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«حكاية 88 عاماً» يروي مشوار جورج بهجوري
في الفن والحياة

هو معرض ذو مذاق خاص... مذاق ريشة وألوان ورؤى أيقونة فنية مصرية، مُحملة بخطوط كاريكاتيرية رشيقة

وقدرة على التعبير بحنكة وتلقائية، وروح بسيطة مرحة، هو معرض التشكيلي العاملي جورج بهجوري، الذي يعد

بمثابة «بانوراما» نطل عبرها على مشواره الفني إذ يقدم مجموعات متنوعة ثرية من هذا املشوار، الذي يقدم لنا

محطات مهمة من مشواره الفني، لعل من أبرزها ذلك الجانب الثري من أعماله في فرنسا، حيث جاء الفنان بكل

محتويات مرسمه في باريس وحط رحاله في مصر.

داخل غاليري «ليوان» بحي الزمالك بالقاهرة، حيث يقام املعرض، التقى جمهوره به من جديد، والتقيت به أنا

أيضاً في حوار طويل أمام لوحاته، ليسرد لـ«الشرق األوسط»، «حكاية 88 عاماً» من الفن»، وهو عنوان

معرضه املستمر حتى 2 يناير (كانون الثاني) 2020؛ بادرني ضاحكاً: «منذ ولدت أعشق الفن وأمارسه، وقد

صاحب افتتاح املعرض االحتفال بعيد مولدي الثامن والثمانني، لذلك لم يكن من الغريب اختيار هذا العنوان

للمعرض، لقد أقمت عشرات املعارض، وتنقلت بأعمالي بني أنحاء العالم، لكني اعتبر هذا املعرض األكثر أهمية

بالنسبة لي، ألنه قد يكون معرضي األخير».

بعد لحظات الحنني والشجن، سرعان ما عاد بهجوري إلى مرحه وتفاؤله؛ لنبدأ في مشاهدة األعمال معاً، فهو من

الفنانني الذين يعيدون تأمل لوحاتهم طويالً، وملرات عديدة، بعد االنتهاء منها، يتفحصها بدقة كأنه يعيد اكتشافها،
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بل قد يبدو كمتلق يحاول قراءتها والتوصل إلى ما تكتنفه من أفكار ومشاعر غنية وعميقة على بساطتها.

أراد أن يبدأ من مجموعة لوحاته عن «كوكب الشرق» أم كلثوم، أو «كلثوميات»، كما يطلق عليها، وهي تجسد أم

كلثوم وهي تتغنى في وصالت شجن بأجمل أغانيها، تبدو في األعمال بكامل أناقتها وانفعاالتها تتمايل وتشدو،

وحولها فرقتها املوسيقية املتفردة فتسمع صوتها القادم من اللوحات يحيط بك من كل االتجاهات داخل القاعة؛

يقول بهجوري: «في السنوات األخيرة، سيطرت عليّ أفكار وأحالم كانت تطاردني ليالً ونهاراً، وهي عودة مصر
إلى زمانها الجميل، حيث الفن الذي يلمس القلب، ويهذب النفس، ولذلك حرصت على رسم (ثومة) من جديد، كرمز

أليام نتمنى أن نعيشها من جديد».

املعرض أيضاً فرصة ال تُعوض لالطالع ألول مرة على بعض أعمال بهجوري التي أبدعها في فرنسا، حيث أقام ما

يقرب من 40 عاماً هناك، ليغلق أخيراً مرسمه بباريس بشكل نهائي، وينقل كل إبداعاته ومقتنياته إلى مصر،

ويبهرك في هذه املجموعة براعته في تصوير الجسد البشري، ومالمح الوجه، إضافة إلى رسم مشاهد من فن

الباليه. ويقول: «كنت مهتماً خالل إقامتي في فرنسا برسم (املوديل)، حيث مساحة الحرية التي تحفز الفنان على
اإلبداع، كنت أزور دار األوبرا في باريس، وأرسم راقصات الباليه خلف الكواليس، حيث الرشاقة واالنسيابية

والجمال والفن».

وألنه كان يقضي شهور السنة ما بني مصر وفرنسا، كانت له روائع أخرى يبدعها في مصر، ضم املعرض جانباً

منها، فرسم الحارة املصرية وأبناءها في مواقف متعددة ومناسبات مختلفة، فتجد «الكعك والسبوع والزينة» في

الشوارع، واملوتيفات املأخوذة من التراث، والتجمعات أمام البيوت ومباريات الكرة الشراب، و«نط الحبل»
واأللعاب الشعبية في الشارع، مع احتفاء خاص باملهن والحرف والباعة، ألنهم: «ثروة مصر الحقيقية، كنت أحياناً

أسير وراء البائع، أتتبعه وهو يتحرك هنا وهناك منادياً على بضاعته بأغانٍ وتعبيرات موجزة وخفيفة الظل، وهو ما

ال تجده في أي مكان آخر سوى مصر».

وفي قسم آخر، تطل عليك أعمال أثيرة لبهجوري، هي نحو 75 اسكتشاً من بني إجمالي 120 عمالً ضمها

املعرض: «االسكتش يشغل مساحة مهمة من رحلتي، ألنه بمثابة اإلمساك باللحظة، وتجسيدها بسرعة قبل أن

يهرب مني اإلحساس». املدهش في هذه املجموعة أنها تضم اسكتشات تعود إلى الستينات والسبعينات من القرن

املاضي، في مرحلة مهمة من مسيرة الفنان، حيث كان بهجوري من الفنانني املنتمني ملشروع الخط الواحد، الذي

يبدأ به لوحته من نقطة واحدة، وينتهي منها دون أن يرفع سن القلم عن الورق، ويتبع ذلك باستخدام ألوانه املبهجة

للوصول باملشاهد إلى أحاسيس عميقة ومتشابكة.

لكن ما إن وصلنا إلى أعماله من الكاريكاتير حتى تراوحت تعبيرات وجهه بني الحزن والسعادة الغامرة، فبعد

مشواره الطويل في هذا العالم الساخر يشعر بهجوري بالقلق على مستقبل الكاريكاتير في مصر، ويقول: «فقد



1/2/20, 10'58 AMحاكٮ﮵ة 88 عاماً» ٮ﮵روي مشوار ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري ڡ﮵﮲ى ال﮲ڡن والحٮ﮵اة | الشرق األوسط»

Page 3 of 3https://aawsat.com/home/article/2045166/«حاكٮ﮵ة-88-عاماً»-ٮ﮵روي-مشوار-﮳حورج-ٮ﮳ه﮳حوري-ڡ﮵﮲ى-ال﮲ڡن-والحٮ﮵اة

روحه وتميزه وصوته».

عالقة بهجوري بالكاريكاتير، بدأت في وقت مبكر من حياته، حينما كان يرسم زمالءه ومدرسيه على السبورة،

وعلى جدران املدرسة، وكذلك فعل في كلية «الفنون الجميلة» يتذكر: «رسمت أصدقائي حتى أنه ذات يوم علقت

الرسوم الكاريكاتورية على الحائط، وكان بينهم أستاذي بيكار، وفي طرف أنفه كرة حمراء، وعندما دخل قاعة

الدرس، وشاهد رسوماتي كدت أسقط من الخوف، واعتقدت أنه قد يفصلني، إال أن املفاجأة أنه صفق لي وأشاد

برسمي، األكثر من ذلك أخذني في سيارته إلى صاروخان في (أخبار اليوم)، الذي أفادني كثيراً في عملي، فهكذا

كانت العالقة بني األستاذ وتلميذه زمان في مصر».

بعد مشواره اإلبداعي الطويل، أسأله ماذا يمثل الفن بالنسبة له؟ فيقول: «هو تعبير عن الحياة نفسها»، قبل أن
يضيف: «هنا قد تكون نهاية الرحلة».
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