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مودي حكٮ﮵م ٮ﮵كتب: “ٮ﮳ه﮳حر” و“ٮ﮳ها﮳حٮ﮵﮳حو”!

ٮ﮳ٮ﮵ن ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري وٮ﮳ه﮳حت عثمان ﮲ٮسٮ﮳ا روحٮ﮵ا عىل الورق، و رٮ﮵شة ﮲حال﮴ڡة ال ٮ﮵﮳حف حٮ﮳رها،
و﮲ڡرشاة ٮ﮴عرف ك﮵ٮف ٮ﮴مزج األلوان ﮲ڡال تنضب وال ٮ﮴ٮ﮳هت.

صٮ﮳ا ﮲ڡنهما عىل الحٮ﮵اة ال﮴ڡأٮمة و ذوق زما﮲ٮهما، ﮴ٮشرب الورق وهج أ﮲ڡاكرهما. م﮲حٮ﮵لتهما
ال﮲حصٮ﮳ة راحت تنسج ال﮲حطوط الهازلة اليت ٮ﮵سكن ﮲حل﮲ڡها ألف معىن وألف ﮲عصة وحسرة و
ٮ﮴مزج األلوان لتطلع الصور اليت ٮ﮴ٮ﮳هر العٮ﮵ن وٮ﮴ٮ﮳عث ﮲ڡ﮵ى دوا﮲حل من ٮ﮵راها ال﮲ڡرحة، و الٮ﮳ه﮳حة،

والحب.

﮳حورج عٮ﮳د المس﮵ٮح ٮ﮳شاي شنودة سالٮ﮵دس ﮳حر﮵ٮس، و اإلسم طوٮ﮵ل، عىل ما درج ﮲ڡ﮵ى ذٮ﮵اك
الزمن، عر﮲ڡه الناس ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري ٮ﮴ٮ﮵مًنا  ٮ﮳مس﮴ڡط رأسه “ٮ﮳ه﮳حورة”، و أما هو ﮲ڡا﮲حتصر

اإلسم ٮ﮳كلمة ٮ﮵تٮ﮵مة “ٮ﮳ه﮳حر”. و ﮴ٮحٮ﮳ٮ﮳ا اكن صالح ﮳حاهٮ﮵ن ٮ﮵﮲ڡضل علٮ﮵ه “أٮ﮳و  ﮳حرٮ﮵ج “؛ و ٮ﮳ه﮳حت
عثمان، إٮ﮳ن ٮ﮳والق الشعيب، أطل عىل الناس ٮ﮳اسم “ٮ﮳ها﮳حٮ﮵﮳حو”، حىت اكد إسمه الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى
 أن ٮ﮵﮲حت﮲ڡ﮵ى. ولدا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵نات ال﮴ڡرن المايض و ﮲ڡ﮵ى عامٮ﮵ن متتالٮ﮵ٮ﮵ن. ٮ﮵﮳حمع إسمٮ﮵هما أحرف
مشتركة: “الٮ﮳اء”، ﮲ڡ﮵ى اإلسمٮ﮵ن، ٮ﮳ه﮳حة و حب لل﮳حمال، ”ال﮳حٮ﮵م”، ﮳حرأة ال حدود لها ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡكر

واإلٮ﮳داع .”الهاء”، هٮ﮳ة ﮲ٮورا﮲ٮٮ﮵ة ﮴ٮ﮳حذب العٮ﮵ون و ال﮴ڡلوب.
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لكل منهما حاكٮ﮵ة مع الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور و الرسم التشك﮵ٮيل ، اك﮲ٮت لها ٮ﮳داٮ﮵ات ولكن ال ﮲ٮهاٮ﮵ة لها،
﮲ڡ﮲ڡنهما ٮ﮳اق عىل مر الزمان، ورسوماٮ﮴هما اليت دار علٮ﮵ها، و لما ٮ﮵زل، أ﮲حذ و رد، منها ٮ﮵ؤرخ و

ٮ﮵كتب عن ال﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴وري و الرسم التشك﮵ٮيل ﮲ڡ﮵ى مصر.

“ٮ﮳ه﮳حورة” ٮ﮴رٮ﮳ض ﮲ڡ﮵ى أعال﮵ى الصعٮ﮵د ، متشاو﮲ڡة ٮ﮳حالها، ﮲ڡه﮵ى أ﮴ڡدم ﮴ڡرى العصر ال﮲ڡرعو﮲ٮ﮵ى، و
إسمها ﮲ڡ﮵ى العصر ال﮴ڡٮ﮳ط﮵ى “ٮ﮳هو أ﮲ٮ﮳حمول” أي “ح﮲طٮ﮵رة ال﮳حمال”، و ه﮵ى لها من إسمها

﮲ٮص﮵ٮب كٮ﮳ٮ﮵ر.

تتحىل”ٮ﮳ه﮳حورة”، اليت ٮ﮴كىن ٮ﮳ها ﮳حورج معتزًا، ٮ﮳المٮ﮳ا﮲ٮ﮵ى ال﮴ڡدٮ﮵مة، ُمالكها من علٮ﮵ة ال﮴ڡوم
المٮ﮵سورٮ﮵ن ، منهم من ٮ﮵نتم﮵ى إلى عأٮلة داوود ٮ﮴كال، الذي ٮ﮴ٮ﮳رع ٮ﮳ٮ﮳ناء مدرسة ﮲ڡٮ﮵ها…

و من “ٮ﮳ه﮳حورة” ﮲حر﮳حت ش﮲حصٮ﮵ات اكن لها شأ﮲ٮها ﮲ڡ﮵ى مٮ﮵ادٮ﮵ن شىت، و منها أٮ﮵ًضا ﮲حرج الى
ال﮲حدمة العامة النأٮب عٮ﮳د الرحٮ﮵م ال﮲عول، الذي ﮲طل ﮲ٮأٮٮ﮳ا طوال  أرٮ﮳عٮ﮵ن سنة، و إستحق أن

ٮ﮵سمى “﮲ٮأٮب الصعٮ﮵د” وأن ٮ﮵﮴ڡال له " ﮲ٮأٮب ال﮴ڡصب “!

ذات ٮ﮵وم ح﮴ڡق ﮳حمٮ﮵ل عٮ﮳د المس﮵ٮح أمنٮ﮵ة ش﮴ڡٮ﮵﮴ڡه األص﮲عر ﮳حورج، ﮲ڡاصطحٮ﮳ه إلى منزل
كمال أمٮ﮵ن، أستاذ الح﮲ڡر ﮲ڡ﮵ى “كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة “، ﮲ڡساعده عىل د﮲حول الكلٮ﮵ة، ﮲ڡٮ﮳رز

﮲ڡٮ﮵ها ﮳حورج  و ٮ﮴﮲ڡوق.

لمس حسٮ﮵ن أمٮ﮵ن ٮ﮳ٮ﮵اكر، هو من هو ال﮲ڡنان الذي  اكن ٮ﮵رسم و ٮ﮵تألق و تتر﮲ٮم المحروسة ٮ﮳ه،
و هو مكتشف و مرٮ﮵﮳ى المٮ﮳دعٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى الرسم، موهٮ﮳ة ﮳حورج، ﮲ڡأ﮲حذ ٮ﮳ٮ﮵ده و ﮴ڡدمه الى

ألكسندر هاكوب صارو﮲حان، الرسام األرمين الذي اكن، زمنذاك، ملء السمع والٮ﮳صر، و
أ﮲طلت عٮ﮳اءٮ﮴ه مواهب ﮲ڡتٮ﮵ة ٮ﮳هرت ٮ﮳ه و أ﮲حذت منه و عنه . لم ٮ﮵ٮ﮲﮳حل عىل ﮳حورج ٮ﮳الرعاٮ﮵ة،
﮲ڡتواله، و ﮴ڡّدمه إلى عٮ﮳د ال﮲عين أٮ﮳و العٮ﮵نٮ﮵ن، و اكن مشر﮲ڡا ﮲ڡنٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى “صٮ﮳اح  ال﮲حٮ﮵ر”، إضا﮲ڡة
إلى كو﮲ٮه مصمم أزٮ﮵اء “ ﮲ڡر﮴ڡة رضا لل﮲ڡنون الشعٮ﮳ٮ﮵ة”، و مكتشف و حاضن العدٮ﮵د من

المٮ﮳دعٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور.

﮲ڡتحت “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر” ﮴ڡلٮ﮳ها و ص﮲ڡحاٮ﮴ها إل﮵ى ٮ﮳ه﮳حوري،  ﮲ڡٮ﮳دأت رٮ﮵شته ٮ﮴مر عىل ور﮴ڡها و
ٮ﮴ٮ﮳هر.
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لم ٮ﮵كن ما ٮ﮵ت﮴ڡاضاه ﮳حورج من “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر” ٮ﮵أٮ﮴ٮ﮵ه ٮ﮳الك﮲ڡاف، ﮲ڡاضطر للعمل ﮲ڡ﮵ى مكتب ٮ﮳ٮ﮵ع
ال﮳حرأٮد ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡندق “متروٮ﮳ولٮ﮵تان”، و اكن ٮ﮵عمل ٮ﮶مان ساعات طوال سنيت دراسته االولى و

الثا﮲ٮٮ﮵ة، و لم ٮ﮵ترك عمله إال ٮ﮳عدما أصٮ﮳ح ﮴ڡادرا عىل أن ٮ﮵أكل ﮲حٮ﮳زه من حٮ﮳ر رٮ﮵شته.

و﮳حد ﮳حورج ﮲ڡ﮵ى “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر” كل الرعاٮ﮵ة و كل الحب من زمالٔٮه الرسامٮ﮵ن و الكتاب
المنٮ﮳هرٮ﮵ن ٮ﮳موهٮ﮳ته وإٮ﮳داعه، الذٮ﮵ن اك﮲ٮوا أسرة واحدة، ٮ﮵ت﮴ڡٮ﮳لون الن﮴ڡد، و النصح، و

تنا﮲ڡسهم المحٮ﮳ب هو ﮲ٮحو األ﮲ڡضل و أحىل.

اك﮲ٮت “روز الٮ﮵وسف”، ﮲ڡ﮵ى ﮲حمسٮ﮵نات ال﮴ڡرن المايض، تنمو و ٮ﮴كٮ﮳ر و ٮ﮴زدهر  ﮲ڡ﮵ى كنف الحرٮ﮵ة
. ذات مرة رسم ٮ﮳ه﮳حوري إمرأة ﮴ٮضع ﮴ڡدمها عىل رأس زو﮳حها، و هذه الس﮲حرٮ﮵ة الالذعة

 ﮴ڡصد ٮ﮳ها رواٮ﮵ة إحسان عٮ﮳د ال﮴ڡدوس “أ﮲ٮا حرة”… لم ٮ﮵﮲عضب األستاذ، لم ٮ﮵عنف ٮ﮳ه﮳حوري، و
لم ٮ﮵سمع له صوت، و… لم ٮ﮵و﮴ڡف ﮲ٮشر الرسمة الاكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة المؤذٮ﮵ة.

و عىل مثال ٮ﮴لك الحرٮ﮵ة اليت عاشت علٮ﮵ها “روز الٮ﮵وسف”، ٮ﮴رٮ﮳ّت و كٮ﮳رت أ﮲حتها “صٮ﮳اح
ال﮲حٮ﮵ر”.  

لم أعرف ال ﮴ڡٮ﮳له و ال ٮ﮳عده مثله، ﮲ڡنان ﮴ٮطاوعه الرٮ﮵شة و تنزل عند أمره، ﮲ڡتكرج عىل الورق،
لتتشكل معها ال﮲حطوط و ﮴ٮطلع الرسمة الذعة ٮ﮳هزلها، مٮ﮳هرة ٮ﮲﮳ڡكرٮ﮴ها و معناها و م﮲عزاها. و

كنت أع﮳حب ل﮲ڡن ٮ﮳ه﮳حوري ، ﮲ڡ﮴ڡد حمله هم الوطن و الناس، و ٮ﮴رامت أ﮲عراضه الن﮲ڡوس. 

﮲عزٮ﮵را اكن إنتا﮳حه، و لو ﮲ڡسح له الم﮳حال، ل﮲عمر ص﮲ڡحات “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر” كلها ٮ﮳رسوماٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى
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ساعات معدودات، ومن دون اإلستعا﮲ٮة ٮ﮳رسام آ﮲حر!

اك﮲ٮت معا﮲ٮاٮ﮴﮵ى األسٮ﮳وعٮ﮵ة، كم﮲حرج و مصمم، ه﮵ى كٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة احتواء رسوماٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى الص﮲ڡحتٮ﮵ن
الم﮲حصصتٮ﮵ن له. ﮲ڡ﮴ڡد كنت مضطرًا  إلى ﮴ٮص﮲عٮ﮵ر الرسومات حسب م﮴ڡتىض مساحة

الص﮲ڡحتٮ﮵ن… ﮲ڡاكن ﮳حورج ٮ﮵دور حول ﮲ٮ﮲ڡسه من ال﮲عضب واإلمتعاض، و سرعان ما اكن ٮ﮵رٮ﮳ت
عىل كت﮲ڡ﮵ى ﮲عا﮲ڡرًا ل﮵ى ﮲ڡعليت، و ٮ﮵عزي ﮲ٮ﮲ڡسه  ٮ﮳أ﮲ٮه اكن ٮ﮵ست﮲حدم ﮲ڡ﮵ى الرسم أ﮴ڡالم ”﮲ڡلوماستر”
ٮ﮲﮳حطوطها السمٮ﮵كة، ﮲ڡمع التص﮲عٮ﮵ر اك﮲ٮت ال﮲حطوط ٮ﮴ٮ﮳دو أكثر ﮲ٮعومة… لكن هذا المٮ﮳رر لم

ٮ﮵كن ٮ﮵ش﮲ڡع ل﮵ى عند ﮳حورج و لم ٮ﮵رضه.

ومثل أي عمل ﮲ڡين، ٮ﮴رى الناس ٮ﮳ٮ﮵ن مادح له و ﮴ڡادح ﮲ڡٮ﮵ه و ﮲عاضب منه : رسم ﮳حورج مرة
"﮳حمال عٮ﮳د الناصر" ٮ﮳أ﮲ٮف “ممٮ﮵ز ﮲ڡ﮵ى الطول” ٮ﮵ٮ﮳دو ﮲ڡٮ﮵ه من﮴ڡضا مثل النسر، و عٮ﮵ناه ﮲ڡٮ﮵هما
ٮ﮳رٮ﮵ق ﮲عر﮵ٮب… لم ٮ﮵﮲حف عٮ﮳د الناصر أ﮲ٮه لم ٮ﮵ع﮳حٮ﮳ه أ﮲ٮ﮲ڡه ﮲ڡ﮵ى الرسم، و أوصل إلى ٮ﮳ه﮳حوري

لومه، إال أ﮲ٮه لم ٮ﮵﮲عضب، و لم ٮ﮵عا﮴ڡب، و لم ٮ﮵منع النشر … ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵ن لم ٮ﮵سكت أ﮲ٮور السادات
عىل الضٮ﮵م الذي ألح﮴ڡه ٮ﮳ه ٮ﮳ه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى موا﮴ڡ﮲ڡه السٮ﮵اسٮ﮵ة المحت﮳حة و المعارضة اليت

﮳حسدها ﮲ڡ﮵ى رسوماٮ﮴ه ال﮳حرٮ﮵ئة  الالذعة.

ولم ٮ﮵سلم ٮ﮳ه﮳حوري من إمتعاض "أم كلثوم"، واكن رسم لها أكثر من ٥٠٠ ٮ﮳ورٮ﮴رٮ﮵ه مست﮲حدًما
ٮ﮴أٮ﮶ره ٮ﮳المدرسة “التكعٮ﮵ٮ﮳ٮ﮵ة” Cubism ﮲ڡ﮵ى الرسم التشك﮵ٮيل، ﮲ڡاعتٮ﮳رت الست أن ٮ﮳ه﮳حوري
شوه و﮳حهها ﮲ڡ﮵ى لوحاٮ﮴ه، و ما اكن منها إال أن طلٮ﮳ت من "محمد عٮ﮳دالوهاب"  إ﮴ڡناع ﮳حورج

ٮ﮳عدم رسمها كما ٮ﮴عود، إ﮲ٮما ٮ﮵عمد الى ﮴ٮ﮳حمٮ﮵ل و﮳حهها !

عاد عٮ﮳دالوهاب الى الست، وحاول ان ٮ﮵﮲ڡهمها أسلوب ٮ﮳ه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى الرسم و أ﮲ٮه ﮲ڡنان
ٮ﮴كع﮵ٮيب ، عىل هدى ٮ﮳اٮ﮳لو ٮ﮳ٮ﮵اكسو و﮳حورج ٮ﮳راك وٮ﮳ول سٮ﮵زان …وإصراره عىل رسمها أل﮲ٮها
ٮ﮴عين له مصر ٮ﮳شعٮ﮳ها، ٮ﮲﮳ڡالحٮ﮵ها، ٮ﮳حاراٮ﮴ها وحوارٮ﮵ها، والست ه﮵ى ر﮲ڡٮ﮵﮴ڡته ﮲ڡ﮵ى ﮲عرٮ﮳ته

الممضة، وحنا﮲ٮه وحنٮ﮵نه الى مصر اليت ٮ﮵عش﮴ڡها.

ولهذا ﮴ڡدمها ٮ﮳ه﮳حوري منذ سنوات ﮲ڡ﮵ى معرض اكمل للوحاٮ﮴ها، ﮲ڡاكن ال﮲ڡنان الوحٮ﮵د ﮲ڡ﮵ى
العالم الذي ﮴ڡدم معرضا ل﮲ڡنا﮲ٮة واحدة .  

﮲ڡ﮵ى مرسم حسٮ﮵ن أمٮ﮵ن ٮ﮳ٮ﮵اكر، إ﮲ٮٮ﮳هر ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري ٮ﮳المدرسة “التكعٮ﮵ٮ﮳ٮ﮵ة” اليت إ﮲ٮطل﮴ڡت
من ﮲ڡر﮲ٮسا ٮ﮳ٮ﮵ن ١٩٠٧ و١٩١٤ وإنتشرت، و أٮ﮶رها ٮ﮴عدى ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل إلى النحت. اكن

حسٮ﮵ن ٮ﮳ٮ﮵اكر ٮ﮵درسها إلى طالٮ﮳ه و مرٮ﮵دٮ﮵ه، ﮲ڡتأٮ﮶ر ٮ﮳ها ﮳حورج  إلى در﮳حة أ﮲ٮه ه﮳حر الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور،
لٮ﮵كرس رٮ﮵شته للرسم التشك﮵ٮيل و للمدرسة “التكعٮ﮵ٮ﮳ٮ﮵ة” اليت إ﮲ٮطٮ﮳عت ﮲ڡ﮵ى كل لوحاٮ﮴ه.
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شعر ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري ٮ﮳أ﮲ٮه ما عاد ٮ﮵تن﮲ڡس الحرٮ﮵ة، ﮲ڡ﮴ڡد أعطاه إحسان عٮ﮳د ال﮴ڡدوس أهم
درس ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اٮ﮴ه، و هو ان ٮ﮵كون حرا ﮲ڡ﮵ى أ﮲ڡاكره، و أن ٮ﮵عٮ﮳ر عن رأٮ﮵ه هو من دون ﮲حوف أو

و﮳حل، و ل﮵ٮس عن رأي اآل﮲حرٮ﮵ن.

﮲ڡأصٮ﮳ح ٮ﮳ه﮳حوري ٮ﮵ٮ﮳حث ﮲ڡ﮵ى دا﮲حله عن المزٮ﮵د من الحرٮ﮵ة، و هذا الٮ﮳حث ﮳حعله ٮ﮵حزم
ح﮴ڡأٮب الس﮲ڡر و… ٮ﮵رحل إلى ٮ﮳ار﮵ٮس.

﮴ڡدم ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري ه﮳حرٮ﮴ه إلى ٮ﮳ار﮵ٮس ﮲ڡ﮵ى كتب عدة : “أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة ٮ﮳ار﮵ٮس”، ”ٮ﮳ه﮳حر ﮲ڡ﮵ى
المه﮳حر”… و ﮲ڡٮ﮵ها كلمات مرٔٮٮ﮵ة عن رحلة ال﮲عرٮ﮳ة ﮲ڡٮ﮵أ﮲حذ﮲ٮا معه: ( ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳عض األحٮ﮵ان أشعر

كأ﮲ٮ﮵ى ولدت من ﮳حدٮ﮵د ، و ﮲عالٮً﮳ا ما أسٮ﮵ر و كأ﮲ٮ﮵ى ممثل ﮲ٮائش ﮲ڡ﮵ى  ﮲ڡٮ﮵لم س﮲ح﮵ٮف).

وٮ﮵عود ٮ﮵﮴ڡول: (شرٮ﮳ت ٮ﮳ار﮵ٮس ﮲ڡرسمتها كش﮳حرة ٮ﮵اٮ﮳سة عيل ﮲ٮهر السٮ﮵ن ، ور﮴ڡة مور﮴ڡة ، ٮ﮶م
﮴ٮسا﮴ڡطت ﮳حمٮ﮵عها مع ال﮲حر﮵ٮف ، و ذاٮ﮳ت رسوم﮵ى ﮲ڡ﮵ى مٮ﮵اه السٮ﮵ن ، و لذلك ٮ﮳حثت عن ﮴ڡلم

الٮ﮵رحم) .

وللن﮴ڡاد آراءهم ﮲ڡ﮵ى أعمال ٮ﮳ه﮳حوري منهم: دا﮲ٮٮ﮵ل شودٮ﮵ه و رٮ﮵مون مورٮ﮵نو، و رأي أ﮲ڡصح عنه
ال﮲ڡنان ٮ﮵وسف ﮲ڡر﮲ٮس﮵ٮس عندما اكن مدٮ﮵راً للمركز الث﮴ڡا﮲ڡ﮵ى المصري ٮ﮳ٮ﮳ار﮵ٮس:

(ٮ﮵ك﮲ڡ﮵ى أن ٮ﮴زور المتحف ال﮲حاص ٮ﮳ٮ﮳ه﮳حورى ﮲ڡ﮵ى إٮ﮵﮲ڡري Evry للتأكد من ٮ﮶راء و إٮ﮳داع و أهمٮ﮵ة
ما ٮ﮵ساهم ٮ﮳ه هذا ال﮲ڡنان الكٮ﮳ٮ﮵ر".
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محاولة ٮ﮴ل﮲ح﮵ٮص عالمه المصور الم﮲ڡعم ٮ﮳الحٮ﮵اة ﮲ڡ﮵ى سطور ﮴ڡلٮ﮵لة ٮ﮵عد ٮ﮳التأكٮ﮵د ﮲حٮ﮵ا﮲ٮة له . 

سنكت﮲ڡ﮵ى إذاً ٮ﮳اٮ﮵﮳حازه و عرضه من ﮲حالل ٮ﮳عض اللمسات. 
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ٮ﮵سع﮵ى ٮ﮳ه﮳حوري وراء حلم إٮ﮳تاكر ﮲ڡن رسم حد﮵ٮث ٮ﮵كون عمره اآلالف من األعوام!  متأٮ﮶رًا
ٮ﮳وضوح ٮ﮲﮳ڡن مصر ال﮴ڡدٮ﮵مة و طالما ﮲ٮ﮳حح ﮲ڡ﮵ى أسر هذا الحلم و ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵﮴ڡه.

﮲ڡمنذ ﮲ٮعومة أ﮲طا﮲ڡره و هو متأٮ﮶ر ٮ﮳وا﮳حهات عرض ﮴ٮ﮳حار األنتٮ﮵اكت ﮲ڡ﮵ى صعٮ﮵د مصر اليت ٮ﮴ٮ﮳رز
﮲ڡٮ﮵ها العدٮ﮵د من اآلٮ﮶ار ال﮲ڡنٮ﮵ة م﮴ڡطوعة و م﮲ڡصولة عن م﮳حموعات م﮲حتل﮲ڡة و مع هذا لٮ﮵ست

م﮳حردة من ال﮴ڡٮ﮵مة. 

ٮ﮵علق ٮ﮳ه﮳حوري عيل ال﮳حزء أهمٮ﮵ة مساوٮ﮵ة لألهمٮ﮵ة اليت ٮ﮵عل﮴ڡها عيل الكل، مهووسًا ٮ﮳التعٮ﮳ٮ﮵ر
ٮ﮳ن﮲طرة العٮ﮵ن اليت ٮ﮴مثل له مراد﮲ڡا للحٮ﮵اة : أال ﮲ٮرمز لو﮲ڡاة اإل﮲ٮسان ٮ﮲﮳علق عٮ﮵نٮ﮵ه؟ 

ٮ﮵ورد ٮ﮳ه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى كل أعماله عٮ﮵نًا شا﮲حصة، ﮴ٮسأل و ﮴ٮش﮲عل الٮ﮳ال أحٮ﮵ا﮲ٮًا و لكنها ٮ﮴كشف أٮ﮵ضا
عن حزن شدٮ﮵د متماش مع الص﮲ڡاء).

م﮴ڡتنٮ﮵اٮ﮴ه ك﮲ڡنان ﮴ٮشك﮵ٮيل ٮ﮴و﮳حد ﮲ڡ﮵ى متحف لوما﮲ٮيس ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا ، المتحف المصري الحد﮵ٮث
، متحف ال﮲ڡن الحد﮵ٮث ﮲ڡ﮵ى عمان و متحف الشو﮲ٮة ٮ﮳اإلسكندرٮ﮵ة، و د﮲حلت لوحاٮ﮴ه الزٮ﮵تٮ﮵ة
متحف اللو﮲ڡر ٮ﮳ٮ﮳ار﮵ٮس لتمثل ال﮳حناح المصري ٮ﮳دعوة من ﮳حمعٮ﮵ة محيب ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة

ٮ﮳ٮ﮳ار﮵ٮس، و حصلت لوحته " و﮳حه من مصر " عيل المٮ﮵دالٮ﮵ة ال﮲ڡضٮ﮵ة، و وضع إسمه ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡاعة
كٮ﮳ار المشاهٮ﮵ر مع ﮳حان كوكتو و أذ﮲ٮا ﮲ڡوروادي.

وكرسام اكرٮ﮵كتٮ﮵ر، حصل عيل ﮳حأٮزة من ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى إٮ﮵طالٮ﮵ا للاكرٮ﮵كتٮ﮵ر، و ﮳حأٮزة شر﮲ڡٮ﮵ة للرسم
الهزل﮵ى العرٮ﮵﮳ى ٮ﮳دمشق. و حصل كذلك عيل ﮳حأٮزة ﮴ڡٮ﮵متها 12 الف دوالر و مٮ﮵دالٮ﮵ة ذهٮ﮳ٮ﮵ة

من أسٮ﮳ا﮲ٮٮ﮵ا عن ش﮲حصٮ﮵ة " الرٔٮ﮵ٮس ﮲ڡرا﮲ٮكو".

وٮ﮳دال من أن ٮ﮴كرمه الدولة، ممثلة ﮲ڡ﮵ى وزارة الث﮴ڡا﮲ڡة، ٮ﮳ا﮴ڡامة متحف ٮ﮵ضم أعماله إحترامًا
ل﮲ڡنه و ٮ﮴ارٮ﮵﮲حه، أ﮴ڡام ٮ﮳ه﮳حوري متح﮲ڡا  ألعماله عيل ﮲ٮ﮲ڡ﮴ڡته ال﮲حاصة و ٮ﮵لٮ﮵ق ٮ﮳تارٮ﮵﮲حه ال﮲ڡين
ٮ﮳شارع 26 ٮ﮵ولٮ﮵و ٮ﮳وسط ال﮴ڡاهرة لٮ﮵﮴ڡدمه هدٮ﮵ة للدولة، آمًال أن ٮ﮵وضع هذا المتحف الذي
أ﮲ٮشأه وهو ﮲ڡ﮵ى الثامنة والثما﮲ٮون من عمره عيل ﮲حرٮ﮵طة المتاحف لٮ﮵زوره عشاق ال﮲ڡن

التشك﮵ٮيل ﮲ڡ﮵ى أ﮲ٮحاء العالم.

وٮ﮵شاهدون أعماله عن ﮴ڡرب، و كذا طالب ال﮲ڡنون و الهواة لإلست﮲ڡادة و التعلم، ﮲ڡهو ﮴ٮ﮳حسٮ﮵د
لروح و ٮ﮳ٮ﮵ئة و و﮳حوه مصر و رصد لرحالٮ﮴ه و إ﮲ٮطٮ﮳اعاٮ﮴ه و ٮ﮴وٮ﮶ٮ﮵ق لشمس العالم و ﮴ڡمر ﮲عرٮ﮳ه.

ٮ﮵ع﮵ٮش ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري ستة أشهر ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا و الستة أشهر األ﮲حٮ﮵رة من السنة ﮲ڡ﮵ى مصر
المولع ٮ﮳ها.
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منزله ومرسمه ﮲ڡ﮵ى أحد شوارع ح﮵ى  معروف ٮ﮳﮳حوار "سٮ﮵نما أودٮ﮵ون" ، الذي  ٮ﮵تمٮ﮵ز ٮ﮳م﮴ڡاهٮ﮵ه
الشعٮ﮳ٮ﮵ة، ٮ﮵﮳حالس- هو الذي ﮴ٮم ﮴ٮصنٮ﮵﮲ڡه واحدا من أهم ١٧ رسام اكرٮ﮵اكٮ﮴وري عيل مستوى
العالم- الصناٮ﮵عٮ﮵ة، و السٮ﮳اكٮ﮵ن، و أصحاب الورش!  ﮲ڡ﮵ى الم﮴ڡهى المحاذي لمرسمه، ٮ﮵شرب
الشاي و ٮ﮵د﮲حن  األر﮳حٮ﮵لة ، و ٮ﮵رسم مئات اإلسكتشات اليت تتحول الى لوحات  ﮲ڡ﮵ى مرسمه.

و﮴ڡد أهدى  الم﮴ڡهى لوحتٮ﮵ن زٮ﮵تٮ﮵تٮ﮵ن، إحداها ٮ﮳ورٮ﮴رٮ﮵ه ألم كلثوم، ٮ﮵تٮ﮳اهى ٮ﮳هما المعلم
صاحب الم﮴ڡهى الشعيب. ٮ﮵ضحك ٮ﮳ه﮳حوري من أعما﮴ڡه و هو ٮ﮵﮴ڡول: ٮ﮳هاٮ﮴ٮ﮵ن اللوحتٮ﮵ن ﮲عٮ﮵روا

 إسم الم﮴ڡهى إلى “م﮴ڡهى الٮ﮳ه﮳حوري”.

ما ٮ﮳رح ٮ﮴ارٮ﮵خ ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور ٮ﮵تأر﮳حح عىل ذكر ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري، ﮲ڡمن عنده اكن الٮ﮳دء
ال﮲حالص ل﮲ڡن إٮ﮳ن الٮ﮳لد، وط﮲ڡق أٮ﮶ره و ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ره ٮ﮵نت﮴ڡالن من رٮ﮵شة الى رٮ﮵شة، حىت أصٮ﮳ح

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور المصري رأٮًدا  و متمٮ﮵زًا ، ٮ﮵عب من أ﮳حواء الحرٮ﮵ة اليت اك﮲ٮت مصر المحروسة
ٮ﮴عتز و ٮ﮴كٮ﮳ر و تتشاوف ٮ﮳ها.

ولسوف ٮ﮵تذكر المصرٮ﮵ون، من ٮ﮳اب الو﮲ڡاء الالزم، رٮ﮵شة ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري سواء ﮲ڡ﮵ى
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور أو ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل.

ٮ﮳ه﮳حت عثمان ، أو ٮ﮳ها﮳حٮ﮵﮳حو ﮴ٮحٮ﮳ٮ﮳ا، إٮ﮳ن ح﮵ى ٮ﮳والق الشعيب، الذي إشتهر ٮ﮳ال﮲ڡتو﮲ٮة وال﮲ڡتوات
أصحاب الروح الطٮ﮵ٮ﮳ة والمروءة و الشهامة، التوا﮴ڡٮ﮵ن لمساعدة الضع﮲ڡاء و الٮ﮳سطاء
الم﮲علوٮ﮳ٮ﮵ن عيل أمرهم ﮲ڡ﮵ى ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵نٮ﮵ات ال﮴ڡرن المايض ، ص﮲ڡات أهل هذا الح﮵ى م﮴ڡرو﮲ٮة
ٮ﮳ص﮲ڡات وسمات أوالد الٮ﮳لد ال﮳حدعان ، أطلق علٮ﮵ه ح﮵ى اإلعالم والصحا﮲ڡة منذ أسس

"محمد عيل" أول مطٮ﮳عة صدرت عنها صحٮ﮵﮲ڡة الو﮴ڡأٮع المصرٮ﮵ة، و ٮ﮳عدها ذهب مصط﮲ڡ﮵ى
و عيل أمٮ﮵ن ال﮵ى عشش التر﮳حمان، الماكن الر﮲ح﮵ٮص و ٮ﮵سكنه الٮ﮳سطاء ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳والق، لٮ﮵نشأ دار
أ﮲حٮ﮳ار الٮ﮵وم و ٮ﮳عدها ﮲ٮ﮴ڡل "محمد حسنٮ﮵ن هٮ﮵كل" م﮴ڡر األهرام من شارع م﮲طلوم إل﮵ى ح﮵ى

ٮ﮳والق أٮ﮳و العال، وإ﮲ٮطلق التلٮ﮵﮲ڡزٮ﮵ون من مٮ﮳ىن ماسٮ﮳ٮ﮵رو ﮲ڡ﮵ى الح﮵ى ﮲ٮ﮲ڡسه.

واكن من معالم ح﮵ى ٮ﮳والق سٮ﮵نما “كورسال”، اليت ٮ﮴ملكها أول شركة لصاالت عرض األ﮲ڡالم
السٮ﮵نمأٮٮ﮵ة اك﮲ٮت أسستها عأٮلة إ﮵ٮيل و مصٮ﮵ري اإلٮ﮵طالٮ﮵ة سنة ١٩١١.

أهل الح﮵ى ﮲عٮ﮵روا إسم السٮ﮵نما من “كورسال” إلى “عيل ٮ﮳اٮ﮳ا”، ألن مدا﮲حلها و دهالٮ﮵زها
أشٮ﮳ه ٮ﮳م﮲عارة "عيل ٮ﮳اٮ﮳ًا" كما وص﮲ڡتها الحاكٮ﮵ة التراٮ﮶ٮ﮵ة.

﮲ڡ﮵ى هذه األ﮳حواء ﮲ٮشأ ٮ﮳ه﮳حت عثمان. ﮲ڡ﮵ى “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر” اكن ٮ﮵حلو ل﮵ى، كل أسٮ﮳وع، إنت﮲طار
ٮ﮳ه﮳حت عثمان، ﮲ڡٮ﮵طل عيل ٮ﮳اٮ﮳تسامته اليت تنٮ﮵ر مالمح و﮳حهه المتناس﮴ڡة لٮ﮵سلمين رسوماٮ﮴ه.
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 لم ٮ﮵كن اكرٮ﮵اكٮ﮴ور ٮ﮳ه﮳حت عثمان م﮳حا﮲ٮٮ﮵ا، سطحٮ﮵ا، ٮ﮵ستدر االٮ﮳تسامة المت﮲حاٮ﮳ثة معتمدا عىل
الشكل و ٮ﮵﮲ع﮲ڡل المعىن والم﮲عزى، إ﮲ٮما اكن ٮ﮵حمل ﮴ڡضٮ﮵ة ٮ﮴عكس حال الم﮳حتمع. 

لك﮵ى ﮲ٮرى ﮴ڡٮ﮳حنا، وأدران م﮳حتمعنا، و﮴ٮ﮲حل﮲ڡنا ال﮲ڡاضح. Medusa ﮲ڡل﮴ڡد سلط “ٮ﮳ها﮳حٮ﮵﮳حو” علٮ﮵نا
مرآة “مٮ﮵دوسا" إستهواه النحت، ﮲ڡدرسه ﮲ڡ﮵ى “كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة “، و ﮴ٮ﮲حرج منها سنة
١٩٥٢. مال إلى التدر﮵ٮس ردًحا  من الزمن. أٮ﮶ار إنتٮ﮳اه إحسان عٮ﮳دال﮴ڡدوس، ﮲ڡضمه الى “روز
الٮ﮵وسف“، ﮲ڡطّلق ٮ﮳ه﮳حت النحت، و حمل الرٮ﮵شة ٮ﮳دال من اإلزمٮ﮵ل، وو﮳حد ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮵شكل مع

"﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري"  و" صالح ﮳حاهٮ﮵ن" ، المدرسة الحدٮ﮵ثة ل﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ور.

 ﮲ڡ﮵ى “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر" أطلق ﮲ٮ﮴ڡمته وإحت﮳حا﮳حه، و﮳حرأٮ﮴ه اك﮲ٮت ٮ﮴﮲ڡضح المسأٮل السٮ﮵اسٮ﮵ة
المنح﮳حٮ﮳ة عن الناس ﮲ڡ﮵ى رسوماٮ﮴ه المعٮ﮳رة، المٮ﮳هرة للعٮ﮵ن و الع﮴ڡل، األمر الذي اكن ٮ﮵﮴ڡض

مضا﮳حع السلطة… ﮲حصوصا عندما دارت رٮ﮵شته عىل معاهدة الصلح المصرٮ﮵ة -
االسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة، ﮲ڡراح ٮ﮵عنف ٮ﮳س﮲حرٮ﮵ته الالذعة، وٮ﮵حتج… ﮲ڡما عاد أ﮲ٮور السادات ٮ﮵تحمل رٮ﮵شة
ٮ﮳ه﮳حت عثمان، اليت اك﮲ٮت ماضٮ﮵ة مثل ش﮲ڡرة الس﮵ٮف ٮ﮵لز ٮ﮳ها لز الرمح… ﮲ڡاكن ﮴ڡرار ﮲ٮ﮲ڡٮ﮵ه الى
الكو﮵ٮت، ولم ٮ﮵عد إلى مصر، اليت حملها ﮲ڡ﮵ى ح﮴ڡأٮب الس﮲ڡر المر﮲عم علٮ﮵ه، إال ٮ﮳عد حادث

المنصة ٮ﮲﮳ڡترة و﮳حٮ﮵زة.                           

ومن “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر” إلى ”األهال﮵ى” و”المصور” و”حواء”، ٮ﮴مدد ﮲ڡن ٮ﮳ه﮳حت عثمان و إنتشر
إسمه ملء األ﮲ڡواه وال﮴ڡلوب.      

إنتصب ٮ﮳ه﮳حت عثمان، حامًال رٮ﮵شته ﮲ڡ﮵ى و﮳حه الدٮ﮵كتاٮ﮴ورٮ﮵ة اليت اكن ٮ﮵عتٮ﮳رها المسٮ﮳ب األول
و األهم إل﮲ٮكساراتنا وهزأٮمنا.  

﮲ڡ﮵ى م﮳حموعة رسوماٮ﮴ه اليت ﮳حمعها ٮ﮳ٮ﮵ن د﮲ڡيت كتاب " ٮ﮳ها﮳حاٮ﮴وس "، ٮ﮵﮲حتصر ﮲ڡ﮵ى ش﮲حصه كل
حاكم ﮲طالم ، و كل متحكم مت﮳حٮ﮳ر ، كل محتكر و مست﮲عل ، كل متا﮳حر ﮲ڡ﮵ى الدٮ﮵ن ، كل

مست﮲ڡٮ﮵د من التعصب الد﮵ٮين الم﮴ڡ﮵ٮت ، كل ﮳حأٮر و﮲طالم و آكل مال ال﮲عالٮ﮳ة ...و ٮ﮳كالم آ﮲حر ،
﮲ڡأن " ٮ﮳ها﮳حاٮ﮴وس " هو الت﮲حلف و المحسوٮ﮳ٮ﮵ة و الع﮳حز و ال﮴ڡهر و ال﮳حهل.  

 ﮲ڡ﮵ى سنة ١٩٩٣، و كأ﮲ٮه أصٮ﮳ح ٮ﮵أٮًسا من من إصالح " الكٮ﮳ار"،  ٮ﮴و﮳حه إل﮵ى " الص﮲عار "،
 ﮲ڡا﮲ٮصرف إل﮵ى الرسم ﮲ڡ﮵ى م﮳حالت " سمٮ﮵ر " ،" مٮ﮵ك﮵ى " ، " ما﮳حد " ، " العرٮ﮵﮳ى الص﮲عٮ﮵ر " ...
كما طرز عدداً من كتب "حواد﮵ٮت " األط﮲ڡال ، وأحدها " كنت حماراً " ﮲ٮال علٮ﮵ه "﮳حأٮزة
سوزان مٮ﮳ارك". و﮴ڡتها كنت عضواً ﮲ڡ﮵ى ل﮳حنة ﮴ٮحكٮ﮵م هذه المساٮ﮴﮳ڡة مع عدد من أساٮ﮴ذة



10/1/20, 12'43 PM!”ٮ﮳واٮ﮳ة روز الٮ﮵وسف | مودي حكٮ﮵م ٮ﮵كتب: “ٮ﮳ه﮳حر” و“ٮ﮳ها﮳حٮ﮳﮵حو

Page 10 of 13https://www.rosaelyoussef.com/753466/مودي-حكٮ﮵م-ٮ﮵كتب%C2%A0ٮ﮳ه﮳حر-وٮ﮳ها﮳حٮ﮳﮵حو

ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة و ﮲حٮ﮳راء الكتاٮ﮳ة لألط﮲ڡال ، أٮ﮳هر﮲ٮا الكتاب ٮ﮲﮳ڡكرٮ﮴ه و رسومه ، و لم ٮ﮵حتاج منا
﮳حهداً ﮲ڡ﮵ى ا﮴ٮ﮲حاذ  ﮴ڡرار إ﮲حتٮ﮵اره كأ﮲ڡضل كتاب لألط﮲ڡال عام 2000.

حمادة ٮ﮳در، ﮲ڡنا﮲ٮة الدمى المتحركة (العرأٮس)، اك﮲ٮت حب ٮ﮳ه﮳حت عثمان و د﮲ٮٮ﮵اه كلها. اكن
ٮ﮵﮴ڡول أ﮲ٮه علمها كنحات ك﮵ٮف ﮴ٮصنع دمٮ﮵تها، و علمته ه﮵ى ك﮵ٮف ٮ﮵لون رسوماٮ﮴ه.

لم ٮ﮵طق ﮲ڡرا﮴ڡها و ٮ﮴و﮲ڡ﮵ى ٮ﮳عد أشهر من و﮲ڡاٮ﮴ها.
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وٮ﮵﮴ڡف سطر الحد﮵ٮث عن “ ٮ﮳ها﮳حٮ﮵﮳حو” ها هنا، و أٮ﮴ركه ٮ﮵روي  ٮ﮳ن﮲ڡسه ﮴ڡصة زوا﮳حه من حمادة
ٮ﮳در اليت ﮴ٮحك﮵ى  الروح األسرٮ﮵ة لصحا﮲ڡيي ورسام﮵ى الزمن الذي اكن..: 
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الحمد هلل عيل ال﮲ڡ﮴ڡر و ال﮳حدعنة".. اكن هذا شعار﮲ٮا عندما ﮴ڡرر﮲ٮا أ﮲ٮا و شرٮ﮵كة حٮ﮵اٮ﮴﮵ى الزواج.

أما ال﮲ڡ﮴ڡر ﮲ڡاكن ٮ﮳ال﮲ڡعل هكذا.. ﮲ڡأ﮲ٮا ﮲ڡ﮵ى ذلك الو﮴ڡت كنت أعمل رساما ﮲ڡ﮵ى م﮳حليت "روز
الٮ﮵وسف" و "صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر"، واك﮲ٮت مرٮ﮴ٮ﮳اتنا متواضعة ٮ﮳النسٮ﮳ة لن﮲طرائنا ﮲ڡ﮵ى ال﮳حرأٮد و

الم﮳حالت األ﮲حرى، و ذلك ألن أمنا السٮ﮵دة ال﮳حلٮ﮵لة "﮲ڡاطمة الٮ﮵وسف" صاحٮ﮳ة ال﮳حرٮ﮵دة ﮲ڡ﮵ى
ذلك الو﮴ڡت، اك﮲ٮت ٮ﮴ري أن كثرة المال م﮲ڡسدة لنا.   

واكن إٮ﮳نها األستاذ العزٮ﮵ز الراحل إحسان عٮ﮳دال﮴ڡدوس الذي اكن ٮ﮵ماٮ﮶لنا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴واضع المر﮴ٮب،
ٮ﮵حاول أن ٮ﮵﮴ڡنع ﮲ٮ﮲ڡسه وٮ﮵﮴ڡنعنا معه ٮ﮳أننا ﮲ٮحّصل ﮲ڡ﮵ى هذه الدار العرٮ﮵﮴ڡة ﮲ڡ﮵ى النضال، من

الشهرة و الم﮳حد عيل أضعاف ما ٮ﮵ناله زمالؤ﮲ٮا ﮲ڡ﮵ى المؤسسات األ﮲حرى، و أ﮲ٮه “ل﮵ٮس ٮ﮳ال﮲حٮ﮳ز
وحده ٮ﮵حٮ﮵ا اال﮲ٮسان”.  و كنا ﮲ٮ﮴ڡتنع…  هذا عن ال﮲ڡ﮴ڡر.

أما ال﮳حدعنة، ﮲ڡاكن ﮴ڡرار﮲ٮا أ﮲ٮا وٮ﮳در، وهو إسمها و وص﮲ڡها اٮ﮵ضًا أن نتزوج عىل الر﮲عم من عدم
و﮳حود ﮲ڡأٮض من المال لتن﮲ڡٮ﮵ذ هذا ال﮴ڡرار، ولكن ٮ﮳اإلصرار، و ٮ﮳مٮ﮳اركة من حولنا من األهل و

األصد﮴ڡاء، ﮴ٮم لنا ما أرد﮲ٮاه ٮ﮳ٮ﮳ساطة وٮ﮵سر..

 ﮲ڡاألعزاء إحسان عٮ﮳د ال﮴ڡدوس وأحمد ٮ﮳هاء الدٮ﮵ن ٮ﮴ك﮲ڡال ٮ﮳أ﮳حر مو﮶ٮق ع﮴ڡد الزواج" المأذون"،
و الدٮ﮳ل الذهٮ﮳ٮ﮵ة "محاٮ﮳س ال﮲حطٮ﮳ة"،  والمهر أٮ﮵ضًا الذي اكن ﮲حمسة و عشرٮ﮵ن ﮴ڡرشًا.  حىت
صورة الز﮲ڡاف، ٮ﮴ك﮲ڡل ٮ﮳رسمها ال﮲ڡنان المٮ﮳دع الصدٮ﮵ق ر﮳حأٮ﮵ى و﮲ٮ﮵ٮس، ٮ﮳أسلوٮ﮳ه الاكرٮ﮵اكٮ﮴وري
العٮ﮴﮳ڡري.  أما الش﮴ڡة، ﮲ڡعىل الر﮲عم من ٮ﮴وا﮲ڡر المعروض منها لإلٮ﮵﮳حار ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لك األٮ﮵ام، ﮲ڡ﮴ڡد

إ﮲حتر﮲ٮا ش﮴ڡة ﮴ڡرٮ﮵ٮ﮳ة من ماكن عميل، ألن ٮ﮳در لم ٮ﮴كن ﮴ڡد إشت﮲علت ٮ﮳عد. 

والش﮴ڡة ٮ﮳سٮ﮵طة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴كوٮ﮵نها: ﮲عر﮲ڡة للنوم، و صالة للمعٮ﮵شة و إست﮴ڡٮ﮳ال األحٮ﮳اء من أصد﮴ڡائنا
الذٮ﮵ن هٮ﮳وا لمساعدتنا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴أٮ﮶﮵ٮث هذا الٮ﮵﮳ٮت الص﮲عٮ﮵ر.

وألن الصدٮ﮵ق ال﮲ڡنان المٮ﮳دع "عٮ﮳د ال﮲عين أٮ﮳و العٮ﮵نٮ﮵ن" اكن له ٮ﮳اب ﮲ڡ﮵ى م﮳حلة “صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر
﮴ٮحت عنوان “﮲ٮصف حٮ﮵ا﮴ٮك ﮲ڡ﮵ى المنزل” ، ٮ﮵عرض لل﮴ڡراء ﮲ڡٮ﮵ه أٮ﮶اٮ﮶ًا من ﮴ٮصمٮ﮵مه ٮ﮵﮳حمع ﮲ڡٮ﮵ه
ٮ﮳ٮ﮵ن األصالة و المعاصرة، ور﮲حص أسعاره اٮ﮵ضا، ﮲ڡ﮴ڡد إ﮲حتر﮲ٮا ما  ﮲ٮحتا﮳حه منه و ﮲ٮ﮲ڡذ﮲ٮا ٮ﮳عضه

– ٮ﮳الت﮴ڡسٮ﮵ط المرٮ﮵ح طٮ﮳عًا –  و الٮ﮳اڡ﮴﮵ى اكن هدٮ﮵ة من األحٮ﮳ة األصد﮴ڡاء.

وأذكر أننا – ٮ﮳در و أ﮲ٮا – ﮲طللنا أساٮ﮳ٮ﮵ع ﮲ٮست﮲حدم صحنًا واحداً نتٮ﮳ادله لألكل وملع﮴ڡة و شوكة
و سكٮ﮵نا، حيت أحضر لنا صالح ﮳حاهٮ﮵ن طا﮴ڡم الصحون و المالعق.

أما ﮳حمال اكمل، ﮲ڡ﮴ڡد أضاف إٮ﮳داعا آ﮲حر لإلٮ﮳داع الذي زٮ﮵ن حوأٮطنا، هو م﮲ڡرش ﮳حمٮ﮵ل
للطاولة ﮲ٮ﮲ڡرش علٮ﮵ه ورق ال﮳حرأٮد أثناء الطعام. و ٮ﮳ذلك أصٮ﮳حت الطاولة ﮴ٮست﮲حدم لألكل
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كس﮲ڡرة و للرسم كمكتب ل﮵ى و لٮ﮳در، و كحامل لماكٮ﮵نة ال﮲حٮ﮵اطة تن﮲ڡذ علٮ﮵ه ٮ﮳در ما صممته
من عرأٮس. و ال زال هذا الم﮲ڡرش محا﮲ڡ﮲طا عيل رو﮲ٮ﮴ڡه ٮ﮵﮲عط﮵ى الطاولة ﮲ٮ﮲ڡسها حيت اآلن).

ورٮ﮳ما اكن أحىل ما ﮴ڡٮ﮵ل ﮲ڡ﮵ى “ٮ﮳ها﮳حٮ﮵﮳حو”، ما كتٮ﮳ه طالل سلمان، ﮲ٮاشر و رٔٮ﮵ٮس ﮴ٮحرٮ﮵ر
“الس﮲ڡٮ﮵ر” المحت﮳حٮ﮳ة، ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵مه لكتاب “دٮ﮵وان ٮ﮳ها﮳حٮ﮵﮳حو”:

“﮲طل ٮ﮵طعم الورق و الرٮ﮵شة و الحٮ﮳ر ﮲ٮور عٮ﮵نٮ﮵ه ، و وهج أ﮲ڡاكره ، و د﮲ڡق حٮ﮳ه للناس ، مت﮲حذًا
﮲عالٮً﮳ا شكل التحر﮵ٮض، لعلهم ٮ﮵تنٮ﮳هون ، لعلهم ٮ﮵مسكون زمام أمورهم ٮ﮳اٮ﮵دٮ﮵هم “.


