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أشخاص

جورج البهجوري
«بهجر» يرسم السعادة بين القاهرة والمهجر

ّ
اسمه في الوالدة فلتس وتعني حبيب ّ
ّ
بالقبطية .اختار اسمه الفني بنفسهً ،فحمله ليصير
الرب
واحدًا من أشهر التشكيليني ،موزعًا إنتاجه بني الرسم والنحت والكاريكاتور ،وصوال إلى الرواية.
تأثر في بدايته بالتيار التكعيبي ،وحملته تجربته ّ
الغنية إلى متاحف العالم ...في خضم الثورة
ّ
ّ
املصرية املتجددة ،يحلم ببلد متحرر ،متخلص من خدر الدين.
رضوان آدم

عمل في
مجلة «صباح
ّ
الخير» مع صالح
جاهين وحجازي
وبيكار

مل� �ع ��ت ع� �ي� �ن ��اه وه� � ��و ال �ط �ف��ل
الكبير الذي يمنحك ،ويمنح
ن� � �ف� � �س � ��ه ،ش� � � �ع � � ��ورًا س ��اخ� �ن ��ًا
بالفرح« .أك�ث��ر ش��يء يؤملني
ّ
ف��ي ه��ذا ال �ع��ال��م ،أن �ن��ي ل��م َأر
ّ
أم� ��ي .ل�ك�ن��ي أراه � ��ا ف��ي ك ��ل أم تحنو
ع �ل��ى ول� �ي ��ده ��ا» .ال ش� ��يء غ �ي��ر ه��ذه
ّ
ال ��ذك ��رى ه ��ز روح ال �ط �ف��ل ف �ل �ت��س ،أو
«ح�ب�ي��ب ال� ��رب» ب��ال�ل�غ��ة ال�ق�ب�ط�ي��ة .لم
ي �ع �ج �ب��ه اس� �م ��ه ي� ��وم� ��ًا« :ي� ��وح� ��ي ل��ي
ّ
ب ��أن �ن ��ي ُم �ف �ل ��س ،اس� ��م غ ��ري ��ب ج � �دًا»،
ي� �ق ��ول م �ق �ه �ق �ه��ًا .ل� �ه ��ذا اخ� �ت ��ار اس �م��ًا
آخ��ر ،هو ج��ورج البهجوري ،ليصير
اس�م��ًا ل��واح��د م��ن أش�ه��ر التشكيليني
ف��ي ج�ي�ل��ه ،ب�ي�ك��اس��و م �ص��ر ،ال�ن�ح��ات
ورس��ام الكاريكاتور وأخ�ي�رًا الكاتب
والروائي.
ّ
ّ
إن � � ��ه ف� ��ي م� �ص ��ر اآلن ،ل� �ك ��ن ��ه ي �ت��وق��ع
ال� �ع ��ودة إل ��ى ف��رن �س��ا ن �ه��ائ �ي��ًا .قضى
في بالد األنوار ما يزيد على أربعني
عامًا .ينتظر من ال�ث��ورة املصرية أن
ُ
ترجعه ع��ن ه��ذا ال�ق��رار« .لست فرحًا
بما يجري .عندما كنت أسمع صراخ
امل�ص��ري�ين ف��ي م�ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ،كنت
ّ
أق��ول إن�ه��ا نهاية ال�ظ�لام .لكن مصر
تعود إلى الخلف .أنا قلق عليها من
م �خ� ّ�دري ال��دي��ن ،وت�ق��ال�ي��د ال�ص�ح��راء
ال� �ب ��دوي ��ة ...م�س�ت�ق�ب�ل�ن��ا ف��ي ال �ت �ح��رر،
وامل��دن �ي��ة ،واالن �ف �ت��اح ع �ل��ى ال �ع��ال��م».
ال ي � �ح ��ب رس � � ��م ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �س ��اب ��ق
ح�س�ن��ي م �ب��ارك« .ل �ي��س ل��ه ط �ع��م ،وال

ك � ��اري � ��زم � ��ا ،ل �ك �ن ��ي رس� �م� �ت ��ه م �ت �ج �ه��ًا
ّ
إل� ��ى م �ن� ّ�ص��ة م �ج �ل��س ال �ش �ع ��ب ،وك ��ل
األعضاء واقفون ،يصفقون بحرارة،
فيقول لهم الرئيس املخلوع :قيام...
جلوس».
ّ
عندما ي�ح��ن ج��ورج ال�ب�ه�ج��وري إلى
ّ
أي � ��ام امل ��راه� �ق ��ة ،ي �ت ��ذك ��ر رس ��ال ��ة اب��ن
خالته س�م�ع��ان ،يهنئه بنجاحه في
ام�ت�ح��ان ال��دخ��ول إل��ى «ك�ل�ي��ة الفنون
ال�ج�م�ي�ل��ة» ( .)1950ك �ت��ب ي �ق��ول« :ال
ت �ن��س أن� �ن ��ي ق �ل��ت ل ��ك إن � ��ك م��وه��وب
ً
ف��ي ال��رس��م ،وت��رك�ت��ك ي��وم��ًا ك��ام�لا في
غرفتي ،وقعدت ترسم ،طول النهار.
ف� �ل� �ت ��س! ك � ��ان ع� �م ��رك س� ��ت س� �ن ��وات.
وخ��رج��ت علينا بلوحة جميلة ج�دًا.
أت��ذك��ره��ا ح �ت��ى اآلن ،ن �س��اء وزه ��ور
وطيور».
ي� ّ
�ردد البهجوري اسم شقيقه جميل
ك �ث �ي� �رًا ،وه� ��و ه ��اج ��ر إل� ��ى ال ��والي ��ات
املتحدة ،حيث يقيم منذ زمن .يحتفظ
ب �ص��ورة م��ن رس��ال��ة ب�ع�ث�ه��ا إل �ي��ه من
والي� ��ة ب�ن�س�ل�ف��ان�ي��ا (« :)1970أرج ��و
أن ي �ك��ون ال�ب��ال�ط��و ال �ص��وف وص�ل��ك.
س�ع��دت بإنتاجك امل��ذه��ل .ف�ق��دان األم
وض �ي ��ق ذات ال� �ي ��د ،دف �ع��ان��ا ل�ن�ك��ون
ش��دي��دي ال�ح�س��اس�ي��ة ،وروم��ان�س�ي�ين
إل��ى ح��د بعيد .أرج��وك ارس��م ب��أل��وان
م �ب �ه �ج��ة .ك� �ف ��اك ال� �ح ��زن ال � �ب� ��ادي ف��ي
وج��وه الشعب املصري .ارس��م زهورًا
يا أخي».
يعشق البهجوري فرنسا ،كما يعشق
مصر .سافر إليها بعد نكسة يونيو
 .1967ترك رسام الكاريكاتور الالمع

ّ
ف ��ي م �ج �ل��ة «ص� �ب ��اح ال �خ �ي��ر» ك� ��ل م��ا
بناه في أم الدنيا ،ت��رك محبني كثرًا
ّ
وأص��دق��اء ف��ي م �ج��االت ال �ف��ن واألدب
وال � �س � �ي� ��اس� ��ة وال � �ص � �ح� ��اف� ��ة .ي �ت��ذك��ر
رفاقه من تلك املرحلة ،ومنهم رسام
ال �ك��اري �ك��ات��ور ح �ج��ازي ال ��ذي ف��ارق�ن��ا
أخيرًا« .خسارة يموت» ،يقول« .كان
رس ��ام ��ًا ش�ع�ب�ي��ًا رائ� �ع ��ًا .ك ��ان زم�ي�ل��ي
ّ
ف ��ي امل �ج��ل��ة ،وم �ع �ن��ا ص�ل�اح ج��اه�ين،
وزه ��دي ،وص�ل�اح ال�ل�ي�ث��ي ،وغ�ي��ره��م،
العظيم حسني بيكار،
وطبعًا الفنان ّ
وكان هو من تبناني».
ل ��م ي �ك��ن امل� �ن ��اخ ف ��ي م��ؤس �س��ة «روز
ال �ي��وس��ف» ح �ي��ث ع �م��ل ال �ب �ه �ج��وري،
السلطة« .كنت
يساعده على انتقاد
ّ
أحب جمال عبد الناصر ،لكنني كنت
أستخدم الرمز النتقاد سلطة يوليو،
والقارئ الذكي يفهم».
ف��ي ع�ه��د ال� �س ��ادات ،ك��ان ال�ب�ه�ج��وري
السادات
في باريس .ومن هناك رسم
ّ
ً
ً
رج�لا م�ع��زوال م�ن�ب��وذًا .وب�ع��دم��ا وق��ع
ات �ف��اق �ي��ة ك��ام��ب داي �ف �ي��د م ��ع ال �ك �ي��ان
الصهيوني ،رسمه حائرًا في جزيرة
بعد غرق سفينته .لم يعد إلى مصر
إال ب �ع��د م ��وت ��ه« .ل� ��و ُع � � ��دت ،ل �ك��ان��وا
سجنوني بالتأكيد» .مواقفه الحادة
من الحقبات الثالث بعد ثورة ،1952
أب �ع��دت��ه ع��ن م �س��رح ج��وائ��ز ال��دول��ة،
ع�ل��ى رغ��م ح�ص��ول��ه ع�ل��ىّ ال�ع��دي��د من
ال� �ج ��وائ ��ز ال �ع��امل �ي��ة .ل �ك��ن��ه ال ي�ش�غ��ل
ّ
ب��ال��ه ب ��أن م�ص��ر ل��م ت �ك� ّ�رم��ه .ل��وح��ات��ه
الزيتية دخلت «متحف اللوفر» عام
 ،1990ووض ��ع اس�م��ه ف��ي ق��اع��ة كبار
امل� �ش ��اه� �ي ��ر .ول � ��ه ه �ن��ا أي� �ض ��ًا م�ن�ط��ق
مغاير« .أن��ا أرس��م الشعب ،والشعب
يحبني .هذه ّ
أهم جائزة في العالم».
�ان ف� ��ي ب � ��اري � ��س« ،ع �ل��ى
ن� �ج ��ح ال� �ف� �ن � ّ
ّ
ع�ك��س م��ا ت��وق��ع ك�ث�ي��رون ل ��ي» .تعلم
من خبرات فنانني كبار  ،مثل آنغر،
وه��ول �ب��اي��ن ،وب �ي �ك��اس��و ،ف ��ي ال��رس��م
ب�خ��ط ب�س�ي��ط ،وال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي درج��ة
ّ
ال �ل��ون .ب�ع��د س �ن��وات ق�ل�ي�ل��ة ،تخلص
ال � �ب � �ه � �ج� ��وري م � ��ن ه � � ��وس امل � ��درس � ��ة
ال� �ت� �ك� �ع� �ي� �ب� �ي ��ة ف� � ��ي رس � � ��وم � � ��ه ،وع� � ��اد
ل�ل�ت�ب�س�ي��ط ف��ي ال �خ �ط��وط ،مستلهمًا
األي �ق ��ون ��ة امل �ص��ري��ة امل �س �ت��وح��اة م��ن
ال� ��رس� ��وم ال� �ف ��رع ��ون� �ي ��ة .ث � � ّ�م ت� �ط � ّ�ورت
أع � ّم��ال��ه اآلن م��ع اس �ت �خ��دام��ه اإلب� ��رة.
ّ
ل �ك��ن��ه ق �ب��ل ه� � ��ذا ،ك � ��ان ق ��د ت �ع��ل��م ف��ن
النحت على يد نحات روماني هارب
م ��ن ح �ك��م ت �ش��اوش �ي �س �ك��و« .ع�ل�م�ن��ي
ك� �ي ��ف أن � �ح ��ت ب ��ورت ��ري� �ه ��ًا م� ��ن ج ��ذع
ش� �ج ��رة» .ال �ب �ه �ج��وري م �ش �غ��ول اآلن
ب��إع��ادة رس��م أع�م��ال الفنانني الكبار
ف��ي مصر وال�ع��ال��م .س��اع��دت��ه الفنانة
ال�ف��رن�س�ي��ة ن��وب�ل��ي ك��ور املتخصصة
ف � ��ي ال � �خ � �ط� ��وط امل � �ص� ��ري� ��ة ال �ق ��دي �م ��ة
ف��ي م�س��اع�ي��ه ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى درج��ة
ال ��دك �ت ��وراه م��ن ج��ام �ع��ة ال �س��ورب��ون،
ّ
وك� ��ان م��وض��وع �ه��ا «ال� �خ ��ط امل � ّص��ري
ف � ��ي ل � ��وح � ��ات ب � �ي � �ك ��اس ��و» .ل� �ك ��ن ��ه ل��م
يكمل البحث النشغاله باستكشاف
ف ��رن � �س ��ا ،ه � ��و ال � � ��ذي ي �ع �ش ��ق ب��اب �ل��و
ب �ي �ك ��اس ��و« :ال� �خ� �ط ��وط ف� ��ي رس ��وم ��ه
رشيقة جدًا ،هذا الفنان أجبر العالم

على رؤية األشياء بعينه».
حياة البهجوري الفنية كادت تنهار،
ب �ع��دم��ا ش��ب ح��ري��ق ف��ي م��رس �م��ه في
ّ
ّ
الباريسية ،إال أن
ج��زي��رة س��ان ل��وي
النجدة جاء ته من إسبانيا (،)1989
إذ ف ��از ب��امل��رك��ز األول ف ��ي امل�س��اب�ق��ة
ّ
ال �ع��امل �ي��ة ل �ف��ن ال ��وج ��وه ،ع ��ن ل��وح�ت��ه
ال �ض��اح �ك��ة امل ��رس ��وم ��ة ب �خ��ط واح ��د
متصل لوجه الجنرال فرانكو .كانت
قيمة الجائزة حينها  12ألف دوالر،
وك ��ان م�ب�ل�غ��ًا خ�ي��ال�ي��ًا ل��رج��ل ف��رض��ت
عليه الشرطة الفرنسية غرامة مالية،
ّ
ألن أث � ��اث م��رس �م��ه امل� �ح� �ت ��رق ش�غ��ل
الرصيف لثالثة أيام متتالية.
أق� � ��ام ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي امل � �ص� ��ري ع �ش ��رات
امل � �ع � ��ارض ل ��رس ��وم ��ه ول ��وح ��ات ��ه ف��ي
م �ع �ظ��م ال �ع��واص��م ال �ع��امل �ي��ة .وي�ح�ف��ل
م ��رس � �م ��ه ال� � �ي � ��وم ب � �ل� ��وح� ��ات زي �ت �ي� ً�ة
ج��دي��دة ع��ن ال�ث��ورة امل�ص��ري��ة ،إض��اف��ة
إل� � ��ى ب ��ورت� � ّ�ري � �ه ��ات ّع� ��ن ال � �ن� ��اس ف��ي
الشوارع .لكنه ال يتوقف عن الجنون
وال� �ط� �م ��وح« .م ��ا زال أم ��ام ��ي ال�ك�ث�ي��ر
ألرس � ��م وأك� �ت ��ب وأض � �ح� ��ك» .ال �ك �ت��اب��ة
ّ
يسميها ،تشغله كثيرًا
األدب�ي��ة ،كما
ّ
منذ سنوات .يعد ثالثيته «األيقونة»
(ف� �ل� �ت ��س /ال � �ف ��ن /ب� ��اري� ��س) وك �ت��اب��ه
«ب�ه�ج��ر ف��ي امل �ه �ج��ر» ،ن��وع��ًا م��ن أدب
اليوميات الذي يلخص تاريخ مصر
ب��ال�ك�ل�م��ات ،وي�ص��ل إل��ى آف ��اق ال��رس��م
بالكلمات .في ص��دارة مؤلفه األخير
«أيقونة شعب :رواي��ة ب��دون كلمات»
( ،)2008ك �ت��ب ال�ش��اع��ر
ّ
أدون� � �ي � ��س ب � �خ� ��ط ي � ��ده:
«ج � � ��ورج .رأي � ��ت ش�م��س
م� �ص ��ر ،ت �غ �ط��ي وج �ه��ك
ب � �م � �ن ��دي � �ل � �ه ��ا .ب� ��اري� ��س
.»1995
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تواريخ
1932
الوالدة في قرية بهجورة في محافظة
األقصر (مصر)
1970
التحق بـ«جامعة السوربون» وبدأ دراسة
الفن في باريس
1990
ّ
الزيتية دخلت «متحف اللوفر»
لوحاته
2008
صدور كتابه «أيقونة شعب :رواية بدون
كلمات» (دار الجميل)
2011
أقام معارض ّ
عدة في القاهرة ،بينها «لوحة
ّ
لكل بيت» في غاليري الكحيلة (املهندسني/
القاهرة) الشهر املاضي

