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﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري لـ «الراي»: ﮴ٮش﮴ڡ﮴ڡات
الو﮳حوه ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى سرد لـ ﮴ڡسوة ما ﮲ٮعٮ﮵شه

| ال﮴ڡاهرة من ﮲حالد حماد |

ڡ﮴ال ال﮲ڡنان المصري ﮳حورج الٮ﮳ه﮳حوري، إٮ﮲ه ٮ﮵أسف لما ٮ﮵حدث ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳الده اآلن عىل الساحة
السٮ﮵اسٮ﮵ة، لكنه لم ٮ﮵﮲ڡ﮴ڡد األمل، وٮ﮵رى أننا ٮ﮲حتاج إلى طاڡ﮴ة ٮ﮲ور ﮴ٮيضء لنا ال﮲طلمة وٮ﮴ٮ﮳عدٮ﮲ا
عن ال﮲ڡرڡ﮴ة اليت ٮ﮵عٮ﮵شها الشارع، وأعلن أٮ﮲ه مازال را﮲ڡضا للدستور الذي صدر وٮ﮵عتٮ﮳ره ال

ٮ﮵مثل كل المصرٮ﮵ٮ﮵ن ورا﮲ڡضا ألي انت﮲حاٮ﮳ات ﮴ٮ﮳حرى ﮴ٮحت م﮲طلته.

صاحب «من ٮ﮳ه﮳حورة إلى ٮ﮳ار﮵ٮس»، الذي أ﮲حذٮ﮴ه اللوحة من ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر لوڡ﮴ت ل﮵ٮس
ٮ﮴﮳ڡصٮ﮵ر، أكد، ﮲ڡ﮵ى حوار مع «الراي» أن و﮲طٮ﮵﮲ڡة ﮲ڡنان الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أكٮ﮳ر من أن ٮ﮵ضحك الناس
﮲ڡ﮴ڡط، ٮ﮳ل إٮ﮲ه ٮ﮵و﮲طف طاڡ﮴اٮ﮴ه اإلٮ﮳داعٮ﮵ة وال﮲ڡكرٮ﮵ة وٮ﮵حولها إلى رسومات ٮ﮴دهش المتل﮴ڡ﮵ى

و﮴ٮ﮳حعله ٮ﮵﮲ڡكر، وهو ٮ﮵ع﮵ٮش هذه الحالة طوال الوڡ﮴ت.
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واكن هذا ما دار معه من حوار:

• ٮ﮳عد كل هذه السنوات من ال﮲ڡن... هل مازلت تتذكر ٮ﮳داٮ﮵تك مع الرسم ﮲ڡ﮵ى الط﮲ڡولة؟

- كنت منذ ص﮲عري ش﮲عو﮲ڡا ٮ﮳الرسم أحدق ﮲ڡ﮵ى و﮳حوه الٮ﮳شر والناس، منش﮲عال دوما ٮ﮳الت﮲ڡاصٮ﮵ل
الٮ﮳سٮ﮵طة والدڡ﮴ٮ﮵﮴ڡة ل﮵ٮس للو﮳حوه.

ولكن لما ﮴ٮحمله ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لك اللح﮲طات اليت أحدق ﮲ڡٮ﮵ها إلٮ﮵هم، وأ﮳حد ٮ﮲﮲ڡيس أرسم صورا لٮ﮳شر،
وأ﮲ڡرح كثٮ﮵را للتشاٮ﮳ه ٮ﮳ٮ﮵ن الصورة وأصحاٮ﮳ها، واكن هذا العمل ٮ﮵زعج أسرٮ﮴﮵ى ﮲ڡكراسات

المدرسة اكٮ﮲ت ملٮ﮵ئة ٮ﮳الصور.

﮲ڡ﮴ڡد كنت أ﮳حد ﮲ڡ﮵ى الرسم ضاليت، أحزن أرسم، أضحك أرسم، كنت ﮲ڡ﮵ى الٮ﮳دء أعٮ﮳ث وأس﮲حر
من و﮳حوه أڡ﮴رٮ﮳أٮ﮵ى عميت، ﮳حدٮ﮴﮵ى- وأداعٮ﮳هم ٮ﮳رسوماٮ﮴﮵ى لهم، وعندما أرى اٮ﮳تساماٮ﮴هم

مرسومة عىل و﮳حوههم اكٮ﮲ت ه﮵ى حا﮲ڡزي ألن أميض ﮲ڡ﮵ى طرٮ﮵﮴ڡ﮵ى ومشواري، كنت أٮ﮴كسب
من رسوماٮ﮴﮵ى الضحك المرسوم عىل ش﮲ڡاة أصحاب اللوحة الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡٮ﮵ٮ﮵ن، وكل هذا لم ٮ﮵كن إال

ٮ﮳داٮ﮵ة لد﮲حول﮵ى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة.

• وماذا عن كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة... ورحلتك الدراسٮ﮵ة؟

- أ﮲حذٮ﮵﮲ى أ﮲ح﮵ى األكٮ﮳ر لل﮲ڡنان كمال أمٮ﮵ن الذي ٮ﮳دوره ساعدٮ﮵﮲ى ﮲ڡ﮵ى د﮲حول كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون
ال﮳حمٮ﮵لة اليت سرعان ما ا﮳حتزت ا﮲حتٮ﮳اراٮ﮴ها ٮ﮳ن﮳حاح، واكٮ﮲ت ﮲طرو﮲ڡ﮵ى المادٮ﮵ة ﮲عٮ﮵ر ﮳حٮ﮵دة،

﮲ڡاضطررت للعمل ﮲ڡ﮵ى مكتٮ﮳ة لٮ﮳ٮ﮵ع ال﮳حرأٮد ٮ﮳أحد ال﮲ڡنادق.

كنت أعمل لمدة ٮ﮶ماٮ﮵﮲ى ساعات طوال عامٮ﮵ن، ٮ﮳عدهما أصٮ﮳حت ڡ﮴ادرا عىل االعتماد عىل
موهٮ﮳يت ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴دٮ﮳ٮ﮵ر ٮ﮲﮲ڡ﮴ڡاٮ﮴﮵ى، ولم ٮ﮵سلم زمالء الكلٮ﮵ة أو األساٮ﮴ذة من رٮ﮵شيت.

واكٮ﮲ت كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮲ڡ﮵ى هذا التوڡ﮵﮴ٮت عامرة ٮ﮳األسماء الكٮ﮳ٮ﮵رة مثل عٮ﮳دالهادي
ال﮳حزار وصالح طاهر وٮ﮳ٮ﮵اكر و﮲عٮ﮵رهم، وه﮵ى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون أكثر ﮴ٮحررا ووعٮ﮵ا ما ه﮵ى علٮ﮵ه اآلن،
وكنت متمردا عىل األشاكل الت﮴ڡلٮ﮵دٮ﮵ة للرسم، ووڡ﮴عت وڡ﮴تها ﮲ڡ﮵ى ﮲عرام التكعٮ﮵ٮ﮳ٮ﮵ة اليت اكن
ٮ﮵درسها لنا ال﮲ڡنان ٮ﮳ٮ﮵اكر، وأصٮ﮳حت ﮲ڡ﮵ى سنواٮ﮴﮵ى األولى أشهر ٮ﮴لمٮ﮵ذ «﮲ڡنان» دا﮲حل كلٮ﮵ة

ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة.
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• ذكرت أكثر من مرة أٮ﮲ك من علمت صالح ﮳حاهٮ﮵ن ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر؟

- هذا ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى، وال ٮ﮵ستطٮ﮵ع أحد أن ٮ﮵نكر ذلك، ولكن شهرة صالح ﮳حاهٮ﮵ن وعٮ﮴﮳ڡرٮ﮵ته ﮳حعلت
الكثٮ﮵رٮ﮵ن ٮ﮵نكرون هذا وٮ﮵ر﮲ڡضوٮ﮲ه.

• هل أ﮲حذ ال﮲ڡنان ح﮳حازي ٮ﮳عضا من شهرة ٮ﮳ه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى م﮳حلة صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر؟

- ح﮳حازي ﮲ڡنان كٮ﮳ٮ﮵ر ٮ﮳ال﮲ڡطرة، وعندما ﮳حاء إلى «صٮ﮳اح ال﮲حٮ﮵ر» اكٮ﮲ت له ﮲حطوطه الممٮ﮵زة،
واكن أكثر حدة وس﮲حرٮ﮵ة، والتف حوله صحا﮲ڡٮ﮵و وكتاب الم﮳حلة، وٮ﮳﮲حح ﮲ڡ﮵ى أن ٮ﮵صل للناس
ٮ﮳رسوماٮ﮴ه، و﮳حدت ٮ﮲﮲ڡيس ٮ﮳عٮ﮵دا عن الضوء ٮ﮳عض الوڡ﮴ت، لكن هذا لم ٮ﮵زع﮳حين الن كال منا

له طرٮ﮵﮴ڡته ﮲ڡ﮵ى الرسم.

• ٮ﮴مٮ﮵ل ﮲ڡ﮵ى لوحا﮴ٮك إلى م﮲حاطٮ﮳ة العٮ﮵ون مٮ﮳اشرة لماذا؟

- أٮ﮲ا ال أعرف ك﮵ٮف أكتب، ول﮲عيت الوحٮ﮵دة ه﮵ى ال﮲ڡن، لذلك عٮ﮵ناي تتدرب كثٮ﮵را عىل ال﮴ڡراءة
الٮ﮳صرٮ﮵ة، ﮲ڡالمشهد أكثر حضورا عندي، وهذا ما ﮳حعل الاك﮴ٮب إدوارد ال﮲حراط ٮ﮵﮴ڡول إن
﮳حورج الٮ﮳ه﮳حوري روأٮ﮵ى مشهدي، وأٮ﮲ا أڡ﮴ول عن ٮ﮲﮲ڡيس أٮ﮲ين د﮲حلت األدب من ٮ﮳اب

المشهدٮ﮵ة.

• ٮ﮴مأل الو﮳حوه اليت ٮ﮴رسمها التش﮴ڡ﮴ڡات والتمزڡ﮴ات، لماذا؟

- التش﮴ڡ﮴ڡات والتمزڡ﮴ات اليت ﮴ٮصاحب الو﮳حوه ه﮵ى حالة ص﮲ڡاء ٮ﮲﮲ڡيس لسرد ڡ﮴سوة ما
ٮ﮲عٮ﮵شه، وٮ﮵﮲طهر ذلك واضحا ﮲ڡ﮵ى مع﮲طم لوحاٮ﮴﮵ى، ألٮ﮵﮲ى أعٮ﮳ر عن ما ﮴ٮحمله أعماق ٮ﮴لك

الو﮳حوه.

• هل أ﮲حذ﮴ٮك اللوحة من ﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر؟

- ٮ﮵مكن أن ٮ﮴﮴ڡول ٮ﮳عض الوڡ﮴ت، ولكن أٮ﮲ا لست ٮ﮳عٮ﮵دا عن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، ﮲ڡالاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ٮ﮳النسٮ﮳ة
ل﮵ى حٮ﮵اة أعٮ﮵شها ٮ﮳كل صورها، والٮ﮵مكنين أن أٮ﮳تعد عنه، ﮲ڡو﮲طٮ﮵﮲ڡة ﮲ڡنان الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر أكٮ﮳ر من
أن ٮ﮵ضحك الناس ﮲ڡ﮴ڡط، ٮ﮳ل إٮ﮲ه ٮ﮵و﮲طف طاڡ﮴اٮ﮴ه اإلٮ﮳داعٮ﮵ة وال﮲ڡكرٮ﮵ة وٮ﮵حولها إلى رسومات
ٮ﮴دهشك و﮴ٮضحكك و﮴ٮ﮳حعلك ٮ﮴﮲ڡكر، وأٮ﮲ا أع﮵ٮش هذه الحالة طوال الوڡ﮴ت، ولكن ﮲ڡ﮵ى

ٮ﮴على﮴ڡاٮ﮴﮵ى ال أمٮ﮵ل إلى الحدة، أمٮ﮵ل إلى الالمٮ﮳اشرة وٮ﮴هذ﮵ٮب النكتة لتصل ٮ﮳ما ﮴ٮحمله من
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مضمون لع﮴ڡل المتل﮴ڡ﮵ى.

• اٮ﮲ش﮲علت ﮲ڡترة ما ٮ﮳إعادة لوحات ل﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن كٮ﮳ار مثل رامٮ﮳راٮ﮲ت، دا﮲ڡنيش، ٮ﮳ٮ﮵اكسو، ح﮳حازي،
لماذا؟

- أعدت رسم هذه اللوحات ألٮ﮲ها استوڡ﮲﮴ڡتين كثٮ﮵را، ﮲ڡمثال ﮲ڡ﮵ى لوحة «ال﮳حوكندا» و﮳حدت
أن ٮ﮶مة ﮳حمودا ﮲ڡٮ﮵ها، ﮲ڡرسمتها عىل طرٮ﮵﮴ڡيت لتمتئل ٮ﮳الحركة، وأعدت رسومات ل﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن كٮ﮳ار
مثل ٮ﮳ٮ﮵اكر و﮲عٮ﮵رهم من المصرٮ﮵ٮ﮵ن، وكنت سعٮ﮵دا ٮ﮳أن أضع ٮ﮳صميت و﮲حطوط﮵ى عىل ٮ﮴لك

اللوحات، وأصحح ما أراه ﮲حطأ.

• ٮ﮶مة حضور ڡ﮴وي لمعٮ﮳د الكرٮ﮲ك والو﮳حوه األ﮲ڡرٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى أعمالك، لماذا؟

- ٮ﮵ر﮳حع ﮲طهور الكرٮ﮲ك كثٮ﮵را ﮲ڡ﮵ى أعمال﮵ى نتٮ﮵﮳حة الستر﮳حاع ذكرٮ﮵اٮ﮴﮵ى من زمن الط﮲ڡولة، ﮲ڡ﮴ڡد
ولدت ٮ﮳مدٮ﮵نة األڡ﮴صر، واكن ٮ﮳ٮ﮵تنا ٮ﮳شارع المحطة، وكنت ش﮲عو﮲ڡا ٮ﮳مولدي وإحسايس أٮ﮲ين
ڡ﮴طعة من هذا الماكن ٮ﮳اق مع﮵ى أٮ﮵نما ذهٮ﮳ت، لذلك حٮ﮵ن أرسم ٮ﮵تكرر مشهد الكرٮ﮲ك ﮲ڡ﮵ى

لوحاٮ﮴﮵ى.

أما الو﮳حوه األ﮲ڡرٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة، ﮲ڡٮ﮳دءا من ٮ﮳ٮ﮵اكسو إلى كل اال﮴ٮ﮳حاهات واليت ﮳حاءت ٮ﮳عد والدة
للتكعٮ﮵ٮ﮳ٮ﮵ة ه﮵ى ﮲ڡ﮵ى األساس ﮳حاءت من ال﮲ڡن األ﮲ڡرٮ﮵﮴ڡ﮵ى، ح﮵ٮث و﮳حدوا ﮲ڡٮ﮵ه من الٮ﮳ساطة

وال﮳حمال ما ٮ﮵ساعدهم عىل ﮲عزو العالم ٮ﮳ال﮲ڡن، لذا انتشر هذا ال﮲ڡن و﮲حر﮳حت منه العدٮ﮵د من
المدارس.

• ٮ﮳عد هذه الرحلة الطوٮ﮵لة مع ال﮲ڡن هل ٮ﮴رى أن ﮳حورج الٮ﮳ه﮳حوري صنع عالمٮ﮵ته؟

- تنٮ﮳أ ل﮵ى ٮ﮳﮲ح﮵ٮب مح﮲ڡوظ ٮ﮳العالمٮ﮵ة، وذلك ٮ﮳عد اٮ﮲ضمام﮵ى لشلة الحرا﮲ڡ﮵ٮش، وكنت عند ﮲طن
مح﮲ڡوظ، ﮲ڡ﮴ڡد اكٮ﮲ت لوحاٮ﮴﮵ى ﮴ٮسا﮲ڡر كل محا﮲ڡل وٮ﮳ٮ﮵نالٮ﮵ات العالم، واكن ٮ﮵حت﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ها أكٮ﮳ر
وأكثر متاحف العالم شهرة، ولكن اسم الٮ﮳ه﮳حوري الٮ﮵ن﮲ڡصل عن اسم مصر، وعالم﮵ٮيت لم

ٮ﮴﮲ڡصلين ولم ٮ﮴أ﮲حذٮ﮵﮲ى من مصر.

• هل ٮ﮴رى أن ٮ﮶مة حركة ٮ﮴﮲ڡدٮ﮵ة ٮ﮳الوطن العرٮ﮵﮳ى مواكٮ﮳ة لحركة ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل؟

- ڡ﮴لٮ﮵ل وٮ﮲ادر ما ﮴ٮ﮳حد ٮ﮴﮲ڡادا ٮ﮵ساٮ﮵رون الحركة اإلٮ﮳داعٮ﮵ة لل﮲ڡن التشك﮵ٮيل، ولكن ٮ﮶مة شٮ﮵ئا ما
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ٮ﮵﮳حب عمله والٮ﮳دء ٮ﮳ه ﮲ڡورا، وهو زرع ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة الرؤٮ﮵ة الٮ﮳صرٮ﮵ة لدى األ﮳حٮ﮵ال الشاٮ﮳ة حىت نترقى
ٮ﮳الذأٮ﮴ڡة ال﮲ڡنٮ﮵ة، وٮ﮳﮲حد من ٮ﮵تذوق هذه األٮ﮲واع من ال﮲ڡنون، وهذا م﮲ڡ﮴ڡود لدٮ﮵نا، وأٮ﮲ا ال

أست﮲عرب أن ٮ﮵﮴ڡف ال﮲ڡنان العرٮ﮵﮳ى لٮ﮵شرح لوحته ومضموٮ﮲ها وما ﮴ٮحمله، لكن هذا المشهد
ٮ﮵صٮ﮳ح ﮲ڡ﮵ى منتهى ال﮲عراٮ﮳ة إذا حدث ٮ﮳معارض أي من الدول األوروٮ﮳ٮ﮵ة، ﮲ڡال﮲ڡنان له رؤٮ﮵ته،

وأٮ﮲ت كمشاهد لك رؤٮ﮵تك الناٮ﮳عة من ذأٮ﮴ڡتك ال﮲ڡنٮ﮵ة.

• ك﮵ٮف ٮ﮵رى ﮳حورج الٮ﮳ه﮳حوري ٮ﮳عٮ﮵ن ال﮲ڡنان ما ٮ﮵حدث ﮲ڡ﮵ى الشارع المصري اآلن؟

- ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة أٮ﮲ا مندهش مثل كثٮ﮵رٮ﮵ن ٮ﮵تاٮ﮳عون ٮ﮳دأب ما ٮ﮵حدث، لدر﮳حة أٮ﮲ين أر﮲ڡض مشاهدة
التل﮲ڡزٮ﮵ون، وأٮ﮳حث عن ٮ﮴﮲ڡاط الضوء الكثٮ﮵رة اليت ٮ﮵مكن أن ﮴ٮ﮲حر﮳حنا من العتمة اليت ٮ﮲حن
ٮ﮳صددها، ٮ﮲حتاج إلى طاڡ﮴ة ٮ﮲ور ﮴ٮيضء لنا ال﮲طلمة وٮ﮴ٮ﮳عدٮ﮲ا عن ال﮲ڡرڡ﮴ة اليت ٮ﮵عٮ﮵شها الشارع
اآلن، وأست﮲عرب كثٮ﮵را من م﮴ڡارٮ﮲ات ڡ﮴د ٮ﮴كون ﮲عاٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى الس﮲حرٮ﮵ة إن وضعت منحى ال﮳حد ٮ﮳ٮ﮵ن
عصر عٮ﮳دالناصر أٮ﮵﮴ڡوٮ﮲ة ٮ﮶ورة ٮ﮵ولٮ﮵و والحلم الكٮ﮳ٮ﮵ر الذي آمنا ٮ﮳ه والت﮲ڡ﮲ڡنا حوله، وٮ﮳ٮ﮵ن ما
ٮ﮵حدث اآلن من أوضاع مؤس﮲ڡة ال ٮ﮴لٮ﮵ق ٮ﮳نا كشعب صنع ٮ﮶ورة، وأرٮ﮵د أن أس﮳حل أٮ﮲ين كنت
ومازلت را﮲ڡضا للدستور الذي صدر وأعتٮ﮳ره ال ٮ﮵مثل كل المصرٮ﮵ٮ﮵ن ورا﮲ڡضا ألي انت﮲حاٮ﮳ات

﮴ٮ﮳حري ﮴ٮحت م﮲طلته.

• هل ٮ﮴رى أن ال﮲ڡن ٮ﮵﮴ڡوم ٮ﮳دوره ﮴ٮ﮳حاه ماٮ﮵حدث اآلن؟

- ال﮲ڡن ٮ﮵﮴ڡوم ٮ﮳دوره ر﮲عم كل ال﮴ڡٮ﮵ود، ور﮲عم الحملة الشرسة اليت ٮ﮴دار ضده، كنوع من أٮ﮲واع
التعٮ﮳ٮ﮵ر الرا﮲ڡض لسٮ﮵اسات ﮲عٮ﮵ر عاٮ﮳ئة لماكٮ﮲ة ال﮲ڡن وال﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى كل العالم، ﮲ڡال﮲ڡن

ٮ﮵حمل راٮ﮵ات الر﮲ڡض وٮ﮵﮲عٮ﮵ر العالم إذا الت﮲ڡ﮲ڡنا حوله.


