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﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري المستعاد كما لو أ﮲ٮه اآل﮲حر
الذي ٮ﮵رسم ﮲ٮ﮲ڡسه

ستوكهولم - "من ﮳ٮه﮳حورة إلى ٮ﮳ارٮ﮵س" هو عنوان كتا﮳ٮه. ﮲ڡإما أن ٮ﮵كون ذلك الكتاب حسب
عنوا﮲ٮه وص﮲ڡا لرحلة أو أن ٮ﮵كون سٮ﮵رة ش﮲حصٮ﮵ة. أما أن ٮ﮵كون االثنٮ﮵ن معا، ﮲ڡذلك ٮ﮵عين أن

ط﮲ڡال ﮳ٮر﮴ڡة وشراسة ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري صار ٮ﮵مزج ال﮳ح﮲عرا﮲ڡٮ﮵ا ٮ﮳التارٮ﮵خ ﮲ڡ﮵ى ع﮳حٮ﮵نة ﮴ٮش﮳ٮهه، لٮ﮵ع﮳ٮث
﮳ٮها من أ﮳حل است﮲حراج صورٮ﮴ه اليت ال ٮ﮵صدق أحد أ﮲ٮها لٮ﮵ست من ا﮲حتراعه. ﮲ڡ﮳حورج الذي

ٮُ﮵رسم ال ٮ﮵ش﮳ٮه ﮳حورج الذي ٮ﮵رسم ﮲ڡحسب، ﮳ٮل وأٮ﮵ضا ﮳حورج كما ٮ﮵عٮ﮵ش حٮ﮵اٮ﮴ه الٮ﮵ومٮ﮵ة.

ال ﮳ٮٮ﮵ت له سوى الرسم

ولكن أٮ﮵ن ٮ﮴﮴ڡع ﮳ٮه﮳حورة، لئال ٮ﮵ذهب السؤال إلى ٮ﮳ارٮ﮵س اليت عاش ﮲ڡٮ﮵ها ﮳حورج ﮲ٮصف حٮ﮵اٮ﮴ه
منتحال ش﮲حصٮ﮵ة الرسام العا﮳ٮر أل﮲ٮواع الرسم وهو الذي ﮴ڡ﮲ڡز من الرسم إلى النحت؟

ٮ﮴﮴ڡع ﮳ٮه﮳حورة وه﮵ى ﮴ڡرٮ﮵ة ص﮲عٮ﮵رة وإحدى ضواح﮵ى ﮲ٮ﮳حع حمادي ﮲ڡ﮵ى محا﮲ڡ﮲طة ﮴ڡنا المصرٮ﮵ة.
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صنع منها ا﮳ٮنها أسطورة، ه﮵ى ﮳ٮشكل أو ٮ﮳آ﮲حر المرآة اليت ع﮳ٮث ﮳حورج ﮳ٮزٔٮ﮳ٮ﮴ڡها، ﮲ڡصارت ماك﮲ٮا
لحاكٮ﮵ات مت﮲حٮ﮵لة ﮴ٮ﮳حري و﮴ڡأٮعها ﮲ڡ﮵ى زمن ال ذاكرة له، ﮳ٮحٮ﮵ث ال ٮ﮵صدق َمن ٮ﮵نصت إلى

حاكٮ﮵ات ﮳ٮه﮳حوري أن ٮ﮴لك ال﮴ڡرٮ﮵ة مو﮳حودة أصال.

ل﮴ڡد صنع ﮳حورج منها كرة تنساب علٮ﮵ها ﮲حٮ﮵وط النسٮ﮵ج الذي ﮴ٮصنع منه ال﮲حرأٮط، وهو ما
ٮ﮵عين أن الرسام الضاحك ﮳ٮٮ﮵أس ﮴ڡد ﮲ڡّصل من ﮴ڡرٮ﮵ته ٮ﮶وٮ﮳ا، ﮲ڡ﮵ى كل مرة ٮ﮵رٮ﮴دٮ﮵ه ٮ﮲﮵طهر كما لو أ﮲ٮه

اكن ﮳حدٮ﮵دا. ﮲ڡ﮳حورج الش﮲عوف ٮ﮳الرسم، كما لو أ﮲ٮه ٮ﮵عد ط﮳ٮ﮲حة لضٮ﮵وف لن ٮ﮲﮵حّمن أحد
عددهم وال مىت ٮ﮵أٮ﮴ون أو ٮ﮲﮵عادرون اكن ٮ﮵عٮ﮵د رسم الرسمة الواحدة العشرات من المرات،

من ﮲عٮ﮵ر أن ﮴ٮش﮳ٮه رسمة منها الرسمة اليت س﮳ٮ﮴ڡتها أو ٮ﮴لك اليت ٮ﮴لحق ﮳ٮها. ٮ﮵كرر ﮲عٮ﮵ر أن رسومه
ال تتكرر.

﮵ّل ذات مرة صورة رسمها ل﮵ى ﮳ٮتو﮴ڡٮ﮵عه. ٮ﮵ومها ذٮ
شعرت أن ذلك التو﮴ڡٮ﮵ع ﮴ڡد وهب صورٮ﮴﮵ى ﮲حٮ﮵اال
م﮲حتل﮲ڡا. ٮ﮳النس﮳ٮة إلى﮵ّ لم أكن أ﮲ڡكر ﮲ڡ﮵ى ما إذا

اك﮲ٮت ٮ﮴لك الصورة ﮴ٮش﮳ٮهين أم ال، ﮳ٮ﮴ڡدر ما كنت
أ﮲ڡكر ﮳ٮما اك﮲ٮت ﮴ٮحمله من ش﮳ٮه ﮳ٮرسوم ﮳ٮه﮳حوري،

﮳ٮل ﮳ٮ﮳ٮه﮳حوري ﮲ٮ﮲ڡسه.

﮳ٮه﮳حوري اكن ٮ﮴﮵ڡٮ﮵م هناك دأٮما. ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لك
المسا﮲ڡة اآلسرة اليت ٮ﮵تح﮴ڡق من ﮲حاللها ﮴ٮطا﮳ٮ﮴ڡه
مع ذاٮ﮴ه. وه﮵ى المسا﮲ڡة اليت ٮ﮴﮲ڡصل ﮳ٮٮ﮵ن ﮳ٮه﮳حورة
وٮ﮳ارٮ﮵س، حٮ﮵ث أ﮴ڡام ٮ﮳اعت﮳ٮاره مسا﮲ڡرا، ال ﮳ٮٮ﮵ت له

سوى الرسم.

المصري الذي اكن مواطنا ﮳ٮال حدود

ولد ﮳ٮه﮳حوري عام 1932. ﮳ٮدأت مسٮ﮵رٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة عام 1953 حٮ﮵ن صار ٮ﮵نشر رسومه السا﮲حرة
﮲ڡ﮵ى م﮳حليت “ص﮳ٮاح ال﮲حٮ﮵ر” و”روز الٮ﮵وسف” وٮ﮴عّرف ٮ﮵ومها عىل إحسان ع﮳ٮدال﮴ڡدوس، الروأٮ﮵ى

المصري الشهٮ﮵ر الذي ﮴ڡدمه إلى الوسط ال﮲ڡين.

﮲ڡ﮵ى العام ﮲ٮ﮲ڡسه ﮳ٮدأ دراسة ال﮲ڡن أاكدٮ﮵مٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳الزمالك واكن مح﮲طو﮲طا
إذ الت﮴ڡى هناك أستاذه حسٮ﮵ن ﮳ٮٮ﮵اكر الذي ٮ﮴رك الكثٮ﮵ر من األٮ﮶ر علٮ﮵ه. ﮲عٮ﮵ر أن الحدث األهم
﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اٮ﮴ه، و﮴ڡع عام 1970، حٮ﮵ن انت﮴ڡل إلى ٮ﮳ارٮ﮵س لٮ﮵درس ال﮲ڡن هناك. ٮ﮵ومها انتسب إلى

مدرسة ال﮲ڡنون التا﮳ٮعة لمعهد اللو﮲ڡر لٮ﮵تعلم ﮲ڡن الط﮳ٮاعة عىل الح﮳حر (لٮ﮵ثو﮲عراف) والنحت.

لوحات ﮳ٮه﮳حوري ﮴ٮضع متلڡ﮴ّٮ﮵ها عىل معا﮲ٮاة سؤال
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﮴ڡىض ﮳ٮه﮳حوري ر﮳ٮع ﮴ڡرن ﮲ڡ﮵ى العاصمة ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة، لم تن﮴ڡطع صلته أثناءه ٮ﮳ال﮴ڡاهرة.

اكن رساما مشهورا حٮ﮵ن أ﮴ڡ﮳ٮل عىل الدراسة ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة واكن من الٮ﮵سٮ﮵ر علٮ﮵ه أن ٮ﮳﮵حد عمال ﮲ڡ﮵ى
الصحف والم﮳حالت العر﮳ٮٮ﮵ة اليت اك﮲ٮت ﮴ٮصدر ٮ﮵ومها هناك.

لذلك لم ٮ﮵كن لٮ﮳﮵حد صعو﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى العٮ﮵ش، إضا﮲ڡة إلى أن ال﮲عر﮳ٮة أض﮲ڡت علٮ﮵ه طا﮳ٮع المتشرد
وهو ما ٮ﮵نس﮳حم مع ش﮲حصٮ﮵ته المتمردة ﮳ٮكل ما تنطوي علٮ﮵ه من س﮲حرٮ﮵ة. اكن ﮲عزٮ﮵ر اإلنتاج،

عمٮ﮴﮵ڡا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴أمالٮ﮴ه، إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮزعته الرا﮲ڡضة لكل شكل من أشاكل التعصب.
﮲عٮ﮵ر أن مصرٮ﮵ته اك﮲ٮت حاضرة دأٮما، ٮ﮳الر﮲عم من أن

الم﮲عين الشهٮ﮵ر ﮳حورج موستاك﮵ى وهو ﮳حاره ﮲ڡ﮵ى السكن
﮴ڡد أطلق علٮ﮵ه اسم إحدى أ﮲عنٮ﮵اٮ﮴ه (مٮ﮵تك) ما ٮ﮵عين
مواطنا ﮳ٮال حدود. ﮲ڡ﮵ى ح﮴ڡٮ﮴﮵ڡته ﮲ڡإن ﮳ٮه﮳حوري، اكن ﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ال
ٮ﮵رٮ﮴اح إلى حٮ﮵اة حا﮲ٮات وم﮴ڡاه﮵ى األرص﮲ڡة. هناك اكن

ٮ﮳﮵حد أ﮳ٮطاله، وهو حاكٔٮ﮵ى ع﮲طٮ﮵م ٮ﮵ذكر﮲ٮ﮵ى دأٮما ﮳ٮمواطنه
أل﮳ٮٮ﮵ر ﮴ڡصٮ﮵ري، الروأٮ﮵ى الذي عاش ﮳حّل حٮ﮵اٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡندق
﮳ٮ﮳ٮارٮ﮵س صدٮ﮴﮵ڡا ألك﮳ٮر صناع التحوالت ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى عصر﮲ٮا
من أ﮲ٮدرٮ﮵ه ﮳ٮرٮ﮵تون إلى ٮ﮳اٮ﮳لو ﮳ٮٮ﮵اكسو، وكم اكن ﮳ٮٮ﮵اكسو

مهما ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اة ﮳ٮه﮳حوري.

﮳ٮه﮳حوري هو رسام أط﮲ڡال. هذا ما عر﮲ڡته ٮ﮵وم ٮ﮴عّر﮲ڡت
علٮ﮵ه ﮲ٮهاٮ﮵ة س﮳ٮعٮ﮵نات ال﮴ڡرن المايض. ﮳ٮعد ذلك ٮ﮴عّر﮲ڡت عىل ﮳حوا﮲ٮب أ﮲حرى من ش﮲حصٮ﮵ته
العمٮ﮴﮵ڡة. اكن رساما سا﮲حرا (اكركتٮ﮵رٮ﮵ست) ﮲ڡ﮵ى الم﮳حالت األس﮳ٮوعٮ﮵ة الشع﮳ٮٮ﮵ة، وهو ﮲ٮحات

ورسام لوحات وممثل، ﮲عٮ﮵ر أن ص﮲ڡته كروأٮ﮵ى ه﮵ى اليت اكن ﮲ڡ﮵ى إماك﮲ٮها أن ﮴ٮضع كل ص﮲ڡة من
ٮ﮴لك الص﮲ڡات اليت س﮳ٮق ذكرها ﮲ڡ﮵ى ماك﮲ٮها المناسب. هذا الر﮳حل ولد لٮ﮵حك﮵ى.

وإذا ما اك﮲ٮت صنعة الرسم ﮴ڡد ٮ﮴مكّنت منه، ﮲ڡإ﮲ٮها لم ﮴ٮ﮳حهض حلمه ﮲ڡ﮵ى أن ٮ﮵كون روأٮٮ﮵ا،
سواء من ﮲حالل الرسم أو من ﮲حالل الكتا﮳ٮة أو من ﮲حالل مز﮳حهما، لٮ﮵كون الرسم م﮲ڡتتحا

للتحرٮ﮵ض عىل الكتا﮳ٮة ولتكون الكتا﮳ٮة ٮ﮳اٮ﮳ا للد﮲حول إلى ح﮴ڡول الرسم. وهو ﮲ڡ﮵ى كل ما ﮲ڡعله
ال ٮ﮲﮵ڡارق حاكٮ﮵ته الش﮲حصٮ﮵ة.

لم ٮ﮵كن ﮳ٮه﮳حوري ٮ﮲﮵ڡارق ذاٮ﮴ه ولو للح﮲طة واحدة. الهامه كله ٮ﮴﮵ڡٮ﮵م ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮه﮳حورة. وأل﮲ٮه ٮ﮵حمل
﮳ٮه﮳حورة معه أٮ﮵نما رحل ﮲ڡإن ٮ﮴لك ال﮴ڡرٮ﮵ة المنسٮ﮵ة اك﮲ٮت ﮴ٮحضر عىل هٮ﮵ئة ٮ﮳لد أو م﮳حّرة وما

﮳ٮٮ﮵نهما تتحرك الكواكب واألمم والشعوب وال﮴ڡارات.
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لم ٮ﮴كن لدٮ﮵ه سوى حاكٮ﮵ة ش﮲حصٮ﮵ة، ه﮵ى ﮲ڡ﮵ى ح﮴ڡٮ﮴﮵ڡتها حاكٮ﮵ة الش﮲حص الذي عاش ﮳ٮه﮳حوري
حٮ﮵اٮ﮴ه وحاكٮ﮵ة الش﮲حص الذي لم ٮ﮵عش ﮳ٮه﮳حوري حٮ﮵اٮ﮴ه و﮴ڡد امتز﮳حتا لتكو﮲ٮا حاكٮ﮵ة حٮ﮵اة

واحدة. لوحات ﮳ٮه﮳حوري ﮴ٮضع متلڡ﮴ّٮ﮵ها عىل الطرٮ﮵ق اليت ٮ﮴عٮ﮵نه عىل معا﮲ٮاة سؤال من ﮲ٮوع
“ماذا لو كنت آ﮲حر و﮲ٮ﮲طرت إلى حٮ﮵اٮ﮴﮵ى؟” ﮳ٮه﮳حوري الذي ٮ﮵ن﮲طر إلى حٮ﮵اٮ﮴ه من ﮲حالل رسومه

ٮ﮵حرض متل﮴ڡٮ﮵ه عىل

التماه﮵ى مع ﮲ڡكرة الن﮲طر إلى حٮ﮵واٮ﮴هم ﮳ٮطرٮ﮴﮵ڡة ﮲ٮ﮴ڡدٮ﮵ة.

هل اك﮲ٮت الحاكٮ﮵ة ه﮵ى هد﮲ڡه؟ أعت﮴ڡد أ﮲ٮه اكن ٮ﮵تسىل ٮ﮳الحاكٮ﮵ة وهو ٮ﮵رسم. الحاكٮ﮵ة اك﮲ٮت
س﮳ٮ﮳ٮا للرسم. لو لم ٮ﮴كن حاكٮ﮵ة لما اكن الرسم. وهو ما ٮ﮵مكن أن نتو﮴ڡعه من كل رسام

مصري. واكن ﮳ٮه﮳حوري مصرٮ﮵ا ﮳ٮعمق.


