كد أن نهب ثروات العالم العربً لن ٌغٌر من مكانته الحضارٌة
آدم حنٌن :الدٌن ح ّرم عبادة األصـــنام ولٌس النحت
:المصدر
إٌناس محٌسن  -أبوظبً

•

التارٌخٌ 97 :ونٌو 9202

قامة إبداعٌة شامخة؛ أعماله تستمد خصوصٌتها من حضارة فرعونٌة تمتد إلى ما
ٌقرب  5222عام .النحات المصري آدم حنٌن كرس اسمه بٌن كبار النحاتٌن فً القرن
الـ 92،من خبلل نظرة فنٌة خاصة ،جعلت تجاربه تتجاوز نطاقها المحلً واإلقلٌمً إلى
أفق إنسانً عالمً ،من دون أن ٌتخلى عن هوٌته التً جعلت منه «كاهن النحت
».المصري

حنٌن الذي لم تستطع سنوات العمر والتجارب والخبرات أن تخفً برٌق الدهشة فً
عٌنٌه وهو ٌتحدث عن الفن وعوالمه ،تخلى عن جانب من الهدوء الذي ٌتحلى به ،مبدٌا
تعجبه من «حالة النحت فً العالم العربً ،وما ٌشهده من تراجع شدٌد مقارنة بالفنون
األخرى» ،وقال لـ«اإلمارات الٌوم» ،إن «المناخ االجتماعً والفنً فً فترة الستٌنات
».كان أكثر انفتاحا وتحررا قبل أن ٌعلو صوت التٌارات التً تخلط بٌن الدٌن والسٌاسة
تحرٌم الفن
حنٌن الذي حل ضٌفا على مهرجان أبوظبً  9202،الذي أقٌم فً العاصمة فً مارس
الماضًٌ ،رى أن تراجع مكانة الفن فً العالم العربً ٌعود ألسباب عدة ،من أبرزها
«انتشار اتجاهات دٌنٌة حرمت النحت ،وهو أمر ال أصل له ،فالدٌن حرم عبادة
األصنام ولم ٌحرم الفنون ومنها النحت ،ونتٌجة لهذه األفكار نجد أن هناك دوال عربٌة
تحرم وتمنع الفن ،باعتباره تقلٌدا وتصوٌرا لخلق هللا ،على الرغم من أن الفن فً
السنوات األخٌرة أصبح ٌمٌل إلى التجرٌد بشكل كبٌر ،كما ان الفنون تمثل جزءا
متأصبل فً الحضارة اإلسبلمٌة ،وتظهر فً المقرنصات والتشكٌبلت النباتٌة والهندسٌة
وأعمال الفسٌفساء التً تزدان بها المساجد والعمارة اإلسبلمٌة ،وكل هذه الفنون لٌست
بعٌدة عن النحت» ،معتبرا أن «النحات عادة ما ٌكون أكثر قربا من هللا وهو ٌتأمل
قدرة هللا فً خلق اإلنسان أو الطائر أو النبات أو غٌر ذلك من المخلوقات على
اختبلفها ،ومن هذا المنطلق ٌتجه إلى تجسٌد هذه اإلبداع فً عمل فنً ،ولم نجد أبدا
فنانا ٌدعو إلى عبادة ما صنع من لوحات أو منحوتات ،ولكن لؤلسف مثل هذه الفتاوى
تؤثر فً إقبال الشباب على دراسة فن النحت ،حتى إن عددا كبٌرا منهم ٌلتحق بكلٌة
الفنون الجمٌلة ،فقط بحثا عن شهادة ٌحصل علٌها ،العتقاده أن النحت حرام ،على
 ».عكس الوضع فً فترة الستٌنات الذي كان أكثر تحررا
النحات المصري الحاصل على جائزة الدولة التقدٌرٌة فً الفنون عام  0776،وجائزة
مبارك عام ٌ 9222،جد أن هناك أسبابا أخرى حقٌقٌة لتراجع مكانة الفن ،منها «عدم
وجود نشاط فنً منتظم وواضح المعالم فً الدول العربٌة ٌحقق من خبلله الفنان وجوده
أو ٌكسب منها قوته ،النحت ال ٌعتبر مهنة ٌمكن لئلنسان أن ٌعٌش منها» .مشٌرا إلى
أن هناك دوال عربٌة تشهد حالٌا حالة من الحراك واالنفتاح على العالم ،تمثل بداٌة قوٌة
.الزدهار الفنون على مختلف أنواعها
جرائم حرب

ووصف حنٌن ما تعرض له العراق من نهب لثرواته الفنٌة بـ«جرائم حرب» ،مثلها
مثل قتل األبرٌاء فً فلسطٌن وغٌرها من األماكن المحتلة ،وأكد أن هذه السرقات «لن
تلغً ما تمتع به العراق ومصر من حضا�0ات قدٌمة خالدة ،فهً أمور ستبقى فً
الناس أنفسهم ،وكأنها فً جٌناتهم الوراثٌة ،كل المحاوالت التً تقوم بها الدول حدٌثة
التارٌخ مثل أمٌركا لتمحو حضارات الدول العرٌقة سواء من خبلل العولمة أو االحتبلل
».ونهب الثروات ،لن تفلح ،ولن تتساوى الدول أبدا
مٌزان جمالً
نفى كاهن النحت الذي ٌرى الكثٌرون أن تفوقه ٌعود إلى ارتباطه بجذره الفرعونً ،أن
ٌكون قد وقع «أسٌرا للفن الفرعونً ،ولكنه كان بمثابة مٌزانه الجمالً ،الذي خلق لدٌه
رأٌا فنٌا وأرضٌة ثابتة ٌقف علٌها ،ما جعله ٌحافظ على هوٌته عند سفره للخارج
وإقامته الطوٌلة فً فرنسا» .موضحا أن «هذا المٌزان ،خبلل السنوات الماضٌة وما
شهده خبللها من تجارب واتجاهات فنٌة مختلفة ،شهد بعض التغٌٌرات والتعدٌبلت
ولكنها ال تعد انقبلبا علٌه ،بقدر ما تمثل عملٌة تصحٌح واستفادة من التجارب
والخبرات أسهمت فً اتساع أفقه» .وأضاف «حرصت على أال أسجن نفسً داخل
الفن الفرعونً ،بل ارتبطت بكل ما مررت به ،بداٌة من الفرعونً ،إلى الشعبً
والحٌاة الٌومٌة ،مرورا بالفن األوروبً الذي ٌصلنا من الخارج ،وهذه االتجاهات هً
تكوٌنً ،وعندما أعمل توجد معا فً أعمالً ،وهناك العدٌد من التجارب لفنانٌن ربطوا
أنفسهم بالفن الفرعونً ،ولكنه كان ارتباطا سطحٌا ٌعتمد على المبلمح الخارجٌة
».للمنحوتة ،بعٌدا عن المضمون
»ترٌكو«
حنٌن الذي ارتبط فً أعماله بالخامات الصعبة كالجرانٌت والبرونز ،انتقد ما ٌتجه إلٌه
بعض الفنانٌن من الجٌل الحدٌث من «استسهال» وتقلٌد أعمى لآلخرٌن ،مشددا على أن
العمل الفنً البد أن ٌستند إلى أصول وأسباب وأحاسٌس ،وأن ٌقوم على فكرة أو قضٌة
ٌعمل الفنان على حلها من خبلل عمله ،مرجعا انتشار «االستسهال»�لدى الفنانٌن
الشباب إلى اختفاء األسماء الفنٌة الكبٌرة فً مصر والعالم العربً ،واختفاء المثل
األعلى ،لتحل محله مجبلت وكتب مستوردة من الخارج ٌتعامل معها الفنان كما ٌتعامل
مع تصمٌم ألعمال «ترٌكو» ٌختار منها المودٌل الذي سٌقوم بتنفٌذه ،وبالتالً أصبح
.كل واحد ٌسٌر فً اتجاه مغاٌر ،وهو أمر لن ٌؤدي إلى شًء إٌجابً

وأضاف مستعرضا تجربته مع سمبوزٌوم النحت فً أسوان الذي ٌشرف علٌه منذ
عودته إلى مصر عام « 0774عندما بدأنا السمبوزٌوم من  03عاما ،عملنا على
استضافة فنانٌن من مختلف أنحاء العالم إلى جانب شباب من مصر ،واعتمدنا على
تقنٌات التعامل مع الحجر ،ومع تكرار هذا األمر أصبح هناك إجماع على عامل
مشترك ،هو توحٌد المادة التً ٌتم التعامل معها ،بحٌث ٌمثل العمل الفنً حوارا مشتركا
بٌن الفنان والجرانٌت ،وبالتالً أصبح جمٌع المشاركٌن فً السمبوزٌوم ٌتحدثون لغة
واحدة ،ما خلق حالة من الجدٌة فً العمل ،ومع الوقت شكل السمبوزٌوم فً مصر شبه
مدرسة ،لتنتقل الفكرة بعد ذلك إلى دول عربٌة مثل سورٌة والمغرب وحالٌا أبوظبً
وغٌرها ،وهو أمر جٌد ،خصوصا أنه ٌخلق روابط بٌن الفنانٌن فً مختلف الدول،
مشكبل ما ٌشبه عائلة كبٌرة ،وٌجعل هناك حالة�من الوحدة واالنتشار والنشاط
».المستمر للفنانٌن
الفنان والمرأة
المرأة فً فن آدم حنٌن تمثل حالة خاصة ومتفردة ،فهو ال ٌتوقف كثٌرا أمام تكوٌنها
الحسً ،وهً بالنسبة له روح جمٌلة وحضور ملهم ال ٌصح ابتذاله فً أوصاف
وتعبٌرات حسٌة تنزع عنه إنسانٌته وقوته ،لتحصره فً مفهوم ضٌق لؤلنوثة ،هذا
المنظور الذي ٌتعامل من خبلل حنٌن مع المرأة ٌتماشى مع أسلوبه الفنً الذي ال
ٌتوقف كثٌرا أمام التفاصٌل ،إذ ٌنتصر لبلنسٌابٌة والبساطة التً تحمل بداخلها ما تعجز
.أي تفاصٌل عن البوح به
________________________________________
سٌرة فنٌة

ولد فً القاهرة فً عام 0797.
تخرج فً كلٌة الفنون الجمٌلة بالقاهرة قسم النحت عام 0731.
.درس بأكادٌمٌة الفنون الجمٌلة (مٌونخ) بألمانٌا لمدة أربعة فصول دراسٌة

.عمل رساما صحافٌا لمدة  02أشهر
أقام فً بارٌس منذ  0750،ولمدة  93عاما كفنان محترف ،ولم ٌلتحق بأي وظٌفة وكان
ٌ.عٌش من إنتاجه الفنً
شارك فً الفٌاك ببارٌس أعوام0761. 0760، 0762، :
عقب عودته إلى مصر أسس سمبوزٌوم النحت الدولً فً أسوان ،وأشرف علٌه منذ
.بداٌته عام  0774حتى اآلن
.عاش فً :القاهرة ،األقصر ،النوبة ،ألمانٌا ،إٌطالٌا
أقام معارض خاصة ومحلٌة فً القاهرة وعدد من البلدان األوروبٌة ،وفً عام 0777
.أقام متحف المتروبولٌتان بنٌوٌورك معرضا خاصا ألعماله النحتٌة
فً عام  9224احتفت 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 نوفمبر9225.
شارك فً ترمٌم تمثال أبوالهول بالجٌزة 0772.
عضو لجان التحكٌم للمعارض العامة والدولٌة منذ  0750،ومهرجان السٌنما بالقاهرة
.واإل�1كندرٌة
حصل على الجائزة الكبرى لبٌنالً القاهرة الدولً 0779.
كرم فً معرض المكرمون  0774،وحصل على جائزة الدولة التقدٌرٌة فً الفنون عام
 0776،وجائزة مبارك عام 9222.
من أهم مقتنٌاته الرسمٌة :تمثال حامل القدور من البرونز فً حدٌقة النحت الدولٌة
بأمٌركا  0742ـ ثبلث قطع بمتحف الفن المصري الحدٌث أهمها تمثال «البومة»
 0743ـ تمثال «الحمار» الذي ثبته الفنان الراحل رمسٌس وٌصا واصف فً قرٌة
الحرانٌة بالجٌزة ـ تمثال «طائر» من الرخام األبٌض بأكادٌمٌة الفنون فً روما ـ تمثال
«حامل القدور»  0742فً حدٌقة النحت الدولٌة بمدٌنة داالس فً تكساس ـ تمثال

«الطائر» فً حدٌقة األكادٌمٌة المصرٌة للفنون الجمٌلة بروما ـ و«المحارب» فً فناء
.مكتبة القاهرة الكبرى

مركب حنٌن

ٌرفض حنٌن آراء كثٌر من المهتمٌن بالفنون الذٌن اعتبروا عمله النحتً الشهٌر الذي
أطلق علٌه البعض «مركب الشمس» أو «مركب الحٌاة» ،وهو عبارة عن مركب من
الجرانٌت والبرونز طولها  07مترا ،بمثابة تأكٌد على نسبه الفنً الفرعونً .وٌرى أن
نسبه للفراعنة موجود بالفعل وال ٌحتاج إلى عمل فنً ٌبرزه أو ٌكرسه.وقال «هذا
العمل بالتحدٌد جاء لٌعالج نقصا كنت أستشعره فً التواصل مع المجتمع ،فالنحت فن
غٌر منتشر ودائرة االهتمام به محدودة كثٌرا ،ولكننً وجدت نفسً مرتبطا بهذا الفن
وهو شغلً وعملً ،فً المقابل وعلى المستوى الشخصً أفتقد إلى العبلقات
االجتماعٌة ،ما أصابنً بالضٌق واالكتئاب ،وكرهت المعارض ،التً ٌقتصر االهتمام
بها على ٌوم االفتتاح فقط ،حتى عندما ٌوصف فنان بأنه عظٌمٌ ،تم تناقل اآلراء عنه
وعن أعماله من دون أن ٌهتم معظم من ٌتحدثون عنه بمشاهدة أعماله أو التفاعل معها
بشكل حقٌقً ،تماما مثل زٌاراتنا للمتاحف؛ حٌث نشاهد بها أعماال وضعت علٌها

أوراق تتحدث عن كل قطعة معروضة وعن تارٌخها ،ولكن الحقٌقة ان هذه األعمال تم
انتزاعها من الجو العام الذي تستمد منه قٌمتها الفنٌة وأهمٌتها ،وبمجرد انتقال العمل من
هذا الجو إلى مكان آخر ٌفقد الكثٌر جدا من جماله وقٌمته ،هذه األفكار كانت الدافع ألن
أقوم بوضع أعمالً فً حدٌقة منزلً ،ولكن مع الوقت بدأت أشعر بأنها مثل شواهد
القبور ،ففكرت فً أن اصنع المركب لتكون بمثابة المعبد الخاص بً ،والذي أجمع فٌه
».أعماال لً ،بعضها قدٌم واآلخر حدٌث لتشكل جمٌعها عمبل فنٌا متكامبل
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