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ٮ﮵مثل معرض ال﮲ڡنان المصري ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري ال﮳حدٮ﮵د، الم﮴ڡام حالٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى ﮲عالٮ﮵ري “لٮ﮵وان”
ٮ﮳الزمالك ٮ﮳العاصمة المصرٮ﮵ة ال﮴ڡاهرة، سأٮر محطات ال﮲ڡنان الزما﮲ٮٮ﮵ة عىل مدار أكثر من
﮲ٮصف ﮴ڡرن، وٮ﮵ت﮴ڡىص تن﮴ڡالٮ﮴ه النوعٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر واالسكتشات والتصوٮ﮵ر والح﮲ڡر

والس﮳حاد والكوالج و﮲عٮ﮵رها من م﮳حاالت إ﮳ٮداعه، مع التركٮ﮵ز عىل أعمال السنوات األ﮲حٮ﮵رة،
اليت تنوّعت ﮳ٮٮ﮵ن اللوحات الزٮ﮵تٮ﮵ة الك﮳ٮٮ﮵رة و﮳ٮطا﮴ڡات الرسم الص﮲عٮ﮵رة.

ال﮴ڡاهرة – ال ٮ﮵كت﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن الثري ﮳ٮت﮳حسٮ﮵د ما هو اكٔٮن أو استدعاء ما اكن، لكن سؤاله
األصعب ٮ﮳﮵ٮ﮴ڡى متعل﮴ڡا دأٮما ﮳ٮما سٮ﮵كون أو ما ٮ﮵ن﮳ٮ﮲ع﮵ى أن ٮ﮵تحڡ﮴ّق، ولكل صاحب مدرسة
أصٮ﮵لة أو ٮ﮴ٮ﮵ار ﮲ڡين ﮲حّالق ﮴ڡدرٮ﮴ه االستثنأٮٮ﮵ة عىل ﮴ٮ﮲حلٮ﮵ق هذا العالم الموازي، الذي ٮ﮵مّزق
﮲ڡٮ﮵ه كل األ﮴ڡنعة، وٮ﮴﮵ڡترح ﮳ٮٮ﮵ن أرضه وسمأٮه سمات الحٮ﮵اة وو﮳حوه األحٮ﮵اء و﮲ڡق رؤٮ﮵ته

ال﮲ڡردٮ﮵ة ال﮲حاصة.

ومن هؤالء ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن أصحاب ال﮳ٮصمة الال﮲ڡتة، التشكٮ﮵يل المصري الم﮲حضرم ﮳حورج
﮳ٮه﮳حوري، ا﮳ٮن ﮴ڡرٮ﮵ة ﮳ٮه﮳حورة ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮳حع حمادي ٮ﮳أ﮴ڡىص ﮳حنوب مصر، الذي تن﮳ٮع ﮳حذور أعماله
من وا﮴ڡع محيل صرف، وشأن مصري وهّم وطين وم﮳حتمع﮵ى ﮲حالص، لكنه ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت ﮲ٮ﮲ڡسه
ٮ﮵ع﮴ڡد رها﮲ٮه األول عىل التمّرد والت﮲عٮ﮵ٮ﮵ر والم﮲حال﮲ڡة، ور﮳ٮما الس﮲حرٮ﮵ة واالنت﮴ڡاد، ﮲ڡالحٮ﮵اة
﮳ٮ﮳ٮساطة ﮴ٮستحّق أن ٮ﮴ُعاش، ﮳ٮتض﮲حٮ﮵م حلوها و﮴ٮ﮳حاوز ُمّرها، والصور الٮ﮵ومٮ﮵ة ال﮴ڡاٮ﮴مة اليت
أمامنا، من حق ال﮲ڡن، ووا﮳ح﮳ٮه، أن ٮ﮵لّو﮲ٮها وٮُ﮵نعشها وٮ﮵ح﮴ڡنها ﮳ٮمحڡ﮲ّزات األمل والت﮲ڡاؤل.

ٮ﮵حمل معرض “﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري.. 88 عاما من ال﮲ڡن”، الذي ا﮲ڡتتح مؤ﮲حرا ٮ﮳ال﮴ڡاهرة،
وٮ﮵تواصل حىت 2 ٮ﮵ناٮ﮵ر ال﮴ڡادم، ﮲حالصة ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته الزا﮲حمة، وٮ﮴مثل أعماله األ﮲حٮ﮵رة رؤٮ﮵ته للوا﮴ڡع
الراهن الذي ال ٮ﮵رىض عنه، ولل﮳ٮشر الم﮴ڡهورٮ﮵ن المطحو﮲ٮٮ﮵ن، الذٮ﮵ن ٮ﮵حضهم عىل التماسك
والم﮴ڡاومة. وٮ﮵رى ال﮲ڡنان ﮲ڡ﮵ى حدٮ﮵ثه لـ”العرب” أن الحرٮ﮵ة ه﮵ى الحل ﮲ڡ﮵ى معترك الحٮ﮵اة، وأن

ال﮲ڡن المتمّرد هو ﮲ٮا﮲ڡذة ال﮲حالص وم﮲ڡتاح استعادة الهوٮ﮵ة ال﮲عأٮ﮳ٮة.

مآزق وحلول
 ح﮲ڡلت أعمال ﮳ٮه﮳حوري ال﮳حدٮ﮵دة ٮ﮳الطا﮴ڡة المشعة والحركة والص﮲حب، واأللوان المت﮲ڡ﮳حرة،
﮳ٮما ٮ﮵وح﮵ى ٮ﮳الر﮲ع﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى ا﮴ڡتناص الحٮ﮵اة المتعثرة ا﮴ڡتناصا م﮳ٮاشرا ﮳ٮ﮴ڡ﮳ٮضة الٮ﮵د، من ﮳ٮٮ﮵ن أطالل
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﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري: ال﮲ڡن مثل الوا﮴ڡع ﮳ٮحا﮳حة إلى
ٮ﮶ورة، والك﮲ڡاح و﮴ڡود اإل﮳ٮداع

العالم المنهار. و﮴ٮسلل ال﮲ڡنان إلى ﮲ڡكرٮ﮴ه من ﮲حالل ﮴ٮش﮳ٮثه
ٮ﮳أ﮳حواء السعادة ومشاهد المرح واللهو وال﮲عناء اكلم﮴ڡاه﮵ى،
كرة ال﮴ڡدم، ح﮲ڡالت أم كلثوم و﮲ڡٮ﮵روز، األ﮲ڡراح، المناس﮳ٮات
اال﮳حتماعٮ﮵ة.. إلخ، ﮲ڡ﮵ى موا﮳حهة معالم الحٮ﮵اة االعتٮ﮵ادٮ﮵ة اليت
صارت م﮴ڡتصرة عىل الو﮳حوم والكآ﮳ٮة وال﮲ڡردٮ﮵ة واللهاث

﮲حلف ل﮴ڡمة العٮ﮵ش.

وا﮴ڡتصرت أعمال الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮳المعرض عىل رسوم
استعادٮ﮵ة، حٮ﮵ث لم ٮ﮴﮵ڡّدم ﮳ٮه﮳حوري ال﮳حدٮ﮵د ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر

﮲حالل ال﮲ڡترة الماضٮ﮵ة، والذي اكن واحدا من الك﮳ٮار
المت﮲ڡّردٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى هذا المضمار، وعمل كرسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ري
محترف ما ﮳ٮٮ﮵ن عام﮵ى 1953 و1975 ﮲ڡ﮵ى م﮳حليت “روز

الٮ﮵وسف” و”ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر” ﮲ڡ﮵ى العصر الذهيب ل﮲ڡن التهكم والس﮲حرٮ﮵ة وال﮲عوص ﮴ٮحت ال﮳حلد
لكشف األو﮳حاع الاكمنة.

وعن اكت﮲ڡأٮه ٮ﮳التصوٮ﮵ر والرسم والكوالج، و﮳ٮعده عن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، ٮ﮵شٮ﮵ر ﮳ٮه﮳حوري لـ”العرب”،
إلى أن الوا﮴ڡع المحٮ﮵ط له دور ﮲ڡ﮵ى ا﮲حتٮ﮵ارات ال﮲ڡنان وٮ﮴و﮳حهاٮ﮴ه المرحلٮ﮵ة، وٮ﮴﮵ڡول “ال ﮴ڡٮ﮵مة
للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر دون مناخ الحرٮ﮵ة، وٮ﮳ا﮲حتصار ووضوح ﮲ڡإن الحرٮ﮵ة ﮴ڡد ﮲عا﮳ٮت ﮲ڡ﮵ى مصر، ولذلك
ضاع ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، وصار ﮳ٮال روح وال ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر، وما ٮُ﮵نشر منه حالٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى الصحف م﮳حرد رسوم
روٮ﮴ٮ﮵نٮ﮵ة ٮ﮳اهتة ٮ﮴﮲ڡت﮴ڡر إلى ال﮳حرأة والن﮳ٮض وال طأٮل من ورأٮها، طالما أ﮲ٮها ﮲عٮ﮵ر مسموح لها

ٮ﮳أن تنا﮴ڡش أمورا ﮳حوهرٮ﮵ة ومصٮ﮵رٮ﮵ة”.

وٮ﮵وضح ال﮲ڡنان الم﮲حضرم، أ﮲ٮه لهذا الس﮳ٮب ا﮴ٮ﮳حه إلى الرسم والتصوٮ﮵ر والمعارض الحرة “ال
داع﮵ى للم﮳ٮال﮲عة والتض﮲حٮ﮵م والم﮲ڡار﮴ڡة، ﮲ڡلن ٮ﮴﮴ڡ﮳ٮل الصحف ذلك، ولٮ﮵كن ال﮳ٮدٮ﮵ل ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡنون
الوا﮴ڡع وما ٮ﮲﮵ڡرزه من ز﮲حم”، و﮲ٮصح ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الش﮳ٮاب ٮ﮳أن ٮ﮵كو﮲ٮوا أكثر ٮ﮴مّردا وشراسة، وٮ﮳أّال
ٮ﮵ستسلموا لألمر الم﮲ڡروض، ﮴ڡأٮال “حركة ال﮲ڡن مثلها مثل حركة الوا﮴ڡع ﮳ٮحا﮳حة إلى ٮ﮶ورة

وٮ﮴﮲عٮ﮵ٮ﮵ر، ﮲ڡال ﮲ڡن ﮳ٮ﮲عٮ﮵ر ﮳حرأة وحق ﮲ڡ﮵ى التع﮳ٮٮ﮵ر وإ﮳ٮداء الرأي وٮ﮴وصٮ﮵ل الحالة ﮳ٮ﮲عٮ﮵ر شروط. الحرٮ﮵ة
ه﮵ى الحل لكل األزمات”.

وٮ﮴﮵ڡترح ﮳ٮه﮳حوري، ال﮲ڡن كحل آ﮲حر سحري لل﮲حالص من المآزق، وال﮲ڡاكك من ال﮴ڡٮ﮵ود،
واستعادة الهوٮ﮵ة ال﮲عأٮ﮳ٮة، والحٮ﮵وٮ﮵ة الم﮲ڡ﮴ڡودة، ﮳ٮشرط أن ٮ﮵كون ﮲ڡنا متمّردا عىل ﮴ڡوا﮲ٮٮ﮵ن
الحٮ﮵اة ومشاهد الوا﮴ڡع السوداوٮ﮵ة الاك﮳ٮوسٮ﮵ة. وٮ﮵ضٮ﮵ف “من ك﮲ڡاح ال﮳ٮشر وم﮴ڡاومتهم

وإصرارهم، ومن ﮲ٮ﮳ٮض الشارع، ٮ﮵ستمد ال﮲ڡنان عزٮ﮵مته، لكن علٮ﮵ه إٮ﮳﮵حاد الحٮ﮵اة الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة
وٮ﮴مرٮ﮵رها لهؤالء التعساء والم﮴ڡهورٮ﮵ن والمحرومٮ﮵ن”.
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عدوا﮲ٮٮ﮵ة م﮳ٮّررة

معرض ال﮲ڡنان المصري الم﮲حضرم ٮ﮵عكس رؤٮ﮵ته للمت﮲عٮ﮵رات الم﮳حتمعٮ﮵ة، وٮ﮵دعو إلى استعادة ال﮳ٮراءة وال﮳ٮه﮳حة

ٮ﮳﮵ٮرّر ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري ما ٮ﮵مكن وص﮲ڡه ٮ﮳الشراسة والعدوا﮲ٮٮ﮵ة والتشوٮ﮵ه ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض لوحاٮ﮴ه
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األ﮲حٮ﮵رة، إزاء ٮ﮴عاطٮ﮵ه مع ش﮲حصٮ﮵ات الم﮳حتمع المصري اليت ﮴ٮستسلم الح﮳ٮاطات الوا﮴ڡع
والمت﮲عٮ﮵رات الطارٔٮة، وٮ﮴رىض ٮ﮳ا﮳ٮتالع الهموم، وال ﮴ٮسعى إلى الت﮲عٮ﮵ٮ﮵ر واست﮳ٮدال العزلة

والتذّمر والعص﮳ٮٮ﮵ة ٮ﮳ال﮳ٮراءة وال﮳ٮه﮳حة والدفء اإل﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى والطمأ﮲ٮٮ﮵نة والمرح.

وٮ﮴﮵ڡول ﮲ڡ﮵ى حدٮ﮵ثه مع “العرب”، “﮲ٮعم، الشعب المنكسر السليب الراضخ ال ٮ﮵ع﮳ح﮳ٮين،
﮲ڡألها﮳حمه حىت ٮ﮵ست﮲ڡٮ﮵ق، وألصّور الحٮ﮵وٮ﮵ة واإلٮ﮳﮵حا﮳ٮٮ﮵ة، أعين ال﮳حا﮲ٮب اآل﮲حر من المشهد”.

وحول هذا ال﮳حا﮲ٮب الميضء، المشرق، الم﮳ٮهج، دارت أ﮲عل﮳ٮٮ﮵ة لوحات ﮳ٮه﮳حوري ال﮳حدٮ﮵دة
و﮳ٮطا﮴ڡاٮ﮴ه األ﮲حٮ﮵رة، وه﮵ى أعمال تتعّلق ﮳ٮحق الشعب ﮲ڡ﮵ى أن ٮ﮵عٮ﮵ش وٮ﮵سعد ر﮲عم كل الض﮲عوط
واإل﮲ح﮲ڡا﮴ڡات، وٮ﮴﮴ڡترن لح﮲طات السعادة لدى ال﮲ڡنان دأٮما ٮ﮳اال﮲ٮطالق واال﮲ٮ﮲ڡالت والتمّسك
﮳ٮم﮴ڡومات الش﮲حصٮ﮵ة المصرٮ﮵ة ال﮴ڡادرة عىل اال﮳ٮتسام وال﮲عناء ﮲ڡ﮵ى أحلك ال﮲طروف وم﮴ڡاومة

اآلالم ٮ﮳الس﮲حرٮ﮵ة منها و﮴ٮ﮳حاوزها.

ول﮳حأ ال﮲ڡنان المصري إلى ضم المايض والحاضر والمست﮴ڡ﮳ٮل ﮲ڡ﮵ى من﮲طومة واحدة، ﮲ڡهو
ٮ﮵ستعٮ﮵د مصر زمان اليت ٮ﮲﮵ڡهمها وٮ﮵عش﮴ڡها، ل﮳ٮساطتها وعم﮴ڡها وٮ﮶رأٮها وأ﮳حوأٮها االحت﮲ڡالٮ﮵ة
وش﮲حصٮ﮵اٮ﮴ها العادٮ﮵ة ال﮳ٮرٮ﮵ئة وأٮ﮵ضا االستثنأٮٮ﮵ة المثڡ﮴ّ﮲ڡة، كما ﮲ڡ﮵ى اللوحة اليت ﮳حمع ﮲ڡٮ﮵ها
﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات: طه حسٮ﮵ن، ﮲ٮ﮳حٮ﮵ب مح﮲ڡوظ، ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق الحكٮ﮵م، ٮ﮵وسف إدرٮ﮵س، سٮ﮵د دروٮ﮵ش، أم
كلثوم، صالح ﮳حاهٮ﮵ن، ع﮳ٮدالحلٮ﮵م حا﮲ڡظ، محمود سعٮ﮵د، و﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت ﮲ٮ﮲ڡسه ﮲ڡإ﮲ٮه سعى إلى
﮴ٮحرٮ﮵ف “مصر اآلن”، اليت ٮ﮵ر﮲ڡضها، و﮲ڡق م﮲حٮ﮵لته الرا﮴ڡصة الزاهٮ﮵ة، أمال ﮲ڡ﮵ى صٮ﮵ا﮲عة م﮲عاٮ﮵رة
لمصر ال﮲عد اليت ٮ﮵حلم ﮳ٮها، ﮴ڡأٮال “عاوز (أحب) الشعب ٮ﮵عٮ﮵ش، مش عا﮳ح﮳ٮين (ال ٮ﮵ع﮳ح﮳ٮين)

اليل ﮳حرى للمصرٮ﮵ٮ﮵ن”.

ٮ﮵عٮ﮵د ﮳ٮه﮳حوري الكثٮ﮵ر من التحوالت الم﮳حتمعٮ﮵ة السل﮳ٮٮ﮵ة إلى ﮴ٮضٮ﮵ٮ﮵ق هامش التع﮳ٮٮ﮵ر، و﮴ڡسوة
العوامل اال﮴ڡتصادٮ﮵ة اليت ﮴ڡتلت الو﮴ڡت وانتهكت الطا﮴ڡة اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة، ﮲ڡصار ال﮳ٮشر ع﮳ٮٮ﮵د

احتٮ﮵ا﮳حاٮ﮴هم الٮ﮵ومٮ﮵ة.

وٮ﮵شٮ﮵ر إلى أن، “الناس ٮ﮵عا﮲ٮون ما ٮ﮵ش﮳ٮه الذهول والالم﮳ٮاالة من ﮲ڡرط التعب والماك﮳ٮدة،
أٮ﮴أمل هذه الهموم والمعا﮲ٮاة واألحزان ﮲ڡ﮵ى و﮳حوههم، أٮ﮴ع﮳حب من صعو﮳ٮة ما ﮳حرى، أ﮲ڡتش
﮴ٮحت األسطح عن الروح والن﮳ٮض واإلٮ﮴﮵ڡاع وال﮳حوهر الاكمن، وأٮ﮴مىن ﮳ٮرٮ﮵شيت وألوا﮲ٮ﮵ى أن

أ﮴ڡدم ال﮴ڡلٮ﮵ل ألساعدهم ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮزع األ﮴ڡنعة”.



9/25/20, 9(37 AMال﮲ڡن ٮ﮵مزّق األڡ﮴نعة وٮ﮴﮵ڡترح حٮ﮵اة أ﮲حرى | شرٮ﮵ف الشا﮲ڡع﮵ى | صحٮ﮲﮵ڡة العرب

Page 5 of 5https://alarab.co.uk/ال﮲ڡن-ٮ﮵مزّق-األڡ﮴نعة-وٮ﮴﮵ڡترح-حٮ﮵اة-أ﮲حرى

رؤٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة 

الحٮ﮵اة الشع﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى األ﮴ڡصر


