ن امتدت إلى

﮲ٮصف ﮴ڡرن من الزمان. 
- المعروضات لم ٮ﮵س﮳ٮق عرضها.. كلها ﮳ٮتو﮴ڡٮ﮵ع 2007 ٮ﮳استثناء ٮ﮶الٮ﮶ة ﮲ڡ﮴ڡط.. لكن ﮳حمٮ﮵عها
ٮ﮵ؤكد اصرار ال﮲ڡنان عىل ا﮳ٮراز روح العرا﮴ڡة واالصالة الىت ٮ﮴مٮ﮵ز كل ش﮳ٮر وحارة و﮳ٮٮ﮵ت من
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﮳ٮٮ﮵وت ﮳ٮالد﮲ٮا الحلوة واهلٮ﮵نا الطٮ﮳﮵ٮٮ﮵ن فى كل زمان و﮴ٮحت أى حال من االحوال. 
- ٮ﮵ستمد ال﮲ڡنان موضوعاٮ﮴ه من وحى ٮ﮴راثنا الشعىب، اإلسالمى وال﮴ڡ﮳ٮطى ﮳ٮعناصره،
ز﮲حار﮲ڡه، ورموزه والوا﮲ٮه المصرٮ﮵ة المشر﮴ڡه.. وٮ﮵ست﮴ڡى رسومه من وحى الوشم،

الموالد،ا﮲ڡراح الح﮳حٮ﮵ج، العادات والت﮴ڡالٮ﮵د، ر﮴ڡصات ال﮲حٮ﮵الة..والمرأة عنده دوما ملكة
متو﮳حة والط﮲ڡل ﮲ٮ﮳حم لكل لوحاٮ﮴ه. 

- ولتأكٮ﮵د كل هذه ال﮴ڡٮ﮵م والمعا﮲ٮى األصٮ﮵لة فى إطار من الحداٮ﮶ة والمعاصرة استعان
ٮ﮳االهله، الحدوه، الورود، االشاكل الهندسٮ﮵ة، الطٮ﮵ور، الحروف و﮲عٮ﮵رها من الموٮ﮴ٮ﮲﮵ڡات

المصرٮ﮵ة لكنه اكن حرٮ﮵صا عىل ٮ﮴و﮲طٮ﮲﮵ڡها فى ﮴ڡوالب و﮴ٮشكٮ﮵الت مستحدٮ﮶ة. 
- ال﮲ڡنان حسن راشد، فى الس﮳ٮعٮ﮵ن من عمره.. ومازال لدٮ﮵ه الكثٮ﮵ر لت﮴ڡدٮ﮵مه ﮳ٮ﮴ڡوة و﮴ٮحد

واصرار عىل ٮ﮴أكٮ﮵د ع﮲طمة اإل﮲ٮسان المصرى فى كل مو﮴ڡع ٮ﮵توا﮳حد ﮲ڡٮ﮵ه.

ٮ﮵ا دروٮ﮵ش ﮳ٮ﮴ڡلم : ٮ﮶ر

﮳حرٮ﮵دة األ﮲ح﮳ٮار : 2007-11-8

ال﮳ٮه﮳حورى وال﮲حط المتصل والساعة السوداء!

- معارضه المستمرة وساعة العسرة 
- ﮳ٮدأ ﮲حطه المتصل فى روزا.. ٮ﮶م د﮲حل علٮ﮵ه اللون ﮳ٮ﮲طل و﮲ٮور.. ﮲ڡأ﮳ٮدع وتناول

موضوعات من ورش السمكرة والمٮ﮵اك﮲ٮٮ﮵اك و﮴ٮش﮲عٮ﮵ل الص﮳ٮٮ﮵ة الص﮲عر الذٮ﮵ن اك﮲ٮوا ﮳ٮٮ﮵ن
أشالء العر﮳ٮٮ﮵ات الم﮲ڡككة.. عٮ﮵نهم واسعة من ال﮲ڡا﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵نما ال﮳ٮورٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵هات السٮ﮵اسٮ﮵ة ٮ﮲﮵ڡوح
من مالمحها ر﮲ڡاهٮ﮵ة رٔٮٮ﮵س وزراء ﮳ٮرٮ﮵طا﮲ٮٮ﮵ا وأٮ﮵ز﮲ٮهاور و﮳ٮن ﮳حورٮ﮵ون وشارل دٮ﮳﮵حول.. واكن

من﮲ڡرداً فى رسم ع﮳ٮدالناصر. 
- أ﮴ڡام معرضًا فى ﮴ڡاعة شادٮ﮵كور ﮳ٮمصر ال﮳حدٮ﮵دة.. وأم كلثوم حاورها ٮ﮳أكثر من زاوٮ﮵ة

حىت كأ﮲ٮه ٮ﮵ستدعى صوٮ﮴ها وك﮳ٮرٮ﮵اءها.. ارٮ﮴﮲ڡع ﮳ٮمستوى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر إلى مستوى لوحات
الصالو﮲ٮات ولوال أ﮲ٮه معىن ﮳ٮهموم الناس لو﮳حدت له إصراراً عىل ال﮳ٮحث عن ﮳حمال
ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ﮲ڡالعٮ﮵ون عنده شا﮲حصة.. السواعد ٮ﮴وا﮴ڡة للعمل لوال أصا﮳ٮع الٮ﮵دٮ﮵ن ﮲ڡأك﮳ٮرها

طوًال هى` الس﮳ٮا﮳ٮة `.. 
- طرٮ﮴﮵ڡته فى الرسم والتصوٮ﮵ر ٮ﮴دل عىل ما فى و﮳حدا﮲ٮه من حراك وكأ﮲ٮه لم ٮ﮳﮵ٮرح أمس..
و﮳ٮمذاق واحد.. سواء أاكن فى روزا أو ﮳ٮه﮳حورة.. أو فى ٮ﮳ارٮ﮵س ورٮ﮵شته عال﮳حت ﮴ڡضاٮ﮵ا
اإل﮲ٮسان.. وال﮳ٮسطاء.. وكأ﮲ٮه مكسم ﮳حوركى، وفى د﮴ڡة وكثا﮲ڡة موضوعاٮ﮴ه ٮ﮵كون ا﮳ٮن
﮳ٮطوطة مع احت﮲ڡا﮲طه ` الدأٮم` ﮳ٮ﮳ٮه﮳حورٮ﮴ه.. كما أن له ﮲ٮوره ال﮲حاص و﮲طله ال﮲حاص

و﮴ٮشرٮ﮵حه ال﮲حاص حىت وإن اكن لحٮ﮵وا﮲ٮات الح﮴ڡل كما فى معرضه ﮳ٮشادٮ﮵كور. 
- ﮲ٮساء ال﮳ٮه﮳حورى 



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 47 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

- وهن ﮲ٮساء ﮳ٮدٮ﮵نات.. ﮲ڡ﮴ڡرات عٮ﮵و﮲ٮهم ال ٮ﮴﮳ٮحث إالعن الحٮ﮵اة.. ﮲ڡت﮲طهر من ﮲حالل الم﮳ٮال﮲عة
فى التشرٮ﮵ح ووضعهن اال﮳حتماعى والث﮴ڡافى.. ٮ﮳ألوان سا﮲حنة ملته﮳ٮة.. وكلما ٮ﮴و﮲علنا فى
عالم ال﮲ڡنان لو﮳حد﮲ٮا أ﮲ٮه ٮ﮴عدى الم﮲ڡاهٮ﮵م الثا﮳ٮتة لل﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ل﮴ڡد رصد.. وأرخ لحٮ﮵اة
الط﮳ٮ﮴ڡة الىت اك﮲ٮت متوسطة.. ٮ﮶م ذا﮳ٮت.. ومازال ٮ﮵ستحضرها.. وٮ﮵شرف علٮ﮵ها.. كما أ﮲ٮه

ٮ﮵رٮ﮴دى ﮴ٮحت مال﮳ٮسة األ﮲ڡر﮲ٮكٮ﮵ة الصدٮ﮵رى الصعٮ﮵دى .. 
- ٮ﮵الٮ﮵ت ال﮲ڡنان ٮ﮵عٮ﮵د الن﮲طر فى ﮲حطه المتصل.. وٮ﮵كتشف لنا ال﮳حمال ال﮲حل﮴ڡى لنساء
مصر.. الال﮴ٮى احت﮲ڡظ لهن ﮳ٮسمات المصرى ال﮴ڡدٮ﮵م.. وحاملة ال﮴ڡرا﮳ٮٮ﮵ن وحاصدات

ال﮴ڡمح والعنب عىل ﮳حدران كال﮳ٮشة.. و﮲عٮ﮵رها من ﮳حدران. 
- وأم كلثوم.. ل﮴ڡد حاورها ﮴ٮشكٮ﮵لٮً﮵ا ٮ﮳أكثر من رؤٮ﮵ة.. استدعى مالمحها حٮ﮵ن اك﮲ٮت تنطق
ٮ﮳الهوى وال﮳حوى وارٮ﮴﮲ڡع ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡوصل إلى مستوى الصالو﮲ٮات.. وال﮲ڡنان ﮴ڡضٮ﮵ته
اإل﮲ٮسان.. وٮ﮵مكنه ﮴ٮحوٮ﮵ل أى مشهد إلى عمل ﮲ڡىن ` ﮴ٮصوٮ﮵ر ` ولم ٮ﮳﮵ٮرح أمسه ﮲ڡهو `

ٮ﮶أٮر` طوال مشواره.. حىت الٮ﮵وم.. ولما ذهب فى ساعة عسرة إلى ال﮴ڡدس رسم أولمرت
وٮ﮳اراك.. والم﮳حتمع المصنع.. وال﮴ڡأٮم عىل اللون األحمر واألسود، لم ٮ﮵كن مهاد﮲ٮًا ٮ﮵رسم

وسط ﮲حمسة عشر ﮲ڡنا﮲ٮا اكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ا ٮ﮵ت﮴ڡدمهم ` ﮳ٮالنتو` الرسام ال﮲ڡر﮲ٮىس العالمى..
واستل ال﮳ٮه﮳حورى رٮ﮵شته من ﮲عمدها وراح ٮ﮵كشف ال﮲حطوط الىت من شأ﮲ٮها ٮ﮴﮲عطٮ﮵ة
عٮ﮵وب الم﮳حتمع اإلسرأٮٮ﮵ىل ﮲ڡأو﮲عل فى الصدق وأعلن عن صدق ﮴ڡضٮ﮵ته.. ﮳ٮ﮲حطوط

التتو﮴ڡف. وحاور الكثٮ﮵رٮ﮵ن من رسامى العدو حىت ﮲عادر ال﮴ڡدس وعاد لٮ﮳﮵حد ساعته و﮴ڡد
أسودت.. و` ٮ﮴لع﮳ٮكت` ﮲حطوط ٮ﮶وا﮲ٮٮ﮵ها.. وال﮲حط عنده مازال ٮ﮶أٮرًا..ال ٮ﮵تو﮴ڡف.. ومازال

ال﮲حط فى ٮ﮵ده.. ٮ﮵رسم ﮳ٮال ﮴ٮضٮ﮵ٮ﮵ع .. لكن للط﮳ٮع.. والصدق فى التع﮳ٮٮ﮵ر.

﮳ٮ﮴ڡلم : عمر شع﮳ٮان

﮳حرٮ﮵دة ال﮴ڡاهرة 2009-1-17

عزٮ﮵زى ر﮳حأٮى و﮲ٮٮ﮵س ﮳حدًا

- أ﮲حى الرأٮع فى كتا﮳ٮة ال﮳حواٮ﮳ات و﮲ٮ﮴ڡد الذات ٮ﮵ا و﮲ٮٮ﮵س ﮳حدا ﮳حدا ألن رسالتك وصلتىن
وأ﮲ٮا فى مرسمى ﮲عر﮴ڡان فى لوحا﮴ٮى وألوا﮲ٮى ولم أ﮴ڡا﮳ٮل أحدا سواك عىل الورق.. كالمك
وأ﮲ڡاكرك رأٮعة ﮳حدا وأ﮲ٮا موا﮲ڡ﮴ڡك عىل طول ال﮲حط الواحد وأ﮲ٮت ﮳ٮطل ورأٮد فى ﮲ڡنك
وحاكٮ﮵ة ﮴ٮصنٮ﮲﮵ڡه ل﮲حدمة اآل﮲حرٮ﮵ن المحتا﮳حٮ﮵ن للمساعدة ﮳حعلت ال﮲ڡن رسالة إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة
وأ﮲ٮت فى ﮲ٮهاٮ﮵ة أو كعب الكرة األرضٮ﮵ة أسترالٮ﮵ا وٮ﮴و﮲ڡٮ﮴﮵ڡك األ﮲حٮ﮵ر لل﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن الرسالة
والعودة للوطن الح﮳ٮٮ﮵ب ول﮴ڡاء األصد﮴ڡاء ال﮴ڡدامى ومن ٮ﮴﮳ٮ﮴ڡى منهم وأ﮲ٮا منهم و﮲ٮرمٮ﮵ن

واٮ﮵هاب مثال. 
- وٮ﮴ك﮲ڡى رحلة رٔٮٮ﮵س التحرٮ﮵ر إلى ﮳ٮٮ﮵تك فى أسترالٮ﮵ا وا﮲ڡت﮲حار إحسان ع﮳ٮد ال﮴ڡدوس ﮳ٮك،
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وكالمك عن ٮ﮴دلٮ﮵ع ال﮲حط فى الرسم لٮ﮵كون واحدا صحٮ﮵ح ولكن لم أهتم ﮳ٮتل﮲ڡٮ﮵ق
الحاكٮ﮵ة عىل الورق أو اللع﮳ٮة ذاٮ﮴ها اكل﮳ٮهلوان أو مهرج السٮ﮵رك، ولم أستع﮳حل حاكٮ﮵ة
الت﮴ڡاط مالمح ممٮ﮵زة فى ال﮲حط ولم أ﮲ڡتعل و﮴ڡد كنت أرسم ذات ص﮳ٮاح وأ﮲ٮا فى طرٮ﮴﮵ڡى
إلى م﮳حلة أ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡٮ﮵ا الشا﮳ٮة jeune afrique واك﮲ٮت لى ص﮲ڡحة أس﮳ٮوعٮ﮵ة مع رٔٮٮ﮵س ﮴ٮحرٮ﮵ر
ٮ﮴و﮲ٮىس ٮ﮵عٮ﮵ش فى ٮ﮳ارٮ﮵س اسمه ﮳ٮشٮ﮵ر ﮳ٮن ٮ﮵حمد و﮲ڡرٮ﮵ق التحرٮ﮵ر أ﮲عل﮳ٮه من أ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡٮ﮵ا أو
شمالها فى ٮ﮴و﮲ٮس والم﮲عرب وال﮳حزأٮر ما عدا أ﮲ٮا من مصر، واك﮲ٮوا أحٮ﮵ا﮲ٮا ال ٮ﮲﮵ڡهمون

رسمى ولكن كنت أ﮳ٮحث عن عمل منت﮲طم فى ٮ﮳ارٮ﮵س ألستكمل دراسىت فى كلٮ﮵ة ﮲ڡنون
﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳ارٮ﮵س والسور﮳ٮون ٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮲ڡن رسالة عن ال﮲حط المصرى ال﮴ڡدٮ﮵م فى رسم ﮳ٮٮ﮵اكسو
ولم أكمل الدراسة ولكن اكت﮲ڡٮ﮵ت ﮳ٮسنتٮ﮵ن كلها محاضرات من أستاذ و﮲ٮا﮴ڡد له كتب
كثٮ﮵رة اسمهmarc lebot. - د﮲حلت ﮴ڡاعة التحرٮ﮵ر فى هذه الم﮳حلة ﮳ٮموعد مس﮳ٮق من
صح﮲ڡى ك﮳ٮٮ﮵ر صدٮ﮵ق للدكتور أ﮲ٮور ع﮳ٮد الملك الذى أوصا﮲ٮى ﮳ٮه ﮲حٮ﮵را ومعى كراسىت
و﮴ڡلمى ال﮲ڡلوماستر وأ﮲ٮا أش﮳ٮك ال﮲حطوط كلها مع ﮳ٮعض أ﮲ٮف سكرٮ﮴ٮ﮵ر التحرٮ﮵ر مع شعر
سكرٮ﮴ٮ﮵رٮ﮴ه الحسناء األحمر، وهكذا لمدة الٮ﮴﮴ڡل عن ﮲ٮصف ساعة صعد أحدهم إلى

مكتب رٔٮٮ﮵س التحرٮ﮵ر التو﮲ٮىس ال﮲ڡر﮲ٮىس وهو فى ﮴ڡمة ك﮳ٮرٮ﮵أٮه كرٔٮٮ﮵س ﮴ٮحرٮ﮵ر عىل مكت﮳ٮة
الوٮ﮶ٮ﮵ر فى الطا﮳ٮق األعىل.. صعد أحدهم ــــ صح﮲ڡى ﮲ڡر﮲ٮىس شاب ٮ﮵عر﮲ڡىن ﮳حٮ﮵داــــ ٮ﮴﮵ڡول
لرٔٮٮ﮵س التحرٮ﮵ر. أر﮳حوك أن ٮ﮴ه﮳ٮط إلى طا﮳ٮق التحرٮ﮵ر لترى رسامأ مصرٮً﮵ا له طراز ﮲حاص

فى الرسم. 
- اكن است﮴ڡ﮳ٮال رٔٮٮ﮵س التحرٮ﮵ر لى ﮳ٮهذه الطرٮ﮴﮵ڡة ﮲ٮ﮳حاحا ك﮳ٮٮ﮵را لى حٮ﮵ث و﮴ڡعت للعمل
أس﮳ٮوعٮ﮵ا فى ص﮲ڡحة اسمها le semaino vre bahgory ور﮲عم أن الع﮴ڡد اكن أس﮳ٮوعٮ﮵ا
لمدة عام إال أ﮲ٮى ا﮲حتل﮲ڡت كثٮ﮵را حول رسومها السٮ﮵اسٮ﮵ة ولم أستطع التكملة وكنت

﮳ٮدأت أ﮳ٮٮ﮵ع ﮳ٮعض رسومى ٮ﮳الح﮳ٮر وٮ﮳األلوان ﮲ڡاكت﮲ڡٮ﮵ت ﮳ٮذلك. 
- أما ﮴ڡصة رسمى فى ال﮳ٮاص لحسناء ﮴ٮ﮳حلس عن ﮴ڡرب سحر﮴ٮىن ر﮳ٮطة العنق وذٮ﮵ل

الحصان فى الشعر و﮲ڡ﮳حأة ه﮳ٮطت من ال﮳ٮاص فى المحطة الالح﮴ڡة ﮲ڡلم أر﮲ڡع ﮴ڡلمى عن
الور﮴ڡة، وأكملت الرسم من الذاكرة ٮ﮳ال﮲حط الواحد. 

- أما رأٮ﮵ك ٮ﮳أن رسومى فى ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر األولى الم﮳ٮكرة اك﮲ٮت أ﮳حمل فى ال﮲حط ولكىن
أعرف أ﮲ٮها ز﮲حر﮲ڡٮ﮵ة ﮲ڡ﮴ڡد كنت أمىض و﮴ڡتا طوٮ﮵ال فى التن﮲ڡٮ﮵ذ والض﮲عط عىل أطراف ال﮲حط
لٮ﮵ص﮳ٮح له هذه الن﮲عمة الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة أما ال﮲حط الحالى ﮲ڡهو ﮲حاطف سرٮ﮵ع ﮳ٮدون إعادة

ٮ﮵ت﮳ٮع اللح﮲طة ال﮲حاط﮲ڡة. 
- أما ﮲ٮ﮴ڡدك ل﮳ٮٮ﮵اكسو ﮲ڡهو رأٮع و﮴ڡد ٮ﮴ا﮳ٮعت أعماله األ﮲حٮ﮵رة ﮲ڡهى كما ﮴ڡلت انت﮴ڡال ل﮳حسم
المرأة من ال﮳حمال إلى الوحشٮ﮵ة وٮ﮵سمو﮲ٮها هنا ` ﮲ڡول﮳حارٮ﮵ىت` volgarite وأهم لوحة له
سٮ﮵ئه ﮳حدا ولكن الكتب تنشرها ﮳ٮ﮲ڡ﮲حر وهى لوحة امرأة عارٮ﮵ة ﮳ٮتعمل ﮳ٮى ﮳ٮى.. ﮳ٮملح﮴ڡاٮ﮴ه

اكمل ﮳ٮال ﮲ح﮳حل. 



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 49 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

- ال﮲ڡنان الذى رسم العالم كله فى أكثر من ﮲ٮصف ﮴ڡرن له الحق فى ﮲ٮهاٮ﮵ة العمر أن ٮ﮳﮵ٮالغ
وٮ﮵تطرف فى الرسم حىت الت﮲حرٮ﮵ف أل﮲ٮه ٮ﮵عرف ﮴ڡٮ﮵مة ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵عه عىل أٮ﮵ة حال.. وعىل ﮲ڡكرة

أثناء دراسىت لحٮ﮵اٮ﮴ه اكتش﮲ڡت أن اسمه لوٮ﮵س ٮ﮳اٮ﮳لو روٮ﮵ز اسم األب.

﮳ٮ﮴ڡلم : ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى

م﮳حلة ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر 2010-9-28

﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى: رسمت حىت ارٮ﮴وٮ﮵ت ود﮲حلت عالم األدب من النا﮲ڡذة

- اكن عىل أن أسأل عنه رواد الم﮴ڡهى الم﮳حاور لمرسمه، فى وسط ال﮴ڡاهرة، ﮲ڡهو ٮ﮳﮵حلس
﮳ٮٮ﮵نهم فى كثٮ﮵ر من األحٮ﮵ان وٮ﮵حاورهم وٮ﮵ل﮴ڡى ٮ﮳الناكت وال﮴ڡ﮲ڡشات هنا وهناك، ٮ﮵ضحك

ملء ﮴ڡل﮳ٮه، مستعٮ﮵نًا ﮳ٮطا﮴ڡة المرح الىت ٮ﮴مٮ﮵ز ش﮲حصٮ﮵ته. 
- إ﮲ٮه ال﮲ڡنان التشكٮ﮵ىل المصرى ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮵رسم كما ٮ﮲﮵ڡكر، وٮ﮲﮵ڡكر كما

ٮ﮵رسم، وال ٮ﮴﮲ڡار﮴ڡه أدوات الرسم أٮ﮵نما حل. 
- ﮲حط واحد متصل، ٮ﮵ت﮴ڡاطع وٮ﮵دور وٮ﮵لتف، وما هى إال لح﮲طات حىت ﮴ٮ﮲طهر المالمح،
هكذا ٮ﮵رسم ال﮳ٮه﮳حورى، وإلى ﮳حوار الرسم، ال ما﮲ٮع من الكتا﮳ٮة والتعلٮ﮵ق. كلمات ﮴ڡلٮ﮵لة
موحٮ﮵ة ﮴ٮصاحب هذه الرسوم الىت ٮ﮲﮵عزلها ٮ﮳أ﮴ڡالمه السود وٮ﮵حت﮲ڡظ ﮳ٮها، هى أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮاٮ﮴ه
ال﮲حاصة، وما أكثرها فى ﮲حزانته. المئات من األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮات شكلها ٮ﮳الرسم والكتا﮳ٮة ﮴ٮحكى
سٮ﮵رٮ﮴ه منذ اكن ط﮲ڡًال فى ﮴ڡرٮ﮵ته ` ﮳ٮه﮳حورة ` فى صعٮ﮵د مصر، إلى ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل رحالٮ﮴ه ع﮳ٮر

عواصم العالم. 
- ﮴ٮ﮲حرج ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة عام 1955، وعمل رسامًا فى م﮳حلة
` روزالٮ﮵وسف` سنوات عدة ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵سا﮲ڡر إلى ٮ﮳ارٮ﮵س وٮ﮴﮵ڡرر االست﮴ڡرار ﮲ڡٮ﮵ها، و﮴ڡد
التحق هناك ﮳ٮمدرسة ال﮴ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، أ﮴ڡام وشارك فى العشرات من المعارض فى
مصر وٮ﮳لدان م﮲حتل﮲ڡة، ود﮲حلت لوحاٮ﮴ه ﮳حناح الكورسول فى اللو﮲ڡر عام 1990، لتمثل
ال﮳حناح المصرى ﮳ٮدعوة ﮲حاصة من ﮳حمعٮ﮵ة محىب ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة فى ٮ﮳ارٮ﮵س، حٮ﮵ث

حصلت لوحته ` و﮳حه من مصر` عىل المٮ﮵دالٮ﮵ة ال﮲ڡضٮ﮵ة. صدرت له كتب مصورة عدة
﮴ٮحكى سٮ﮵رٮ﮴ه الذاٮ﮴ٮ﮵ة ﮳ٮدأها ﮳ٮكتاب ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس` الذى صدر عام 1997. 

- ٮ﮴﮵ڡول ال﮳ٮه﮳حورى: ` ﮲ڡلتس هو اسم شعىب فى العأٮلة ال﮴ڡ﮳ٮطٮ﮵ة، واكن منتشراً فى
عأٮلىت، لذا سمٮ﮵ت رواٮ﮵ىت األولى` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس`، مشٮ﮵راً إلى ﮲ٮ﮲ڡىس، أما أ﮳ٮطال الرواٮ﮵ة
﮲ڡهم أ﮳ٮى وزو﮳حة أ﮳ٮى وعمى وأ﮴ڡار﮳ٮى. وكتب عن هذه الرواٮ﮵ة وٮ﮳اركها شٮ﮵خ الن﮴ڡاد عىل
الراعى، وكتب أٮ﮵ضًا عنها إدوارد ال﮲حراط وآ﮲حرون. وهذه الرواٮ﮵ة اك﮲ٮت ﮳ٮداٮ﮵ة التحاقى
﮳ٮعالم األدب، ﮳ٮعدها صدرت لى كتب عدة منها: ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮳ارٮ﮵س`، و` ﮳ٮه﮳حر فى

المه﮳حر`، واكن آ﮲حرها ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة شعب `. 
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- و﮳ٮدأت أكتب ﮳ٮعد سن الستٮ﮵ن. لذا دأٮمًا ما أ﮴ڡول إ﮲ٮىن د﮲حلت عالم األدب من النا﮲ڡذة
ولٮ﮵س من ال﮳ٮاب الرٔٮٮ﮵ىس، وارٮ﮴﮳ٮطت كتاٮ﮳ا﮴ٮى ﮳ٮما ٮ﮵سمى ` المشهدٮ﮵ة فى األدب`. ﮲ڡأ﮲ٮا
رسام فى الم﮴ڡام األول، وحٮ﮵ن أصف ش﮲حصًا ما أو مشهداً ﮳ٮعٮ﮵نه ٮ﮵ت﮲حذ هذا الوصف

ط﮳ٮٮ﮵عة ﮲حاصة وممٮ﮵زة. 
- لماذا ل﮳حأت إلى كتا﮳ٮة سٮ﮵ر﮴ٮك الذاٮ﮴ٮ﮵ة؟ ال أدرى، ر﮳ٮما أل﮲ٮىن رسمت كثٮ﮵راً ﮳حداً عن
سٮ﮵ر﮴ٮى، ﮲ڡ﮴ڡد رسمت ما ٮ﮴﮵ڡرب من االلف كراسة عن سٮ﮵ر﮴ٮى وحٮ﮵ا﮴ٮى الش﮲حصٮ﮵ة، كل
كراسة اك﮲ٮت ﮴ٮحوى رسومًا لو﮳حوه أعر﮲ڡها و﮴ڡاٮ﮳لتها فى حٮ﮵ا﮴ٮى، وعادة ما ﮴ٮصاحب هذه
الرسوم ﮳ٮعض التعلٮ﮴﮵ڡات أو الكلمات الموضحة. ل﮴ڡد رسمت حىت ارٮ﮴وٮ﮵ت، أو حىت
الثمالة كما ٮ﮴﮵ڡولون، ﮲ڡأردت أن أل﮳حا إلى أسلوب آ﮲حر ﮲عٮ﮵ر الرسم، لذا ا﮴ٮ﮳حهت إلى

الكتا﮳ٮة... ر﮳ٮما اكن ل﮳حؤٮى إلى الكتا﮳ٮة ﮳ٮس﮳ٮب الوحدة الىت أشعر ﮳ٮها أثناء و﮳حودى فى
ٮ﮳ارٮ﮵س، أو ر﮲ع﮳ٮة مىن فى ﮴ٮس﮳حٮ﮵ل كم الت﮳حارب الىت ﮲حضتها متن﮴ڡًال ﮳ٮٮ﮵ن عواصم العالم،
كل ما أعر﮲ڡه أن ﮲ڡكرة الحكى هذه اك﮲ٮت دأٮمًا ما ٮ﮴راود﮲ٮى، حىت اهتدٮ﮵ت إلى ٮ﮴لك

الحٮ﮵لة ال﮳حمٮ﮵لة وهى الحكى للورق، ﮲ڡل﮲عة التشكٮ﮵ل هى ئش ممتع فى حد ذاٮ﮴ه، ولكن
ٮ﮳﮵ٮدو أ﮲ٮىن لم أكتف ﮳ٮهذه الل﮲عة، واكن عىل أن أل﮳حا إلى الكلمة. وأ﮲ٮا أعت﮳ٮر ﮴ٮ﮳حر﮳ٮىت مع

الكتا﮳ٮة ﮲ٮوعًا من الم﮲عامرة، وهى م﮲عامرة لم تنته حىت الٮ﮵وم. 
- وٮ﮵ضٮ﮵ف: عال﮴ڡىت ٮ﮳الكتا﮳ٮة ﮴ڡدٮ﮵مة، لكنها اك﮲ٮت عال﮴ڡة سماعٮ﮵ة فى ٮ﮳ادئ األمر، ﮲ڡ﮴ڡد

ٮ﮴ر﮳ٮٮ﮵ت فى مؤسسة ` روزالٮ﮵وسف`، وكنت أ﮳حلس ﮳ٮ﮳حوار صالح ع﮳ٮد الص﮳ٮور وأحمد ع﮳ٮد
المعطى ح﮳حازى ور﮳حاء الن﮴ڡاش فى ح﮳حرة واحدة، واكن ٮ﮵د﮲حل علٮ﮵نا سعد الدٮ﮵ن وه﮳ٮة
وع﮳ٮدهلل الطو﮲حى، وكنت أستمع إلى منا﮴ڡشاٮ﮴هم وحواراٮ﮴هم وأٮ﮴علم، ﮲ڡ﮲ڡهمت أشٮ﮵اء
كثٮ﮵رة عن كتا﮳ٮة الرواٮ﮵ة، اكل﮳ٮناء الدرامى والح﮳ٮكة والمو﮲ٮولوغ الدا﮲حىل، و﮲عٮ﮵رها من

األمور المتعل﮴ڡة ٮ﮳الكتا﮳ٮة الروأٮٮ﮵ة. - ا﮲حتز﮲ٮت هذه األشٮ﮵اء فى ذاكر﮴ٮى واستعنت ﮳ٮها ﮳ٮعد
ذلك حٮ﮵ن ﮲ڡكرت فى الكتا﮳ٮة، والكتا﮳ٮة عندى أش﮳ٮهها ٮ﮳المعشو﮴ڡة، أما الرسم ﮲ڡهو الزواج

الرسمى. 
- ل﮴ڡد عملت فى الصحا﮲ڡة ﮴ڡ﮳ٮل أن تت﮲حرج فى ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، ﮲ڡكٮ﮵ف ﮲حضت هذه
الت﮳حر﮳ٮة فى ذلك الو﮴ڡت الم﮳ٮكر. ﮲حصوصًا أ﮲ٮك التح﮴ڡت ﮳ٮواحدة من أ﮳ٮرز المدارس
الصحا﮲ڡٮ﮵ة المصرٮ﮵ة فى ذلك الو﮴ڡت، وهى مؤسسة ` روز الٮ﮵وسف ` والىت ٮ﮴﮳ٮنت

وأ﮲حر﮳حت الكثٮ﮵ر من الم﮳ٮدعٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن فى م﮳حالى الكتا﮳ٮة والرسم ﮲ڡترة ال﮲حمسٮ﮵نات
والستٮ﮵نات من ال﮴ڡرن الماىض؟ 

- ﮴ڡ﮳ٮل التحاقى ٮ﮳ــــ` روزالٮ﮵وسف` ﮳ٮعام ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮًا ﮴ڡامت ٮ﮶ورة ٮ﮵ولٮ﮵و. طلب مىن إحسان ع﮳ٮد
ال﮴ڡدوس أن أرسم أعضاء م﮳حلس ﮴ڡٮ﮵ادة الثورة ﮲ڡرسمتهم ﮳حمٮ﮵عًا ومن ضمنهم ﮳حمال

ع﮳ٮد الناصر الذى رسمته ٮ﮳أ﮲ٮف ك﮳ٮٮ﮵ر من أول الص﮲ڡحة إلى آ﮲حرها. 
- ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮه﮳حورى : عملت فى الصحا﮲ڡة من طرٮ﮵ق أحد األصد﮴ڡاء من أوأٮل المت﮲حر﮳حٮ﮵ن
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فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮳﮵ٮة، واكن حٮ﮵نها مسؤوًال عن ﮴ٮطوٮ﮵ر مؤسسة روزالٮ﮵وسف ` واسمه
أ﮳ٮو العٮ﮵نٮ﮵ن . 

- وأذكر أ﮲ٮه ﮴ڡ﮳ٮل التحاقى ٮ﮳ـــــ` روزالٮ﮵وسف ` ﮳ٮعام ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮًا ﮴ڡامت ٮ﮶ورة ٮ﮵ولٮ﮵و، وحدث أن
طلب مىن إحسان ع﮳ٮد ال﮴ڡدوس أن أرسم أعضاء م﮳حلس ﮴ڡٮ﮵ادة الثورة، ﮲ڡرسمتهم

﮳حمٮ﮵عًا ومن ضمنهم ﮳حمال ع﮳ٮد الناصر الذى رسمته ٮ﮳أ﮲ٮف ك﮳ٮٮ﮵ر من أول الص﮲ڡحة إلى
آ﮲حرها ، ولوال ستر هللا لكنت ﮴ڡد اعت﮴ڡلت، ﮲ڡ﮲ڡى ذلك الو﮴ڡت طاولت االعت﮴ڡاالت الكثٮ﮵ر
من الكتاب والرسامٮ﮵ن، و﮳ٮ﮲حاصة الٮ﮵سارٮ﮵ٮ﮵ن، وكنت أ﮲ٮا محسوٮ﮳ًا علٮ﮵هم، ولكن لحسن
ح﮲طى لم ٮ﮵تم ال﮴ڡ﮳ٮض عىل، وأحمد هللا أن هذا اآلمر لم ٮ﮵حدث وإال كنت انتهٮ﮵ت، ﮲ڡ﮴ڡد

كنت حٮ﮵نها هشًا ضعٮ﮵ف ال﮳ٮنٮ﮵ة، ولم أكن سأ﮴ٮحمل الح﮳ٮس أ﮳ٮدًا. 
- وفى `روزالٮ﮵وسف ` است﮲ڡدت من ممارسىت الرسم فى شكل ٮ﮵ومى، ﮲ڡ﮴ڡد أعطا﮲ٮى

إحسان ع﮳ٮد ال﮴ڡدوس ص﮲ڡحتٮ﮵ن ﮴ٮحت عنوان ` أ﮲ح﮳ٮارهم عىل و﮳حوههم `، ﮲ڡكنت أرسم
ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه للش﮲حص المو﮳حود فى ال﮲ح﮳ٮر، واك﮲ٮت الص﮲ڡحتان ﮴ٮضمان عىل األ﮴ڡل عشرة
أ﮲ح﮳ٮار وعشرة ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات، ولمع هذا ال﮳ٮاب واستمر حىت ﮳ٮعد س﮲ڡرى إلى ﮲ڡر﮲ٮسا، ولكن

﮳ٮ﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن أ﮲حرٮ﮵ن. 
- فى منتصف الس﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ات، سا﮲ڡر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى إلى ٮ﮳ارٮ﮵س إل﮴ڡامة معرض له،

وهناك أ﮴ٮ﮲حذ ﮴ڡراراً ٮ﮳ال﮳ٮ﮴ڡاء لٮ﮲﮵حط ﮲ڡصًال ﮳حدٮ﮵داً من ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته. ﮲ڡ﮴ڡد مثلت ٮ﮳ارٮ﮵س إحدى أهم
المحطات فى حٮ﮵اٮ﮴ه، واكن لها ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵رها الواضح فى ﮲ڡنه وإ﮳ٮداعه فى ما ﮳ٮعد. 

- ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮه﮳حورى: س﮲ڡرى إلى ٮ﮳ارٮ﮵س اكن ﮳ٮمثا﮳ٮة الوالدة من ﮳حدٮ﮵د ٮ﮳النس﮳ٮة إلى، ﮲ڡ﮴ڡد
ش﮳ٮعت من العطاء للصحا﮲ڡة، حىت كدت أ﮲ٮىس ال﮲ڡنان صاحب اللوحات، وأردت أن

أعود إلى اللوحة مرة أ﮲حرى. و﮴ڡد سا﮲ڡرت فى ال﮳ٮداٮ﮵ة إل﮴ڡامة معرض هناك ﮴ٮحت عنوان
` أوالد الحارة ` وعرض فى لندن أوًال ٮ﮶م انت﮴ڡل إلى ٮ﮳ارٮ﮵س، وهناك ﮴ڡررت ال﮳ٮ﮴ڡاء ل﮳ٮعض
الو﮴ڡت، وصرت كلما أ﮳ٮٮ﮵ع لوحة أمدد إ﮴ڡامىت حىت طال ﮳ٮى األمر سنوات. وفى ٮ﮳ارٮ﮵س
عدت إلى ال﮴ڡراءة والمشاهدة من ﮳حدٮ﮵د، و﮴ٮضاءلت مساحة الصحا﮲ڡة من أولوٮ﮵ة
اهتماما﮴ٮى، وكنت حٮ﮵ن ٮ﮵ضٮ﮵ق ﮳ٮى الحال أل﮳حأ إلى أحد األصد﮴ڡاء الذى اكن ٮ﮵عٮ﮵ش

هناك فى ذلك الو﮴ڡت وهو الصدٮ﮵ق أ﮲ٮور ع﮳ٮد الملك، واكن أحد الٮ﮵سارٮ﮵ٮ﮵ن اللذٮ﮵ن ﮲ڡروا
من المالح﮴ڡات األمنٮ﮵ة فى عهد ع﮳ٮد الناصر. ومن طرٮ﮴﮵ڡه ٮ﮴عر﮲ڡت إلى رٔٮٮ﮵س ﮴ٮحرٮ﮵ر
م﮳حلة اك﮲ٮت ﮴ٮصدر هناك ٮ﮳الل﮲عة ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة واسمها ` أ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡٮ﮵ا الشا﮳ٮة `، إذ عملت ﮳ٮها

ل﮲ڡترة ، واك﮲ٮت لى ص﮲ڡحتان م﮲حصصتان لرسومى، وعىل ر﮲عم ضآلة الم﮳ٮلغ الذى كنت
أ﮴ٮحصل علٮ﮵ه منها، إال أ﮲ٮىن كنت حٮ﮵نها فى حا﮳حة إلى هذا العمل كى أستمر. 

- ﮴ڡ﮳ٮل ﮲حمس سنوات صدر لل﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى كتاب ﮴ٮحت عنوان ` الرسوم
الممنوعة `، وهو كتاب ٮ﮵حوى عدداً من الرسوم الىت أ﮲ٮ﮳حزها ﮳ٮعد ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵ع أ﮲ٮور السادات
إٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ة اكمب دٮ﮲﮵ڡٮ﮵د، وهى رسوم لم تنشر فى مصر و﮴ٮم ﮲ٮشرها فى عدد من الم﮳حالت



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 52 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

الىت اك﮲ٮت ﮴ٮصدر فى ٮ﮳ارٮ﮵س أوا﮲حر الس﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ات. ﮲عٮ﮵ر أن صدور هذا الكتاب صاح﮳ٮته
ض﮳حة إعالمٮ﮵ة وه﮳حوم عىل ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى،ال ٮ﮵س﮳ٮب ٮ﮴لك الرسوم، ﮳ٮل لس﮳ٮب

﮳ٮعٮ﮵د ٮ﮴ماماً، ٮ﮵تعلق ﮳ٮما أورده ﮲ڡٮ﮵ه عن الم﮳ٮدع الراحل صالح ﮳حاهٮ﮵ن. 
- ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮه﮳حورى: ٮ﮴لك الض﮳حة اك﮲ٮت م﮲ڡا﮳حأة ٮ﮳النس﮳ٮة إلى لم أكن أٮ﮴و﮴ڡعها، ﮲ڡما أوردٮ﮴ه
فى الكتاب لم ٮ﮵كن حكمًا عىل صالح ﮳حاهٮ﮵ن ﮳ٮل اكن سرداً لو﮴ڡأٮع عاصرٮ﮴ها، وأعت﮴ڡد أ﮲ٮها
ال ٮ﮴﮴ڡلل من شأ﮲ٮه مطل﮴ڡًا ﮲ڡصالح ﮳حاهٮ﮵ن ﮲ڡنان وم﮳ٮدع وشاعر ع﮳ٮ﮴ڡرى ال﮳حدال فى ذلك،

كل ما فى األمر أ﮲ٮىن ذكرت عال﮴ڡته ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر وكٮ﮵ف اكن فى ﮳ٮداٮ﮵اٮ﮴ه ٮ﮵تعلم من
المحٮ﮵طٮ﮵ن ﮳ٮه وأ﮲ٮا منهم، وهذه ح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة، وهناك وا﮴ڡعة أ﮲حرى ر﮳ٮما هى الىت أ﮲عض﮳ٮت
الناس، وهى ما ذكرٮ﮴ه عن ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵ده رسومًا ﮲عرٮ﮳﮵ٮة، وهو أمر شاركت ﮲ڡٮ﮵ه أ﮲ٮا أٮ﮵ضاً، ﮲ڡ﮴ڡد
حدث أن ذه﮳ٮت إلى ألما﮲ٮٮ﮵ا ﮳ٮدعوة من التل﮲ڡزٮ﮵ون األلما﮲ٮى لتصوٮ﮵ر حل﮴ڡة عن ﮲ڡنا﮲ٮى
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر حول العالم، واك﮲ٮت هذه أولى رحال﮴ٮى إلى ﮲حارج مصر وطلب مىن رٔٮٮ﮵س

التحرٮ﮵ر حٮ﮵نها ` حسن ﮲ڡؤاد` أن اشترى له كتاٮ﮳ًا ألما﮲ٮٮً﮵ا من هناك ﮳ٮعنوان ` ألف ﮲ٮكتة `
﮲ڡأحضرت الكتاب معى. وطلب منا أ﮲ٮا وصالح ﮳حاهٮ﮵ن وم﮳حموعة الرسامٮ﮵ن فى ` روز
الٮ﮵وسف ` ٮ﮴مصٮ﮵ر النكت المو﮳حودة فى الكتاب الذى أحضرٮ﮴ه من أ﮳حل ﮲ٮشرها فى

م﮳حلة ` ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر`، ﮲ڡحكٮ﮵ت هذه ال﮴ڡصة فى كتاب رسوم ممنوعة، ذاكراً أن صالح
﮳حاهٮ﮵ن ﮳ٮدأ ﮲حطواٮ﮴ه فى عالم الرسم ﮳ٮن﮴ڡل الرسوم األ﮳حن﮳ٮٮ﮵ة، وذكرت ما اكن ٮ﮵حدث من

أ﮲ٮه اكن ٮ﮵تا﮳ٮع رسومى وٮ﮵ن﮴ڡل منها ٮ﮳الض﮳ٮط، وٮ﮳أسلوب ضعٮ﮵ف فى ﮳حرٮ﮵دة اسمها `
ال﮴ڡاهرة `، ولكن أل﮲ٮه اكن ٮ﮵تمتع ٮ﮳الذاكء، أو ﮴ڡل اكن ع﮳ٮ﮴ڡرٮً﮵ا. ﮲ڡ﮴ڡد ٮ﮴﮴ڡدم ﮳ٮ﮲حطوات واسعة
حىت ﮴ٮ﮲حطا﮲ٮى، ﮲ڡهو اكن ٮ﮵تمٮ﮵ز عىن ﮳ٮ﮲عزارة األ﮲ڡاكر، وكنت أٮ﮴مٮ﮵ز عنه فى الرسم. ل﮴ڡد
﮳حلس صالح ﮳حاهٮ﮵ن أمامى ٮ﮶ما﮲ٮى سنوات اكملة، كل منا له مكت﮳ٮه وطاولة الرسم

ال﮲حاصة ﮳ٮه، ﮲ڡكنت أ﮲ٮا أ﮳ٮحث عن ال﮲ڡكرة المناس﮳ٮة من الص﮳ٮاح حىت ال﮲طهٮ﮵رة، أما هو،
﮲ڡاكن ٮ﮵ستحضر ال﮲ڡكرة ﮳ٮعد د﮴ڡأٮق من ﮳حلوسه عىل الطاولة ، لكن ٮ﮵ست﮲عرق و﮴ڡتًا طوٮً﮵ال
فى رسمها. ﮲ڡ﮴ڡد كنت مهتمًا ٮ﮳الرسم، وهو اكن مهتمًا ﮳ٮوضع أ﮲ڡاكر إلضحاك الناس،

واألمر فى م﮳حملة الٮ﮵تعدى و﮳حهة ﮲ٮ﮲طرى ﮲ڡٮ﮵ه كرسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر لٮ﮵س إال. 
- ﮳ٮٮ﮵ن الصور ال﮲ڡوٮ﮴و﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة الىت ٮ﮵حت﮲ڡظ ﮳ٮها ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى، ٮ﮶مة صورة ك﮳ٮٮ﮵رة ﮴ٮ﮳حمعه
مع عدد من رسامى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر األ﮳حا﮲ٮب، اكن حرٮ﮵صًا عىل أن ٮ﮵رٮ﮵ىن إٮ﮵اها، و﮴ڡد الت﮴ڡطت
هذه الصور لمناس﮳ٮة أحد المعارض الىت شارك ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮدعوة من هٮ﮵ئة األمم المتحدة ،
حٮ﮵ث تن﮴ڡل هذا المعرض ﮳ٮٮ﮵ن عواصم عدة حول العالم. األمر ٮ﮳﮵ٮدو ﮳ٮسٮ﮵طاً، لوال أن
واحدة من هذة المحطات الىت ٮ﮴و﮴ڡف ﮲ڡٮ﮵ها ذلك المعرض اك﮲ٮت فى إحدى المدن
اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة، وهو األمر الذى أٮ﮶ار ضده عاص﮲ڡة من اله﮳حوم واالسته﮳حان دا﮲حل مصر،
﮲ڡ﮴ڡد اعت﮳ٮر األمر ﮲ٮوعًا من التط﮳ٮٮ﮵ع، ووصل الحال إلى حد التلوٮ﮵ح ﮳ٮ﮲ڡصله من ﮲ٮ﮴ڡا﮳ٮة

التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن المصرٮ﮵ة. سألته عن مال﮳ٮسات هذا المعرض، ﮲ڡرد ﮴ڡأٮًال: هو معرض ﮲ٮ﮲طمته
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هٮ﮵ئة األمم المتحدة لم﮳حموعة من رسامى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر من م﮲حتلف دول العالم، وعرض
فى روما و﮳حنٮ﮵ف و﮳ٮروكسل وٮ﮳ارٮ﮵س، واكن علٮ﮵نا أن ﮲ٮ﮲حتتم ال﮳حولة ﮳ٮعرضه فى مدٮ﮵نة رام
هللا، ﮳ٮعدها د﮲حلنا إلى إسرأٮٮ﮵ل حٮ﮵ث عرضت األعمال دا﮲حل متحف ص﮲عٮ﮵ر فى إحدى
ال﮳ٮلدات هناك. ﮲ڡانتهزٮ﮴ها ﮲ڡرصة لله﮳حوم عىل رؤساء وحاكم إسرأٮٮ﮵ل والذٮ﮵ن رسمتهم
فى أوضاع هزٮ﮵لة، واعت﮳ٮرت حٮ﮵نها أ﮲ٮىن انتصرت عىل العدو من دون سالح وفى ع﮴ڡر

داره، ولم ٮ﮵كن ٮ﮵دور فى ذهىن أ﮳ٮداً كل هذا الض﮳حٮ﮵ج الذى حدث حٮ﮵نها. 
- ماذا لو دعٮ﮵ت إل﮴ڡامة معرض ﮲حاص فى إسرأٮٮ﮵ل، هل ٮ﮴﮴ڡ﮳ٮل؟ 

- أ﮲ٮا لٮ﮵ست لى عال﮴ڡة مع اسرأٮٮ﮵ل. وأر﮲ڡض ذلك ٮ﮴ماماً، ﮲ڡالمعرض الذى أ﮴ڡٮ﮵م اكن ﮳ٮدعوة
من هٮ﮵ئة األمم المتحدة، ولم ٮ﮵كن هناك د﮲حل ألحد من دا﮲حل إسرأٮٮ﮵ل ﮳ٮه، ولم ٮ﮵لمس

أى منهم ال﮳ٮاس﮳ٮور ال﮲حاص ﮳ٮى، و﮴ڡد اكن األمر م﮳حرد مرور ﮲ڡ﮴ڡط، ﮳ٮعدها عدت أ﮲ٮا
وم﮳حموعة ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ٮ﮵ن إلى ﮲ڡر﮲ٮسا، ولم أ﮴ڡم ﮳ٮزٮ﮵ارة أى معالم هناك. المعلم

الوحٮ﮵د الذى زر﮲ٮاه فى طرٮ﮴﮵ڡنا اكن ضرٮ﮵ح الرٔٮٮ﮵س الراحل ٮ﮵اسر عر﮲ڡات. 
- ﮴ڡ﮳ٮل ا﮲ٮصرا﮲ڡنا، لم ٮ﮵نس ال﮳ٮه﮳حورى أن ٮ﮵رٮ﮵ىن ﮳ٮعض أعماله الىت لم ٮ﮵تسن لى رؤٮ﮵تها،
واك﮲ٮت من ﮳ٮٮ﮵نها لوحة ﮳ٮعنوان ` أم الشهٮ﮵د`. وهى لوحة ك﮳ٮٮ﮵رة ذات ألوان ﮴ڡاٮ﮴مة رسم
﮲ڡٮ﮵ها ﮲حالته وهى ٮ﮴رٮ﮴دى السواد حز﮲ٮًا عىل ا﮳ٮنها الذى استشهد فى حرب 1973. ﮳ٮعدها
لملمت أشٮ﮵أٮى وا﮲ٮصر﮲ڡنا من المرسم حٮ﮵ث دعا﮲ٮى لل﮳حلوس معه ﮴ڡلٮً﮵ال فى الم﮴ڡهى

الم﮳حاور، ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵تركىن وٮ﮵نطلق فى رحلته الىت ال تنتهى ع﮳ٮر شوارع ال﮴ڡاهرة.

﮳ٮ﮴ڡلم : ٮ﮵اسر سلطان

﮳حرٮ﮵دة الحٮ﮵اه 2011-1-4

ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵حٮ﮵ك ﮲ٮسٮ﮵ج الوحدة الوطنٮ﮵ة للمصرٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮳األلوان السا﮲حنة

- ع﮳ٮر30 لوحة زٮ﮵تٮ﮵ة ٮ﮴دمج التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر والكوالج 
- ٮ﮵حتضن ﮲عالٮ﮵رى المسار لل﮲ڡن المعاصر ٮ﮳الزمالك معرضًا ﮳ٮعنوان ` ال﮳ٮه﮳حورى `، الذى
ٮ﮵ضم أحدث إ﮳ٮداعات ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى 2010-2011، والذى ٮ﮵ستمر حىت

31 مارس ( أذار) الحالى. وع﮳ٮر 30 لوحة ﮴ٮصوٮ﮵ر زٮ﮵ىت ٮ﮴زٮ﮵نت ٮ﮳األلوان الم﮳ٮه﮳حة
والصار﮲حة ٮ﮳المصرٮ﮵ة، ومنها األحمر واألص﮲ڡر واأل﮲حضر،ٮ﮴دا﮲حلت ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات الكوالج
والتصوٮ﮵ر وم﮳ٮال﮲عات الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رـــ ٮ﮵صور ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ٮ﮳ٮض الحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة المصرٮ﮵ة وأهم

المناس﮳ٮات والرموز المصرٮ﮵ة األصٮ﮵لة الىت من ﮲حاللها ٮ﮵ؤكد ﮴ڡوة الوحدة الوطنٮ﮵ة
للمصرٮ﮵ٮ﮵ن. 

- وٮ﮴﮵ڡول ولٮ﮵د ع﮳ٮد ال﮲حالق، المسؤول عن ﮲عالٮ﮵رى المسار لــ` الشرق األوسط`. إن
ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮴﮵ڡدم ٮ﮳المعرض الكثٮ﮵ر من اللوحات الىت ﮴ٮصور ال﮳حوامع
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والمصلٮ﮵ن، وصالة ال﮳حمعة، وموأٮد إ﮲ڡطار رمضان، ولٮ﮵لة العٮ﮵د، وحى الحسٮ﮵ن ور﮴ڡصة
المولوٮ﮵ة الصو﮲ڡٮ﮵ة والحارة المصرٮ﮵ة، فى إشارة منه إلى التآ﮲حى ﮳ٮٮ﮵ن المسلمٮ﮵ن

والمسٮ﮵حٮ﮵ٮ﮵ن، هذا ﮲ڡضال عن ﮴ٮ﮳حسٮ﮵ده ل﮳ٮأٮع ال﮲ح﮳ٮز وأ﮳حواء الحارة الشع﮳ٮٮ﮵ة ﮳ٮكل مالمحها
ال﮲ڡلكلورٮ﮵ة ال﮲ڡرٮ﮵دة. 

- وٮ﮳﮵حذ﮳ٮك المعرض ﮳ٮم﮳حموعة ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات أل﮳ٮرز الش﮲حصٮ﮵ات المصرٮ﮵ة فى م﮲حتلف
الم﮳حاالت، ومنها لوحات لكوكب الشرق أم كلثوم، ال﮴ڡص﮳ٮ﮳حى، وال﮲ڡنان الراحل حسٮ﮵ن

﮳ٮٮ﮵اكر، و﮲عٮ﮵رهم. 
- وحول أعماله، ٮ﮴﮵ڡول ال﮳ٮه﮳حورى:` أ﮳ٮتعد عن اللوحة ال﮳حدٮ﮵دة عدة أمتار ﮲ڡأستمتع
ٮ﮳ال﮳ٮعد األول إلى الثا﮲ٮى ﮲ڡالثالث حىت الرا﮳ٮع، أعود الٮ﮵وم التالى مضٮ﮲﮵ڡا للهارمو﮲ٮى

ألص﮳ٮح المتل﮴ڡى الوحٮ﮵د، وأ﮲ٮدهش كأ﮲ٮى ﮲ٮسٮ﮵ت، وأ﮴ڡول من الذى رسمها ولو﮲ٮها، أص﮳ٮح
أ﮲ٮا م﮳ٮدعها المت﮲ڡرج األول وأص﮳ٮح من أعماقى..﮳ٮرا﮲ڡو... ل﮴ڡد ﮲ڡعلتها.. ﮲ڡعندما ٮ﮵لمس

لسان ال﮲ڡرشاة سطح ﮴ڡماش اللوحة ﮴ٮطر﮴ڡع ﮴ڡ﮳ٮله، وعندما ﮴ٮضٮ﮵ف إلى ال﮲حط اللون ٮ﮴ز﮲عرد
ال﮳ٮالتة`.

﮳ٮ﮴ڡلم : دالٮ﮵ا عاصم

﮳حرٮ﮵دة الشرق االوسط : 2011-3-12

﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى : أ﮲ٮا من أ﮲ٮصار ﮲ٮ﮲طرٮ﮵ة المؤامرة.. فى ال﮲ڡن

- ٮ﮵عت﮳ٮر أن التشكٮ﮵ل العر﮳ٮى مش﮲عول ﮳ٮ﮳حمالٮ﮵ة الصورة وال ٮ﮵عىل ﮴ڡٮ﮵مة االكتشاف. 
- رٮ﮵شة ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة الذعة و﮲عاض﮳ٮة أحٮ﮵ا﮲ٮًا. ومشحو﮲ٮة ٮ﮳ال﮲ڡرح

والمسرات مع﮲طم األحٮ﮵ان. وهذا ر﮳ٮما ٮ﮲﮵ڡسر ﮳حنوحه للس﮲حرٮ﮵ة من ذاٮ﮴ه فى أحٮ﮵ان كثٮ﮵رة،
﮲حصوصًا عندما ٮ﮴عز علٮ﮵ة المادة الىت ﮴ٮ﮳حر رٮ﮵شتة ﮳حراً إلى رحاب ال﮲ڡكرة ال﮳حدٮ﮵دة أو
ال﮲ڡكرة ال﮲حال﮴ڡة. وهذا ما أهله لل﮲ڡوز ﮳ٮ﮳حأٮزة الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر العالمٮ﮵ة عامى 1985ـــــ

1987فى روما حسب ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ره. وهو رٔٮٮ﮵س ﮳حماعى رسامى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى العالم ﮳ٮترشٮ﮵ح
من هٮ﮵ئة األمم المتحدة ﮲حالل ﮲ڡترة كوفى عنان. 

- ٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡنان ﮳ٮه﮳حورى فى حدٮ﮵ث ﮲حاص لــ`اال﮴ٮحاد`: أ﮲ٮه ﮳ٮدأ حٮ﮵اٮ﮴ه ٮ﮳الس﮲حرٮ﮵ة ` ألن
الناس اك﮲ٮوا ٮ﮵صادرون حرٮ﮵ىت فى التع﮳ٮٮ﮵ر والكالم، وكنت أس﮲حر من األحٮ﮵اء والكٮ﮵مٮ﮵اء،
(أى من األهل واألصد﮴ڡاء ومادة الكٮ﮵مٮ﮵اء فى المدرسة) وعندما د﮲حلت كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون

ال﮳حمٮ﮵لة ﮳ٮ﮲حمسٮ﮵نٮ﮵ات ال﮴ڡرن الماىض، الت﮴ڡٮ﮵ت ٮ﮳ال﮲ڡنان الشهٮ﮵ر حسٮ﮵ن ﮳ٮاكر، حٮ﮵نها ﮳ٮدأت
أعرف الرسم ك﮲ڡن و﮴ٮشكٮ﮵ل. ﮲ڡ﮳ٮدأت أرسم ر﮲ڡىض للدراسة ومدرسٮ﮵ها ومناه﮳حها

التل﮴ڡٮ﮵نٮ﮵ة ال﮲ع﮳ٮٮ﮵ة، ﮲ڡتطورت الحاكٮ﮵ة حىت صارت الش﮲ح﮳ٮطة ٮ﮴وزع فى ` روزالٮ﮵وسف`.
و﮳ٮعدها ﮳ٮدأت مرحلة ﮴ٮشا﮳ٮك ال﮲حطوط، ﮳ٮما ٮ﮵سمى اآلن فى ` األهرام` زاوٮ﮵ة ال﮲حط
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الواحد، أى ال أر﮲ڡع ٮ﮵دى عن الور﮴ڡة حىت تنتهى الرسمة، ﮲ڡأعود إلى ال﮲حط األول الذى
ا﮲ٮطل﮴ڡت منه لتأكٮ﮵د رؤٮ﮵ىت األول `. 

- وٮ﮵عت﮳ٮر ال﮲ڡنان ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى فى الو﮴ڡت الراهن واحداً من أهم ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن المنتمٮ﮵ن
لمشروع ال﮲حط الواحد، الذى ٮ﮳﮵ٮدأ ﮳ٮه لوحته من ﮲ٮ﮴ڡطة واحدة وٮ﮵نتهى منها دون أن
ٮ﮵ر﮲ڡع سن ال﮴ڡلم عن الورق. ﮲ڡال﮲حط عنده `واحد ومتصل فى ﮲ح﮲ڡة وحٮ﮵وٮ﮵ة ورشا﮴ڡة، ٮ﮶م
ٮ﮵ت﮳حه لل﮳ٮالٮ﮵ته اللو﮲ٮٮ﮵ة لتساعد فى ٮ﮴عمٮ﮵ق اإلحساس ٮ﮳المعىن والمضمون ` الذى ٮ﮵ر﮲عب

فى ٮ﮴وصٮ﮵له للمتل﮴ڡى. 
- كذلك الحال ٮ﮳النس﮳ٮة لرٮ﮵شتة التشكٮ﮵لٮ﮵ة. ﮲ڡهو من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الذٮ﮵ن ال ٮ﮴﮵ڡر لهم ﮴ڡرار

ٮ﮳المعىن ال﮲ڡىن، أل﮲ٮه مه﮳حوس ٮ﮳الم﮲عامرة والت﮳حرٮ﮵ب أو التمرد عىل كل األشاكل ال﮲ڡنٮ﮵ة
السأٮدة ، أل﮲ٮه ٮ﮵عت﮴ڡد أن المشهد التشكٮ﮵ىل العر﮳ٮى الراهن ٮ﮵عا﮲ٮى من اال﮲عتراب

واالستالب، ﮳ٮس﮳ٮب و﮴ڡوعه ﮴ٮحت سطوة إشاكلٮ﮵تٮ﮵ن، لم ٮ﮵ت﮲حلص منهما حىت اللح﮲طة
الراهنة : 

- اإلشاكلٮ﮵ة األولى هى التأٮ﮶ر ٮ﮳ال﮲عرب، و﮲حصوصًا ل﮳حهة ٮ﮴درٮ﮵س ال﮲ڡن و﮲ڡق المنه﮳حٮ﮵ات
واألدوات ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة ٮ﮳المعاهد والكلٮ﮵ات العر﮳ٮٮ﮵ة عموماً، أل﮲ٮه الٮ﮴و﮳حد مناهج وال مدارس

عر﮳ٮٮ﮵ة. 
-واإلشاكلٮ﮵ة الثا﮲ٮٮ﮵ة هى مسألة صناعة اللوحة ٮ﮳المعىن الحرفى. ` أى أننا ﮲ٮرسم و﮲ٮحن
مش﮲عولٮ﮵ن ﮳ٮ﮲ڡكرة ﮳حمالٮ﮵ات الصورة ولٮ﮵س إعالء ﮴ڡٮ﮵مة الم﮲عامرة واالكتشاف أو ال﮲ڡتح

ال﮳حدٮ﮵د واالستشراف للمست﮴ڡ﮳ٮل`؟. 
- و﮲ڡٮ﮵ما ٮ﮵تعلق ﮳ٮ﮲حصوصٮ﮵ة المن﮳حز التشكٮ﮵ىل العر﮳ٮى فى الو﮴ڡت الراهن، وما إذا اك﮲ٮت له
﮲حصوصٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮴مٮ﮵زه عن ﮲عٮ﮵ره من ال﮲ڡنون؟ ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮه﮳حورى:` أ﮲ٮا من الناس المؤمنٮ﮵ن
﮳ٮن﮲طرٮ﮵ة المؤامرة حىت ٮ﮳ال﮲ڡن. ﮲ٮحن ﮲ٮمارس ال﮲عواٮ﮵ة لٮ﮵س من ﮲حالل الحدٮ﮴﮵ڡة اللو﮲ٮٮ﮵ة،

وإ﮲ٮما من ﮲حالل الشكل الم﮴ڡلوب أو المؤطر ال﮲ڡارغ من المضمون`. وٮ﮵عت﮴ڡد أن مع﮲طم
المنتج ال﮲ڡىن العر﮳ٮى ٮ﮴﮵ڡوم عىل ` ﮲ڡكرة التل﮴ڡأٮى ﮳ٮحث ﮴ٮط﮲ڡو الرموز الدالة عىل الُهوٮ﮵ة
عىل سطح اللوحة، ولكن الٮ﮵و﮳حد ﮲ڡٮ﮵ها المن﮲طور العمٮ﮵ق، أو ال﮳ٮعد الثالث، الذى ٮ﮵ن﮲طم
عال﮴ڡة األشٮ﮵اء من ﮲ٮاحٮ﮵ة ال﮴ڡرب وال﮳ٮعد، وال﮲ڡنان العر﮳ٮى والشرقى عموما ٮ﮵سعى وٮ﮴﮵ڡارب
هذه المسألة لكنه لم ٮ﮵ت﮴ڡن حىت اللح﮲طة من ح﮲ڡر الُهوٮ﮵ة أو ال﮲حصوصٮ﮵ة فى ال﮳ٮعد

الثالث`. 
-وعن الحوا﮲ڡز الىت ٮ﮴دعوه للرسم؟ ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮه﮳حورى ` إن اللوحة كما ال﮲ڡر﮴ڡة الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة
أو األوركسترا ﮲ڡهى ٮ﮴دعوك إلى الحب إلى ال﮳حمال إلى الوطن، ﮲ڡهى اكلش﮲حص الذى
ٮ﮵كون أسرة، ﮴ٮ﮳حده دأٮمًا مشدود إلٮ﮵ها. لذلك ٮ﮵تعٮ﮵ن عىل ال﮲ڡنان أن ٮ﮴﮵ڡف إلى ﮳حا﮲ٮب
شع﮳ٮه ووطنه سواء ٮ﮳الكلمات أو األلوان الىت ﮲ٮسمٮ﮵ها ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل. أما ﮳ٮ﮲حصوص

الحوا﮲ڡز ﮲ڡالنماذج كثٮ﮵رة ٮ﮳الحٮ﮵اة الىت ﮴ٮ﮳حذ﮳ٮىن إلى ﮲ڡن الرسم مثل الموسٮ﮴﮵ڡى، وٮ﮳األ﮲حص
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الماٮ﮵سترو، الذى ٮ﮴﮵ڡود عشرات الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮴﮵ڡودهم وٮ﮵و﮳حههم لٮ﮲﮵حرج ﮳ٮن﮲عم مت﮳حا﮲ٮس
ٮ﮵سحر األل﮳ٮاب وٮ﮵حٮ﮵ر الع﮴ڡول. إ﮲ٮها ل﮲عة ﮳حمٮ﮵لة، أمضٮ﮵ت عمرى وأ﮲ٮا أٮ﮴علم هذه الل﮲عة
التشكٮ﮵لٮ﮵ة. لل﮴ڡٮ﮵ام ﮳ٮدورى إلسعاد اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة واكتشاف ال﮲حٮ﮵ر والشر وال﮳حهل والنور

ورسالة حب الناس والسالم.

﮳ٮ﮴ڡلم : محمد وردى (د﮳ٮى)

﮳حرٮ﮵دة اال﮴ٮحاد 2014-8-8

ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵ضم ﮲ڡنه إلى كوكب الشرق

-` ﮲حٮ﮵ط سحرى` ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة طموحة ٮ﮵ن﮴ڡصها التواصل. 
- عندما ﮴ٮستعد لمشاهدة ﮲ڡٮ﮵لم عن أم كلثوم ستنت﮲طر فى الدر﮳حة األولى سماع أ﮲عا﮲ٮٮ﮵ها،
إضا﮲ڡة إلى مادة حاكٔٮٮ﮵ة متنوعة . أما إذا اكن ال﮲ڡٮ﮵لم ٮ﮵ضم طر﮲ڡًا آ﮲حر اكل﮲ڡنان التشكٮ﮵ىل
المعروف ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى، ﮲ڡٮ﮵كون من الط﮳ٮٮ﮵عى أن ٮ﮵تو﮴ڡع المشاهد موا﮴ڡف وحاكٮ﮵ات
ستأ﮴ٮى عىل لسان ال﮳ٮه﮳حورى، مرٮ﮴﮳ٮطة فى شكل م﮳ٮاشر ٮ﮳أم كلثوم. وٮ﮴زداد التو﮴ڡعات حٮ﮵ن
ٮ﮳﮵ٮدأ ﮲ڡٮ﮵لم ` ﮲حٮ﮵ط سحرى` لم﮲حر﮳حه حسام ﮲ٮور الدٮ﮵ن ﮳ٮ﮲ڡ﮴ڡرة كت﮳ٮها ال﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮ﮲حطه،
لتأ﮴ٮى كصورة دون صوت مسموع ﮳حاء ﮲ڡٮ﮵ها ` أم كلثوم تنادى مصر ﮳ٮصوٮ﮴ها، وأ﮲ٮا كمان
ٮ﮳أ﮲ٮادى مصر ﮳ٮرسومى عنها ، احنا االثنٮ﮵ن من عصر ﮳حمٮ﮵ل واحد، ﮲ٮصف ﮴ڡرن عاٮ﮵شٮ﮵ن
سوا ... رسمتها فى ﮲حمسٮ﮵ن لوحة، رسمت صوٮ﮴ها مع حب مصر، والحنٮ﮵ن ... ﮳حورج
﮳ٮه﮳حورى`. إن هذه اللوحة الىت تتصدر الد﮴ڡٮ﮴﮵ڡة األولى من ال﮲ڡٮ﮵لم الممتد لنحو ﮲ٮصف
ساعة (35 , 25) ٮ﮴ؤكد التو﮴ڡعات الىت تتكون لدى المشاهد والىت سرعان ما تنكسر مع

كل د﮴ڡٮ﮴﮵ڡة ٮ﮴الٮ﮵ة فى ال﮲ڡٮ﮵لم . 
- ٮ﮳﮵ٮدو لدى حسام ﮲ٮور الدٮ﮵ن ﮴ٮصور م﮲حتلف عن صناعة ﮲ڡٮ﮵لم طر﮲ڡاه محددان ﮳ٮوضوح،
لكل منهما شأن فى م﮳حاله، شأن ٮ﮵ت﮳حاوز الم﮳حال لٮ﮵ص﮳ٮح ماك﮲ٮة م﮳حتمعٮ﮵ة ودولٮ﮵ة أٮ﮵ضاً،

﮳ٮما ٮ﮲﮵ڡتح أ﮲ڡق التو﮴ڡع واالنت﮲طار لدى المشاهد. 
- كّل فى م﮳حاله 

- ٮ﮲﮵ڡضل ﮲ٮور الدٮ﮵ن ا﮲حتٮ﮵اراً ﮳حدٮ﮵داً فى معال﮳حة مثل هذه الموضوعات من األ﮲ڡالم
الوٮ﮶أٮ﮴ڡٮ﮵ة ، ٮ﮵سا﮲ٮده فى ذلك اإلنتاج المست﮴ڡل لل﮲ڡٮ﮵لم، وال﮳ٮعٮ﮵د عن ﮴ڡواعد اإلنتاج

المتعددة ٮ﮴﮳ٮعًا لشاشة العرض، ﮳ٮما ﮳ٮما سمح له ﮳ٮإماكن الت﮳حرٮ﮵ب وال﮲حٮ﮵ال. 
- ﮴ڡرار الم﮲حرج ٮ﮳أن ٮ﮳﮵حعل الصورة لل﮳ٮه﮳حورى ، ﮳ٮٮ﮵نما شرٮ﮵ط الصوت ﮲حاص ٮ﮳أم كلثوم ،
أمر ٮ﮵كسر كل أشاكل التو﮴ڡع لدى المشاهد الذى ﮴ٮحٮ﮵له حالة التر﮴ڡب للمشهد التالى
إلى حالة من التح﮲ڡز، ال ٮ﮴هدأ إال مع ﮲ٮهاٮ﮵ة ال﮲ڡٮ﮵لم، والح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة أن حسام ﮲ٮور الدٮ﮵ن ﮲ٮ﮳حح

فى ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵م هذه الحالة من التشوٮ﮵ق وال﮲ڡضول فى شكل ال﮲ڡت . 
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- فى ﮲ڡٮ﮵لم ` ﮲حٮ﮵ط سحرى` سوف ٮ﮵تأ﮲حر ﮲طهور و﮳حه ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى إلى الد﮴ڡٮ﮴﮵ڡة
السادسة ، ر﮲عم أن كلمته ٮ﮴عنون ال﮲ڡٮ﮵لم وٮ﮴رسم ٮ﮴و﮳حهه ، ور﮳ٮما ﮴ٮشٮ﮵ر كذلك إلى

موضوعه ، لكن ٮ﮳التأكٮ﮵د لن ٮ﮴كشف عن المعال﮳حة ال﮳حدٮ﮵دة والم﮲حتل﮲ڡة فى شكل ﮳حىل . 
- ما ﮳ٮٮ﮵ن ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮵رسم و﮳ٮٮ﮵ن لوحاٮ﮴ه ، ستتحرك الصورة طٮ﮵لة النصف ساعة ،
ولكن لن ٮ﮵رى المشاهد سوى ﮲ڡنان ٮ﮵رسم عىل مدار ٮ﮵ومٮ﮵ن، ٮ﮵مكن ﮴ٮحدٮ﮵دهما من

مشهد فى الد﮴ڡٮ﮴﮵ڡة الرا﮳ٮعة لضوء النهار، ٮ﮶م مشهد ٮ﮴الٍ لط﮴ڡوس اللٮ﮵ل واستعداد ال﮲ڡنان
للنوم ، ﮴ڡ﮳ٮل أن ﮲ٮرى ﮲ٮهاراً آ﮲حر فى الد﮴ڡٮ﮴﮵ڡة العشرٮ﮵ن . 

- ولكن لن ٮ﮲﮵طهر صوت ال﮳ٮه﮳حورى مطل﮴ڡا عىل شرٮ﮵ط الصوت ، ﮲ڡ﮴ڡد ﮴ڡرر الم﮲حرج واك﮴ٮب
السٮ﮵نارٮ﮵و أن ٮ﮵كون ال﮲ڡنان مو﮳حوداً ﮳ٮ﮲ڡرشاٮ﮴ه ولوحاٮ﮴ه ﮲ڡ﮴ڡط . 

- إذاً ، ﮲ٮحن أمام صوت أم كلثوم ﮲ڡهل نتو﮴ڡع فى ﮲ڡٮ﮵لم ٮ﮵تحدث عنها أن ﮲ٮسمع ﮳ٮعضًا من
أ﮲عا﮲ٮٮ﮵ها الشهٮ﮵رة ؟ كسر حالة التو﮴ڡع لدى المشاهد هو أكثر األمور وضوحًا فى هذا

ال﮲ڡٮ﮵لم ، ﮲ڡأم كلثوم ٮ﮲﮵طهر صوٮ﮴ها ع﮳ٮر آهات كثٮ﮵رة من أ﮲عنٮ﮵ات فى ﮳ٮداٮ﮵ة مشوارها ال﮲ڡىن.
تنوع اآلهات هو الواضح ، المدهش كذلك هو و﮳حود ﮴ٮس﮳حٮ﮵الت إذاعٮ﮵ة مع أم كلثوم
وهى تتحدث عن حٮ﮵اٮ﮴ها، وفى موضوع آ﮲حر ٮ﮵طلب منها المذٮ﮵ع أن ٮ﮴﮴ڡرأ ﮴ڡصٮ﮵دة ٮ﮶ورة

الشك ﮳ٮصوٮ﮴ها ، وهو ما ٮ﮴﮲ڡعله . 
- لم ٮ﮴﮴ڡف ﮳حّدة شرٮ﮵ط الصوت هنا ﮳ٮل إن الم﮲حرج استعان ﮳ٮإعالن المذٮ﮵ع ﮳ٮ﮲ڡتح الستار
عن ح﮲ڡلة أم كلثوم ، األمر الذى ٮ﮴كرر مرٮ﮴ٮ﮵ن لح﮲ڡلتٮ﮵ن م﮲حتل﮲ڡتٮ﮵ن ، دون أن ٮ﮵أ﮴ٮى صوت أم

كلثوم ع﮴ڡب هذا اإلعالن . 
- هناك كذلك ﮲ڡترات من الصمت ٮ﮴مأل شرٮ﮵ط الصوت، ال ئش سوى صورة تن﮴ڡل صور

لوحات أم كلثوم، أو ﮲ڡرشاة ال﮳ٮه﮳حورى وهو ٮ﮵رسم أم كلثوم . 
- هذه ال﮲ڡترات من الصمت ﮴ٮحمل ﮴ٮساؤالت عدٮ﮵دة فى طرٮ﮴﮵ڡة المعال﮳حة ، ﮲ڡمع ما

﮴ٮصنعه لدى المشاهد من حالة ٮ﮴ر﮴ڡب، ﮴ڡد ﮴ٮساهم كذلك فى د﮲ڡع المشاهد إلى الملل . 
- ﮴ٮ﮲طهر عناوٮ﮵ن ال﮲ڡٮ﮵لم فى الد﮴ڡٮ﮴﮵ڡة الثا﮲ٮٮ﮵ة والعشرٮ﮵ن فى حٮ﮵ن ٮ﮵ستمر ال﮲ڡٮ﮵لم لثالث
د﮴ڡأٮق أ﮲حرى . وفى اإل﮳حمال سٮ﮳﮵ٮدو ال﮲ڡٮ﮵لم م﮲حتل﮲ڡًا فى التناول والمعال﮳حة ، ﮲ڡحىت
ا﮲حتٮ﮵ار األ﮲عنٮ﮵ات الىت ﮳حاءت فى شرٮ﮵ط الصوت ﮳ٮدا ا﮲حتٮ﮵اراً م﮲عاٮ﮵راً لما هو متو﮴ڡع، ما

كسر حالة التو﮴ڡع الممتدة حىت الثوا﮲ٮى األ﮲حٮ﮵رة من ال﮲ڡٮ﮵لم . 
- ` ﮲حٮ﮵ط سحرى` ٮ﮴﮵ڡدم حالة م﮲حتل﮲ڡة ﮳ٮشدة فى المعال﮳حة وا﮲حتٮ﮵ار شرٮ﮵ط الصوت،
وكذلك الصورة . إ﮴ڡناع ﮲ڡنان ﮳ٮ﮴ڡامة ال﮳ٮه﮳حورى أن ٮ﮲﮵طهر لمدة ﮲ٮصف ساعة ﮳ٮ﮲ڡرشاٮ﮴ه،
وحده أمر ٮ﮵ستحق الت﮴ڡدٮ﮵ر من صا﮲ٮع العمل وكذلك ال﮲ڡنان الذى رأى أن رسالته فى

لوحاٮ﮴ه و﮲ڡرشاٮ﮴ه دون أن ٮ﮵نطق ﮳ٮكلمة . 
- المستمع العر﮳ٮى لم ٮ﮵تعاط ﮳ٮشكل ﮳حٮ﮵د مع أ﮲عا﮲ٮى أم كلثوم ال﮴ڡدٮ﮵مة ، ور﮳ٮما هناك

أ﮲عا﮲ٮى كثٮ﮵رة ال ٮ﮵عر﮲ڡها سوى المت﮲حصصٮ﮵ن ، وهو ما ﮴ڡد ٮ﮵صنع حالة من عدم الرضا لدى
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المشاهد العادى والذى ا﮲ٮكسرت ٮ﮴و﮴ڡعاٮ﮴ه ع﮳ٮر سٮ﮵اق ال﮲ڡٮ﮵لم، من دون أن ننىس فى
الو﮴ڡت ﮲ٮ﮲ڡسه أ﮲ٮه لٮ﮵س المطلوب من صناع األ﮲ڡالم أن ٮ﮴﮵ڡدموا أعماًال تتوا﮲ڡق مع ٮ﮴و﮴ڡعات

مشاهدٮ﮵نهم ، ﮳ٮل أن ﮴ٮطوٮ﮵ر ال﮲ڡن ٮ﮵أ﮴ٮى من الم﮲حتلف دومًا . 
- التواصل ضرورة 

- حالة ﮲ڡٮ﮵لم ` ﮲حٮ﮵ط سحرى` ﮳ٮما ٮ﮴﮵ڡدمه من مساحة ﮴ٮ﮳حرٮ﮵ب وا﮲حتالف عن السأٮد، هى
﮳ٮال شك حالة متمٮ﮵زة ، ٮ﮵نحاز إلٮ﮵ها الن﮴ڡاد والرا﮲ع﮳ٮون فى ﮲ڡتح آ﮲ڡاق متنوعة لإل﮳ٮداع ،
وال﮲حروج من ال﮴ڡول﮳ٮة وضٮ﮵ق الوعى ال﮳ٮصرى وا﮴ڡتصاره عىل ﮲ٮمط األ﮲ڡالم الوٮ﮶أٮ﮴ڡٮ﮵ة ،
والىت ﮴ٮح﮲طى ٮ﮳ا﮴ٮساع ﮲ٮس﮳ٮة المشاهدة ، لكن هذا اال﮲ٮحٮ﮵از للت﮳حر﮳ٮة ال ٮ﮵عىن أن مساحة

الت﮳حرٮ﮵ب دومًا م﮴ڡ﮳ٮولة ، حٮ﮵ث ﮴ٮ﮲حتلف األراء كثٮ﮵راً حول و﮲طٮ﮲﮵ڡة ال﮲ڡن ودوره فى
التواصل مع المتل﮴ڡى العادى ، وتنمٮ﮵ه و﮴ٮطوٮ﮵ر ذأٮ﮴ڡته ، حٮ﮵ث أن ﮲ٮوعٮ﮵ة هذا ال﮲ڡٮ﮵لم ﮴ڡد
ال ٮ﮴رىض ذأٮ﮴ڡه هذا المشاهد ، وأ﮴ٮصور أن ا﮲حتٮ﮵ار أ﮲عنٮ﮵ات م﮲حتل﮲ڡة فى شرٮ﮵ط الصوت
اكن ٮ﮵ضمن االحت﮲ڡاظ ﮳ٮ﮳ٮعض من المشاهدٮ﮵ن العادٮ﮵ٮ﮵ن المتو﮴ڡعٮ﮵ن ، ﮲ڡصا﮲ٮع ال﮲ڡٮ﮵لم ال

ٮ﮵نتج ﮲ڡٮ﮵لمه لٮ﮵شاهده وحده ، واال﮴ڡتصار عىل ال﮳حمهور المت﮲حصص وال﮲ڡئات الضٮ﮴﮵ڡة أمر
ٮ﮴﮵ڡتل العمل وٮ﮵حوله إلى عمل أرشٮ﮲﮵ڡى ال ٮ﮵رى النور. 

- لم ٮ﮵ن﮳حز حسام ﮲ٮور الدٮ﮵ن للمشاهد العادى فى أى من ا﮲حتٮ﮵اراٮ﮴ه ال﮳حمالٮ﮵ة ، ﮳ٮل ﮴ڡدم
﮴ٮ﮳حر﮳ٮته لمشاهد ﮲ٮ﮲ح﮳ٮوى ٮ﮳امتٮ﮵از ، سواء عىل مستوى الصورة أو الصوت ، وهو أمر ﮴ڡد

ٮ﮵حد من انتشار ال﮲ڡٮ﮵لم و﮳ٮ﮴ڡأٮه فى الذاكرة ال﮳ٮصرٮ﮵ة لكثٮ﮵رٮ﮵ن .

﮳ٮ﮴ڡلم :عزة سلطان

﮳حرٮ﮵دة الحٮ﮵اة 2015-4-3

مشاهد مصرٮ﮵ة تتألق فى إ﮳ٮداعات ال﮳ٮه﮳حورى ال﮳حدٮ﮵دة

- ٮ﮳أكثر من عشرٮ﮵ن لوحة ﮲ڡنٮ﮵ة م﮳ٮه﮳حة ٮ﮵طل علٮ﮵نا ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى فى
معرضه ال﮳حدٮ﮵د ﮳ٮ﮴ڡاعة المسار ٮ﮳الزمالك لٮ﮴﮵ڡدم لنا ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته ال﮲ڡنٮ﮵ة ال﮳حدٮ﮵دة الىت تنتصر
لعاداتنا الشع﮳ٮٮ﮵ة والشر﮴ڡٮ﮵ة ﮲ڡٮ﮴﮵ڡدم لنا لوحات متنوعة الح﮳حم لمأٮدة رمضان ور﮴ڡصة
المولوٮ﮵ة الصو﮲ڡٮ﮵ة و﮳ٮٮ﮵اع العٮ﮵ش وٮ﮵صور أ﮳حواء الحارة الشع﮳ٮٮ﮵ة ﮳ٮم﮲ڡرداٮ﮴ها الممٮ﮵زة

و﮳ٮ﮳حوارها ٮ﮵رسم لوحات عن األمومة والعأٮلة وعازف ال﮲ڡٮ﮵ولٮ﮵نة . 
- وال ٮ﮵نىس ال﮳ٮه﮳حورى فى معرضه أن ٮ﮴﮵ڡدم م﮳حموعة متنوعة من اللوحات عن سٮ﮵دة
ال﮲عناء العر﮳ٮى أم كلثوم ٮ﮳أسلو﮳ٮه الممٮ﮵ز الذى ٮ﮳﮵حمع ﮳ٮٮ﮵ن التصوٮ﮵ر والاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الم﮳ٮالغ

﮲ڡٮ﮵ه ألم كلثوم وو﮳حوه أ﮲حرى ﮲عٮ﮵ر معرو﮲ڡة . 
- وٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى صاحب الـ 79 عامًا والذى ٮ﮵عٮ﮵ش ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة

وٮ﮳ارٮ﮵س : أعود الٮ﮵وم ٮ﮳أعمال ﮳ٮٮ﮵نها هارمو﮲ٮى ألص﮳ٮح المتل﮴ڡى الوحٮ﮵د وأ﮲ٮدهش عند
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رؤٮ﮵ىت لها كأ﮲ٮى ﮲ٮسٮ﮵ت من الذى رسمها ولو﮲ٮها وعندما أعلم أ﮲ٮىن م﮳ٮدعها أصٮ﮵ح من
أعماقى : ﮳ٮرا﮲ڡو ل﮴ڡد ﮲ڡعلتها ، ﮲ڡعندما ٮ﮵لمس لسان ال﮲ڡرشاة سطح ﮴ڡماش اللوحة ﮴ٮطر﮴ڡع
﮴ڡل﮳ٮه ، وعندما ﮴ٮضٮ﮵ف إلى ال﮲حط اللون ٮ﮴ز﮲عرد ال﮳ٮالتة ، هذه هى م﮲عامر﮴ٮى من الص﮳ٮاح
للمساء فى مرسم إٮ﮲﮵ڡرى ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س حٮ﮵ث أ﮳ٮدأ اللوحة ﮳ٮعد ﮴ڡهوة الص﮳ٮاح وانتهى منها مع

ز﮴ڡز﮴ڡة العصا﮲ڡٮ﮵ر العأٮدة إلى أش﮳حارها . 
- ومع﮲طم أعمال المعرض مرسومة ﮳ٮ﮲حامة الزٮ﮵ت الىت ٮ﮵تحكم ﮲ڡٮ﮵ها ال﮳ٮه﮳حورى وٮ﮵سطٮ﮵ر
علٮ﮵ها ﮳حٮ﮵داً ، وكلها مزدا﮲ٮة ٮ﮳ألوان م﮳ٮه﮳حة اكألحمر ودر﮳حاٮ﮴ه واألص﮲ڡر واأل﮲حضر ، وٮ﮴كشف
اللوحات أٮ﮵ضا عن ٮ﮴﮲ڡرد ال﮲ڡنان و﮴ڡدرٮ﮴ه عىل ال﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن أكثر من أسلوب ﮲ڡىن ومزج ﮳ٮٮ﮵ن
أكثر من ﮲ڡن من التصوٮ﮵ر إلى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ولهذا ﮴ٮح﮲طى أعمال ﮳حورج ﮳ٮإع﮳حاب ﮳حمهور

ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل دا﮲حل مصر و﮲حار﮳حها وٮ﮵ستمر المعرض حىت 7 ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر ال﮴ڡادم .

﮳ٮ﮴ڡلم : زٮ﮵ن إ﮳ٮراهٮ﮵م

﮳حرٮ﮵دة ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر 2011-1-25

أصد﮴ڡاء ال﮳ٮه﮳حورى أحصنة و﮴ڡطط وماعز وطٮ﮵ور

- ﮴ڡ﮳ٮل أٮ﮵ام ﮴ڡدمت ﮴ڡدمت ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو ٮ﮳ال﮴ڡاهرة ، معرضًا متمٮ﮵زاً لل﮲ڡنان المصرى ﮳حورج
ال﮳ٮه﮳حورى طرح من ﮲حالله ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته التشكٮ﮵لٮ﮵ة األ﮲حٮ﮵رة ﮴ٮحت عنوان ` أصد﮴ڡاء ال﮳ٮه﮳حورى
` عاكسا و﮳حهة ﮲ٮ﮲طره ال﮲حاصة لل﮲عاٮ﮵ة حٮ﮵ال طٮ﮵ور وحٮ﮵وا﮲ٮات هى رصٮ﮵ده اال﮲ڡتراىض من

األصد﮴ڡاء. 
- هذا هو معرض ال﮳ٮه﮳حورى األول ﮳ٮعد معرض ` رسم عىل رسم` الذى ﮴ڡدمه ﮳ٮ﮴ڡاعة 
` المشر﮳ٮٮ﮵ة ` منذ عام ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮًا والذى ﮴ڡدم ﮲حالله و﮳حهة ﮲ٮ﮲طر ﮲عاٮ﮵ة فى اإلدهاش حٮ﮵ال
﮳ٮعض اللوحات العالمٮ﮵ة الىت س﮳حلها التارٮ﮵خ ل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن عالمٮ﮵ٮ﮵ن مثل ` ﮳ٮٮ﮵اكسو` ، و`
دا﮲ڡنىش` ، و` ﮲ڡان ﮳حوخ ` .. ومصرٮ﮵ٮ﮵ن مثل ` م﮲حتار ` ، و` حسن سلٮ﮵مان ` ، و `
ومحمود سعٮ﮵د ` .. و﮲عٮ﮵رهم . واست﮲حدم ال﮲ڡنان هذه اللوحات كأرضٮ﮵ات ل﮲ڡكرٮ﮴ه

األساسٮ﮵ة وهى إعادة رسم اللوحة األساسٮ﮵ة ﮳ٮرؤٮ﮵ته ال﮲حاصة لها. 
- أما فى معرض ` أصد﮴ڡاء ال﮳ٮه﮳حورى ` ﮲ڡرسم األحصنة وال﮴ڡطط ، والدٮ﮵ك ، والماعز ،
وال﮳ٮ﮴ڡرة ، و﮲عٮ﮵رها .. وكلها ﮲ٮماذج ا﮲حتارها من م﮲ڡردات ﮴ٮحٮ﮵طه وٮ﮴ؤٮ﮶ر ﮳ٮه ﮲ڡأراد أن ٮ﮲﮵حصص
لها مساحات من لوحاٮ﮴ه ٮ﮴عادل مساحاٮ﮴ه من الت﮲ڡكٮ﮵ر واال﮲ٮش﮲عال طوٮً﮵ال ﮳ٮها .. مست﮲حدمًا
فى ﮴ٮصوٮ﮵رها ألوا﮲ٮه الزٮ﮵تٮ﮵ة والكوالج .. و﮲عٮ﮵رها من الوسأٮط اللو﮲ٮٮ﮵ة الم﮲حتل﮲ڡة مح﮴ڡ﮴ڡًا
﮳ٮذلك حالة من الحمٮ﮵مٮ﮵ة الشكلٮ﮵ة لكل ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه أو لوحة ﮴ڡام ﮳ٮتشكٮ﮵لها .. ﮲ڡلكل شكل
ش﮲حصٮ﮵ته ال﮲حاصة وأهمٮ﮵ته وو﮳حوده ، ومعادلة ال﮲ڡىن والرمزى ﮳ٮما الٮ﮵عكس ٮ﮶ا﮲ٮوٮ﮵ة

و﮳حوده أو أهمٮ﮵ته الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة دا﮲حل الم﮳حتمع . ﮲ڡال﮲ڡنان ٮ﮵عىل من شأن الم﮲ڡردات ﮳ٮما ال



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 60 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

ٮ﮵نافى الوا﮴ڡع، وهو هنا ﮳حدٮ﮵ر ٮ﮳الت﮴ڡدٮ﮵ر حٮ﮵ن ٮ﮵هتم ٮ﮳الحضور اإل﮲ٮسا﮲ٮى الواضح ﮲ڡوق
مالمح ا﮲حتارها لحٮ﮵وا﮲ٮات ﮲حدمٮ﮵ة مملوكة ، مو﮲ط﮲ڡًا ألوا﮲ٮه السا﮲حنة ال﮲عنٮ﮵ة ﮳ٮمساحات

﮳ٮنٮ﮵ة ش﮲ڡا﮲ڡة ﮲ڡوق ما ٮ﮵حٮ﮵طها من ﮲ڡراغ آهل للت﮲ڡاعل معها . 
- لكن الال﮲ڡت دا﮲حل معرض ال﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮر﮲عم ﮲ٮ﮳حاح ﮲ڡكرٮ﮴ه هو اإل﮲حراج ال﮲ڡىن .. ﮲ڡكل
لوحة لها ﮳ٮرواز م﮲حتلف عما ٮ﮳﮵حاوره وٮ﮵حٮ﮵طه ، ٮ﮵ضاف إلى ذلك ض﮲حامة ال﮳ٮرواز أحٮ﮵ا﮲ٮا
أكثر مما ٮ﮵ستحق العمل ﮳ٮكثٮ﮵ر . األمر الذى ٮ﮵عكس تنا﮲ڡر شدٮ﮵د ﮳ٮٮ﮵ن الشكل وال﮳ٮرواز ،
﮲ڡكأننا نت﮳حول فى متحف ألعمال شدٮ﮵دة الكالسٮ﮵كٮ﮵ة ﮳ٮحٮ﮵ث ٮ﮵حتل ال﮳ٮرواز كل العمل
المعروض ، ر﮳ٮما أراد ال﮲ڡنان حدوث هذا التنا﮲ڡر الملحوظ ، أو أراد أن ٮ﮵ؤطر ش﮲حوصه
دا﮲حل زمن معٮ﮵ن . لكن فى كل األحوال إذا اكن اإل﮲حراج ٮ﮵حتل ﮲حمسٮ﮵ن فى المأٮة من

عوامل ﮲ٮ﮳حاح عرض العمل ال﮲ڡىن .

﮳ٮ﮴ڡلم : ﮲ڡدوى رمضان

﮳حرٮ﮵دة الشرق األوسط 2007-4-11

ال﮳ٮه﮳حورى : لوحا﮴ٮى ﮴ڡصة حب ﮲حاط﮲ڡة

- الحدٮ﮵ث إلى الرسام التشكٮ﮵ىل المعروف ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى، ال ٮ﮲﮵حلو من ال﮲ڡاكهة
﮲ڡالر﮳حل إلى ﮳حا﮲ٮب موه﮳ٮته ال﮲ڡذة فى الرسم، ٮ﮵حمل ﮲ح﮲ڡة دم شدٮ﮵دة ال﮲ڡاكهة والنكتة

المصرٮ﮵ة لم ٮ﮴﮲ڡار﮴ڡه عىل الر﮲عم من م﮲عتر﮳ٮه ال﮳ٮارٮ﮵ىس الطوٮ﮵ل. 
- ٮ﮳﮵ٮدو لى أن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ال﮳ٮالغ من العمر70 عاما، ٮ﮵عٮ﮵ش عىل ﮴ڡصة حب مت﮳حدد
دأٮما مع و﮳حوهه العدٮ﮵دة الىت ٮ﮵رسمها وٮ﮵عٮ﮵ش أٮ﮵ضا ﮴ڡصة حب مع عاش﮴ڡى ﮲ڡنه الذى

ٮ﮵مٮ﮵ل إلى الت﮳حرٮ﮵د الرمزى العمٮ﮵ق . 
- ٮ﮴﮵ڡول لى أن الو﮳حوه الىت ٮ﮵رسمها ٮ﮵شتا﮴ڡها كل ٮ﮵وم ال﮲ٮه حٮ﮵ن ٮ﮵رسم و﮳حها ما ﮲ڡا﮲ٮه
ٮ﮵ذهب إلى ماهو أعمق مما ٮ﮵راه فى الوا﮴ڡع ، وهو كما ٮ﮴﮵ڡول ٮ﮵ش﮳ٮه ٮ﮴لك الحالة فى

الوصف الحب الالمرٔٮى الذى ٮ﮵سكن ال﮴ڡلب دون أن ٮ﮵راه اال﮲حرون و﮴ٮحس ﮳ٮه المعشو﮴ڡة
﮲ڡ﮴ڡط . 

- ال﮳ٮه﮳حورى ﮴ڡال أ﮲ٮه ٮ﮵نتمى لصعٮ﮵د مصر وٮ﮳التحدٮ﮵د ل﮴ڡرٮ﮵ة ﮳ٮه﮳حورة التا﮳ٮعة لمحا﮲ڡ﮲طة
﮴ڡنا. وأل﮲ٮه فى ﮲ٮ﮲ڡس الو﮴ڡت ٮ﮵نتمى إلى األ﮴ڡ﮳ٮاط ﮲ڡإ﮲ٮه ٮ﮵عد واحدا من الذٮ﮵ن ٮ﮵حملون

احساسا ﮴ڡوٮ﮵ا ٮ﮳االنتماء ﮲ڡنٮ﮵ا إلى الث﮴ڡا﮲ڡة ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة الىت ٮ﮳ل﮲عت ذروٮ﮴ها فى ﮲ڡنون النحت
والرسم كما ﮴ٮشهد محتوٮ﮵ات المعا﮳ٮد المنتشرة فى مع﮲طم محا﮲ڡ﮲طات صعٮ﮵د مصر،

وكأ﮲ٮه ٮ﮴﮵ڡصد التن﮳ٮٮ﮵ه إلى أن الوراٮ﮶ة عامل مهم فى ﮲طهور الموه﮳ٮة ، فى حٮ﮵ت أن الموه﮳ٮة
﮴ٮحتاج أٮ﮵ضا إلى الدراسة والت﮳حرٮ﮵ب واستٮ﮵عاب ﮴ٮ﮳حارب السا﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ن. 

- وٮ﮳﮵ٮدو ان ال﮳ٮه﮳حورى انت﮳ٮه إلى ذلك فى كالمه عن ﮳ٮداٮ﮵اٮ﮴ه ﮲ڡ﮴ڡد أضاف ا﮲ٮه درس الرسم
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دراسة ااكدٮ﮵مٮ﮵ة . واعترف ٮ﮳أ﮲ٮه عندما التحق ﮳ٮم﮳حلة ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر است﮲ڡاد من ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة
صالح ﮳حاهٮ﮵ن وصالح اللٮ﮵ىث، وكل منهما اك﮲ٮت له ﮲حطوط ٮ﮴مٮ﮵زه و﮴ٮ﮳حعل رسوماٮ﮴ه ماركة

مس﮳حلة ٮ﮳اسمه سواء ﮲ٮشرت فى صحٮ﮲﮵ڡة أو كتاب0 
- وأكد أ﮲ٮه ٮ﮵نتمى إلى ﮲ٮوعٮ﮵ة الرسامٮ﮵ن المشاهدٮ﮵ن، ﮳ٮمعىن أ﮲ٮه ٮ﮵مٮ﮵ل فى رسوماٮ﮴ه إلى
المشهد وم﮲حاط﮳ٮة العٮ﮵ون م﮳ٮاشرة دون الحا﮳حة إلى ٮ﮴علٮ﮵ق سواء كت﮳ٮه هو أو ﮲عٮ﮵ره من

السا﮲حرٮ﮵ن، ﮲ڡالس﮲حرٮ﮵ة لدٮ﮵ه ٮ﮴كمن فى ﮲حطوط الرسم و﮲ٮس﮳ٮه وأسلو﮳ٮه. 
- ﮲ڡلس﮲ڡة ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮴عتمد أٮ﮵ضا عىل أسلوب الرسم من ﮲ٮ﮴ڡطة معٮ﮵نة ، ﮲ڡهو ٮ﮳﮵ٮدأ من
﮲ٮ﮴ڡطة وٮ﮵رسم الو﮳حه والعٮ﮵نٮ﮵ن والشعر و﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ة ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ﮳ٮحٮ﮵ث تتصل ال﮲حطوط
فى النهاٮ﮵ة ٮ﮳الن﮴ڡطة الىت ﮳ٮدأ منها ، كما ٮ﮵هتم ٮ﮳الت﮲ڡاصٮ﮵ل وال ٮ﮵عتمد أسلوب التل﮲حٮ﮵ص
الذى مٮ﮵ز رسومات من ٮ﮴علم منهم ﮲حصوصا الراحل صالح اللٮ﮵ىث ، م﮳ٮال﮲عات ﮳ٮه﮳حورى
وس﮲حرٮ﮵ته اك﮲ٮت وراء وضعه فى ﮴ڡأٮمة الرٔٮٮ﮵س السا﮳ٮق أ﮲ٮور السادات السوداء ﮳ٮعد أن

﮴ڡام ﮳ٮرسمه ٮ﮳أسلوب ٮ﮴هكمى و﮴ٮم منعه ﮲حالل ٮ﮴لك ال﮲ڡترة من د﮲حول مصر . 
- وٮ﮳العودة إلى ﮳ٮداٮ﮵اٮ﮴ه األولى مع ال﮲ڡن ٮ﮴﮵ڡول ال﮳ٮه﮳حورى/ ٮ﮴ر﮳ٮٮ﮵ت فى أسرة متمسكة، وأ﮲ٮا
ط﮲ڡل ل﮲ڡتت ﮲ٮ﮲طرى أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة العذراء والط﮲ڡل ، و﮲طلت هذه األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة فى م﮲حٮ﮵لىت كأ﮲ٮها
ح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة ولٮ﮵ست صورة، ومن هنا عندما ك﮳ٮرت ﮴ڡلٮ﮵ال ﮴ڡالوا إ﮲ٮها مرسومة ، وعر﮲ڡت ﮲ڡن

الرسم. 
- فى ٮ﮴لك األثناء ﮲ڡ﮴ڡدت أمى ، و﮴ٮ﮲حٮ﮵لت أ﮲ٮىن الط﮲ڡل وأن هذه الوا﮴ڡ﮲ڡة فى األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة هى
أمى، هذه الروحا﮲ٮٮ﮵ة ا﮲ٮعكست عىل، و﮲طلت معى حىت اآلن وأ﮲ٮا عندى 70 سنة ﮴ٮالزمىن

وأ﮲ٮا أمارس كل ال﮲ڡنون .. الكتا﮳ٮة .. النحت.. الرسم. 
- وكأ﮲ٮى طوال السنوات الس﮳ٮعٮ﮵ن أ﮳ٮحث عن أمى، وأ﮳حدها فى كل أم .. فى الشارع .. فى

الحارة .. الصورة تتكرر، و﮴ڡد كتب عىن أحد الن﮴ڡاد التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن أ﮲ٮىن أرسم أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة
الشوارع .. أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة الرصٮ﮵ف كل أم ﮴ٮحمل ط﮲ڡال أ﮴ٮ﮲حٮ﮵ل أن وراءها هالة ذه﮳ٮٮ﮵ة، وكلما ٮ﮴زٮ﮵د

مأساٮ﮴ها و﮳ٮؤسها ٮ﮵زٮ﮵د ﮲ٮور الذهب حولها ، كأ﮲ٮه ﮲ٮور األ﮲ڡق أو ﮲ٮور الشمس أوال﮴ڡمر. 
- وٮ﮵واصل حدٮ﮵ثه ﮴ڡأٮال : أص﮳ٮحت أٮ﮴ا﮳ٮع هذه األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة، وا﮲ٮعكست عىل فى الكتا﮳ٮة،
وصارت متعددة ال﮳حوا﮲ٮب: أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة الط﮲ڡولة، أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة الش﮳ٮاب، أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة اله﮳حرة، أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة
ٮ﮳ارٮ﮵س، أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ال﮳حسد الىت الأزال أكت﮳ٮها، وهناك كتاب ﮳حدٮ﮵د أسمه أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة شعب،

﮲ڡالشعب كله مىلء ٮ﮳اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة .. هذه ﮲ٮشأ﮴ٮى، وهذا مصٮ﮵رى. 
- أ﮲ٮا ولدت ٮ﮳األ﮴ڡصر ﮲ڡعال ، وأ﮳ٮى من ﮳ٮه﮳حورة ( ﮴ڡرٮ﮵ة من ضواحى األ﮴ڡصر) ، وأ﮳حد أشٮ﮵اء
كثٮ﮵رة عندما أزور ٮ﮴لك األماكن أ﮲ٮها ﮴ٮش﮳ٮهىن، أ﮳حد ﮲ٮ﮲ڡىس أكثر ، الناس هناك ( حىت من

لم أكن أعر﮲ڡهم ) ﮳حزء مىن، ﮴ڡرص الشمس الممثل لصرعص فى متحف األ﮴ڡصر
والكر﮲ٮك ٮ﮵تعدد عندى فى لوحات كثٮ﮵رة، العٮ﮵نان اللتان ٮ﮴مثالن ﮲ٮا﮲ڡذ﮴ٮى الروح

مو﮳حودٮ﮴ان فى أعمالى، األصا﮳ٮع الطوٮ﮵لة ، رسم ال﮳ٮرو﮲ڡٮ﮵ل ال﮲حط ال﮳حا﮲ٮىب الذى ا﮲حتاره
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المصرى ال﮴ڡدٮ﮵م ورسمه، فى كل ٮ﮴مثال وكل ﮲ٮحت ٮ﮳ارز ٮ﮲﮵طهر ال﮲حط ال﮳حا﮲ٮىب كأ﮳حمل ﮲حط
فى ﮲ڡن ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه وفى ال﮳حسم ، حىت فى الحركة عندما ٮ﮴كون هناك معركة ، أو ﮳حماهٮ﮵ر
ٮ﮴﮵ڡولون ﮳ٮرسم ﮲حط واحد ٮ﮵تم ٮ﮴كراره، وٮ﮵ص﮳ٮح ال﮲حط الواحد آألف ال﮲حطوط ﮳ٮكل سهولة،
ٮ﮵عكس عصر النهضة المئل ٮ﮳التع﮴ڡٮ﮵دات، والمعىن ٮ﮳التركٮ﮵ب، ووضع الحصان عىل

الحصان، واالزدحام إلى حد االع﮳حاز، وٮ﮵عترف أن والدٮ﮴ه فى رٮ﮵ف األ﮴ڡصر ﮳ٮمصر ( ﮴ڡرٮ﮵ة
﮳ٮه﮳حورة ) اك﮲ٮت س﮳ٮ﮳ٮا فى ٮ﮴عل﮴ڡه ٮ﮳ال﮲ڡن ال﮲ڡرعو﮲ٮى ال﮴ڡدٮ﮵م/ لكن الت﮳ٮسٮ﮵ط والتل﮴ڡأٮٮ﮵ة

المو﮳حودة عند المصرى ال﮴ڡدٮ﮵م مو﮳حودة إلى الٮ﮵وم فى أعمالى، ال أ﮳ٮحث عن التع﮴ڡٮ﮵د ،
لكن أنتمىن لل﮲ڡن ال﮳ٮدأٮى ال﮲ڡطرى، حىت أن ال﮲ڡن األ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡى ٮ﮵نعكس عىل ﮳ٮعض لوحا﮴ٮى،

وٮ﮴منٮ﮵ت أن أزور أ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡٮ﮵ا ولكن رحلىت ٮ﮴و﮴ڡ﮲ڡت عند ﮳حنوب السودان. 
- وٮ﮵مىض ﮴ڡأٮال / لحسن ح﮲طى ﮲ڡأ﮲ٮا أ﮴ڡٮ﮵م فى ضاحٮ﮵ة ﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س مع﮲طم ساك﮲ٮها
سن﮲عالٮ﮵ون، وصرت أرسم مالمحهم وهم ٮ﮵ذه﮳ٮون ٮ﮵ومٮ﮵ا إلى أعمالهم، ولدى ﮲حمس
كراسات لو﮳حوه سن﮲عالٮ﮵ة ، وكأ﮲ٮما كنت أٮ﮴مىن ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵ق ئش ﮲ڡو﮳حدٮ﮴ه أمامى، وهكذا ..
كنت أ﮴ٮ﮲حٮ﮵ل أ﮲ٮىن عاشق لل﮲ڡن ال﮲عر﮳ٮى ، واكتشف ﮲ڡ﮳حأة أ﮲ٮه لٮ﮵س ا﮴ٮ﮳حاهى ، وأن ال﮲ڡن

ال﮲عر﮳ٮى مع﮳حزة فى الرسم أذهلتىن، و﮴ٮ﮲حٮ﮵لت أن الن﮳حاح والم﮳حد سوف ٮ﮵أ﮴ٮى من ال﮲عرب،
لكىن و﮳حدت ﮲ٮ﮲ڡىس أر﮳حع إلى أ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡٮ﮵ا . 

- وٮ﮴﮵ڡول ال﮳ٮه﮳حورى ﮴ٮح﮴ڡ﮴ڡت هذه ال﮲ڡكرة أكثر عندما كنت من الم﮲عضوب علٮ﮵هم ﮲ڡترة
السادات ﮳ٮعد أن ﮴ڡمت ﮳ٮرسمه ٮ﮳أسلوب ٮ﮴هكمى ﮲ڡوضعىن فى ال﮴ڡأٮمة السوداء الىت ال
ٮ﮴د﮲حل مصر مع عدد من المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن، وأٮ﮴ٮ﮵حت لى ﮲ڡرصة المشاركة فى مهر﮳حان أصٮ﮵لة
ٮ﮳الم﮲عرب، وأح﮳ٮ﮳ٮت الشعب الم﮲عر﮳ٮى ﮳حدا ، ورسمته ٮ﮳استمتاع ، وألهمىن، ولدى

كراسات كثٮ﮵رة ض﮲حمة عن حٮ﮵اة الم﮲عار﮳ٮة فى السوق والم﮴ڡهى وس﮳ٮاق الحصان، كل
هذا أكد لى أ﮲ٮىن كنت م﮲حطئا فى ا﮴ٮ﮳حاهى لل﮲عرب مع احترامى لمع﮳حزٮ﮴ه فى الرسم

والنحت ، ﮲ڡما است﮲ڡدت منه أكثر هو الماكن الذى أٮ﮴ٮ﮵ت منه . 
- وعن ٮ﮴﮲ڡاعله عن ال﮲ڡن ال﮲عر﮳ٮى ﮴ڡال : عندما ﮴ٮ﮳حد ﮲ڡنا﮲ٮا ٮ﮵شطح وٮ﮵رسم ٮ﮳أسلوب الت﮳حرٮ﮵د
وٮ﮵ترك كل الناس الذٮ﮵ن عاش معهم، أ﮲ٮا أعت﮳ٮره ﮲عٮ﮵ر ذات ﮴ڡٮ﮵مة ك﮳ٮٮ﮵رة ، ال﮳ٮد أن ٮ﮲﮵حرج من
ال﮴ڡٮ﮵م اال﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة المحٮ﮵طة ﮳ٮه، ومن التش﮲حٮ﮵ص لهم ورسمهم، وهذا هو ا﮴ٮ﮳حاه ﮲ڡان ﮲عوخ ،

األمر ﮲ٮ﮲ڡسه عند مودلٮ﮵ا﮲ٮى مع ﮲ٮسأٮه، ﮳حو﮳حان مع ﮲ٮسأٮه فى ٮ﮴اهٮ﮵ىت أ﮲حذت هؤالء
وعدت للرسام الهولندى رام﮳ٮرا﮲ٮت أل﮲ٮه ﮴ڡمة الرسم فى ال﮲عرب. 

- رسم عىل رسم ، واعت﮳ٮر ال﮲ڡنان المصرى ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى حصوله عىل ﮳حأٮزة الملك
ع﮳ٮدهللا الثا﮲ٮى لل﮲ڡنون رد اعت﮳ٮار للت﮳حاهل الذى ٮ﮵عا﮲ٮٮ﮵ه فى مصر وٮ﮵ذكر أن ﮲ٮ﮳ٮأ ﮲ڡوزه
ٮ﮳ال﮳حأٮزة ﮳حاء ﮳ٮعد ساعات من ا﮲ڡتتاحه معرضه ( رسم عىل رسم )، ٮ﮵تساءل: هل

أستطٮ﮵ع أن أ﮴ڡترب من ﮲ڡن الرسم ﮲ڡٮ﮵ص﮳ٮح رسمى رسمًا عىل رسم، كما هو فى األدب
﮲ٮص عىل ﮲ٮص؟، ﮲ڡ﮲ڡى هذا المعرض أعاد ﮳ٮه﮳حورى رسم ﮳ٮٮ﮵اكسو ورم﮳ٮرا﮲ٮت و﮳حو﮳حان
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و﮲عٮ﮵رهم من أساٮ﮴ذة ال﮲ڡن فى العالم، وكذلك ا﮲حتار رسم أعمال من ك﮳ٮار ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
المصرٮ﮵ٮ﮵ن مثل محمود سعٮ﮵د وع﮳ٮد الهادى ال﮳حزار وحسن سلٮ﮵مان ومصط﮲ڡى أحمد ،

الت﮴ڡٮ﮵ته. 
- وسئل ال﮳ٮه﮳حورى عما اذا اكن ﮳ٮعد هذه الرحلة الطوٮ﮵لة مع ال﮲ڡن ﮴ڡد اص﮳ٮح أهم رسام
﮴ٮشكٮ﮵ىل فى مصر، ا﮳حاب ﮴ڡأٮال : إ﮲ٮىن أعت﮴ڡد أن الواحد عندما ٮ﮵صل لسن الس﮳ٮعٮ﮵ن،
﮴ٮص﮳ٮح ﮲ٮهاٮ﮵ة أو ٮ﮴كملة أ﮳ٮحاٮ﮶ه فى أٮ﮵ام الش﮳ٮاب وسنوات ال﮲حمسٮ﮵ن والستٮ﮵ن هى

الحصٮ﮵لة الك﮳ٮٮ﮵رة لمشوار عمره ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮا ﮲حمسون سنة ، ولذلك أعت﮳ٮر هذه الم﮳حموعة (
كلٮ﮵كشن ﮳ٮرٮ﮲﮵ڡت)، كل ﮲ڡنان فى التارٮ﮵خ ٮ﮵صل لمرحلة ٮ﮵صر ﮲ڡٮ﮵ها عىل ﮳ٮ﮴ڡاء م﮳حموعة
معٮ﮵نة من أعماله سواء اك﮲ٮت األ﮲حٮ﮵رة أو ﮴ڡ﮳ٮل األ﮲حٮ﮵رة أو م﮳حموعة معٮ﮵نة ضمن كل
المشوار ٮ﮵حب أن ٮ﮵حت﮲ڡظ ﮳ٮها ، أل﮲ٮه مثال هناك ﮲ڡكرة ﮲ٮواة لمتحف ٮ﮵حمل اسم ال﮲ڡنان

سواء فى ال﮴ڡاهرة أو فى األردن ٮ﮳الذات، إ﮲ٮىن أعتز ٮ﮳األردن وأهتم ﮳ٮه ﮳حدا أل﮲ٮى عشت ﮲ڡٮ﮵ه
عدة سنوات وزرٮ﮴ه عدة مرات، منذ سنة 1970 وأ﮲ٮا أٮ﮴واصل مع عمان، أول ٮ﮳لد عر﮳ٮى
عرضت ﮲ڡٮ﮵ه أعمالى وأ﮳ٮحا﮶ٮى فى ٮ﮳ارٮ﮵س، ل﮴ڡد اكن األردن عن طرٮ﮵ق رواق ال﮳ٮل﮴ڡاء الذى

ٮ﮵دٮ﮵ره ﮲حلدون الداود وهو ش﮲حصٮ﮵ة ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة ﮲ٮشٮ﮵طة ﮳حدا، 
ور﮲ڡض أن ٮ﮵كون ﮴ڡد حصل عىل الشهرة ﮳ٮعد ه﮳حرٮ﮴ه إلى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮳ٮ﮴ڡوله / ٮ﮳ارٮ﮵س ال ٮ﮴عطى
ولكنها ال ﮴ٮ﮳حعلك مشهوراً وال ﮴ٮ﮳حعلك ﮲عنٮ﮵ا ، ﮲ڡال ٮ﮵و﮳حد إعالم عن ال﮲عرٮ﮳اء المو﮳حودٮ﮵ن فى
ٮ﮳ارٮ﮵س، لكن هى ٮ﮴عطٮ﮵ك اإللهام ٮ﮴عطٮ﮵ك ال﮳حو المناسب لإل﮳ٮداع ، وأ﮲ٮا ﮲ڡهمت هذه

اللع﮳ٮة ، و﮴ڡلت إ﮲ٮها ﮴ٮضحٮ﮵ة ك﮳ٮٮ﮵رة لكنها ﮴ٮستحق الم﮳حاز﮲ڡة أن ﮴ٮستمر حٮ﮵ا﮴ٮى فى ٮ﮳ارٮ﮵س
الىت ا﮲حترٮ﮴ها ﮳ٮن﮲ڡىس دون أى منحة أو مساعدة من الدولة، ذه﮳ٮت إلى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮳ٮعد أن

ح﮴ڡ﮴ڡت شهرة ك﮳ٮٮ﮵رة فى الصحا﮲ڡة المصرٮ﮵ة.

﮳ٮ﮴ڡلم : د. ﮳حمال الم﮳حاٮ﮵دة ( أ﮳ٮو ﮲طىب )

﮳حرٮ﮵دة عاكظ األس﮳ٮوعٮ﮵ة 2007-3-9

﮳ٮه﮳حورى وحصان الشاطر حسن

- منذ ﮲ڡ﮳حر التارٮ﮵خ .. و﮴ڡ﮳ٮل ﮲طهور أول ﮲ڡالح عىل األرض .. و﮴ڡ﮳ٮل معر﮲ڡة ﮴ٮشكٮ﮵ل األوا﮲ٮى
وا﮲حتراع ال﮴ڡوس والسهم .. اكن هناك من ع﮲طٮ﮵م أ﮳ٮدعه اإل﮲ٮسان ال﮳ٮدأٮى .. والذى عاش
فى العصر الح﮳حرى منذ أكثر من 18 ألف سنة .. و﮴ڡد و﮳حد فى م﮲عارة التامٮ﮵را شمال

أس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا ﮴ٮصاوٮ﮵ر لتلك الحٮ﮵وا﮲ٮات الىت أ﮳ٮدعها كنوع من ٮ﮴روٮ﮵ض الط﮳ٮٮ﮵عة .. مثل ال﮲عزالن
والثٮ﮵ران وال﮳حٮ﮵اد والدواب المتوحشة .. ومازالت األلوان محت﮲ڡ﮲طة ﮳ٮ﮳ٮرٮ﮴﮵ڡها ولمعا﮲ٮها
حىت الٮ﮵وم .. و﮴ڡد ٮ﮴مٮ﮵ز هذا ال﮲ڡن ﮳ٮحٮ﮵وٮ﮵ته المتد﮲ڡ﮴ڡة و﮳حدٮ﮵ته و﮲عموضه مع هذا الشعور

ٮ﮳العاط﮲ڡة حىت أطلق علٮ﮵ه عصر النهضة ال﮳ٮدأٮى. 
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- و﮴ڡد ٮ﮴كررت صورة الحٮ﮵وا﮲ٮات طوال ٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮲ڡن .. ومع ٮ﮶ورة ال﮲ڡن الحدٮ﮵ث ٮ﮴أل﮴ڡت ﮳ٮ﮴ڡوة
التع﮳ٮٮ﮵ر وعصرٮ﮵ة األداء .. كما فى ﮳حٮ﮵اد وٮ﮶ٮ﮵ران ﮳ٮٮ﮵اكسو و﮴ڡطته الىت ﮳حسدها فى لوحة `

ال﮴ڡطة والطأٮر ` .. مع دٮ﮵ك وحمار شا﮳حال .. و﮲حٮ﮵ول مو﮲ٮسن فى لوحته الشهٮ﮵رة `
ال﮳حٮ﮵اد الحمراء` . 

فى ﮴ڡاعة ` ﮳ٮٮ﮵اكسو ` ٮ﮳الزمالك .. ﮳حاء معرض ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ` ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه الحٮ﮵وان
والطأٮر - أصد﮴ڡاء ﮳ٮه﮳حورى ` فى 30 لوحة تنوعت من اللوحات الصرحٮ﮵ة إلى اللوحات

ذات المساحة الص﮲عٮ﮵رة . 
- و﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵عد ال﮲ڡرع المصرى من ش﮳حرة ﮳ٮٮ﮵اكسو` ﮲ڡهو ٮ﮵رسم ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡته ولكن ٮ﮳أسلو﮳ٮه
ال﮲حاصة ` تتنوع مراحله ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮳ٮدءاً من ٮ﮴لك الو﮳حوه الىت صورها فى الستٮ﮵نات من

ال﮴ڡرن الماىض والىت ﮴ٮحمل ﮲ٮ﮲طرات ﮳ٮعٮ﮵ون شا﮲حصة .. تتشا﮳ٮه مع و﮳حوه ال﮲عٮ﮵وم ﮳ٮن﮲طرٮ﮴ها
الكو﮲ٮٮ﮵ة ال﮲عار﮴ڡة فى الدهشة .. إلى مراحله الىت تنوعت ﮳ٮعد س﮲ڡره ل﮳ٮارٮ﮵س وا﮲حتزل ﮲ڡٮ﮵ها

اللمسة .. كما مزج ال﮲حٮ﮵ا﮲ٮة ٮ﮳التصوٮ﮵ر و﮴ڡصا﮴ڡٮ﮵ص ال﮴ڡماش ٮ﮳األلوان وال﮲حطوط مع
التل﮲حٮ﮵ص والت﮳ٮسٮ﮵ط الذى ٮ﮴﮵ڡترب أحٮ﮵ا﮲ٮًا من الت﮳حرٮ﮵د .. 

- و﮳ٮعٮ﮵داً عن عالمه الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورى الذى ٮ﮵عكس ﮲حالله صور الحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة .. وتنساب
﮲حطوطه ﮳ٮال ا﮲ٮ﮴ڡطاع .. ٮ﮴﮳ٮدأ من ﮲ٮ﮴ڡطة وال تنتهى إال ﮳ٮعد اكتمال التكوٮ﮵ن .. ٮ﮵ؤكد فى

أعماله التصوٮ﮵رٮ﮵ة وعٮ﮵ه الشدٮ﮵د ﮳ٮ﮲ڡ﮴ڡه التصوٮ﮵ر وٮ﮴مثله ل﮴ڡٮ﮵مة ال﮲حط وعال﮴ڡته
ٮ﮳المساحات ومعر﮲ڡته المعىن الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى لإلٮ﮴﮵ڡاع .. وهو ٮ﮵رى األشٮ﮵اء ﮳ٮعٮ﮵ن مث﮴ڡ﮲ڡة ﮲ڡٮ﮵حول

المألوف والمعتاد إلى صور مسكو﮲ٮة ٮ﮳الدهشة .. و﮴ڡد ﮴ٮ﮳حسد الحصان فى لوحات
عدٮ﮵دة ٮ﮳المعرض .. من ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه النص﮲ڡى الذى ٮ﮵صور رأس حصان ٮ﮵ذكر﮲ٮا ﮳ٮن﮳ٮل وأصالة
وشموخ حصان الشاطر حسن من ٮ﮴لك الهالة ال﮳ٮٮ﮵ضاء عىل ال﮳ح﮳ٮهة .. مع هذا الحوار
الدرامى فى ال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن األ﮲حضر المئض واألسود الداكن .. وإلى حصان الحنطور

والذى ٮ﮳﮵ٮدو ودٮ﮵عًا متاكسًال فى مشٮ﮵ته ٮ﮵عكس لمعىن ﮲ٮزهة العصارى ﮲حاصة والحنطور
ٮ﮵ضم أسرة اكملة .. وال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة هنا ٮ﮴موج ٮ﮳ال﮳ٮرٮ﮴﮴ڡالى المئض مع لمسات من األ﮳ٮٮ﮵ض ..
وحىت حصان الس﮳ٮق أو حصان ال﮳ٮطوالت .. هذا الحصان األ﮳ٮٮ﮵ض والذى ٮ﮵ل﮲حص هٮ﮵أٮ﮴ه

فى ﮲حطوط ﮴ڡوسٮ﮵ة حا﮲ٮٮ﮵ة .. ٮ﮴ؤكد عىل ا﮲ٮسٮ﮵اب ال﮳حسد ورشا﮴ڡته . 
- ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮه﮳حورى : الحصان عندى هو حصان ال﮴ڡدٮ﮵سٮ﮵ن فى األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮات الذه﮳ٮٮ﮵ة الىت

رأٮ﮵تها ألول مرة فى الكنٮ﮵سة والمعا﮳ٮد . 
- والحصان األ﮳ٮٮ﮵ض عادة ما ٮ﮵كون مرٮ﮴﮳ٮطا ٮ﮳ال﮲ڡارس المنتصر .. مثل حصان ﮲ٮاٮ﮳لٮ﮵ون وكل

األٮ﮳اطرة وال﮴ڡٮ﮵اصرة . 
- ومن دا﮲حل المعرض ﮲ٮطل عىل دٮ﮵ك ﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮵ذكر﮲ٮا ﮳ٮدٮ﮵ك شهرزاد والذى ٮ﮵علن
عن ﮳ٮزوغ ال﮲ڡ﮳حر وش﮴ڡش﮴ڡة الص﮳ٮاح .. و﮴ڡد ٮ﮳الغ فى ﮲ڡتحة المن﮴ڡار .. وهو دٮ﮵ك ٮ﮵ش﮲عل

مع﮲طم المسطح التصوٮ﮵رى .. محمل ﮳ٮكثا﮲ڡة ك﮳ٮٮ﮵رة ومشدود إلى ال﮳حاذ﮳ٮٮ﮵ة األرضٮ﮵ة .. له
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حٮ﮵ز وكتلة عىل عكس دٮ﮵ك شا﮳حال ﮲ح﮲ڡٮ﮵ف الحركة .. 
- وعىل حد ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر ﮳ٮه﮳حورى : ل﮴ڡد ٮ﮴أٮ﮶رت ﮳ٮدٮ﮵ك ﮳ٮٮ﮵اكسو والذى صوره عندما ٮ﮵نطلق أو
ٮ﮵صٮ﮵ح .. وٮ﮳ل﮲عة ﮳ٮٮ﮵اكسو فى رسم الحن﮳حرة متصلة ﮳ٮمن﮴ڡار الدٮ﮵ك و﮴ڡد ط﮳ٮ﮴ڡت هذا فى

اللوحة . 
- أما العنزة فى لوحات ﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡتكرر كثٮ﮵راً . 

- وعنزات ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮴ذكر﮲ٮا ﮳ٮعنزة ﮲عا﮲ٮدى ﮲ٮموذج مثالى للصمت والوداعة وفى احداها
صورها ﮴ٮطل من ﮳ٮوا﮳ٮة عتٮ﮴﮵ڡة مح﮲ڡو﮲ڡة ﮳ٮد﮲ٮٮ﮵ا ال﮳ٮشر .. كما صورها فى لوحتٮ﮵ن وحٮ﮵دة ..
مرة ﮲عار﮴ڡة فى األحمر الوردى مع ال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة ومرة أ﮲حرى عىل ﮲حل﮲ڡٮ﮵ة من األزرق ال﮳ٮحرى

الهادئ .. مع الرمادى ولمسات من ال﮳ٮرٮ﮴﮴ڡالى . 
- وحٮ﮵وا﮲ٮات ﮳ٮه﮳حورى فى كل أعماله رسمها ﮳ٮمالمح الطٮ﮳﮵ٮة .. والسالم و﮴ڡد أس﮳ٮغ علٮ﮵ها
روح الطمأ﮲ٮٮ﮵نة .. كما فى لوحاٮ﮴ه لل﮳حاموس .. وأٮ﮵ضًا لوحته الىت رسمها للكلب .. والىت
ٮ﮳﮵حعلنا نتعاطف مع ﮲ٮحولته الذى ٮ﮴﮳ٮدو من ﮴ٮضارٮ﮵س ال﮳حسد ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى استطالة

الر﮴ڡ﮳ٮة ود﮴ڡة ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل الرأس .. 
- ﮴ڡلت ل﮳ٮه﮳حورى : وهل هناك صلة ﮳ٮٮ﮵نك و﮳ٮٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكسو فى التناول هنا ؟ 

- مثلما اكن ﮳ٮٮ﮵اكسو ٮ﮳﮵ٮدأ الرسم ٮ﮳العٮ﮵ن .. أ﮲ٮا هنا أ﮳ٮدأ ٮ﮳العٮ﮵ن .. ومن الممكن أن ٮ﮴كون
النهاٮ﮵ة ﮳ٮ﮳حسد شكل طأٮر أو حٮ﮵وان أو إ﮲ٮسان .. وسواء اك﮲ٮت العٮ﮵ن ﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة ﮳ٮن﮲طرة

أمامٮ﮵ة أو ﮳حا﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ة .. إال أ﮲ٮها مو﮳حودة ﮳ٮكل الاكئنات حٮ﮵وا﮲ٮا أو إ﮲ٮسا﮲ٮا مع اك﮲ڡة الطٮ﮵ور ..
ولها دالالت ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة كما ٮ﮴عكس حاالت ا﮲ٮ﮲ڡعالٮ﮵ة عدٮ﮵دة من ال﮲حوف والتر﮴ڡب واالنت﮲طار

.. واألمل والحب و﮲عٮ﮵رها من مشاعر .

﮳ٮ﮴ڡلم : صالح ﮳ٮٮ﮵صار

م﮳حلة المصور 2007-4-4

﮳ٮه﮳حورى 00 وحصان طروادة المصرى

- فى معرضه ال﮳حدٮ﮵د ﮳ٮ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو ٮ﮳الزمالك ٮ﮵ستعٮ﮵د ال﮲ڡنان ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮصماٮ﮴ه
ال﮲ڡنٮ﮵ة ال﮴ڡدٮ﮵مة ، ٮ﮴لك الىت سطعت ﮳ٮها موه﮳ٮته التصوٮ﮵رٮ﮵ة فى الستٮ﮵نٮ﮵ات والس﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ات
مت﮳حاوزة موه﮳ٮته الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة السا﮲حرة .. الٮ﮵وم ٮ﮴﮵ڡوم ﮳ٮت﮳حاوز إ﮳ٮداعى آ﮲حر، ﮴ٮ﮳حاوز ما
﮲ٮسمٮ﮵ه ﮳ٮمرحلته ال﮳ٮارٮ﮵سٮ﮵ة الىت استمرت أكثر من عشرٮ﮵ن عامًا منذ س﮲ڡره وإ﮴ڡامته

﮳ٮ﮲ڡر﮲ٮسا ٮ﮶م عودٮ﮴ه إلى مصر . 
- ﮲ٮستطٮ﮵ع أن ﮲ٮسمى مرحلته ال﮳ٮارٮ﮵سٮ﮵ة ٮ﮴لك - ﮴ٮ﮳حاوزا - ٮ﮳المرحلة التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة ، حٮ﮵ث
انت﮴ڡل ﮲ڡٮ﮵ها من ﮴ٮحرٮ﮵ف األشاكل الوا﮴ڡعٮ﮵ة ، الذى اكن ٮ﮵مارسه ﮳ٮحس ال﮲ڡنان الشعىب
وال﮳ٮدأٮى لدى ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ره عن ` مضمون ` الرؤٮ﮵ة ولٮ﮵س عن ` موضوعها ` إلى ﮴ٮحطٮ﮵م
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األشاكل وٮ﮴﮲ڡكٮ﮵كها وإعادة ﮳ٮنأٮها من ﮳حدٮ﮵د، مثل لع﮳ٮة المكع﮳ٮات عند األط﮲ڡال، ﮲ٮا﮲ڡٮً﮵ا أو
مهمشًا ﮲ڡٮ﮵ها كًال من المضمون والموضوع عىل السواء ، لتص﮳ٮح أ﮴ڡرب إلى اللوحات
التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة ` ل﮳ٮٮ﮵اكسو ` أو ` ﮳ٮراك ` أو ` لٮ﮳﮵حٮ﮵ه` فى ﮲ڡر﮲ٮسا أوأٮل ال﮴ڡرن الماىض، حىت
﮳ٮدأ وكأ﮲ٮه فى م﮳ٮارزة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة مع هؤالء الرواد، حىت ولو اكن ﮴ڡد انتهى زما﮲ٮهم وزما﮲ٮها
منذ عشرات السنٮ﮵ن، وحلت محلها مدارس وا﮴ٮ﮳حاهات ﮲ڡنٮ﮵ة ال حصر لها، لكن ﮳ٮه﮳حورى

اكن فى أشد الحا﮳حة ﮲ٮ﮲ڡسٮً﮵ا إلى االعتراف ﮳ٮه فى مس﮴ڡط رأس ٮ﮴لك المدارس
واال﮴ٮ﮳حاهات، فى طموحه ال﮳حارف للعالمٮ﮵ة ، وفى ﮲طل اعت﮴ڡاده - ر﮳ٮما - ٮ﮳أن ٮ﮴لك هى

الل﮲عة العالمٮ﮵ة لل﮲ڡن ، الىت ٮ﮵مكن ﮴ڡراءٮ﮴ها والتواصل من ﮲حاللها فى أى زمان أو ماكن ! 
- ور﮳ٮما استطاع أن ٮ﮵ح﮴ڡق ﮳ٮعضا، أو كثٮ﮵راً، مما اكن ٮ﮵نشده ، فى مضمار المنا﮲ڡسة
الضارٮ﮵ة ﮲ڡترة و﮳حوده فى ﮲ڡر﮲ٮسا، لكنه فى ﮲ٮهاٮ﮵ة الم﮳ٮاراة الشرسة - الىت لم ٮ﮵كن ال﮲ڡن
وحده هو معٮ﮵ار ال﮲ڡوز ﮲ڡٮ﮵ها - اكتشف، كما ٮ﮲﮵حٮ﮵ل إلى، أ﮲ٮه لم ٮ﮵كسب إال ﮳ٮعض ال﮳ٮرٮ﮵ق
ال﮲حار﮳حى العارض ، فى ساحة ﮲طل دأٮمًا عىل هامشها ولٮ﮵س فى ﮴ڡل﮳ٮها ، وٮ﮴﮲ڡرض عىل
المشاركٮ﮵ن ﮲ڡٮ﮵ها أن ٮ﮲﮵طلوا فى حالة لهاث مستمرة لتح﮴ڡٮ﮵ق اإلٮ﮶ارة ٮ﮳أى ٮ﮶من من أ﮳حل
الحصول عىل ش﮳ٮر من األرض ٮ﮴﮵ڡ﮲ڡون علٮ﮵ه ، ﮲حاصة إذا اك﮲ٮوا ﮲عرٮ﮳اء عن النسٮ﮵ج الث﮴ڡافى
والحضارى للم﮳حتمع األورو﮳ٮى، الذى ٮ﮲﮵ڡرز كل ٮ﮵وم ﮳حٮ﮵اداً شا﮳ٮة ٮ﮵ا﮲ڡعة و﮴ڡادرة عىل ﮲حوض
الس﮳ٮاق ﮴ٮحت لهٮ﮵ب سٮ﮵اط الشهرة و﮴ٮ﮳حار ال﮲ڡن، ﮳ٮٮ﮵نما شعر ﮳ٮه﮳حورى، ﮲ڡٮ﮵ما أ﮲طن ، ٮ﮳أ﮲ٮه

ٮ﮲﮵حسر ﮳ٮرٮ﮴﮵ڡه الدا﮲حىل من أ﮳حل ذلك ال﮳ٮرٮ﮵ق ال﮲حار﮳حى المؤ﮴ڡت ، ذلك ألن ﮳ٮرٮ﮴﮵ڡه الدا﮲حىل
ٮ﮵ن﮳ٮع من شرارة التواصل مع م﮳حتمع ٮ﮵ح﮳ٮه وٮ﮵ت﮲ڡاعل معه ، وهو ما اكن محرومًا منه ! 

- ومن المؤكد أ﮲ٮه طوال مشواره ال﮳ٮارٮ﮵ىس اكن ٮ﮵حمل مصر ﮳ٮدا﮲حله ﮲ٮ﮳ٮضًا وذكرى ، شكًال
ومضمو﮲ٮًا ، ﮳ٮكل ﮴ڡضاٮ﮵اها وهمومها وإرٮ﮶ها الحضارى ورموزها وم﮲ڡار﮴ڡاٮ﮴ها السا﮲حرة
والدرامٮ﮵ة عىل السواء ، وأن ذلك كله اكن ٮ﮵عكس ، ﮳ٮشكل أو ٮ﮳آ﮲حر، فى أعماله ال﮲ڡنٮ﮵ة

آ﮲ٮذاك ، ﮳ٮٮ﮵د أن هذا كله لم ٮ﮵كن لٮ﮵عىن أحداً فى الم﮳حتمع األورو﮳ٮى الذى ﮴ٮحرك ال﮲ڡن فى
دوا﮲ڡع أ﮲حرى لإلٮ﮶ارة والتمٮ﮵ز ، تتمحور حول الل﮲عة ال﮳ٮصرٮ﮵ة واألدوات والصٮ﮵ا﮲عات
الم﮳ٮتكرة ، ﮲ڡٮ﮵ما ﮲ٮعرف أن ﮲ڡنا﮲ٮًا مثل ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵مكن أن ٮ﮵موت ﮲ڡعًال لو لم ٮ﮵شعر ﮳ٮرد

ال﮲ڡعل ال﮲ڡورى من ال﮳حمهور لما ٮ﮴﮵ڡدمه من ﮲ڡن ، إ﮲ٮه ٮ﮵عشق كو﮲ٮه ﮲ٮ﮳حمًا مح﮳ٮوٮ﮳ًا ومعت﮳ٮرًا
فى ﮲ٮ﮲طر ﮴ڡومه ، ٮ﮵عشق أن ٮ﮲﮵طل دأٮما اكلساحر الذى ٮ﮵ثٮ﮵ر انت﮳ٮاه ال﮳حمهور ٮ﮳ألعا﮳ٮه ، ﮲ڡنراه
فى أى ماكن أو مو﮴ڡف ممساكً ﮳ٮ﮴ڡلمه األسود السمٮ﮵ك ٮ﮵رسم الو﮳حوه والمشاهد الٮ﮵ومٮ﮵ة
﮳ٮ﮲حط واحد ال ٮ﮵تو﮴ڡف حىت ٮ﮵نتهى الرسم ، م﮳ٮهراً ال﮳حمٮ﮵ع ﮳ٮ﮴ڡدره استثنأٮٮ﮵ة عىل ا﮴ڡتناص

اللح﮲طة المراو﮲عة فى عمل ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رى مدهش . 
- الٮ﮵وم ٮ﮵عود ال﮳حواد الع﮳حوز من مضماره األورو﮳ٮى إلى مضماره المصرى شاٮ﮳ًا ٮ﮵ا﮲ڡعًا ،
﮴ڡادراً عىل ال﮳حرى ﮳ٮدون لهاث ، وعىل اإل﮳ٮهار ﮳ٮدون اصطناع الحداٮ﮶ة ، ، ممساكً ﮳ٮ﮳حوهر
المرٔٮٮ﮵ات والمعا﮲ٮى المرٮ﮴﮳ٮطة ٮ﮳الوا﮴ڡع المصرى ، ٮ﮵ست﮲حرج من ذلك وه﮳حه ال﮴ڡدٮ﮵م ، من
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﮲حالل ﮴ٮحوٮ﮵ر الشكل ولٮ﮵س ﮴ٮشوٮ﮵هه، و﮴ٮحلٮ﮵له ولٮ﮵س ٮ﮴﮲ڡتٮ﮵ته ، ومن ﮲حالل ﮳ٮناء الكتلة
المعمارٮ﮵ة للوحة ٮ﮳الضوء المصرى الساطع وال﮲طل ال﮲ڡاحم ، ولٮ﮵س ﮳ٮتشرٮ﮵حها ﮴ٮشرٮ﮵حًا
﮳حأٮراً ٮ﮵حٮ﮵لها، من حسن عضوى ﮲ٮا﮳ٮض ٮ﮳الحٮ﮵اة ، إلى حس ٮ﮳األشٮ﮵اء ال﮳حامدة الىت ال تثٮ﮵ر

﮲ڡٮ﮵نا المشاعر مهما اك﮲ٮت إٮ﮶ارٮ﮴ها ال﮳ٮصرٮ﮵ة وإ﮳ٮهارها الت﮴ڡىن. 
- إن أ﮳ٮطال معرضه -ح﮴ڡًا - هم من الحٮ﮵وا﮲ٮات والطٮ﮵ور األلٮ﮲﮵ڡة وال﮲عل﮳ٮا﮲ٮة والن﮳ٮٮ﮵لة أٮ﮵ضًا ،
﮳ٮدءاً من العنزة وال﮳حاموسة حىت الدٮ﮵ك والحصان مروراً ﮳ٮ﮳ٮعض أ﮳ٮطال معارضه السا﮳ٮ﮴ڡة
.. من العاز﮲ڡٮ﮵ن الشع﮳ٮٮ﮵ٮ﮵ن وٮ﮳اعة ال﮲ح﮳ٮز و﮳حموع المتزاحمٮ﮵ن فى رحلة الحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة

ال﮴ڡاسٮ﮵ة ، هنا ﮲ٮراه ٮ﮵حب - ﮳ٮل وٮ﮵حترم - كل هذه الم﮲حلو﮴ڡات الطٮ﮳﮵ٮة كأ﮲حوة وأصد﮴ڡاء و
شراكء فى الحٮ﮵اة ، هو ال ٮ﮳﮵ٮحث عن معمار الشكل وحده ، وإن اكن الشكل ٮ﮳﮵ٮدو فى
لوحاٮ﮴ه شدٮ﮵د التماسك وال﮴ڡوة واالٮ﮴زان واإلٮ﮶ارة أٮ﮵ضًا ﮳ٮتحوٮ﮵راٮ﮴ه للط﮳ٮٮ﮵عة و﮴ٮحلٮ﮵الٮ﮴ه
للشكل ال﮲حار﮳حى إلى حد التشرٮ﮵ح العضوى وإعادة التركٮ﮵ب عىل منوال المدرسة
التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة إال ﮴ڡلٮً﮵ال ، لكنه ٮ﮳﮵ٮحث - ﮴ڡ﮳ٮل ذلك و﮳ٮعده - عن صدق التع﮳ٮٮ﮵ر عن اللح﮲طة
اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة الدا﮲ڡ﮴ڡة ٮ﮳المح﮳ٮة وال﮲ڡرحة ٮ﮳الحٮ﮵اة ، أو المع﮳ٮرة عن الدوران الحزٮ﮵ن فى
دوامتها فى حال الم﮲علوب عىل أمره ،حىت لو اكن الموضوع هو ﮳حاموسة ٮ﮴دور فى

السا﮴ڡٮ﮵ة معصو﮳ٮة العٮ﮵نٮ﮵ن ، أو عنزة ٮ﮴﮴ڡضم أوراق العشب ، أو حصا﮲ٮًا ٮ﮵ترا﮴ڡص ﮳ٮمؤ﮲حرٮ﮴ه
وٮ﮵ر﮲ڡع ذٮ﮵له ﮲ڡرحًا ٮ﮳الط﮲ڡل الذى ٮ﮵متطٮ﮵ه حامًال عروسته ال﮴ڡطنٮ﮵ة ، أودٮ﮵اكً متعا﮳ح﮳ٮًا

شام﮲حًا ﮳ٮعر﮲ڡه األحمر مؤذ﮲ٮًا للص﮳ٮاح ال﮳حدٮ﮵د ، منا﮲طراً دٮ﮵ك ﮳ٮٮ﮵اكسو الشهٮ﮵ر ﮳ٮتحرٮ﮲﮵ڡاٮ﮴ه
المثٮ﮵رة لنا حىت الٮ﮵وم. 

- لكن من وسط أ﮳ٮطال معرضه ال﮳حدٮ﮵د ٮ﮵ت﮴ڡدم الحصان ﮳حاذٮ﮳ًا لالنت﮳ٮاه أكثر من ﮲عٮ﮵ره ،
فى ٮ﮴كوٮ﮵نات و﮴ٮحلٮ﮵الت ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة ، ٮ﮵مثل ال﮲حط ال﮴ڡوىس ﮲ڡٮ﮵ها العامل الرٔٮٮ﮵ىس فى ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵ق
ال﮳ٮناء النحىت والحركة اإلٮ﮴﮵ڡاعٮ﮵ة ، ﮲ڡٮ﮳﮵ٮدو - ﮳ٮر﮲عم امتالٔٮه وٮ﮶﮳ٮاٮ﮴ه ورصانته - ٮ﮳الغ الرشا﮴ڡة
حىت الر﮴ڡص عىل أ﮲ٮ﮲عام المزمار الذى ٮ﮵عز﮲ڡه الط﮲ڡل ﮳ٮ﮳حواره ، وعمٮ﮵ق الدالالت لمعا﮲ٮى
ال﮲ڡروسٮ﮵ة والكرم والص﮳ٮر واإل﮲حالص لإل﮲ٮسان، و﮴ڡد ٮ﮳﮵ٮدو أسطورٮً﮵ا كحصان طروادة الذى
است﮲حدم فى الملحمة الٮ﮵و﮲ٮا﮲ٮٮ﮵ة كدٮ﮳ا﮳ٮة ﮴ٮحمل ال﮳حنود إلى معسكر األعداء ، لكنه هنا ،
ٮ﮵حمل إلٮ﮵نا من الماىض ﮳حٮ﮵نات الن﮳ٮل والر﮲ڡعة واالعتداد ال﮴ڡومى ، الىت ﮲ڡ﮴ڡد﮲ٮاها فى

وا﮴ڡعنا المعاصر !

﮳ٮ﮴ڡلم : عز الدٮ﮵ن ﮲ٮ﮳حٮ﮵ب

﮳حرٮ﮵دة ال﮴ڡاهرة 2007-4-3

﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى: ٮ﮴و﮴ڡعت أن ٮ﮵س﮳حىن` ع﮳ٮد الناصر` ﮳ٮعد أن رسمته00 و` السادات`
وضعىن فى ال﮴ڡأٮمة السوداء
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- ٮ﮵حرص ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى عىل حضور معرض ال﮴ڡاهرة الدولى للكتاب كل
عام وشراء ﮳ٮعض الكتب ، لٮ﮵س فى م﮳حال عمله ٮ﮳ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل الذى ٮ﮳﮵حٮ﮵ده ﮲ڡ﮴ڡط

ولكن فى اك﮲ڡة ﮲ڡروع العلم . 
- ` ﮳ٮه﮳حورى` حرٮ﮵ص أٮ﮵ضا عىل ٮ﮴د﮲حٮ﮵ن الشٮ﮵شة واالستمتاع ﮳ٮ﮴ڡراءة الكتب وٮ﮴دوٮ﮵ن
أهم الن﮴ڡاط والمالح﮲طات فى الندوات الىت ٮ﮵حضرها، عر﮲ڡناه رساما سا﮲حرا ﮴ڡادرا عىل
﮴ٮصوٮ﮵ر مشا﮲ع﮳ٮاٮ﮴ه من ﮲حالل ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات الىت اكن ٮ﮵رسمها لك﮳ٮار السٮ﮵اسٮ﮵ٮ﮵ن وال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
والش﮲حصٮ﮵ات العامة .. ولكن ال﮳حدٮ﮵د هذه المرة أن ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ٮحاٮ﮴ا ٮ﮵تعامل مع الص﮲حر

والحدٮ﮵د لٮ﮲﮵حلق منها أشاكال ﮲ڡنٮ﮵ة تتن﮲ڡس وٮ﮴دب ﮲ڡٮ﮵ها الحٮ﮵اة . 
- ٮ﮳ادرٮ﮴ه ﮳ٮسؤال عن سر عودٮ﮴ه إلى ﮲ڡن النحت ر﮲عم ٮ﮴أل﮴ڡه وشهرٮ﮴ه الك﮳ٮٮ﮵رة فى م﮳حال
ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات ٮ﮴﮵ڡول: أ﮲ٮا ضد ﮴ٮ﮲حصص ال﮲ڡنان فى م﮳حال ما .. و﮴ٮ﮳حر﮳ٮة إ﮴ڡامىت فى ٮ﮳ارٮ﮵س
علمتىن أن أكون ﮲ڡنا﮲ٮا شامال ال أٮ﮴و﮴ڡف عن م﮳حال معٮ﮵ن .. ﮳ٮدلٮ﮵ل أ﮲ٮىن أ﮴ڡتحمت عالم
الكتا﮳ٮة و﮴ڡدمت ﮲حمسه كتب روأٮٮ﮵ة .. ود﮲حلت اٮ﮵ضا م﮳حال السٮ﮵نما و﮴ڡدمت ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮶الٮ﮶ة
أ﮲ڡالم منها ﮲ڡٮ﮵لم ﮲ڡر﮲ٮىس ﮳ٮعنوان ` سأٮق الترٮ﮵لال ` - ﮲ڡأ﮲ٮا ضد ٮ﮴و﮴ڡف ال﮲ڡنان عند م﮳حال
محدد ولكن علٮ﮵ه أن ٮ﮵طرق أ﮳ٮواب اك﮲ڡة الم﮳حاالت واألشاكل األ﮲حرى وال ٮ﮵تو﮴ڡف إ﮳ٮداعه

عند ﮲ٮ﮴ڡطة ما . 
- كٮ﮵ف اك﮲ٮت ال﮳ٮداٮ﮵ة ؟ 

- ﮳ٮداٮ﮵ىت اك﮲ٮت عام 1950 أى ﮴ڡ﮳ٮل ٮ﮶ورة ٮ﮵ولٮ﮵و ٮ﮳أر﮳ٮع سنوات عندما رسمت ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات
لل﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر حسٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكر وعندما شاهده ﮲طل ٮ﮵ضحك من ﮴ڡل﮳ٮه و﮴ڡدمىن ﮳ٮسرعة إلى

ال﮲ڡنان صارو﮲حان الذى ا﮴ڡتنع ﮳ٮرسوما﮴ٮى وس﮲حرٮ﮵ىت فى أعمالى . 
- وأعطا﮲ٮى ع﮳ٮد السالم الشرٮ﮵ف ﮲ڡرصة العمر فى روز الٮ﮵وسف عندما اكن مسئوال عن

﮴ٮطوٮ﮵رها مع احسان ع﮳ٮد ال﮴ڡدوس آ﮲ٮذاك . 
- ﮳ٮمناس﮳ٮة الس﮲حرٮ﮵ة .. رسمت اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵را للرٔٮٮ﮵س ع﮳ٮد الناصر ﮳ٮ﮳حرأة شدٮ﮵دة كٮ﮵ف ٮ﮴عامل

﮲ٮاصر معك ؟ 
- ﮴ٮصورت أن رد ال﮲ڡعل سوف ٮ﮵كون عنٮ﮲﮵ڡا أو ٮ﮵زج ﮳ٮى فى الس﮳حن مثال ولكن الم﮲ڡا﮳حأة أن
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أع﮳حب ع﮳ٮد الناصر و﮲طل ٮ﮵ضحك علٮ﮵ه كثٮ﮵را وأدهشتىن هذه الموا﮴ڡف ﮲ڡ﮴ڡد

كنت أ﮴ٮصور أ﮲ٮىن لن أرى الحٮ﮵اة ﮳ٮعد هذا الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ولكن الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة ئش آ﮲حر . 
- منعك الرٔٮٮ﮵س السادات من د﮲حول مصر .. ﮲ڡما الس﮳ٮب ؟. 

- رسمت السادات أٮ﮵ضا فى اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر سا﮲حر و﮲عضب ﮲عض﮳ٮا شدٮ﮵دا مىن لدر﮳حة أ﮲ٮه وضع
اسمى ضمن ال﮴ڡأٮمة السوداء للم﮲عضوب علٮ﮵هم .. ومنعىن ٮ﮳ال﮲ڡعل من د﮲حول مصر ..

ولكن الذى أ﮲عضب السادات أكثر هو الكتاب الذى أل﮲ڡته عنه واكن ﮳ٮعنوان ` السادات`
وأحكى ﮲ڡٮ﮵ه عن رحلته مع إسرأٮٮ﮵ل وصور الحب الم﮳ٮالغ ﮲ڡٮ﮵ها من ﮳حا﮲ٮب السادات الذى
اكن ٮ﮵رٮ﮴مى فى أحضان مناحم ﮳ٮٮ﮳﮵حٮ﮵ن رٔٮٮ﮵س الوزراء السا﮳ٮق وٮ﮵عامله كأ﮲ٮه صدٮ﮵ق حمٮ﮵م



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 69 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

له .. كل هذه المشاهد أٮ﮶رت فى ﮲ٮ﮲ڡىس وأعت﮴ڡد اٮ﮵ضا أ﮲ٮها أٮ﮶رت فى الشارع المصرى ..
ومن و﮳حهة ﮲ٮ﮲طرى أن اٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ة السادات مع إسرأٮٮ﮵ل اك﮲ٮت ال﮴ڡشة الىت ﮴ڡصمت ﮲طهر

ال﮳ٮعٮ﮵ر، حٮ﮵ث ﮳ٮدأ ال﮲عضب الشدٮ﮵د من ﮳حا﮲ٮب الرأى العام المصرى الرا﮲ڡض لتو﮴ڡٮ﮵ع مثل
هذه االٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ات مع اسرأٮٮ﮵ل . 

- كنت واحدا ضمن م﮳حموعة مشا﮲ع﮳ٮٮ﮵ن ر﮲ڡضوا اٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ة السالم ﮳ٮٮ﮵ن إسرأٮٮ﮵ل ومصر ؟ 
- ﮲ٮعم كنا كثٮ﮵رٮ﮵ن و﮲ٮ﮴ڡٮ﮵م فى ٮ﮳ارٮ﮵س وأذكر من ﮳ٮٮ﮵ن هذه األسماء محمود أمٮ﮵ن العالم
وع﮳ٮد المعطى ح﮳حازى وع﮳ٮاس صالح وال﮲ڡرٮ﮵د ﮲ڡرج و﮲عالى شكرى ومحمود السعد﮲ٮى
وأمٮ﮵ن اسكندر وسعد ز﮲علول ﮲ڡؤاد و﮲عٮ﮵رهم .. وكنا ال ﮲ٮوا﮲ڡق عىل سٮ﮵اسة السادات من
حٮ﮵ث ﮴ڡمع الحرٮ﮵ات والتط﮳ٮٮ﮵ع مع إسرأٮٮ﮵ل وكنا ﮲ٮ﮴ڡوم ﮳ٮإصدار ﮲ٮشرات تندد ﮲ڡٮ﮵ها

ٮ﮳أسلوب وآلٮ﮵ة عمل السادات ﮴ٮ﮳حاه العدٮ﮵د من ال﮴ڡضاٮ﮵ا السٮ﮵اسٮ﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة . 
- السادات أراد لم الشمل مرة أ﮲حرى مع م﮳حموعة المتمردٮ﮵ن عىل حكمه .. كٮ﮵ف اكن

أسلو﮳ٮك آ﮲ٮذاك ؟ . 
- السادات أرسل لنا صالح ﮳حالل ﮲ٮ﮴ڡٮ﮵ب الصح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن آ﮲ٮذاك إلى ٮ﮳ارٮ﮵س والذى اكن ٮ﮵حمل

هداٮ﮵ا ع﮳ٮارة عن ساعة لكل واحد وحاول ا﮲عالق الملف ﮲ٮهأٮٮ﮵ا واكن ذلك عام 80 . 
- لماذا ﮲عض﮳ٮت أم كلثوم منك ؟. 

- عندما رسمتها فى اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أثناء وصلتها ال﮲عنأٮٮ﮵ة فى أ﮲عنٮ﮵ة ` أ﮲ٮت عمرى ` الىت ﮴ڡال
عنها الن﮴ڡاد ٮ﮳أ﮲ٮها ل﮴ڡاء السحاب ﮳ٮٮ﮵ن ع﮳ٮد الوهاب وأم كلثوم .. المهم رسمت أحد
األش﮲حاص وهو فى حالة ﮲ٮعاس أثناء الح﮲ڡلة مما أ﮲عضب أم كلثوم الىت ﮴ٮصورت أن

اال﮲عنٮ﮵ة ال ٮ﮴ع﮳حب ال﮳حمهور ﮳ٮدلٮ﮵ل أن أحدهم ش﮲عله النعاس عن االستماع لأل﮲عنٮ﮵ة . 
- ما أكثر الش﮲حصٮ﮵ات ال﮲ڡنٮ﮵ة الىت رسمتها ؟ 

- كثٮ﮵رون ﮳حدا ع﮳ٮد الوهاب و﮲ڡرٮ﮵د األطرش ، ع﮳ٮد الحلٮ﮵م الذى رسمته طوال الو﮴ڡت . 
- عال﮴ڡتك ٮ﮳األدب .. وما أشهر مؤل﮲ڡا﮴ٮك ؟ 

- ﮴ڡدمت 5 كتب هى ` إٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة الط﮲ڡولة ` .. و` إٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة الش﮳ٮاب ` وهى عن ﮲ڡترة عمىل
ٮ﮳الصحا﮲ڡة .. و ` اٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮳ارٮ﮵س ` عن ﮲ڡترة و﮳حودى و﮲ٮشاطى فى عاصمة النور .. وكتاب

آ﮲حر ﮳ٮعنوان ` ﮳ٮه﮳حر فى المه﮳حر` وهو كتاب هزلى ٮ﮵تناول ﮲ڡترة إ﮴ڡامىت فى ٮ﮳ارٮ﮵س . 
- هل تتذكر أولى لوحا﮴ٮك و﮳ٮكم ﮳ٮعتها ؟ 

- أول لوحة ﮳ٮعتها ٮ﮳ـ 60 ﮳حنٮ﮵ها واشتراها الاك﮴ٮب الصح﮲ڡى كمال المالخ الذى اكن
ٮ﮵عمل آ﮲ٮذاك ﮳ٮ﮳حرٮ﮵دة األهرام ووضعها فى ﮲عر﮲ڡة ﮲ٮ﮳حٮ﮵ب مح﮲ڡوظ واك﮲ٮت عام 1958 عن
أوالد حارتنا وهى من أ﮳حمل األعمال ، والطرٮ﮵ف أ﮲ٮىن حصلت عىل هذا الم﮳ٮلغ لٮ﮵كون
﮲ٮواة للس﮲ڡر ٮ﮳ال﮲حارج حٮ﮵ث ﮴ڡطعت ٮ﮴ذكرة س﮲ڡر إلى ﮳ٮالد الض﮳ٮاب ` ﮳ٮرٮ﮵طا﮲ٮٮ﮵ا ` وح﮳حزت
﮴ڡاعة ` وود ستوك ﮳حالٮ﮵رى` ﮳ٮحى اكس﮲ڡورد و﮳ٮدأت أعرف طعم الن﮳حاح والت﮲ڡوق و

أنت﮴ڡل ﮳ٮعدها لمرحلة أ﮲حرى فى مشوارى إلى عاصمة النور فى ٮ﮳ارٮ﮵س وأستأ﮳حرت هناك
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مرسما فى حى ` اٮ﮲﮵ڡٮ﮵دى ` ولكن الحدث األهم هو ل﮴ڡأٮى ٮ﮳ال﮲ڡنان الروما﮲ٮى كوزا واكن
﮲ٮحاٮ﮴ا شهٮ﮵را ٮ﮴علمت منه الكثٮ﮵ر واست﮲ڡدت من ﮲ح﮳ٮراٮ﮴ه . 

- ٮ﮴مردت عىل طرٮ﮴﮵ڡة ٮ﮴درٮ﮵س النحت األاكدٮ﮵مى فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة فى مصر ..
﮲ڡما الس﮳ٮب ؟ 

- لم ٮ﮴ع﮳ح﮳ٮىن طرٮ﮴﮵ڡة التدرٮ﮵س و﮳ٮ﮲حاصة ٮ﮴درٮ﮵س النحت األاكدٮ﮵مى فى الكلٮ﮵ة ﮳ٮصنع
﮴ڡالب وانت﮲طار أٮ﮵ام طوٮ﮵لة حىت أحصل عىل نتٮ﮳﮵حة ﮳ٮعد ﮲حلع ال﮴ڡالب و﮲ڡصله عن التمثال
األصىل الذى صنعه الطالب من الطٮ﮵ن .. ﮳ٮصراحة هذه عملٮ﮵ة س﮲حٮ﮲﮵ڡة وممله لل﮲عاٮ﮵ه

وأكرهها ﮳ٮشدة . 
- ﮴ڡلت أ﮲ٮك عثرت عىل طرٮ﮴﮵ڡك الصحٮ﮵ح فى ٮ﮳ارٮ﮵س .. ﮳ٮماذا ٮ﮴﮴ڡصد ؟ 

- أ﮴ڡصد أ﮲ٮىن اكت﮲ڡٮ﮵ت ٮ﮳ال﮲حالق األك﮳ٮر الذى صنع ل﮴ڡطعة الح﮳حر أو ال﮲حشب من ﮲ٮوع
الش﮳حرة شكال مكتمال و﮳ٮدا﮲حله الروح الىت أستطٮ﮵ع أن أعثر علٮ﮵ها .. وأ﮲ٮا ٮ﮳ال﮲ڡعل عثرت

عىل طرٮ﮴﮵ڡى عندما ﮴ڡررت فى ٮ﮳ارٮ﮵س أن أ﮳ٮدأ من النهاٮ﮵ة للوصول إلى ال﮳ٮداٮ﮵ة .

﮳ٮ﮴ڡلم : إسالم صادق

﮳حرٮ﮵دة الو﮲ڡد 2007-2-1

﮳ٮه﮳حورى : عاط﮲ڡة الشعوب ﮲حل﮴ڡت الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر

- استضاف ا﮴ٮحاد الكتاب واألدٮ﮳اء فى أ﮳ٮو ﮲طىب أمس األول ال﮲ڡنان التشكٮ﮵ىل ﮳حورج
﮳ٮه﮳حورى فى محاضرة ﮴ڡدمه ﮲ڡٮ﮵ها شاكر ﮲ٮورى لعرض ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته فى مراحل ﮴ٮطور ال﮲ڡن
التشكٮ﮵ىل والاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الذى أسهم ﮲ڡٮ﮵ه ع﮳ٮر ع﮴ڡود طوٮ﮵لة من اإل﮳ٮداع . من مصر إلى
ٮ﮳ارٮ﮵س وٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة إلى مصر اك﮲ٮت رحلة طوٮ﮵لة ﮴ڡدم ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮه﮳حورى الكثٮ﮵ر من األعمال الىت
تن﮴ڡل ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮٮ﮵ن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر والتشكٮ﮵ل وال﮲ڡن الروأٮى والنحت الذى ش﮲عله و﮴ڡدم ﮲ڡٮ﮵ه

﮴ٮ﮳حر﮳ٮة حٮ﮵اة اكملة . 
- عرض ﮳ٮه﮳حورى فى ال﮳ٮدء ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته األولى الىت ٮ﮴﮵ڡول إ﮲ٮها ا﮳ٮتدأت عام 1957 عندما
اشترك وساهم فى م﮳حلة ` ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` المصرٮ﮵ة حٮ﮵ث ﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن الرسم والتشكٮ﮵ل

وهو الذى ﮳حاء من صعٮ﮵د مصر ومن ﮴ڡرٮ﮵ة ` ﮳ٮه﮳حور` التا﮳ٮعة لمحا﮲ڡ﮲طة ` ﮴ڡنا ` . 
- ﮴ٮحدث ﮳ٮه﮳حورى عن م﮲ڡهوم حرٮ﮵ة ال﮲ڡنان لدٮ﮵ه والذى ٮ﮵راه متطا﮳ٮ﮴ڡًا مع ٮ﮴﮴ڡدم الدولة
﮲ٮ﮳حاحًا و﮲ڡشًال، إذ أن ﮲ٮ﮳حاح م﮲ڡهوم ال﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى منوط ﮳ٮن﮳حاح الدولة ومرٮ﮴﮳ٮط أٮ﮵ضًا
﮳ٮط﮳ٮٮ﮵عة الشعوب العاط﮲ڡٮ﮵ة و﮲ٮحن شعب ﮲ٮا﮴ڡد ﮳ٮط﮳ٮعنا وٮ﮴﮵ڡصد ﮳ٮذلك الشعب المصرى
ولهذا ﮴ٮ﮳حد أ﮲ٮىن است﮲حدم هذا ال﮲ڡن ﮳ٮوص﮲ڡه ﮲ڡنًا ﮲ٮا﮴ڡداً وإذا اكن الن﮴ڡد الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى م﮴ڡنعًا

﮲ڡإ﮲ٮه ال﮳ٮد أن ٮ﮵أ﮲حذ ماكنته ﮳ٮموضوعٮ﮵ة . أن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ال﮳ٮد له أن ٮ﮲﮵حتار عناوٮ﮵ن
محاٮ﮵دة ال هو ٮ﮳األسود أو األ﮳ٮٮ﮵ض ﮳ٮل هو لون رمادى . 
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- وعن أسلو﮳ٮه و﮳ٮداٮ﮵اٮ﮴ه فى ر﮳ٮط ال﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى ٮ﮳ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل ﮴ٮحدث ﮳ٮه﮳حورى
﮴ڡأٮًال : عشت فى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮲ڡمنحتىن إماك﮲ٮٮ﮵ة التعرف عىل هذا العالم ال﮲ڡىن ال﮳حدٮ﮵د ومزج
هذٮ﮵ن ال﮲ڡنٮ﮵ن مع ﮳ٮعضهما و﮳ٮصراحة إ﮲ٮىن ال أحب أن ٮ﮴﮵ڡال عىن أ﮲ٮىن ﮲ڡنان اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى ..
إذ أ﮲ٮى متنوع اإل﮳ٮداع ﮳ٮٮ﮵ن هذه األ﮲ٮماط األر﮳ٮعة ` التشكٮ﮵ل والاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر والنحت وال﮲ڡن
الروأٮى` . ﮳ٮعد أر﮳ٮعٮ﮵ن عامًا من ﮲عر﮳ٮىت فى ﮲ڡر﮲ٮسا ، أص﮳ٮحت ﮲ڡنا﮲ٮًا شامًال .. ﮲ڡلم ٮ﮳﮵ٮق لى

﮳ٮعد هذه األ﮲ٮماط األر﮳ٮعة الىت أمارسها ﮲عٮ﮵ر ال﮲عناء والسٮ﮵نما . 
- ﮳ٮدأت من الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر إلى اللوحة الزٮ﮵تٮ﮵ة ل﮴ڡد ﮴ڡرأت أن ال﮲ڡنان سا﮲حر وأرقى أ﮲ٮواع

الس﮲حرٮ﮵ة أال ٮ﮵س﮲حر ال﮲ڡنان من اآل﮲حرٮ﮵ن ﮲ڡ﮴ڡط ﮳ٮل أن ٮ﮵س﮲حر من ﮲ٮ﮲ڡسه كٮ﮵ف ٮ﮵مسك من
ذاٮ﮴ه ما ال ٮ﮵مسك؟ أى كٮ﮵ف ٮ﮴﮵ڡدم ﮲ٮ﮲ڡسه الىت ٮ﮵ح﮳ٮها ؟ ا﮲ٮىن امتلك طا﮴ڡة متعددة ﮲ڡكلما
أٮ﮴أمل العالم ا﮳ٮدع شٮ﮵ئًا م﮲عاٮ﮵راً و﮳حدٮ﮵دًا.. أما المرأة ﮲ڡكما أ﮲ڡهمها ﮲ڡإ﮲ٮىن أ﮳حدها ال ﮴ٮسمح

لك أن ﮴ٮ﮳حلس مع ﮲ٮ﮲ڡسك . 
- ٮ﮶م ﮴ٮحدث عن ٮ﮳ارٮ﮵س الذى ٮ﮵رى ﮲ڡٮ﮵ها وطنه الثا﮲ٮى حٮ﮵ث ٮ﮵صف حٮ﮵اٮ﮴ه ٮ﮳أ﮲ٮه ٮ﮵نطلق حرًا
﮲ڡٮ﮵ها . ٮ﮴﮵ڡول : حىت لو ٮ﮴كلمت ﮳ٮصوت عال ﮲ڡٮ﮵ها ﮲ڡهى ٮ﮴منحك الحرٮ﮵ة ولكن ٮ﮴ذكر أن هذه
الحرٮ﮵ة تتناصف مع حرٮ﮵ة اآل﮲حر الذى علٮ﮵ك أن ﮴ٮحترمه فى ٮ﮳ارٮ﮵س هناك ﮲ڡرصة ك﮳ٮٮ﮵رة
لإللهام والوحى المتزاٮ﮵د واال﮳ٮداع .. ر﮳ٮما هناك أ﮴ٮساءل كٮ﮵ف اآلن ال أعمل مثلما عملته

فى ٮ﮳ارٮ﮵س ؟ 
- ٮ﮵رى ﮳ٮه﮳حورى أ﮲ٮه است﮲ڡاد كثٮ﮵راً من التٮ﮵ارات ال﮲ڡنٮ﮵ة فى ٮ﮳ارٮ﮵س، ٮ﮵تذكر أ﮲ٮه ﮴ڡد ال ٮ﮵حصل
عىل ل﮴ڡمته أثناء العٮ﮵ش ﮲ڡٮ﮵ها إال أ﮲ٮه ال﮳ٮد له أن ٮ﮵شترى الورق الذى ٮ﮵رسم علٮ﮵ه . ل﮴ڡد

رسمت 200 رسمة فى ٮ﮳ارٮ﮵س .. رسمت المٮ﮵ادٮ﮵ن والمطاعم والتماٮ﮶ٮ﮵ل عىل ` السٮ﮵ن `
أ﮲ٮها م﮳حموعة متمٮ﮵زة وهناك مشروع لط﮳ٮعها ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى اللوحات الزٮ﮵تٮ﮵ة ل﮴ڡد

وصلت إلى ٮ﮳ارٮ﮵س الشت﮲عل التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة إال أن هناك من ﮲ٮصحىن ٮ﮳أال أ﮲ڡعل ﮲ڡأ﮲ٮا ال أستطٮ﮵ع
﮴ٮ﮳حاوز ما ﮴ڡدم . ولهذا عدت إلى ال﮲ڡن المصرى كى أ﮲عذٮ﮵ه حٮ﮵ث ساعد﮲ٮى أسلو﮳ٮى

المصرى فى ﮴ٮحدٮ﮵د هوٮ﮵ىت . 
- وعن معرضه األ﮲حٮ﮵ر` رسم عىل رسم` ٮ﮴﮵ڡول إ﮲ٮه درس ال﮲ڡن العالمى ﮳ٮإع﮳حاب شدٮ﮵د
حٮ﮵ث ﮳ٮٮ﮵اكسو ورم﮳ٮرا﮲ٮت ودا﮲ڡنىش وكواكن و﮲ڡان ﮳حوخ ولهذا أ﮲حذت هذه األعمال من
﮴ڡ﮳ٮل الناس لكو﮲ٮها ﮲ڡنًا م﮲حتل﮲ڡًا . أما عن من ٮ﮵ع﮳ح﮳ٮه من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن العرب ﮲ڡإ﮲ٮه ٮ﮵رى فى
ضٮ﮵اء العزاوى ورا﮲ڡع الناصرى وإسماعٮ﮵ل ﮲ڡتاح الترك و﮲ٮزار سلٮ﮵م ورا﮲عب عٮ﮵اد أ﮴ڡرب

ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن العرب إلٮ﮵ه .

﮳ٮ﮴ڡلم : سلمان اكصد

﮳حرٮ﮵دة اال﮴ٮحاد 2006-12-23
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ال﮳ٮه﮳حورى : ٮ﮴علمت الحرٮ﮵ة عىل أصولها فى ﮲ڡر﮲ٮسا

- أكد ال﮲ڡنان المصرى الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى أن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر هو وا﮳حهة الحرٮ﮵ة
وانتصار الدٮ﮵مو﮴ڡراطٮ﮵ة، ولو أن ال﮳ٮلد مت﮴ڡدم سٮ﮵كون الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ٮا﮳ححا، العكس صحٮ﮵ح
، وأضاف : لألسف عدم اال﮴ڡتناع ٮ﮳الن﮴ڡد ﮳حعل ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮲﮵ڡ﮴ڡد ماكنته، ومن هنا
ٮ﮴كون ألوا﮲ٮه محٮ﮵رة فى ٮ﮳لداننا العر﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡهى ال أ﮳ٮٮ﮵ض وال أسود ، أ﮲ٮها رمادٮ﮵ة وهذا ما
ٮ﮵ضعف هذا ال﮲ڡن، وعن المزج ﮳ٮٮ﮵ن التشكٮ﮵ل والاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮴ڡال ال﮳ٮه﮳حورى فى ﮲ٮدوة
ع﮴ڡدت له ٮ﮳االمارات : ﮳حمٮ﮵ع ﮲ڡنا﮲ٮى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮵حلمون أن ٮ﮵كو﮲ٮوا ﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن
﮲ڡ﮴ڡمة الطمح أن ٮ﮵رسموا لوحة ٮ﮳الزٮ﮵ت، وفى ﮲ڡر﮲ٮسا ح﮴ڡق هذا الطموح م﮳حموعة من

﮲ڡنا﮲ٮى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ، و﮲حالل و﮳حودى فى ﮲ڡر﮲ٮسا استطعت أن أكون ﮲ڡنا﮲ٮا شامال ﮳حمعت ﮳ٮٮ﮵ن
الرسم والنحت وال﮳حرا﮲ڡٮ﮵ك والكتا﮳ٮة . 

- وعن طا﮳ٮع الس﮲حرٮ﮵ة فى أعماله ﮴ڡال ال﮳ٮه﮳حورى : أرقى أ﮲ٮواع الس﮲حرٮ﮵ة أن ﮴ٮس﮲حر من
﮲ٮ﮲ڡسك ، وٮ﮳النس﮳ٮة لى كلما أٮ﮴أمل اكتشف ال﮳حدٮ﮵د ، وعن أهمٮ﮵ة ٮ﮳ارٮ﮵س ٮ﮳النس﮳ٮة إلٮ﮵ه
أشار : ٮ﮳ارٮ﮵س هى الوطن الثا﮲ٮى والحب الك﮳ٮٮ﮵ر، والمكسب األك﮳ٮر ٮ﮴علم الحرٮ﮵ة عىل
أصولها، وهناك ﮲ٮصف من الحرٮ﮵ة ٮ﮵كون فى احترام حرٮ﮵ة اآل﮲حرٮ﮵ن وكل هذا أٮ﮶ر عىل
اإل﮳ٮداع ، رسمت من وحى ٮ﮳ارٮ﮵س الم﮴ڡاهى والشوارع والتماٮ﮶ٮ﮵ل الىت كنت أ﮴ڡدمها

﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡىت ال﮲حاصة .

﮳حرٮ﮵دة ﮲ٮهضة مصر 2006-12-27

` ﮳ٮه﮳حرة ` المو﮲ٮالٮ﮵زا و﮳ٮنات ﮳ٮحرى

- اآلن ٮ﮵مكنك أن ﮴ٮشاهد - ﮳ٮشكل م﮳ٮاشر أشهر اللوحات ألشهر ﮲ڡنا﮲ٮى العالم من `
المو﮲ٮالٮ﮵زا ` لدا﮲ڡنىش ، مرورا ٮ﮳ـ ` زهرة ع﮳ٮاد الشمس` ل﮲ڡان ﮳حوخ ... ` أول﮳حا ` ﮳ٮٮ﮵اكسو

.. و ` دعوة ` مودلٮ﮵ا﮲ٮى، ` الع﮳ٮا الورق `. لسٮ﮵زان ، إلى مصر حٮ﮵ث ` ﮲ٮ﮳ٮات ﮳ٮحرى `
لمحمود سعٮ﮵د ، ورموز ال﮳حزار .. وحسن سلٮ﮵مان و﮲عٮ﮵رهم . 

- أ﮲ٮه معرض ` رسم عىل رسم ` الذى تن﮲طمه ﮴ڡاعة ` المشر﮳ٮٮ﮵ة ` لل﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج
ال﮳ٮه﮳حورى . حٮ﮵ث ﮴ڡدم لنا ال﮲ڡنان أكثر من ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن عمال متمٮ﮵زا فى ﮲ڡن التصوٮ﮵ر الزٮ﮵ىت. 
- ٮ﮴﮴ڡوم ﮲ڡكرة المعرض عىل معارضة ﮲ڡنٮ﮵ة الشهر األعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة الىت ٮ﮴أٮ﮶ر ﮳ٮها ال﮲ڡنان
كثٮ﮵را ، وٮ﮴ركت أٮ﮶را ﮲حالدا فى ﮲ٮ﮲ڡسه ، وهى األعمال الىت شاهدها و﮴ڡرا عنها كثٮ﮵را ٮ﮶م

درسها ﮳ٮشكل أوسع لتمثل ح﮳حر األساىس لكل لوحة أ﮲حذ ٮ﮲﮵حط لها ال﮲حطوط وٮ﮲﮵حتار لها
األلوان . ٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡنان : هل أستطٮ﮵ع أن أ﮴ڡترب من آلهة ﮲ڡن الرسم ﮲ڡٮ﮵ص﮳ٮح رسمى هو
رسم عىل رسم كما فى األدب ﮲ٮص عىل ﮲ٮص ؟ وحىت ٮ﮵مكننا اإل﮳حا﮳ٮة عن هذا السؤال
ٮ﮳﮵حب أن ﮲ٮرى ﮳ٮشكل م﮳ٮاشر أعمال ال﮲ڡنان المعروضة ﮴ٮحت هذا المسمى دون أن ٮ﮴مثل
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أى من لوحة مس﮲حًا أو ﮲ٮ﮴ڡًال عن العمل األصىل ، أ﮲ٮها ﮲ڡ﮴ڡط رؤٮ﮵ته ال﮲حاصة حول مارآه
دا﮲حل كل عمل ، ٮ﮵ضاف إلى ذلك م﮲حٮ﮵لته ال﮲حاصة حول ما ٮ﮵راه ازاء ﮲ٮ﮲ڡس العمل ،
كذلك روح ال﮲ڡاكهة والس﮲حرٮ﮵ة الىت ٮ﮵تسم ﮳ٮهما ال﮲ڡنان لتمثل كل هذه المد﮲حالت

م﮳حتمعة ش﮲حصٮ﮵ة العمل المرسوم ﮲ڡوق الرسم األصىل ، ا﮲ٮه مزٮ﮵ج منهما و﮲حلٮ﮵ط ﮳ٮٮ﮵ن
روحٮ﮵ن اٮ﮴﮲ڡ﮴ڡا عىل ال﮲ڡن : أحدهما األستاذ واال﮲حر ٮ﮴لمٮ﮵ذه ، ٮ﮴مامًا كت﮳حر﮳ٮة استمدت
﮳حذورها من عمال﮴ڡة ال﮲ڡن لتؤمن و﮳حودها ﮳ٮشكل آ﮲حر ع﮳ٮر ا﮳حٮ﮵ال ﮴ٮحمل ﮲ڡوق عاٮ﮴﮴ڡها
مسئولٮ﮵ة ال﮲ڡن .. ﮲ڡهذه هى` المو﮲ٮالٮ﮵زا ` كما صورها ال﮳ٮه﮳حورى حٮ﮵ث رسم لها أذرع

متعددة فى ا﮴ٮ﮳حاهات م﮲حتل﮲ڡة، اضا﮲ڡة إلى م﮳ٮال﮲عته ال﮲حاصة ﮲ڡٮ﮵ما ٮ﮵تعلق ٮ﮳ا﮲حتصار اللون،
و﮴ٮحدٮ﮵د المالمح، ٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡنان ` رسمتها ٮ﮳أكثر من ﮲حمسة أذرع وعشرات األصا﮳ٮع ، اما

الو﮳حه ﮲ڡتركته فى حالة ٮ﮶﮳ٮوت، لكىن حاولت أن أؤكد ال﮲حط المصرى ال﮴ڡدٮ﮵م فى
ال﮳ٮرو﮲ڡٮ﮵ل الذى ٮ﮲﮵ڡصل الو﮳حه ال﮳ٮٮ﮵ضاوى إلى ﮲ٮص﮲ڡٮ﮵ن ، لم أهتم ٮ﮳ال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة ال﮲ٮها ط﮳ٮٮ﮵عة

رٮ﮵ف ﮲ڡلور﮲ٮسا و﮲عل﮳ٮت اللون األسود عىل هارمو﮲ٮى اللوحة ﮳ٮشكل عام. 
- هناك ئش ٮ﮳﮵حعلك ٮ﮴درك ألول وهلة أن هذه اللوحة هى ذاٮ﮴ها المو﮲ٮالٮ﮵زا ، ئش وحس
وهناك أٮ﮵ضا ادراك آ﮲حر .. ادراك ٮ﮳﮵حعلك ٮ﮴عٮ﮵د الن﮲طر فى ﮲حصوصٮ﮵ة العمل وٮ﮴﮲ڡرده

و﮴ڡدرٮ﮴ه عىل اال﮳ٮتعاد عما ٮ﮵شا﮳ٮهه او ٮ﮵تش﮳ٮه ﮳ٮه . 
- ﮲ٮاهٮ﮵ك عن الحدٮ﮵ث عن ` ﮲ٮ﮳ٮات ﮳ٮحرى` وهن ٮ﮵مشٮ﮵ن ﮳ٮ﮲حطوات ٮ﮵ملؤها الث﮴ڡة

وال﮳حمال، و﮴ڡد ٮ﮴أ﮲حذك ذاكر﮴ٮك إلى عالم محمود سعٮ﮵د وهو فى ال﮲عالب ما ٮ﮵حدث ، لكن
﮴ٮستو﮴ڡ﮲ڡك روح ال﮳ٮه﮳حورى و﮳ٮصمته - ر﮲عم كل ذلك - دا﮲حل كل لوحة منت﮳حا ﮳ٮذلك

لوحاٮ﮴ه المتمٮ﮵زة الىت ٮ﮴مثل ﮲ٮسٮ﮳﮵حا ﮳ٮصرٮ﮵ا و﮲ڡكرٮ﮵ا ملموسا ﮳ٮٮ﮵ن ما ﮴ٮم ﮴ٮ﮲حزٮ﮵نه من رؤٮ﮵ة
﮳ٮصرٮ﮵ة وما أمكن إضا﮲ڡته .. ﮳ٮٮ﮵ن أصل اللوحة، واللوحة الىت ٮ﮴رٮ﮴﮳ٮت علٮ﮵ها، أ﮲ٮه ال﮲ڡارق
﮳ٮٮ﮵ن الوا﮴ڡع المرٔٮى ولالمرٔٮى ، ﮲ڡهو ٮ﮵رسم ما ٮ﮵رى دا﮲حله ولٮ﮵س ما رأى ٮ﮳ال﮲ڡعل ، حٮ﮵ث

م﮲حاط﮳ٮة ال﮲حٮ﮵ال أ﮴ڡرب لل﮲ڡنان من م﮲حاط﮳ٮة الح﮴ڡأٮق المعاشة .. ا﮲ٮها ال﮲حالصة .. 
- ا﮲ٮه ما ﮴ٮم هضمه ` ﮳ٮ﮴ڡت فى ذاكر﮴ٮى مشاهدا﮴ٮى األولى` .. ل﮲عة الذاكرة الىت ال ٮ﮵مكنها
إال أن ٮ﮴كون ل﮲عة سهلة و﮳ٮسٮ﮵طة ٮ﮵مكن ألى متذوق الوصول إلٮ﮵ها والت﮲ڡاهم معها ئش
ومن الحوار المشترك ﮲حاصة اذا حملت الذاكرة ما الٮ﮵مكن ال﮲حالف حوله فى م﮲ڡهوم

ال﮳حمال. 
- دون أن ٮ﮴كون هناك حا﮳حة لتع﮴ڡٮ﮵د الوسأٮل المؤدٮ﮵ة لل﮲ڡن . ٮ﮵شٮ﮵ر ال﮳ٮه﮳حورى فى كلماٮ﮴ه
إلى مدى ا﮲ٮ﮳ٮهاره ﮳ٮن﮲ح﮳ٮة من ﮲ڡنا﮲ٮى ال﮲عرب مثل ﮲ڡان ﮳حوخ ، لوٮ﮴رٮ﮵ك، سٮ﮵زان ، ﮳حو﮳حان ،
رام﮳ٮرا﮲ٮت ، و﮳ٮٮ﮵اكسو ممن اك﮲ٮت لهم ﮳ٮصمة ﮴ڡوٮ﮵ة ٮ﮴ركت ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵رها ع﮳ٮر أ﮳حٮ﮵ال متالح﮴ڡة،

دون أن ٮ﮵نىس ﮴ٮصورة ال﮲حاص ٮ﮳النس﮳ٮة ل﮳ٮعض ﮲ڡنا﮲ٮى مصر مثل محمود سعٮ﮵د ، ال﮳حزار ،
حسن سلٮ﮵مان ، أحمد ص﮳ٮرى ، أحمد مصط﮲ڡى و﮲عٮ﮵رهم .. هؤالء الذٮ﮵ن عل﮴ڡت أ﮲ڡاكرهم
اال﮳ٮداعٮ﮵ة ﮳ٮذاكرة ال﮳ٮه﮳حورى لتشكل ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد احدى مد﮲حالٮ﮴ه ال﮲ڡكرٮ﮵ة وال﮳ٮصرٮ﮵ة ، مما
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ٮ﮵ؤكد لل﮲ڡنان أصالة ﮳حذوره وو﮳حوده الممتد ، وهو ما ال ٮ﮵ترك معه م﮳حاال للشك فى
مصدا﮴ڡٮ﮵ة ال﮲ڡنان وع﮲ڡوٮ﮵ته وأسلو﮳ٮه ال﮲حاص المن﮲ڡرد فى ﮲ٮهاٮ﮵ة األمر . 

- وأ﮲حٮ﮵را ٮ﮵مكننا أن ﮲ٮ﮴ڡول : أننا أمام عدد من الرؤى و﮲ڡ﮴ڡا لعدد الم﮳ٮدعٮ﮵ن ال﮴ڡأٮمٮ﮵ن أمام
رؤٮ﮵ة واحدة حاضرة وحدٮ﮵ثة ومستسا﮲عة هى رؤٮ﮵ة لح﮴ڡت وعاصرت كل ال﮳ٮراهٮ﮵ن

اال﮳ٮداعٮ﮵ة الىت استوع﮳ٮتها، حىت أ﮲ٮها اص﮳ٮحت واحدة فى ص﮲ڡوف التارٮ﮵خ الىت ٮ﮵تحدث
عنها.

﮳ٮ﮴ڡلم : ﮲ڡدوى رمضان

﮳حرٮ﮵دة أ﮲ح﮳ٮار األدب 2006-4-16

﮳ٮه﮳حورى ال﮲ڡنان ٮ﮵ن﮳حح عندما ٮ﮴ع﮳ٮر لوحاٮ﮴ه عن الناس

- ﮳ٮعد ﮲ڡوزه ﮳ٮ﮳حأٮزة ملك األردن .. 
- ﮴ٮسلم ال﮲ڡنان المصرى ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى ﮳حأٮزة الملك ع﮳ٮد هللا الثا﮲ٮى لإل﮳ٮداع مناص﮲ڡة
مع ال﮲ڡنان ال﮲ڡلسطٮ﮵ىن ﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ل عنا﮲ٮى، و﮲ڡور ﮴ٮسلمه ال﮳حأٮزة ﮴ڡال: أ﮲ٮها رد اعت﮳ٮار ل﮲ڡنان

مصرى لم ٮ﮵أ﮲حذ ح﮴ڡه فى مصر. اك﮲ٮت ل﮳حنة ﮴ٮحكٮ﮵م ال﮳حأٮزة ﮴ڡد أعلنت عن ﮲ڡوز ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
فى ح﮴ڡل ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل عن م﮳حمل انتاج كل منهما، ﮲ٮ﮲طرا لتمٮ﮵ز ﮴ٮ﮳حر﮳ٮتٮ﮵هما ٮ﮳العمق
والتنوع وال﮲ح﮳ٮرة وال﮳ٮحث ال﮳حاد عن األصالة ، إضا﮲ڡة إلى ﮴ٮاكمل ﮴ٮ﮳حر﮳ٮتٮ﮵هما ال﮲ڡنٮ﮵ة فى
عال﮴ڡتهما مع الوا﮴ڡع اال﮳حتماعى والتع﮳ٮٮ﮵ر عنه ﮲ڡنٮ﮵ا ، كما أن أعمالهما ٮ﮴﮳ٮلور ﮲ٮ﮲طرة

متطورة ل﮴ڡضاٮ﮵ا الث﮴ڡا﮲ڡة والم﮳حتمع العر﮳ٮى، إلى ﮳حا﮲ٮب ٮ﮴مٮ﮵زهما ٮ﮳الت﮳حرٮ﮵ب وال﮳ٮحث عن
آ﮲ڡاق ﮲ڡنٮ﮵ة ﮳حدٮ﮵دة، ومز﮳حهما ﮳ٮٮ﮵ن التصوٮ﮵ر والنحت ﮳ٮشكل ٮ﮲﮵حصب ﮴ٮ﮳حر﮳ٮتهما

التصوٮ﮵رٮ﮵ة، واست﮲حدامهما مواد وٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات تنتمى للمحٮ﮵ط الث﮴ڡافى المحىل وٮ﮵ستعمال﮲ٮه
﮳ٮشكل م﮳ٮدع، وٮ﮳﮵ٮلوران من ﮲حالل أعمالهما ﮲ٮ﮲طرة ﮲ٮا﮴ڡدة للوا﮴ڡع الٮ﮵ومى المحسوس

والمعٮ﮵ش . 
- ﮳ٮه﮳حورى أعرب عن سعادٮ﮴ه وأ﮲ٮه شرف ك﮳ٮٮ﮵ر له ك﮲ڡنان ولمصر، ﮲ڡا﮲حتٮ﮵ار مصرى ألن
ٮ﮵كون ال﮲ڡنان األول فى الوطن العر﮳ٮى ٮ﮵عطى ٮ﮶﮴ڡة ك﮳ٮٮ﮵رة لل﮲ڡن الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى . متمنٮ﮵ا عىل
وزارة الث﮴ڡا﮲ڡة المصرٮ﮵ة أن ٮ﮴عٮ﮵د الن﮲طر فى رؤٮ﮵تها لل﮲ڡنان ﮳ٮه﮳حورى وٮ﮴رشح اسمه لنٮ﮵ل

﮳حوأٮز الدولة الت﮴ڡدٮ﮵رٮ﮵ة . 
- واعت﮳ٮر ﮳ٮه﮳حورى أن األصالة والتمٮ﮵ز اكنتا الس﮳ٮب وراء منحه ال﮳حأٮزة ، إضا﮲ڡة إلى

ال﮳ٮحث عن ش﮲حصٮ﮵ة عر﮳ٮٮ﮵ة صمٮ﮵مة ﮴ٮستحق أن تنال هذه ال﮳حأٮزة العر﮳ٮٮ﮵ة الر﮲ڡٮ﮵عة. كما
أشار ﮳ٮه﮳حورى إلى أ﮲ٮه ﮲ڡنان ٮ﮵ع﮳ٮر عن الشعب ، وأن كل لوحة من لوحاٮ﮴ه ﮲ڡٮ﮵ها ﮳حماهٮ﮵ر
من الناس، وعلٮ﮵ه ﮲ڡإن ال﮲ڡنان ٮ﮵ن﮳حح عندما ٮ﮵ع﮳ٮر عن الناس. ٮ﮴أ﮴ٮى هذه التصرٮ﮵حات
استكماال لتصرٮ﮵حات سا﮳ٮ﮴ڡة أطل﮴ڡها ﮳ٮه﮳حورى اعت﮳ٮر ﮲ڡٮ﮵ها ﮲ٮ﮲ڡسه أهم ﮲ڡنان فى العالم
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العر﮳ٮى ، ﮲ڡ﮴ڡد صرح ٮ﮳أن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ﮴ٮحولوا إلى حر﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن ، و﮳ٮهذا اال﮴ٮ﮳حاه
ٮ﮵مٮ﮵لون إلى السهولة عىل حساب ال﮲ڡن ، وأشار إلى أن ال﮲ڡنان الرأٮد هو الذى ٮ﮳﮵ٮدع

أعماال مت﮲ڡردة ال تتشا﮳ٮه مع أعمال اآل﮲حرٮ﮵ن . 
- ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى من ﮴ڡرٮ﮵ة ﮳ٮه﮳حورة ﮳ٮن﮳حع حمادى فى صعٮ﮵د مصر، و﮴ٮ﮲حرج فى كلٮ﮵ة
ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳ال﮴ڡاهرة وكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س ﮴ڡسم الرسم ، وعمل رسام

اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر منذ عام 1953 حىت عام 1975 فى م﮳حلىت` روز الٮ﮵وسف` و` ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر`
وهو ٮ﮵عٮ﮵ش فى ٮ﮳ارٮ﮵س منذ عام 1975. وأ﮴ڡام العدٮ﮵د من المعارض فى مصر و األردن و
الم﮲عرب وٮ﮴و﮲ٮس و﮲ڡنلندا و ألما﮲ٮٮ﮵ا والوالٮ﮵ات المتحدة . كما حصل عىل ال﮳حأٮزة العالمٮ﮵ة

األولى فى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر عامى 1985 و 1987 فى روما .

﮳ٮ﮴ڡلم : سٮ﮵د ٮ﮵و﮲ٮس

﮳حرٮ﮵دة الٮ﮵وم 2006-6-10

﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ﮲ڡرٮ﮵دة لل﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى

- فى معرضه األ﮲حٮ﮵ر.. ٮ﮵علن ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى عن روحه الثأٮرة المتمردة.
﮲ڡ﮴ڡرر فى س﮳ٮعٮ﮵ناٮ﮴ه أن ٮ﮴﮵ڡف مع ﮲ٮ﮲ڡسه لٮ﮵سألها .. هل ا﮲ٮ﮳حز ما اكن ٮ﮵تمناه .. وهل استطاع
أن ٮ﮴﮵ڡترب من آلهة الرسم .. هل ٮ﮵مكن أن ٮ﮵عٮ﮵د انتاج أعمالهم ﮲ڡٮ﮵ص﮳ٮح رسمه` رسم
عىل رسم ` كما فى األدب ` ﮲ٮص ٮ﮵عارض ﮲ٮص` .. لم ٮ﮵نت﮲طر طوٮ﮵ال .. حٮ﮵ث ٮ﮳﮵ٮحث عن
هؤالء الذٮ﮵ن أح﮳ٮهم لدر﮳حة العشق .. أكثر من ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن عاما .. لم ٮ﮵كن ٮ﮴﮵ڡتنع ٮ﮳الكتاب وال
ٮ﮳ال﮲ڡٮ﮵لم وال الصورة .. اكن ٮ﮵حرص عىل مشاهدة اللوحة األصلٮ﮵ة وٮ﮵نت﮲طر ﮲حروج الزوار

لٮ﮳﮵ٮ﮴ڡى معها وحده .. وكأ﮲ٮها رسمت أل﮳حله .. ٮ﮴﮵ڡول ﮳حورج : ` ٮ﮴و﮴ڡ﮲ڡت عن اال﮲ٮ﮳ٮهار و﮲حاصة
عندما ﮴ڡرأت ٮ﮴ارٮ﮵خ اللوحة وعمر ال﮲ڡنان .. روأٮع ( ﮳حو﮳حان ) رسمها فى ٮ﮴اهٮ﮵ىت وهو فى
الثالٮ﮶ٮ﮵ن ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮا .. وروأٮع ( ﮲ڡان ﮳حوخ ) رسمها فى ﮲ٮهاٮ﮵ة العشرٮ﮵نات ، أما سنوات عمرى
﮲ڡ﮴ڡد وصلت للس﮳ٮعٮ﮵ن .. و﮴ڡال لى الش﮲حص الذى ٮ﮵ش﮳ٮهىن: ال ﮴ٮ﮲ح﮳حل من ﮲ٮ﮲ڡسك ، لذلك
﮴ڡررت أن أ﮳ٮدأ ٮ﮳الت﮳حر﮳ٮة ﮲ڡرسمت لوحات ل﮳ٮٮ﮵اكسو ولرم﮳ٮرا﮲ٮت وٮ﮴ولوز لوٮ﮴رٮ﮵ك و﮲ڡان ﮳حوخ
و﮳حو﮳حان ومن مصر ا﮲حترت حسن سلٮ﮵مان ومصط﮲ڡى أحمد - أحد الذٮ﮵ن سا﮲ٮدو﮲ٮى فى

﮳ٮداٮ﮵ا﮴ٮى - وأحمد ص﮳ٮرى و﮳ٮٮ﮵اكر ومحمود سعٮ﮵د وحلمى التو﮲ٮى وع﮳ٮد الهادى ال﮳حزار..` 
- هذا اكن كالم ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى عن ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته ال﮲ڡرٮ﮵دة الىت ٮ﮴كتشف عندما
ٮ﮴رى لوحات هذا المعرض أن ﮳ٮراعة ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮴كمن فى رسم اللوحات العالمٮ﮵ة دون
ٮ﮵حاكٮ﮵ها .. لم ٮ﮵ن﮴ڡل المالمح وزواٮ﮵ا التصوٮ﮵ر أو األلوان الممٮ﮵زة .. أو طرٮ﮴﮵ڡة ال﮲ڡنان فى
رسمها ﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ه اللتٮ﮵ن ٮ﮴در﮳ٮتا عىل الن﮲ڡاذ إلى عمق الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة .. ﮲ڡت﮳ٮتعد عن العادى

والمكرر لتكتشف سر اللحن السماوى .. الذى ٮ﮵مأل روح ال﮲ڡنان .. وهكذا ﮲ٮرى فى أعمال
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ال﮳ٮه﮳حورى احساسا ٮ﮳الحركة .. هو ٮ﮵حرك الش﮲حوص الىت اٮ﮴ع﮳ٮها السكون.. ﮲ڡهى فى
لوحاٮ﮴ه تتحرك وتتن﮲ڡس وتتحدث عن سنواٮ﮴ها الطوٮ﮵لة وحٮ﮵دة فى متاحف العالم ..
ش﮲حوص ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵شم المتل﮴ڡى رأٮحتها ، وٮ﮵شعر أ﮲ٮه ال﮳ٮه﮳حورى ﮲عسلها فى ٮ﮴رعة
﮳ٮه﮳حورة ولع﮳ٮت مع األوالد فى ال﮳حرن وح﮴ڡول الذرة و﮲ٮامت فى ﮲ڡضاء ال﮲عٮ﮵ط ٮ﮴را﮴ڡب

حركة الن﮳حوم وأصوات الرٮ﮵اح الىت ٮ﮴أ﮴ٮى من ال﮳ح﮳ٮل حاملة أسرار العالم ال﮲ح﮲ڡى .. لوحات
ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮴عٮ﮵د للط﮲ڡل الص﮲عٮ﮵ر ك﮳ٮرٮ﮵اءه وحلمه أن ٮ﮴﮵ڡف إلى ﮳حوار أساطٮ﮵ن ال﮲ڡن ..

وٮ﮵ك﮲ڡى ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى الط﮲ڡل الذى ﮳حاء من ﮳ٮه﮳حورة وحٮ﮵دا .. أن ٮ﮵كون صدٮ﮴﮵ڡا لكل
هؤالء ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن .. ٮ﮴﮵ڡف فى معرضه ﮳ٮ﮴ڡاعة المشر﮳ٮٮ﮵ة مزهواً ﮳ٮما أ﮲ٮ﮳حزه وأرواح ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
ال﮲حالدة ٮ﮴مأل الماكن وتنحىن أمام لوحاٮ﮴ه وٮ﮴لتف حول ضحاكٮ﮴ه الصا﮲ح﮳ٮة الىت ٮ﮴مأل

الماكن ٮ﮳المح﮳ٮة .

﮳ٮ﮴ڡلم : سمٮ﮵ر ع﮳ٮد ال﮲عىن

﮳حرٮ﮵دة العر﮳ٮى 4-2- 2006

ال﮳ٮه﮳حورى عازف فى ﮳حو﮴ڡة أ﮲ٮدلسٮ﮵ة

- آالت شر﮴ڡٮ﮵ة ومعازف أ﮲ٮدلسٮ﮵ة .. ﮲ٮ﮲عمات حارة ﮳ٮطعم ال﮲ڡل﮲ڡل وموسٮ﮴﮵ڡى ملته﮳ٮة
اكلصحراء الواسعة .. ش﮳حٮ﮵ة ممزو﮳حة ﮳ٮطعم التارٮ﮵خ ومآسٮ﮵ة .. عىل ﮲حش﮳ٮة المسرح

المكشوف - 
مسرح ال﮴ڡمر كما ٮ﮵سمٮ﮵ه الناس هناك - تترا﮴ڡص أٮ﮵دى العاز﮲ڡٮ﮵ن .. ٮ﮴داعب األوٮ﮴ار ..
﮲ڡتتماٮ﮵ل لها ﮴ڡلوب الحاضرٮ﮵ن ﮲ٮشوة وطرٮ﮳ا. وٮ﮶م ر﮳حل ٮ﮳﮵حلس ﮴ٮحت أر﮳حل العاز﮲ڡٮ﮵ن ،
ٮ﮵مسك ﮳ٮرٮ﮵شته وأورا﮴ڡه الىت ال ٮ﮴﮲ڡار﮴ڡه .. ٮ﮵رسم وٮ﮵را﮴ڡب .. ٮ﮳﮵حلس مت﮴ڡو﮴ڡعا هناك

مست﮲عر﮴ڡا فى ﮲حطوطه الىت ٮ﮵رسمها . 
- ر﮳ٮما ﮴ٮحٮ﮵ن منه الت﮲ڡته ٮ﮳اسمة ﮲ڡٮ﮵متئل و﮳حهه المستدٮ﮵ر إشرا﮴ڡا و﮳ٮراءة ، وٮ﮴لمع عٮ﮵ناه
الضٮ﮴﮵ڡتان ﮳ٮ﮳ٮرٮ﮵ق الط﮲ڡولة الىت هو أ﮴ڡرب إلٮ﮵ها فى حراكٮ﮴ه ول﮲ڡتاٮ﮴ه ودعاٮ﮳اٮ﮴ه و﮲ٮاكٮ﮴ه
المرحة وو﮳حهه ال﮳ٮشوش الطٮ﮵ب .. أ﮲ٮه ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮴﮵ڡدم لنا فى معرضه
األ﮲حٮ﮵ر الذى أ﮴ڡامه فى ﮴ڡاعة مشر﮳ٮٮ﮵ة ﮳ٮوسط ال﮳ٮلد ﮲حالصة مشاهداٮ﮴ه وا﮲ٮط﮳ٮاعاٮ﮴ه الىت
عاٮ﮵شها ٮ﮳الم﮲عرب العر﮳ٮى حٮ﮵ث ٮ﮲﮵ڡضل الذهاب إلى هناك من و﮴ڡت إلى آ﮲حر أثناء س﮲ڡره
المستمر وتن﮴ڡله ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة وٮ﮳ارٮ﮵س .. أ﮲ٮه دأٮم التن﮴ڡل والترحال. أحب الس﮲ڡر منذ
حداٮ﮶ة ﮴ٮ﮲حر﮳حه وأ﮲عوٮ﮴ه ٮ﮳ارٮ﮵س ﮳ٮسحرها كما أ﮲عوت ﮲عٮ﮵ره عىل مر السنٮ﮵ن ﮳ٮ﮲ڡنها و﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ها
وحضارٮ﮴ها و﮲ڡتنتها ال﮲حاصة . ﮲ڡا﮴ٮ﮲حذ منها موطنه الثا﮲ٮى محاوال مد ال﮳حسور ﮳ٮٮ﮵ن ض﮲ڡىت
المتوسط ﮲ڡ﮳ٮعد أن أكمل دراسته فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة عام 1955 ﮴ٮحت إشراف

ال﮲ڡنان حسٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكر سا﮲ڡر إلى ﮲ڡر﮲ٮسا إلكمال دراسته عىل ٮ﮵د ال﮲ڡنان ال﮲ڡر﮲ٮىس ` ٮ﮵ا﮲ٮكل `
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ومنذ ذلك الحٮ﮵ن وهو ٮ﮵تن﮴ڡل اكل﮲ڡراشة ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة وٮ﮳ارٮ﮵س ٮ﮵شق لن﮲ڡسه طرٮ﮴﮵ڡه
ال﮲حاص وٮ﮵صوغ ﮳ٮٮ﮵دٮ﮵ه ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته الذاٮ﮴ٮ﮵ة ورؤٮ﮵ته المن﮲ڡتحة عىل مدارس ال﮲ڡن األورو﮳ٮى

محاوال أثناء ذلك ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵ب الرؤى وٮ﮴﮴ڡلٮ﮵ص المسا﮲ڡات ﮳ٮٮ﮵ن الشاطئٮ﮵ن . 
- ا﮲ٮه ٮ﮴﮵ڡدم أكثر من عشرٮ﮵ن لوحة فى معرضه األ﮲حٮ﮵ر لم﮳حموعة من العاز﮲ڡٮ﮵ن فى ﮳حو﮴ڡة
ع﮳ٮد الكرٮ﮵م الرٮ﮵س وهى إحدى ال﮲ڡرق الشهٮ﮵رة ذات الطا﮳ٮع األ﮲ٮدلىس فى الم﮲عرب

العر﮳ٮى ، وهذه هى المرة ال﮲حامسة الىت ٮ﮵تناول ﮲ڡٮ﮵ها ال﮲ڡنان هؤالء العاز﮲ڡٮ﮵ن فى أعماله
كما ٮ﮴﮵ڡول : ر﮳ٮما استثارٮ﮴ه األلوان وشدٮ﮴ه ال﮲حطوط المت﮴ڡاطعة للش﮲حوص والمال﮳ٮس

واألشاكل الم﮲حتل﮲ڡة لآلالت الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة الىت ﮳ٮدت فى اللوحات شدٮ﮵دة االلتصاق ﮳ٮهؤالء
الر﮳حال ذوى الطرا﮳ٮٮ﮵ش الحمراء من أعضاء ال﮲ڡر﮴ڡة وكأ﮲ٮها أ﮳حزاء من أ﮳حسادهم الم﮲ڡعمة
ٮ﮳الحركة والحٮ﮵وٮ﮵ة والىت ا﮲ٮعكست ﮳ٮ﮳ٮراعة فى ال﮲حطوط المن﮲ڡلتة والمت﮴ڡاطعة فى كل
ا﮴ٮ﮳حاه ، وهى فى ا﮲ٮ﮲ڡالٮ﮴ها وٮ﮴﮴ڡاطعاٮ﮴ها ٮ﮴لك دا﮲حل اللوحة ﮴ٮحاصر عن عمد هذه الكتلة
الرصٮ﮵نة والمنحوٮ﮴ة عىل التوال لمساحات اللون الشه﮳ٮاء فى الص﮲ڡراء وال﮲حضراء
وال﮳ٮٮ﮵ضاء اكلثلج .. أ﮲ٮه ٮ﮵حول ال﮳حسد الذى طالما رسمه عارٮ﮵ا ومتدٮ﮶را إلى كتل

ومساحات متراصة وراس﮲حة .. من﮲ڡصلة ومتدا﮲حلة مع ما ٮ﮵حٮ﮵ط ﮳ٮها من م﮲ڡردات أ﮲حرى
و﮲حل﮲ڡٮ﮵ات ﮴ڡاٮ﮴مة ومضٮ﮵ئة . 

- اللون عند ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵تماٮ﮵ل ٮ﮴ارة ﮳ٮٮ﮵ن األص﮲ڡر واألحمر الملتهب كصر﮲حات الكمان ،
وٮ﮴ارة أ﮲حرى ﮳ٮٮ﮵ن األ﮳ٮٮ﮵ض واأل﮲حضر والرمادٮ﮵ات الهادٔٮة كأ﮲ٮٮ﮵ن األوٮ﮴ار ﮴ٮحت وطأة األ﮲ٮامل
ال﮲علٮ﮲﮵طة لهؤالء العاز﮲ڡٮ﮵ن ذوى األعٮ﮵ن الناعسة الىت أله﮳ٮت ﮴ڡرٮ﮵حة ال﮲ڡنان ﮲ڡد﮲ڡعته د﮲ڡعا

إلى العزف هو اآل﮲حر . ولكن ٮ﮳أدواٮ﮴ه الىت ٮ﮵عر﮲ڡها أ﮲ٮه عزف ٮ﮳ال﮲حطوط واأللوان
والمساحات، هذه األدوات الىت ٮ﮵عر﮲ڡها ال﮳ٮه﮳حورى ﮳حٮ﮵دا وٮ﮵صنع من ﮲حاللها موسٮ﮴﮵ڡاه

ال﮳ٮصرٮ﮵ة ال﮲حاصة والمترصدة لنماذج الروعة وال﮳حمال فى م﮳حتمعاتنا الشر﮴ڡٮ﮵ة ..

﮳ٮ﮴ڡلم : ٮ﮵اسر سلطان

م﮳حلة ﮲ٮصف الد﮲ٮٮ﮵ا 2004-4-25

﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى : ` رسم عىل رسم ` مشروع عمرى!

- ﮴ٮ﮳حرأ عىل آلهه الرسم وأعاد رسم ` المو﮲ٮالٮ﮵زا ` و ` أول﮳حا` ﮳ٮرؤٮ﮵ة ﮲حاصة : 
- ﮲ڡكرة ملحة ﮴ٮطارد﮲ٮى إلعادة ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵م دا﮲ڡنىش و﮲ڡان ﮳حوخ و﮳ٮٮ﮵اكسو ح﮴ڡ﮴ڡتها أ﮲حٮ﮵راً ﮳ٮعٮ﮵دا

عن الت﮴ڡلٮ﮵د !! 
- ﮲حر﮳حت من مصر أل﮲ٮىن أر﮲ڡض أن أكون ضمن ﮴ڡطٮ﮵ع الحٮ﮵اة التشكٮ﮵لٮ﮵ة فى مصر!! 
- ﮲ٮ﮲طرا ألن ال﮲ڡنون ﮳حنون ... وٮ﮴أٮ﮶را ٮ﮳األدب ﮲ڡٮ﮵ما ٮ﮵عرف ` ﮲ٮص عىل ﮲ٮص` .. أ﮳ٮدع ال﮲ڡنان
التشكٮ﮵ىل المصرى ` ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى` لٮ﮴﮵ڡدم لنا ( رسم عىل رسم) .. ﮳ٮعدما ﮴ٮ﮳حاسر
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عىل آلهة ﮲ڡن الرسم ﮳ٮإعادة أشهر أعمالهم ﮳ٮرٮ﮵شته ورؤٮ﮵ته و﮲حطوطه ال﮲حاصة .. لنرى `
المو﮲ٮالٮ﮵زا ` متمردة عىل عكس سكو﮲ٮها عند ` دا﮲ڡنىش` وٮ﮵ت﮳حرأ عىل 

` أول﮳حا ` زو﮳حة ﮳ٮٮ﮵اكسو لت﮳ٮدو أكثر شر﮴ڡٮ﮵ة .. وال ما﮲ٮع من إ﮲طهار ﮳ٮؤس ﮳حارٮ﮵ات ﮴ڡصر `
محمود سعٮ﮵د ` عىل عكس إرادٮ﮴ه !! 

- ع﮳ٮر حوار ﮴ٮحت﮲ڡى ﮲ڡٮ﮵ه ` روز الٮ﮵وسف ` ٮ﮳أحد أ﮳ٮنأٮها ﮲حاصة أ﮲ٮه اكن صاحب ﮳ٮصمة
سٮ﮵اسٮ﮵ة واضحة عىل أ﮲عل﮲ڡتها إٮ﮳ان الثورة ﮲ٮ﮳ٮحر معه فى ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته ال﮲ڡنٮ﮵ة ال﮳حدٮ﮵دة الىت

تثٮ﮵ر ﮳حدال واسعا !! 
- ﮳ٮداٮ﮵ة .. ﮲ٮحن ﮲ٮعرف أد﮳ٮٮ﮵ا ما ٮ﮵سمى ` ﮲ٮص عىل ﮲ٮص ` لكن هل هناك ما ٮ﮵سمى ٮ﮳ـ `

رسم عىل رسم ` ؟! 
- ` رسم عىل رسم ` هذه ﮲ڡكر﮴ٮى ال﮲حاصة وهى إ﮳ٮداع عمرى وأ﮲ٮا رأٮد فى أ﮲ڡاكرى ، هللا

ألهمىن ﮳ٮها وال تنىس ٮ﮴أٮ﮶رى ٮ﮳األدب ﮲ڡأ﮲ٮا لى ٮ﮶الث رواٮ﮵ات أد﮳ٮٮ﮵ة!! 
- كٮ﮵ف واتتك ال﮳حرأة عىل آلهة ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل لتحاكى أعمالهم من من﮲طورك ال﮲حاص

؟! 
- هى ﮲ڡكرة ﮲طلت ٮ﮴لح عىل لمدة عشر سنوات و` اإللحاح` من أهم عناصر اإل﮳ٮداع
لدى ال﮲ڡنان كما درسنا فى ` السور﮳ٮون ` طوال هذه المدة أ﮲ٮهل من أعمال ع﮲طماء
ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل حٮ﮵ث ٮ﮴﮳ٮعتهم فى كل ماكن وزرت موا﮴ڡع والدٮ﮴هم وأمكنة استلهامهم
ومراسمهم ٮ﮶م ﮳ٮدأت أ﮴ڡت﮳ٮس من أعمالهم وأرسمها فى كراسات ﮲حاصة ﮳ٮى ﮲ڡعىل س﮳ٮٮ﮵ل
المثال` حركة الحصان` فى لوحة ..` دى ﮳حٮ﮵ركو ` ٮ﮶م أر﮳حع إلى مرسمى أل﮴ڡوم ﮳ٮتلوٮ﮵ن

هذه اال﮴ڡت﮳ٮاسات .. هذه الكراسات أص﮳ٮحت ﮲ٮواة أعمالى !! 
- ألم ﮴ٮ﮲حش الن﮴ڡد فى الت﮴ڡلٮ﮵د أو وص﮲ڡا عن هذه ال﮲حطوة ﮳ٮإ﮲ڡالس ﮲ڡىن ؟! 

- الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة ٮ﮴و﮴ڡعت أن ٮ﮵تهمو﮲ٮى ٮ﮳الت﮴ڡلٮ﮵د ألن هذا لم ٮ﮵حدث ﮳ٮعد أن شاهدوا هذه
األعمال الىت ا﮳ٮتعدت ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮴ماما عن المحااكة ولكن ﮴ڡمت ﮳ٮإعادة رسمها كما أ﮴ٮصورها
وأشعر ﮳ٮها وأ﮴ٮ﮲حٮ﮵لها حسب ﮳ٮٮ﮵ئىت ﮲ڡأ﮲ٮا ﮴ڡدمت أسلو﮳ٮى ورأٮ﮵ى فى50% من العمل وأ﮲ٮا

أرٮ﮵د أن أٮ﮶ٮ﮵ر ﮴ٮساؤال ول﮲ڡت االنت﮳ٮاه !! 
- مىت ﮳ٮدأت فى ال﮴ڡٮ﮵ام ﮳ٮهذا المشروع ؟ ! 

- فى عام 2000 ﮳ٮمرسمى ﮳ٮ﮲ڡر﮲ٮسا وحىت عام 2005 !! 
- وضح فى أعمالك المأ﮲حوذة عن ك﮳ٮار ﮲ڡنا﮲ٮى أوروٮ﮳ا ٮ﮴أٮ﮶رها ٮ﮳ال﮳ٮٮ﮵ئة الشر﮴ڡٮ﮵ة؟! 

- هذا صحٮ﮵ح ﮲ڡكما فى األدب هناك ٮ﮴مصٮ﮵ر أو ٮ﮴عرٮ﮵ب هو ما حاولت أن أعكسه فى هذه
األعمال حسب الصورة المط﮳ٮوعة فى ذهىن من ﮳ٮٮ﮵ئىت المصرٮ﮵ة وٮ﮵تضح هذا فى لوحة
` أول﮳حا ` زو﮳حة ﮳ٮٮ﮵اكسو واك﮲ٮت لها مالمح سال﮲ڡٮ﮵ة وعند رسمى لها وعند رسمى لها

﮴ٮصورت أن ﮲حل﮲ڡٮ﮵تها أرٮ﮵كة مستوحاة من التراث اإلسالمى ﮲ڡ﮳حعلته ﮴ڡطعة من ال﮲حٮ﮵امٮ﮵ة
ٮ﮶م كررت حركة الٮ﮵دٮ﮵ن مع المروحة لسحرها وسحر العصر ﮲ڡصارت لها مروحتان وٮ﮵دان
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وذراعان ور﮳ٮما أكثر من ٮ﮶و﮳ٮٮ﮵ن !! 
- وماذا عن لوحة `ع﮳ٮاد الشمس` لـ ` ﮲ڡان ﮳حوخ ` ؟! 

- ﮲ٮ﮲طرا ألن ﮲ڡان ﮳حوخ اكن ٮ﮵عٮ﮵ش فى مدٮ﮵نة أمستردام الم﮲طلمة ﮲ڡاكن ٮ﮴أٮ﮶ره ٮ﮳الشمس
ولو﮲ٮها األص﮲ڡر لحرما﮲ٮه من هذه الشمس أما أ﮲ٮا ولتوا﮲ڡر الشمس فى ﮳ٮٮ﮵ئىت ﮲ڡرسمتها
﮳ٮحرارة شمسنا ال﮳ٮرٮ﮴﮴ڡالٮ﮵ة وإن مالت إلى لون الزٮ﮵ت ٮ﮶م أض﮲ڡت حركة األصا﮳ٮع الىت

رٮ﮴﮳ٮت وضع الزهور وأ﮲ٮا أٮ﮴ذكر زٮ﮵تها المأٮل إلى ال﮳ٮىن ٮ﮵شتعل ﮳ٮدا﮲حلها !! 
- ﮲عٮ﮵ر ٮ﮴و﮴ڡع أن ﮲ٮرى ` المو﮲ٮالٮ﮵زا` الساكنة عند دا﮲ڡنىش متمردة ومتحركة عندك وإن

ا﮲حتل﮲ڡت مالمحها أٮ﮵ضا .. ما الدا﮲ڡع وراء ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵مك لها ﮳ٮهذه الصورة ؟! 
- عندما أ﮲ٮ﮲طر إلى المو﮲ٮالٮ﮵زا وأرى سكو﮲ٮها لمدة ٮ﮶الث سنوات لٮ﮵رسمها لٮ﮵و﮲ٮاردو

دا﮲ڡنىش أ﮴ٮ﮲حٮ﮵ل أ﮲ٮه اكن ٮ﮵نهرها كثٮ﮵را طوال هذه المدة أل﮲ٮها تتحرك ، ﮲ڡاألمر الط﮳ٮٮ﮵عى أن
ٮ﮴ر﮲ڡع ذراعٮ﮵ها فى حراكت عادٮ﮵ة وأن ٮ﮴لمس أصا﮳ٮعها ﮲حصالت شعرها ﮲ڡترٮ﮴﮳ٮه كما أن
﮲ڡنا﮲ٮى عصر النهضة ٮ﮵رسمون السكون والث﮳ٮات ولكن أ﮲ٮا ﮴ٮصورٮ﮴ها وهى تتحرك لذلك
رسمتها ٮ﮳أكثر من ﮲حمسة أذرع وعشرات األصا﮳ٮع ، أما الو﮳حه ﮲ڡتركته فى حالة ٮ﮶﮳ٮوت
لكىن حاولت أن أؤكد ال﮲حط المصرى ال﮴ڡدٮ﮵م فى ال﮳ٮرو﮲ڡٮ﮵ل الذى ٮ﮲﮵ڡصل الو﮳حه

ال﮳ٮٮ﮵ضاوى إلى ﮲ٮص﮲ڡٮ﮵ن!! 
- و﮴ڡمت أٮ﮵ضا ﮳ٮ﮲ڡتح مساحة من صدر المو﮲ٮالٮ﮵زا ألعطى مساحة ل﮲طهور ﮳ٮوادر النهدٮ﮵ن

حٮ﮵ث إن ` دا﮲ڡنىش` اكن متزمتا حسب الت﮲حلف الاكٮ﮶ولٮ﮵كى فى هذا العصر !! 
- هذا عن محااكة ك﮳ٮار ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن لماذا أ﮴ڡدمت عىل محااكة ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن ؟! هل

لوحاٮ﮴هم ﮴ٮحتاج إلى ٮ﮴مصٮ﮵ر آ﮲حر ؟! 
- الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة أن ما أ﮴ڡوم ﮳ٮإعادة رسمه من هذه اللوحات هو ﮲ڡ﮴ڡط اللوحات الىت أح﮳ٮها

وأٮ﮴أٮ﮶ر وأ﮲ٮا عندما عدت إلى مصر وأعدت مشاهدة لوحات محمود سعٮ﮵د و﮳ٮٮ﮵اكر وأحمد
ص﮳ٮرى وحسن سلٮ﮵مان و﮲عٮ﮵رهم حاولت إعادة ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵مها و﮲ڡق ﮴ٮ﮲حٮ﮵ل ﮳حدٮ﮵د ورؤٮ﮵ة م﮲عاٮ﮵رة

وهو ما﮴ٮم !! 
- اكن ال﮲ڡتا فى إعادة رسم ` ﮳حارٮ﮵ات ` محمود سعٮ﮵د فى رؤٮ﮵ة ﮴ٮ﮲حالف ﮴ٮصوره ٮ﮴ماما ﮳ٮل

وصلت إلى حد التنا﮴ڡض ؟! 
- محمود سعٮ﮵د ٮ﮲﮵حتار ﮳حارٮ﮵ات ﮴ڡصره واكن ٮ﮴﮵ڡدم لهن المال ﮲ڡٮ﮲﮵حلعن مال﮳ٮسهن

وٮ﮵رسمهن كما لم ٮ﮵رسم ﮲ڡنان فى التارٮ﮵خ لتص﮳ٮح اللوحة ﮴ٮح﮲ڡة ﮲ٮادرة ٮ﮴د﮲حل ﮴ڡصره ،
واكن ٮ﮵مزج الذهب الذى حوله فى ﮴ڡصر أ﮳ٮٮ﮵ه ال﮳ٮاشا عىل أ﮳حسادهن ﮲ڡأ﮳ٮدع روأٮعه

﮲حاصة إ﮲ٮه لم ٮ﮵كن مسموحا له أ﮲ٮت ٮ﮵طلب من ﮲ٮساء ال﮴ڡصر الطلب ذاٮ﮴ه . 
- لكنىن كنت أٮ﮴ألم كلما رأٮ﮵تها وكأ﮲ٮى أعرف معا﮲ٮاة ال﮳حارٮ﮵ة ﮲ڡت﮳ٮدلت الرؤٮ﮵ة لدى
﮳ٮمساحة من الدراما حٮ﮵ث طمست الذهب والن﮲طا﮲ڡة وتناولت المودٮ﮵ل ﮳ٮ﮳حسدها
ال﮳ٮرو﮲ٮزى، لكىن أض﮲ڡت التعب والعرق وسوء الحال من ﮲طهور النهدٮ﮵ن و﮴ڡر﮳ٮهما من



10/1/20, 1'33 PMحول رؤٮ﮵ة ال﮲ڡنان - السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة - ڡ﮴طاع ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة

Page 80 of 111http://www.fineart.gov.eg/arb/Cv/About.asp?IDS=921

ال﮳ٮطن و﮲عٮ﮵رها !! 
- ٮ﮳﮵ٮدو ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل فى مصر ﮲حاص ٮ﮳الص﮲ڡوة وال ٮ﮵تذو﮴ڡه المصرٮ﮵ون هل ٮ﮴عت﮴ڡد أن

ذلك ﮳ٮس﮳ٮب ارٮ﮴﮲ڡاع ﮲ٮ﮳ٮرة ﮴ٮحرٮ﮵م ال﮲ڡنون وفى م﮴ڡدمتها ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل؟! 
- لألسف أن ر﮳حال الدٮ﮵ن لدٮ﮵نا أصحاب ع﮴ڡول ﮴ڡدٮ﮵مة ومتأٮ﮶رون ﮳ٮث﮴ڡا﮲ڡات ﮴ڡ﮳ٮلٮ﮵ة ٮ﮴ر﮲ڡض
الحضارة وأص﮳ٮحت أ﮲ڡاكرهم ال﮳ٮالٮ﮵ة ملء األسماع واأل﮳ٮصار مما ٮ﮵هدد هوٮ﮵ة مصر

الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة .. وأ﮲ٮا حٮ﮵ن أرسم ﮲ڡأ﮲ٮا أٮ﮴ع﮳ٮد فى ﮲حلق هللا وحٮ﮵ن أرسم امرأة عارٮ﮵ة كما لو كنت
أصىل حٮ﮵ث أعطا﮲ٮى هللا الموه﮳ٮة و﮳ٮعض ص﮲ڡاٮ﮴ه ألعٮ﮵د اكتشاف ال﮳حمال فى ﮲حل﮴ڡه فى
ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل ﮴ڡد ٮ﮴﮲عٮ﮵ب عن الش﮲حص العادى!! وال أرٮ﮵د أن أ﮴ڡول أو أرد عىل م﮴ڡولة حرما﮲ٮٮ﮵ة

ال﮲ڡن أل﮲ٮه ٮ﮵ضع ال﮲ڡن فى موضع االٮ﮴هام وعلٮ﮵ه أن ٮ﮵ث﮳ٮت العكس !! 
- لكن حىت هذه الردة أصا﮳ٮت ال﮳حمٮ﮵ع مع ﮲عٮ﮵اب وا﮲حت﮲ڡاء المودٮ﮵ل العارى إرضاء لهذه

األ﮲ڡاكر ؟! 
- و﮴ڡت أن كنا طل﮳ٮة فى الكلٮ﮵ة اك﮲ٮت المودٮ﮵ل العارى ٮ﮳النس﮳ٮة لى ولزمالٔٮى سؤاال
وامتحا﮲ٮا أدرسه ألستطٮ﮵ع اإل﮳حا﮳ٮة علٮ﮵ة وكنا مهمومٮ﮵ن ٮ﮳الرسم ﮲حو﮲ڡا من الرسوب

واك﮲ٮت هؤالء المودٮ﮵الت م﮳حرد زمالء .. وأٮ﮴ذكر وأ﮲ٮا فى ﮲ڡر﮲ٮسا اكن ٮ﮵أ﮴ٮى إلى فى المرسم
﮲ٮساء ﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ات ٮ﮵طل﮳ٮن رسمهن عارٮ﮵ات وأ﮲حذن ﮲ٮصف الرسوم كهدٮ﮵ة وفى إحدى
المرات كنت أرسم إحداهن و﮴ڡمت ٮ﮳لمسها ألستطٮ﮵ع رسمها ﮲ڡر﮲ڡضت و﮴ڡالت لى ال

ٮ﮵مكن أن ٮ﮴لمسىن ﮲ڡهذا ال﮳حسد ملكى أ﮲ٮا ارسمىن ﮲ڡ﮴ڡط!! 
- ﮲ٮعود إلى الماىض .. لنتذكر سوٮ﮵ا ﮴ٮ﮳حر﮳ٮتك فى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر السٮ﮵اىس عىل أ﮲عل﮲ڡة ` روز

الٮ﮵وسف` فى عهد الثورة وكٮ﮵ف ٮ﮴﮴ڡٮ﮵مها ؟! 
- كنت ال أزال طال﮳ٮا فى الكلٮ﮵ة وفى هذه المرحلة كنت أداعب الرٔٮٮ﮵س ع﮳ٮد الناصر
أل﮲ٮىن ﮲ٮاصرى ولكن هذه المداع﮳ٮات اك﮲ٮت تثٮ﮵ر ﮳حدال ﮲ڡ﮲ڡى أحد األ﮲عل﮲ڡة رسمت ع﮳ٮد

الناصر وٮ﮳ال﮲عت فى رسم أ﮲ٮ﮲ڡه الذى أص﮳ٮح ` من﮴ڡار` واك﮲ٮت االنت﮴ڡادات ٮ﮴و﮳حه إلى رٔٮٮ﮵س
التحرٮ﮵ر و﮴ڡتها !! 

- وهل اكن ع﮳ٮد الناصر ٮ﮵تد﮲حل وٮ﮵هتم ﮳ٮهذه الت﮲ڡاصٮ﮵ل ؟! 
- ووا﮴ڡعة أ﮲حرى اك﮲ٮت ﮴ٮ﮲حص ( ح﮳حازى ) عندما رسمت ﮲عال﮲ڡا لزو﮳حة اك﮲ٮت ﮴ٮ﮲ح﮲ڡى
عاش﮴ڡها فى الدوالب واكن اعتراض ع﮳ٮد الناصر أن م﮳حتمع الثورة ال ٮ﮴و﮳حد ﮲ڡٮ﮵ه هذه

األ﮲ڡعال المشٮ﮵نة !! 
- إلى هذا الحد اك﮲ٮت أهمٮ﮵ة الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر السٮ﮵اىس فى مصر ؟! 

- ﮲ڡ﮲ڡى إحدى المرات رسمت ﮲عال﮲ڡا لروز الٮ﮵وسف واكن ﮳ٮمناس﮳ٮة ا﮲ڡتتاح أول ﮳ٮرلمان ﮳ٮعد
﮴ڡٮ﮵ام الثورة حٮ﮵ث ﮴ڡمت ﮳ٮرسم ع﮳ٮد الناصر وهو ٮ﮵طلع عىل سلم ل﮴ڡ﮳ٮة ال﮳ٮرلمان وٮ﮴﮵ڡوم
﮳ٮتن﮲طٮ﮲﮵ڡها و﮳ٮ﮳حواره ط﮲ڡل ص﮲عٮ﮵ر - كصىب له - ولكن ﮳ٮمالمح ( صالح سالم) وصلعته

و﮲ٮ﮲طارٮ﮴ه السوداء واكن ٮ﮵مسك ﮳حردل فى ٮ﮵ده !! 
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- واكن هذا ال﮲عالف السا﮲حر أول ما كشف عن صراعات م﮳حلس ﮴ڡٮ﮵ادة الثورة حٮ﮵ن ا﮴ٮصل
` صالح سالم` ﮳ٮإحسان ع﮳ٮد ال﮴ڡدوس رٔٮٮ﮵س التحرٮ﮵ر و﮴ڡتها - و﮴ڡال له كٮ﮵ف ٮ﮵مر هذا

ال﮲عالف وأ﮲ٮا أ﮲طهر ﮲ڡٮ﮵ه وأ﮲ٮا أص﮲عر من ﮳حمال ع﮳ٮد الناصر!! 
- إذا اك﮲ٮت ﮳ٮداٮ﮵ا﮴ٮك م﮳ٮشرة إلى هذا الحد لماذا ٮ﮴ركت مصر فى عام 70 لتذهب إلى

﮲ڡر﮲ٮسا ؟! 
- أر﮲ڡض أن أكون ﮴ڡطعة من ﮴ڡطٮ﮵ع الحٮ﮵اة التشكٮ﮵لٮ﮵ة فى مصر ﮲ڡال﮳ٮد أن ﮴ٮص﮳ٮح مثل
اآل﮲حرٮ﮵ن ال ٮ﮵سمح لك ٮ﮳الت﮲ڡوق علٮ﮵هم و﮴ٮصورت أ﮲ٮىن لو سا﮲ڡرت و﮴ٮحررت سوف أصنع

﮲ٮ﮲ڡىس ! 
- ` رسم عىل رسم ` لٮ﮵س آ﮲حر مشروعا﮴ٮك ال﮲ڡنٮ﮵ة .. لكنىن أعلم أن هناك مشروعا ﮲ڡنٮ﮵ا

﮴ٮ﮲ح﮲ڡٮ﮵ه عن األ﮲ٮ﮲طار وٮ﮴ر﮲ڡض ﮲طهوره إال ﮳ٮعد و﮲ڡا﮴ٮك ما هى مالمحه ؟! 
- عندما وصلت إلى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮲طللت من عام 70 وحىت 80 أرسم حٮ﮵ا﮴ٮى ﮲ڡمذكرا﮴ٮى

سوف ٮ﮴كون منذ ﮲حالل الرسم ﮳ٮشكل ٮ﮵ومى واآلن لدى ﮲حمسمأٮة كراسة ٮ﮴ؤرخ لحٮ﮵ا﮴ٮى
الٮ﮵ومٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن ﮲ڡر﮲ٮسا ومصر وهى ملو﮲ٮة وال أرٮ﮵د أن أطلع علٮ﮵ه أحدا اآلن وأر﮲ڡض ﮲طهور
هذه الكراسات إال ﮳ٮعد و﮲ڡا﮴ٮى وهى فى ماكن أمٮ﮵ن فى ﮲ڡر﮲ٮسا وأ﮲ٮا أ﮴ڡدمت عىل هذا

المشروع ألد﮲حل التارٮ﮵خ ﮳ٮعد و﮲ڡا﮴ٮى !! .

﮳ٮ﮴ڡلم : أحمد ٮ﮳اشا

م﮳حلة روز الٮ﮵وسف 2006-3-4

ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى

- الم﮲ڡار﮴ڡة الىت ﮳حعلت من هذا الٮ﮵وم ٮ﮵ومًا ﮲حالداً ال ٮ﮵نساه ال﮲ڡنان التشكٮ﮵ىل ﮳حورج
ال﮳ٮه﮳حورى، ٮ﮴﮵ڡول عنه : فى عام 1990 ﮳ٮعدما عدت من رحلة ﮲حارج ٮ﮳ارٮ﮵س و﮳ٮم﮳حرد
د﮲حولى إلى مرسمى فى الطا﮳ٮق الرا﮳ٮع ﮴ٮحت الس﮴ڡف الرمادى وهو م﮳ٮىن مصنوع من
﮲حشب أش﮳حار سوداء ﮴ڡدٮ﮵مة ، ولكىن فى هذا الٮ﮵وم و﮳حدت مرسمى فى ٮ﮳ارٮ﮵س محتر﮴ڡا
أثناء ﮲عٮ﮵ا﮳ٮى ﮳ٮس﮳ٮب ماس كهرٮ﮳أٮى وأس﮲ڡرت ال﮲حسأٮر عن احتراق لوحة واحدة ﮲ڡ﮴ڡط
﮳ٮعدما أ﮲ٮ﮴ڡذت المطافئ ٮ﮳اقى اللوحات، و﮳ٮٮ﮵نما أٮ﮴أمل ما حدث و﮳حدت ور﮴ڡة لم ٮ﮴﮴ڡترب
منها النار وال حىت ال﮲ع﮳ٮار أو مٮ﮵اه اإلط﮲ڡاء كأ﮲ٮها م﮴ڡدسة ، ﮲ڡتحت الور﮴ڡة و﮳حدٮ﮴ها دعوة
من مهر﮳حان ال﮲ڡنون فى إس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا ٮ﮲﮵ح﮳ٮرو﮲ٮى ﮲ڡٮ﮵ها أ﮲ٮىن ﮲ٮلت ال﮳حأٮزة األولى فى هذا

المهر﮳حان و﮴ڡٮ﮵متها ملٮ﮵ون ﮳ٮٮ﮵زة و﮳ٮما أ﮲ٮىن ﮲ٮلت ﮳حأٮزة سا﮳ٮ﮴ڡة من إٮ﮵طالٮ﮵ا ملٮ﮵ون لٮ﮵رة
﮲ڡاك﮲ٮت ﮴ٮساوى ٮ﮳المصرى ملٮ﮵ون ﮴ڡرش ﮲ڡأعت﮴ڡدت أن ال﮳ٮٮ﮵زة األس﮳ٮا﮲ٮى ﮴ٮش﮳ٮهها واعت﮳ٮرٮ﮴ها
﮲عٮ﮵ر ذات ﮴ڡٮ﮵مة و﮳ٮعد أس﮳ٮوع ٮ﮴أكدت الدعوة وأرسلوا ٮ﮴ذاكر الس﮲ڡر وذه﮳ٮت إلى المهر﮳حان
واكتش﮲ڡت أوال أن الملٮ﮵ون ﮳ٮٮ﮵زة لها ﮴ڡٮ﮵مة ك﮳ٮٮ﮵رة ﮳حدا ، وٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ا أص﮳ٮحت المصنف ر﮴ڡم
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واحد فى العالم فى رسم الو﮳حوه ﮲حاصة أن لوحة ال﮳حأٮزة اك﮲ٮت رسم ﮳ٮ﮲حط واحد لرأس 
` ﮲ڡرا﮲ٮكو` دٮ﮵كتاٮ﮴ور إس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا الشهٮ﮵ر ور﮲عم أ﮲ٮها لوحة سا﮲حرة ﮳حدا إال أ﮲ٮها احتلت

الص﮲ڡحات األولى للصحف والتلٮ﮲﮵ڡزٮ﮵ون وأص﮳ٮحت مشهورا ﮳حداً فى إس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا ، ٮ﮵عر﮲ڡو﮲ٮى
فى الشارع والسوق والمكت﮳ٮات وهذا كله ﮳ٮ﮲ڡضل الرسالة وال﮳حأٮزة وصارت ٮ﮴عوٮ﮵ضا لى

عن احتراق مرسمى ولوحىت وصار هذا ٮ﮵وما م﮲ڡار﮴ڡا فى حٮ﮵ا﮴ٮى ال أ﮲ٮساه .

﮳ٮ﮴ڡلم : سعاد سلٮ﮵مان

﮳حرٮ﮵دة ال﮴ڡاهرة 2004-11-23

واحد ﮲ڡن عىل ﮴ڡهوة ال﮳ٮه﮳حورى

- رٮ﮵شته الساحرة ٮ﮴عرف معىن ال﮳ٮوح .. ﮲ڡسوف ٮ﮴أٮ﮶رك حاكٮ﮵اٮ﮴ها عن الناس ﮲حصوصا ﮲ٮاس
ال﮴ڡهوة .. عندما ٮ﮴د﮲حل ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو سوف ﮴ٮ﮳حد عىل ٮ﮵سارك لوحة لش﮲حص ٮ﮵دعو هللا
﮳ٮٮ﮵نما عىل ٮ﮵مٮ﮵نك لوحة لمحل عصٮ﮵ر ﮳ٮه كل ما ﮴ٮشتهٮ﮵ه من ﮲ڡاكهة وكأ﮲ٮك أمام ال﮳حنة

الموعودة . 
- ﮳ٮعد ذلك سوف ٮ﮴رى لوحة لل﮴ڡهوة حٮ﮵ث الناس كتلة واحدة حٮ﮵ث الض﮳حٮ﮵ج الذى ٮ﮵مأل

﮳حن﮳ٮات ال﮴ڡهوة . رسمها ﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮحس ﮴ٮ﮳حرٮ﮵دى عال ﮲ڡال ٮ﮴رى الناس ﮳ٮل ﮴ٮشعر ﮳ٮهم
أصواٮ﮴هن العالٮ﮵ة .. د﮲حان الشٮ﮵شة .. حالة ال﮲عٮ﮵اب .. واألكل والشرب .. لعب الطاولة ..
الموسٮ﮴﮵ڡى الصا﮲ح﮳ٮة . ٮ﮶م ال ئش واللوحة ﮲عٮ﮵ر الزحام . - -- و﮳ٮعض اللوحات ٮ﮵تحول

ال﮳ٮشر كتل ﮴ٮش﮳ٮه األسمنت ٮ﮲﮵ڡت﮴ڡدون اللون واالحساس ﮴ٮص﮳ٮح اللوحة ﮳حزءا من الصراخ
الٮ﮵ومى .. وأ﮲ٮت تن﮴ڡل عٮ﮵نٮ﮵ك ﮳ٮٮ﮵ن لوحات المعرض سوف ﮴ٮ﮲طهر ﮳ٮعض لوحات عازفى
الموسٮ﮴﮵ڡى .. وكأ﮲ٮها ر﮴ڡصات مرحة وأ﮲عا﮲ٮى لطٮ﮲﮵ڡة مثل الىت ﮴ٮ﮲طهر فى األ﮲ڡالم الهندٮ﮵ة
﮳ٮعد م﮴ڡتل ال﮳ٮطل الروح ﮴ڡلٮ﮵ال وٮ﮴﮳ٮث الطمأ﮲ٮٮ﮵نة ﮲ڡٮ﮵ك إال أ﮲ٮك سوف ٮ﮴عود لترى ﮲ڡا﮳حعة

أ﮲حرى عىل الحأٮط ﮴ٮ﮲طهر لوحة ٮ﮳أٮع العٮ﮵ش ولوحة الزحام وكأ﮲ٮهما لوحة واحدة ..
ٮ﮵تراص العٮ﮵ش ﮲ڡوق رأس الر﮳حل كما ٮ﮵تراص الناس والزحام .. وهو ﮳ٮهلوا﮲ٮا ﮲ڡوق ع﮳حلته

وٮ﮳﮵ٮدو الناس ﮳ٮهلوا﮲ٮات دا﮲حل األٮ﮴و﮳ٮٮ﮵س . 
- ﮴ٮ﮲طهر أم كلثوم فى ٮ﮶الث لوحات وكأ﮲ٮها ﮴ٮصرخ ولكن ال م﮳حٮ﮵ب، وفى إحدى اللوحات
ٮ﮴﮳ٮدو صور الزعماء الثالٮ﮶ة ﮳ٮدون ٮ﮴رٮ﮴ٮ﮵ب منط﮴ڡى ﮲ڡت﮲طهر صورة السادات ٮ﮶م ع﮳ٮد الناصر

ٮ﮶م م﮳ٮارك . وكأ﮲ٮه ٮ﮴﮵ڡول أن الناس ا﮲ڡت﮴ڡدت الزمن . ﮴ٮ﮲طهر صور الزعماء إلى ﮳حوار `
الشٮ﮵ش ` فى أعىل الاكدر ﮳ٮٮ﮵نما الناس ٮ﮴لهو وٮ﮴لعب ﮳ٮٮ﮵نما ٮ﮵تصدر التلٮ﮲﮵ڡزٮ﮵ون ﮳ٮؤرة

اللوحة حٮ﮵ث م﮳ٮاراة فى كرة ال﮴ڡدم ٮ﮵تا﮳ٮعها ال﮳حمٮ﮵ع دون اهتمام. 
- األلوان الدا﮲ڡئة الىت ٮ﮴مأل ﮳حن﮳ٮات اللوحات سوف ﮴ٮشحنك ٮ﮳الدفء ﮴ٮ﮳حاه الماكن إال أن
األلوان الرمادٮ﮵ة سوف ﮴ٮ﮳حعلك ٮ﮴عود إلى االحساس ﮳ٮتراب األرض وال﮲ع﮳ٮار الذى ٮ﮵مأل
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حٮ﮵اتنا ﮲ڡٮ﮵حٮ﮵ل النور إلى عتمة وسوف ﮴ٮسحب عٮ﮵نٮ﮵ك ﮳ٮعٮ﮵دا عن اللوحة .. و﮳ٮٮ﮵نما أ﮲ٮت
ٮ﮴هرب سوف ﮴ٮ﮳حد أش﮲حاصا ٮ﮴﮵ڡه﮴ڡهون وهم ٮ﮵ن﮲ڡثون د﮲حان الشٮ﮵شة أو ٮ﮵مض﮲عون أكلهم

عىل إٮ﮴﮵ڡاع ﮲ٮرد الطاولة وٮ﮵ضحكون علٮ﮵ك.

﮳ٮ﮴ڡلم : سمٮ﮵ر ع﮳ٮد ال﮲عىن

﮳حرٮ﮵دة العر﮳ٮى 2005-4-24

رسوم ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ` الممنوعة ` تثٮ﮵ر عاص﮲ڡة من ال﮲عضب .. والرضا

- أٮ﮶ار كتاب ` الرسوم الممنوعة ` الصادر أ﮲حٮ﮵راً عن دار العالم الثالث فى ال﮴ڡاهرة
لرسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر المصرى الشهٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ض﮳حة ك﮳ٮٮ﮵رة فى أوساط رسامى

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر المصرٮ﮵ٮ﮵ن، و﮴ڡد ٮ﮴و﮴ڡ﮲ڡوا أمام ع﮳ٮارات وردت فى الكتاب وحملت ﮲ٮ﮳ٮرة اٮ﮴هامٮ﮵ة
طاولت ﮳ٮعض رموز الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى مصر و﮲حصوصًا صالح ﮳حاهٮ﮵ن المتهم هو و﮳ٮعض
رسامى مؤسسة روز الٮ﮵وسف - اكن ال﮳ٮه﮳حورى من ﮳ٮٮ﮵ن أ﮴ڡطا﮳ٮها المؤسسٮ﮵ن - ٮ﮳اعتماد
موسوعات ﮲عر﮳ٮٮ﮵ة فى رسومهم وهو أمر أ﮲عضب أسرة ﮳حاهٮ﮵ن ود﮲ڡعها لمناشدة الرأى

العام المصرى التد﮲حل إل﮲ٮصاف الشاعر والرسام الشهٮ﮵ر . 
- ٮ﮳﮵ٮدو أن ال﮳ٮه﮳حورى ارٮ﮴اح لحصر ﮴ڡٮ﮵مة كتا﮳ٮه فى هذا الملف ﮲ڡ﮴ڡط أل﮲ٮه مكن ال﮴ڡراء فى
الو﮴ڡت ذاٮ﮴ه من االطالع عىل رسومه الممنوعة وٮ﮴﮴ڡٮ﮵ٮ﮵مها ، عىل ر﮲عم ما ٮ﮵تضمن الكتاب
من ٮ﮴أمالت ورؤى ال﮲ڡتة سواء ٮ﮴لك المرٮ﮴﮳ٮطة ﮳ٮن﮲طرٮ﮴ة إلى دور ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر وط﮳ٮٮ﮵عته أو
فى األ﮳حزاء الىت ٮ﮴﮵ڡارن ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮٮ﮵ن وضع ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى الث﮴ڡا﮲ڡة العر﮳ٮٮ﮵ة وماكنته فى
ال﮲عرب. وهناك م﮳حموعة من الث﮲عرات الىت ٮ﮵لح﮲طها ال﮴ڡارئ فى ﮳ٮناء الكتاب من الناحٮ﮵ة
ال﮲ڡنٮ﮵ة اذ ٮ﮴﮵ڡ﮲ڡز صاح﮳ٮه من ال﮲حاص إلى العام ﮲ٮاهٮ﮵ك ﮳ٮر﮲ع﮳ٮته الدأٮمة فى اطالق األحاكم
الت﮴ڡوٮ﮵مٮ﮵ة الىت ﮴ٮحصر ٮ﮴أمالٮ﮴ه فى معناها الذا﮴ٮى وال ﮴ٮطل﮴ڡها إلى آ﮲ڡاق أرحب. ولذا

أ﮲ڡضل ﮳ٮعضهم الن﮲طر إلى الكتاب كوٮ﮶ٮ﮴﮵ڡة ٮ﮴ع﮳ٮر عن أزمة ٮ﮵عٮ﮵شها صاح﮳ٮه الذى ﮴ڡدم من
﮴ڡ﮳ٮل ﮲ٮصٮ﮵ن فى السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة والروأٮٮ﮵ة هما 

` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس` و` ﮳ٮه﮳حر فى المه﮳حر` . 
- ٮ﮳﮵ٮدأ الكتاب ﮳ٮ﮳ٮعض التأمالت حول المسار التارٮ﮲﮵حى لنشأة الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى الحضارات
ال﮴ڡدٮ﮵مة عىل اعت﮳ٮار ان هذا ال﮲ڡن االنت﮴ڡادى ﮳ٮدأ مع ﮳ٮداٮ﮵ة اال﮲ٮسان ذاٮ﮴ه ﮳ٮحسب رأى
ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮵شٮ﮵ر إلى ﮳ٮعض األشاكل الضاحكة الىت ﮴ٮم العثور علٮ﮵ها عىل ﮳حدران
الكهوف والمعا﮳ٮد فى حضارات مصر ال﮴ڡدٮ﮵مة أو فى الحضارة السومرٮ﮵ة واألشورٮ﮵ة،
وهى تتمٮ﮵ز ﮳ٮطا﮳ٮعها ال﮴ڡأٮم عىل الم﮳ٮال﮲عة أو الرمز إضا﮲ڡة إلى عنصر الرشا﮴ڡة فى ٮ﮴لك
الرسوم الىت ٮ﮴وحى ٮ﮳الطرا﮲ڡة وٮ﮵رى صاحب ` ﮳ٮه﮳حر فى المه﮳حر ` فى كتا﮳ٮه ال﮳حدٮ﮵د أن
الم﮳ٮال﮲عة فى هذا المعىن ٮ﮴را﮳حعت فى العصور الوسطى حٮ﮵ث اك﮲ٮت الره﮳ٮة الدٮ﮵نٮ﮵ة ﮴ٮحد
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من ر﮲ع﮳ٮات ﮲ڡنا﮲ٮى عصر النهضة ﮲حو﮲ڡًا من أن ٮ﮴﮲ڡسر الم﮳ٮال﮲عة فى أ﮲ٮها ا﮲ٮحراف و﮴ٮشوٮ﮵ه.
ولذلك ﮴ٮحددت مرحلة التصوٮ﮵ر الزٮ﮵ىت فى الكنأٮس فى عنصر واحد من عناصر

الم﮳ٮال﮲عة وهو ٮ﮴﮲عٮ﮵ٮ﮵ر النسب حٮ﮵ث ٮ﮴﮳ٮدو أ﮳حساد ال﮴ڡدٮ﮵سٮ﮵ن مستطٮ﮵لة أكثر من الالزم.
وهذه الم﮳ٮال﮲عة ٮ﮵عت﮳ٮرها ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ٮوعًا من الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر` الروما﮲ٮىس` ﮳ٮحسب ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ره ،
مؤكداً أن ال﮲ڡنان ال﮲ڡر﮲ٮىس او﮲ٮورٮ﮵ه دومٮ﮵ٮ﮵ه (1897- 1808) هو األب الروحى ل﮲ڡن

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر المعاصر، وٮ﮵نتهى من ٮ﮴أمالٮ﮴ه فى هذا السٮ﮵اق إلى ال﮴ڡول إن من ال﮲حطأ ال﮲طن
ٮ﮳أن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر هو ﮲ڡن التشوٮ﮵ه ﮲ڡ﮴ڡط ﮲ڡهو أٮ﮵ضًا ﮲ڡن التع﮲طٮ﮵م والم﮳ٮال﮲عة . 

- ٮ﮶م ٮ﮵عرض ال﮳ٮه﮳حورى وفى شكل عا﮳ٮر لنشأة و﮲طهور الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر و﮲طهوره فى الصحا﮲ڡة
المصرٮ﮵ة فى النصف األول من ال﮴ڡرن ال﮲ڡأٮت ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵تو﮴ڡف أمام شذرات من سٮ﮵رٮ﮴ه
الذاٮ﮴ٮ﮵ة وسنوات ط﮲ڡولته فى صعٮ﮵د مصر، وهى السنوات الىت ٮ﮳لورت موه﮳ٮته ﮴ڡ﮳ٮل

التحا﮴ڡه ﮳ٮكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ٮ﮶م عمله فى الصحا﮲ڡة . 
- وٮ﮲﮵حصص صاحب ` الرسوم الممنوعة ` ﮳حا﮲ٮ﮳ٮًا ك﮳ٮٮ﮵راً من كتا﮳ٮه له﮳حاء رؤساء التحرٮ﮵ر
الذٮ﮵ن عمل معهم ال﮲ٮهم حرموه من هواٮ﮵ته وحرٮ﮵ته فى رسم و﮳حوههم كما ٮ﮵حىي ﮴ڡلة
منهم ومن ﮳ٮٮ﮵نهم محمد حسنٮ﮵ن هٮ﮵كل وأحمد ﮳ٮهاء الدٮ﮵ن واكمل زهٮ﮵رى وإحسان ع﮳ٮد
ال﮴ڡدوس ومحمود السعد﮲ٮى وسواهم . وٮ﮵روى ﮴ڡصة أشهر رسم اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى ﮴ڡدمه إلى

الناس فى ال﮲حمسٮ﮵نات و﮴ٮضمن صورة م﮳ٮال﮲عًا ﮲ڡٮ﮵ها للرٔٮٮ﮵س الراحل ع﮳ٮد الناصر . 
- وٮ﮵عترف ﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮ﮴ڡلة وعٮ﮵ه السٮ﮵اىس فى ٮ﮴لك ال﮲ڡترة ﮳ٮل وا﮲ٮعدامه م﮴ڡار﮲ٮة ﮳ٮوعى

زمالٔٮه الذٮ﮵ن ٮ﮴عرضوا لمحنة االعت﮴ڡال لكنه سعى إلى ﮲ٮوع من التحصٮ﮵ل المعرفى اٮ﮴ٮ﮵ح
له ﮳ٮ﮲ڡضل ارٮ﮴﮳ٮاطه ﮳ٮم﮳حموعة ال﮳حٮ﮵ل الذهىب من رسامى أو كتاب مؤسسة روز الٮ﮵وسف.

و﮳ٮ﮳حرأة ال﮲ڡته ٮ﮵ل﮴ڡى ال﮳ٮه﮳حورى م﮳حموعة من األحاكم الن﮴ڡدٮ﮵ة حول ﮳ٮداٮ﮵ات صالح
﮳حاهٮ﮵ن كرسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، وهى ﮳ٮداٮ﮵ات ٮ﮵رى ال﮳ٮه﮳حورى ا﮲ٮها ﮳ٮداٮ﮵ات ` ﮲ح﮳حولة ` ر﮲عم ﮴ڡوة

أ﮲ڡاكرها. 
- وٮ﮲﮵ڡسر ال﮲طهور ال﮴ڡوى ل﮳حاهٮ﮵ن عىل ص﮲ڡحات ` ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` كنتٮ﮳﮵حة لر﮲ع﮳ٮة حسن
﮲ڡؤاد وأحمد ﮳ٮهاء الدٮ﮵ن فى تن﮳ٮٮ﮵ه مع أن ﮲حطوطه مدرسٮ﮵ة ، وذلك كرد عىل ٮ﮴﮳ٮىن أ﮳ٮو
العٮ﮵نٮ﮵ن لموه﮳ٮة ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮳﮵حزم ٮ﮳أن ﮲ٮس﮳ٮة ك﮳ٮٮ﮵رة من رسوم ﮳حاهٮ﮵ن فى ٮ﮴لك
ال﮲ڡترة من﮴ڡولة من ﮴ڡاموس ٮ﮵تضمن م﮳حموعة من رسوم ك﮳ٮار ﮲ڡنا﮲ٮى العالم ﮳حرت

االستعا﮲ٮة ﮳ٮها فى ﮲ڡترة التحضٮ﮵ر إلصدار` ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` ﮳ٮهدف اطالع رسامى الم﮳حلة
عىل ما ٮ﮵صدر فى ال﮲حارج من مط﮳ٮوعات، لكنه ٮ﮵عترف و﮳ٮ﮲ح﮳حل فى مواضع أ﮲حرى من
الكتاب ﮳ٮع﮳ٮ﮴ڡرٮ﮵ة ﮳حاهٮ﮵ن و﮲ٮ﮳حاحه فى ٮ﮴مصٮ﮵ر الرسوم وإعطأٮها روحا محلٮ﮵ة وإن ﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ت
﮲ڡكرٮ﮴ه أهم من أداٮ﮴ه عىل ﮴ڡول ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮲﮵ڡشل فى ٮ﮴﮲ڡسٮ﮵ر استمرار ﮳حاهٮ﮵ن

و﮲ٮ﮳حاحه فى است﮴ڡطاب ال﮴ڡراء. 
- وما ٮ﮵نط﮳ٮق عىل ﮳حاهٮ﮵ن فى كتاب ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵نسحب عىل رأٮ﮵ه فى رسوم صالح اللٮ﮵ىث
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الىت ﮲ٮشر مع﮲طمها فى م﮳حلة ` 23 ٮ﮵ولٮ﮵و ` الىت أصدرها محمود السعد﮲ٮى فى لندن
لمعارضة ﮲ٮ﮲طام الرٔٮٮ﮵س أ﮲ٮور السادات . وهى م﮳حلة ٮ﮵راها ال﮳ٮه﮳حورى أهم م﮳حلة اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر

فى ٮ﮴ارٮ﮵خ الصحا﮲ڡة العر﮳ٮٮ﮵ة المها﮳حرة ، وهى اال﮳ٮنة الشرعٮ﮵ة لم﮳حلة ` روز الٮ﮵وسف `
الىت ٮ﮵رى ا﮲ٮها ﮲ڡ﮴ڡدت دورها كم﮳حلة اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى ال﮲ڡترة الىت ٮ﮴ولى الصحافى عادل
حمودة مسؤولٮ﮵ة ﮴ٮحرٮ﮵رها آ﮲حر الثما﮲ٮٮ﮵نات ﮲ڡهو فى ﮲ٮ﮲طره ` اال﮳ٮن العاق لروز الٮ﮵وسف

﮲ڡ﮴ڡد ا﮲ڡ﮴ڡدها هوٮ﮵تها ومنحها هوٮ﮵ة أ﮲ح﮳ٮار الٮ﮵وم فى االٮ﮶ارة واو﮴ڡف ٮ﮴ٮ﮵ار الس﮲حرٮ﮵ة
ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮳الرٮ﮵شة ` . ومن ﮳ٮٮ﮵ن رسامى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى مصر ٮ﮵ح﮲طى أحمد ح﮳حازى

﮳ٮت﮴ڡدٮ﮵ر ٮ﮵ستح﮴ڡه من ال﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮵راه ` ﮲ڡنان الشعب الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رى المصرى`
وٮ﮵عترف مؤلف الكتاب ﮳ٮ﮲ڡضل ﮳ٮه﮳حت عثمان فى ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵مه لألوساط الصح﮲ڡٮ﮵ة لكنه
﮳ٮ﮴ڡدره ال﮲ڡتة عىل اصدار االحاكم ٮ﮵ؤكد أن ﮳ٮه﮳حت لم ٮ﮴كن له ال﮴ڡدرة الاك﮲ڡٮ﮵ة للتع﮳ٮٮ﮵ر

ٮ﮳الرسم ولكن من ﮲حالل ال﮲ڡكرة كون ﮲ڡلس﮲ڡته ال﮲حاصة ووصلت رسومه إلى مستوى ك﮳ٮار
رسامى العالم . أما عر﮳ٮٮ﮵ا ﮲ڡٮ﮵نحاز ال﮳ٮه﮳حورى للرسام اللٮ﮵ىب الزواوى ومعه ال﮳حزأٮرى
رشٮ﮵د ﮴ڡاىس والسورٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮵وسف ع﮳ٮد لكى وعىل ﮲ڡرزات وال﮲ڡلسطٮ﮵ىن ﮲ٮا﮳حى العىل . 

- وإلى هذه األراء الحادة ال﮴ڡاطعة ٮ﮲﮵حصص ال﮳ٮه﮳حورى ال﮳حزء األك﮳ٮر من الكتاب لرسومه
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة ﮳ٮص﮲ڡتها الرسوم الممنوعة من دون أن ٮ﮵و﮶ٮق ٮ﮴وارٮ﮵خ منعها أو ٮ﮵شٮ﮵ر فى
الهامش إلى أماكن أو ﮲طروف المنع ، ما ٮ﮲﮵ڡ﮴ڡد الكتاب أهمٮ﮵ته كوٮ﮶ٮ﮴﮵ڡة ٮ﮴ارٮ﮲﮵حٮ﮵ة ٮ﮴ؤرخ

لصعود الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر المصرى وه﮳ٮوطه .

﮳ٮ﮴ڡلم : سٮ﮵د محمود

﮳حرٮ﮵دة الحٮ﮵اة 2005-3-29

﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵رصد الناس من `م﮴ڡهاه `: لوحىت ٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة 000 وٮ﮴﮲ڡسٮ﮵رها لٮ﮵س
ش﮲عىل!

- رسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر عالمى ٮ﮵عت﮳ٮر ﮲ٮ﮲ڡسه شاهداً عىل العصر 
- الحٮ﮵اة عندى لون ... وال﮲ڡنان الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى من ٮ﮵ستطٮ﮵ع اكتشاف ل﮲عة األلوان 

- ٮ﮵عد رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر العالمى ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡنا﮲ٮًا شامًال ، د﮲حلت لوحاٮ﮴ه ﮳حناح
الكورسول فى متحف اللو﮲ڡر فى العام 1999 و﮲ٮالت لوحته ` و﮳حه من مصر ` المٮ﮵دالٮ﮵ة
ال﮲ڡضٮ﮵ة ، ووضع اسمه فى ﮴ڡأٮمة ك﮳ٮار المشاهٮ﮵ر .. ول﮲ڡتت أعماله أ﮲ٮ﮲طار العالم وأص﮳ٮح

المصنف الر﮴ڡم واحد فى مسا﮳ٮ﮴ڡات ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه فى إٮ﮵طالٮ﮵ا و﮲ڡر﮲ٮسا وأس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا .. 
- لذلك لم ٮ﮵كن ﮲عرٮ﮳﮵ٮًا عىل ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى أن ٮ﮴﮵ڡام متحف ألعماله فى أكثر من ماكن
ٮ﮳العالم ..وعىل مدى أكثر من ﮲ٮصف ﮴ڡرن تتألق أعماله سواء فى ال﮲ڡن أو فى الصحا﮲ڡة
﮳ٮكلمته ال﮳حرٮ﮵ئة فى الن﮴ڡد والتعلٮ﮵ق السا﮲حر.. ﮲ڡ﮴ڡد استطاع أن ٮ﮵كون صاحب مدرسة
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﮲حاصة فى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الصح﮲ڡى والرسم ال﮲ڡىن حٮ﮵ث ﮴ٮحمل لوحاٮ﮴ه ﮳ٮصمات ٮ﮴كشف عن
صاح﮳ٮها.. وما زالت إ﮳ٮداعاٮ﮴ه تتألق فى ﮲عزارة إنتا﮳حه وإ﮳ٮداعه ر﮲عم ﮴ٮ﮳حاوزه لسن

الس﮳ٮعٮ﮵ن، وهى أعمال تن﮳ٮض ٮ﮳الحٮ﮵اة والدفء والس﮲حو﮲ٮة . 
- فى أحدث معارضه فى ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو ﮴ڡدم ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ﮲حالصة ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته
ال﮲ڡنٮ﮵ة فى م﮳حموعة من اللوحات ﮴ٮحت عنوان ` م﮴ڡهى ﮳ٮه﮳حورى`. وعن سر ا﮲حتٮ﮵اره

لهذا الموضوع الطرٮ﮵ف ألحدث معارضه ٮ﮴﮵ڡول: أ﮲ٮا أسٮ﮵ر فى ﮴ٮ﮳حارب ﮲ڡنٮ﮵ة متعددة ، وإذا
لم أ﮴ڡدم ﮳حدٮ﮵داً ﮲ڡال داعى للمعرض، ﮲ڡ﮲ڡى كل مرة أ﮴ڡٮ﮵م ﮲ڡٮ﮵ها معرضًا ال ﮳ٮد وأن أضٮ﮵ف
﮳حدٮ﮵داً .. والمسألة لٮ﮵ست كمٮ﮵ة اإلنتاج ال﮲ڡىن، وإال ﮴ٮحول ال﮲ڡنان عن رسالته إلى أن

ٮ﮵ص﮳ٮح ٮ﮴ا﮳حراً، وإ﮲ٮما المهم هو الكٮ﮵ف والمضمون الذى ﮴ٮحمله األعمال .. وأ﮲ٮا ﮳ٮط﮳ٮٮ﮵عىت
أستلهم أعمالى من وحى الشارع وال﮳ٮٮ﮵ئة الشع﮳ٮٮ﮵ة واإل﮲ٮسان ال﮳ٮسٮ﮵ط .. والم﮴ڡهى أو`
ال﮴ڡهوة `هى ﮲ٮا﮲ڡذة ك﮳ٮٮ﮵رة عىل هذا العالم السحرى والذى من ﮲حالله أطل عىل حٮ﮵اة
ال﮳ٮسطاء .. ﮲ڡأ﮲ڡاكرى مرٮ﮴﮳ٮطة ﮳ٮ﮳ٮعضها وٮ﮴كمل ﮳ٮعضها ال﮳ٮعض وكلها ٮ﮴هتم ٮ﮳اإل﮲ٮسان وعالم

ال﮳ٮشر فى هذا الكون . 
- ٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة اللوحة 

- كٮ﮵ف ﮴ٮست﮲حدم ال﮲حطوط واأللوان كأدوات متاحة للتع﮳ٮٮ﮵ر عن األ﮲ڡاكر الىت ٮ﮵رسلها
ال﮲ڡنان ؟ 

- ال﮲حطوط ٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة ، أو هكذا ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮴كون ٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة وولٮ﮵دة اللح﮲طة، دون ﮴ٮ﮲حطٮ﮵ط
مس﮳ٮق وحسب الموضوع المرسوم ، وكذلك األمر ٮ﮳النس﮳ٮة للون.. ﮲ڡاللون ٮ﮵تحول فى
ٮ﮵دى مع كل لمسة لى عىل اللوحة إلى در﮳حات وألوان كثٮ﮵رة حسب الحرارة والضوء
المن﮳ٮعث من اللوحة، لدر﮳حة ﮴ٮ﮳حعلىن أ﮲ڡا﮳حأ ﮳ٮنهاٮ﮵ة اللوحة وال أدرى الحال الىت تنتهى
علٮ﮵ها .. ﮲ڡاللوحة ﮳حزء مىن أل﮲ٮها ٮ﮴عاٮ﮵ش لح﮲طات ا﮲ٮ﮲ڡعالى ﮳ٮها وٮ﮴عكس هذا اإل﮲ٮ﮲ڡعال عىل

سطحها .. ولذلك ﮲ڡأ﮲ٮا أٮ﮴ذوق لوحا﮴ٮى . 
- إلى أى مدى تتحكم حالتك المزا﮳حٮ﮵ة فى لوحا﮴ٮك ؟ 

- التل﮴ڡأٮٮ﮵ة ٮ﮴مٮ﮵ز أعمالى، لكنها التل﮴ڡأٮٮ﮵ة الم﮳ٮنٮ﮵ة عىل ﮲ڡكر .. وال شك أن ال﮲ڡنان كإ﮲ٮسان
ال ٮ﮵ن﮲ڡصل عن عالمه، وإ﮲ٮما ٮ﮵تأٮ﮶ر ﮳ٮحالته المزا﮳حٮ﮵ة، وأٮ﮵ضًا هناك ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر للذكرٮ﮵ات

وللرواسب الاكمنة فى الذاكرة ، وكلها من الموروث الث﮴ڡافى لل﮲ڡنان وتنعكس عىل عمله
 .

- ﮳ٮٮ﮵ن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر والتصوٮ﮵ر كٮ﮵ف ٮ﮴رى ﮲ٮ﮲ڡسك وأٮ﮵هما أ﮴ڡرب إلٮ﮵ك ؟ 
- ال أ﮲ٮكر ارٮ﮴﮳ٮاط اسمى ﮳ٮم﮳حال الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، لكن ٮ﮳﮵حب أال ٮ﮴كون هذه هى كل الحاكٮ﮵ة،
﮲ڡهناك م﮳حاالت أ﮲حرى ﮴ڡطعت ﮲ڡٮ﮵ها أشواطًا أٮ﮴مىن أن ٮ﮵هتم ﮳ٮها الناس .. ﮲ڡأ﮲ٮا أعشق

الرسم وأعشق األلوان لدر﮳حة ﮴ٮصل إلى أن الحٮ﮵اة عندى لون، والحب لون، والمل﮳ٮس
لون.. واللون هو إشرا﮴ڡة الحٮ﮵اة ، ومن رحمة ر﮳ٮنا أ﮲ٮه ﮲حلق لنا وأ﮳ٮدع الط﮳ٮٮ﮵عة ال﮲حال﮳ٮة
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الملٮ﮵ئة ٮ﮳األلوان لٮ﮵تعلم منها ال﮲ڡنان .. وال﮲ڡنان الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى هو الذى ٮ﮵ستطٮ﮵ع أن ٮ﮵كتشف
ل﮲عة األلوان عندما ٮ﮵لون لوحاٮ﮴ه . 

- ٮ﮳﮵ٮدو من كالمك مالمح الت﮲ڡاؤل .. ﮲ڡهل أ﮲ٮت ش﮲حصٮ﮵ة مت﮲ڡأٮلة ؟ 
- المسألة لٮ﮵ست حاكٮ﮵ة ٮ﮴﮲ڡاؤل أو ﮴ٮشاؤم ، ﮳ٮل أعت﮳ٮر ﮲ٮ﮲ڡىس شاهداً عىل عصرى ، وأ﮲ٮا
أكثر ش﮲حص من أ﮳ٮناء ﮳حٮ﮵ىل ملتزم .. ارسم النكتة السا﮲حنة ألنت﮴ڡد الم﮳حتمع، ٮ﮶م أعود
للوحة لل﮳ٮحث عن ال﮳حمال والتع﮳ٮٮ﮵ر عن ﮳حمالٮ﮵ات معٮ﮵نه من الناس، و﮲حاصة أولئك

ال﮳ٮسطاء مثل ماسح األحذٮ﮵ة أو صىب ال﮴ڡهو﮳حى ﮳ٮ﮳حوار كوب الشاى .. وهى ﮳ٮساطة ٮ﮴ع﮳ٮر
عن رضا هؤالء ال﮳ٮسطاء ٮ﮳الحٮ﮵اة مهما اك﮲ٮت حالتها . 

- لٮ﮵س و﮲طٮ﮲﮵ڡىت 
- كثٮ﮵ر من لوحا﮴ٮك تتسم ٮ﮳ال﮲عموض .. ﮲ڡهل ٮ﮴﮲عضب عندما ٮ﮵طلب ال﮳ٮعض منك ٮ﮴﮲ڡسٮ﮵رها

لهم ؟ 
- ٮ﮴﮲ڡسٮ﮵ر اللوحة لٮ﮵س و﮲طٮ﮲﮵ڡىت، ألن دورى ٮ﮵نتهى حىت عرض اللوحة .. ولو سألىن الناس

عن معىن لوحة ما ﮲ڡهذا ٮ﮵عىن أ﮲ٮىن ﮲ڡشلت فى مهمىت فى ٮ﮴وصٮ﮵ل المعىن للناس . 
- إلى أى مدى أ﮲ڡاد﮴ٮك س﮲ڡرٮ﮵ا﮴ٮك الكثٮ﮵رة فى ال﮲حارج ك﮲ڡنان وصح﮲ڡى ؟ 

- ط﮳ٮعًا الس﮲ڡر ﮳حزء من وسٮ﮵لة زٮ﮵ادة الم﮲حزون ال﮲ڡكرى والث﮴ڡافى والصح﮲ڡى .. وأ﮲ٮا أعت﮳ٮر
﮲ٮ﮲ڡىس ولدت مرٮ﮴ٮ﮵ن، مرة ٮ﮳األ﮴ڡصر عام 1932، ومرة ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة فى ٮ﮳ارٮ﮵س عام 1969 وهى
الت﮳حر﮳ٮة الىت ﮳حعلتىن ﮲ڡنا﮲ٮًا شامًال .. ﮲ڡالس﮲ڡر عمومًا ٮ﮵وسع المدارك، وٮ﮳﮵حعلنا ﮲ٮ﮲ڡترب من
العوالم األ﮲حرى و﮲ٮرى أحداثنا من من﮲طور م﮲حتلف وواضح .. كما أ﮲ٮىن سعدت من ﮲حالل

الس﮲ڡر ٮ﮳االلت﮴ڡاء ٮ﮳أش﮲حاص عدٮ﮵دة و﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن من م﮲حتلف أ﮲ٮحاء العالم . 
- هل أ﮲ٮت راض عن مشوارك ال﮲ڡىن؟ 

- الحمد هلل أ﮲ٮا راض ﮳ٮنس﮳ٮة ك﮳ٮٮ﮵رة أل﮲ٮىن أ﮳ٮحث عن األ﮲ڡضل وأٮ﮴مىن أن أكون األ﮲ڡضل . 
- ﮳ٮحكم ﮲ح﮳ٮر﮴ٮك الطوٮ﮵ل فى ال﮲ڡن .. ما رأٮ﮵ك فى المناخ ال﮲ڡىن التشكٮ﮵ىل اآلن ؟ 
- المناخ ﮲عٮ﮵ر ﮳حٮ﮵د.. واألمور ﮴ٮحتاج لمزٮ﮵د من التركٮ﮵ز ومزٮ﮵د من االهتمام ﮳ٮتعلٮ﮵م
األط﮲ڡال التذوق والحس ال﮲ڡىن وٮ﮴درٮ﮳﮵ٮهم عىل الرؤٮ﮵ة واالستماع آلرأٮهم وأ﮲ٮ﮲ڡسهم

وهذه ﮴ڡمة التعلٮ﮵م والتعلم .

﮳حرٮ﮵دة السٮ﮵اسة 5-11- 2005

ال﮳ٮه﮳حورى : الوا﮴ڡع ٮ﮵ث﮳ٮت أننا ﮲طلمنا السادات

- ﮴ٮ﮳حاوز الرا﮳ٮعة والس﮳ٮعٮ﮵ن من العمر ولكنه مازال ط﮲ڡًال ، ﮳ٮروح األط﮲ڡال ٮ﮲﮵عضب، و﮳ٮروح
األط﮲ڡال ٮ﮲﮵ڡرح، كل ما حوله ٮ﮵ثٮ﮵ر ﮲ڡضول الدهشة، كأن ما ٮ﮳﮵حرى من حوله ﮲حارج اطار
الوا﮴ڡع، الئش هو ذاٮ﮴ه ﮲ٮ﮲ڡس الئش، الماكن هو ذاٮ﮴ه ﮲ٮ﮲ڡس الماكن، الو﮳حوه هى ذات
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﮲ٮ﮲ڡس الو﮳حوه ، لكن كل ئش ٮ﮳النس﮳ٮة له ﮲ڡراغ مت﮳حدد، كٮ﮵ان ﮳حدٮ﮵د ٮ﮵ولد من رحم
اللح﮲طة، حىت الذكرٮ﮵ات ٮ﮴﮵ڡرأها ٮ﮳ل﮲عة اللون، وال﮲حط ، والصوت، وال﮲طل، والنور،

والموسٮ﮴﮵ڡى، ل﮲عة ﮴ٮ﮲حرج من لوحاٮ﮴ه ﮲ڡال ﮴ٮ﮲حطئها عٮ﮵ناك وتنصت لها أذ﮲ٮاك ، ﮲ڡتنطق
ش﮲ڡتاك ﮳ٮع﮲ڡوٮ﮵ة : هللا ٮ﮵ا ﮳ٮه﮳حورى !! 

- ﮳ٮه﮳حورى ، اسم الشهرة الذى عر﮲ڡناه ﮳ٮه ، اسمه الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى` ﮲ڡلتس` ، ﮳حاء إلى الد﮲ٮٮ﮵ا
فى ﮳ٮداٮ﮵ة الثالٮ﮶ٮ﮵نٮ﮵ات، اطلق صر﮲حته األولى عىل ٮ﮴راب ﮴ڡرٮ﮵ة` ﮳ٮه﮳حورة ` ﮳ٮمركز ﮳حر﮳حا ،
استمد منها ل﮴ڡ﮳ٮه ال﮲ڡىن ﮲ڡأص﮳ٮحت لها شهرة عالمٮ﮵ة مستمدة من شهرٮ﮴ه، احتضن ألول
مرة ٮ﮴مثال ` ا﮲ڡرودٮ﮵ت ` ﮳ٮمد﮲حل كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة الىت ﮴ٮ﮲حرج منها لٮ﮳﮵ٮدأ مشوار

الشهرة والتألق عىل ص﮲ڡحات الصحف والم﮳حالت ، وٮ﮵ص﮳ٮح من أهم مؤسىس حركة ﮲ڡن
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الحدٮ﮵ث فى مدرسة روز الٮ﮵وسف ، ﮴ڡال لى أ﮲ٮه ٮ﮵ؤمن ٮ﮳أن كل األوطان وطنه ،
وكل األدٮ﮵ان هى دٮ﮵ن له ، اعترف لى ال﮳ٮه﮳حورى أ﮲ٮه أحس ٮ﮳الصدمة ألول مرة فى حٮ﮵اٮ﮴ه
ع﮴ڡب ﮲ٮكسة 67 ، رأى أمامه صالح ﮳حاهٮ﮵ن وهو ٮ﮵حتضر من االكتئاب ، أحس أ﮲ٮه سوف
ٮ﮵صل لن﮲ڡس المرحلة كلما ٮ﮴أمل ما ﮳حرى ، حمل ﮲ڡرشاٮ﮴ه وألوا﮲ٮه واورا﮴ڡه لٮ﮵حط الرحال
فى ٮ﮳ارٮ﮵س الىت عا﮲ٮى ﮲ڡٮ﮵ها سنوات من ش﮲طف العٮ﮵ش وا﮲عتراب الم﮳حتمع، ا﮴ٮ﮲حذ من

ٮ﮳ارٮ﮵س من﮲ڡاه اال﮲حتٮ﮵ارى مما دعا من﮲ڡٮً﮵ا آ﮲حر هو الشاعر العراقى` ع﮳ٮد الوهاب ال﮳ٮٮ﮵ا﮴ٮى`
إلى وص﮲ڡه ٮ﮳ـ` ﮴ڡمر المنافى`، ال ٮ﮵نىس ﮳ٮه﮳حورى الع﮳ٮارة الىت ﮴ڡالها له ال﮳ٮٮ﮵ا﮴ٮى:` ٮ﮵ا

صدٮ﮴﮵ڡى إذا ا﮲حترت من﮲ڡاك ﮲ڡسوف ٮ﮴كون سعٮ﮵دًا` ، اكن ال﮳ٮٮ﮵ا﮴ٮى ٮ﮴﮵ڡصد أن المرء عندما
ٮ﮲﮵حتار من﮲ڡاه ٮ﮳ارادٮ﮴ه ﮲ڡذاك أ﮲ڡضل ﮳حداً من أن ٮ﮲﮵ڡرض علٮ﮵ه الن﮲ڡى اال﮳ح﮳ٮارى !! عندما ﮳ٮدأ
رحلت الرسم دا﮲حل م﮴ڡاهى ٮ﮳ارٮ﮵س ومنتدٮ﮵اٮ﮴ها العامة ، امتألت األوراق وازدحمت
الد﮲ڡاٮ﮴ر ٮ﮳الرسومات الىت أص﮳ٮحت ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد أحد ا﮳ٮداعاٮ﮴ه النادرة، لما ﮴ٮضمه من

﮴ٮشكٮ﮵الت لما ﮳ٮعد 
` لوٮ﮴رٮ﮵ك ، ورٮ﮵نوار`، لكن الم﮲ڡ﮳حع فى األمر أن الكثٮ﮵ر من هذه الد﮲ڡاٮ﮴ر ﮴ٮم سر﮴ڡتها منه ،
و﮴ڡام ﮳حورج ﮳ٮ﮳ٮٮ﮵ع أ﮲عل﮳ٮها ٮ﮳أسعار زهٮ﮵دة من أ﮳حل سد احتٮ﮵ا﮳حاٮ﮴ه المعٮ﮵شٮ﮵ة الصع﮳ٮة ،

أص﮳ٮح ﮳حورج ﮲ڡرٮ﮵سة لما﮲ڡٮ﮵ا ال﮲ڡنون المنتشرة فى ٮ﮳ارٮ﮵س لمدة ال ٮ﮴﮴ڡل عن عشر سنوات
عا﮲ٮى ﮲حاللها المر ﮳ٮهرٮ﮴ه الل﮲عة ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة الىت ٮ﮴درب علٮ﮵ها دون الت﮲حىل عن له﮳حته
المصرٮ﮵ة فى النطق عىل ﮲عرار ال﮲ڡنان االس﮳ٮا﮲ٮى الشهٮ﮵ر` سل﮲ڡادور دالى ` الذى اكن

ٮ﮵تحدث ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة فى ﮳ٮالدها ٮ﮳له﮳حة إ﮴ڡلٮ﮵م ` اكٮ﮴ولو﮲ٮٮ﮵ا ` االس﮳ٮا﮲ٮى ، أص﮳ٮح ﮳حورج كذلك
معرو﮲ڡا ٮ﮳اسم ` المصرى الكتالو﮲ٮى` . فى ٮ﮳ارٮ﮵س ٮ﮴ورط ﮳حورج فى ال﮲حالف السا﮲حن مع
الرٔٮٮ﮵س أ﮲ٮور السادات ، اكن ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵ها﮳حم السادات فى م﮳حلة ` 23 ٮ﮵ولٮ﮵و` الىت

أسسها محمود السعد﮲ٮى ، روى لى أن الرٔٮٮ﮵س السادات أرسل لهم ﮲ٮ﮴ڡٮ﮵ب الصح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن `
صالح ﮳حالل ` ﮳ٮرسالة ٮ﮵عرض ٮ﮴رحٮ﮳﮵ٮه ﮳ٮعودة من ٮ﮵رٮ﮵د منهم إلى مصر، وإعطأٮهم

الضما﮲ٮات لممارسة الكتا﮳ٮة فى مصر دون ر﮴ڡا﮳ٮة ، ﮴ڡرر ﮳ٮه﮳حورى العودة، طرح ﮴ڡراره عىل
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﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ة الم﮳حموعة ﮲ڡأ﮲حا﮲ڡوه ٮ﮳أ﮲ٮه ﮲ڡور وصوله لمطار ال﮴ڡاهرة سوف ٮ﮵تم إل﮴ڡاء ال﮴ڡ﮳ٮض علٮ﮵ه
والزج ﮳ٮه فى الس﮳حن، صدق ما ﮴ڡٮ﮵ل، ﮲ڡترا﮳حع ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد ٮ﮴ٮ﮴﮵ڡن أن اصد﮴ڡاءه ﮲عرروا ﮳ٮه

﮲ڡأحس ٮ﮳الندم!!. 
- ﮴ڡال ﮳ٮه﮳حورى : ` كنت أٮ﮴مىن العودة لمصر لكى أٮ﮴عرف عىل السادات عن ﮴ڡرب ، كنت
أٮ﮴مىن أن أرسمه و﮳حهًا لو﮳حه ، أٮ﮴لمس روحه عن ﮴ڡرب ، كنت أحس أ﮲ٮه ٮ﮵حمل فى دا﮲حله
روح ﮲ڡنان ، سلم و﮳حهه للكثٮ﮵ر من الرسامٮ﮵ن والنحاٮ﮴ٮ﮵ن ، اعترف ٮ﮳أ﮲ٮىن ﮴ڡد ﮲حسرت ﮳ٮعدم

﮴ڡر﮳ٮى منه أو التعرف علٮ﮵ه ` !! . 
وكنت عىل ا﮴ڡتناع ﮳ٮصحة ما ﮲ڡعلته ، لكىن عندما أستر﮳حع ٮ﮴لك ال﮲ڡترة وأ﮴ڡار﮲ٮها ﮳ٮما

وصلنا إلٮ﮵ه فى الوا﮴ڡع العر﮳ٮى، اٮ﮴ٮ﮴﮵ڡن ٮ﮳أن السادات اكن أكثر وعٮً﮵ا منا . 
- فى مرسمه الذى ٮ﮵ش﮳ٮه الصومعة ﮳ٮوسط ال﮴ڡاهرة ٮ﮴ر﮴ڡر﮴ڡت عٮ﮵ناه ٮ﮳الدموع عندما ﮴ڡلت
له ` هل ﮳ٮه﮳حورى الذى ٮ﮴ر﮳ٮٮ﮵نا عىل رسوماٮ﮴ه الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة ﮴ڡد مات ؟`، ٮ﮳﮵ٮدو أن السؤال
اكن مو﮳حعاً، سرح ﮳ٮعٮ﮵داً وهو ٮ﮴﮵ڡول:` ٮ﮳﮵ٮدو ذلك ٮ﮳ال﮲ڡعل، ولكن أٮ﮵ن هو المن﮳ٮر الذى

أرسم من ﮲حالله، ﮲ڡنان الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر إذا وضعت له مح﮲طورات لن ٮ﮳﮵ٮدع ، ال ا﮲ح﮲ڡى استٮ﮵أٮى
من ٮ﮴د﮲ٮى مستوى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى عالمنا العر﮳ٮى، ال﮳حٮ﮵ل ال﮳حدٮ﮵د عندى ﮴ٮح﮲ڡ﮲طات علٮ﮵ه،
المت﮳ٮ﮴ڡى من أ﮳ٮناء ال﮳حٮ﮵ل ال﮴ڡدٮ﮵م أكلتهم الحٮ﮵اه سعٮً﮵ا وراء ل﮴ڡمة العٮ﮵ش هنا وهناك !! .
ٮ﮵ر﮴ٮشف من كوب الشاى الصعٮ﮵دى وهو ٮ﮴﮵ڡول ` ﮴ڡ﮳ٮل عود﮴ٮى لمصر من ٮ﮳ارٮ﮵س ا﮴ٮصل
﮳ٮى رٔٮٮ﮵س ﮴ٮحرٮ﮵ر م﮳حلة سٮ﮵اسٮ﮵ة ﮴ڡومٮ﮵ة عارضًا عىل أن أرسم أول ص﮲ڡحة من الم﮳حلة

﮳ٮشرط اال ا﮴ڡترب من الرٔٮٮ﮵س م﮳ٮارك، ٮ﮴عمدت أن ٮ﮴كون أول لوحة أرسلها له عن الرٔٮٮ﮵س ،
ا﮴ٮصل ﮳ٮى مذكراً ﮲ڡ﮴ڡلت له إذا ﮲ٮشرت ما أرسلت ﮲ڡسوف أواصل وإذا لم تنشر ﮲ڡاعت﮳ٮر
االٮ﮴﮲ڡاق ﮴ڡد انتهى، ﮲ڡو﮳حئت ﮳ٮعدها ٮ﮳اللوحة منشورة ، عر﮲ڡت أ﮲ٮه ﮴ڡد أرسل ﮳ٮها لرٮٔاسة
ال﮳حمهورٮ﮵ة ﮲ڡوا﮲ڡق الرٔٮٮ﮵س عىل ﮲ٮشرها، ٮ﮴ٮ﮴﮵ڡنت أن الرٔٮٮ﮵س اكن أكثر دٮ﮵م﮴ڡراطٮ﮵ة من

رٔٮٮ﮵س التحرٮ﮵ر، هذه هى الدٮ﮵م﮴ڡراطٮ﮵ة الىت أرٮ﮵دها ك﮲ڡنان .

﮳ٮ﮴ڡلم : عاطف النمر

﮳حرٮ﮵دة األ﮲ح﮳ٮار 2005-8-17

` الرسوم الممنوعة ` سٮ﮵رة شاهدة عىل الزمن العر﮳ٮى

- كتاب للرسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورى المصرى ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى 
- ﮳ٮعد ` ﮳ٮه﮳حر فى المه﮳حر` و ` ٮ﮴ٮ﮵ىت ال﮳ٮارٮ﮵ىس` ، صدر للرسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورى المصرى
﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى، كتاب ٮ﮵حمل عنوان` الرسوم الممنوعة ` ٮ﮴﮵ڡع فى 168 ص﮲ڡحة من
الح﮳حم الوسط (عن دار العالم الثالث - ال﮴ڡاهرة ) ٮ﮵روى ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ٮصًا ورسمًا محطات

متنوعة من انتا﮳حه المدٮ﮵د، فى ﮲ٮوع من ال﮳ٮوح ٮ﮵ش﮳ٮه السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة ولكن ﮴ٮحت ﮲عطاء
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عنوان ال﮲ڡت ، وال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵هوى هذا النوع من العناوٮ﮵ن الم﮲عرٮ﮵ة ﮳ٮ﮲طر﮲ڡها و﮲ڡ﮲حا﮲حها ،
عمًال ٮ﮳المثل الشعىب ` كل ممنوع مر﮲عوب` . 

- ال﮳حرأة و﮲ح﮲ڡة ال﮲طل والس﮲حرٮ﮵ة الالذعة، هى سمات هذا ال﮲ڡنان الصعٮ﮵دى الذى عاش
حٮ﮵اٮ﮴ه ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة وٮ﮳ارٮ﮵س، شاهداً ﮳ٮرٮ﮵شته عىل أ﮳ٮرز التحوالت السٮ﮵اسٮ﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة
فى عصره ، و﮲ٮا﮴ڡداً سا﮲حراً ومث﮴ڡ﮲ڡًا ٮ﮵حلم ٮ﮳الحرٮ﮵ة. وهو أعتراىض ال تن﮳حو من ﮲ٮ﮲طرٮ﮴ه

التهكمٮ﮵ة ٮ﮴﮴ڡاطٮ﮵ع و﮳حه رٔٮٮ﮵س أو زعٮ﮵م وال ٮ﮲﮵ح﮲ڡى عٮ﮳﮵ٮًا مهما ضؤل، أو ٮ﮵ساٮ﮵ر مو﮳حه مهما
و﮴ڡع فى ال﮲حسران واالح﮳ٮاط ٮ﮵اكد ٮ﮵كون احترا﮲ڡه األول واأل﮲حٮ﮵ر رسم الو﮳حوه ﮳ٮس﮲حرٮ﮵ة
متمٮ﮵زة ﮳ٮتحرٮ﮲﮵ڡاٮ﮴ها واألصح ال﮴ڡول ﮳ٮتشوٮ﮵هاٮ﮴ها . إلى ذلك ﮲ڡهو مولع ٮ﮳التراث ال﮲ڡرعو﮲ٮى
الذى ٮ﮲﮵ڡا﮲حر ﮳ٮه إلى در﮳حة أ﮲ٮه ﮴ڡرن اسمه ٮ﮳اسم ﮲ڡرعون مصر ال﮴ڡدٮ﮵م ` ٮ﮴ٮ﮵ىت` . له طرٮ﮴﮵ڡته
فى رؤٮ﮵ة العالم واألشٮ﮵اء ، كأ﮲ٮه دأٮمًا عىل مسا﮲ڡة من ذاٮ﮴ه وذاكرٮ﮴ه . ﮳ٮل هو فى ﮴ڡلب

استر﮳حاعاٮ﮴ه ٮ﮲﮵طهر م﮲عر﮴ڡًا فى الذاٮ﮴ٮ﮵ة إلى حدود النر﮳حسٮ﮵ة . إذ ٮ﮵رسم ش﮲حصه ﮳ٮإسراف فى
التحوٮ﮵ر والتشوٮ﮵ه والت﮴ڡلٮ﮵ل والتص﮲عٮ﮵ر، حٮ﮵ن ٮ﮵روى عن محطات ٮ﮳ارزة من حٮ﮵اٮ﮴ه

المهنٮ﮵ة، وكذلك فى انت﮴ڡاله من الش﮲حىص إلى العام ، لٮ﮴﮵ڡول إ﮲ٮه اكن أٮ﮵ضًا شاهداً عىل
﮴ٮحوالت الزمن العر﮳ٮى فى آن واحد. 

- فى م﮴ڡدمة عن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور، كتب ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ٮ﮳ٮذة ٮ﮴ارٮ﮲﮵حٮ﮵ة استنسا﮳ٮٮ﮵ة عن
﮲ٮشأة هذا ال﮲ڡن، فى الحضارات ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة واألشورٮ﮵ة وال﮳ٮاٮ﮳لٮ﮵ة ، الىت عر﮲ڡت رسومها

ال﮳حدارٮ﮵ة هذا النوع من الم﮳ٮال﮲عة والس﮲حرٮ﮵ة واإلضحاك، كما ٮ﮳﮵حد أن الروح
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة حاضرة فى م﮲حطوطات كلٮ﮵لة ودمنة ال﮳ٮن الم﮴ڡ﮲ڡع، ورسوم الواسطى. وفى
ال﮲عرب ، ﮲ڡإن الرسوم الضاحكة اك﮲ٮت مو﮳حودة فى كراسات دا﮲ڡنىش وكور﮳ٮٮ﮵ه و﮲عوٮ﮵ا

و﮲عو﮲عان. ﮲عٮ﮵ر أن ال﮲ڡنان ال﮲ڡر﮲ٮىس أو﮲ٮورٮ﮵ه دومٮ﮵ٮ﮵ه (1808 - 1897) ٮ﮵عت﮳ٮر األب الروحى
ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور المعاصر ﮳ٮكل مراحله الىت وصل إلٮ﮵ها ال﮲ڡنا﮲ٮون فى الصحا﮲ڡة العالمٮ﮵ة. 
- أما فى مصر ﮲ڡ﮴ڡد عر﮲ڡت ﮳ٮداٮ﮵ة الثالٮ﮶ٮ﮵نات من ال﮴ڡرن العشرٮ﮵ن ، ﮲طهور ﮲ڡن ` ﮲حٮ﮵ال

ال﮲طل` الذى أ﮳ٮدعه ٮ﮵ع﮴ڡوب صّنوع ، كنواة للمسرح الحدٮ﮵ث ، وأص﮳ٮح ل﮲عة اكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة
اعتُ﮳ٮرت استمراراً لألر﮳حوز الشعىب المصرى. 

- وفى الو﮴ڡت ﮲ٮ﮲ڡسه ﮲طهر رسام ٮ﮴ركى اسمه ر﮲ڡ﮴ڡى لٮ﮵رسم فى ` أ﮲حر ساعة ` المصرٮ﮵ة
األس﮳ٮوعٮ﮵ة ، وكذلك رسام أس﮳ٮا﮲ٮى أسمه سانتس لٮ﮵رسم فى ` روز الٮ﮵وسف ` الٮ﮵ومٮ﮵ة ،

﮴ٮالهما الرسام األرمىن صارو﮲حان والمصرى ر﮲حا . 
- ٮ﮶م ﮲طهر ﮲ڡنا﮲ٮان مصرٮ﮵ان أحدهما ﮲ٮحات والثا﮲ٮى رسام هما : محمد حسن ورا﮲عب عٮ﮵اد
، وا﮲ٮضم ﮳ٮر﮲ٮى وكٮ﮵راز إلى صارو﮲حان ور﮲حا ، لٮ﮵طل﮴ڡوا من دار` الهالل ` ع﮳ٮر رسومهم ﮲ٮكتًا

ا﮳حتماعٮ﮵ة ولٮ﮵حلق ﮳ٮهم زهدى وع﮳ٮد السمٮ﮵ع وطو﮲عان ورمزى . 
- ﮳ٮعد هذه اللمحة عن ﮳ٮداٮ﮵ات هذا ال﮲ڡن فى ال﮴ڡاهرة ، ٮ﮵تحدث ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى عن

ولعه الم﮳ٮكر فى الرسم منذ ط﮲ڡولته فى ال﮳ٮه﮳حورة - ال﮴ڡرٮ﮵ة الص﮲عٮ﮵رة المحاذٮ﮵ة للكر﮲ٮك -
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ومن ٮ﮶م انت﮴ڡاله إلى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ، حٮ﮵ث الت﮴ڡى أساٮ﮴ذة ﮲ڡن الرسم والتصوٮ﮵ر ،
لٮ﮵حترف ﮳ٮعدها الرسم الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورى، ﮲ڡٮ﮴﮵ڡول :` ا﮲حذ﮲ٮى ﮳ٮٮ﮵اكر إلى صارو﮲حان وأ﮲حذ﮲ٮى أ﮳ٮو
العٮ﮵نٮ﮵ن إلى روز الٮ﮵وسف . وهكذا استمتعت ﮳ٮحرٮ﮵ىت ، ﮲ڡرسمت كل ئش عارٮً﮵ا اكلط﮳ٮٮ﮵عة
ورسمت رؤساء الدول عراة وٮ﮳ال﮲عت فى عٮ﮵وب و﮳حوههم وأ﮳حسادهم و﮴ٮصر﮲ڡاٮ﮴هم ، وعىل
ر﮲عم أ﮲ٮىن ﮲حالل ر﮳ٮع ﮴ڡرن مارست ﮴ڡراءة الو﮳حه ، عىل وزن ﮴ڡراءة الكف ، ﮴ٮحملت الكثٮ﮵ر
من المتاعب ، كما ٮ﮴عب معى رؤساء التحرٮ﮵ر الذٮ﮵ن عملت معهم ، وآ﮲حرهم هنا فى
ٮ﮳ارٮ﮵س الذى طرد﮲ٮى من الم﮳حلة الىت زاولت ﮲ڡٮ﮵ها حرٮ﮵ىت فى الرسم و﮳ٮ﮲حاصة الو﮳حوه ،
وحرمىن من ل﮴ڡمة العٮ﮵ش أل﮲ٮىن رسمته، ولم ٮ﮵ضع الرسم مع م﮴ڡاله اإل﮲ڡتتاحى ﮳ٮل فى
سلة المهمالت . ولم ٮ﮵كت﮲ڡى ٮ﮳اها﮲ٮىت عند هذا الحد ، ﮳ٮل ﮳ٮل ذهب إلى رسام ﮲ڡر﮲ٮىس من
الدر﮳حة العاشرة ، لٮ﮵رسم و﮳حهه عىل طرٮ﮴﮵ڡة رسامى المو﮲ٮمارٮ﮴ر، علمًا أ﮲ٮه عر﮳ٮى مثىل! `.

- هذه الحادٮ﮶ة اك﮲ٮت مدعاة الستر﮳حاع ال﮳ٮه﮳حورى رحلة ﮳ٮداٮ﮵اٮ﮴ه مع ﮳ٮعض رؤساء
التحرٮ﮵ر فى الصحف المصرٮ﮵ة . ﮲ڡاكن إحسان ع﮳ٮد ال﮴ڡدوس من أ﮳ٮرز المدا﮲ڡعٮ﮵ن عن
رسومه أل﮲عل﮲ڡة روز الٮ﮵وسف، فى مرحلة صعود الثورة ، عىل ر﮲عم أ﮲ٮها أٮ﮶ارت استه﮳حان
﮳ٮعض السٮ﮵اسٮ﮵ٮ﮵ن ، وهو الذى ﮲ٮصحه ٮ﮳أن ٮ﮵تعلم لٮ﮵س الرسم ﮳ٮل السٮ﮵اسة. وٮ﮵تو﮴ڡف عند
طرٮ﮴﮵ڡة رسمه لع﮳ٮد الناصر ﮲ڡٮ﮴﮵ڡول: ` ﮳ٮدأت الم﮳ٮال﮲عة ٮ﮳األ﮲ٮف ٮ﮶م ٮ﮳ا﮲ٮحناءة الذ﮴ڡن وكأ﮲ٮها
ٮ﮴لت﮴ڡى ﮳ٮه ، وٮ﮲﮵حت﮲ڡى ﮳ٮٮ﮵نهما ال﮲ڡم الم﮳ٮتسم والشارب ، أما العٮ﮵نان ﮲ڡ﮲طلتا ﮴ٮحت﮲ڡ﮲طان

﮳ٮسحر معٮ﮵ن . ﮲ڡالاكرٮ﮵اكٮ﮴ور الٮ﮳﮵ٮالغ ﮲ڡ﮴ڡط فى العٮ﮵وب ولكنه ٮ﮳﮵ٮالغ أٮ﮵ضًا فى ال﮳حمال ، و﮴ڡد
رسمت ﮲حصالت شعر ع﮳ٮد الناصر كت﮳حعٮ﮵دة ﮲ٮهر النٮ﮵ل أو ﮳حدأٮل األش﮳حار، متذكراً و﮳حوه

األ﮴ڡدمٮ﮵ن أ﮲حناٮ﮴ون و﮴ٮحتمس` . 
- وفى ٮ﮴لك الح﮴ڡ﮳ٮة الذه﮳ٮٮ﮵ة من االنتاج ال﮲ڡكرى والث﮴ڡافى ، ٮ﮴عرف ال﮳ٮه﮳حورى إلى أ﮳ٮناء
﮳حٮ﮵له : أحمد ﮳ٮهاء الدٮ﮵ن وحسنٮ﮵ن هٮ﮵كل واكمل زهٮ﮵رى وصالح حا﮲ڡظ والحمامىص
وصالح ﮳حاهٮ﮵ن وعىل أمٮ﮵ن و﮲ڡتحى ﮲عا﮲ٮم ولوٮ﮵س ﮳حرٮ﮵س وم﮲ڡٮ﮵د ﮲ڡوزى وسواهم من

الذٮ﮵ن عمل معهم كرسام ﮲ڡاك﮲ٮت لكل منهم ﮴ڡصة ش﮳حاعة من ﮴ڡصص الدٮ﮵مو﮴ڡراطٮ﮵ة .
وٮ﮵سهب ال﮳ٮه﮳حورى فى استذاكره لصالح ﮳حاهٮ﮵ن ع﮳ٮ﮴ڡرى األ﮲عنٮ﮵ة الشع﮳ٮٮ﮵ة وع﮳ٮد الحلٮ﮵م
حا﮲ڡظ والصدا﮴ڡة الىت ﮳حمعتهم فى سهرات ا﮲ٮطل﮴ڡت منها أ﮲عا﮲ٮى : ` وهللا زمن ٮ﮵ا سالحى
وإحنا الشعب و﮴ڡلنا حن﮳ٮىن وأدٮ﮵نا ﮳ٮنٮ﮵نا السد العالى`. وإٮ﮶ر ﮴ٮ﮳حارب متواضعة فى الرسم

أص﮳ٮح ﮳حاهٮ﮵ن ﮲ٮ﮳حمًا مرمو﮴ڡًا فى عالم الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور فى م﮳حلة ` ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر` . 
- ٮ﮵ل﮴ڡى ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى الضوء عىل ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته فى دار الٮ﮵وسف الىت ٮ﮵ص﮲ڡها ٮ﮳أ﮲ٮها ﮴ڡلعة ك﮳ٮار
األ﮴ڡالم، فى ٮ﮴ارٮ﮵خ صعودها وه﮳ٮوطها، ٮ﮶م ٮ﮵ستذكر ل﮴ڡاءاٮ﮴ه ﮳ٮ﮳ٮعض ﮲ڡنا﮲ٮى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور
ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ٮ﮵ن والعرب الموهو﮳ٮٮ﮵ن . أما الرسوم الىت ٮ﮵تضمنها الكتاب ، ﮲ڡهى ﮴ٮشٮ﮵ر إلى
صوالٮ﮴ه و﮳حوالٮ﮴ه فى الن﮴ڡد السٮ﮵اىس وال﮲ڡىن وال﮲عنأٮى واال﮳حتماعى ، متطر﮴ڡًا إلى كل

الموضوعات ﮳ٮال استثناء ، فى ﮲ٮوع من االحاطة ﮳ٮم﮲حتلف م﮲طاهر الحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة . 
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- ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى صاحب ال﮴ڡلم السٮ﮵ال وال﮲حطوطٮ﮵ة الم﮳حعدة فى ﮴ٮال﮲ڡٮ﮲﮵ڡها
و﮴ٮشا﮳ٮاكٮ﮴ها ، هو من األسماء الك﮳ٮٮ﮵رة فى ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور ، ولكنه فى آن متصعلك

ٮ﮳ا﮲حتٮ﮵اره عىل ما وص﮲ڡه محىي الدٮ﮵ن الل﮳ٮاد ، الذى ﮴ٮحدث عن صعلكته فى الم﮴ڡاهى
والشوارع ، متش﮳ٮهًا ﮳ٮتولوز لوٮ﮴رٮ﮵ك ومولعًا ﮳ٮعمال﮴ڡة ال﮲ڡن أمثال ﮳ٮٮ﮵اكسو و﮲ڡان ﮲عوخ . وفى
﮲ڡضاء ٮ﮳ارٮ﮵س الىت ﮴ڡصدها من أ﮳حل الحرٮ﮵ة كتب ال﮳ٮه﮳حورى أكثر من مرة سٮ﮵رٮ﮴ه ﮳ٮطرا﮲ڡة
وس﮲حرٮ﮵ة معهودٮ﮴ٮ﮵ن ﮴ٮ﮲ح﮳ٮان الكثٮ﮵ر من الو﮳حع والمرارة ، مست﮲حلصًا ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته فى ع﮳ٮارة

ٮ﮴﮵ڡول ﮲ڡٮ﮵ها :`ولدت مرٮ﮴ٮ﮵ن: األولى فى األ﮴ڡصر والثا﮲ٮٮ﮵ة فى ٮ﮳ارٮ﮵س`.

﮳ٮ﮴ڡلم : مهى سلطان

﮳حرٮ﮵دة الحٮ﮵اة 2005-7-8

﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى : كرمتىن ٮ﮳لدان عدٮ﮵دة إال ٮ﮳لدى

- الرسام المصرى لـ الشرق األوسط : ﮲ڡىن هداٮ﮵ا ٮ﮵ومٮ﮵ة أ﮴ڡدمها للناس 
- ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡنان رحال ، ﮲ڡهو ٮ﮵رسم فى كل ٮ﮳لد ﮴ٮطأه ﮴ڡدماه فى الشارع أو عىل
م﮴ڡهى أو فى الطأٮرة ، ٮ﮴﮵ڡدم صورة للناس ، شارة مح﮳ٮة وصدا﮴ڡة ، عشق الرسم وهو

ط﮲ڡل ص﮲عٮ﮵ر ، و﮳ٮعد رحلة طوٮ﮵لة ما ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة وٮ﮳ارٮ﮵س والم﮲عرب ، ال ٮ﮵زال ٮ﮵رسم وٮ﮲﮵ڡكر
﮳ٮحدس ط﮲ڡل .. هنا حوار معه حول ﮲ڡنه ورحلته معه ومع الحٮ﮵اة . 

- كٮ﮵ف ٮ﮴رى ﮴ٮ﮳حر﮳ٮتك ال﮲ڡنٮ﮵ة عىل ا﮴ٮساعها وتنوع مرا﮲ڡئها . و﮳ٮماذا ﮴ٮحلم األن ؟ 
- ﮴ٮ﮳حر﮳ٮىت طوٮ﮵لة ومستمرة ولن أٮ﮴و﮴ڡف ﮲ڡمازال عندى المزٮ﮵د ، و﮲طللت ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة

وٮ﮳ارٮ﮵س أرسم وأرسم ولن ٮ﮵و﮴ڡ﮲ڡىن ئش اال اذا ٮ﮴عذرت صحٮ﮵ا ، وعندى مرسم فى الم﮲عرب
واألردن ﮲عٮ﮵ر ال﮴ڡاهرة وٮ﮳ارٮ﮵س ﮲ڡهى أوطا﮲ٮى وال﮲ڡنان العالمى ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵كون هكذا ،

وأٮ﮴مىن أن أمتلك مراسم فى ﮲ٮٮ﮵وٮ﮵ورك وطوكٮ﮵و ومدرٮ﮵د ﮴ٮحدٮ﮵داً ﮲ڡأ﮲ٮا أعش﮴ڡها . 
- كٮ﮵ف ﮳ٮدأت شرارة الرسم فى دا﮲حلك ومن د﮲ڡع ﮳ٮك فى هذا اال﮴ٮ﮳حاه ؟ 

- ﮳ٮداٮ﮵ة حٮ﮵ا﮴ٮى فى ﮲ڡن الرسم لها ﮴ڡصة ﮲عر﮳ٮٮ﮵ة ، ﮲ڡ﮴ڡد اصطح﮳ٮىن أهىل إلى الكنٮ﮵سة وأ﮲ٮا
فى سن الرا﮳ٮعة ورأٮ﮵ت ط﮲ڡال فى حضن أمه حوله ذهب واك﮲ٮت الصورة ٮ﮴﮳ٮدو لى كأ﮲ٮها
مع﮳حزة وكنت شدٮ﮵د اال﮲ٮ﮳ٮهار ﮳ٮها و﮲طللت أسأل وعر﮲ڡت أ﮲ٮها مرسومة ولٮ﮵ست ح﮴ڡٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة
ومن هنا ﮳ٮدأت أد﮲حل إلى عالم الرسم ورسمى، ﮲ڡأ﮲حذت أرسم ورسمى ٮ﮵ع﮳حب الناس
و﮴ڡد كنت آ﮲ٮذاك احٮ﮵ا ط﮲ڡولة ﮲ڡ﮴ڡٮ﮵رة ﮳حدا . ٮ﮶م ﮴ڡررت أن أ﮴ڡدم كل ٮ﮵وم هداٮ﮵ا للناس ، ﮲ڡكل

م﮴ڡهى ﮳حلست ﮲ڡٮ﮵ه وكل ﮳حٮ﮵را﮲ٮى ومعارفى عندهم رسم لى ، وأ﮲ٮا سعٮ﮵د ﮳ٮهذا . 
- ما مدى ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر ط﮲ڡولتك عىل ﮲ڡنك ، وهل ﮴ٮشكل الط﮲ڡولة لدٮ﮵ك ﮲ٮوعا من المالذ؟ 
- الط﮲ڡل هو ال﮲ڡنان االك﮳ٮر ﮳ٮ﮲ڡطرٮ﮴ه وعٮ﮵نه ٮ﮴﮵ڡ﮲طة ٮ﮴رى وتتأٮ﮶ر ، ﮲ڡأ﮲ٮا أ﮴ڡدم ﮲ڡىن لألط﮲ڡال

والك﮳ٮار وأسعد عندما أرى ال﮳حمال ٮ﮵ثٮ﮵ر و﮳حدا﮲ٮهم ، لكنىن مع ذلك ال أستطٮ﮵ع أن أعلم
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األط﮲ڡال ، لست مر﮳ٮٮ﮵ا ولكىن أعطٮ﮵هم ﮲ڡىن و﮴ٮحت ع﮳ٮاءة ط﮲ڡولىت عملت ﮳ٮعض الكتب
لألط﮲ڡال وأٮ﮴مىن أن أعمل المزٮ﮵د لكن و﮴ڡىت ال ٮ﮵ساعد﮲ٮى . 

- ما هى عال﮴ڡة التماس الدأٮمة ﮳ٮٮ﮵ن ﮲ڡنك والموسٮ﮴﮵ڡى ﮲ڡ﮴ڡد رسمت العدٮ﮵د من اللوحات
عن موسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ٮ﮵ن وم﮲عنٮ﮵ن وآالت موسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ﮴ٮاكد ﮴ٮسمعها اآلذان و﮴ٮحتضنها ؟ 

- الرسم كله موسٮ﮴﮵ڡى و﮳ٮعد ﮲ٮ﮲طر﮲ٮا إلى عناصر اللوحة ست﮳حد أن التكوٮ﮵ن مو﮳حود
ٮ﮳الموسٮ﮴﮵ڡى وكذلك الهارمو﮲ٮى، وعناصر اإلضاءة وال﮲حط وأ﮲ٮا أ﮴ٮصور أن التذوق ال﮲ڡىن
هو احساس ٮ﮳الموسٮ﮴﮵ڡى كما أ﮲ٮى عاشق للموسٮ﮴﮵ڡى ﮲حاصة الشر﮴ڡٮ﮵ة ، ﮲ڡ﮴ڡد ﮴ڡضٮ﮵ت و﮴ڡتا
طوٮ﮵ال من عمرى أذهب كل ٮ﮵وم إلى األو﮳ٮرا وأ﮲ٮا ارٮ﮴دى ﮳ٮدلة سموكن وٮ﮳ا﮳ٮٮ﮵ون وأرسم
و﮲حر﮳حت من هذه الت﮳حر﮳ٮة ٮ﮳ـ 30 كراسة رسم . كذلك عندما كنت طال﮳ٮا رسمت ال﮲ڡر﮴ڡة
الروسٮ﮵ة كلها وكل هذه األعمال ﮳ٮٮ﮵عت فى ٮ﮳ارٮ﮵س ، ال ٮ﮴﮵ڡل عن ألف لوحة عن الموسٮ﮴﮵ڡى
والر﮴ڡص و﮳ٮعد كل هذا ال ٮ﮴و﮳حد لى لوحة واحدة فى دار األو﮳ٮرا ﮳ٮ﮳ٮلدى مصر . أ﮲ٮا عىل
استعداد إلهدأٮهم لوحة وهم ٮ﮴﮵ڡتنون لوحات عادٮ﮵ة ﮲ڡلماذا ال ٮ﮴﮵ڡتنون مىن لوحة عن
الموسٮ﮴﮵ڡى، مثال لوحىت الشهٮ﮵رة أم كلثوم لماذا الٮ﮴ذهب إلى ﮳ٮٮ﮵تها ﮳ٮدال من أن ٮ﮵شترٮ﮵ها

ال﮲حوا﮳حة . 
- أ﮲ح﮳ٮر﮲ٮى عن أم كلثوم وهى ﮳ٮطلة لوحا﮴ٮك دأٮما، ﮲ڡ﮴ڡد رسمتها كثٮ﮵را واكن رسما ٮ﮲﮵حرج

من ﮴ڡل﮳ٮك إلى اآلذان والعٮ﮵ون ؟ 
- أحب أم كلثوم وأعشق كل ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵لها ومالمحها الىت ٮ﮴عىن ﮳ٮها و﮲حطرت لى ﮲ڡكرة أن
أسمع صوٮ﮴ا ٮ﮶م أ﮴ڡوم ﮳ٮتحوٮ﮵له إلى شكل. وضعت الاكسٮ﮵ت وأ﮲حذت أعٮ﮵ش مع صوٮ﮴ها
وأحضرت كراسة االسكتشات ال﮴ڡدٮ﮵مة الىت رسمتها ﮲ڡٮ﮵ها منذ زمن واستحضرت شكلها

وهى ٮ﮴﮲عىن و﮳ٮدأت أرسم . 
- ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة معرضك األ﮲حٮ﮵ر عن ﮲ڡر﮴ڡة م﮲عر﮳ٮٮ﮵ة ٮ﮴رٮ﮴دى الطرا﮳ٮٮ﮵ش وهل هى احت﮲ڡاء
ٮ﮳ال﮲حصوصٮ﮵ة أو ﮳ٮ﮳حمالٮ﮵ات األشٮ﮵اء المت﮳حسدة فى اآلالت الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ، وعال﮴ڡتها

ٮ﮳الشعوب ؟ 
- أ﮲ٮا أرسم موسٮ﮴﮵ڡى األ﮲ٮدلس فى الم﮲عرب ٮ﮴عز﮲ڡها ﮲ڡر﮴ڡة فى ﮲ڡاس تت﮳حول فى أ﮲ٮحاء

الم﮲عرب و﮴ڡد ٮ﮴﮴ڡاٮ﮳لت معها فى أصٮ﮵لة ، وهى ﮴ڡرٮ﮵ة ص﮲عٮ﮵رة عىل المحٮ﮵ط و﮴ٮضر﮳ٮها أمواج
المحٮ﮵ط كل ٮ﮵وم . ٮ﮴أٮ﮶رت ٮ﮳ال﮲ڡر﮴ڡة وٮ﮳أصٮ﮵لة ، أح﮳ٮ﮳ٮت آالت الموسٮ﮴﮵ڡى ال﮴ڡدٮ﮵مة ، شكلها
وال﮲حامات المصنوعة منها ، و﮳حذ﮳ٮتىن رأٮحة ﮲حشب الورد فى العود والرق والكمان و﮴ڡد

﮳ٮروزت لوحا﮴ٮى ٮ﮳ال﮲حشب الذى ٮ﮵صنع منه العود والكمان وشد﮴ٮىن فى هذه ال﮲ڡر﮴ڡة
الطرٮ﮴﮵ڡة العصرٮ﮵ة الىت ٮ﮵لعب ﮳ٮها العازف ، ﮲ڡالكمان ﮴ٮ﮳حده فى ح﮳حم العازف . 

- ما هو اللون الذى ﮴ٮح﮳ٮه وتتأٮ﮶ر ﮳ٮد﮲ڡ﮴ڡاٮ﮴ه كل مسطح اللوحة ؟ 
- أحب اللون األحمر أل﮲ٮه ٮ﮵تحول إلى التمر الذى أعش﮴ڡه وال﮳ٮلحة الحمراء فى الن﮲حلة
اك﮲ٮت ر﮲ڡٮ﮴﮵ڡة ط﮲ڡولىت فى ﮴ڡرٮ﮵ىت ﮳ٮه﮳حورة الذى ﮳ٮها حوالى ملٮ﮵ون ﮲ٮ﮲حلة ، ولون العسل
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األسود الذى أعش﮴ڡه فى كل لوحا﮴ٮى . 
- ماذا ﮳ٮعد رحلة ﮲ٮ﮳حاح عالمى فى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮶م الرسم عىل سواحل المتوسط ٮ﮶م

الكتا﮳ٮة وٮ﮶الث رواٮ﮵ات وكتب أط﮲ڡال ومعرض ﮲ٮحت ؟ 
- سنوات ال﮲عر﮳ٮة فى ٮ﮳ارٮ﮵س اك﮲ٮت ﮳حمٮ﮵لة و﮴ڡاسٮ﮵ة ، عاملت ﮲ٮ﮲ڡىس أٮ﮵ضا ﮳ٮ﮴ڡسوة أ﮲حذت
كراسا﮴ٮى و﮳ٮها ورق ﮲ڡا﮲حر وأ﮴ڡالمى ود﮲حلت ﮳حمٮ﮵ع المتاحف وو﮴ڡ﮲ڡت أمام كل عمل

رسمته أل﮲حت﮳ٮر ﮲ٮ﮲ڡىس ، ﮲ڡرسمت كل لوحة عالمٮ﮵ة ﮳ٮ﮲حطوط ال﮳ٮه﮳حورى ، ﮳حو﮳حان و﮳ٮٮ﮵اكسو
و﮳ٮر﮳حوا﮲ٮى ولكن هذه الكراسات سر﮴ڡت مىن وأر﮳حو من أى ﮲ڡنان أ﮲حذ لوحة أن ٮ﮵ردها لى
﮲ڡأ﮲ٮا أرٮ﮵د استعادة هذه اللوحات ﮳ٮعد كل هذه السنوات، أما ال﮳حزء األ﮲حٮ﮵ر الذى لم

ٮ﮵تح﮴ڡق وعلٮ﮵ه است﮲ڡهام هو أ﮲ٮىن لم أحصل عىل أى ﮳حأٮزة دا﮲حل مصر ر﮲عم ٮ﮴كرٮ﮵مى فى
ٮ﮳لدان كثٮ﮵رة ولم أ﮲حذ ال﮲ڡرصة فى ماكن أعطى ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ح﮳ٮرا﮴ٮى مثل دار األو﮳ٮرا مثال.

﮳ٮ﮴ڡلم :هالة طوٮ﮳ار

﮳حرٮ﮵دة الشرق األوسط 2004-11-23

الرسوم الممنوعة 0 أحدث إ﮳ٮداعات ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى فى 2005

- كتاب ﮳حدٮ﮵د صدر أ﮲حٮ﮵را فى م﮳حال ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر مع ﮳ٮداٮ﮵ة العام ال﮳حدٮ﮵د وهو حدث
ك﮳ٮٮ﮵ر ألن عدد الكتب الىت تتناول ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل ال﮴ٮاكد ٮ﮴زٮ﮵د عىل عدد أصا﮳ٮع الٮ﮵د
الواحدة أما أن ٮ﮵كون الرسام والمؤلف هو ال﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡذلك أدعى

لالهتمام ٮ﮳اعت﮳ٮاره واحدا من ٮ﮴لك الم﮳حموعة الىت حملت لواء ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى مصر
ع﮳ٮر سنوات طوٮ﮵لة ٮ﮴مثل العصر الذهىب ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر. 

- والح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة أن الكتاب ع﮳ٮارة عن كتا﮳ٮٮ﮵ن ، األول دراسة عن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ومشواره ع﮳ٮر
التارٮ﮵خ ٮ﮵ؤكد ﮲ڡٮ﮵ه ال﮲ڡنان أن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮳ٮدأ مع ﮳ٮداٮ﮵ة اإل﮲ٮسان وأن هناك رسومات

عىل ﮳حدران الكهوف فى أشاكل ضاحكة ﮳ٮل إن رحلة ال﮲ڡن هذه امتدت إلى كلٮ﮵لة ودمنة
حٮ﮵ث ٮ﮵كمن ﮳حوهر الم﮲حطوطات فى أحادٮ﮵ث ا﮳ٮن الم﮴ڡ﮲ڡع ٮ﮳لسان الحٮ﮵وان والمعروف أ﮲ٮه
عاش فى زمن ال﮲حلٮ﮲﮵ڡة أ﮳ٮى ﮳حع﮲ڡر المنصور الذى أشتهر ٮ﮳ال﮳ٮطش وال﮳ح﮳ٮروت ومن هنا
اكن الحدٮ﮵ث عىل ألسنة الحٮ﮵وان و﮴ڡد تنوعت الرسوم وٮ﮴عددت الدالالت ولكن ٮ﮳﮵ٮ﮴ڡى
األساس فى ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر هو الم﮳ٮال﮲عة وهى لٮ﮵ست دأٮما ﮳ٮ﮴ڡصد الضحك ﮲ڡالتصوٮ﮵ر

الدٮ﮵ىن فى الكنأٮس اكن ٮ﮵حمل الم﮳ٮال﮲عة فى ﮲ٮسب أ﮳حسام ال﮴ڡدٮ﮵سٮ﮵ن ﮳ٮحٮ﮵ث ٮ﮴﮳ٮدو طوٮ﮵لة
ٮ﮳ال﮴ڡٮ﮵اس إلى ﮲عٮ﮵رها وأٮ﮵ضا إلى ﮳حا﮲ٮب الم﮳ٮال﮲عة ﮲ٮ﮳حد التشوٮ﮵ه ولٮ﮵س دأٮما التشوٮ﮵ه

﮳ٮمعىن ﮲حلط الصورة وإ﮲ٮما ﮴ڡد ٮ﮵كون ﮳ٮ﮲عرض الت﮲ڡ﮲حٮ﮵م والتع﮲طٮ﮵م .وٮ﮵شٮ﮵ر ﮳ٮه﮳حورى إلى أن
ال﮲ڡنان ال﮲ڡر﮲ٮىس أو﮲ٮورٮ﮵ه دومٮ﮵ٮ﮵ه (1808-1898) هو األب الروحى ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر

المعاصر ٮ﮶م ﮴ٮطور ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر فى األدب السا﮲حر والشعر والمسرح ورسوم األط﮲ڡال
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مع ٮ﮳لزاك وشكس﮳ٮٮ﮵ر وٮ﮴ولستوى ومولٮ﮵ٮ﮵ر و﮳ٮودلٮ﮵ر و﮳ٮر﮲ٮاردشو وذلك عىل س﮳ٮٮ﮵ل المثال
ولٮ﮵س الحصر . 

- كما ﮴ٮطور ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر مع مدارس ومذاهب ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة مع ﮳ٮداٮ﮵ات
اال﮲ٮط﮳ٮاعٮ﮵ة ﮳حو﮳حان وٮ﮴كعب مع التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ٮ﮵ن عىل ٮ﮵د ﮳ٮٮ﮵اكسو و﮳ٮراك ٮ﮶م ٮ﮴ع﮴ڡد وأص﮳ٮح دادٮ﮵ا

مع الدادٮ﮵ٮ﮵ن والسرٮ﮵الٮ﮵ٮ﮵ن حىت أص﮳ٮح ﮴ٮ﮳حرٮ﮵دٮ﮵ا فى ﮳ٮعض األحٮ﮵ان. 
- ومع هذه الدراسة ال﮳حادة والم﮳حهدة لرحلة ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡإن ﮳حورج ٮ﮵حلق ﮳ٮها
رحلته الش﮲حصٮ﮵ة مع الحٮ﮵اة حىت ٮ﮵ك﮳ٮر وٮ﮵د﮲حل مدرسة روز الٮ﮵وسف لٮ﮴﮵ڡدم لنا لمسة
و﮲ڡاء ٮ﮳ال﮲عة العذو﮳ٮة والرقى لكل الذٮ﮵ن شاركوه مشواره من أساٮ﮴ذة مثل أ﮳ٮو العٮ﮵نٮ﮵ن

وزمالء مشواره مثل ﮳ٮه﮳حت عثمان و﮲عٮ﮵رهم ، لم ٮ﮵نىس أحداً ولم ٮ﮵ن﮴ڡد منهم أحدا ..
كلمات عذ﮳ٮة ولمسات حب وو﮲ڡاء لهذه الم﮳حموعة الىت حملت لواء ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر
﮲حاصة السٮ﮵اىس وٮ﮴﮵ڡول ﮳حورج إ﮲ٮه ﮴ڡد أص﮳ٮح له أسرٮ﮴ان أسرة تتكون من أ﮳حمل وأك﮳ٮر
رسامى وكتاب مصر وأسرٮ﮴ه الش﮲حصٮ﮵ة .. وٮ﮵مىض مع المشوار ﮲ڡٮ﮵ذكر رحلة هذا ال﮲ڡن
مع األٮ﮵ام ﮴ڡ﮳ٮل الثورة و﮳ٮعدها وٮ﮵حكى عن رسم اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر له عن ﮳حمال ع﮳ٮد الناصر. واكن
ذاكء ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى فى أن ٮ﮴﮵ڡف عند هذه الم﮳حموعة لٮ﮵عطى ال﮲ڡصل التالى من
الكتاب اسما مست﮴ڡال هو ﮳ٮكل الصدق ٮ﮵ستحق أن ٮ﮵كون هو العنوان وهو ﮲ٮا﮳حى العىل
ذلك ال﮲ڡنان ال﮲ڡلسطٮ﮵ىن الذى أ﮲عتٮ﮵ل ﮳ٮس﮳ٮب رسومه ومع ذلك ﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ت رسومه رمزاً لكل
﮲ٮضال وصمود واألذكى من ذلك كله أن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ﮳ٮعد أن ذكر كل هؤالء

الم﮳ٮدعٮ﮵ن لم ٮ﮵كتب عن ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮴واضعا وح﮳ٮا ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر وإ﮲ٮما لٮ﮵س﮳حل م﮴ڡاًال ل﮲عٮ﮵ره
ٮ﮵شرح ﮲ڡٮ﮵ه المدرسة ال﮳ٮه﮳حورٮ﮵ة وٮ﮵أ﮴ٮى ال﮳حزء الثا﮲ٮى من الكتاب وهو ع﮳ٮارة عن ﮲ٮحو
300 لوحة فى موضوعات متنوعة أ﮲عل﮳ٮها فى الموضوعات السٮ﮵اسٮ﮵ة وهى م﮳حموعة

من أروع األعمال ﮴ٮحمل ذكرٮ﮵ات الماىض وكأ﮲ٮها تتحدث عن الحاضر.

﮳ٮ﮴ڡلم : ﮲ٮ﮳حوى العشرى

﮳حرٮ﮵دة األهرام 2005-1-9

هكذا ﮴ڡال لى ال﮳ٮه﮳حورى

- ال﮲ڡن سحر الو﮳حود ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ﮲ٮا﮲ڡذه عىل الن﮲ڡس ال﮳ٮشرٮ﮵ة 
- ` فى ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه المصرى و﮳حوه ملٮ﮵ئة ٮ﮳الحب والحنان واألمومة ، ﮲ڡالعٮ﮵نان هما
الن﮴ڡطة أو اللح﮲طة والحا﮳حب هو الحارس .. واأل﮲ٮف الطوٮ﮵ل الد﮴ڡٮ﮵ق وال﮲ڡم الر﮴ڡٮ﮵ق ،
﮲ڡال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه أحٮ﮵ا﮲ٮًا ٮ﮵ع﮳ٮر عن الح﮳ٮٮ﮳﮵ٮة وارٮ﮴﮳ٮاطها ﮳ٮمن ﮴ٮحب ، أو ٮ﮵ع﮳ٮر عن روح ال﮴ڡدٮ﮵سٮ﮵ن

وما ﮴ٮحمله من ﮲ٮ﮴ڡاء إ﮲ٮسا﮲ٮى ، وهكذا ﮲ٮ﮳حد أن ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ذا اللون األ﮳ٮٮ﮵ض مثال ٮ﮵وحى ٮ﮳لون
الن﮴ڡاء ﮲ٮ﮴ڡاء الن﮲ڡس ال﮳ٮشرٮ﮵ة ، والوردى ٮ﮵ع﮳ٮر عن ال﮲ڡرح الاكمن .. وال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه الرا﮴ڡص ٮ﮵ع﮳ٮر
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عن الر﮴ڡة أما ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه المركب ﮲ڡٮ﮵ؤكد أن األم ﮴ٮضع أ﮳ٮنها فى طٮ﮵ات و﮳حهها ، أو أ﮲ٮها
مركب ٮ﮵حمٮ﮵ه من األ﮲حطار، وال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه النا﮲ڡذة ٮ﮵ت﮲حٮ﮵ل ﮲ڡٮ﮵ه ال﮲ڡنان ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ة ﮲ٮا﮲ڡذة إلى

الن﮲ڡس ال﮳ٮشرٮ﮵ة. 
- وال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ة ٮ﮳النس﮳ٮة لل﮲ڡنان ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى هو المرآة الىت ٮ﮴عكس وا﮴ڡع الحٮ﮵اة الىت
ٮ﮵حٮ﮵اها، وأسالٮ﮳﮵ٮه ال﮲ڡنٮ﮵ة الم﮲حتل﮲ڡة - ومنها ` الكوالج ` ، وهو ﮲حلٮ﮵ط من ال﮲حٮ﮵ش

والصمغ واأللوان - هى مركب أو كو﮳ٮرى ٮ﮵ع﮳ٮر علٮ﮵ه ال﮲ڡنان لٮ﮵ع﮳ٮر عن الن﮲ڡس ال﮳ٮشرٮ﮵ة ،
الىت ٮ﮵رى ﮲ڡٮ﮵ها أرقى المعا﮲ٮى اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة . ذلك ما ٮ﮴عنٮ﮵ه ٮ﮴لك الكلمات الىت سمعتها

عندما الت﮴ڡٮ﮵ت ٮ﮳ال﮲ڡنان ألول مرة منذ ستة أعوام ﮳ٮ﮴ڡاعة ` زاد الرمال` ٮ﮳الزمالك ، وكم
كنت مشو﮴ڡة إلى ل﮴ڡاء آ﮲حر عندما وصلتىن الدعوة لحضور معرضه األ﮲حٮ﮵ر ﮳ٮ﮴ڡاعة

المشر﮳ٮٮ﮵ة ، ﮲عٮ﮵ر أن زٮ﮵ار﮴ٮى للمعرض ﮴ڡد ٮ﮴أ﮲حرت كثٮ﮵راً، ﮲ڡل﮴ڡد سا﮲ڡر ﮲ڡناننا إلى ٮ﮳ارٮ﮵س ولن
ٮ﮵عود ﮴ڡ﮳ٮل شهر أكتو﮳ٮر ال﮴ڡادم لكنىن استطعت الحصول عىل ﮳ٮعض الصور ألعماله

وكتاٮ﮳ات ﮴ڡلٮ﮵لة ﮴ٮحكى ٮ﮴ارٮ﮲﮵حه ال﮲ڡىن . 
- وأذكر أ﮲ٮىن عر﮲ڡته ﮲ڡنا﮲ٮًا مصرٮً﮵ا مها﮳حراً، ٮ﮵عود إلى الوطن . ٮ﮵عرض أعماله ٮ﮶م ٮ﮵رحل
ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة ، لم أكن أعرف أن ال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵حب أن ٮ﮵شتاق إلى الوطن ، أل﮲ٮه كلما طال ال﮳ٮعد
زاد الشوق والحب و﮲ڡاض اإل﮳ٮداع ال﮲ڡىن أٮ﮵ضًا ، ﮲ڡعندما أٮ﮴أمل مالمح ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات
﮳ٮه﮳حورى المصرٮ﮵ة ﮴ٮالح﮴ڡىن مالمح .. مالمح مشاعر الحب الصادق ، واستمع إلى

موسٮ﮴﮵ڡى ص﮲حب الحزن الصامت ، وأ﮳ٮحر فى ﮲ڡكر عمٮ﮵ق متأمل. 
- ﮴ڡال لى ال﮳ٮه﮳حورى ` ال﮲ڡن سحر الو﮳حود ، وال﮳ٮد أن ٮ﮲﮵حاط﮳ٮك فى كل لوحة هذا السحر ،
وال﮳ٮد لل﮴ڡارئ عندما ٮ﮵رى اللوحة أن ٮ﮵سأل هل هذه اللوحة ﮴ٮصل إلى ﮴ڡل﮳ٮه ؟ ﮲ڡإذا اك﮲ٮت

اإل﮳حا﮳ٮة ﮲ٮعم ﮲ڡهذا هو الصدق ال﮲ڡىن `. 
- ﮲ڡمنذ ﮴ڡدم ال﮲ڡنان المها﮳حر كتاب ` أوالد حارتنا ` وهو عنوان اللوحات الم﮴ڡدمة فى
مشروعه للت﮲حرج من ﮴ڡسم التصوٮ﮵ر ﮳ٮكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة عام 1955 - اكن ش﮲عله

الشا﮲عل ال﮳ٮحث فى ﮳حوهر الن﮲ڡس ال﮳ٮشرٮ﮵ة وكٮ﮲﮵ڡٮ﮵ة التع﮳ٮٮ﮵ر عن اإل﮲ٮسان المصرى الذى
ٮ﮵ح﮳ٮه ﮳ٮل ٮ﮵عش﮴ڡه . 

- وألن أعماق الن﮲ڡس ال﮳ٮشرٮ﮵ة هى أهم ما ٮ﮵ش﮲عل ال﮳ٮه﮳حورى ، ﮲ڡ﮴ڡد اهتم ﮳ٮرسم
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر كما اهتم ﮳ٮرسم اللوحة ، ٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡنان : 

- ` عندما ٮ﮵تمكن المتل﮴ڡى من مطالعة ` النكتة ` ، والضحك من ﮲حاللها ، ٮ﮵ص﮳ٮح من
السهل علٮ﮵ه ﮲ڡهم الرسم ال﮲ڡىن عند مشاهدٮ﮴ه ، أل﮲ٮه س﮳ٮق أن الت﮴ڡى مع أعمال ال﮲ڡنان
فى الم﮳حلة .. ﮲ڡالصحا﮲ڡة ٮ﮴﮴ڡوم ﮳ٮدور النا﮴ڡد الذى ٮ﮴﮵ڡرب العمل ال﮲ڡىن للمتل﮴ڡى ، و﮳ٮٮ﮵نما
ٮ﮵صل الرسم الصح﮲ڡى لكل الناس ﮲ڡ﮴ڡد ال ﮴ٮصل لوحات المعرض لكل الناس` ل﮴ڡد ﮲ٮال
ال﮳ٮه﮳حورى عدة ﮳حوأٮز عالمٮ﮵ة فى ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ، وحصل عىل منحة الت﮲ڡرغ من الدولة
هذا العام ، وٮ﮵عٮ﮵ش اآلن ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡاهرة وٮ﮳ارٮ﮵س ، و﮲ٮأمل أن ٮ﮵ست﮴ڡر ﮲ڡناننا المها﮳حر فى
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وطنه الح﮳ٮٮ﮵ب .

﮳ٮ﮴ڡلم: ضحى أحمد منٮ﮵ر

م﮳حلة ﮲ڡاكرو﮲ٮى : ٮ﮵ولٮ﮵و 1990

ال﮳ٮه﮳حورى لـ ` الرأى العام ` : ٮ﮵ش﮲علىن رأى ر﮳حل الشارع العادى وأعا﮲ٮى من
اال﮲ٮط﮳ٮاعات ال﮴ڡدٮ﮵مة عىن

- ٮ﮵مٮ﮵ل إلى التع﮳ٮٮ﮵ر وٮ﮵رى األرض ٮ﮳أسرها وطنه 
- ٮ﮴﮲علب عىل رسومه ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات ال﮲ڡن المصرى ال﮴ڡدٮ﮵م، فى ﮲حطوطها، وألوا﮲ٮها،وزواٮ﮵اها،
﮲ڡهو كما ٮ﮵ؤكد مصرى صمٮ﮵م ٮ﮵حمل وطنه معه أٮ﮵نما ٮ﮴و﮳حه ، إال أ﮲ٮه وطن ا﮲ڡتراىض،

﮲ڡال﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵ؤمن ٮ﮳أن الوطن ﮳ٮشر مىت ﮲عا﮳ٮوا عنه استحالت األرض إلى طلل، واالنتماء
إلى ذكرى وأص﮳ٮح ال﮲ڡن هو المالذ الوحٮ﮵د . ٮ﮴﮴ڡاطعاٮ﮴ه كثٮ﮵رة مع أك﮳ٮر ﮲ڡنا﮲ٮى العالم
و﮲حصوصا ﮳ٮٮ﮵اكسو والذى أعلن مراراً إع﮳حا﮳ٮه اإل﮲ٮسا﮲ٮى وال﮲ڡىن ﮳ٮه عىل السواء ﮲ٮا﮲ڡٮً﮵ا
سعٮ﮵ه لت﮴ڡلٮ﮵ده . وال﮳ٮه﮳حورى ﮲ڡنان ﮴ٮشكٮ﮵ىل اشتهر ٮ﮳اال﮴ٮ﮳حاه التع﮳ٮٮ﮵رى والحشود فى

لوحاٮ﮴ه الت﮴ڡته ` الرأى العام ` وأ﮳حرت معه الحوار التالى : 
- ال﮲حط الواحد ، ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة اشتهرت ﮳ٮها ، ﮲ڡكٮ﮵ف ﮲ٮ﮳ححت فى م﮲عال﮳ٮة ﮴ڡلق

واضطراب ال﮲ڡنان دا﮲حله حىت ٮ﮴﮳ٮدأ أ﮲علب رسومك من ﮲ٮ﮴ڡطة وال ٮ﮵نتهى إال عندها ؟ 
- ال﮴ڡلق واالضطراب مكون رٔٮٮ﮵ىس فى ش﮲حصٮ﮵ة أى ﮲ڡنان ، وٮ﮵زدادا وضوحا عندما ٮ﮵تعلق

األمر ﮳ٮإ﮳ٮداعه أل﮲ٮه ال ٮ﮵رىض دأٮمًا عن مستوى عمله وٮ﮵رٮ﮵د له مزٮ﮵دا من الت﮳حوٮ﮵د ،
﮲ڡن﮳حده (ال﮲ڡنان) ال ٮ﮵نتهى إلى لون أو إلى ﮲حط حىت ٮ﮵محوه لٮ﮵ت﮳ٮعه ٮ﮳أحسن منه ،
وش﮲حصٮ﮵ا مررت ﮳ٮتلك المرحلة فى ﮳ٮداٮ﮵ا﮴ٮى ، إال أ﮲ٮىن ﮲ٮ﮳ححت أ﮲حٮ﮵راً فى ﮴ٮ﮳حاوزها ،

ود﮲حلت أ﮲حرى ﮳حدٮ﮵دة وهى ال﮲حاصة ٮ﮳ـ ` ال﮲حط الواحد ` وهذه األ﮲حٮ﮵رة معرو﮲ڡة عالمٮ﮵ا
وس﮳ٮ﮴ڡىن إلٮ﮵ها ﮳ٮعض مشاهٮ﮵ر ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل ك﮳ٮٮ﮵اكسو مثًال ، و﮴ڡد امتلكت ﮳ٮ﮲ڡضل هذه
الت﮴ڡنٮ﮵ة مزٮ﮵دا من الث﮴ڡة واالست﮴ڡرار ، وٮ﮳ا﮴ٮت رسومى أ﮴ڡل صنعة وتن﮴ڡٮ﮵حا ، كما ﮴ٮاك﮶ٮف
إنتا﮳حى ال﮲ڡىن وأص﮳ٮحت اللوحة محطة عا﮳ٮرة فى مسٮ﮵ر﮴ٮى ال أٮ﮴و﮴ڡف أمامها كثٮ﮵راً ﮳ٮل
أع﮳ٮرها سرٮ﮵عا إلى ﮲عٮ﮵رها وهذا الٮ﮵عىن است﮲ح﮲ڡافى ﮳ٮ﮲ڡىن ، عىل العكس أ﮲ٮا أمنحه ﮳حل

﮳حهدى وعاط﮲ڡىت عىل السواء . 
- عىل ذكر ﮳ٮٮ﮵اكسو ﮳ٮم ٮ﮴﮲ڡسر الت﮴ڡارب الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳ٮٮ﮵ن ﮲ڡنٮ﮵كما ؟ 

- كل ﮲ڡنان مهما ٮ﮳ل﮲عت در﮳حة ﮳حموحه ال﮲ڡىن و﮴ٮ﮳حدٮ﮵ده وٮ﮶ورٮ﮴ه عىل الماىض ٮ﮵عٮ﮵د إنتاج -
ال إرادٮ﮵ا - من س﮳ٮ﮴ڡوه أل﮲ٮهم عىل الر﮲عم منه ﮳حزء من ﮲ٮسٮ﮳﮵حه اإل﮳ٮداعى ٮ﮴ل﮴ڡاهم ال شعورٮ﮵ا

وإ﮲حرا﮳حهم كذلك أٮ﮵ضًا ، إال أن در﮳حة ﮳ٮروز كل سا﮳ٮق فى ﮲ڡن الح﮴ڡه ﮴ٮ﮲حتلف ﮳ٮحسب
إع﮳حاب الثا﮲ٮى ٮ﮳األول ، وعن ﮲ٮ﮲ڡىس طالما ﮳حاهزت ﮳ٮإع﮳حا﮳ٮى ٮ﮳ـ ` ﮳ٮٮ﮵اكسو ` ولكىن لم
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أعمد طأٮعًا لت﮴ڡلٮ﮵ده كما ألمح اٮ﮴هاما فى ﮴ٮساؤلك ، ﮴ڡد ٮ﮴كون ﮳ٮٮ﮵ننا مشتراكت عدٮ﮵دة
ولكنها ﮲طاهرٮ﮵ة ، كال﮲ٮا ﮲ڡعال تن﮴ڡل ﮳ٮٮ﮵ن أكثر من مدرسة ﮲ڡنٮ﮵ة، مارس الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور، وٮ﮴﮳ٮىن
ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ة ال﮲حط الواحد ، ولكن ذلك ال ٮ﮵ك﮲ڡى إلعالن ﮴ٮشا﮳ٮهنا ألن ﮳حوهر ﮲ڡنٮ﮵نا م﮲حتلف،
أدواتنا واحدة ﮲ٮعم ، وهى فى الو﮴ڡت ذاٮ﮴ه االدوات ﮲ٮس﮳حها اال﮳حٮ﮵ال ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة متعا﮴ڡ﮳ٮة
مضت وستأ﮴ٮى ، وفى النهاٮ﮵ة ﮲ڡإن أ﮳ٮناء المدرسة ال﮲ڡنٮ﮵ة الواحدة أو المذهب التشكٮ﮵ىل

﮲ٮ﮲ڡسه إ﮳ٮداعهم لٮ﮵س ﮲ٮس﮲حا مكررة ل﮳ٮعضهم ال﮳ٮعض ﮳ٮل كل مست﮴ڡل ﮳ٮذاٮ﮴ه وٮ﮵حمل
﮴ٮال﮴ڡٮ﮵ات مع اآل﮲حرٮ﮵ن، وما أسعى إلٮ﮵ه ﮳ٮوعى وإدراك ﮲ڡعلٮ﮵ٮ﮵ن هو محااكة ﮳ٮٮ﮵اكسو عىل

الصعٮ﮵د اإل﮲ٮسا﮲ٮى ال ال﮲ڡىن ، ﮲ڡطالما ٮ﮴منٮ﮵ت امتالك إرادٮ﮴ه و﮳حرأٮ﮴ه وٮ﮶﮴ڡته ﮳ٮتمٮ﮵زه ، وكلها
عوامل د﮲ڡعته لطرق أ﮳ٮواب ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮲ٮادرة وشأٮكة ﮲عٮ﮵ر عا﮳ٮئ ٮ﮳است﮳حاٮ﮳ات وآراء

المحٮ﮵طٮ﮵ن ﮳ٮه ، واآلن و﮳ٮعد أكثر من عشرٮ﮵ن عاما عىل و﮲ڡاٮ﮴ه ، أعلنت ﮲ڡر﮲ٮسا اكتشاف
عشرات اللوحات ال﮳حدٮ﮵دة له والىت لم ٮ﮵س﮳ٮق عرضها ﮲ٮهأٮٮً﮵ا من ﮴ڡ﮳ٮل إذ إ﮲ٮها ﮴ٮحوى
ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات وموضوعات ﮲ڡنٮ﮵ة لم ٮ﮴كن مطرو﮴ڡة فى حٮ﮵اٮ﮴ه ولم ﮴ٮ﮳حد صدى مناس﮳ٮا لدى

الن﮴ڡاد وصاالت العرض ﮲ڡح﮳ح﮳ٮت عن األ﮲ٮ﮲طار طوال هذه المدة . 
- عىل الر﮲عم من تن﮴ڡلك ﮳ٮٮ﮵ن مدارس ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة عدة ومز﮳حك فى اللوحة الواحدة ﮳ٮٮ﮵ن

أكثر من ا﮴ٮ﮳حاه ﮲ڡىن ﮲ڡإن المدرسة ` التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة ` هى ال﮲عال﮳ٮة عىل أعمالك دأٮمًا.. لماذا؟ 
- صحٮ﮵ح أن مؤر﮲حى ال﮲ڡن فى العالم صن﮲ڡوا المدرسة التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة كمدرسة ﮴ڡأٮمة ﮳ٮذاٮ﮴ها ،
ولكىن ش﮲حصٮ﮵ا أ﮳حدها شاملة لكل اال﮴ٮ﮳حاهات والمذاهب التشكٮ﮵لٮ﮵ة المعرو﮲ڡة ، ﮲ڡمىت
ٮ﮵ا ﮳ٮ﮲عض الن﮲طر أٮ﮴اح اال﮴ٮ﮳حاه التشكٮ﮵ىل، لل﮲ڡنان التع﮳ٮٮ﮵ر عن ﮲ٮ﮲ڡسه وم﮳حتمعه صار ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر
ٮ﮵ا منذ ا﮲حترت ال﮲ڡن طرٮ﮴﮵ڡا وإلى هذه اللح﮲طة عن آلٮ﮵اٮ﮴ه التن﮲ڡٮ﮵ذٮ﮵ة، إذن أ﮲ٮا كنت ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر
وأثناء ﮲ٮزعىت الوا﮴ڡعٮ﮵ة فى ﮳ٮداٮ﮵ا﮴ٮى أو التأٮ﮶ٮ﮵رٮ﮵ة ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد والت﮳حرٮ﮵دٮ﮵ة والسرٮ﮵الٮ﮵ة أٮ﮵ضًا ،

﮲ڡ﮳حمٮ﮵عها تنوٮ﮵عات عىل المذهب التع﮳ٮٮ﮵رى . 
- وأ﮲ٮا أمٮ﮵ل ﮲ڡعال للت﮲ڡاصٮ﮵ل الواضحة ووا﮴ڡعٮ﮵ة األش﮲حاص فى لوحا﮴ٮى ، ﮲ڡإذا أ﮲حذ﮲ٮا

ٮ﮳التصنٮ﮲﮵ڡات التشكٮ﮵لٮ﮵ة الشأٮعة ﮲ڡإن هذا المٮ﮵ل الشك ٮ﮵صب فى ﮴ڡالب التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة وهو
ٮ﮵رضٮ﮵ىن ﮳حدا وٮ﮵ح﮴ڡق لى التواصل مع المتل﮴ڡى من ﮳حهة ومع العالم من ﮳حهة ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة ،

أكره أن ٮ﮴كون أعمالى أحادٮ﮵ة الروح ﮲ڡهى وسٮ﮵لىت للتأٮ﮶ر والتأٮ﮶ٮ﮵ر فى أن ، أع﮳ٮر من ﮲حاللها
عن و﮳حهة ﮲ٮ﮲طر أرٮ﮵د للمشاهد أن ٮ﮵ت﮲ڡحصها وٮ﮵ت﮲ڡاعل معها ﮲ڡإن اك﮲ٮت م﮳ٮهمة ﮳ٮعض
الئش سٮ﮵نصرف عنها متل﮴ڡٮ﮵ها ، وال أ﮴ٮحدث هنا عن األاكدٮ﮵مٮ﮵ٮ﮵ن والن﮴ڡاد ، ﮳ٮل عن

المتذوق ال﮳ٮسٮ﮵ط ر﮳حل الشارع العادى ﮲ڡهو الذى ٮ﮵ش﮲علىن ٮ﮳األساس . 
- دعىن أٮ﮴مادى فى منطلق الت﮴ڡسٮ﮵مات التشكٮ﮵لٮ﮵ة الشهٮ﮵رة وأسألك عن سر ﮴ٮحولك
مما ٮ﮵عرف ﮳ٮمدرسة ` التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة الساذ﮳حة ` والىت ﮲طهرت فى م﮳حموعتك ، أوالد الحارة

مثال ، إلى التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة المتطورة أ﮲حٮ﮵راً ؟ 
- كما س﮳ٮق وأن أكدت ال أعمد ألى ا﮴ٮ﮳حاه ﮴ٮشكٮ﮵ىل وإ﮲ٮما هو ٮ﮵تكون وحده دا﮲حل لوحا﮴ٮى
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و﮳ٮال وعى مىن والتع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة الساذ﮳حة - كما أسمٮ﮵تها - ط﮳ٮعت رسوم مرحلىت األولى
﮳ٮحكم ﮲طروفى ال﮲ڡنٮ﮵ة واإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة ، ساعتها حٮ﮵ن كنت طال﮳ٮا أو ﮲حرٮ﮳﮵حا حدٮ﮵ثا، ﮳حدٮ﮵د

العهد ٮ﮳العالم ﮳ٮسٮ﮵ط الت﮳حر﮳ٮة واأللم ، ` أ﮲حضر` المشاعر لم ٮ﮵نل من ﮴ڡلىب هم أو ض﮲عٮ﮵نة
، كنت و﮴ڡتها م﮲ڡتوحًا عىل الد﮲ٮٮ﮵ا ملتحما ﮳ٮها ﮲ڡ﮴ڡط أٮ﮴﮲ڡاعل معها ﮳ٮكل األشاكل ` رسم ،
سلوك وأ﮴ڡوال ` دون ٮ﮴رٮ﮴ٮ﮵ب أو ٮ﮴﮲ڡكٮ﮵ر كأ﮲ٮى ط﮲ڡل مند﮲ڡع ﮳ٮرئ ، واكن ال﮳ٮد لرسوم ٮ﮴لك
المرحلة أٮ﮵ضًا أن ٮ﮴كون هى األ﮲حرى ﮳ٮرٮ﮵ئة ساذ﮳حة سهلة التكوٮ﮵ن ﮳ٮال ٮ﮴ع﮴ڡٮ﮵دات ، وحٮ﮵نما
عر﮳حت عىل التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة المتطورة ﮳ٮعد ذلك ﮲ڡإن الن﮴ڡلة ﮳حاءت ولٮ﮵دة ﮲طروفى اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة
وال﮲ڡنٮ﮵ة أٮ﮵ضا، حٮ﮵ث ﮴ٮحملت رسومى ﮳ٮكم ﮲ح﮳ٮر﮴ٮى و﮲ٮض﮳حى وأص﮳ٮحت ﮲ٮاض﮳حة ومرك﮳ٮة

﮳ٮعض الئش . 
- ﮲ٮصف إنتا﮳حك ال﮲ڡىن ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮا ، فى السنوات األ﮲حٮ﮵رة أ﮳ٮدعته فى ٮ﮳ارٮ﮵س وعىل الر﮲عم من
ذلك ﮴ٮحمل لوحا﮴ٮك كلها سمات ال﮲ڡن المصرى من حٮ﮵ث مالمح أش﮲حاصها وألوا﮲ٮها

و﮲حطوطها ، أٮ﮵ن ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵رات ٮ﮳ارٮ﮵س فى ﮲ڡنك ؟ 
- أحمل مصر معى أٮ﮵نما أذهب ﮲ڡحٮ﮵ن أرسم ال أ﮲حرج إ﮳ٮداعا ﮲حٮ﮵الٮ﮵ا - وإ﮲ٮما أع﮳ٮر عن

وا﮴ڡع أعاٮ﮵شه كل ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة ، ألن أهىل وأصد﮴ڡأٮى وأماكىن الم﮲ڡضلة فى مصر مست﮴ڡرة معى
فى ٮ﮳ارٮ﮵س ، و﮳ٮط﮳ٮعى أ﮲ٮزع إلى األلوان الزاهٮ﮵ة المت﮲ڡاوٮ﮴ة ﮳ٮٮ﮵ن األحمر وال﮳ٮرٮ﮴﮴ڡالى وال﮳ٮىن

أى ألوان الشمس، والنٮ﮵ل ، كما أحب التشكٮ﮵الت ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة ﮳حدا ، وعك﮲ڡت عىل
﮴ٮحوٮ﮵رها و﮴ٮحدٮ﮵ثها مراراً من ﮲حالل لوحا﮴ٮى. 

- وما سر الحشود فى لوحا﮴ٮك ؟ 
- الحٮ﮵اة حشد ك﮳ٮٮ﮵ر ، ٮ﮵ضم حشود ٮ﮴﮲ڡصٮ﮵لٮ﮵ة ﮲ڡرعٮ﮵ة، فى الشارع ، واألٮ﮴و﮳ٮٮ﮵س ، ال﮴ڡطار
والرٮ﮵ف ، المدٮ﮵نة ، واللوحة ما هى إال حٮ﮵اة مص﮲عرة ﮴ٮحمل سمات ٮ﮴لك الك﮳ٮٮ﮵رة ﮲حار﮳حها

 .
- طالما أن مصر عزٮ﮵زة هكذا ﮲ڡلما ٮ﮴﮲عادرها ل﮳ٮارٮ﮵س فى ش﮳ٮه إ﮴ڡامة دأٮمة ؟ 

- ٮ﮳ارٮ﮵س تتٮ﮵ح لى التواصل مع ال﮲ڡن العالمى، ﮲ڡٮ﮵ها أطالع أعمال ك﮳ٮار ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن وأرا﮴ڡب
﮴ٮحوالت الحركة التشكٮ﮵لٮ﮵ة العالمٮ﮵ة ، كما أن المناخ العام فى ٮ﮳ارٮ﮵س مش﮳حع عىل

اإلنتاج واإل﮳ٮداع عموما . 
- ما م﮲ڡهوم الوطن لدٮ﮵ك ومىت تنت﮲ڡى ص﮲ڡحة الوطن عن أرض ما - ﮲حصوصا وأ﮲ٮك

صرحت أكثر من مرة ٮ﮳أن ﮲ڡر﮲ٮسا ، مصر ، العراق ، والم﮲عرب ، أوطا﮲ٮك ؟ 
- ال﮲ڡنان الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى ٮ﮵ود لو أن العالم ٮ﮳أسره وطنه ، لو ٮ﮵متلك مرسما فى كل ﮳ٮ﮴ڡعة من
﮳ٮ﮴ڡاع المعمورة ، وفى ما ٮ﮵تعلق ﮳ٮ﮲ڡر﮲ٮسا ﮲ڡهى وطن كل التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن المعاصرٮ﮵ن

وال﮴ڡدامى ، أما الم﮲عرب ومنذ دشنت احت﮲ڡالٮ﮵تها الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة السنوٮ﮵ة ` مهر﮳حان أصٮ﮵لة `
أضحت ﮳ٮرا للم﮳ٮدعٮ﮵ن العرب اك﮲ڡة ٮ﮵رسون علٮ﮵ه فى كل عام ، والعراق اكن وطنا وهو األن
م﮳حرد ذكرى ، والوطن ال﮲ڡعىل ﮳ٮشر ومشاعر ، ال أرض و﮳ٮناٮ﮵ات ، وعىل العكس المت﮲حٮ﮵ل
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، من الم﮳ٮهج أن ٮ﮵متلك ال﮲ڡرد أكثر من وطن ، أحٮ﮵ا﮲ٮا ما ٮ﮵ضٮ﮵ق اإل﮲ٮسان ﮳ٮناسه ومن ٮ﮶م
وطنه ، و﮳حمٮ﮵ل حٮ﮵نها أن ٮ﮳﮵حد ﮳ٮدٮ﮵ال ٮ﮲﮵ڡتح له أحضا﮲ٮه ، واألوطان ﮴ڡد ﮴ٮضٮ﮵ع من اإل﮲ٮسان،

وهى لٮ﮵ست أ﮳ٮدٮ﮵ة ، ساعتها ٮ﮵مىض الوطن و﮴ٮ﮲طل ذكراه ﮲ڡ﮴ڡط ، حٮ﮵ن ﮲ڡ﮴ڡدت أعزأٮى -
وهى ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة مؤلمة ﮳حداً - كأحمد ﮳ٮهاء الدٮ﮵ن، صالح ع﮳ٮد الص﮳ٮور وإحسان ع﮳ٮد

ال﮴ڡدوس، اكن من الممكن أن ﮴ٮص﮳ٮح مصر م﮳حرد ذكرى وأطالل ﮲حالٮ﮵ة من الروح ، لوال
و﮳حود أعزاء آ﮲حرٮ﮵ن أ﮳ٮ﮴ڡوا عىل معىن الوطن دا﮲حلٮ﮵اً، واإل﮲ٮسان الذكى من ٮ﮳﮵حٮ﮵د ممارسة
﮲ڡن االستعاضة، وأن ٮ﮳﮵حعل من األ﮳حٮ﮵ال الالح﮴ڡة امتدادا لسا﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ها سا﮲عتها ٮ﮴﮳ٮ﮴ڡى للوطن

﮳حاذ﮳ٮٮ﮵ة ووه﮳حة . 
- مارست العدٮ﮵د من األ﮳حناس التشكٮ﮵لٮ﮵ة : ` لوحة ، ﮲ٮحت واكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ` إال أن ذلك

األ﮲حٮ﮵ر ﮲طل لصٮ﮴﮵ڡا ﮳ٮك حىت صن﮲ڡت ك﮲ڡنان اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، هل ٮ﮵ؤلمك هذا التوصٮ﮵ف؟ 
- الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر له ماك﮲ٮة ممٮ﮵زة فى و﮳حدا﮲ٮى وكذلك مسٮ﮵ر﮴ٮى ، وهو ﮲ڡن صعب وٮ﮵ىش
﮳ٮتمٮ﮵ز ممارسه ﮲عال﮳ٮا ، إال أن ح﮳ٮىس فى ﮴ڡالب ﮲ڡنان الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ، ٮ﮳﮵ٮ﮲حسىن ح﮴ڡى كثٮ﮵را
وكأن هناك مؤامرة عىل محو ٮ﮴ارٮ﮲﮵حى ال﮲ڡىن ﮳ٮعد ` مرحلة ` الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أو كأ﮲ٮىن

ٮ﮴﮴ڡاعدت ﮳ٮعدها مثال وٮ﮴و﮴ڡ﮲ڡت عن اإل﮳ٮداع ، وٮ﮵حز﮲ٮىن أن ٮ﮵تذكر ال﮳حمهور إ﮳ٮداعى منذ 30
عاما وٮ﮲﮵عضون الطرف عن حدٮ﮵ث إنتا﮳حى ، وال﮲حلل فى أن ال﮳حمهور دأٮمًاما ٮ﮵حا﮲ڡظ عىل
ا﮲ٮط﮳ٮاعه األول وال ٮ﮲﮵عٮ﮵ره حىت وإن تنوعت أدوات وا﮴ٮ﮳حاهات ال﮲ڡنان فى مرحلة الح﮴ڡة ،
وهى مشكلة ٮ﮴وا﮳حه أ﮲علب الم﮳ٮدعٮ﮵ن حىت إن الم﮲حر﮳حٮ﮵ن العالمٮ﮵ن ﮲ڡللٮ﮵ىن وأسكوال عر﮲ڡا

﮳ٮٮ﮵ن ﮳حمهورهما ك﮲ڡنا﮲ٮى اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر عىل الر﮲عم من إنتا﮳حهما السٮ﮵نمأٮى المتمٮ﮵ز . 
- ولكن كٮ﮵ف مهد الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الكتشاف مواطن ﮲ح﮲ڡٮ﮵ة فى ش﮲حصٮ﮵تك اإل﮳ٮداعٮ﮵ة اكلكتا﮳ٮة

مثًال ؟ ﮲حصوصا وأن أحدث إ﮳ٮداعك كتاب حول ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ؟ 
- رحلىت مع الكتا﮳ٮة سا﮳ٮ﮴ڡة عىل إصدار كتا﮳ٮى األ﮲حٮ﮵ر ، ﮳ٮدأت منذ ﮴ڡررت االنت﮴ڡال إلى
ٮ﮳ارٮ﮵س، وعا﮲ٮٮ﮵ت من الوحدة وا﮲ڡت﮴ڡدت أصد﮴ڡأٮى المصرٮ﮵ٮ﮵ن، ﮲ڡعك﮲ڡت عىل محادٮ﮶ة

الورق أ﮳ٮثه كل مشاعرى ، ال﮲ڡرحة والحزٮ﮵نة ، واكتش﮲ڡت أن لدى ﮴ڡدرة عىل الكتا﮳ٮة عىل
الر﮲عم من صعوٮ﮳ات ممارستها حٮ﮵ث ﮴ٮ﮳ح﮳ٮر﮲ٮى عىل طرق أدوات ﮳حدٮ﮵دة لم أل﮳حأ لها أ﮳ٮدا ،
و﮴ڡد ٮ﮳ات األمر أكثر سهولة شٮ﮵ئًا ﮲ڡشٮ﮵ئا ، حٮ﮵ث و﮳حدت أن اإل﮳ٮداع واحد وإن ا﮲حتل﮲ڡت

وسأٮل التع﮳ٮٮ﮵ر عنه ﮳ٮٮ﮵ن الموسٮ﮴﮵ڡى والتشكٮ﮵ل والكتا﮳ٮة والحركة.

﮳حرٮ﮵دة الرأى العام : 2005-2-9

` مدد 00 مدد ` رؤٮ﮵ة شاعرٮ﮵ة لشهر الصٮ﮵ام

- صالة ودعاء 
- ..وال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى له ماكنته و﮲ح﮳ٮرٮ﮴ه و﮴ٮ﮳حر﮳ٮته الثرٮ﮵ة ﮲ٮراه حٮ﮵ن أمسك
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﮲ڡرشاٮ﮴ه و﮲عمسها فى ألوا﮲ٮه لم ٮ﮲﮵عمسها فى ألوان ال﮲طاهر وم﮲طاهره ﮳ٮل ﮲عمسها ﮲ڡٮ﮵ما وراء
الم﮲طهر .. مثلما اك﮲ٮت ﮴ٮ﮳حرٮ﮵داٮ﮴ه م﮳ٮسطة .. ولنراه و﮴ڡد اهتم ﮳ٮم﮲ڡردات االحت﮲ڡالٮ﮵ة

الرمضا﮲ٮٮ﮵ة الشع﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡرسم مشاهد لصالة ال﮳حماعة والتراوٮ﮵ح .. ورسم مشاهد التضرع
إلى هللا عز و﮳حل ٮ﮳الدعاء .. ورسم مؤذن صالة الم﮲عرب ﮲ڡوق مئذ﮲ٮة .. كما رسم موأٮد
الرحمن ﮳ٮروادها فى أحضان المسا﮳حد . وأرى أن ال﮳ٮه﮳حورى أ﮲حلص فى لوحاٮ﮴ه الرؤٮ﮵ة
وأ﮲حلص التع﮳ٮٮ﮵ر عما رأى فى مشاهد ٮ﮴﮲ڡٮ﮵د االستمرارٮ﮵ة ﮲ڡ﮴ڡد ﮳حعل اكدرات لوحاٮ﮴ه

م﮲ڡتوحة من ال﮳حهات األر﮳ٮع اكستمرارٮ﮵ة للمشهد وآل﮲حرٮ﮵ن لم ٮ﮴لت﮴ڡطهم ﮲ڡرشاٮ﮴ه لكنهم
مو﮳حودون ﮲حارج الاكدر ٮ﮵مارسون شعأٮرهم الدٮ﮵نٮ﮵ة وال﮲طاهر منهم فى اللوحة هو رمز
لهذه الشعأٮر لذلك ﮲ڡ﮲عٮ﮵ر المرٔٮٮ﮵ٮ﮵ن فى اللوحة هم مو﮳حودون ضمنٮً﮵ا دا﮲حل الاكدر

واللوحة ، ألن المعىن الذى ٮ﮵سود ش﮲حوص اللوحة أٮ﮵ضًا ٮ﮵سودهم والحالة الىت ﮴ٮسٮ﮵طر
عىل ش﮲حوصها المرٔٮٮ﮵ٮ﮵ن ﮴ٮسٮ﮵طر أٮ﮵ضا عىل ﮲عٮ﮵ر المرٔٮٮ﮵ٮ﮵ن لنا .. 

- ﮲ڡاكن ﮴ڡطع الاكدر هو استمرار المتداده مثلما اك﮲ٮت م﮳ٮاشرة المشهد فى مشاهدة
الصالة لها امتداد زمىن دا﮲حل اللوحة مثلما هو ﮲حار﮳حها ألن للصالة زمنا ممتدا

ولٮ﮵ست م﮳حرد ل﮴ڡطة أدأٮٮ﮵ة فى لح﮲طة للتس﮳حٮ﮵ل وتنتهى ﮳ٮل هى شعأٮر ممتدة ع﮳ٮر زمنه
ال﮲حاص ٮ﮶م هى ممتدة ع﮳ٮر الٮ﮵وم ٮ﮶م ع﮳ٮر االٮ﮵ام والعمر كله ﮳ٮٮ﮵ن ال﮴ڡٮ﮵ام والركوع والس﮳حود
﮲ڡهى لوحة ﮴ٮ﮲ح﮲ڡى وراءها روحا﮲ٮٮ﮵ة ومعىن واالمتداد دا﮲حل اال﮲ٮسان والماكن والروح

معا﮲ٮى أكثر عم﮴ڡًا من أ﮲ٮها أداء حركى رسمه ال﮲ڡنان . 
- كذلك فى لوحاٮ﮴ة التضرع ٮ﮳الدعاء هلل عز و﮳حل ﮲ٮرى ال﮲ڡنان و﮴ڡد ركز عىل العٮ﮵ون

المتوسلة واألكف المر﮲ڡوعة فى ٮ﮴دا﮲حل ﮳ٮٮ﮵نهما .. فى لوحات هى م﮳حرد أو﮳حه وأكف لكن
الحالة الو﮳حدا﮲ٮٮ﮵ة المتوسلة لم ﮴ٮ﮳حعلها م﮳حرد لوحة الو﮳حه وأكف ﮳ٮل هناك حالة من
ٮ﮴دا﮲حل اللون والش﮲حوص كأ﮲ٮهم سا﮳ٮحون فى ٮ﮴دا﮲حل ﮴ٮضرعى أمًال فى إ﮳حا﮳ٮة الدعاء. 
- وحٮ﮵ن رسم ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ال﮳ٮه﮳حورى مشهد موأٮد الرحمن ﮳حعل فى اللوحة أكثر من
مستوى ﮲ڡ﮲ڡى الم﮴ڡدمة مشهد للموأٮد ٮ﮶م فى ال﮲حل﮲ڡٮ﮵ة ﮳حدران عالٮ﮵ة لمس﮳حد ٮ﮴علوه

مئذ﮲ٮة أمام سماء ٮ﮵توسطها هالل ﮲ڡىض والمشهد كله فى حضن ل﮲ڡظ ال﮳حاللة ` هللا `
أعىل اللوحة.. 

- وفى لوحة أ﮲حرى است﮲حدم ال﮲ڡنان اٮ﮵ضا عدة مستوٮ﮵ات ﮲ڡ﮲ڡى الم﮴ڡدمة رسم مشهدا
لحامل ال﮲ح﮳ٮز ﮲ڡوق درا﮳حته ٮ﮵حملها إلى حٮ﮵ث موأٮد الرحمن ﮳ٮ﮳حا﮲ٮ﮳ٮه ٮ﮶م المستوى الثا﮲ٮى
مشهد لص﮲ڡٮ﮵ن من الموأٮد ٮ﮶م مستوى ٮ﮶ان لمصلٮ﮵ن ٮ﮵ؤدون صالة الم﮲عرب ﮴ڡ﮳ٮل تناول
األ﮲ڡطار ٮ﮶م مستوى أ﮲حٮ﮵ر ل﮳حدران مس﮳حد ٮ﮵رٮ﮴كن إلٮ﮵ه المصلون والموأٮد .. وفى هاٮ﮴ٮ﮵ن
اللوحتٮ﮵ن لموأٮد الرحمن ﮳حعلها مرٮ﮴﮳ٮطة ٮ﮴ماما ٮ﮳المس﮳حد .. م﮴ڡامة أمام المس﮳حد

اكستمرار لمعىن التضامن والتاك﮲ڡل الذى أمر﮲ٮا ﮳ٮه دٮ﮵ننا ولم ٮ﮳﮵حعلها ال﮲ڡنان موأٮد دا﮲حل
﮲حٮ﮵ام فى معزل عن ال﮳حامع ﮳ٮل ﮳حعل العمق الروحى لمعىن إ﮴ڡامة مأد﮳ٮة للصأٮمٮ﮵ن
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مرٮ﮴كنًا فى رمزٮ﮵ة ﮳حمٮ﮵لة روحٮ﮵ة فى ارٮ﮴﮳ٮاطها ٮ﮳المس﮳حد .. ﮲ڡاك﮲ٮت لوحاٮ﮴ه ٮ﮴كشف ماوراءه
المشهد أو ٮ﮴رسم ماوراءه دون أن ٮ﮴﮴ڡدم فى صورة ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵رٮ﮵ة م﮳ٮاشرة فى ذاٮ﮴ها لم﮲طهر

أدأٮى ﮳ٮل ع﮳ٮر عن م﮲عزاها الدٮ﮵ىن و﮴ڡٮ﮵متها األعمق .

﮳ٮ﮴ڡلم : ﮲ڡاطمة عىل

م﮳حلة أ﮲ح﮳ٮار الن﮳حوم 2004-11-13

` أول﮳حا ` ﮳ٮٮ﮵اكسو 00 و ` ﮳ٮنات ﮳ٮحرى ` 00 وزهور ع﮳ٮاد الشمس ل﮲ڡان ﮳حوخ !

- ﮲طل ﮳ٮٮ﮵اكسو طوال حٮ﮵اٮ﮴ه ٮ﮴﮵ڡلب العالم رأسا عىل ع﮴ڡب .. ٮ﮵زوده ﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ن ﮳حدٮ﮵دٮ﮴ٮ﮵ن ..
﮲ڡاكن ٮ﮵ثور عىل المسطح التصوٮ﮵رى ﮲ڡتنساب ال﮲حطوط واأللوان و﮴ٮ﮲حرج مرحلة ﮳حدٮ﮵دة

من أ﮲حرى ذاعت واست﮴ڡرت فى األذهان ﮳ٮدءا من المرحلة الزر﮴ڡاء والوردٮ﮵ة .. إلى
استلهام النحت األ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡى واألس﮳ٮا﮲ٮى ال﮴ڡدٮ﮵م ومرحلة الصورة المزدو﮳حة وإعادة الصور

الكالسٮ﮵كسة . 
- وال﮲ڡنان ال﮳ٮه﮳حورى والذى ٮ﮵عد ال﮲ڡرع المصرى من ش﮳حرة ﮳ٮٮ﮵اكسو (﮲ڡهو ٮ﮵رسم ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡته
ولكن ٮ﮳أسلو﮳ٮه ال﮲حاص) تتنوع مراحله ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮳ٮدءا من ٮ﮴لك الو﮳حوه الىت صورها فى
الستٮ﮵نات من ال﮴ڡرن الماىض والىت ﮴ٮحمل ﮲ٮ﮲طرات ﮳ٮعٮ﮵ون م﮲ڡتوحة تتشا﮳ٮه مع و﮳حوه
ال﮲ڡٮ﮵وم ﮳ٮن﮲طرٮ﮴ها الكو﮲ٮٮ﮵ة ال﮲عار﮴ڡة فى الدهشة .. إلى مراحله الىت تنوعت ﮳ٮعد س﮲ڡره

ل﮳ٮارٮ﮵س .. و﮴ڡد مزج ﮲ڡٮ﮵ها ال﮲حٮ﮵امٮ﮵ة ٮ﮳التصوٮ﮵ر و﮴ڡصا﮴ڡٮ﮵ص ال﮴ڡماش ٮ﮳األلوان وال﮲حطوط مع
اال﮲حتزال والتل﮲حٮ﮵ص .. ﮲ڡنطالع أحٮ﮵ا﮲ٮا و﮳حوها تتحرك عٮ﮵و﮲ٮها من ماك﮲ٮها وأحٮ﮵ا﮲ٮا ﮳ٮال عٮ﮵ون

أو ﮳ٮعٮ﮵ن واحدة .. فى عالم مسكون ﮳ٮحركة الحٮ﮵اة فى الشارع المصرى . 
- رسم عىل رسم 

- فى ﮴ڡاعة مشر﮳ٮٮ﮵ة ﮳ٮشام﮳ٮلٮ﮵ون ﮳حاء معرض ﮳ٮه﮳حورى `رسم عىل رسم` والم﮴ڡام حالٮ﮵ا ..
م﮲عامرة ﮳حدٮ﮵دة فى الشكل والمعىن .. ﮲ڡهو ٮ﮵ستمد ﮴ڡوٮ﮴ه التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة من ٮ﮴أمل ﮳ٮعض

لوحات ك﮳ٮار ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن العالمٮ﮵ٮ﮵ن والمصرٮ﮵ٮ﮵ن .. وإعادة ﮴ٮشكٮ﮵لها ﮳ٮن﮲طرة ﮳حدٮ﮵دة .. ﮳ٮمعىن
آ﮲حر الد﮲حول إلٮ﮵ها وال﮲حروج منها إلى آ﮲ڡاق ﮴ٮ﮳حعلنا نتحاور معها .. ونتساءل .. ما الذى

ٮ﮵رٮ﮵د أن ٮ﮴﮵ڡوله لنا ﮳ٮه﮳حورى ؟! 
- وهو ٮ﮴﮵ڡول : هل أستطٮ﮵ع أن أ﮴ڡترب من آلهة ﮲ڡن الرسم .. ﮲ڡٮ﮵ص﮳ٮح رسمى هو ` رسم
عىل رسم ` كما فى األدب ` ﮲ٮص عىل ﮲ٮص ` ٮ﮴﮳ٮعتهم فى كل ماكن .. سا﮲ڡرت عواصمهم
وزرت موا﮴ڡع والدٮ﮴هم وأماكن استلهامهم د﮲حلت مراسمهم الىت ﮴ٮحولت إلى متاحف ،
كما عند ` دٮ﮵الكروا` و` مو﮲ٮٮ﮵ة ` .. أما متحف اللو﮲ڡر فى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮲ڡاكن صال﮴ٮى ص﮳ٮاح أٮ﮵ام

اآلحاد من كل أس﮳ٮوع . 
- ل﮴ڡد أعاد ﮳ٮه﮳حورى ﮴ٮصوٮ﮵ر `مو﮲ٮالٮ﮵زا` دا﮲ڡنىش .. و` أول﮳حا` أولى زو﮳حات ﮳ٮٮ﮵اكسو ..
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و﮳ٮنات ﮳ٮحرى لمحمود سعٮ﮵د .. ولوحة الع﮳ٮا الورق لسٮ﮵زان .. وزهرة ع﮳ٮاد الشمس ل﮲ڡان
﮳حوخ وح﮳حرٮ﮴ه فى آرل وصورٮ﮴ه الش﮲حصٮ﮵ة ٮ﮳الضمادات ﮳ٮعد ﮴ڡطع أذ﮲ٮه .. كما صور لوحة

العازف للرأٮد أحمد ص﮳ٮرى الىت ش﮲حص ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮴لمٮ﮵ذه ﮳ٮٮ﮵اكر وهو ٮ﮵عزف عىل العود ..
وأعاد ﮴ٮصوٮ﮵ر ﮳ٮٮ﮵اكر أٮ﮵ضا من إحدى صوره الش﮲حصٮ﮵ة و﮳حاءت لوحته ﮳ٮنات من ٮ﮴اهٮ﮵ىت
ل﮳حو﮳حان مع لوحة الم﮳حنون األ﮲حضر لع﮳ٮد الهادى ال﮳حزار وذات الرداء األ﮲حضر لل﮲ڡنان
حسن سلٮ﮵مان ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى ﮴ٮصوٮ﮵ره لصدٮ﮵ق عمره ال﮲ڡنان مصط﮲ڡى أحمد من صوره

له ﮳ٮمتحف ال﮲ڡن الحدٮ﮵ث و﮲عٮ﮵رها من أعمال. 
- المو﮲ٮالٮ﮵زا تتحرك . 

و﮳حورج هنا فى هذه اللوحات ٮ﮵عٮ﮵د ﮴ٮشكٮ﮵ل األصل فى حرٮ﮵ة و﮳ٮساطة وٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة حٮ﮵ث
ٮ﮵ستدعى ﮳ٮث﮴ڡا﮲ڡته المتسعة و﮴ڡدرٮ﮴ه التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة هذا التارٮ﮵خ التشكٮ﮵ىل أو هذا النسق

المعمارى للو﮳حه .. وٮ﮳﮵ٮدأ فى الهدم وإعادة ال﮳ٮناء .. ٮ﮵ضٮ﮵ف وٮ﮲﮵حتزل وٮ﮳﮵ٮسط وٮ﮵حلل ..
وٮ﮵تحرر من الن﮲طرة المس﮳ٮ﮴ڡة .. ﮲ڡٮ﮵طل و﮳حه المو﮲ٮالٮ﮵زا و﮴ڡد ﮴ٮ﮲حلصت من هذا الوضع

الكالسٮ﮵كى لل﮳حلسة الو﮴ڡورة .. وٮ﮴﮳ٮاعدت ٮ﮵داها الحا﮲ٮٮ﮵تان المتشا﮳ٮكتان .. ٮ﮵د عىل الرأس
وأ﮲حرى ﮴ٮحت ال﮲حد األٮ﮵سر .. وأٮ﮵ادى كثٮ﮵رة تتالقى وتت﮴ڡا﮳ٮل !! 

- ومثلما ﮴ٮحركت المو﮲ٮالٮ﮵زا ذات اال﮳ٮتسامة ال﮲عامضة الشهٮ﮵رة .. ﮴ٮحركت أول﮳حا .. أول
زو﮳حات ﮳ٮٮ﮵اكسو .. ﮳ٮطلة ٮ﮳الٮ﮵ه ` ٮ﮳اراد ` الذى أعده الشاعر ﮳حان كركتو ووضع موسٮ﮴﮵ڡاه
`ساٮ﮵تٮ﮵ة` و﮴ڡام ﮳ٮٮ﮵اكسو ﮳ٮرسمه للستارة والمشاهد الدا﮲حلٮ﮵ة ٮ﮳أسلوب مرح ﮳حذاب. - فى

لوحته ٮ﮴لك صورها ﮳ٮٮ﮵اكسو ٮ﮳المروحة فى ﮳حلسة أ﮲ٮٮ﮴﮵ڡة ﮲عار﮴ڡة فى الحلم ﮳ٮمالمحها
الد﮴ڡٮ﮴﮵ڡة ال﮳ٮرٮ﮵ئة فى رداء أسود ش﮲ڡاف ٮ﮳لون شعرها .. 

- أما ﮳حورج ﮲ڡ﮴ڡد ﮴ٮحلل من ال﮳حلسة وٮ﮳الغ فى استطالة الر﮴ڡ﮳ٮة ﮳ٮمروحتٮ﮵ن و﮲حمسة أذرع
وشعر مص﮳ٮوغ ٮ﮳األحمر الدافئ .. مع االحت﮲ڡاظ ﮳ٮن﮲ڡس الن﮲طرة .. و﮴ڡد أ﮲حر﮳حها من الحلم
ٮ﮵الٮ﮵ة .. حلة تت﮳حاوز الوا﮴ڡع . كما صور ﮳حورج ﮳ٮٮ﮵اكسو من لوحة ٮ﮴عكس إلى حالة ش﮳ٮه سٮ﮵ر
﮳ٮداٮ﮵ة ٮ﮴أل﮴ڡه و﮴ڡد ٮ﮳الغ فى ﮴ٮض﮲حٮ﮵م ٮ﮵ده الٮ﮵مىن الىت ٮ﮴﮴ڡ﮳ٮض عىل ال﮲ڡرشاة ٮ﮴أكٮ﮵داعىل ﮴ڡوة

ومكمن ع﮳ٮ﮴ڡرٮ﮵ته . 
- وأعاد ﮳حورج لوحة ` ال﮴ڡارٔٮة ` ل﮲ڡان ﮳حوخ والىت ٮ﮴أٮ﮶ر ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮳ال﮲ڡن الٮ﮵اٮ﮳ا﮲ٮى واكن ٮ﮵رسم
زو﮳حى األحذٮ﮵ة ﮳ٮشعور ور﮴ڡة حىت لٮ﮳﮵ٮدوا وكأ﮲ٮهما زوج من الصدٮ﮴﮵ڡٮ﮵ن العزٮ﮵زٮ﮵ن .. ٮ﮴لك
﮳ٮعض مالمح ص﮲عٮ﮵رة من كثٮ﮵ر أعٮ﮵د ﮴ٮشكٮ﮵له .. وال شك أن ﮳ٮه﮳حورى فى معرضه الحالى
والذى ﮳حاء رسما عىل رسم ﮴ڡد ﮴ڡدم م﮲عامرة ﮳حدٮ﮵دة .. ٮ﮴وحدت ﮲ڡٮ﮵ها روحه الشاعرة ..
مع ٮ﮴لك اآلٮ﮵ات من اال﮳ٮداع اإل﮲ٮسا﮲ٮى .. ٮ﮴مثل فى النهاٮ﮵ة إضا﮲ڡة ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة و﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة
لإل﮳ٮداع المصرى الحدٮ﮵ث .. ﮲ڡ﮴ڡد ﮲عٮ﮵ر الزمان والماكن .. والمناخ واإلٮ﮴﮵ڡاع وط﮴ڡس

األشٮ﮵اء فى كل لوحة .. كما ﮲عٮ﮵ر ال﮲طالل واألضواء واال﮲ڡاق .

﮳ٮ﮴ڡلم : صالح ﮳ٮٮ﮵صار
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م﮳حلة المصور 3 مارس 2006

﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى ٮ﮵رسم الثورة المصرٮ﮵ة ٮ﮳الضوء واللون ودفء الحٮ﮵اة

- ا﮲ڡتتح معرضه فى ال﮴ڡاهرة س﮲ڡراء و﮲ڡنا﮲ٮون وعدد من عشاق ال﮲ڡن. 
- ﮳ٮمناس﮳ٮة الذكرى األولى لثورة ` 25 ٮ﮵ناٮ﮵ر ` شهد ﮲عالٮ﮵رى المسار لل﮲ڡن المعاصر ﮳ٮحى
الزمالك ٮ﮳ال﮴ڡاهرة مساء األحد الماىض ا﮲ڡتتاح معرض ﮳حدٮ﮵د لل﮲ڡنان ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى
﮴ٮحت عنوان ` المسار الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡى .. ﮳ٮه﮳حورى عن الثورة ` كأول معارض ال﮲عالٮ﮵رى لعام
2012. - ٮ﮵ضم المعرض م﮳حموعة ﮳حدٮ﮵دة من إ﮳ٮداعات ال﮳ٮه﮳حورى فى التصوٮ﮵ر الزٮ﮵ىت ،
ٮ﮵صور ﮲ڡٮ﮵ها مشاعره وا﮲ٮ﮲ڡعاالٮ﮴ه ٮ﮳الثورة المصرٮ﮵ة ، وفى سٮ﮵اق رؤٮ﮵ته للحٮ﮵اة المصرٮ﮵ة

الىت ٮ﮵حرص دأٮما عىل مواك﮳ٮة أ﮲ڡراحها وأٮ﮴راحها ، ومعاٮ﮵شتها فى لوحاٮ﮴ه . 
- شارك فى ا﮲ڡتتاح المعرض س﮲ڡٮ﮵ر إ﮲ٮ﮳حلترا فى ال﮴ڡاهرة وحرمه ، وس﮲ڡٮ﮵ر الم﮳حموعة

األورو﮳ٮٮ﮵ة وحرمه ، والكثٮ﮵ر من ال﮳حالٮ﮵ات األ﮳حن﮳ٮٮ﮵ة ، وم﮴ڡننو ومح﮳ٮو ال﮲ڡن التشكٮ﮵ىل ، إلى
﮳حا﮲ٮب حشد من ﮲ڡنا﮲ٮى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر والصح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن والن﮴ڡاد وال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن. 

- ٮ﮴عرض اللوحات ل﮴ڡطات من الثورة المصرٮ﮵ة السلمٮ﮵ة ورمزها مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر ومن
ضمنها األحداث الىت ﮳حرت فى 9 ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر` ش﮳ٮاط ` 2011 والىت ٮ﮵شار إلٮ﮵ها إعالمٮ﮵ا ٮ﮳ـ`
مو﮴ڡعة ال﮳حمل ` حٮ﮵ث ﮴ڡامت م﮳حموعة عىل ﮲حٮ﮵ل و﮳حمال من المنط﮴ڡة السٮ﮵احٮ﮵ة

المحٮ﮵طة ٮ﮳ال﮳حٮ﮵زة ﮳ٮمها﮳حمة ٮ﮶وار التحرٮ﮵ر ٮ﮳العنف إل﮳ح﮳ٮارهم عىل اال﮲ٮسحاب . 
- وسلط ال﮲ڡنان الضوء فى لوحات أ﮲حرى عىل حٮ﮵اة وش﮲حصٮ﮵ة المصرى ﮳ٮكل ز﮲حمها
و﮳حمال ودفء الحٮ﮵اة اال﮳حتماعٮ﮵ة المصرٮ﮵ة وٮ﮵ع﮳ٮر عن مشاعره ﮴ٮ﮳حاه ٮ﮳لده وأهلها . 

- وفى لوحات أ﮲حرى مزج ﮳ٮٮ﮵ن ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات التصوٮ﮵ر والكوالج إل﮳ٮراز حٮ﮵وٮ﮵ة المشاهد الٮ﮵ومٮ﮵ة
المألو﮲ڡة فى شوارع ال﮴ڡاهرة . و﮴ٮطل فى ﮳ٮعض اللوحات مصادر أ﮲حرى لإللهام مثل سحر

و﮳حمال الموسٮ﮴﮵ڡى المصرٮ﮵ة وح﮳ٮه أل﮲عا﮲ٮى المطر﮳ٮة المصرٮ﮵ة األسطورٮ﮵ة أم كلثوم . 
- ٮ﮲﮵ڡا﮳حئ ﮳ٮه﮳حورى فى معرضه عشاق ﮲ڡن ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ﮳ٮعدد من المتمٮ﮵زة فى هذا النوع
﮴ٮحدٮ﮵دا ، والذى ٮ﮵عت﮳ٮر من رواده والمصنف ﮲ڡٮ﮵ه ر﮴ڡم 1 فى كل من ﮲ڡر﮲ٮسا وإٮ﮵طالٮ﮵ا

وإس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا، حٮ﮵ث ٮ﮵ضم المعرض وإٮ﮵طالٮ﮵ا وإس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا ، حٮ﮵ث ٮ﮵ضم المعرض لوحات ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه
لش﮲حصٮ﮵ات مصرٮ﮵ة ٮ﮳ارزة ٮ﮵رسم ﮲ڡٮ﮵ها مالمحهم الش﮲حصٮ﮵ة ﮳ٮم﮳ٮال﮲عات اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة شٮ﮴﮵ڡة.

وسوف ٮ﮵نتهى المعرض فى 15 ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر الم﮴ڡ﮳ٮل.

﮳ٮ﮴ڡلم : دالٮ﮵ا عاصم

﮳حرٮ﮵دة الشرق األوسط : 2012-2-3

أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى2-1
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- طول عمرى أ﮲ٮ﮲طر إلى رسومات ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى وأٮ﮴و﮴ڡف حأٮرا ، ل﮴ڡد
ٮ﮴عود﮲ٮا عىل الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر مثال واضحا ٮ﮵شكل الرسم ﮲ڡٮ﮵ه مع التعلٮ﮵ق رأٮ﮵ا صرٮ﮵حا ٮ﮳التنا﮴ڡض
حٮ﮵نا وٮ﮳التأكٮ﮵د حٮ﮵نا آ﮲حر، وكما ﮴ٮ﮳حذ﮳ٮىن ﮴ڡوة ال﮲حطوط ٮ﮳﮵حذ﮳ٮىن التعلٮ﮵ق الذى ٮ﮵ستكمل
الصورة ﮲ڡٮ﮵كون مثلها فى س﮲حرٮ﮵تة وٮ﮵ضحكنا حٮ﮵ث ٮ﮳﮵حب ال﮳ٮاكء وٮ﮵ل﮲حص لنا الرأى دون
إطالة وإسهاب وفى ذلك ﮳ٮرع مع﮲طم ﮲ڡنا﮲ٮى مصر من كل األ﮳حٮ﮵ال وصاروا عالمات فى

الصحا﮲ڡة . 
- و﮴ٮ﮳حاوز الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر م﮳حرد ال﮳ٮسمة الىت ٮ﮴هون عىل ال﮴ڡارئ ما ٮ﮴﮵ڡرأه فى الصحٮ﮲﮵ڡة من
موضوعات ٮ﮶﮴ڡٮ﮵لة ، طول عمرى أشعر أمام ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى أ﮲ٮه الٮ﮵مارس الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر
﮳ٮهذا المعىن ﮲ڡ﮴ڡط لكنه ال ٮ﮲﮵علق الطرٮ﮵ق أمام ﮲ٮ﮲ڡسه ك﮲ڡنان ﮴ٮشكٮ﮵ىل ٮ﮳األساس لذلك ال
ٮ﮵كت﮲ڡى أ﮳ٮدا ٮ﮳ال﮲حطوط ال﮴ڡوٮ﮵ة لكنه ٮ﮵تن﮴ڡل ﮳ٮٮ﮵ن المدارس ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮳ٮروح مصرٮ﮵ة ، ﮲حطوطه
السوداء ال﮴ڡوٮ﮵ة ا﮲حتٮ﮵ار ﮴ٮشكٮ﮵ىل والمساحات الىت ٮ﮵ش﮲علها ال﮲طل والنور ا﮲حتٮ﮵ار ﮴ٮشكٮ﮵ىل
وٮ﮴عدد الو﮳حوه أو االٮ﮵دى أو ﮲عٮ﮵رها ا﮲حتٮ﮵ار ﮴ٮشكٮ﮵ىل وتنوٮ﮵عات عىل التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة أحٮ﮵ا﮲ٮا أو

﮳ٮروح ﮳حورج الذى ال ٮ﮵شكل الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر كما ٮ﮴عود﮲ٮا م﮳حرد ﮲حطوط وأشاكل ﮲ڡٮ﮵ها م﮳ٮال﮲عة ما
، ولكن لوحات ﮲ڡنٮ﮵ة ح﮴ڡٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ال ٮ﮲﮵حتلف ﮲ڡٮ﮵ها ﮳حورج وهو ٮ﮵رسم لوحة عنه وهو ٮ﮴﮵ڡدم
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، ﮳حورج وهو ٮ﮵رسم أو ٮ﮵صور ش﮲حصٮ﮵ة ٮ﮳﮵حسد أ﮲ڡاكرها فى ٮ﮴عدد الو﮳حوه

وا﮲حتالطها للش﮲حصٮ﮵ة الواحدة أو ٮ﮴عدد االذرع والعٮ﮵ون أو ما ﮴ٮشاء لٮ﮵ع﮳ٮر ذلك كله عن
حالة الش﮲حصٮ﮵ة الذهنٮ﮵ة والروحٮ﮵ة الىت تت﮳حسد فى الحركة أو ال﮲طالل وكذلك وهو

ٮ﮵رسم ال﮳حماعات واألماكن والناس . 
- ﮴ڡاٮ﮳لت ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى أول مرة من سنوات و﮳حلست م﮳ٮهورا أمامه هو ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر
الذى اكن سعٮ﮵دا اٮ﮵ضا ٮ﮳ل﮴ڡأٮى وأهدا﮲ٮى رواٮ﮵ته األولى عىل استحٮ﮵اء ٮ﮵مىش معه ﮲ڡهو
شأن كل ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الك﮳ٮار لهم روح االط﮲ڡال الذٮ﮵ن ٮ﮵رون العالم أ﮳ٮسط مما ٮ﮵صرخ ﮳ٮه

السٮ﮵اسٮ﮵ون أل﮲ٮهم فى النهاٮ﮵ة ٮ﮵سٮ﮵طرون علٮ﮵ه فى أعمالهم الىت ﮳ٮ﮴ڡدر ما ٮ﮵كون وراءها ألم
﮴ٮ﮲حلف فى صاح﮳ٮها المتعة وهو ٮ﮵ت﮲حٮ﮵ل أ﮲ٮه ﮳ٮعد االنتهاء من عمله ال﮲ڡىن صار العالم
أ﮳حمل ﮳ٮٮ﮵نما ال﮳حمٮ﮵ل هو اللوحة أو الكتاب األد﮳ٮى ، ٮ﮴﮳ٮاعدت الل﮴ڡاءات واك﮲ٮت دأٮما
عشوأٮٮ﮵ة ﮲حاصة أن ﮳حورج موزع ﮳ٮٮ﮵ن مصر وٮ﮳ارٮ﮵س وأحٮ﮵ا﮲ٮا الم﮲عرب الىت ﮴ڡاٮ﮳لته ﮲ڡٮ﮵ها
مرة فى ٮ﮳لده اصٮ﮵ال الىت صارت مزارا ل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن وأدٮ﮳اء من كل الد﮲ٮٮ﮵ا . و﮴ڡاٮ﮳لته أ﮲حٮ﮵را فى
االحت﮲ڡال ال﮳حمٮ﮵ل الذى أ﮴ڡامته ` روز الٮ﮵وسف ` للاك﮴ٮب الك﮳ٮٮ﮵ر الراحل إحسان ع﮳ٮد
ال﮴ڡدوس وأسعد﮲ٮى الحظ أن أ﮴ڡاٮ﮳له ﮳ٮعد ذلك ٮ﮳أٮ﮵ام فى م﮴ڡهى رٮ﮵ش ص﮳ٮاح ال﮳حمعة

الماضٮ﮵ة حٮ﮵ث ٮ﮳﮵حتمع دأٮما عدد من الكتاب وال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن والصح﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن والمث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن عىل
إ﮲ڡطار شعىب مصرى ٮ﮵حرص علٮ﮵ه منذ سنوات الصدٮ﮵ق م﮳حدى وأ﮲حوه األص﮲عر مٮ﮵شٮ﮵ل
صاح﮳ٮا الم﮴ڡهى الذى هو عىل طول ٮ﮴ارٮ﮲﮵حها الماكن للمث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن وال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن األٮ﮶ٮ﮵ر فى مصر

والذى هو ٮ﮴ارٮ﮵خ وحده . 
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- انتهٮ﮵نا من اإل﮲ڡطار وذه﮳ٮنا مع ﮳ٮعض األصد﮴ڡاء إلى مرسم ﮳حورج ال﮴ڡرٮ﮵ب فى منط﮴ڡة
معروف واك﮲ٮت هذه أول مرة أذهب معه إلى هناك وكما ٮ﮴و﮴ڡعت د﮲حلنا إلى الز﮴ڡاق

الذى ﮳ٮه المرسم مع ﮴ٮحاٮ﮵ا ﮳حورج لل﮳حٮ﮵ران و﮳ٮسماٮ﮴هم وسعادٮ﮴هم ﮳ٮه وٮ﮴علٮ﮴﮵ڡاٮ﮴هم ال﮳حمٮ﮵لة
الىت ا﮲ٮعكست علٮ﮵نا ﮳حلسنا أكثر من ساعة نتحدث ورأٮ﮵ت اللوحة ال﮲ڡاتنة الىت ٮ﮵عكف
﮳حورج علٮ﮵ها منذ أكثر من عام عن ملوك مصر والىت عىل وشك االنتهاء وأهدا﮲ٮى

﮳حورج كتا﮳ٮٮ﮵ن لم أنت﮳ٮه لصدورهما من ﮴ڡ﮳ٮل األول ﮳ٮعنوان ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة شعب ` وٮ﮵ضم عددا
م﮲حتارا ﮳ٮعناٮ﮵ة من رسوماٮ﮴ه لش﮲حصٮ﮵ات صنعت حٮ﮵اٮ﮴ه أو صنع معها الحٮ﮵اة أو حاول أن
ٮ﮵صنع معها حٮ﮵اة أ﮳حمل للوطن والكتاب الثا﮲ٮى هو ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮳ارٮ﮵س ` الذى سأ﮴ٮحدث

عنه فى الم﮴ڡال ال﮴ڡادم . 
- ﮲طللت لٮ﮵ومٮ﮵ن أ﮴ٮص﮲ڡح وأٮ﮴أمل أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة شعب الذى ﮴ٮحتل ص﮲ڡحاٮ﮴ه األولى م﮴ڡدمة رأٮعة
ود﮴ڡٮ﮴﮵ڡة للدكتور ٮ﮶روت عاكشة ٮ﮶م م﮴ڡدمة ﮳ٮ﮴ڡلم ﮳حورج ﮲ٮ﮲ڡسه عن ذكرٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة ورسوه
عىل الرسم ٮ﮳اال﮳ٮرة والح﮳ٮر االسود وٮ﮵شرح هذا الولع ٮ﮳الرٮ﮵شة والح﮳ٮر االسود ﮲ڡٮ﮴﮵ڡول : `
﮴ٮس﮴ڡط ﮲ٮ﮴ڡطة الح﮳ٮر األسود عىل الور﮴ڡة ال﮳ٮٮ﮵ضاء ﮴ٮحدث دوٮ﮵ا وا﮲ٮ﮲ڡ﮳حارا ٮ﮶م ﮴ٮش﮴ڡ﮴ڡات وسط
﮴ٮضارٮ﮵س كأ﮲ٮها سطح الكرة األرضٮ﮵ة .. تت﮲حر﮳ٮش الرٮ﮵شة فى كل ا﮴ٮ﮳حاه حول الح﮳ٮر االسود
و﮴ٮص﮳ٮح لها منعط﮲ڡات ﮳ح﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة . ٮ﮴دب الحٮ﮵اة روٮ﮵دا روٮ﮵دا حولها، صوت اال﮲ٮ﮲ڡ﮳حار ممتع
ال﮲ٮه دا﮲حل الم﮳ٮدع الذى ٮ﮵حاول أن ٮ﮵عطى أكثر ما ٮ﮵ستطٮ﮵ع مست﮲ڡٮ﮵دا ﮳ٮ﮲ح﮳ٮرٮ﮴ه ال﮴ڡدٮ﮵مة

وسنوات التحصٮ﮵ل فى ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة وكلمة الحسٮ﮵ن ﮲ڡوزى رأٮد الح﮲ڡر 
` العب ٮ﮵ا﮳ٮىن ٮ﮳الح﮳ٮر االسود العب ٮ﮵ا﮳ٮىن ٮ﮳ال﮴ڡلم ` وكثٮ﮵ر ﮳حمٮ﮵ل رأٮع و﮲ڡا﮴ٮن ﮴ڡاله ﮳حورج
فى الم﮴ڡدمة الىت اسلمتىن إلى رسومه الىت و﮴ڡ﮲ڡت أمامها حأٮرا مستمتعا ٮ﮳الحٮ﮵رة وفى

كل لوحة أرى ﮴ٮ﮳حسٮ﮵دا للحركة أو ال﮲ڡكر أو العال﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ن من ٮ﮵رسمهم ﮳حماعة. 
- ﮳ٮدأ الكتاب الك﮳ٮٮ﮵ر الرأٮع ﮳ٮرسوم العأٮلة الىت ﮴ٮح﮴ڡق ﮲ڡٮ﮵ها ما أشعر ﮳ٮه دأٮما ﮲ڡٮ﮵زداد عدد
األٮ﮵ادى فى لوحة العمة واال﮳ٮن ال﮴ڡادم من ال﮲حارج ﮲ڡتن﮴ڡل إلٮ﮵ك الود الذى ال ٮ﮴كف الٮ﮵د
عن الحركة ﮳ٮه ﮲ڡرحة ٮ﮳ال﮴ڡادم ال﮲عأٮب و﮳حلسات العأٮلة ﮳ٮعد ال﮲طهر الىت تت﮳حاوز ﮲ڡٮ﮵ها

السٮ﮴﮵ڡان وٮ﮵اكد ٮ﮲﮵حت﮲ڡى ﮳ٮعضها حمٮ﮵مٮ﮵ة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة من ﮲ٮوع آ﮲حر أو و﮳حه األ﮲حت إٮ﮲﮵ڡٮ﮵لٮ﮵ن
وهى تتذكر ط﮲ڡولتها و﮴ٮحلم ﮳ٮمست﮴ڡ﮳ٮلها كعروس وام حٮ﮵ث ﮲ٮرى الو﮳حه الط﮲ڡولى و﮳حواره

العروس الحامل الىت ٮ﮴﮲ڡكر ﮲ڡٮ﮵ها. 
- ومن أ﮳حمل اللوحات ﮳حودة والد الزو﮳حة وهو ٮ﮵رٮ﮵ح رأسه دا﮲حل كت﮲ڡٮ﮵ه وٮ﮵دفئ ﮴ڡل﮳ٮه
﮳ٮكوب من الشاى السا﮲حن ٮ﮲﮵ڡصل ﮳حورج ﮳ٮٮ﮵ن النصف العلوى لل﮳حسد وٮ﮳﮵ٮدو الو﮳حه
شدٮ﮵د التأمل والذراع وحدها ﮳ٮعٮ﮵دة ﮴ٮحمل كوب الشاى وكأن ماٮ﮵دفئ ال﮴ڡلب الٮ﮵صل

إلى الع﮴ڡل. 
- و﮲ٮمىض مع لوحات ال﮳ٮه﮳حورى الىت ٮ﮵زداد ﮲ڡٮ﮵ها األسود مع التأمل واآللم أو حضور
الش﮲حصٮ﮵ة الك﮳ٮٮ﮵ر واأل﮳ٮٮ﮵ض مع ال﮳ٮه﮳حة والود فى ال﮴ڡاهرة و﮲ٮوادٮ﮵ها وطر﮴ڡاٮ﮴ها وٮ﮳اعتها
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ومث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ها وم﮴ڡاهٮ﮵ها وأحداٮ﮶ها الك﮳ٮرى مثل حرٮ﮵ق ال﮴ڡاهرة ﮴ڡ﮳ٮل الثورة وحرٮ﮵ق ﮴ڡطار
الصعٮ﮵د ﮳ٮعد الثورة وال﮳ٮاعة ال﮳حأٮلٮ﮵ن وال﮳ٮوا﮳ٮٮ﮵ن والكناسٮ﮵ن والمكو﮳حٮ﮵ة والمٮ﮵اك﮲ٮٮ﮵كٮ﮵ة
وص﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮهم ٮ﮵الها من لوحة ٮ﮴لمع ﮲ڡٮ﮵ها عٮ﮵ون المٮ﮵اك﮲ٮٮ﮵كٮ﮵ة الص﮳ٮٮ﮵ان وهم ٮ﮳﮵حتمعون فى
انت﮲طار ال﮲عداء واالط﮳ٮاق ﮲ڡار﮲عة شدٮ﮵دة ال﮳ٮٮ﮵اض ﮳ٮٮ﮵ن و﮳حوههم السمراء الىت تتحد ﮲ڡٮ﮵ها
﮲ٮ﮲طراٮ﮴هم ﮳حمٮ﮵عا ٮ﮳االنت﮲طار، وٮ﮳اعة ال﮲ح﮳ٮز والسٮ﮵ارة المحطمة وال﮴ڡطة الص﮲عٮ﮵رة ﮳حدا

شاهدة الحادث الىت ﮴ٮاكد ٮ﮴د﮲حل فى ﮳ٮعضها واأل﮲ڡران وعمال ال﮳ٮناء وماسحى األحذٮ﮵ة
واعتصام الطالب فى مٮ﮵دان التحرٮ﮵ر حول الكعكة الح﮳حرٮ﮵ة ومش﮳حعى الكرة فى

المدر﮳حات وحرب 1967 الىت ٮ﮴﮳ٮعثرت ﮲ڡٮ﮵ها الو﮳حوه ﮳ٮال سالح وحرب 1973 الىت ٮ﮴﮴ڡار﮳ٮت
﮲ڡٮ﮵ها الو﮳حوه مع السالح والر﮴ڡص والرا﮴ڡصات فى شارع الهرم وشم النسٮ﮵م وعاز﮲ڡة
الكمان الىت ٮ﮵اكد ﮳حسدها ٮ﮵تشكل مثل الكمان وال﮳حر﮲ٮة واأل﮴ڡصر وشاطئ النٮ﮵ل فى

أسٮ﮵وط . 
- وهكذا حىت وكأ﮲ٮه الساحر الذى أمسك ﮳ٮروح ال﮳ٮالد فى أحزا﮲ٮها وأ﮲ڡراحها ٮ﮶م ٮ﮵نتهى
الكتاب ﮳ٮ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات لمث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن وكتاب و﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن صنعوا وٮ﮵صنعون هذا الوطن و﮳حنازة أم
كلثوم و﮲حطوط ال﮳ٮشر ﮴ٮحٮ﮵ط ﮳ٮ﮳حسدها الحى من كل ﮲ٮاحٮ﮵ة وهى ﮲ٮأٮمة التتو﮴ڡف عن
ال﮲عناء وٮ﮵نتهى الكتاب الك﮳ٮٮ﮵ر الرأٮع الذى هو أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة للشعب ح﮴ڡا ٮ﮳لوحة ﮲ڡوٮ﮴و﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة

لل﮳ٮه﮳حورى ﮳حالسا عىل رصٮ﮵ف ﮴ڡرٮ﮵ته ﮳ٮه﮳حورة فى ﮳حل﮳ٮاب أ﮳ٮٮ﮵ض وفى ٮ﮵دٮ﮵ه ﮴ڡطعة ٮ﮵مصها
من ال﮴ڡصب وفى ال﮲حلف ﮲ڡراغ رمادى ٮ﮵لتحم ٮ﮳األ﮲ڡق وأعىل رأسه لوحة المحطة علٮ﮵ها
اسم ال﮳ٮلدة ` ﮳ٮه﮳حورة ` هل ٮ﮴عر﮲ڡو﮲ٮها ؟ . أن أسمها ٮ﮵تردد كثٮ﮵را هذه األٮ﮵ام لكن فى

محنة ال ٮ﮵ستح﮴ڡها الوطن الذى عش﮴ڡه ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى .

﮳ٮ﮴ڡلم : إ﮳ٮراهٮ﮵م ع﮳ٮد الم﮳حٮ﮵د

﮳حرٮ﮵دة روز الٮ﮵وسف :2010-1-27

أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى (2 - 2)

- هذه أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮶الثة أ﮳ٮدعتها أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ال﮳ٮه﮳حورى الىت ٮ﮵حملها فى ك﮲ڡه ﮳ٮما لألٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة من
﮴ڡداسة وطا﮴ڡة روحٮ﮵ة ٮ﮴﮳ٮعثها فى النا﮲طر إلٮ﮵ها ﮲ڡما ٮ﮳الك ٮ﮳الذى ٮ﮵حملها فى ٮ﮵ده منذ أن
اشتعلت ﮲ڡٮ﮵ه ﮳حذوة ال﮲ڡن ولعلها أٮ﮵ضا ﮴ڡ﮳ٮل ذلك . من ﮴ڡ﮳ٮل أصدر ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر رواٮ﮵ته
االولى ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس ` - ح﮳ٮٮ﮵ب هللا - وكت﮳ٮت عنها فى حٮ﮵نها كما أشرت فى الم﮴ڡال
السا﮳ٮق إلى كتا﮳ٮٮ﮵ه األ﮲حٮ﮵رٮ﮵ن ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة شعب ` الذى ﮳حمع ﮲ڡٮ﮵ه شٮ﮵ئا من رسومه عن

األمة المصرٮ﮵ة وهذه المرة أ﮴ٮحدث عن كتا﮳ٮه المت﮲ڡرد ` أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮳ارٮ﮵س` 
- و﮲ڡرادة هذا الكتاب ٮ﮴أ﮴ٮى لٮ﮵س من كو﮲ٮه سٮ﮵رة عن حٮ﮵اٮ﮴ه ال﮳ٮارٮ﮵سٮ﮵ة ﮲ڡ﮴ڡط ﮲ڡما أكثر

كتب السٮ﮵رة ولكن ٮ﮴أ﮴ٮى من كون هذه السٮ﮵رة ٮ﮴مسك ﮳ٮروح ال﮲ڡنان الذى ٮ﮵رٮ﮵د أن ٮ﮵مسك
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﮳ٮروح العالم كما رآه حوله من ٮ﮴راث ﮲ڡىن ع﮲طٮ﮵م ل﮲ڡنا﮲ٮى ﮲ڡر﮲ٮسا وأوروٮ﮳ا ومن إ﮳ٮداعهم
المعاصر وٮ﮴رٮ﮵د أن ٮ﮴مسك ٮ﮳الماكن وال﮳ٮشر واألشٮ﮵اء و﮴ٮ﮳حسدها كأ﮲ٮها صور أو أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮات. 
- الحدٮ﮵ث عن أى كتاب سٮ﮵رة ٮ﮵عىن عادة ﮳ٮ﮴ڡصة ك﮲ڡاح صاح﮳ٮها والدروس المست﮲ڡادة
من هذا الك﮲ڡاح وهذا كله ٮ﮵مكن ﮴ڡوله واست﮲حرا﮳حه من هذا الكتاب ﮲ڡلم ٮ﮴كن الحٮ﮵اة
ال﮳ٮارٮ﮵سٮ﮵ة سهلة أ﮳ٮدا لهذا ال﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮲حاصة فى ﮳ٮداٮ﮵تها لكن ما أ﮲حذ﮲ٮى فى هذا
الكتاب هو هذه الل﮲عة الىت كت﮳ٮه ﮳ٮها ﮳حورج وهى ل﮲عة لٮ﮵ست ﮲عرٮ﮳﮵ٮة علٮ﮵ه هو ال﮲ڡنان
التتشكٮ﮵ىل ﮲ڡل﮴ڡد س﮳ٮق وكتب ﮳ٮها رواٮ﮵ته لكنها هنا ﮴ٮصل إلى أعىل مراحلها المشهدٮ﮵ة
أل﮲ٮه هو الذى ٮ﮵كتب ولٮ﮵س مضطرا أن ٮ﮵نحىن أمام ل﮲عة الش﮲حصٮ﮵ات وحاالٮ﮴ها . هو ٮ﮵كتب
سٮ﮵رة وٮ﮴كتشف أ﮲ٮه ٮ﮵رسمها ومن هنا ﮳حاء العنوان الذى ٮ﮵ح﮳ٮه ﮳حورج `أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة` وٮ﮴راه مرة
عىل رواٮ﮵ة ومرة عىل كتاب ٮ﮵ضم لوحات ومرة عىل سٮ﮵رة وهو الٮ﮵دعى هذا الحب ﮲ڡعىل
طول ﮴ڡراء﮴ٮى للكتاب أشعر وأدرك أ﮲ٮىن أرى أكثر مما أ﮴ڡرأ ومن ٮ﮶م تتحرك مشاعرى

ٮ﮳ال﮴ڡدر الذى ٮ﮵تحرك ﮲ڡٮ﮵ه ع﮴ڡىل و﮲عال﮳ٮا أكثر والمدهش أن ال﮳ٮه﮳حورى لم ٮ﮳﮵ٮدأ أ﮳ٮدا ﮴ڡا﮲ٮطا
وال مستًاء من أى صعوٮ﮳ات أو ﮳ٮشر ﮳ٮل ٮ﮳﮵حعلنا ﮲ٮشعر كأ﮲ٮه أمر عادى ٮ﮵عر﮲ڡه مس﮳ٮ﮴ڡا . 
- فى هذا الكتاب ٮ﮳ارٮ﮵س والحٮ﮵اة ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة والر﮳حال والنساء وال﮲ڡنا﮲ٮون و﮲عٮ﮵ر ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
واالصد﮴ڡاء والمأكل والمشرب والماكن الذى ٮ﮵تحرك ﮳ٮهؤالء ﮳حمٮ﮵عا ونتحرك معه ﮳ٮدءا
من ال﮲عرف الص﮲عٮ﮵رة إلى ال﮳ٮاحات والمٮ﮵ادٮ﮵ن ومحطات المترو و﮲ٮهر السٮ﮵ن واللو﮲ڡر

و﮲عٮ﮵ره من متاحف ٮ﮳ارٮ﮵س الع﮲طٮ﮵مة . وأل﮲ٮه س﮳ٮق لى أن زرت ٮ﮳ارٮ﮵س مرات كثٮ﮵رة كنت
أشعر ٮ﮳ال﮲ڡتنة وهو ٮ﮵عٮ﮵د ﮴ٮ﮳حسٮ﮵د األماكن الىت رأٮ﮵تها وأح﮳ٮ﮳ٮتها مثل السان مٮ﮵شٮ﮵ل والحى
الالٮ﮴ٮ﮵ىن ومو﮲ٮمارٮ﮴ر واللو﮲ڡر و﮳حسور ٮ﮳ارٮ﮵س والكتب واللوحات عىل ﮲ٮهر السٮ﮵ن والحدأٮق
والمسلة المصرٮ﮵ة وال﮳ٮشر من ال﮳ٮر﮳حوازٮ﮵ة األ﮲ٮٮ﮴﮵ڡة حىت الكلوشار أوالعاطلٮ﮵ن و﮲عٮ﮵ر ذى
المأوى والعاز﮲ڡٮ﮵ن عىل محطات المترو وهكذا وهكذا و﮳ٮٮ﮵ن هذا كله ﮲ڡنان مصرى ال
ٮ﮵ملك من الد﮲ٮٮ﮵ا ﮲عٮ﮵ر موه﮳ٮته وأٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ال﮲ڡن فى ٮ﮵ده ٮ﮵روى لنا كٮ﮵ف ﮲ٮ﮳حح فى عرض أولى
لوحاٮ﮴ه وكٮ﮵ف حصل عىل أول م﮳ٮلغ ٮ﮶منا للوحة وأول مرسم عاش ﮲ڡٮ﮵ه وأول ش﮴ڡة وأول

من أع﮳حب ٮ﮳لوحاٮ﮴ه وكٮ﮵ف اكن أ﮲حوه فى كندا ٮ﮵رسل له المال ال﮴ڡلٮ﮵ل لٮ﮵ستطٮ﮵ع
االستمرار فى ﮲عر﮳ٮته ﮳ٮال ٮ﮵أس وكل ذلك وأكثر كما ﮴ڡلت ﮳ٮحالة ص﮲ڡاء روحى ﮲ٮادر كص﮲ڡاء
األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮات الروحى ول﮴ڡد رحت وأ﮲ٮا أ﮴ڡرأ أ﮶ٮىن أطراف الص﮲ڡحات الىت أ﮲حذ﮴ٮىن ﮳ٮشدة ﮲ڡٮ﮵ها
ال﮴ڡدرة المشهدٮ﮵ة عند ﮳حورج وهو ٮ﮳﮵حسد فى الل﮲عة العر﮳ٮٮ﮵ة الماكن والزمان وال﮳ٮشر ذلك
أ﮲ٮى لم أشأ أعلم ﮳ٮ﮴ڡلمى عىل ص﮲ڡحات ﮳ٮهذا النور وما انتهٮ﮵ت من الكتاب إال وو﮳حدت

أ﮲ٮىن ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮا ثنٮ﮵ت أطراف ﮳حمٮ﮵ع الص﮲ڡحات وٮ﮴أكد لى أ﮲ٮىن لم أكن أ﮴ڡرأ ولكن أرى ا﮲ٮ﮲طر`
ٮ﮴لمع األرض ﮴ٮحت المطر وٮ﮵تحول األس﮲ڡلت إلى مراٮ﮵ا ٮ﮴عكس أضواء ﮲ڡوا﮲ٮٮ﮵س السٮ﮵ارات
المسرعة إال أن العاط﮲ڡة ﮴ٮشتعل مع المطر وكأ﮲ٮها ﮲ٮار دا﮲ڡئة ﮲ڡتزٮ﮵د الر﮲ع﮳ٮة إلى ط﮳ٮق
سا﮲حن و﮳حسد دافئ ` ا﮲ٮ﮲طر`ما أمتع الحٮ﮵اة دون م﮲ڡتاح . إ﮲ٮه الٮ﮵حتاج ٮ﮳ال﮲ڡعل إلى
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م﮲ڡتاح إل﮲عالق الماكن الذى ٮ﮵عٮ﮵ش ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ڡهو ٮ﮲﮵ڡتح عٮ﮵نٮ﮵ه طوال حٮ﮵اٮ﮴ه ، ٮ﮵رى كل ئش ،
﮲حلف ال﮳ٮشرة ، ﮴ٮحت ال﮳حلد ، دا﮲حل الع﮲طام ، ٮ﮵رى ال﮴ڡلب ٮ﮵ن﮳ٮض ﮲حلف ال﮴ڡ﮲ڡص الصدرى
، وعندما ٮ﮵نام ٮ﮴رى عٮ﮵ناه الم﮲عمضتان صورا وو﮳حوها ولوحات .الٮ﮵متلك أى ئش ٮ﮲﮵حاف
علٮ﮵ه سوى أٮ﮴﮵ڡونته ، ٮ﮵نام ﮴ڡرٮ﮵ر العٮ﮵ن ألن كنزه فى ٮ﮵ده ، ال ٮ﮵مكن ألحد أن ٮ﮵سر﮴ڡه منه ، ال

م﮲ڡتاح فى ٮ﮵ده وال ٮ﮶﮴ڡب فى ٮ﮳اب مرسمه . 
- من ٮ﮵راه ٮ﮵د﮲حل ومن الٮ﮵راه ٮ﮵د﮲حل أٮ﮵ضا . ٮ﮲﮵عط فى ﮲ٮومه مستمتعا ٮ﮳أزٮ﮵ز ال﮳ٮاب الذى
ٮ﮴لعب ﮳ٮه الرٮ﮵ح كٮ﮲﮵ڡما شاءت ` ا﮲ٮ﮲طر` عىل كور﮲ٮٮ﮵ش السٮ﮵ن ﮴ٮ﮳حرى السٮ﮵ارات عأٮدة
ٮ﮳أصحا﮳ٮها ﮳ٮعد العمل حىت ٮ﮴هدأ وال ٮ﮳﮵ٮ﮴ڡى ﮲ڡوق السور سوى كلوشار صعلوك ، مث﮴ڡف

أحٮ﮵ا﮲ٮا ، ﮲ڡٮ﮵لسوف ر﮳ٮما ، وموسٮ﮴﮵ڡار أٮ﮵ضا ٮ﮵عزف ﮳ٮ﮲ڡمه فى ص﮲ڡارة ﮲ٮحاسٮ﮵ة ، ٮ﮵عثر فى أشالء
ح﮴ڡٮ﮳﮵ٮة ٮ﮵ده عىل ﮴ڡطعة ﮲ح﮳ٮز ﮴ٮش﮳ٮه السا﮲ٮدو﮴ٮش ، ٮ﮵شرب ﮳ٮواقى ز﮳حا﮳حات الكحول الىت
اك﮲ٮت معه ، ٮ﮵ر﮲ڡعها إلى ﮳حو﮲ڡه ﮲ڡتكركع ﮲ڡٮ﮲﮵ڡرح وٮ﮵هلل إلى أن ٮ﮵س﮴ڡط ﮳ٮ﮳حسده عىل أرض
الرصٮ﮵ف ﮳ٮمحاذاة النهر ٮ﮶م ٮ﮲﮵حرج من أطراف مال﮳ٮسه سرسوب مأٮى ضعٮ﮵ف . ٮ﮵سٮ﮵ر

﮳ٮحسب ﮴ٮضارٮ﮵س الرصٮ﮵ف، ٮ﮵ت﮳حمع فى المناطق المن﮲ح﮲ڡضة . ﮲ڡٮ﮵طمئن الكلوشار الع﮳حوز
السكٮ﮵ر وٮ﮵نام ` ا﮲ٮ﮲طر` أٮ﮵ضا وهو ٮ﮵صف أحد المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن ،`مث﮴ڡف أ﮲حر ذو عوٮ﮵نات ﮲علٮ﮲﮵طة
، رأسه مستطٮ﮵ل .له اطار من الشعر ال﮲عزٮ﮵ر األ﮲ٮٮ﮵ق ، ٮ﮵تحدث كثٮ﮵را وٮ﮵ضحك أكثر وحدٮ﮵ثه

ٮ﮵دل عىل معر﮲ڡة ﮲ڡٮ﮵اضة مكدسة عندما تت﮲ڡرط الٮ﮴عود ` . 
- الكتاب كله مثال عىل الل﮲عة المشهدٮ﮵ة وفى الكتاب للع﮴ڡل ﮴ڡضاٮ﮵ا كثٮ﮵رة ٮ﮵نا﮴ڡشها عىل
رأسها ال﮲ڡن ﮳ٮٮ﮵ن الشرق وال﮲عرب الذى ٮ﮵ل﮲حصه فى المن﮳ٮع اإللهى الم﮴ڡدس الستلهامات
ال﮲ڡراعنة ورسومهم وفى الحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة الىت ٮ﮵نهل منها رسامو ال﮲عرب أومن ﮴ڡصص

التوراه دون هذا الن﮳ٮع الكو﮲ٮى الذى ٮ﮵متزج ﮲ڡٮ﮵ه اال﮲ٮسان ﮳ٮروح اآللهة ال﮴ڡدٮ﮵مة فى الشرق
. وعشرات ال﮴ڡضاٮ﮵ا األ﮲حرى الىت ٮ﮵ح﮲ڡل ﮳ٮها الكتاب إال أ﮲ٮىن أح﮳ٮ﮳ٮت أن أٮ﮴و﮴ڡف عند هذه

الل﮲عة الىت ٮ﮴﮴ڡرأ العالم كلوحات ﮲ڡرٮ﮵دة ﮴ٮحرك كل المشاعر من الضحك إلى األىس .

﮳ٮ﮴ڡلم: إ﮳ٮراهٮ﮵م ع﮳ٮد الم﮳حٮ﮵د

﮳حرٮ﮵دة روز الٮ﮵وسف 2010-2-3

` أحالم الماىض`00 فى معرض ﮳ٮه﮳حورى

- أ﮴ڡٮ﮵م ﮳ٮ﮳حالٮ﮵رى المسار المعرض السنوى ال﮲حاص لل﮲ڡنان الك﮳ٮٮ﮵ر ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى والذى
ٮ﮵حمل عنوان ` أحالم الماىض` وٮ﮴﮵ڡدم ﮲ڡٮ﮵ه ٮ﮳ا﮴ڡة من أحدث إ﮳ٮداعاٮ﮴ه الىت استوحاها من
ذكرٮ﮵اٮ﮴ه وا﮲ٮط﮳ٮاعه عن الحاضر وٮ﮲﮵عمر أعماله الت﮲ڡاؤل الذى اشتهر ﮳ٮه وح﮳ٮه للوطن

وسحره وش﮲حصٮ﮵اٮ﮴ه ال﮳ٮسٮ﮵طة أو المتواضعة ورموزه الوطنٮ﮵ة . 
- ٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡنان ﮳حورج ﮳ٮه﮳حورى عن هذا المعرض: ` أ﮳حلس عىل أرص﮲ڡة الم﮴ڡاهى ﮳ٮوسط
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المدٮ﮵نة ٮ﮳ال﮴ڡاهرة ألرسم الحٮ﮵اة كما أرسم هذه المرحلة ال﮳ٮأٮسة أحٮ﮵ا﮲ٮا والمت﮲ڡأٮلة
﮳ٮوطن ﮳حدٮ﮵د . أرسم رب العأٮلة الذى ٮ﮵مر أمامى و﮲حل﮲ڡه زو﮳حته وأط﮲ڡاله ، وأرسم ال﮳ٮأٮع
والعامل ، وٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رات و﮳حه العىب الدومٮ﮵نو والكو﮴ٮشٮ﮵نة ٮ﮳الم﮴ڡهى ، كما أرسم مأساة
المرحلة الصع﮳ٮة الىت ٮ﮵مر ﮳ٮها الوطن والمواطن الذى ٮ﮳الر﮲عم من ذلك لم ٮ﮲﮵ڡ﮴ڡد

ا﮳ٮتسامته .` 
- أن الطا﮴ڡة الم﮲ڡعمة ٮ﮳العاط﮲ڡة، لذاكرة وطن ولع﮳ٮد الناصر الذى كنت أرسمه عىل

﮲عالف م﮳حلة روز الٮ﮵وسف وأ﮲ٮا فى العشرٮ﮵ن من العمر، ﮲ڡ﮴ڡد اكن عمال﮴ڡا م﮳ٮشرا ﮳ٮمست﮴ڡ﮳ٮل
زاهر ل﮳ٮلد﮲ٮا . ومرت األحداث وعا﮲ٮت مصر سنوات طوٮ﮵لة ﮳ٮعده وأ﮲ٮا كرسام ومواطن ال
أ﮲ٮساه ولذلك أ﮴ڡوم ﮳ٮعرض ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ة لناصر ﮳ٮهذا المعرض ، وأ﮴ڡدم أٮ﮵ضا ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ل﮳ٮطل
﮳حدٮ﮵د وهو ع﮳ٮد ال﮲ڡتاح السٮ﮵ىس . وٮ﮳﮵ٮ﮴ڡى ٮ﮳أٮع ال﮲ح﮳ٮز هو رمز الذاكرة الشع﮳ٮٮ﮵ة لدى ،

ذاكرة ٮ﮴﮴ڡرأها فى ﮲حطوطى كمرآة للعصر. 
- و﮴ڡد درس ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حورى ال﮲ڡن فى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة فى الزمالك ٮ﮳ال﮴ڡاهرة عام
1955 وفى أاكدٮ﮵مٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة فى ٮ﮳ارٮ﮵س عام 1970، اك﮲ٮت إ﮴ڡامته فى ٮ﮳ارٮ﮵س
لمدة 30عاما لها ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر فى ص﮴ڡل موه﮳ٮته فى الرسم والنحت و﮲ڡن العرأٮس وكذلك
كتا﮳ٮة الرواٮ﮵ات والسٮ﮵نما والن﮴ڡد . ﮳ٮنًاء عىل دعوة ﮲حاصة من ﮳حمعٮ﮵ة محىب ال﮲ڡنون
ال﮳حمٮ﮵لة فى ٮ﮳ارٮ﮵س، ﮴ٮم ا﮲حتٮ﮵ار أعماله لتمثٮ﮵ل ال﮳حناح المصرى فى متحف اللو﮲ڡر فى
عام 1999 لتمثٮ﮵ل ال﮳حناح المصرى ﮳ٮدعوة ﮲حاصة من ﮳حمعٮ﮵ة محىب ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة
﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س و﮲ٮالت لوحته `و﮳حه من مصر` المٮ﮵دالٮ﮵ة ال﮲ڡضٮ﮵ة ووضع اسمه فى ﮴ڡأٮمة ك﮳ٮار

المشاهٮ﮵ر مع ﮳حان كوكتو واز﮲ٮا﮲ڡور ودى ﮳ٮٮ﮲﮵ڡٮ﮵ه ، كما عرضت منحوٮ﮴اٮ﮴ه ال﮲حش﮳ٮٮ﮵ة
وال﮳ٮور﮲ٮزٮ﮵ة الىت ٮ﮴أٮ﮶ر ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮳أعمال ٮ﮳اٮ﮳لو ﮳ٮٮ﮵اكسو فى ﮲ڡر﮲ٮسا وكندا كما ﮴ڡدم عملٮ﮵ن من
ال﮳حرا﮲ٮٮ﮵ت فى س﮳ٮموزٮ﮵وم أسوان ، وأٮ﮶ارت رسومه عىل الح﮳حر اهتمام ﮳حمهور ال﮲ڡن
ال﮲ڡر﮲ٮىس فى لٮ﮵موج ﮳ٮعد أن ا﮲حتاره الح﮲ڡار آالن ﮳حرسوه لٮ﮵ح﮲ڡر ﮲ڡن اللٮ﮵تو﮳حراف، أما

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡ﮴ڡد ﮳ٮدأت رسومه األولى فى روز الٮ﮵وسف وص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر فى عصرها الذهىب
متأٮ﮶را ﮳ٮح﮳حازى وصالح ﮳حاهٮ﮵ن ور﮳حأٮى والل﮳ٮاد كما أص﮳ٮح المصنف ر﮴ڡم `1` فى العالم
من إٮ﮵طالٮ﮵ا و﮲ڡر﮲ٮسا وأس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا فى مسا﮳ٮ﮴ڡات ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه، ومع أ﮲ٮه ﮳ٮدأ رسالة الدكتوراه فى
السور﮳ٮون لكنها لم ٮ﮴كتمل أل﮲ٮها ٮ﮴أمالت مستمرة أثناء اإل﮳ٮداع حول ال﮲حط المصرى فى
أعمال ﮳ٮٮ﮵اكسو، ٮ﮶م ا﮴ٮ﮳حه إلى الرواٮ﮵ة ` ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ة األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ` وٮ﮳اركها ٮ﮶الٮ﮶ة من ك﮳ٮار الن﮴ڡاد هم
د. عىل الراعى واداورد ال﮲حراط ود. صالح ﮲ڡضل ، وٮ﮵و﮳حد متحف ألعماله فى األردن

وآ﮲حر فى الشو﮲ٮة ٮ﮳االسكندرٮ﮵ة .

﮳ٮ﮴ڡلم : ﮲ٮ﮳حوى العشرى

﮳حرٮ﮵دة ال﮴ڡاهرة 2014-3-18
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