آدم حنٌن ..كاهن النحت
!قال :تراثنا منحنً مٌزانا جمالٌا ٌكفٌنً ..والحجر علمنً أسرار الحٌاة

)عبد هللا السويسي :تصوير(سفينة آدم حنين ترسو في حديقة مرسمه في حوار متجدد مع الطبيعة

آدم حنين في ونسة تماثيله

جمال القصاص

ستون عاما قضاها آدم حنٌن فً محراب النحتٌ ،حاور الحجر ،وٌلهو فوق
سطحه الصلد العتٌد كطفل أدمن غواٌة اللعب ،وال ٌزال وهو فً عباءة
الثمانٌن شغوفا بهذه الغواٌةٌ ،نوع ظاللها وخطوطها وأشكالها ،حتى صارت
.بصمة ال تمحى من ذاكرة فن النحت فً مصر والعالم
فً مرسمه بمنزله الرٌفً بقرٌة «الحرانٌة» ،وعلى بعد كٌلومترات من
أهرامات الجٌزة ،إحدى معجزات الفراعنة والفن المصري القدٌم الذي تشربه
آدم حنٌن ،وصار حجر الزاوٌة فً رؤٌته للفن والحٌاة ..التقته «الشرق
األوسط» فً حوار حول تجربته المتنوعة وجذورها وروافدها اإلبداعٌة،
وفٌما تتقاطع وتتجاور فً فضاء المشهد التشكٌلً المعاصر ..وهنا نص
:الحوار
بعد كل هذه السنٌن من الخبرة والجمال ،هل تغٌر شكل ،أو طعم الولع فً *
اللعب مع الحجر؟
ال ..لم ٌتغٌر ،بل تأكد ،أصبح فٌه ثقة ،ونتٌجة للخبرة خف اإلحساس بالقلق- ،
بخاصة مع تذوق طعم النجاح ،فالفن ثمرة تنضج فً اإلنسان ،وأنا أرعى هذه
الثمرة ،أعرف أوان نضجها ،ومتى ٌحٌن وقت القطاف .ربما تغٌر قلٌال
شعوري بالعمل ،أصبحت أراه ٌتجدد من خالل مسافة ما ،أصبحت أكثر
.طمأنٌنة لما أقوم به
أال ٌدلنا هذا على حكمة ،أو خالصة ،أو فلسفة بلورتها كل هذه الخبرة؟ *
ربما تكون الحكمة فً إحساسً الدائم بأن النحت ملًء بأسرار كثٌرة- ،
وتتعلم منه الحٌاة كلها .أنت حٌنما تكسر الحجر ،تحس بأشٌاء كثٌرة تتحرك
فً وجدانك ،وتندهك ،تحس بأن ثمة حوارا بٌنك وبٌن الخامة ،حتى وأنت
.تترجمها إلى لغة بصرٌة ،وعالقات شخصٌة ،وتكسرها بطرٌقتك
كٌف تستعٌد اآلن دهشة الطفل «آدم حنٌن» ابن الثمانً سنوات ،وهو ٌقف *
مشدوها أمام تمثال إخناتون بالمتحف المصري ،خالل رحلة مدرسٌة ،ثم

ٌخفً قطعة من الصلصال فً جٌبه أخذها من مرسم المدرسة ،وٌصنع منها
بورترٌها طبق األصل من إخناتون؟
ما زال هذا الطفل كامنا فً داخلً ،ما زالت الدهشة قائمة ،وهً أحد -
عناصر الخبرة التً أبحث عنها حتى الٌوم ..أذكر أن والدي ،وكان ٌعمل
صائغا ،فرح جدا بتمثالً ،لدرجة أنه وضعه بفاترٌنة فً واجهة المحل ،وكان
ٌ.تباهى به أمام أصدقائه والزائرٌن للمحل
من هذه الواقعة أحسست بأواصر النسب والقربى للفن المصري القدٌم؟ *
لقد تشربت الفن الفرعونً وعشت فً مناخاته ،وما زلت أحس حٌن أقف -
أمام تمثال «شٌخ البلد» بالمتحف نفسه ،بأنه جدي .لقد حررنً الفن
الفرعونً من وطأة اإلحساس بالزمن ،بمعناه المادي الواقعً الضٌق ،وفتح
عٌنً على زمن آخر ،مترام ،زمن األبدٌة والخلود ،زمن الفن .ما أرٌد أن
ألفت إلٌه هنا ،أن هذه الهزة ،هذه الخلخلة التً انتابتنً فً تلك السن الغضة،
أعطتنً إحساسا بأننً أقف على أرض صلبة .ومع تراكم الخبرة أصبح لدى
مقٌاس قوي ،أقٌس علٌه رؤٌتً للفن والحٌاة ،هذا المٌزان هو الفن الفرعونً،
وقد عصمنً من تشوهات بصرٌة وفنٌة ،واالنضواء تحت راٌة مذهب أو
تٌار أو مدرسة فنٌة ،كاالنطباعٌة والسورٌالٌة والتكعٌبٌة وغٌرها ،فرغم أنً
.أفدت منها جمٌعا ،فإننً كنت أحس دائما بأنها غرٌبة عن طٌنتً وتربتً
تعزز هذا المٌزان برافد آخر هو الفن الشعبً المصري ،وهذا الفن عجٌنة
بصرٌة ،من التراث القبطً واإلسالمً ،وال تزال شواهده حٌة ،فً الجوامع
والكنائس والقصور الملكٌة ،وفً القالع والحصون ،وأٌضا فً التراث األدبً
السردي ،وبخاصة المالحم والسٌر الشعبٌة .لقد قلت لنفسً :ما دام لدي هذا
!التراث الخصب ،لماذا ألجأ إلى الغرب؟

لكنك سافرت إلى الغرب ،أقمت نحو  52سنة فً بارٌس ،باإلضافة إلى *
سنوات أخرى فً ألمانٌا وإٌطالٌا ،وغٌرهما ..خالل كل هذا االحتكاك المباشر
بالغرب ،ألم ٌتغٌر ،أو ٌهتز هذا المقٌاس؟
بالعكس ،ازداد رسوخا وٌقٌنا ،وأدركت أننً فً الطرٌق الصح .ومع ذلك -
ال أنكر أننً التقٌت فنانٌن ،وزرت متاحف ،وأقمت معارض ،وحققت بعضا
من الشهرة ،واقتربت على نحو خاص من فنانٌن أحبهم ،مثل قسطنطٌن
برانكوزي ،هنري مور ،أرتولد مارتٌنً ،جٌاكومتً ،وغٌرهم ممن ٌشكلون
نقطة التحول فً لغة فن النحت الحدٌث .لكن ما أحب أن ألفت إلٌه فً
محصلة هذه الرحلة أنها كانت بمثابة برهان على صدق مٌزانً الفنً النابع
من بٌئتً وتراثً الحضاري العرٌق ،وكانت الترجمة العملٌة لهذا الصدق
أننً عقب عودتً أسست فً عام  ،6991وبتشجٌع ودعم من فاروق حسنً
وزٌر الثقافة ،سمبوزٌوم أسوان الدولً للنحت ،ألعٌد لمصر مقوما أصٌال من
مقومات جمالها وهوٌتها .لقد كنت أخجل من نفسً حٌن ٌحدثنً بانبهار
فنانون فرنسٌون وأجانب عن الفن الفرعونً ،فن النحت على الحجر ،وكانوا
ٌستغربون من عدم التواصل معه ،والنظر إلٌه كفن عظٌم محبوس داخل
جدران المعابد والمتاحف ..ونجح السمبوزٌوم ،وانتشرت الفكرة فً عدد من
.البلدان العربٌة
من «الموتٌف» المفرد فً الخمسٌنات ،ومقاربة الخامة ،واالهتمام *
بالموضوع ،فً أشكال نحتٌة صغٌرة ،ورسومات ملونة وأخرى على الجبس،
ثم تحوٌل الشكل فً الستٌنات بقوة ونصاعة إلى قناع ورمز وداللة ،ثم دخول
مفردات الحٌوان والنبات ،والعادات الشعبٌة فً فترتً الثمانٌنات والتسعٌنات،
وفً ثنائٌات وإٌقاعات خطٌة متبادلة ومتضادة ،والتعامل مع خامات متنوعة،
كالجص والخزف الزلطً ،الرخام والغرانٌت ،واالهتمام بلغة التلمٌح
واالختزال فً اإلشارة إلى الواقع ،ثم بعد ذلك اإلنشائٌة الصرحٌة ،ذات
النزعة التركٌبٌة ،سواء فً النحت أو الرسم ..برأٌك ،ما الخٌط الجمالً الذي
ٌصل وٌربط بٌن كل هذه المراحل؟

الفن حركة متصلة ،وأنا أنظر إلى مراحلً الفنٌة وكأنها قوس واحد ،مفتوح -
على لحظة البداٌة والنهاٌة معا .أحٌانا أتوقف ،ثم أعود بعد سنة أو اثنتٌن ،أو
ثالثة ،وال أسمً هذا قطعا ،وإنما محاولة إلعادة النظر والتأمل والقراءة،
واختبار الرؤى واألفكار ،فً حواري مع المادة ..أحٌانا أبدأ فً عمل بحماس،
ثم أتركه ألسباب ال أفهمهما ،ثم أعود ألكمله بعد عدة سنوات .وحٌن أحاول
أن أفسر ذلك ،على األقل بالنسبة لً ،أتصور أن ثمة إٌقاعا ،أو زمنا ما ،كان
هاربا فً لحظة ،ثم عاد من جدٌد ..وهكذا ،فالفن بالنسبة لً هو حفر فً
.الذات واكتشاف لخباٌاها
الحلم أم الذاكرة ..أٌهما أكثر تأثٌرا علٌك فً لحظة العمل؟ *
أنا أنحاز دوما إلى الحلم ،فأنا أحلم وأنا أعمل .الحلم بالنسبة لً هو بمثابة -
دبٌب خاص ،منه تتفجر شرارة اإلبداع ،كما ٌفتح أمامً سككا ودروبا ال
تنتهً ،وفً ظنً من المستحٌل أن ٌوجد فنان بال ذاكرة ،ألن معنى ذلك أنه
.ال ٌستطٌع أن ٌحلم ،بل سٌفقد الثقة فً نفسه
فً أعمالك ٌبرز التوازن كهمزة وصل ،ونقطة إٌقاع أساسٌة ،بٌن عناصر *
الثقل والخفة ..هل تتغٌر حركٌة هذه النقطة على محور اإلٌقاع ،ما بٌن
األعمال ذات األحجام الكبٌرة والصغٌرة ،وهل تشكل جدلٌة ما ،أو حالة من
الهمس والبوح بٌن األسطح المسطحة المصقولة ،واألخرى المتداخلة فً
خطوط منسابة بنعومة وحنو؟
حركة الكتلة ساكنة فً داخلها ،وعمل الفنان ٌكمن فً أن ٌجعلها تطفو على -
السطح ،وهذا ٌتبدى من خالل وعً عمٌق بعملٌة المزج بٌن الثقل والخفة،
بحٌث ٌشكل كالهما اآلخر ،وٌفٌض عنه بتلقائٌة وعفوٌة ،وهذا أحد الدروس
األساسٌة التً تعلمتها من الفن المصري القدٌم ،فنحت الفراعنة وتماثٌلهم ال
تزال تطفو فوق سطح الزمان والمكان ،وقادرة على أن تمنحك الدهشة فً كل
.مرة تراها

هل تطمح تماثٌلك أن تتمتع بهذا الطفو الخالد؟ *
أحٌانا أحس بأن تماثٌلً تطفو فوق سطح الماء ،وهذا ٌسعدنً كثٌرا- ،
.وٌحفزنً على المزٌد من العمل
احتفٌت بفن الرسم فً معرض حاشد منذ عدة سنوات ،وقدمت مغامرة الفتة *
فً استخدام األصباغ الطبٌعٌة فً جمالٌات الوصل والقطع على ورق
البردي ،باإلضافة إلى األحبار واألكرٌلك والفحم ..لماذا تهرب أحٌانا إلى
الرسم؟ وهل ٌشكل لك نوعا من استراحة المحارب ،المكدود من تعب النحت
على الحجر الصلب؟
هذا صحٌح إلى حد ما ..فأنا حٌن أتعب من النحت ،وتفرغ طاقتً ،أهرع -
إلى الرسم ،اللتقاط األنفاس ،وأشحن طاقتً عاطفٌا وفنٌا ،ومن ثم التهٌؤ
للعودة بقوة إلى النحت ..الرسم فن سرٌع وبسٌط ،وال ٌحتاج إلى وقت طوٌل
كالنحت ،الكتلة فً الرسم صورٌة فً عالقتها بالفراغ ،أما فً النحت فالمسألة
تختلف ..ضع كتلة غرانٌتٌة كبٌرة فً حجرة ،وانظر إلى الفراغ من حولها،
ال ٌمكن أن تحٌِّده ،فالعالقة هنا عضوٌة بٌن الكتلة والفراغ ،إنها عالقة
وجود ،فالكتلة هً التً تحدد شكل الفراغ ،وشكل العالقة معه ،لذلك أنا
.أتعامل مع الرسم على أنه معمل أبحاث وأفكار للنحت
استعارتك الفرعونٌة المحدثة والمركبة ،وصلت إلى ذروة تجلٌها فً عملك *
المركب «سفٌنة الشمس سفٌنة الحٌاة» ،أو سفٌنة آدم ،حتى ٌبدو أن ثمة
مقاربة بٌنها وبٌن السفن الجنائزٌة ،مثل «مراكب الشمس» التً كانت تمخر
عباب النٌل ،كً تصاحب الملك فً مقبرته إلى العالم اآلخر ..لكنها هنا رست
فً حدٌقة منزلك ،فً الهواء الطلق ،فً حضن األهرامات ..ما هً فلسفتك
وراء هذا التركٌب ،وهل ٌشكل هذا التجاور بٌن أشكال وكتل متنوعة (بشر،
حٌوانات ،طٌور ،أسماك ،نباتات) انقالبا على مراحلك الفنٌة السابقة ..هل
نحن أٌضا بصدد استعارة ضمنٌة لسفٌنة نوح التارٌخٌة ،كمحاولة للخالص أو
الهروب من الطوفان؟!  -هً لٌست استعارة ،بل محاولة للتواصل مع روح

خالقة ،وأنا ال أرى فٌها انقالبا على شغلً السابق .لقد حاولت أن أختبر هذه
األشكال من خالل قٌمة التجاور بمعناه الفنً ،وكٌف سٌكمل بعضها بعضا،
وهل سٌتغٌر شكلها وشكل خبرتً وإحساسً بها .وٌبدو لً أننً اختزلت
رحلة الكثٌر من شخوصً فً هذا العمل ،وفً الوقت نفسه ،فتحت لها نوافذ
جدٌدة ،تطل منها على حٌاتها ووجودها ،حتى بدت لً أحٌانا وكأنها تشارف
تخوم األسطورة وروح الملحمة .كما أن وجود هذا العمل فً حدٌقة مرسمً،
فً فضاء مفتوح ،هو الرحم الطبٌعً له ،بعٌدا عن رتابة المتاحف واألماكن
المغلقة ،حتى أصبحت أحس أحٌانا ،بأن ثمة عالقة تتجدد بٌنه وبٌن الطبٌعة
.من حوله
مغامرتك الفنٌة مع القوام ،أو الشكل األنثوي ،تبدو أكثر تدفقا وحٌوٌة فً *
الرسم عنها فً النحت ،حٌث تسود الحلول واالبتكارات النمطٌة المشوبة بقدر
من الحذر واالنسجام الساكن ..كٌف ترى ذلك؟
عالقتً بالمرأة عالقة خاصة ،وأنا أتعامل معها فنٌا باحترام ووقار ،فأنا -
أشعر بعدم الراحة وأضجر من التعبٌر عن المرأة بشكل مبتذل ،وفً أعمالً
أحرص دائما على أن أعٌد لهذا الجوهر األنثوي اإلنسانً قوته وتماسكه،
وحٌوٌته ،بل قداسته ،ال أبتذله فً نزوات فنٌة طائشة ،وأنا أرى أنه من الخطأ
أن نحصر فكرة األنوثة ،أو الحسٌة فً المرأة ،ونحولها إلى مجرد مضمون،
ٌثٌر نوعا من الهٌاج العابر ،كما ٌحدث لدى الكثٌر من الفنانٌن واألدباء.
الحٌاة من حولنا ملٌئة بمقومات أنثوٌة وحسٌة مثٌرة للدهشة والتساؤل
والتأمل ،وٌبدو لً أن المسالة ترتبط بالتربٌة أساسا :ما الذي ٌجب أن تصرح
به ،وما الذي ٌجب أن تخفٌه ،وكٌف حٌن تصرح ال تقع فً الفجاجة ،وإنما
تومئ وتلمِّح من بعٌد ،وكل هذا ٌتطلب مهارة ومقدرة لها ما ٌبررها فنٌا
.وجمالٌا

محمود مختار رائد فن النحت الحدٌث فً مصر ،بٌنكما قواسم ووشائج *
مشتركة ،على مستوى التعامل مع الخامة ،واإلرث الحضاري الفرعونً،
وإن اختلفتما فً اللغة والرؤٌة ..كٌف ترى مختار فً هذا السٌاق؟
كنا فً مرحلة ال بد أن ٌكون فٌها مختار ،ألنه لم ٌكن لدٌنا فن ونحت- ،
مختار عمل أشٌاء عظٌمة ،بلور لنا أفكارا مهمة فً الفن والنحت ،وفتح أعٌننا
على الروح المصرٌة ،لكنه ذهب أكثر إلى أوروبا ،بخاصة الفن الرومانً،
انظر إلى تمثاله «إٌزٌس» ،الجسم والوجه وحركة الٌدٌن ،بها مالمح الفن
الرومانً ،وعلى عكس تمثاله لسعد زغلول ،فالجسم والحركة والقاعدة
.مصرٌة ،وبه سمات الفن المصري القدٌم
.لكن هذا التأثر والتجرٌب مألوف فً سٌاق تجربة أي فنان *
نعم ،لكن سأقول لك بصراحة ،أنا منذ حداثة سنً الفنٌة ،كانت عندي -
اعتراضات كثٌرة على شغل مختار ،كانت مٌولً وأنا طالب فً كلٌة الفنون
الجمٌلة ٌسارٌة ،وحٌنذاك كان الشعب المصري وقضاٌاه ،ومعاناته ،فً
التحرر من ربقة االحتالل األجنبً ،وفساد الحكم ،فً هذا الجو لم أكن
أستطٌع مثال أن أتفرج على تمثال الفالحة لمختار .هو تمثال لذٌذ وحلو،
ومعمول بحرفٌة عالٌة ،والست «البسه حرٌر فً حرٌر» ،لكن لٌست هذه
هً الفالحة المصرٌة المكدودة والمهضومة ،التً تعانً فً الحقل والبٌت،
وتنز العرق ،وتلهث وراء لقمة العٌش .لكن فً النهاٌة مختار لدٌه أعمال
عظٌمة ،وجاء فً فترة مهمة ،ومات صغٌرا وهو فً أوج تجربته وعطائه
.الفنً
ما الهاجس الفنً الذي ٌقض مضجعك بعد كل هذه السنوات ،وٌجعلك تلتقط *
األزمٌل ،وتنتشً بجمالٌات تكسٌر الحجر؟
الهاجس كامن فً الخبرة ،ومتجدد ،وكثٌرا ما ٌقلقنً ،وٌقض مضجعً -
بالفعل ،وهو بالنسبة لً أصبح ضرورة ،بعدما اخترت لنفسً سكة معٌنة،

ومسارا أمشً فٌه ،وهذا الهاجس ٌنجٌنً من أشٌاء كثٌرة معطلة ومفسدة ،وأنا
.أشعر بتوازنً النفسً حٌن أنحت
كٌف ترى حركة النحت فً الوطن العربً ،وهل ثمة مالمح ما ،أو *
خصوصٌة لها؟
النحت طلع فً مصر وفً العراق ،على األقل األشٌاء المهمة ،وذلك بحكم -
الرافد الحضاري للبلدٌن ،وفً بعض دول المغرب العربً حركة نحتٌة
حثٌثة ،هناك أٌضا اللبنانٌون ،وهم أصحاب تجارب لها صلة قوٌة بالفن
األوروبً ،بحكم عالقاتهم الممتدة مع فرنسا .لكن األفكار التً تطفو على
السطح هنا وهناك بٌن الحٌن واآلخر ،وتدعو إلى تحرٌم الفن وصناعة
التماثٌل ،أو دعاوى أخرى تدعو إلى وضع أسوار وحواجز على عملٌة
التذوق والتمتع بالفن ،تضر بتطور حركة النحت والفن فً العالم العربً،
.وتعطً انطباعا سلبٌا لدى الغرب بأننا قوم نعادي الفن والجمال
نحو  62عاما مرت على انطالقة سمبوزٌوم أسوان الدولً للنحت ،وأنت *
«قومسٌٌره» المسؤول عنه ،ورغم ما حققه من نجاحات ،فإن السمبوزٌوم
ّ
منبت الصلة والعالقة بٌنه وبٌن أقسام النحت فً الكلٌات والمعاهد الفنٌة ،بل
أصبح الكثٌر من هواة النحت ٌنفرون من النحت على الخامات الصلبة األم
األصلٌة كالغرانٌت والرخام ،وٌلجأون فً المقابل إلى خامات هشة ومفتعلة
كالمعادن واألسالك والصفائح ،بدعوى مواكبة موضات النحت الجدٌدة ..هل
السمبوزٌوم للنخبة فقط من الفنانٌن؟ وما هو السبٌل لكً نحقق هذه العالقة
بٌن السمبوزٌوم وبٌن هذه المؤسسات المعنٌة؟
نعم ،السمبوزٌوم محترف نخبة ،وما تشٌر إلٌه لٌس مشكلة السمبوزٌوم- ،
وإنما مشكلة القائمٌن على تدرٌس الفنون فً هذه المؤسسات .قبل السمبوزٌوم
لم ٌكن عندنا نحت ٌذكر على الحجر ،لذلك كان همنا األساسً أن نعٌد نحت
الحجر ،بخاصة فً ظل الفوضى النحتٌة ،وزمن الترٌكو والموضة (غرزة
هنا ،وشوٌة حاجات متناثرة) ال رابط بٌنها ،كما أننا تفتقد القدوة الفنٌة ..ونحن

فً السمبوزٌوم ندعو فً كل دورة  62فنانا نصفهم من الفنانٌن العالمٌٌن
األجانب والعرب ،المعروفٌن بشغلهم على الحجر ،والنصف اآلخر فنانون
مصرٌون ،ونوفر لهم األدوات والخامات والمناخ ،من أحجار الغرانٌت
والرخام المتوافرة بكثرة فً أسوان ،وٌعملون فً ورشة مفتوحة على مدى
شهرٌنٌ ،تبادلون الخبرات والحوار والمعرفة ،كل فنان ٌنحت ما ٌرٌد .وعلى
مدار هذه السنوات أفرز السمبوزٌوم نحو  03فنانا مصرٌا ٌنحتون على
الحجر .وفنٌا كان همنا توحٌد المادة ،وهذا التوحٌد أوجد لغة فنٌة وبصرٌة
واحدة ،متكاملة ومتفردة .كما أعاد للنحت إٌقاعه الحمٌم ،كونه حوارا بٌنك
وبٌن المادة ،سواء كانت تتشكل فً حجر أو خشب ،وكل مادة تفرض شكلها
على العمل ،وعلى الفنان نفسه .وهذا الشكل ٌتبلور من خالل كٌفٌة تعامل
الفنان مع هذه المادة ،ومن ثم تبرز فكرة التنوع داخل الوحدة ..وكلها سمات
.فنٌة أفرزها واكتسبها السمبوزٌوم
لماذا ال ٌتسع فضاء السمبوزٌوم لفنون أخرى من النحت الحدٌث ،كالنحت *
الحركً ،والنحت على المعادن ،وعلى الخشب ،واستخدام خامات أخرى مع
الحجر؟
كل هذا جمٌل ،لكن ال بد أن ٌكون عندك أساس ،وأصل رابط بٌنك وبٌن -
الخامة ،ولن ٌكون هذا الرابط هو الثانً أو الثالث أو الرابع .األصل فً
السمبوزٌوم هو الحجر ،وهناك فنانون ٌطعمون أعمالهم ببعض الموتٌفات
المعدنٌة ،وال مانع فً هذا ،طالما ٌثري وٌضٌف إلى الخامة األساسٌة..
أسوان غنٌة بالحجر ،ولها تراث عرٌق فً نحته ،ونحن نرٌد أن نعٌد حكاٌة
.ذلك التراث بروح جدٌدة
بعد كل هذا العطاء المتمٌز ،ألم ٌحِن الوقت لٌستمتع المصرٌون بتمثال *
ُنصبً آلدم حنٌن فً أحد مٌادٌن القاهرة ،بجوار تماثٌل لمختار ،وأخرى
لفنانٌن أجانب عالمٌٌن جسدوا فٌها نخبة من رموز مصر؟
):بأسى أجاب آدم حنٌن(

.لمّا ٌطلبوا منً ،لمّا الدولة تطلب منً -
سألته :ألٌس السمبوزٌوم مؤسسة رسمٌة تشكل نقطة انطالق لذلك؟ *
ازدادت نظرة األسى حدة ،وكأننً نكأت جرحا خاصا فً نفسه ،وأجاب بنبرة
مشوبة بعصبٌةٌ :ا قصاص أنت تعرف أن تماثٌل المٌادٌن لها مواصفات
.خاصة ،وتتطلب جهدا وتكلفة كبٌرٌن
ثم صمت آدم للحظات وقال :أنا لٌس عندي ن َفس فً هذه الحكاٌة ،وال أفكر
فٌها ،ألنه لٌس عندك مٌادٌن محترمة ،لٌس عندك نظام ،عندك ٌفط والفتات
بشعة ،عندك قوانٌن بالٌة ،عندك أي حد ٌفوت ٌربط أي حاجة فً أي حاجة،
أنت عاٌش فً خرابة ،اسمها مدٌنة« ،أنا أحط تماثٌلً فٌن؟!» ..وهذه مسألة
تلف وتدور تجد أنها مرتبطة بالتعلٌم ..لما الناس تتعلم بشكل صحٌح ،لما
المحافظ ٌتعلم ،لما الوزٌر ٌتعلم ،لما ٌكون عندك وعً وحب للفن ،لما ٌبقى
لدٌنا مسؤول عن مدٌنة ،وٌعمل بشكل حقٌقً ..محافظ ٌرسل لوزٌر الثقافة:
محتاجٌن عملٌن من السمبوزٌوم ٌتحطوا فً مٌدانٌن بالمحافظة ،من دون أن
ٌستشٌرنا فً طبٌعة المكان :عاٌز أشٌل الٌفط ،عاٌز أعلً األرض شوٌة،
عاٌز أعمل قاعدة للتمثال ..وفً النهاٌة تحولت بعض هذه التماثٌل إلى أكوام
للزبالة ..إذن تماثٌل المٌادٌن فً النهاٌة هً اختٌارات محافظٌن ،وأغلبهم ال
ٌفقه شٌئا فً الفن ،وهذه مأساة مجموعة التماثٌل الحدٌثة فً القاهرة ،ومنها
.تماثٌل لنجٌب محفوظ ،وطه حسٌن ،وأم كلثوم
فً النهاٌة سألته بحماس وتعاطف شدٌدٌن :لو انتفى كل هذا القبح ،لو *
توافرت الشروط الجمالٌة والمعمارٌة لتبدع تمثاال ٌلٌق بمدٌنة متحضرة ..هل
تقوم بهذا؟
!!بسرعة وبلهفة طفل كأنه ٌحلم أجاب الفنان الكبٌر :نعمٌ ..ا رٌت
:آدم حنٌن ..سٌرة موجزة *

.ولد بالقاهرة فً عام * 6959
.تخرج فً كلٌة الفنون الجمٌلة بالقاهرة قسم النحت عام * 6920
.دراسة بأكادٌمٌة الفنون الجمٌلة (مٌونخ) بألمانٌا لمدة أربعة فصول دراسٌة *
.عمل رساما صحافٌا لمدة  63أشهر *
أقام فً بارٌس منذ  6996ولمدة  52عاما كفنان محترف ولم ٌلتحق بأٌة *
.وظٌفة وكان ٌعٌش من إنتاجه الفنً
.شارك فً الفٌاك ببارٌس * 6990،6996،6993
عقب عودته إلى مصر أسس سمبوزٌوم النحت الدولً فً أسوان وأشرف *
.علٌه منذ بداٌته عام  6991حتى اآلن
.عاش فً :القاهرة ،األقصر ،النوبة ،ألمانٌا ،إٌطالٌا *
أقام معارض خاصة ومحلٌة فً القاهرة وعدد من البلدان األوروبٌة ،وفً *
عام  6999أقام متحف المتروبولٌتان بنٌوٌورك معرضا خاصا ألعماله
.النحتٌة
فً عام  5331احتفت به مؤسسة «المنصورٌة» بجدة فً معرض تذكاري *
.شامل بقصر األمٌر طاز بحً القلعة بالقاهرة
أقٌم له معرض بقاعة «أفق واحد» بمتحف محمد محمود خلٌل وحرمه *
.نوفمبر5339
.له أعمال من الخزف الملون على واجهة مدٌنة الفنون بالهرم بالجٌزة *
له تمثال صغٌر من البرونز على شكل طائر محلق الجناحٌن أمام مبنى *
.صحٌفة «األهرام» بالقاهرة

.شارك فً ترمٌم تمثال أبو الهول بالجٌزة * 6993
عضو لجان التحكٌم للمعارض العامة والدولٌة منذ  6996ومهرجان *
.السٌنما بالقاهرة واإلسكندرٌة
.حصل على الجائزة الكبرى لبٌنالً القاهرة الدولً * 6995
كرم فً معرض المكرمون  ،6991وحصل على جائزة الدولة التقدٌرٌة فً *
.الفنون عام  .6999وجائزة مبارك عام 5332
من أهم مقتنٌاته الرسمٌة :تمثال حامل القدور من البرونز فً حدٌقة النحت *
الدولٌة بأمٌركا  - 6913ثالث قطع بمتحف الفن المصري الحدٌث أهمها
تمثال «البومة»  - 6912تمثال «الحمار» الذي ثبته الفنان الراحل رمسٌس
وٌصا واصف فً قرٌة الحرانٌة بالجٌزة  -تمثال «طائر» من الرخام األبٌض
بأكادٌمٌة الفنون فً روما  -تمثال «حامل القدور»  6913فً حدٌقة النحت
الدولٌة بمدٌنة داالس فً تكساس  -تمثال «الطائر» فً حدٌقة األكادٌمٌة
المصرٌة للفنون الجمٌلة بروما  -و«المحارب» فً فناء مكتبة القاهرة
.الكبرى
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