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﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري... رٮ﮵شة ال ﮴ٮحتاج إلى ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵ع
معرض رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر السا﮲حر ٮ﮵نطلق من أ﮳حواء شع﮳ٮٮ﮵ة وٮ﮵رصد

الش﮲حصٮ﮵ة المصرٮ﮵ة ال﮳ٮسٮ﮵طة
ٮ﮵مثل ال﮲ڡنان المصري ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري (88 عاما) مدرسة ﮲ڡنٮ﮵ة و﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ممٮ﮵زة ڡ﮵﮲ى ال﮲ڡن
التشك﮵ٮيل، ﮲ڡطوال رحلته ال﮲ڡنٮ﮵ة اليت ﮳حاوزت ستٮ﮵ن عاماً، أص﮳ٮح رأٮداً من رواد ال﮲ڡن
المصري ع﮳ٮر رؤى ﮲ڡنٮ﮵ة متعددة ولوحات ٮ﮶رٮ﮵ة، ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى مدرسة ﮲ڡنٮ﮵ة مت﮲ڡردة ڡ﮵﮲ى
م﮳حال الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲حالل ﮲ڡترة عمله ڡ﮵﮲ى الصحا﮲ڡة، لتحمل لوحاٮ﮴ه ﮳ٮصمة ﮲حاصة وأسلوٮ﮳ًا

﮲ڡرٮ﮵داً ٮ﮵تعرَّف إلٮ﮵ه المتا﮳ٮع ال﮳حٮ﮵د ألعماله، وٮ﮵مٮ﮵زه حىت ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵رى ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵عه عىل اللوحة.

عىل مدار رحلته ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮴ڡدَّم ﮳ٮه﮳حوري عشرات المعارض، وحصد العدٮ﮵د من ال﮳حوأٮز لت﮳ٮ﮴ڡى
﮴ٮ﮳حر﮳ٮته ومدرسته ال﮲ڡنٮ﮵ة عالمة ﮲ڡار﮴ڡة ڡ﮵﮲ى م﮳حال ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل دا﮲حل مصر و﮲حار﮳حها، ﮲ڡر﮲عم

عالمٮ﮵ة لوحاٮ﮴ه و﮴ٮحلٮ﮵﮴ڡها ﮲حارج النطاق المحيل، ﮲ڡإن مشروعه ال﮲ڡين ضارب ڡ﮵﮲ى عمق
الث﮴ڡا﮲ڡة المصرٮ﮵ة، و﮴ڡادم من ﮴ڡلب التراث وال﮲ڡلكلور الشعيب الذي ٮ﮴أٮ﮶ر ﮳ٮه منذ سنوات ﮲ٮشأٮ﮴ه
األولى ڡ﮵﮲ى ﮴ڡرٮ﮵ة "﮳ٮه﮳حورة" ﮳ٮصعٮ﮵د مصر، واليت أشُتق منها اسمه ال﮲ڡين، مروراً ﮳ٮحٮ﮵اٮ﮴ه ڡ﮵﮲ى

ال﮴ڡاهرة.

سٮ﮵م﮲ڡو﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮳ألوان م﮳ٮه﮳حة

ومع إط﮲ڡأٮه الشمعة الثامنة والثما﮲ٮٮ﮵ن، ٮ﮵﮲ڡتتح ﮳ٮه﮳حوري معرضه األ﮲حٮ﮵ر ڡ﮵﮲ى "﮲عالٮ﮵ري لٮ﮵وان"
ٮ﮳ال﮴ڡاهرة، لٮ﮵حمل روح مصر وأهلها ڡ﮵﮲ى سٮ﮵م﮲ڡو﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮴عز﮲ڡها رٮ﮵شته وألوا﮲ٮه الم﮳ٮه﮳حة اليت

اعتمدها ڡ﮵﮲ى معرضه.
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أم كلثوم كما صّورها ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري ﮳ٮصح﮳ٮة ﮲ڡر﮴ڡتها الموسٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة (ا﮲ٮد﮳ٮند﮲ٮت عر﮳ٮٮ﮵ة)

وٮ﮵ضم المعرض ٮ﮴ولٮ﮵﮲ڡة ﮲ڡنٮ﮵ة تتنوع ﮳ٮٮ﮵ن ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات ذات ال﮲حطوط الممٮ﮵زة اليت ٮ﮵شتهر ﮳ٮها
﮳ٮه﮳حوري، ولوحات لمشاهد من الشارع المصري والحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة لل﮳ٮسطاء، ولوحات

﮴ٮحمل ط﮴ڡوسًا شع﮳ٮٮ﮵ة وٮ﮴عكس أ﮳حواء ال﮲ڡلكلور المصري، مثل ال﮲عناء والر﮴ڡص، ﮴ٮاكد ﮴ٮسمع
﮲ڡٮ﮵ها صوت العاز﮲ڡٮ﮵ن وص﮲حب الشارع.

حضور طاغٍ ألم كلثوم

وٮ﮴ُعد كوكب الشرق أم كلثوم ٮ﮴ٮ﮵مة رٔٮٮ﮵سة مصاح﮳ٮة ل﮳ٮه﮳حوري، إذ ٮ﮵حرص عىل و﮳حودها ڡ﮵﮲ى
مع﮲طم معارضه، وهو ما لم ٮ﮵﮲ع﮲ڡله ڡ﮵﮲ى معرضه ال﮳حدٮ﮵د الذي ٮ﮵ضم لوحات لرموز مصرٮ﮵ة من
الكتَّاب وال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن، تتصدَّرهم أم كلثوم، اليت ط﮲عى حضورها ڡ﮵﮲ى المعرض، ح﮵ٮث احتلت
أكثر من لوحة ٮ﮴عكس الش﮲حصٮ﮵ة الثرٮ﮵ة لسٮ﮵دة ال﮲عناء العر﮳ٮ﮵ى ﮳ٮروح و﮲حطوط ﮳ٮه﮳حوري

الممٮ﮵زة، و﮲طهرت "الِست" وا﮴ڡ﮲ڡة أمام ﮲ڡر﮴ڡتها الموسٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة وممسكة مندٮ﮵لها الشهٮ﮵ر شادٮ﮵ًة
ٮ﮳أ﮲عنٮ﮵اٮ﮴ها.

﮲عناء ور﮴ڡص ومال﮳ٮس ملو﮲ٮة

والت﮴ڡت "ا﮲ٮد﮳ٮند﮲ٮت عر﮳ٮٮ﮵ة" ال﮲ڡنان المصري، للتعرف إلى ال﮲ڡكرة العامة اليت ٮ﮵نطلق منها
المعرض، ح﮵ٮث ﮴ڡال ﮳ٮه﮳حوري "المعرض مستوحٍ من الش﮲حصٮ﮵ات المصرٮ﮵ة العادٮ﮵ة اليت
ٮ﮵تو﮳حه إلٮ﮵ها ﮲ڡين، والمو﮳حودة ڡ﮵﮲ى الشوارع و﮲ٮراها حولنا ڡ﮵﮲ى كل ماكن، لكنين ﮴ڡدمتها ڡ﮵﮲ى
حالة م﮳ٮه﮳حة، ﮲ڡٮ﮵ها ﮲عناء ور﮴ڡص ومال﮳ٮس ملو﮲ٮة، لٮ﮵رى الش﮲حص العادي ﮲ٮ﮲ڡسه ڡ﮵﮲ى اللوحات

﮳ٮشكل م﮳ٮهج ڡ﮵﮲ى حالة ﮳حمٮ﮵لة م﮲ڡعمة ٮ﮳الت﮲ڡاؤل، حىت إن اكن وا﮴ڡعه الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى ﮲عٮ﮵ر ذلك".
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 ٮ﮵ستلهم ﮳ٮه﮳حوري أعماله ال﮲ڡنٮ﮵ة من ال﮳ٮٮ﮵ئة المحلٮ﮵ة وال﮲طروف المحٮ﮵طة ﮳ٮه (ا﮲ٮد﮳ٮند﮲ٮت عر﮳ٮٮ﮵ة)

ٮ﮵تا﮳ٮع ﮳ٮه﮳حوري "ال﮲ڡنان ال ﮳ٮد أن ٮ﮵﮳حمِّل الوا﮴ڡع ﮳ٮرٮ﮵شته وألوا﮲ٮه، ﮲ڡال﮲ڡنان لن ٮ﮵﮴ڡدم ڡ﮵﮲ى لوحاٮ﮴ه
الش﮲حص ال﮳ٮسٮ﮵ط ٮ﮵رٮ﮴دي مال﮳ٮس ٮ﮳الٮ﮵ة وٮ﮵ع﮵ٮش ڡ﮵﮲ى ﮲ڡ﮴ڡر و﮲طروف صع﮳ٮة، لكنه سٮ﮵رسم ﮲ٮ﮲ڡس
الش﮲حص ﮳ٮ﮲طرو﮲ڡه ال﮳ٮسٮ﮵طة سعٮ﮵داً ومرٮ﮴دٮ﮵ًا مال﮳ٮس زاهٮ﮵ة األلوان وٮ﮵ع﮵ٮش ڡ﮵﮲ى وا﮴ڡع و﮲طروف

أ﮳حمل، حىت لو اكن هذا دا﮲حل إطار لوحة".

ال﮲ڡن والم﮳حتمع

العال﮴ڡة األزلٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡن والم﮳حتمع وٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر كل منهما ڡ﮵﮲ى اآل﮲حر ومدى ٮ﮴أٮ﮶ر ال﮲ڡنان ٮ﮳ال﮲طروف
المحٮ﮵طة ﮳ٮه، سواء اك﮲ٮت سٮ﮵اسٮ﮵ة أو ا﮳حتماعٮ﮵ة وهل سٮ﮵﮳حمَّل ال﮲ڡنان الوا﮴ڡع ڡ﮵﮲ى أعماله أم
سٮ﮵﮴ڡدمه ڡ﮵﮲ى حالته من دون ٮ﮴د﮲حل، كلها ﮴ڡضاٮ﮵ا مستمرة وال ٮ﮵نته﮵ى ال﮳حدل ﮲ڡٮ﮵ها، وڡ﮵﮲ى هذا
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الصدد ٮ﮵﮴ڡول ﮳ٮه﮳حوري "هناك ٮ﮴﮲عٮ﮵ر ك﮳ٮٮ﮵ر ڡ﮵﮲ى الناس ﮲حالل ال﮲ڡترة األ﮲حٮ﮵رة، وٮ﮳الط﮳ٮع هذا ٮ﮵ؤٮ﮶ر
عىل ال﮲ڡن ودوره ڡ﮵﮲ى الم﮳حتمع، ﮲ڡال﮲ڡنون كلها ٮ﮵﮳حب أن ﮴ٮسهم ﮳ٮدور ڡ﮵﮲ى الم﮳حتمع، وحالٮ﮵ًا ال
أرى هذا ٮ﮵حدث ﮳ٮشكل ك﮳ٮٮ﮵ر، عىل عكس ﮲ڡترات سا﮳ٮ﮴ڡة شهدت حضوراً ك﮳ٮٮ﮵راً لل﮲ڡنون

والم﮳ٮدعٮ﮵ن ڡ﮵﮲ى كل الم﮳حاالت، واكن لهم دور وٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى ڡ﮵﮲ى الم﮳حتمع".

ال﮲ڡنان التشك﮵ٮيل المصري ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري (الٮ﮵وٮ﮴ٮ﮵وب)

وٮ﮵ؤكد ال﮲ڡنان التشك﮵ٮيل المصري "ٮ﮳الط﮳ٮع ال﮲ڡنان ٮ﮵تأٮ﮶ر ٮ﮳ال﮲طروف المحٮ﮵طة، ﮲ڡأ﮲ٮا أرى دأٮمًا
أن ال﮲ڡنان شڡ﮲ّاف وٮ﮵عكس الوا﮴ڡع المحٮ﮵ط ﮳ٮه ڡ﮵﮲ى أعماله، حىت لو حاول ﮴ٮ﮳حمٮ﮵ل هذا الوا﮴ڡع
﮲ڡإ﮲ٮه ال ﮳ٮد أن ٮ﮵تأٮ﮶ر ﮳ٮه، وعمومًا ال﮲ڡن ال﮳حٮ﮵د ال ﮳ٮد أن ٮ﮵كون عالمٮ﮵ًا وٮ﮵صل إلى الناس ڡ﮵﮲ى كل

ماكن، وٮ﮵ت﮲حطى الحدود حىت لو اكن مستوحى من ﮳ٮٮ﮵ئة ال﮲ڡنان المحلٮ﮵ة وال﮲طروف المحٮ﮵طة
﮳ٮه اليت سٮ﮵ستلهم منها أعماله".

ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر ال﮲ڡنان

و﮳ٮط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة الحال ٮ﮵ع﮵ٮش ال﮲ڡنان وسط م﮳حتمع ٮ﮵ت﮲ڡاعل معه وٮ﮵﮴ڡدم أعماله وإ﮳ٮداعاٮ﮴ه اليت
ٮ﮵اً، ٮ﮵ستمدها من هذا الم﮳حتمع، وٮ﮳الط﮳ٮع ٮ﮵نت﮲طر الت﮴ڡدٮ﮵ر ﮳ٮصور م﮲حتل﮲ڡة رسمٮ﮵ًا و﮳حماهٮ﮵ر

وهذا ما ٮ﮵راه ﮳ٮه﮳حوري، إذ ٮ﮵﮴ڡول إن "ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر ال﮲ڡنان ال ﮳ٮد أن ٮ﮵كون عىل مستوٮ﮵ات ِعدة، ﮲ڡهناك
ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر الدولة وهو مهم وأسايس، وهناك ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر من ﮳حموع الناس متل﮴ڡ﮵ى ال﮲ڡن، واليت ٮ﮵ن﮳ٮع
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منها هذا ال﮲ڡن ڡ﮵﮲ى األساس، ﮲ڡال﮲ڡنون الم﮲حتل﮲ڡة ٮ﮴أٮ﮴﮵ى من الناس وإلٮ﮵هم، وكال النوعٮ﮵ن من
الت﮴ڡدٮ﮵ر ال ٮ﮵﮴ڡالن أهمٮ﮵ة، ﮲ڡال﮲ڡن مو﮳حه إلى الناس، ولكن ال ﮳ٮد أن ٮ﮴رعاه الدولة وٮ﮴هتم ﮳ٮه

وٮ﮴﮴ڡدم له الدعم و﮴ٮضعه ڡ﮵﮲ى أولوٮ﮵اٮ﮴ها".

أعمال ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري ٮ﮴عكس الروح المصرٮ﮵ة ﮳ٮش﮲ڡا﮲ڡٮ﮵ة و﮳ٮه﮳حة (ا﮲ٮد﮳ٮند﮲ٮت عر﮳ٮٮ﮵ة)

ٮ﮵واصل ﮳ٮه﮳حوري "أ﮴ڡمت متح﮲ڡًا ﮲حاصًا وسط ال﮴ڡاهرة ٮ﮵ضم 100 لوحة من أعمال﮵ى، وكنت
أٮ﮴مين أن ٮ﮵ح﮲طى ٮ﮳اهتمام أك﮳ٮر، وأن ٮ﮵كون ﮴ٮحت م﮲طلة رسمٮ﮵ة، إال أن هذا لم ٮ﮵حدث، لكنين
عىل صعٮ﮵د آ﮲حر أ﮳حد ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵راً ك﮳ٮٮ﮵راً من عموم الناس الذٮ﮵ن ٮ﮵ت﮲ڡاعلون مع لوحاٮ﮴﮵ى وٮ﮵﮳حدون

أ﮲ٮ﮲ڡسهم ﮲ڡٮ﮵ها، ﮲ڡال﮲ڡن من الناس وإلٮ﮵هم".
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األ﮳حٮ﮵ال ال﮳حدٮ﮵دة

رحلة ﮲ڡنٮ﮵ة طوٮ﮵لة ﮲حاضها ﮳ٮه﮳حوري وعاصر ﮲حاللها الكثٮ﮵ر من المدارس ال﮲ڡنٮ﮵ة وال﮲طروف
العامة المحٮ﮵طة ٮ﮳ال﮲ڡن، لذا اكن مهمًا أن نتعرف منه إلى رؤٮ﮵ته لأل﮳حٮ﮵ال ال﮳حدٮ﮵دة من

ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن، وهنا ٮ﮵﮴ڡول "ال﮲ڡن ل﮵ٮس ڡ﮵﮲ى أ﮲ڡضل حاالٮ﮴ه ڡ﮵﮲ى الو﮴ڡت الراهن، والحالة ال﮲ڡنٮ﮵ة عمومًا
لٮ﮵ست عىل ما ٮ﮵رام، وال﮲ڡنون الم﮲حتل﮲ڡة لم ٮ﮴عد ڡ﮵﮲ى أولوٮ﮵ات ﮴ڡطاع ك﮳ٮٮ﮵ر من الناس ألس﮳ٮاب

و﮲طروف م﮲حتل﮲ڡة، وهذا ٮ﮳الط﮳ٮع يشء مؤسف".

لكن ﮳ٮه﮳حوري ر﮲عم ذلك ٮ﮵﮴ڡول "هناك انتشار ك﮳ٮٮ﮵ر حالٮ﮵ًا ل﮴ڡاعات ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل ومساحات
العرض المتاحة، وهناك ﮲ڡرصة أك﮳ٮر لأل﮳حٮ﮵ال ال﮳حدٮ﮵دة لم ٮ﮴كن متاحة لنا سا﮳ٮ﮴ڡاً، و﮲ٮأمل أن

ٮ﮵تحسن الوضع وأن ٮ﮵كون لل﮲ڡن أولوٮ﮵ة أك﮳ٮر عند عموم الناس ڡ﮵﮲ى مصر والعالم العر﮳ٮ﮵ى".


