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﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة مصرٮ﮵ة | حنان
ع﮴ڡٮ﮵ل | صحٮ﮵﮲ڡة العرب

ال﮴ڡاهرة ـ ٮ﮴لك الصراحة، أو ر﮳ٮما الم﮳ٮال﮲عة ﮲ڡ﮵ى أعماله ورسوماٮ﮴ه س﮳ٮ﮳ٮت له الكثٮ﮵ر من
المتاعب عىل مدار حٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة، ﮲ڡهو را﮲ڡض دوًما ألّي ٮ﮴علٮ﮵مات ٮ﮵ملٮ﮵ها علٮ﮵ه اآل﮲حرون
﮳ٮشأن ﮲ڡنه. كتب عنه أحد الن﮴ڡاد أ﮲ٮه ٮ﮵سعى إلى إٮ﮴﮵ڡاظ الناس ٮ﮳الصدمة الكهرٮ﮳أٮٮ﮵ة، ك﮵ى
ٮ﮵دركوا عىل أّي “﮲حطوط ا﮲ٮهدام” أ﮴ڡاموا ﮳ٮناهم ال﮲ڡكرٮ﮵ة. الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر عند ال﮳ٮه﮳حوري رأي

رادٮ﮵اكل﮵ى ال آلة ﮴ٮصوٮ﮵ر.

ذلك ال﮲ڡنان المتش﮳ٮع ٮ﮳ال﮲ڡن حىت الثمالة، ال ٮ﮵مّل لح﮲طة من الت﮲ڡرس ﮲ڡ﮵ى مالمح الو﮳حوه
ورسمها. من مالمح و﮳حهه ومن م﮲طهره العام ٮ﮲﮵حرج ﮳ٮتصورات عدة عن الش﮲حص الذي
ٮ﮵حاوره. الكثٮ﮵ر منها ﮴ڡد ال ٮ﮵كون صحٮً﮵حا، لكنه ٮ﮵ع﮳ٮّر عن ش﮲عف ﮲ڡنان ٮ﮵متهن رسم أدق

ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل الو﮳حه وٮ﮴لمس أ﮳ٮرز مالمح الروح.

وال﮳ٮه﮳حوري، ﮲ڡنان ﮴ٮشكٮ﮵يل ورسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر مصري ٮ﮳ارز، ولد ﮲ڡ﮵ى إحدى محا﮲ڡ﮲طات ال﮳حنوب
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المصري عام 1932، درس ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡاهرة لٮ﮵حترف ﮳ٮعدها رسم الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر؛
عمل ﮲ڡ﮵ى م﮳حليت “روز الٮ﮵وسف” و”ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر” منذ عام 1953 حىت عام 1975.

﮲ڡ﮵ى العام 1975 سا﮲ڡر إلى ٮ﮳ارٮ﮵س، اليت ٮ﮵صف ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة حٮ﮵اٮ﮴ه ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮳أ﮲ٮها “والدة ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة”، وكتب
عنها ﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮٮ﮵ه “﮳ٮه﮳حر ﮲ڡ﮵ى المه﮳حر” و”﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري من ﮳ٮه﮳حورة إلى ٮ﮳ارٮ﮵س″, هناك
درس ﮲ڡ﮵ى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮴ڡسم التصوٮ﮵ر، ولم ٮ﮴ل﮳ٮث ان ﮲ٮض﮳حت موه﮳ٮته ال﮲ڡنٮ﮵ة

واكتس﮳ٮت أ﮳ٮعاًدا أ﮲حرى.

﮳ٮعٮً﮵دا عن الرسم، كتب ال﮳ٮه﮳حوري عدًدا من الرواٮ﮵ات “ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ة األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة” وه﮵ى أعمال ال ٮ﮵مكن
ال﮲ڡصل ﮳ٮٮ﮵نها و﮳ٮٮ﮵ن سٮ﮵رٮ﮴ه ﮳ٮشكل ﮴ڡاطع. و﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮه “﮳ٮه﮳حر ﮲ڡ﮵ى المه﮳حر” ٮ﮵عترف ال﮳ٮه﮳حوري

ٮ﮳أن ﮳حّل ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡته اكتس﮳ٮها من م﮳حالساٮ﮴ه وصح﮳ٮته ألهل الكلمة من الصحا﮲ڡة إلى األدب.
المث﮴ڡ﮲ڡون هم من هداه إلى المعر﮲ڡة. ٮ﮴﮵ڡول عنه إ﮲ٮهم ال ٮ﮵عر﮲ڡون ﮴ڡراءة أّي لوحة وٮ﮲﮵حطئون

عشرات األ﮲حطاء أثناء ال﮴ڡراءة، ر﮲عم ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡتهم الل﮲عوٮ﮵ة.

عر﮲ڡت رحلة ال﮳ٮه﮳حوري ال﮲ڡنٮ﮵ة العدٮ﮵د من المراحل من الدراسة األاكدٮ﮵مٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡاهرة،
حٮ﮵ث ركز اهتمامه ال﮲ڡين ﮲ڡ﮵ى مرحلة الس﮳ٮعٮ﮵نات عىل ال﮲ڡنون ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة وال﮴ڡ﮳ٮطٮ﮵ة اليت ٮ﮴مثل
العودة إلى ال﮳حذور ال﮴ڡدٮ﮵مة. و﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س ا﮲ٮصّب اهتمامه عىل ﮲ڡن النحت وال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه، ٮ﮶م
﮳ٮعد ذلك اهتم ﮳ٮدراسة أعمال أساطٮ﮵ن ال﮲ڡن أمثال رام﮳ٮرا﮲ٮت وماٮ﮵كل أ﮲ٮ﮳حلو و﮳حو﮳حان

ا لرؤٮ﮵ته ال﮲حاصة. وما﮲ٮٮ﮵ه، لٮ﮵عٮ﮵د رسم الكثٮ﮵ر من األعمال العالمٮ﮵ة و﮲ڡڡ﮴ً

ال﮳حالس ﮲ڡ﮵ى حضرة “ال﮳ٮه﮳حوري” أش﮳ٮه ﮳ٮزورق ٮ﮳﮵ٮحر ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮهر مضطرب ٮ﮵أمل ﮲ڡ﮵ى اإللمام
﮳ٮمعالم ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ﮲عنٮ﮵ة ذات مستوٮ﮵ات وأزمنة وعالمات، إ﮲ٮه أش﮳ٮه ٮ﮳لوحة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة مع﮴ڡدة ﮲ڡٮ﮵ها
الكثٮ﮵ر من الت﮲ڡاصٮ﮵ل اليت ﮴ٮض﮲ڡ﮵ى ﮲عموًضا عىل معناها. ﮲عموض ﮲ٮحاول ﮲ڡ﮵ى ﮳حلسة ﮲ڡ﮵ى هذا

الحوار أن نتمس ﮳ٮعضه لعل الحدٮ﮵ث ٮ﮲﮵ڡك شٮ﮵ئا من طالسمه.

مساحات الش﮳حن مهمة ﮳حدا لدى ال﮲ڡنان؛ من المهم أن ٮ﮲﮵طهر ﮳ٮعض الش﮳حن ﮲ڡ﮵ى العمل
ال﮲ڡين، عندما أرسم ش﮲حصٮ﮵ة ما أضعها ﮲ڡ﮵ى ﮲حٮ﮵ال﮵ى وتتردد ﮳ٮشكل ما ﮲ڡ﮵ى دا﮲حيل لت﮲طهر
﮲ڡ﮵ى اللوحة ﮳ٮشكل م﮲حتلف أكثر عم﮴ڡا و﮴ٮطورا، أ﮲ٮا أمٮ﮵ل للتهرٮ﮵ج منذ الط﮲ڡولة لكن مع

ذلك ٮ﮴كو﮲ٮت عندي مساحات من الش﮳حن

ٮ﮵تحدث ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري عن آرأٮه ﮳ٮإزاء العدٮ﮵د من ال﮴ڡضاٮ﮵ا ال﮳حدلٮ﮵ة المتعل﮴ڡة ٮ﮳التشكٮ﮵ل
﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت الراهن، كما ٮ﮵تطّرق إلى الحدٮ﮵ث عن أ﮳ٮرز محطاٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة سواء عىل صعٮ﮵د رسم

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أو عن م﮲عامرٮ﮴ه الم﮲ڡتوح مع ﮲ڡن اللوحة التشكٮ﮵لٮ﮵ة.
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◄ ال﮳حدٮ﮵د: إلى أّي مدى تت﮲ڡق مع ﮴ڡول ﮳ٮٮ﮵اكسو ٮ﮳أن “الرسم طرٮ﮴﮵ڡة أ﮲حرى لكتا﮳ٮة
المذكرات”، وما ه﮵ى أ﮳ٮرز األعمال اليت ﮴ٮ﮲طهر ﮲ڡٮ﮵ها هوامش من مذكرا﮴ٮك؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: أٮ﮴﮲ڡق ٮ﮴ماًما مع هذا ال﮴ڡول، ٮ﮳الط﮳ٮع المذكرات مو﮳حودة ﮲ڡ﮵ى اللوحات
التشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر، ﮲ڡأ﮲ٮا أعت﮳ٮر ﮳ٮٮ﮵اكسو من أ﮴ڡرب ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ٮ﮳النس﮳ٮة إلى﮵ّ، ل﮴ڡد أ﮲حذ ﮳حزءا
من حٮ﮵اٮ﮴ه ووضعه كأٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة زمنٮ﮵ة مو﮳حودة ﮲ڡ﮵ى التارٮ﮵خ، ٮ﮴لك األٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة اليت طا﮲ڡت ﮳ٮالدا عدة
﮳حعلت منه واحًدا من أ﮳ٮرز األعالم ال﮲ڡنٮ﮵ة؛ ﮲ڡال﮲ڡنان مرٮ﮴﮳ٮط ﮳ٮن﮲ڡسه مع الزمن والن﮲طرٮ﮵ات،
و﮳ٮٮ﮵اكسو اكتشف أن ﮲ٮ﮲طرٮ﮵اٮ﮴ه ك﮲ڡٮ﮵لة ٮ﮳أن ٮ﮴عرض رحلته الصع﮳ٮة مع ال﮳ٮ﮴ڡاء وال﮲حلود، ﮲طل

متو﮳حًسا عىل المستوى الش﮲حيص من المايض ومرٮ﮴﮳ٮطا ٮ﮳الوا﮴ڡع الرهٮ﮵ب من حوله والعالم
الع﮳حٮ﮵ب من النساء المحٮ﮵طات ﮳ٮه.

أعمال﮵ى ال﮲ڡنٮ﮵ة ه﮵ى ﮳حزء من مذكراٮ﮴﮵ى وأحٮ﮵ا﮲ٮا ٮ﮴كون مذكرات صد﮲ڡة أو م﮴ڡصودة وأحٮ﮵ا﮲ٮا
ٮ﮴أٮهة، المهم هو اإلمساك ﮳ٮزمام المو﮴ڡف والتع﮳ٮٮ﮵ر عّما أٮ﮴أٮ﮶ر ﮳ٮه، ومن الممكن ٮ﮴رك مهمة

﮴ٮحدٮ﮵د األعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة األ﮴ڡرب لسٮ﮵رٮ﮴﮵ى للمتل﮴ڡ﮵ى، الذي سٮ﮵شاهد أعمال﮵ى وٮ﮵تعّرف علٮ﮵ها من
ٮ﮴ل﮴ڡاء ﮲ٮ﮲ڡسه.

أ﮲ٮا مش﮲عول ﮳حًدا ﮳ٮ﮳ٮٮ﮵اكسو، ﮲ڡهو ٮ﮲﮵ڡرض و﮳حوده عّيل، وأشعر ﮳ٮه مو﮳حودا ﮲ڡ﮵ى كل لوحة، هو
ا ألشٮ﮵اء كثٮ﮵رة؛ ﮲ڡعندما سا﮲ڡرت إلى رسم العدٮ﮵د من اللوحات، وٮ﮲﮵طل ﮳ٮٮ﮵اكسو مكتشڡ﮲ً
﮳ٮرشلو﮲ٮة ﮳ٮحثت عن مرسمه أل﮳ٮحث عن أعماله وا﮴ڡترب منه أكثر، ﮲ڡعر﮲ڡت العدٮ﮵د من
المعلومات عن مرسمه وأعماله، وحٮ﮵اٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى ذلك المرسم الذي شهد شهرٮ﮴ه و﮲ٮ﮳حاحاٮ﮴ه

ومعا﮲ٮاٮ﮴ه حىت وصل إلى ما هو علٮ﮵ه.

﮲ڡ﮵ى و﮴ڡت من األو﮴ڡات، ﮲حضت ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة رسم الم﮴ڡر﮳ٮٮ﮵ن مّين ﮲ڡ﮵ى لوحات ٮ﮳أوضاع م﮲حتل﮲ڡة
وٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل مت﮳ٮاٮ﮵نة؛ لكن مثل هذه الت﮳حارب لم ٮ﮴ر﮴ڡين كثٮ﮵رًا؛ أي أن أ﮴ٮ﮲حذ من أحد الم﮴ڡر﮳ٮٮ﮵ن

﮴ٮ﮳حر﮳ٮة للرسم.

الموروث المصري

◄ ال﮳حدٮ﮵د: رسمت عدًدا من اللوحات اليت استمدت موضوعها من الموروث المصري، هل
ٮ﮴عت﮴ڡد ٮ﮳أن الل﮳حوء إلى التراث ﮲ڡ﮵ى اللوحات التشكٮ﮵لٮ﮵ة ٮ﮴﮲ڡرضه ضرورات ﮲ڡنٮ﮵ة أم حا﮳حة

﮴ٮ﮳حارٮ﮵ة؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: الل﮳حوء إلى التراث ضرورة ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮳الط﮳ٮع، وال ٮ﮵مكن اعت﮳ٮاره حا﮳حة ﮴ٮ﮳حارٮ﮵ة ٮ﮳أّي
حال من األحوال، ألن كل ما أرٮ﮵د رسمه ال ﮳ٮد أن أعر﮲ڡه أوًال ﮳ٮشكل ﮳حٮ﮵د وأٮ﮴عرف عىل أصوله
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و﮳حذوره، ما ٮ﮵ضطر﮲ٮ﮵ى لدراسة التارٮ﮵خ. ﮲ڡعندما رسمت لوحة محمد عيل، اكن عّيل العودة
إلى التارٮ﮵خ لمعر﮲ڡة المزٮ﮵د من الت﮲ڡاصٮ﮵ل حول هذا الر﮳حل الذي ﮲ٮ﮳حح ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮناء مصر

الحدٮ﮵ثة، وأ﮲حرج منها الكثٮ﮵ر من التحف ال﮲ڡنٮ﮵ة، ﮲ڡالر﮳حوع إلى التارٮ﮵خ والتراث ممكن أن
ٮ﮵ساهم ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡدمنا، التراث عمق التارٮ﮵خ وٮ﮵عط﮵ى عم﮴ڡا لل﮲ڡكرة والموضوع ﮲ڡ﮵ى األدب

والرسم وكل األشٮ﮵اء.

﮳ٮٮ﮵اكسو العرب

◄ال﮳حدٮ﮵د: ال﮳ٮعض ٮ﮵ن﮲طر إلى المحلٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل عىل أ﮲ٮها عأٮق دون الوصول إلى
اللح﮲طة الكو﮲ٮٮ﮵ة، هل تت﮲ڡق مع هذه الن﮲طرة وما ه﮵ى ﮴ٮ﮳حر﮳ٮتك ﮲ڡ﮵ى هذا اإلطار؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ال أعت﮴ڡد ﮳ٮصحة هذه الن﮲طرة ٮ﮳أّي شكل من األشاكل، ﮳حودة العمل ال﮲ڡين ه﮵ى
اليت ٮ﮴﮲ڡرض مو﮴ڡعها ووصولها إلى اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة و﮲ٮ﮳حاحها عىل اك﮲ڡة المستوٮ﮵ات، الن﮳حاح ﮲ڡ﮵ى

عالم ال﮳ٮه﮳حوري متأٮ﮶ر ٮ﮳التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة
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﮵ًا هو الذي سٮ﮲﮵ڡرض ماكنتها، وٮ﮳التال﮵ى الموضوع ال ٮ﮵مكن أن ٮ﮵كون عمل لوحة متاكملة ﮲ڡنٮ
ا ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮳حاح العمل ال﮲ڡين ال﮳حٮ﮵د. عأٮڡ﮴ً

حصلت عىل عدد من ال﮳حوأٮز الهامة سواء ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أو التشكٮ﮵ل، منها ال﮳حأٮزة
العالمٮ﮵ة األولى ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى روما، ﮳حأٮزة الملك ع﮳ٮدهللا الثا﮲ٮ﮵ى لإل﮳ٮداع واآلداب

وال﮲ڡنون ﮲ڡ﮵ى األردن، وال﮴ڡت أعمال﮵ى ح﮲ڡاوة ٮ﮳ال﮲عة ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من الدول، إلى حد أن لڡ﮴ّ﮳ٮت
﮳ٮ﮳ٮٮ﮵اكسو العرب.

ٮ﮴﮵ڡا يشء من المٮ﮵تا﮲ڡٮ﮵ز

◄ ال﮳حدٮ﮵د: هل ﮴ٮحّتم ﮲ڡكرة العمل التشكٮ﮵يل ﮳ٮروز أحد مكو﮲ٮات اللوحة عىل اآل﮲حر سواء
(موضوع، شكل، مادة، لون) أم أن هناك طرٮ﮴﮵ڡة واحدة للتعامل مع المكو﮲ٮات ﮲ڡ﮵ى لوحة؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: (ٮ﮵شٮ﮵ر إلى صور للوحات معل﮴ڡة عىل الحأٮط)، ﮳حمٮ﮵ل ش﮲ڡٮ﮵ق صنع ٮ﮴مثاًال
﮵ًا ﮳ٮسٮً﮵طا ﮴ٮطّل من رأسه وردة، وهنا ﮳ٮٮ﮵اكر رسم ﮲ٮ﮲ڡسه كأهم يشء ﮲ڡ﮵ى العالم، هناك ﮲حش﮳ٮٮ
أشٮ﮵اء ﮲ڡ﮵ى الحٮ﮵اة ﮴ٮ﮳حعل الش﮲حص مهًما، أعت﮴ڡد أن المهم هو تنا﮲عم المكو﮲ٮات ﮳ٮشكل

ٮ﮴﮵ڡا؛ المسألة العلمٮ﮵ة المو﮳حودة صحٮ﮵ح؛ ﮲ڡذلك هو ما ٮ﮵حّول المسألة إلى ﮲ٮوع من المٮ﮵تا﮲ڡٮ﮵ز
﮲ڡ﮵ى اللوحة أو المن﮲طور، لكن األهم أن ٮ﮵تم تناول الموضوع ﮳ٮشكل ﮳حٮ﮵د، أن ٮ﮵و﮳حد يشء

﮳حمٮ﮵ل وممتع ٮ﮵حرك المشاعر وٮ﮵حّولها إلى إ﮳ٮداع.

﮲ڡكرة الت﮳حرٮ﮵ب

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ٮ﮴﮵ڡول ال﮲ڡٮ﮵لسوف ال﮲ڡر﮲ٮيس مارك ٮ﮳لو “الت﮴ڡالٮ﮵د يشء ﮳حمٮ﮵ل ولكّن اليشء ال﮳حمٮ﮵ل
ا هو ال﮳ٮحث عن ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵د ﮳حدٮ﮵د، ومن الع﮳ٮث أن ﮲ٮعٮ﮵ش عىل وٮ﮴ٮ﮵رة واحدة”، من هذا حڡ﮴ً

المنطلق هل ٮ﮴عت﮴ڡد ٮ﮳أن الت﮳حرٮ﮵ب ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ٮ﮳ات ضرورة؟

ا، * ال﮳ٮه﮳حوري: الت﮳حرٮ﮵ب ٮ﮳الط﮳ٮع أ﮲ڡاد ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر، لكن ٮ﮳﮵حب أال ٮ﮵كون مطلڡ﮴ً
ال ﮳ٮد من ال﮳ٮحث عن األشٮ﮵اء والعناصر الوا﮴ڡعٮ﮵ة حىت ال ٮ﮴كون الت﮳حر﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى المطلق، أ﮲ٮا أهتم
ٮ﮳الش﮲حصٮ﮵ات ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر، وال﮳ٮعض ٮ﮵نزعج من ٮ﮴كرار رسم﮵ى ل﮳ٮعض الش﮲حصٮ﮵ات مثل أّم

كلثوم اليت رسمتها ﮲ڡ﮵ى أكثر من لوحة، ال ٮ﮵مكن ٮ﮳أّي حال أن ٮ﮴ُل﮲عى الش﮲حصٮ﮵ة.

هنا ﮲ڡ﮵ى هذه اللوحة (ٮ﮵شٮ﮵ر إلى لوحة من ﮴ڡماش معل﮴ڡة عىل الحأٮط)، صيب مكو﮳ح﮵ى له و﮳حه
ط﮲ڡل ﮳ٮكّل ما ٮ﮵حمله من ص﮲ڡاء و﮳ٮراءة ورضا، ٮ﮵رٮ﮴دي مال﮳ٮس ط﮲ڡل وٮ﮴﮵ڡف دون حذاء وٮ﮵مسك
ٮ﮳الشماعة المعّلق علٮ﮵ها المال﮳ٮس، ٮ﮳﮵ٮدو أ﮴ڡصر وأص﮲عر من أن ٮ﮵مسك ﮳ٮشماعة المال﮳ٮس، مع

ذلك و﮳حهه ٮ﮵وح﮵ى ٮ﮳الكثٮ﮵ر من الرضا.
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أشٮ﮵اء م﮳ٮكرة

◄ ال﮳حدٮ﮵د: حدثنا عن ﮲ٮ﮲طر﮴ٮك الش﮲حصٮ﮵ة ﮲عىل مسار ﮴ٮطور ﮴ٮ﮳حر﮳ٮتك مع ال﮲ڡن ﮳ٮدًءا من
الط﮲ڡولة والمراه﮴ڡة مروًرا ﮳ٮزمن لدراسة ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡاهرة ٮ﮶م ٮ﮳ارٮ﮵س.. ما ه﮵ى أكثر األشٮ﮵اء ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵را

﮲ڡ﮵ى ٮ﮴كوٮ﮵نك ك﮲ڡنان ولع﮳ٮت دورا ﮲ٮوستال﮳حٮ﮵ا ال ٮ﮵محى ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵ا﮴ٮك وأعمالك؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: كنت أحاول ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵د ال﮲ڡن الذي ٮ﮵ع﮳ح﮳ٮين ﮲ڡ﮵ى ط﮲ڡوليت ﮳ٮدأت الحاكٮ﮵ة هكذا،
حاولت أن أ﮳حد ماك﮲ٮًا ل﮵ى ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن، هناك أ﮲ٮاس ٮ﮵حرضو﮲ٮين عىل المعر﮲ڡة؛ ٮ﮵رٮ﮵دو﮲ٮين أن

أ﮴ٮحدث ﮲ڡ﮵ى كل يشء، وأن أعرف كل يشء، وأ﮲ٮا ال أعرف سوى ما ٮ﮵هّم األشٮ﮵اء اليت ٮ﮴مّسين.

أ﮲حدت المسألة ﮲حطوة ﮲حطوة، ﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮداٮ﮵ة كنت أستعمل األدوات اليت أمام﮵ى، أعرف
اليشء ﮳حٮً﮵دا ٮ﮶م أرسمه، ومن ﮲حالل رسمه أٮ﮴عرف علٮ﮵ه ﮳ٮشكل أعمق، لم أكن كثٮ﮵ر الكالم ﮲ڡ﮵ى

ط﮲ڡوليت لذا اكن الرسم وسٮ﮵ليت ﮲ڡ﮵ى التع﮳ٮٮ﮵ر عّما أشعر ﮳ٮه.

لم أكن ٮ﮴لمٮ﮵ذا مت﮲ڡوڡ﮴ًا عىل أّي حال، مرت ﮲ڡترة دراسيت ﮳ٮصعو﮳ٮة إلى أن أ﮲ٮهٮ﮵ت المرحلة
الثا﮲ٮوٮ﮵ة، و﮴ڡررت االلتحاق ﮳ٮكلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡاهرة، عّر﮲ڡين أ﮲ح﮵ى عىل صدٮ﮴﮵ڡه
أستاذ الح﮲ڡر كمال أمٮ﮵ن، و﮲ڡ﮵ى الكلٮ﮵ة الت﮴ڡٮ﮵ت ٮ﮳أساٮ﮴ذٮ﮴﮵ى الك﮳ٮار الذٮ﮵ن ٮ﮴علمت منهم كثٮ﮵رًا

ومنهم أحمد ص﮳ٮري، حمودة اكمل، حسٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكر.

ا اك﮲ٮت الدراسة ﮲حطوة هامة وم﮲ڡصلٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اٮ﮴﮵ى، ٮ﮴عّلمت ﮲ڡٮ﮵ها الرسم ﮳ٮشكل أكثر ﮲ٮضح﮳ً

﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري

أ﮴ڡام ال﮳ٮه﮳حوري العدٮ﮵د من المعارض عىل مدار عمله ال﮲ڡين، منها معارض ﮲حاصة ﮲ڡ﮵ى مصر و﮲حار﮳حها، ومن
﮳ٮٮ﮵نها معرض ﮳ٮعنوان “﮴ڡهوة ﮳ٮه﮳حوري” عام 2005، ومعرض ﮳ٮعنوان “الناس وأم كلثوم” عام 2009،
ومعرض “رسم عىل رسم” عام 2009، ومعرض “المسار الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡ﮵ى.. ﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى الثورة” عام 2012،

واكن آ﮲حرها معرض “مدو﮲ٮات العمر” ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر من العام ال﮳حاري 2016.

شارك ال﮳ٮه﮳حوري أٮً﮵ضا ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من المعارض ال﮳حماعٮ﮵ة المحلٮ﮵ة مثل معرض “سور النٮ﮵ل” عام 2003،
ومعرض “شعب الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ٮ﮵ن” ﮲ڡ﮵ى العام ذاٮ﮴ه، ومعرض “ال﮲ڡن والعطاء” عام 2007، ومعرض “أم كلثوم..
الهرم الرا﮳ٮع″ ﮳ٮمعهد العالم العر﮳ٮ﮵ى ﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س عام 2008، ومعرض “من أ﮳حل ﮲عزة” عام 2009، ومعرض
“ع﮳ٮد الناصر.. الحلم” عام 2011، و”الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر والثورة” عام 2011، واكن آ﮲حرها معرض “﮴ٮحٮ﮵ا مصر”

ٮ﮳ال﮴ڡاهرة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮵ناٮ﮵ر من العام ال﮳حاري 2016.

وعىل صعٮ﮵د المعارض ال﮳حماعٮ﮵ة الدولٮ﮵ة، شارك ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى معارض ٮ﮳األردن والم﮲عرب وٮ﮴و﮲ٮس و﮲ڡنلندا
وألما﮲ٮٮ﮵ا والوالٮ﮵ات المتحدة و﮲ڡر﮲ٮسا، اكن آ﮲حرها “الملت﮴ڡى الدول﮵ى ال﮲حامس للتصوٮ﮵ر ٮ﮳األ﮴ڡصر” ﮲ڡ﮵ى 2012،
ومعرض “لوحة ﮲ڡ﮵ى كل ﮳ٮٮ﮵ت” ٮ﮳أٮ﮴ٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ه ﮳حدة ﮲ڡ﮵ى 2013، ومعرض “م﮲حتارات عر﮳ٮٮ﮵ة” ﮲ڡ﮵ى دورٮ﮴ه السا﮳ٮعة
ٮ﮳أٮ﮴ٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ه ﮳حدة لل﮲ڡنون ﮲ڡ﮵ى 2014، ومعرض لنتاج ملت﮴ڡى األ﮴ڡصر الدول﮵ى ٮ﮳األاكدٮ﮵مٮ﮵ة المصرٮ﮵ة لل﮲ڡنون ﮲ڡ﮵ى

.2015
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و﮲ڡهمته ﮳ٮشكل أوضح، ﮳ٮل احتر﮲ڡته ﮲ڡ﮵ى عام﮵ى األول ٮ﮳الكلٮ﮵ة، ٮ﮴علمت من أستاذي حسٮ﮵ن
﮳ٮٮ﮵اكر الطمأ﮲ٮٮ﮵نة والث﮴ڡة ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡيس و﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى ال﮲ڡنٮ﮵ة، واكن ذلك من األشٮ﮵اء المهمة

. ٮ﮳النس﮳ٮة إلى﮵ّ

أما ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة العٮ﮵ش ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮲ڡ﮴ڡد اك﮲ٮت من أٮ﮶رى الت﮳حارب الحٮ﮵اٮ﮴ٮ﮵ة وال﮲ڡنٮ﮵ة؛ كت﮳ٮت عنها ﮲ڡ﮵ى
كتا﮳ٮ﮵ى “﮳ٮه﮳حر ﮲ڡ﮵ى المه﮳حر”، وسردت الكثٮ﮵ر من الت﮲ڡاصٮ﮵ل والموا﮴ڡف الٮ﮵ومٮ﮵ة اليت عشتها،
ومّما كت﮳ٮته عنها “شر﮳ٮت ٮ﮳ارٮ﮵س حىت الثمالة، ﮲ڡرسمتها كش﮳حرة ٮ﮵ا﮳ٮسة عىل ﮲ٮهر السٮ﮵ن
ور﮴ڡة ور﮴ڡة، ٮ﮶م ﮴ٮسا﮴ڡطت ﮳حمٮ﮵عها مع ال﮲حرٮ﮵ف، وذا﮳ٮت رسوم﮵ى ﮲ڡ﮵ى مٮ﮵اهه، لذا ﮳ٮحثت عن

﮴ڡلم ال ٮ﮵رسم ولكنه ٮ﮵كتب”.

درست ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة هناك، وٮ﮴علمت الكثٮ﮵ر، وكنت سعٮً﮵دا ﮳حًدا ﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮداٮ﮵ة، ٮ﮴علمت
هناك كٮ﮲﮵ڡٮ﮵ة التعامل مع الناس ﮳ٮشكل مهّذب والٔٮق، واكتس﮳ٮت معر﮲ڡة ﮳حدٮ﮵دة ٮ﮳األشٮ﮵اء
ومعر﮲ڡة ﮳حٮ﮵دة ٮ﮳الناس، ال﮲ڡن هناك ال ٮ﮲﮵حتلف عنه ﮲ڡ﮵ى مصر، ولكن اال﮲حتالف ٮ﮵كمن ﮲ڡ﮵ى

طرٮ﮴﮵ڡة التلڡ﮴ّ﮵ى؛ ﮲ڡهناك الكثٮ﮵ر من المهتمٮ﮵ن ٮ﮳ال﮲ڡن عىل عكس مصر.

الرسام روأٮٮ﮵ا

◄ ال﮳حدٮ﮵د: كت﮳ٮت الرواٮ﮵ة ﮲ڡضًال عن عملك كنحات ورسام اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر و﮲ڡنان ﮴ٮشكٮ﮵يل، ﮲ڡكٮ﮵ف
ٮ﮴رى عال﮴ڡة ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ٮ﮳ال﮲ڡنون األ﮲حرى من أدب وسٮ﮵نما ومسرح و﮲عٮ﮵رها؟ أٮ﮵ن ٮ﮴لت﮴ڡ﮵ى
هذه ال﮲ڡنون مًعا وأٮ﮵ن ٮ﮴﮲ڡترق؟ وإلى أّي مدى أٮ﮶ّرت هذه ال﮲ڡنون عىل إ﮳ٮداعك ﮲ڡ﮵ى م﮳حال

التشكٮ﮵ل؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ﮲ٮعم، كت﮳ٮت ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ة روأٮٮ﮵ة “أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ال﮳حسد”، “أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس″، “أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة ٮ﮳ارٮ﮵س″،
و﮲ڡٮ﮵ها الكثٮ﮵ر من محطات حٮ﮵اٮ﮴﮵ى، احت﮲ڡى ﮳ٮها ال﮳ٮعض و﮴ٮ﮳حاهلها آ﮲حرون، كما كت﮳ٮت ٮ﮵ومٮ﮵اٮ﮴﮵ى
﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س ﮳ٮشكل سا﮲حر ﮲ڡ﮵ى كتاب “﮳ٮه﮳حر ﮲ڡ﮵ى المه﮳حر”، وعملت ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى م﮳حليت

“روز الٮ﮵وسف” و”ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر”، ومارست من ﮲حالل الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الكثٮ﮵ر من االنت﮴ڡادات أل﮲ڡاكر
وش﮲حصٮ﮵ات شهٮ﮵رة.

أٮ﮴مىن أن ٮ﮴لت﮴ڡ﮵ى كل ال﮲ڡنون عىل الدوام، ذلك ما ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵حدث، األمر ٮ﮵تو﮴ڡف ﮲ڡ﮵ى كثٮ﮵ر من
األحٮ﮵ان عىل ال﮲ڡنان؛ ﮲ڡ﮵ى الت﮳حرٮ﮵د ٮ﮵كت﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡنان ٮ﮳الن﮲طرٮ﮵ة وٮ﮳﮵ٮتعد ﮳ٮها ﮲ڡ﮵ى عمله، أما أ﮲ٮا

﮲ڡأ﮴ٮ﮲حذ الن﮲طرٮ﮵ة ك﮲حطوة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵ب العمل من الوا﮴ڡع، اال﮴ڡتراب من الط﮳ٮٮ﮵عة وعدم اال﮳ٮتعاد
عنها ضرورة.

كل ال﮲ڡنون ﮴ٮصب ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡالب واحد، ال﮲ڡنان ٮ﮳﮵ٮحث دوًما عّما ٮ﮴﮵ڡرّ﮳ٮه من هذه ال﮲ڡنون، واال﮴ڡتراب
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من الط﮳ٮٮ﮵عة ٮ﮵ح﮴ڡق التواصل ﮳ٮٮ﮵ن هذه ال﮲ڡنون، أما اال﮳ٮتعاد عنها ٮ﮵عين اال﮲ٮ﮲ڡصال عن ال﮲ڡنون
األ﮲حرى.

ال أحّب أن أل﮳حأ إلى الت﮳حرٮ﮵د ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى؛ ﮲ڡأ﮲ٮا ال أحّب اال﮳ٮتعاد عن الوا﮴ڡع والم﮳حتمع، ٮ﮵مكن
أن أل﮳حأ إلٮ﮵ه عندما تن﮲ڡذ أ﮲ڡاكري؛ ﮲ڡأرسم أشاكًال دون معىن ولكنها ﮳حمٮ﮵لة، لكن ﮲ڡ﮵ى اآل﮲حر أ﮲ٮا

أر﮲ڡضه وال أح﮳ٮه.

ال﮲ڡنان واألمكنة

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ما ﮳ٮٮ﮵ن محا﮲ڡ﮲طات ال﮳حنوب، والمٮ﮵الد ﮲ڡ﮵ى إحدى ﮴ڡرى محا﮲ڡ﮲طة ﮴ڡنا، ٮ﮶م انت﮴ڡالك
إلى ال﮴ڡاهرة، واالنت﮴ڡال إلى ال﮲عرب ﮳ٮداٮ﮵ة من ٮ﮳ارٮ﮵س ومروًرا ﮳ٮدول أ﮲حرى، كٮ﮵ف ا﮲ٮعكست
ٮ﮴لك األماكن المت﮳ٮاٮ﮵نة عىل أعمالك ال﮲ڡنٮ﮵ة؟ وهل ٮ﮶مة سمات ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮴﮲عٮ﮵رت ﮳ٮت﮲عٮ﮵ر األماكن؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ٮ﮳الط﮳ٮع الماكن ٮ﮵ؤٮ﮶ر عىل العمل ال﮲ڡين أل﮲ٮه ٮ﮵كون منط﮳ٮًعا ﮲ڡ﮵ى الروح، وٮ﮳التال﮵ى
ٮ﮲﮵طهر ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد ﮲ڡ﮵ى العمل، ذه﮳ٮت ﮲ڡ﮵ى ط﮲ڡوليت إلى الكنٮ﮵سة وا﮲ٮ﮳حذ﮳ٮت إلى أٮ﮴﮵ڡو﮲ٮة العذراء

والط﮲ڡل والهالة الذه﮳ٮٮ﮵ة حولهما، وٮ﮴أٮ﮶رت ﮳ٮها ﮳حًدا سواء ﮲ڡ﮵ى الرسم أو الكتا﮳ٮة.

﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد، ا﮲ٮ﮳حذ﮳ٮت إلى اللوحات ﮲ڡ﮵ى المتاحف، وٮ﮴أٮ﮶رت ٮ﮳األماكن األٮ﮶رٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى األ﮴ڡصر اليت
﮴ٮش﮳ٮهين إلى حد ﮳ٮعٮ﮵د، أشٮ﮵اء عدة است﮴ڡٮ﮵تها من هذه األماكن منها ﮴ڡرص الشمس ﮲ڡ﮵ى

متحف الكر﮲ٮك وال﮲حطوط ال﮳حا﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮحت التماٮ﮶ٮ﮵ل ورسمها، والتل﮴ڡأٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى الرسومات
المصرٮ﮵ة ال﮴ڡدٮ﮵مة، كلها أشٮ﮵اء ا﮲ٮعكست ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى ﮳ٮشكل ما.

﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س، أ﮴ڡمت ﮲ڡ﮵ى ضاحٮ﮵ة مع﮲طم ساك﮲ٮها من السن﮲عال، وا﮲ٮش﮲علت ﮳ٮرسم و﮳حوههم، اكن
ال﮲ڡن ال﮲عر﮳ٮ﮵ى مع﮳حزة مذهلة ٮ﮳النس﮳ٮة إلى﮵ّ، لكنه لم ٮ﮵كن ا﮴ٮ﮳حاه﮵ى، و﮴ٮ﮲طّل الو﮳حوه ه﮵ى أكثر ما

ٮ﮵ستهوٮ﮵ين للرسم.



9/25/20, 9(44 AM﮳حورج الٮ﮳ه﮳حوري أٮ﮴﮵ڡوٮ﮲ة مصرٮ﮵ة | حنان ع﮴ڡٮ﮵ل | صحٮ﮲﮵ڡة العرب

Page 9 of 16https://alarab.co.uk/﮳حورج-الٮ﮳ه﮳حوري-أٮ﮴﮵ڡوٮ﮲ة-مصرٮ﮵ة

الٮ﮵تم والاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر

◄ ال﮳حدٮ﮵د: وسط حاالت ال﮳ٮه﮳حة والص﮲ڡاء المن﮳ٮعثٮ﮵ن من أعمالك، ٮ﮶مة حزن ش﮲ڡاف ٮ﮲﮵طهر
﮳ٮشكل ما ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض لوحا﮴ٮك.. مىت ﮴ٮشكلت ٮ﮴لك المساحة من الش﮳حن لدٮ﮵ك؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: هذا صحٮ﮵ح ﮲ڡعًال، مساحات الش﮳حن مهمة ﮳حًدا لدى ال﮲ڡنان؛ من المهم أن
ٮ﮲﮵طهر ﮳ٮعض الش﮳حن ﮲ڡ﮵ى العمل ال﮲ڡين، عندما أرسم ش﮲حصٮ﮵ة ما أضعها ﮲ڡ﮵ى ﮲حٮ﮵ال﮵ى وتتردد
ا و﮴ٮطورا، أ﮲ٮا أمٮ﮵ل للتهرٮ﮵ج ﮳ٮشكل ما ﮲ڡ﮵ى دا﮲حيل لت﮲طهر ﮲ڡ﮵ى اللوحة ﮳ٮشكل م﮲حتلف أكثر عمڡ﮴ً
منذ الط﮲ڡولة لكن مع ذلك ٮ﮴كّو﮲ٮت عندي مساحات من الش﮳حن، كنوع من أ﮲ٮواع الت﮲علب

عىل الحزن، ﮲ڡاك﮲ٮت الس﮲حرٮ﮵ة ﮴ٮ﮲طهر عندي.

الحزن ٮ﮴كّون عندي منذ الط﮲ڡولة اليت ﮲ڡ﮴ڡدت ﮲ڡٮ﮵ها أم﮵ى وعشت حٮ﮵اة طوٮ﮵لة دون أم، كنت
أ﮳ٮك﮵ى وأ﮲ٮا أرسم عىل ﮴ڡ﮳ٮرها وردة ضاحكة، اكن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر وسٮ﮵ليت للت﮲علب عىل حز﮲ٮ﮵ى

الد﮲ڡٮ﮵ن ٮ﮳الس﮲حرٮ﮵ة اليت ٮ﮵منحها ل﮵ى.

◄ال﮳حدٮ﮵د: عملت ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ألكثر من عشرٮ﮵ن عاًما، كٮ﮵ف أٮ﮶ر عملك ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر عىل

ال﮳ٮه﮳حوري: ا﮲ٮش﮲علت ٮ﮳ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه ورسمت ﮲ٮاصر وأم كلثوم
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أعمالك التشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد؟ هل من عناصر محددة انت﮴ڡلت معك من الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر إلى
التشكٮ﮵ل؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: كنت مضطرًا للعمل ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س ك﮵ى أكسب ﮳ٮعض المال الذي
ٮ﮵مكّنين من الحٮ﮵اة هناك، لكن ٮ﮳النس﮳ٮة إلى ﮲ڡترة عميل ﮲ڡ﮵ى روز الٮ﮵وسف ﮲ڡعملت ﮲ڡ﮵ى

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر وٮ﮴أٮ﮶رت ﮳ٮه ٮ﮳الط﮳ٮع ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد، ﮴ٮحملت الكثٮ﮵ر من المتاعب ﮳ٮس﮳ٮب صراحة ما
كنت أرسمه ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، وو﮴ڡف مع﮵ى إحسان ع﮳ٮدال﮴ڡدوس ﮲ڡ﮵ى مرات كثٮ﮵رة ﮲حاصة عندما

رسمت ﮳حمال ع﮳ٮدالناصر عمالڡ﮴ًا ٮ﮴﮵ڡف ﮳ٮ﮳حواره صالح سالم ضئٮً﮵ال ٮ﮵لّمع ﮴ڡ﮳ٮة ال﮳ٮرلمان،
﮲ڡأ﮲عض﮳ٮه هذا الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮳ٮشدة.

انت﮴ڡل مع﮵ى عنصر الس﮲حرٮ﮵ة من الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر إلى ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض األعمال،
الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر له و﮲طٮ﮲﮵ڡة ص﮲عٮ﮵رة ﮲ڡ﮵ى حدود مساحتها وو﮴ڡتها، لم أكن أحترم رسوماٮ﮴﮵ى

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر أل﮲ٮها ﮳ٮسٮ﮵طة و﮴ٮ﮳حارب ص﮲عٮ﮵رة تتناسب مع الصحا﮲ڡة، لكن ﮲ڡٮ﮵ما
﮳ٮعد صرت أراها ٮ﮴ع﮳ٮّر عن رأي مؤٮ﮶ّر و﮲ڡّعال، كما صرت ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى التشكٮ﮵لٮ﮵ة أٮ﮴عامل مع

األمور ٮ﮳المعىن التل﮴ڡأٮ﮵ى السهل.

و﮳حوه مثٮ﮵رة

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ٮ﮴﮳ٮدو مهتًما عىل مدار ٮ﮴ارٮ﮲﮵حك ال﮲ڡين ﮳ٮت﮴ڡدٮ﮵م أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة ﮴ٮ﮲حص الرؤساء
والمسؤولٮ﮵ن، رسمت الرٔٮٮ﮵سٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن الراحلٮ﮵ن ﮳حمال ع﮳ٮدالناصر وأ﮲ٮور السادات
والرٔٮٮ﮵س األس﮳ٮا﮲ٮ﮵ى األس﮳ٮق ﮲ڡرا﮲ٮسٮ﮵سكو ﮲ڡرا﮲ٮكو والرٔٮٮ﮵س المصري الحال﮵ى ع﮳ٮدال﮲ڡتاح

السٮ﮵يس مؤ﮲حرًا، ما السر وراء هذا االهتمام؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ﮲ٮعم، أعت﮴ڡد أن رسم الرؤساء مثٮ﮵ر ﮳حًدا، رؤساء الدول هم األهم وآراؤهم لها
من الصدارة واألهمٮ﮵ة ما ٮ﮵ك﮲ڡ﮵ى لالهتمام ﮳ٮها، ولذلك دأٮما اك﮲ٮوا محوًرا لت﮲ڡكٮ﮵ري

واهتمام﮵ى، لم أتناولهم ﮳ٮشكل م﮲حتلف عّما هو علٮ﮵هم ﮲ڡ﮵ى الوا﮴ڡع، رسمت ع﮳ٮدالناصر
والسادات وم﮳ٮارك ضمن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، تناولت ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الكثٮ﮵ر من ال﮴ڡضاٮ﮵ا وال﮴ڡرارات
اليت أصدرها الرٔٮٮ﮵سان ع﮳ٮدالناصر والسادات ٮ﮳الكثٮ﮵ر من الس﮲حرٮ﮵ة، وكنت أٮ﮳الغ ﮲ڡ﮵ى رسم
مالمحهم، لكن السٮ﮵يس رسمته ﮲ڡ﮵ى لوحة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮳ٮعٮً﮵دا عن الس﮲حرٮ﮵ة، لم أ﮳حد ﮲ڡٮ﮵ه شٮ﮵ئا
ٮ﮵دعو للس﮲حرٮ﮵ة، عنصر س﮲حرٮ﮵ة ﮳ٮسٮ﮵ط أ﮲طهرٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى اللوحة ٮ﮵تعلق ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡته ﮲ڡ﮵ى اال﮳ٮتسام، أما
محمد مريس ﮲ڡ﮴ڡد رسمته ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر لكن لم أهتم ﮳ٮإ﮲طهاره ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر ألٮ﮲ّ﮵ى أحت﮴ڡره؛ لم
ٮ﮵كن رٔٮٮً﮵سا، انت﮲ح﮳ٮناه وأ﮲حذ شهرة لكنه لم ٮ﮵ن﮳حح ﮲ڡ﮵ى أّي يشء، أٮً﮵ضا عندما سا﮲ڡرت إلى

أس﮳ٮا﮲ٮٮ﮵ا رسمت لوحة للرٔٮٮ﮵س األس﮳ٮق ﮲ڡرا﮲ٮكو عىل هٮ﮵ئة دكتاٮ﮴ور، ﮲ڡاحت﮲ڡوا ﮳ٮها وانتشرت ﮲ڡ﮵ى
﮳ٮعض المٮ﮵ادٮ﮵ن هناك.
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ال﮲ڡن والح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة

◄ ال﮳حدٮ﮵د: وكٮ﮵ف ٮ﮴رسم ﮳ٮرٮ﮵شتك مآالت األحداث ﮲ڡ﮵ى الوطن العر﮳ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت الراهن؟

ال﮳ٮه﮳حوري: ع﮳ٮّرت عن ﮳ٮعض ما ٮ﮵حدث ﮲ڡ﮵ى الوطن العر﮳ٮ﮵ى ع﮳ٮر الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، كو﮲ٮه ٮ﮳﮵حاري
األحداث، أما ﮲ڡ﮵ى اللوحات التشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮲ڡأ﮲ٮا أ﮳ٮتعد عن رسم هذه النوعٮ﮵ة من الموضوعات،
لٮ﮵ست لدّي مساحة اك﮲ڡٮ﮵ة من الحزن الد﮲ڡٮ﮵ن للتع﮳ٮٮ﮵ر عّما حدث وٮ﮵حدث، ر﮳ٮما ﮳ٮس﮳ٮب
ٮ﮴﮳ٮاعد األحداث وكو﮲ٮها ﮲عٮ﮵ر حاضرة ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر، كما أ﮲ٮين ال أحب ﮲ڡكرة رسم الحروب.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ﮲ڡ﮵ى السنوات ال﮲حمس األ﮲حٮ﮵رة، وع﮴ڡب ٮ﮶ورات الر﮳ٮٮ﮵ع العر﮳ٮ﮵ى، حد﮶ٮت العدٮ﮵د من
الت﮲عٮ﮵رات الم﮲ڡصلٮ﮵ة عىل الساحة السٮ﮵اسٮ﮵ة العر﮳ٮٮ﮵ة، إلى أّي مدى اك﮲ٮت ال﮲ڡنون العر﮳ٮٮ﮵ة

مواك﮳ٮة لهذه الت﮲عٮ﮵رات؟ هل ٮ﮵مكن الحدٮ﮵ث عن دور ﮲ڡعال لل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن العرب ﮲حالل ٮ﮴لك ال﮲ڡترة
﮲ڡ﮵ى م﮴ڡاومة العنف؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: هذا سؤال ٮ﮵حتاج إلى دراسة طوٮ﮵لة، األولوٮ﮵ة هنا للاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡهو الذي ٮ﮵ع﮳ٮّر
عن الحدث ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر، ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل اكن هناك ﮳ٮعض االهتمام ﮲ڡ﮵ى التع﮳ٮٮ﮵ر عن

األحداث و﮳ٮعض األعمال اك﮲ٮت ﮲ٮا﮳ححة ﮲ڡ﮵ى ذلك، لكن ٮ﮳النس﮳ٮة إلى﮵ّ ال أ﮲ڡّضل رسم حرب ألٮ﮲ّ﮵ى
أعت﮳ٮرها موضوعا ﮲حرا﮲ڡٮ﮵ا، عىل أّي حال ﮲ٮحن ﮳ٮحا﮳حة إلى أن ﮲ٮرى الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة عن طرٮ﮵ق ال﮲ڡنون.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ٮ﮵عد الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡن الحدث ٮ﮳امتٮ﮵از.. ﮲حالل األحداث الدامٮ﮵ة اليت عص﮲ڡت

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮳حزء من ٮ﮴﮲ڡكٮ﮵ر ال﮳ٮه﮳حوري
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ٮ﮳ال﮳ٮلدان العر﮳ٮٮ﮵ة طوال السنوات الماضٮ﮵ة، ما ٮ﮴﮴ڡٮ﮵ٮ﮵مك لدور ﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲حالل ٮ﮴لك
ال﮲ڡترة عىل مستوى العالم العر﮳ٮ﮵ى؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: اهتم الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮳الط﮳ٮع ٮ﮳التع﮳ٮٮ﮵ر عّما ٮ﮵حدث واكن مواك﮳ٮا للعدٮ﮵د من
الت﮲عٮ﮵رات، واك﮲ٮت هناك العدٮ﮵د من األعمال الممٮ﮵زة عىل مستوى العالم العر﮳ٮ﮵ى، ر﮲عم

صعو﮳ٮة ﮴ٮش﮲حٮ﮵ص األحداث والتع﮳ٮٮ﮵ر عن الحرب والكراهٮ﮵ة، ﮲ڡذلك من أصعب األمور.

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر من ال﮲ڡنون المهمة اليت ﮳ٮدأت منذ ال﮴ڡدم مع ﮳ٮداٮ﮵ة اإل﮲ٮسان، عندما رسم عىل
﮳حدران الكهوف، وأ﮳ٮدع أشاكال ٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة لها طا﮳ٮع الطرا﮲ڡة، ﮲ڡالكثٮ﮵ر من ك﮳ٮار التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن مثل
دا﮲ڡنيش ورا﮲ڡأٮٮ﮵لو ورام﮳ٮرا﮲ٮت رسموا الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ل﮲حلق ﮲ٮوع من المرح، ﮲ڡالاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر مو﮳حود

﮲ڡ﮵ى أعماق كل إ﮲ٮسان.

ال﮳ٮه﮳حورٮ﮵ة ال﮲ڡنٮ﮵ة

◄ ال﮳حدٮ﮵د: تنتم﮵ى مع﮲طم أعمالك إلى المدرسة التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة، اليت وص﮲ڡها ال﮳ٮعض ٮ﮳أ﮲ٮها ٮ﮶ورة
﮲ڡنٮ﮵ة ساهمت ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡدم ال﮲ڡن ال﮲عر﮳ٮ﮵ى، ما المساحة اليت ٮ﮴عطٮ﮵ها لك هذه المدرسة م﮴ڡار﮲ٮة

﮳ٮ﮲عٮ﮵رها من المذاهب ال﮲ڡنٮ﮵ة؟

ال﮳ٮه﮳حوري: التكعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة كمذهب من ﮲حالله أعرف الكثٮ﮵ر من األشٮ﮵اء، كثٮ﮵رًا ما أعتمد عىل
الت﮳حرٮ﮵د وأدرس الو﮳حه كأ﮲ٮه مكعب ﮳ٮه سطح م﮲طلم وآ﮲حر ميضء وآ﮲حر ﮲ٮصف إضاءة وهكذا،
ٮ﮳التال﮵ى ٮ﮴كون ال﮲ڡكرة ٮ﮴كعٮ﮳﮵ٮٮ﮵ة أ﮲ٮطلق ﮳ٮعدها ﮲ٮحو آ﮲ڡاق أرحب، إذن ﮲ڡالتكعٮ﮵ب ٮ﮵كون ﮲ڡ﮵ى

ال﮳ٮداٮ﮵ة وال﮲ڡكرة، ﮳ٮعد ذلك ال ٮ﮵كون له أهمٮ﮵ة، ألن التكعٮ﮵ب كمذهب انتهى.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ﮴ڡلت إن المرأة ﮲ڡ﮵ى اللوحة التشكٮ﮵لٮ﮵ة من أكثر العناصر اليت ٮ﮴﮳ٮرز ٮ﮴مّكن ال﮲ڡنان..
ما الس﮳ٮب؟ وما ه﮵ى عال﮴ڡتك ٮ﮳المرأة ﮲ڡ﮵ى أعمالك وحٮ﮵ا﮴ٮك؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ﮲ٮعم، رسم المرأة و﮲حاصة المرأة العارٮ﮵ة ٮ﮵حتاج إلى ٮ﮴مّكن و﮴ڡدرة ﮲ڡنٮ﮵ة ك﮳ٮٮ﮵رة،
ومن ٮ﮵ع﮳حز عن إٮ﮴﮴ڡان رسم المرأة ال ٮ﮵عت﮳ٮر ﮲ڡنا﮲ٮًا من األساس، رسم المرأة العارٮ﮵ة ٮ﮲﮵طهر الكثٮ﮵ر
من العناصر ال﮳حمالٮ﮵ة، وعال﮴ڡيت ٮ﮳المرأة مهّمة ﮳حًدا ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى، ه﮵ى دأٮما ﮴ٮحاور﮲ٮ﮵ى لك﮵ى
أرسمها، أ﮲ڡشل ﮲ڡ﮵ى رسمها مرات وأ﮲ٮ﮳حح مرة ألصل إلى أ﮲ڡضل رسم لها، أ﮳ٮدأ ٮ﮳التكعٮ﮵ب

وأنته﮵ى ﮳ٮصورة ﮴ڡرٮ﮳﮵ٮة من الوا﮴ڡع، المرأة مو﮳حودة ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اٮ﮴﮵ى سواء شئت أو أ﮳ٮٮ﮵ت، لكن ﮲ڡ﮵ى
اللوحة ٮ﮴أٮ﮴﮵ى من ال﮲حٮ﮵ال ﮳ٮشكل أك﮳ٮر من الوا﮴ڡع.

مساحات الش﮳حن مهمة ﮳حدا لدى ال﮲ڡنان؛ من المهم أن ٮ﮲﮵طهر ﮳ٮعض الش﮳حن ﮲ڡ﮵ى العمل
ال﮲ڡين، عندما أرسم ش﮲حصٮ﮵ة ما أضعها ﮲ڡ﮵ى ﮲حٮ﮵ال﮵ى وتتردد ﮳ٮشكل ما ﮲ڡ﮵ى دا﮲حيل لت﮲طهر
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﮲ڡ﮵ى اللوحة ﮳ٮشكل م﮲حتلف أكثر عم﮴ڡا و﮴ٮطورا، أ﮲ٮا أمٮ﮵ل للتهرٮ﮵ج منذ الط﮲ڡولة لكن مع
ذلك ٮ﮴كو﮲ٮت عندي مساحات من الش﮳حن

ال﮲ڡنان والم﮳حتمع

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ٮ﮵عّرف سارٮ﮴ر المث﮴ڡف ٮ﮳أ﮲ٮه ش﮲حص ٮ﮵ضع معار﮲ڡه ومدراكٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى ﮲حدمة الم﮳حتمع،
و﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت الراهن ٮ﮶مة ا﮲ٮ﮲ڡصال ﮳ٮٮ﮵ن المث﮴ڡف والم﮳حتمع، ﮳ٮرأٮ﮵ك، ما األس﮳ٮاب الاكمنة وراء

هذا اال﮲ٮ﮲ڡصال؟ وما الس﮳ٮٮ﮵ل الستعادة دور الث﮴ڡا﮲ڡة ﮲ڡ﮵ى التنمٮ﮵ة الم﮳حتمعٮ﮵ة؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ذلك اال﮲ٮ﮲ڡصال أعزوه إلى ﮲عطرسة المث﮴ڡف أو ال﮲ڡنان عىل األ﮲حص وا﮳ٮتعاده
عن ال﮳حمهور وا﮲ٮ﮲ڡصاله عنهم، ال ﮳ٮد أن ٮ﮵كون ال﮲ڡنان عىل عال﮴ڡة ﮳ٮم﮳حتمعه، المطلوب أن
ٮ﮵كون ال﮲ڡنان مع﮳ٮّرًا عن وا﮴ڡعه وعن الم﮳حتمع والناس الذٮ﮵ن ٮ﮵عٮ﮵ش معهم، ٮ﮵رسمهم وٮ﮵رسم

عنهم.

ال﮲ڡنان لدٮ﮵ه ال﮴ڡدرة عىل ٮ﮴﮲عٮ﮵ٮ﮵ر الم﮳حتمع، لٮ﮵س هذا ﮲ڡ﮴ڡط، ﮳ٮل هو ﮴ڡادر عىل الد﮲ڡع ﮳ٮه ﮲ٮحو
الت﮴ڡدم والن﮳حاح أو العكس، ذلك ٮ﮵تو﮴ڡف عىل مدى حماسه، ال﮲ڡنان ٮ﮵ستطٮ﮵ع من ﮲حالل
﮵ًا عىل اإلطالق أعماله ال﮲ڡنٮ﮵ة أن ٮ﮵حدث الكثٮ﮵ر من الت﮲عٮ﮵ٮ﮵رات؛ ﮲ڡدور ال﮲ڡن لٮ﮵س هامشٮ

وٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵كون هناك وع﮵ى ﮳ٮذلك.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ﮲ڡ﮵ى ﮲طل األمٮ﮵ة ال﮳ٮصرٮ﮵ة اليت ٮ﮵عا﮲ٮ﮵ى منها العالم العر﮳ٮ﮵ى، هل ٮ﮴عت﮴ڡد ﮳ٮضرورة
و﮳حود “﮲ٮ﮴ڡد ٮ﮴علٮ﮵م﮵ى” ٮ﮵سعى لتعلٮ﮵م أ﮳ٮ﮳حدٮ﮵ات ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل؟ وهل من دور ٮ﮵توح﮳ّب عىل

ال﮲ڡنان ال﮴ڡٮ﮵ام ﮳ٮه إزاء ٮ﮴لك المعضلة؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: من الضروري ٮ﮴علٮ﮵م األ﮳ٮ﮳حدٮ﮵ات ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮳ٮداٮ﮵ة من معىن اللوحة، الن﮴ڡد
التعلٮ﮵م﮵ى ضرورة ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت الحال﮵ى أل﮲ٮه ٮ﮵زٮ﮵د من الت﮴ڡارب ﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡنان والمتلڡ﮴ّ﮵ى وٮ﮵ساعد
عىل الت﮲علب عىل ٮ﮴لك األمٮ﮵ة ال﮳ٮصرٮ﮵ة، وال أؤٮ﮵د ٮ﮴لك اآلراء اليت ٮ﮴﮳ٮاعد ﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡنان والمتلڡ﮴ّ﮵ى
﮳ٮضرورة عدم شرح اللوحة أو الحدٮ﮵ث عنها من ﮴ڡ﮳ٮل ال﮲ڡنان أو النا﮴ڡد، ال ٮ﮳أس أٮً﮵ضا ﮲ڡ﮵ى أن

ٮ﮵تحدث ال﮲ڡنان عن أعماله ﮳ٮ﮳ٮعض من الشرح لت﮴ڡرٮ﮳﮵ٮها إلى المتل﮴ڡ﮵ى.

العرب والتشكٮ﮵ل

◄ ال﮳حدٮ﮵د: وكٮ﮵ف ٮ﮴رى وضع الحركة التشكٮ﮵لٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى العالم العر﮳ٮ﮵ى والحركة الن﮴ڡدٮ﮵ة المواك﮳ٮة
لها ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت ذاٮ﮴ه؟ هل ٮ﮴عت﮴ڡد ٮ﮳أننا ﮲ٮعٮ﮵ش ﮲ڡ﮵ى عصر استهالك لإل﮳ٮداع؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: الحركة التشكٮ﮵لٮ﮵ة ضعٮ﮲﮵ڡة ﮳حًدا، وهناك ضعف ﮲ڡ﮵ى مستوى ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن كذلك،
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من السهل اكتشاف سهولة الصورة ولٮ﮵س ع﮳ٮ﮴ڡرٮّ﮵تها، عدد ﮴ڡلٮ﮵ل من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ٮ﮵مكن التعوٮ﮵ل
عىل أعمالهم وموه﮳ٮتهم، منهم عمر الن﮳حدي وعادل السٮ﮵وي و﮳حمٮ﮵ل ع﮳ٮدالمعط﮵ى

و﮲عٮ﮵رهم، أما ﮲ڡٮ﮵ما ٮ﮵تعلق ٮ﮳الن﮴ڡد أعت﮴ڡد أ﮲ٮه مع﮴ڡول إلى حد ك﮳ٮٮ﮵ر، ور﮳ٮما ٮ﮵ن﮳حح ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡترة
ال﮴ڡادمة ﮲ڡ﮵ى إصالح الكثٮ﮵ر من مشاكل ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل عىل مستوى الصورة والموضوع.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ﮳ٮرأٮ﮵ك، هل أٮ﮶ّرت الوسأٮط والت﮴ڡنٮ﮵ات الحدٮ﮵ثة ٮ﮳اإلٮ﮳﮵حاب أم ٮ﮳السلب عىل اللوحة
التشكٮ﮵لٮ﮵ة؟ وإلى أّي مدى ٮ﮴عتمد علٮ﮵ها؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ٮ﮳الط﮳ٮع أضا﮲ڡت لل﮲ڡن التشكٮ﮵يل، لكنين لم أل﮳حأ إلٮ﮵ها ﮳ٮعد، عندما نن﮳حح أوًال
دون هذه الوسأٮط ٮ﮵كون من الضروري الت﮲ڡكٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى االستعا﮲ٮة ﮳ٮها، ﮲ڡ﮵ى كل األحوال ه﮵ى

م﮲ڡٮ﮵دة ور﮳ٮما أل﮳حأ لها ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ما رأٮ﮵ك ﮲ڡ﮵ى المدرسة الحرو﮲ڡٮ﮵ة العر﮳ٮٮ﮵ة؟ وهل ٮ﮴عت﮴ڡد ٮ﮳أن لها دوًرا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴أصٮ﮵ل
الهوٮ﮵ة العر﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى موا﮳حهة التأٮ﮶ر ٮ﮳المر﮳حعٮ﮵ات ال﮲ڡنٮ﮵ة ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: كالم ﮲ڡارغ ال ٮ﮵ع﮳ح﮳ٮين وال ٮ﮵ع﮳ٮّر عن يشء، ﮲ٮعرات دٮ﮵نٮ﮵ة ال أحٮ﮳ّها، مسلمون
متعص﮳ٮون ٮ﮵ل﮳حأون لرسم ﮲حطوط إسالمٮ﮵ة، أراها كالما ﮲ڡار﮲عا ٮ﮵ؤ﮳حج التعّصب، حىت لو

است﮲حدمت ﮲ڡ﮵ى اللوحة ﮳ٮشكل ٮ﮶ا﮲ٮوي لٮ﮵س لها أهمٮ﮵ة، وكل ما ٮ﮵ثار عن دورها حدٮ﮵ث ال ﮴ڡٮ﮵مة
له وال محّل له من الصحة.

أشٮ﮵اء تتداعى ﮳ٮشكل ٮ﮴ل﮴ڡأٮ﮵ى
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ال﮲ڡن والر﮴ڡا﮳ٮة

◄ ال﮳حدٮ﮵د: دوًما ما ٮ﮵شكو ال﮲ڡنا﮲ٮون العرب من الر﮴ڡا﮳ٮة عىل أعمالهم ومن الحدود اليت ﮴ٮحول
دون ا﮲ٮطال﮴ڡهم ﮲ٮحو آ﮲ڡاق إ﮳ٮداعٮ﮵ة أوسع.. كٮ﮵ف أٮ﮶رت هذه التضٮ﮵ٮ﮴﮵ڡات عىل عملك ال﮲ڡين

سواء ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أو ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: الر﮴ڡا﮳ٮة ٮ﮴عين الكثٮ﮵ر من ال﮴ڡٮ﮵ود وأ﮲ٮا أر﮲ڡض ال﮴ڡٮ﮵ود وأحاول اال﮳ٮتعاد عنها ﮴ڡدر
اإلماكن، أحاول ﮴ٮ﮳حنب ال﮴ڡٮ﮵ود الم﮲ڡروضة ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى، ﮲ڡأ﮳ٮتعد عّما هو ممنوع وال أعت﮴ڡد أن
ذلك ٮ﮵ؤٮ﮶ر عىل العمل ال﮲ڡين، وٮ﮳الط﮳ٮع وا﮳حهت الكثٮ﮵ر من االنت﮴ڡادات طوال ﮲ڡترة عميل
ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲حاصة أ﮲ٮين كنت أمٮ﮵ل إلى الم﮳ٮال﮲عة ﮲ڡ﮵ى رسم الش﮲حصٮ﮵ات وأنت﮴ڡد الكثٮ﮵ر من

الموا﮴ڡف للمسؤولٮ﮵ن.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ﮲ٮشرت كتاٮ﮳ًا ﮳ٮعنوان “الرسوم الممنوعة” ﮴ٮضّمن ﮳ٮعض الرسوم اليت لم تنشر
﮲حاصة ﮲ڡ﮵ى عهد الرٔٮٮ﮵س السادات.. حدثنا عن أ﮳ٮرز التضٮ﮵ٮ﮴﮵ڡات اليت ٮ﮴عّرضت لها، وهل من

أعمال ممنوعة ﮲طلت ح﮳ٮٮ﮵سة أدرا﮳حك حىت اللح﮲طة؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: لٮ﮵ست لدّي أعمال أمنع عرضها اآلن، ولكن هناك ﮳ٮعض األعمال اليت أؤ﮳حل
عرضها إلى و﮴ڡت الحق ومناسب. اكن كتاب “الرسوم الممنوعة” من الكتب اليت أٮ﮶ارت
الرعب ﮲ڡ﮵ى الوسط ال﮲ڡين، لما ٮ﮴مٮّ﮵ز ﮳ٮه من ﮳حرأة واضحة، وضعت ﮲ڡٮ﮵ه رسوماٮ﮴﮵ى النا﮴ڡدة
ل﮴ڡرارات الرؤساء المصرٮ﮵ٮ﮵ن، ول﮳ٮعض الش﮲حصٮ﮵ات الشهٮ﮵رة، وسٮ﮵اسات إسرأٮٮ﮵ل وأمٮ﮵راك

و﮲عٮ﮵رهما، عندما رسمت ع﮳ٮدالناصر ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر اكن ٮ﮵ضحك من ﮴ڡل﮳ٮه، ولكن السادات لم
ٮ﮵ت﮴ڡ﮳ٮل ﮲ٮ﮴ڡده ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر و﮲عضب منه ووضعين ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡأٮمة السوداء للممنوعٮ﮵ن من

د﮲حول مصر عندما كنت ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ﮲ٮوع آ﮲حر من الر﮴ڡا﮳ٮة ر﮳ٮما هو األشد وطأة ٮ﮴﮵ڡود﮲ٮا الحدٮ﮵ث إلى التطرق له، هو
“الر﮴ڡا﮳ٮة الذاٮ﮴ٮ﮵ة”، ما ﮲ٮوع الر﮴ڡا﮳ٮة الذاٮ﮴ٮ﮵ة اليت ٮ﮴﮲ڡرضها عىل ﮲ٮ﮲ڡسك؟ وما ال﮴ڡٮ﮵ود الم﮳حتمعٮ﮵ة

اليت ٮ﮴عت﮴ڡد ٮ﮳أ﮲ٮك ﮲ٮ﮳ححت ﮲ڡ﮵ى التحرر منها؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: كلها أشٮ﮵اء تتداعى ﮳ٮشكل ٮ﮴ل﮴ڡأٮ﮵ى، ال أ﮳ٮتعد عن تناول أّي موضوع حىت
ال﮳حنس، ال أ﮲ڡرض عىل ﮲ٮ﮲ڡيس أّي ﮴ڡٮ﮵ود سوى ال﮴ڡٮ﮵ود الدٮ﮵نٮ﮵ة، الممنوع ﮲ڡ﮵ى األدٮ﮵ان أ﮳ٮتعد
عنه، ال﮴ڡٮ﮵ود الدٮ﮵نٮ﮵ة مسألة ﮴ٮحتاج ﮳ٮعض الو﮴ڡت لل﮲حروج منها والت﮲علب علٮ﮵ها، أما ال﮴ڡٮ﮵ود

الم﮳حتمعٮ﮵ة ﮲ڡأ﮲ٮا ﮲عٮ﮵ر ملتزم ﮳ٮها ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر أرسم المرأة عارٮ﮵ة وأرسم موضوعات عن ال﮳حنس
﮳ٮشكل ما.
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المحااكة والت﮳حرٮ﮵ب

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ﮴ڡمت ﮳ٮإعادة رسم لوحات ل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ك﮳ٮار مثل رام﮳ٮرا﮲ٮت، دا﮲ڡنيش، ﮳ٮٮ﮵اكسو، ا﮲ٮطالڡ﮴ًا
من رؤٮ﮵تك ال﮲حاصة، هل من أعمال أولى لك وددت لو أعدت رسمها ﮳ٮمن﮲طور ﮳حدٮ﮵د

ٮ﮵تماىش مع ﮲ح﮳ٮرات حٮ﮵اٮ﮴ٮ﮵ة ﮳حدٮ﮵دة اكتس﮳ٮتها؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: ٮ﮳النس﮳ٮة إلى األعمال اليت أعدت رسمها من ﮴ڡ﮳ٮل، ﮲ڡ﮴ڡد اكن ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رًا عن إع﮳حا﮳ٮ﮵ى
الشدٮ﮵د ﮳ٮها، ﮲ڡ﮴ڡررت أن أرسمها مرة أ﮲حرى ﮳ٮرؤٮ﮵يت ال﮲حاصة، أ﮲ٮا مستعد ألن أ﮲ڡعل ذلك طوال
الو﮴ڡت دون أّي مشكلة ولكن ال ٮ﮴و﮳حد لوحة محددة عندي أ﮲ڡكر ﮲ڡ﮵ى إعادة رسمها، أّي صورة
مح﮳ٮو﮳ٮة من الممكن إعادة رسمها و﮲ڡق من﮲طور ﮳حدٮ﮵د، والكثٮ﮵ر من األعمال العالمٮ﮵ة أٮ﮵ضا

من الممكن إعادة رسمها مرة أ﮲حرى و﮲ڡق من﮲طور ﮳حدٮ﮵د.

◄ ال﮳حدٮ﮵د: ٮ﮴عددت ﮴ٮصورات الم﮲ڡكرٮ﮵ن ع﮳ٮر التارٮ﮵خ لدوا﮲ڡع العمل ال﮲ڡين؛ منهم من اعت﮴ڡد
ٮ﮳أن المحااكة ه﮵ى الدا﮲ڡع األسايس، وآ﮲حرون اعت﮳ٮروا العمل ال﮲ڡين استنزا﮲ڡا لطا﮴ڡة زأٮدة أو
إش﮳ٮاعا ل﮳ٮعض الر﮲ع﮳ٮات ﮲ڡ﮵ى الن﮲ڡس، و﮲عٮ﮵رها من الن﮲طرٮ﮵ات، ﮲ڡما ه﮵ى دوا﮲ڡع العمل ال﮲ڡين

ٮ﮳النس﮳ٮة إلٮ﮵ك؟

* ال﮳ٮه﮳حوري: من الصعب ال﮳حزم ٮ﮳أن هناك دا﮲ڡعا ما وراء العمل ال﮲ڡين؛ هذه عملٮ﮵ة ٮ﮴ل﮴ڡأٮٮ﮵ة،
تتداعى األ﮲ڡاكر حول العمل ال﮲ڡين ﮳ٮشكل ٮ﮴ل﮴ڡأٮ﮵ى، لٮ﮲﮵حرج ﮲ڡ﮵ى شكله النهأٮ﮵ى ﮳ٮعد أن ٮ﮵عتمل

﮲ڡ﮵ى ال﮲حٮ﮵ال ﮳ٮشكل مناسب.

ٮ﮵نشر الحوار ٮ﮳االٮ﮴﮲ڡاق مع م﮳حلة "ال﮳حدٮ﮵د" الشهرٮ﮵ة الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة اللند﮲ٮٮ﮵ة


