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﮲ڡنان استلهم أ﮳ٮطاله من ﮴ڡلب ال﮳ٮٮ﮵ئة الشع﮳ٮٮ﮵ة
﮲ڡ﮵ى مصر | حاٮ﮴م ال﮳حميس | صحٮ﮵﮲ڡة العرب

ال﮴ڡاهرة - ٮ﮵صنف ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري (85 عاما) عىل أ﮲ٮه أحد أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮات الحركة ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى
مصر والعالم العر﮳ٮ﮵ى، وٮ﮵تمٮ﮵ز ﮳ٮمالمحه اليت ﮴ٮيش ﮳ٮ﮲ڡرحة ط﮲ڡولٮ﮵ة ال تنط﮲ڡئ أ﮳ٮدا، ورسوماٮ﮴ه

الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵رٮ﮵ة اليت ٮ﮴و﮳حه سهام الن﮴ڡد إلى كل ما ٮ﮵حٮ﮵ط ٮ﮳الحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة.

﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ﮲ڡنٮ﮵ة

أصدر ال﮲ڡنان مؤ﮲حرا كتاٮ﮳ا عنو﮲ٮه ٮ﮳ـ”أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة أم كلثوم”، وٮ﮵﮴ڡع ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮحو 154 ص﮲ڡحة من ال﮴ڡطع
الك﮳ٮٮ﮵ر، وضم 130 لوحة رسمها لسٮ﮵دة ال﮲عناء العر﮳ٮ﮵ى ع﮳ٮر ٮ﮴ارٮ﮵﮲حها ومراحلها ال﮲ڡنٮ﮵ة الطوٮ﮵لة
والمتنوعة، ٮ﮵﮴ڡول عنها ﮲ڡ﮵ى م﮴ڡدمة كتا﮳ٮه “أم كلثوم ه﮵ى مصر، ﮳ٮعٮ﮵و﮳ٮها وممٮ﮵زاٮ﮴ها”. وصدر له
﮲حالل رحلته اإل﮳ٮداعٮ﮵ة الطوٮ﮵لة، كتاب “﮳ٮه﮳حر ﮲ڡ﮵ى المه﮳حر”، وٮ﮵ضم ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته الحٮ﮵اٮ﮴ٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى
ٮ﮳ار﮵ٮس وأس﮳ٮاب ا﮲حتٮ﮵اره للحٮ﮵اة ﮲ڡ﮵ى مدٮ﮵نة النور، وأٮ﮵ضًا كتاب “أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة الط﮲ڡولة” و”أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة

الش﮳ٮاب” و”أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة ٮ﮳ار﮵ٮس”، وه﮵ى رواٮ﮵ة من ٮ﮶الٮ﮶ة أ﮳حزاء، ورواٮ﮵ة “أٮ﮵﮴ڡو﮲ٮة ﮲ڡلتس”.
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اكتسب ال﮳ٮه﮳حوري شهرٮ﮴ه من ﮴ڡدرٮ﮴ه ال﮲ڡأٮ﮴ڡة عىل التع﮳ٮٮ﮵ر عن ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل الحٮ﮵اة ﮲ڡ﮵ى مصر و﮲ڡ﮵ى
األحٮ﮵اء الشع﮳ٮٮ﮵ة، ح﮵ٮث رسم أ﮳ٮطاله من عمق ال﮳ٮٮ﮵ئة الشع﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى مصر، إال أن لوحاٮ﮴ه لم

﮴ٮ﮲حُل أٮ﮵ضا من أ﮳ٮرز سمات مدارس ال﮲ڡن العالمٮ﮵ة، وذلك من ﮲حالل اآلالف من اللوحات اليت
رسمها ﮲ڡ﮵ى رحلته اليت لم تتو﮴ڡف عند ٮ﮳لد ﮳ٮذاٮ﮴ه أو ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة ﮳ٮعٮ﮵نها.

وٮ﮴زٮ﮵د المعارض اليت أ﮴ڡامها ال﮳ٮه﮳حوري عىل مئة معرض، سواء المعارض ال﮲ڡردٮ﮵ة أو
ال﮳حماعٮ﮵ة، ومن هذه المعارض معرضه ﮳ٮ﮴ڡاعة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳ال﮴ڡاهرة سنة 1973،
ومعرضاه ﮳ٮ﮴ڡاعة المشر﮳ٮٮ﮵ة ٮ﮳ال﮴ڡاهرة ﮲ڡ﮵ى عام﮵ى 1988، 1996، ومعرض ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡاعة ﮲حان

الم﮲عر﮳ٮ﮵ى سنة 1996، ومعرض ﮳ٮ﮴ڡاعة ﮳ٮٮ﮵اكسو ﮲ڡ﮵ى عام 2000، و﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡس ال﮴ڡاعة أ﮴ڡام معرضه
الشهٮ﮵ر الذي أطلق علٮ﮵ه اسم “﮴ڡهوة

﮳ٮه﮳حوري” سنة 2005، و﮲عٮ﮵رها من المعارض العالمٮ﮵ة.

و﮲حارج مصر شارك ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى عدد من المعارض الدولٮ﮵ة، منها معرض ال﮲ڡن العر﮳ٮ﮵ى
المعاصر ﮳ٮتو﮲ٮس ﮲ڡ﮵ى سنة 1984، ومعرض ﮳ٮٮ﮵نال﮵ى ﮲ڡنٮ﮵سٮ﮵ا ﮳ٮإٮ﮵طالٮ﮵ا سنة 1966، ومعرض
ال﮲ڡن المعاصر ٮ﮳السودان سنة 1977، ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى مشاركته ﮲ڡ﮵ى عدة معارض ٮ﮳األردن

والم﮲عرب و﮲ڡنلندا وألما﮲ٮٮ﮵ا و﮲ڡر﮲ٮسا والوالٮ﮵ات المتحدة، كما حصل ال﮲ڡنان عىل العدٮ﮵د من
ال﮳حوأٮز مثل ال﮳حأٮزة العالمٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮳ٮروما ﮲ڡ﮵ى عام﮵ى 1985، 1987.

ال﮲ڡنان أسس ﮲ٮوعا من الت﮴ڡنٮ﮵ة ال﮲ڡنٮ﮵ة عر﮲ڡت ٮ﮳اسم مدرسة "ال﮲حط الواحد"، ح﮵ٮث ٮ﮵رسم
لوحاٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى ﮲حط واحد دون ر﮲ڡع ال﮴ڡلم

وتنوعت أعمال ال﮲ڡنان ما ﮳ٮٮ﮵ن اللوحات الزٮ﮵تٮ﮵ة واألعمال النحتٮ﮵ة و﮲ڡنون الكوالج، و﮴ڡد
شكلت ال﮴ڡاهرة محورها وموضوعا ﮲ڡنٮ﮵ا أٮ﮶ٮ﮵را لدٮ﮵ه، ﮲ڡرسم م﮳حموعة ك﮳ٮٮ﮵رة من اللوحات
ٮ﮳أسال﮵ٮب وطرق م﮲حتل﮲ڡة تتناول الحٮ﮵اة ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡاهرة، شوارعها، م﮴ڡاهٮ﮵ها، حاراٮ﮴ها، أز﮴ڡتها

ال﮴ڡدٮ﮵مة والناس ال﮳ٮسطاء، راصدا كل ذلك ﮳ٮعٮ﮵ن ال﮲ڡنان الال﮴ڡطة، ﮲ڡهو ٮ﮵تمٮ﮵ز ٮ﮳أسلو﮳ٮه ال﮲حاص
﮲ڡ﮵ى الرسم، وٮ﮴أسٮ﮵سه لنوع من الت﮴ڡنٮ﮵ة ال﮲ڡنٮ﮵ة ُعر﮲ڡت ٮ﮳اسم مدرسة «ال﮲حط الواحد»، إذ

ٮ﮵مسك ٮ﮳ال﮴ڡلم لٮ﮵رسم، وال ٮ﮵ر﮲ڡعه عن الور﮴ڡة إال مع ﮲ٮهاٮ﮵ة الرسم.

ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر المرأة

ٮ﮵عرف عن ﮳حورج ال﮳ٮه﮳حوري ٮ﮴أٮ﮶ره الشدٮ﮵د ﮳ٮعدد من النساء الالٔٮ﮵ى مررن ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اٮ﮴ه، و﮲ڡ﮵ى هذا
الصدد ﮲ڡ﮴ڡد أكد ال﮲ڡنان أ﮲ٮه من الضروري لكل ﮲ڡنان أن ٮ﮵س﮳حل الو﮳حوه ال﮳حمٮ﮵لة اليت تتمٮ﮵ز
﮳ٮمالمح ﮲ڡرٮ﮵دة ﮴ٮ﮳حذب األ﮲ٮ﮲طار إلٮ﮵ها، وأن ٮ﮵حٮ﮵ط ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮳ال﮳حمال الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى، ﮲ڡ﮵ى إشارة إلى
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االهتمام الذي ٮ﮵﮲طهره من ﮲حالل رسوماٮ﮴ه ٮ﮳األ﮲ٮىث ﮳ٮص﮲ڡة عامة، ح﮵ٮث أكد ال﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى أكثر
من مناس﮳ٮة عىل أن حٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮴أٮ﮶رت ﮳ٮش﮲حصٮ﮵ات ﮲ٮسأٮٮ﮵ة، أ﮳ٮرزهن السٮ﮵دة ﮲ڡاطمة

الٮ﮵وسف مؤسسة م﮳حلة روز الٮ﮵وسف.

وحول اال﮲حتالف ﮳ٮٮ﮵ن المرأة العر﮳ٮٮ﮵ة وال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة، ٮ﮵ؤكد ال﮳ٮه﮳حوري أن هذا اال﮲حتالف ٮ﮵تمثل ﮲ڡ﮵ى
مساحة الحرٮ﮵ة اليت تتمتع ﮳ٮها المرأة ﮲ڡ﮵ى ال﮲عرب م﮴ڡار﮲ٮة ٮ﮳المرأة العر﮳ٮٮ﮵ة، كما أن المرأة
العر﮳ٮٮ﮵ة ﮳ٮعد الزواج ال ٮ﮴هتم كثٮ﮵راً ﮳ٮزو﮳حها ﮳ٮل وال حىت ﮳ٮن﮲ڡسها، ﮲ڡت﮳حدها ٮ﮴﮲ڡ﮴ڡد رشا﮴ڡتها

و﮳حمالها، وهذا ما ٮ﮵س﮳ٮب لها العدٮ﮵د من المشكالت، ور﮳ٮما ٮ﮵﮳حعل الر﮳حل ٮ﮵﮳ٮحث ﮲حارج ﮳ٮٮ﮵ته
عن ال﮳حمال، أما المرأة ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡت﮲طل محت﮲ڡ﮲طة ﮳ٮ﮳حمالها حىت ﮳ٮعد سن الستٮ﮵ن.

لكن ال﮳ٮه﮳حوري ٮ﮵ؤكد ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡس الو﮴ڡت أن هناك ﮳حا﮲ٮ﮳ٮًا مهمًا ﮳حداً تتمٮ﮵ز ﮳ٮه المرأة العر﮳ٮٮ﮵ة وهو
مساحة العاط﮲ڡة والحنان ﮲ڡه﮵ى أ﮴ڡوى لدٮ﮵ها، وكذلك الصدق والو﮲ڡاء والص﮲ڡاء، وهناك أٮ﮵ضًا
المط﮳ٮخ! ﮲ڡ﮲ڡ﮵ى األعم واأل﮲علب ال ٮ﮴و﮳حد امرأة ﮲عر﮳ٮٮ﮵ة ٮ﮴عتين ٮ﮳أمور الط﮳ٮخ، ﮲ڡالمرأة هناك إما
أ﮲ٮها ﮴ٮصطحب أسرٮ﮴ها إلى المطعم، وإما أن الر﮳حل هو الذي ٮ﮵ط﮳ٮخ، ول﮵ٮس ﮲عرٮ﮵﮳ٮًا أن ٮ﮴رى
ر﮳حل ال﮳ٮ﮵ٮت وهو ٮ﮵﮲ڡتح لك ال﮳ٮاب أو ٮ﮵﮴ڡدم لك األكل مرٮ﮴دٮ﮵ًا مرٮ﮵لة المط﮳ٮخ، مشٮ﮵را إلى أن
هذا الوضع -وإن اكن ال ٮ﮵﮴ڡٮ﮵م عال﮴ڡات أسرٮ﮵ة حمٮ﮵مة ﮳ٮٮ﮵ن أ﮲ڡراد األسرة الواحدة- إال أ﮲ٮه ﮲ڡ﮵ى
الم﮴ڡا﮳ٮل ٮ﮵﮴ڡٮ﮵م عال﮴ڡات ا﮳حتماعٮ﮵ة ﮲ٮا﮳ححة ﮳ٮٮ﮵ن األسر ح﮵ٮث ٮ﮵لت﮴ڡون ﮲ڡ﮵ى أحد المطاعم، و﮲عال﮳ٮا
ما ٮ﮴﮴ڡام عال﮴ڡات كذلك ﮳ٮٮ﮵ن ٮ﮴لك األسر والعاملٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لك المطاعم ﮲ٮ﮲طرا إلى كثرة ٮ﮴ردد

األسر علٮ﮵ها.


