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﮲عضب ووضعين عيل ال﮴ڡأٮمة السوداء!ال﮴ڡاهرة ـ ال﮴ڡدس العرٮ﮵﮳ى ـ من عمر صادق: اعتٮ﮳ر
ال﮲ڡنان الكٮ﮳ٮ﮵ر ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري حصوله عيل ﮳حأٮزة الملك عٮ﮳دهللا الثا﮲ٮ﮵ى لل﮲ڡنون ٮ﮳األردن اليت
﮲ٮالها مؤ﮲حرا رد اعتٮ﮳ار للت﮳حاهل الذي ٮ﮵عا﮲ٮٮ﮵ه ﮲ڡ﮵ى مصر.ٮ﮴ل﮴ڡ﮵ى ٮ﮳ه﮳حوري ﮲ٮٮ﮳أ ﮲ڡوزه ٮ﮳ال﮳حأٮزة ٮ﮳عد
ساعات من ا﮲ڡتتاحه معرضه ﮲ڡ﮵ى العاصمة عمان ٮ﮳عنوان رسم؟ رسم .﮳حلٮ﮳ت علٮ﮵ه رٮ﮵شته
السا﮲حرة مو﮳حة من ال﮲عضب الشدٮ﮵د، ﮲ڡ﮴ڡد أ﮲عضب ﮲ٮ﮳حوم الم﮳حتمع و﮴ڡلب موا﮳حع الكٮ﮳ار.رسم
عٮ﮳د الناصر ٮ﮳طرٮ﮵﮴ڡة سا﮲حرة، وٮ﮴و﮴ڡع أن ٮ﮵﮴ڡوم ﮲ٮاصر ٮ﮳س﮳حنه، و﮲ڡو﮳حئ ٮ﮳إ﮲ٮه ٮ﮵ضحك من ﮴ڡلٮ﮳ه
عيل الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، أما السادات ﮲ڡ﮴ڡد ٮ﮴عامل مع الموضوع ٮ﮳شكل آ﮲حر عندما ﮴ٮ﮳حرأ ٮ﮳ه﮳حوري
ورسمه ﮲ڡ﮵ى احدي الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رات، ﮲ڡ﮴ڡد ﮲عضب السادات و﮴ڡام ٮ﮳وضع اسمه ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡأٮمة
السوداء ٮ﮳عدم د﮲حوله مصر.ـ الٮ﮳داٮ﮵ة كما ٮ﮵﮴ڡول ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري اك﮲ٮت من ﮲حالل ﮲ڡن
الٮ﮳ورٮ﮴رٮ﮵ه، ٮ﮳دأ ٮ﮳رسم ال﮲ڡنان الراحل حسٮ﮵ن ٮ﮳ٮ﮵اكر ٮ﮳طرٮ﮵﮴ڡة سا﮲حرة، ور﮲عم ذلك استحسن ٮ﮳ٮ﮵اكر
موهٮ﮳ته و﮴ڡام ٮ﮳ت﮴ڡدٮ﮵مه عيل ال﮲ڡور إل﮵ى ال﮲ڡنان الراحل صارو﮲حان عام 1950 وٮ﮵نت﮴ڡل ٮ﮳ه﮳حوري
إل﮵ى مرحلة أ﮲حري مهمة ﮲ڡ﮵ى مشواره عندما الت﮴ڡ﮵ى ٮ﮳ال﮲ڡنان أٮ﮳و العٮ﮵نٮ﮵ن عٮ﮳دال﮲عين الذي اكن
مسؤوال عن ﮴ٮطوٮ﮵ر م﮳حلة روزالٮ﮵وسف مع إحسان عٮ﮳دال﮴ڡدوس آ﮲ٮذاك وٮ﮵طلب رٮ﮵شة ﮳حدٮ﮵دة
ٮ﮴﮲عٮ﮵ر من شكل أٮ﮳واب الم﮳حلة وأعطاه ال﮲ڡرصة اكملة للتعٮ﮳ٮ﮵ر عن موهٮ﮳ته وأٮ﮶ٮ﮳ت ﮲حاللها أ﮲ٮه
متمٮ﮵ز االسلوب وحاضر النكتة ولم ﮴ٮسلم ال﮴ڡٮ﮵ادات واأل﮲ٮ﮲طمة الحاكمة من س﮲حرٮ﮵ة رٮ﮵شته
ح﮵ٮث تناول عددا من رموز الحكم ﮲ڡ﮵ى أعماله و﮴ڡام ٮ﮳رسمهم ٮ﮳شكل اكرٮ﮵اكٮ﮴وري ٮ﮵ثٮ﮵ر
الضحك، ولم تتو﮴ڡف رٮ﮵شته عند الحاكم ﮲ڡ﮴ڡط ولكن اكن لرموز ال﮲عناء والطرب ﮲ٮص﮵ٮب أٮ﮵ضا،
والطر﮵ٮف أ﮲ٮهم ﮳حمٮ﮵عا أٮ﮳دوا استٮ﮵اءهم من الصورة اليت ٮ﮵رسمها لهم. ال﮴ڡدس العرٮ﮵﮳ى الت﮴ڡت
ال﮲ڡنان الكٮ﮳ٮ﮵ر ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري أثناء حضوره ا﮲ڡتتاح معرضه الٮ﮳ه﮳حوري، ﮲ٮحاٮ﮴ا ٮ﮳متحف
محمود م﮲حتار، واكن الل﮴ڡاء. رسمت الرٔٮ﮵ٮس الراحل عٮ﮳دالناصر ٮ﮳﮳حرأة شدٮ﮵دة، ألم ﮴ٮ﮲حش
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الع﮴ڡاب؟ وهل ٮ﮴و﮴ڡعت أن ٮ﮵كون الس﮳حن مصٮ﮵رك؟ ٮ﮴و﮴ڡعت كل يشء، ولكن ﮲ٮ﮲طرة عٮ﮳دالناصر
اك﮲ٮت م﮲حتل﮲ڡة، عندما رسمته ﮲ڡ﮵ى روزالٮ﮵وسف ٮ﮴و﮴ڡعت أن ٮ﮵كون الس﮳حن والن﮲ڡ﮵ى ﮲ٮص﮵ٮيب،
ولكن الم﮲ڡا﮳حأة لم أٮ﮴و﮴ڡعها، ﮲ڡ﮴ڡد ضحك عٮ﮳دالناصر عيل الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮳حدا، رٮ﮳ما لم ٮ﮵﮳حرؤ ﮲ڡنان
أن ٮ﮵صوره ٮ﮳هذا الشكل، و﮳حهزت ﮲ٮ﮲ڡيس إلل﮴ڡاء ال﮴ڡٮ﮳ض عّيل ﮲ڡ﮵ى أي لح﮲طة من ﮳حا﮲ٮب أمن
الدولة وانت﮲طرت طوٮ﮵ال، ولكن عٮ﮳دالناصر ٮ﮴عامل مع الموضوع ٮ﮳تحضر أل﮲ٮه اكن ﮲ڡنا﮲ٮا و﮴ڡارٮٔا
ومث﮴ڡ﮲ڡا وصاحب ﮴ڡلب، لهذا ٮ﮴عامل مع األمر ٮ﮳الضحك ﮲ڡ﮴ڡط. وهل ا﮲حتلف األمر ٮ﮳النسٮ﮳ة
للرٔٮ﮵ٮس السادات؟ السادات ﮲عضب مين لدر﮳حة أ﮲ٮه وضعين ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡأٮمة السوداء ومنعين
من د﮲حول مصر ح﮵ٮث كنت و﮴ڡتها أ﮴ڡٮ﮵م ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس، ولست وحدي الرا﮲ڡض لسٮ﮵اسة حكم
السادات ﮲ڡ﮴ڡد كنا م﮳حموعة كٮ﮳ٮ﮵رة من أٮ﮳رز المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ٮع﮵ٮش ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس و﮲ٮر﮲ڡض
سٮ﮵اساٮ﮴ه ﮲حاصة ٮ﮳عد ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵عه الٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ة السالم مع إسرأٮٮ﮵ل عام 1979. من هم أٮ﮳رز المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن
المعترضٮ﮵ن؟ أسماء كٮ﮳ٮ﮵رة والمعة آ﮲ٮذاك مثل أحمد عٮ﮳دالمعط﮵ى ح﮳حازي ومحمود
السعد﮲ٮ﮵ى ومحمود أمٮ﮵ن العالم و﮲عال﮵ى شكري وأمٮ﮵ن اسكندر وعٮ﮳اس صالح وأل﮲ڡرٮ﮵د ﮲ڡرج
وسعد ز﮲علول ﮲ڡؤاد و﮲عٮ﮵رهم. ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡترة إ﮴ڡامتك اإل﮳حٮ﮳ارٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس، أل﮲ڡت كتاٮ﮳ا عن
السادات، ما اسمه، وماذا تتناول ﮲ڡٮ﮵ه؟ الكتاب ٮ﮳عنوان السادات ووص﮲ڡت ﮲ڡٮ﮵ه آٮ﮵ات الحب
المٮ﮳الغ ﮲ڡٮ﮵ها من ﮳حا﮲ٮب السادات لرٔٮ﮵ٮس وزراء إسرأٮٮ﮵ل آ﮲ٮذاك مناحم ٮ﮳ٮ﮵﮲عن عندما ٮ﮵لت﮴ڡٮ﮵ان
وٮ﮵أ﮲حذه ٮ﮳األحضان الدا﮲ڡئة وٮ﮵ردد دأٮما كلمة صدٮ﮵﮴ڡ﮵ى ٮ﮳ٮ﮵﮲عن ﮲ڡ﮵ى و﮴ڡت اكن الشارع العرٮ﮵﮳ى
ٮ﮵شتعل ﮲عضٮ﮳ا من ﮳حراء ٮ﮴و﮴ڡٮ﮵ع اٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ة االستسالم والتطٮ﮳ٮ﮵ع مع إسرأٮٮ﮵ل كل هذا س﮳حلته ﮲ڡ﮵ى
كتاٮ﮵﮳ى. ﮴ڡلت أن السادات أراد ع﮴ڡد صلح مع م﮳حموعة ٮ﮳ار﮵ٮس من المث﮴ڡ﮲ڡٮ﮵ن المصرٮ﮵ٮ﮵ن،
ك﮵ٮف ﮴ٮم ذلك؟ السادات أرسل إلٮ﮵نا عام 1980 السٮ﮵د صالح ﮳حالل واكن و﮴ڡتها ٮ﮵ش﮲عل
منصب ﮲ٮ﮴ڡ﮵ٮب الصحا﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ڡو﮳حئنا ٮ﮳حضوره إل﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس محمال ٮ﮳هداٮ﮵ا لنا عٮ﮳ارة عن ساعات
و﮴ڡال الن﮴ڡ﮵ٮب لنا أنتم ﮴ڡلتم عن السادات ﮲حأٮن أل﮲ٮه ع﮴ڡد صلحا مع إسرأٮٮ﮵ل، وهو كذلك
ٮ﮵صف م﮳حموعة المنش﮴ڡٮ﮵ن عن االٮ﮴﮲ڡا﮴ڡٮ﮵ة اكمب – دٮ﮵﮲ڡٮ﮵د ٮ﮳إ﮲ٮهم ﮲حا﮲ٮوا مصر، وكده ٮ﮳صره
وأر﮳حوكم ا﮲عل﮴ڡوا هذا الملف، وطلب عودتنا إل﮵ى مصر وأكد ٮ﮳إن السادات ص﮲ڡح عنا وطوي
ال﮴ڡأٮمة السوداء إل﮵ى األٮ﮳د. وهل عد﮴ٮم؟ لم ﮲ٮعد، وٮ﮳عدها ٮ﮳عام ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵ٮ﮳ا ا﮲عتٮ﮵ل السادات ﮲ڡ﮵ى
حادث المنصة الشهٮ﮵ر، وعد﮲ٮا ٮ﮳عدها مٮ﮳اشرة إل﮵ى مصر. ﮴ڡلت أن رٮ﮵شتك لم ﮴ٮسلم من
س﮲حرٮ﮵تك من رسومات للحاكم، ﮲ڡهل طالٮ﮳ت أٮ﮵ضا ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن؟ أ﮲ٮا رسمت أم كلثوم
وعٮ﮳دالوهاب و﮲ڡرٮ﮵د األطرش وطول الو﮴ڡت اكن عٮ﮳دالحلٮ﮵م ضٮ﮵﮲ڡا دأٮما علٮ﮵نا. ومن ﮲عضب
من رسوما﮴ٮك؟ أم كلثوم وعٮ﮳دالوهاب. لماذا أم كلثوم؟ أم كلثوم ﮲عضٮ﮳ت مين عندما رسمتها
أثناء وصلة ﮲عنأٮها أ﮲ٮت عمري ح﮵ٮث رسمت أحد المشاهدٮ﮵ن ٮ﮵﮲عط ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮوم عمٮ﮵ق و﮴ٮصورت
أم كلثوم أن المعين الم﮴ڡصود هو أن ال﮳حمهور ال ٮ﮵رٮ﮵د االستماع لصوٮ﮴ها وأ﮲ٮه ٮ﮵عٮ﮳ر ٮ﮳ذلك عن
طرٮ﮵ق ال﮲حلود إل﮵ى النوم و﮲طللت ال﮴ڡطٮ﮵عة ٮ﮳ٮ﮵ننا لسنوات طوٮ﮵لة. و﮲ڡرٮ﮵د األطرش؟ اكن ر﮳حال
ط﮵ٮب ال﮴ڡلب ٮ﮵ٮ﮳ك﮵ى من أ﮴ڡل يشء ومع ذلك اكن ﮴ڡلٮ﮳ه كٮ﮳ٮ﮵را واكن ٮ﮵تحمل الن﮴ڡد ولم أذكر أ﮲ٮه
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﮲ڡ﮵ى ٮ﮵وم من األٮ﮵ام اشتك﮵ى من رسوماٮ﮴﮵ى ر﮲عم س﮲حرٮ﮵تها له. هل تتذكر أول لوحة ﮴ڡمت
ٮ﮳رسمها؟ وعن أي يشء ٮ﮴دور، وٮ﮳كم ٮ﮳عتها؟ ومن اشتراها؟ أول لوحاٮ﮴﮵ى ٮ﮳عتها ٮ﮳ـ60 ﮳حنٮ﮵ها
عام 1954، واشتراها مين الاك﮴ٮب الصحا﮲ڡ﮵ى الراحل كمال المالخ واك﮲ٮت ٮ﮴دور حول ﮲ڡكرة
موضوع أوالد الحارة و﮴ڡام ٮ﮳وضعها ﮲ڡ﮵ى ﮲عر﮲ڡة األد﮵ٮب الراحل ﮲ٮ﮳ح﮵ٮب مح﮲ڡوظ ٮ﮳﮳حرٮ﮵دة
األهرام. ﮴ڡدمت ﮲ٮ﮲ڡسك مؤل﮲ڡا من ﮲حالل كتاب عن الرٔٮ﮵ٮس الراحل السادات، لماذا لم
﮴ٮستمر؟ أ﮲ٮا ل﮵ى 5 كتب ﮲ڡ﮵ى السوق أولها اٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة الط﮲ڡولة عن الط﮲ڡل ﮲ڡلتس اليت أحك﮵ى ﮲ڡٮ﮵ها
عن مشواري وأ﮲ٮا ط﮲ڡل ص﮲عٮ﮵ر، ٮ﮶م كتاب اٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة الشٮ﮳اب عن ﮲ڡترة عميل ٮ﮳الصحا﮲ڡة و اٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة
ٮ﮳ار﮵ٮس عن مرحلة ٮ﮴وا﮳حدي ﮲ڡ﮵ى عاصمة النور ٮ﮳ار﮵ٮس، وأ﮲حٮ﮵را كتاب هزل﮵ى ٮ﮳عنوان ٮ﮳ه﮳حر ﮲ڡ﮵ى
المه﮳حر وأتناول ﮲ڡٮ﮵ه رحليت ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا. ٮ﮳الر﮲عم من كو﮲ٮك ﮲ڡنا﮲ٮا صاحب رٮ﮵شة، إال أن التمثٮ﮵ل
استهواك ﮲ڡترة من الزمن، وٮ﮴و﮴ڡ﮲ڡت الت﮳حرٮ﮳ة ﮲ٮهأٮٮ﮵ا، ﮲ڡما السٮ﮳ب؟ ﮳حاء﮴ٮين ﮲ڡرصتان للتمثٮ﮵ل
واحدة ﮲ڡ﮵ى مصر والثا﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا ولكين ﮲ڡشلت ﮲ڡٮ﮵هما أل﮲ٮين ال أصدق ا﮲ٮين ممثل، ﮲ڡ﮵ى
ال﮲ڡٮ﮵لم المصري لعٮ﮳ت دور زعٮ﮵م عصاٮ﮳ة، واكن من ا﮲حراج منٮ﮵ر التو﮲ٮ﮵ى، و﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا لعٮ﮳ت
ش﮲حصٮ﮵ة سأٮق شاحنة وأحس أ﮲ٮين ٮ﮴ورطت ك﮲ڡنان. ولكنك عدت مرة أ﮲حري للتمثٮ﮵ل من
﮲حالل ﮲ڡٮ﮵لم ﮴ٮس﮳ح﮵ٮيل ﮳حدٮ﮵د؟ أ﮲ٮا ﮲طهرت ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡٮ﮵لم لمدة 3 د﮴ڡأٮق ولعٮ﮳ت دور ﮲ڡنان وه﮵ى
مهنيت ﮲ڡ﮵ى الحٮ﮵اة والمدهش أن هذا ال﮲ڡٮ﮵لم حصل عيل ﮳حأٮزة مهمة حصل علٮ﮵ها الم﮲حرج
أٮ﮵من ال﮳حزوي، وأ﮴ٮصور لو أن هناك م﮲حر﮳حا ٮ﮵ستطٮ﮵ع أن ٮ﮵﮲حرج ما ٮ﮳دا﮲حيل من طا﮴ڡات لرٮ﮳ما
ا﮲حتلف األمر وأصٮ﮳حت ﮲ٮ﮳حمًا سٮ﮵نمأٮٮ﮵ًا شهٮ﮵رًا. ٮ﮳عٮ﮵دا عن عالم السٮ﮵نما والتأل﮵ٮف، ما ه﮵ى
أهم ال﮳حوأٮز العالمٮ﮵ة اليت حصلت علٮ﮵ها ﮲ڡ﮵ى مشوارك؟ حصلت عيل ال﮳حأٮزة العالمٮ﮵ة
األول﮵ى ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر عام﮵ى 85، 87 ﮲ڡ﮵ى روما واعتز ﮳حدا ٮ﮳ها أل﮲ٮها م﮲حتل﮲ڡة.0
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إشترك ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡأٮمتنا الٮ﮳رٮ﮵دٮ﮵ة


