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﮳ٮه﮳حوري: دا﮲ڡعت عن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر
﮲ڡها﮳حمو﮲ٮ﮵ى ٮ﮳اسم صالح ﮳حاهٮ﮵ن

ال﮴ڡاهرة ـ شادي صالح الدٮ﮵ن

ٮ﮴﮲ڡ﮳حرت أزمة اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن الرسامٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن ع﮴ڡب صدور كتاب «الرسوم الممنوعة»
لل﮲ڡنان التشكٮ﮵يل المصري ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري الم﮴ڡٮ﮵م ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س، الذي حوى كالما عن

الراحل صالح ﮳حاهٮ﮵ن اعت﮳ٮره ﮴ٮالمٮ﮵ذه ٮ﮴عرٮ﮵ضا ﮳ٮه.

ووصف ﮴ٮالمٮ﮵ذ ﮳حاهٮ﮵ن كالم ﮳ٮه﮳حوري ٮ﮳أ﮲ٮه ا﮲ڡتراءات آ﮲حر الزمان، و﮴ڡالوا: لم ٮ﮵كن صالح
﮳حاهٮ﮵ن شاعرا وم﮲ڡكرا وأدٮ﮳﮵ٮا ورساما ع﮳ٮ﮴ڡرٮ﮵ا ﮲ڡ﮴ڡط، ولكنه اكن اٮ﮵ضا ومن ﮴ڡ﮳ٮل كل هذا ومن
﮳ٮعده ا﮲ٮسا﮲ٮا مصرٮ﮵ا ﮴ٮ﮳حسدت ﮲ڡٮ﮵ه روح شعب ٮ﮳أكمله، ومن أ﮳حل كل هذا ٮ﮴ر﮳ٮع الر﮳حل ﮲ڡ﮵ى

الو﮳حدان المصري.

ولٮ﮵س من السهل زحزحته من ماك﮲ٮه مهما اك﮲ٮت اال﮲ڡتراءات واألٮ﮳اطٮ﮵ل.

ودعا ح﮳حازي الى ٮ﮴ذكر الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮴ڡ﮳ٮل ﮳حاهٮ﮵ن الذي اكن من ا﮲حتصاص الرسامٮ﮵ن األ﮳حا﮲ٮب
الى ان ﮳حاء رضا ﮲ڡحاول ان ٮ﮵عط﮵ى طعما مصرٮ﮵ا للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر واك﮲ٮت رسومه ﮲طرٮ﮲﮵ڡة، لكنه اكن

﮲ٮمطٮ﮵ا حٮ﮵ث اك﮲ٮت ش﮲حصٮ﮵اٮ﮴ه ٮ﮴ع﮳ٮر عن ﮲ڡكرة واحدة أو ﮲ٮمط واحد من السلوك.

و﮴ڡال ان ﮳حاهٮ﮵ن ﮴ڡدم م﮲ڡهوما أعمق وأشمل للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، وع﮳ٮر ٮ﮳الرسم والكالم عن الناس
الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡٮ﮵ٮ﮵ن الذٮ﮵ن ﮲ٮ﮴ڡاٮ﮳لهم ﮲ڡ﮵ى الشوارع و﮲ٮراهم ﮲ڡ﮵ى الم﮴ڡاه﮵ى وال﮳ٮٮ﮵وت وماك﮴ٮب المو﮲ط﮲ڡٮ﮵ن،
وحكى ه﮳ٮة عناٮ﮵ت الذي عاصر ﮳حاهٮ﮵ن ا﮲ٮه الت﮴ڡاه منذ 48 عاما ﮳ٮكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، ٮ﮶م
عمل رساما ٮ﮳ال﮴ڡطعة ﮲ڡ﮵ى م﮳حلة االذاعة، واك﮲ٮت ﮳ٮداٮ﮵ته ﮴ڡوٮ﮵ة لٮ﮵س ﮲ڡٮ﮵ها أ﮳حا﮲ٮب وال موسوعات

رسم أ﮳حن﮳ٮٮ﮵ة و﮳ٮعدها ٮ﮴واصل انتا﮳حه ال﮲عزٮ﮵ر الذي ٮ﮵عرف ال﮳حمٮ﮵ع ﮴ڡٮ﮵مته.

واكن ﮳ٮه﮳حوري ﮴ڡد ﮲ٮشر ﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮه كالما عن ال﮳ٮداٮ﮵ات استعرض ﮲ڡٮ﮵ها اللح﮲طات المشتركة اليت
﮳حمعته ﮳ٮ﮳حاهٮ﮵ن، وكٮ﮵ف ا﮲ٮه ﮳ٮدأ ٮ﮳اال﮴ڡت﮳ٮاس من الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر األورو﮳ٮ﮵ى ﮴ڡ﮳ٮل ان ٮ﮵صٮ﮵ر ﮲ڡنان

اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر مرمو﮴ڡا.

و﮴ڡد أكد ﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى رده لـ«ال﮴ڡ﮳ٮس» ا﮲ٮه اك﮲ٮت ﮴ٮ﮳حمعه ﮳ٮ﮳حاهٮ﮵ن عال﮴ڡات حمٮ﮵مة، وا﮲ٮه لم
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ٮ﮴﮵ڡصد أ﮳ٮدا االساءة الٮ﮵ه، وان ما أٮ﮶ٮ﮵ر حوله ٮ﮴﮵ڡف وراءه رسامون ال طعم لهم ولٮ﮵س لهم
ا﮴ٮ﮳حاه محدد، هؤالء الذٮ﮵ن ٮ﮵رسمون ﮲ڡ﮵ى زاوٮ﮵ة صالح ﮳حاهٮ﮵ن ٮ﮳األهرام المصرٮ﮵ة.

واستثىن ﮳ٮه﮳حوري ال﮲ڡنان عمرو سلٮ﮵م ﮴ڡأٮال: ا﮲ٮه ﮳ٮعد ﮳ٮه﮳حت وح﮳حازي و﮳حاهٮ﮵ن والل﮳ٮاد
واٮ﮵هاب ور﮳حأٮ﮵ى واللٮ﮵يث لم ٮ﮵عد أحد ٮ﮵ل﮲ڡت الن﮲طر من أصحاب هذا ال﮲ڡن الع﮲طٮ﮵م.

و﮴ڡال: ل﮴ڡد طل﮳ٮت من هؤالء ﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮ﮵ى ان ٮ﮵رحمو﮲ٮا من رسوم ال طعم لها، ﮲ڡال﮳حمٮ﮵ع ٮ﮵سٮ﮵رون
﮳ٮ﮳حوار الحأٮط ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲طام واحد، وأحٮ﮵ا﮲ٮا أ﮴ٮ﮲حٮ﮵لهم ٮ﮳﮵حلسون ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡصل «را﮳ٮعة د» ٮ﮵ر﮲ڡع احدهم

اص﮳ٮعه لٮ﮳﮵حٮ﮵ب عن السؤال الٮ﮵وم﮵ى، واالستاذ ٮ﮵رٮ﮵د منهم ا﮳حا﮳ٮة واحدة «﮲ٮعم.. حاضر».

وذكرت ان ﮲ڡ﮵ى العالم رسامٮ﮵ن سا﮲حرٮ﮵ن ٮ﮵ثٮ﮵رون زو﮳ٮعة عارمة عىل الن﮲طام ﮲ڡ﮵ى كل ٮ﮳لد
ورسومهم ٮ﮴﮴ڡول رأٮ﮵ا ﮳حدٮ﮵دا، وٮ﮴﮵ڡودون ﮳ٮها م﮲طاهرات عدٮ﮵دة من أ﮳حل اال﮲ٮسان والحرٮ﮵ة.

وأضاف ا﮲ٮه لم ٮ﮳﮵ٮق عىل ساحة حرٮ﮵ة الرأي ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر سوى مصط﮲ڡى حسٮ﮵ن ﮳ٮرٮ﮵شته
الرشٮ﮴﮵ڡة اليت ﮴ٮصل الى ﮴ڡلوب الناس ﮳ٮسهولة، ومع كلمات أحمد ر﮳حب الذي ٮ﮵ضحك

الشعب المصري كل ص﮳ٮاح.

و﮴ٮساءل ﮳ٮه﮳حوري عن س﮳ٮب ٮ﮴دهور هذا ال﮲ڡن السا﮲حر، ﮲ڡهل هو الح﮲طر عىل موضوعات
الرسامٮ﮵ن اليت ٮ﮵تناولو﮲ٮها كل ٮ﮵وم أم هو اال﮲ڡت﮴ڡار الى النكتة الالذعة اليت ﮴ٮضحك الناس ﮲ڡ﮵ى
مصر، أم هو االحتراس من ازعاج الحكومة، أم عدم ﮲طهور رٮ﮵شات لها طا﮳ٮع ﮳حدٮ﮵د محدد

﮳ٮعكس ما حدث ﮲ڡ﮵ى الستٮ﮵نات.

وأوضح ﮳ٮه﮳حوري ان س﮴ڡوط الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر من ال﮳حرأٮد والم﮳حالت ٮ﮵عد اكرٮ﮶ة ك﮳ٮرى
للدٮ﮵مو﮴ڡراطٮ﮵ة والم﮳ٮادئ اليت ٮ﮴علمناها ﮲ڡ﮵ى الستٮ﮵نات عىل ٮ﮵د الاك﮴ٮب أحمد ﮳ٮهاء الدٮ﮵ن مع

﮳ٮداٮ﮵ات العصر الذهيب لم﮳حلة «ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر».

وتناول ﮳ٮه﮳حوري ما ﮲ٮشرٮ﮴ه السٮ﮵دة ﮳ٮهٮ﮳﮵حة حلم﮵ى ا﮲حت ﮳حاهٮ﮵ن، اليت وص﮲ڡت ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه
﮳ٮه﮳حوري أل﮲حٮ﮵ها ٮ﮳أ﮲ٮه ﮴ٮشوٮ﮵ه له، وان أمها ﮳ٮكت عندما رأت ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه و﮴ڡالت هذا الر﮳حل ٮ﮵كره

أ﮲حاك.

و﮴ڡال ﮳ٮه﮳حوري ان السٮ﮵دة ﮳ٮهٮ﮳﮵حة لٮ﮵ست ﮲ڡنا﮲ٮة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة ولٮ﮵ست مهتمة ﮳ٮهذا العالم، كما
ا﮲ٮين ﮴ڡمت ﮳ٮرسم ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات ٮ﮳الطرٮ﮴﮵ڡة ﮲ٮ﮲ڡسها لوزٮ﮵ر الث﮴ڡا﮲ڡة األس﮳ٮق ٮ﮶روت عاكشة ﮲ڡ﮴ڡاٮ﮳لها
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﮳ٮكل حب.

وأكد ان ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه الذي ل﮴ڡ﮵ى اع﮳حاب كثٮ﮵ر من االساٮ﮴ذة و﮳حرى وضعه عىل ﮲عالف األعمال
الاكملة ل﮳حاهٮ﮵ن اكن ﮳ٮطا﮴ڡة ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر له ول﮲ڡنه، وللزمن ال﮳حمٮ﮵ل.


