كل الحكاٌة بدأت حٌن زار الطفل ابن الثمانٌة ربٌع المتحؾ
المصري فوجد نفسه ٌكتشؾ جوهر ذاته العمٌقة،
وأشرقت فً داخله روح الفنان الذي حمل طوٌلا تراثه
القومً .إنها حكاٌة آدم حنٌن الرسام والنحات المصري الذي
أصدرت له مؤسسة المنصورٌة (جدة) ودار الشروق (القاهرة)
كتابا ا فخما ا (من القطع الكبٌر فً  343صفحة) ٌتناول سٌرته
الفنٌة موثقا ا بمحطات بارزة من انتاجه رسما ا ونحتا ا .اعدّته منى
خزندار التً جمعت فٌه نصوصا ا لكل من إدوار الخرّاط
وماٌكل فرنسٌس ؼٌبسون وفاطمة اسماعٌل .وقد عملت مؤسسة
المنصورٌة طوال ثلث سنوات إلقامة الئحة بأعماله وإحصائها
مستعٌنة بالتصوٌر الفوتوؼرافً للمنحوتات واللوحات والرسوم
الناجزة والمخطوطة ،وذلك لثبت كل ما هو محفوظ فً
المتاحؾ أو لدى المجموعات الخاصة ،بما ٌشكل جملة النتاج
الراهن للفنان .آدم حنٌن كما قدمته مؤسسة المنصورٌة هو سلٌل اعرق واقدم سكان ضفاؾ النٌل ،ورٌث حضارة
مصر الفرعونٌة من البنائٌن والنحاتٌن الذٌن شٌدوا االهرامات ونصبوا المسلت واحٌوا بالنقوش الؽائرة والتماثٌل
المعابد واالضرحة .نلقى فً اعماله مصر القدٌمة التً عكست اشٌاء من الحٌاة الٌومٌة ،ونلقاها كذلك خلؾ كثافة
المواد المختارة :الؽرانٌت والحجر الجٌري والبرونز والفخار الزلطً والجبس واالردواز والخشب .ؼٌر أن اهمٌته
تكمن فً توظٌؾ هذا التواصل مع التراث برؤى عكست الحداثة التً اكتشفها فً الؽرب .فبعدما انهى دراسته فً
معهد الفنون الجمٌلة فً القاهرة ،أقام مدة طوٌلة فً األقصر وأسوان .تأثر بالطابع المعدنً الؽرٌب للمناظر التً
ٌصعب على المرء أن ٌمٌز فٌها بٌن ما قولبته الطبٌعة عمّا تعرض للتبدل والتحول على ٌد البشر .منحدرات
صخرٌة ذات زواٌا تشبه االهرامات ،نقوش هٌروؼلٌفٌة ،ظهور حٌوانات ،سماء مرصعة بالنجوم ،ألوان الطمً ،كل
ذلك شكل عالما ا سحرٌا ا فً نظر الشاب الذي تعلّم كثٌراا من الطبٌعة .من أرض األحلم ذهب آدم إلى بارٌس عام
 1791بصفته مشاركا ا فً معرض للفن المعاصر أقٌم فً متحؾ ؼالٌٌرا ،وكانت لدٌه النٌّة فً أن ٌمكث سنة واحدة
فً العاصمة الفرنسٌة قبل أن ٌنتقل إلى المكسٌك لدراسة الفن ما قبل الكولومبً الذي ٌمثل أصدا اء لما ٌماثله فً

مصر القدٌمة ،ؼٌر أنه مكث فً بارٌس خمسة وعشرٌن عاما ا ( )1771 -1791اقام فٌها الكثٌر من المعارض كما
اجتذبته اٌطالٌا ال سٌما مدٌنة «بٌترا سانتا» حٌث توثقت عرى الصداقة بٌنه وبٌن سبّاك المعادن مارٌانً .عندما عاد
آدم حنٌن إلى بلده ،منحته مصر الوسائل التً تتٌح لفنه أن ٌتبلور على نطاق واسع .فأقام محترفا ا فً الحرانٌة،
وأشرؾ على ترمٌم تمثال ابً الهول .وفً هذا المكان
المشرؾ على األهرامات بات بإمكان الفنان أن ٌمنح شكلا
لمشروع سفٌنته العتٌدة المصنوعة من الؽرانٌت والبرونز،
والبالػ طولها تسعة عشر متراا .وهو لم ٌنس مصر العلٌا التً
أحبها كثٌراا ،فأنشأ فً أسوان «الملتقى (السمبوزٌوم) العالمً
للنحت» ،الذي شؽل فٌه وظٌفة المفوض .ومنذ ذلك الحٌن أخذ
ٌدعو نحاتٌن من مصر وكافة انحاء العالم وٌمنحهم إمكانٌة
نحت الؽرانٌت الوردي والرمادي المأخوذ من مقالع سحٌقة
القدم .إلى جانب كونه نحاتاا ،فقد طوّ ر آدم حنٌن تقنٌته فً
الرسم على ورق البردي مستخدما ا األصباغ الطبٌعٌة
الموصولة بعضها إلى بعض بواسطة الصمػ العربًٌ .قول
آدم حنٌن فً حدٌثه إلى صدٌقه إدوار الخراط« :لم أكن أجهل
ما كان ٌحدث خارجا ا فً العالم وكان هذا ٌعطٌنً نوعا ا من
الحرٌة ،ولكنً كنت أقٌس كل ما أراه على ضوء النحت
المصري القدٌم ،الذي كان أصبح بمثابة حجر زاوٌة لحكمً
على األشٌاء .لذا لم أشعر بأننً منجذب حقا ا إلى السورٌالٌة أو
التكعٌبٌة أو حركة أخرى» .ومن زاوٌة وجودٌة انسانٌة تطرق
الخراط إلى انتاج حنٌن ،منذ مراحل الطفولة استتباعا ا إلى
مراحل الستٌنات والسبعٌنات وصوالا إلى مراحله األخٌرة .هذا
االنتاج تمٌز بانسانٌة ترتقً مستوى الخٌال .فرسومه على
ورق البردي بملمسه المحبب (ذات الحبوب) وأصباؼها
الطبٌعٌة الحارة ،تجعلنا نفكر فً الجدارٌة ،وبٌن التشخٌصً
والتجرٌدي ،ثمة استحضار للجوهر اللزمنً للفن التشكٌلً،
انعكس فً نزواته االرتجالٌة وحدسه العمٌق واسلوبه فً
االختصار والتلوٌن وتف ّكره فً قداسة الظلمة .كلها مؤشرات بدأت تظهر فً الخمسٌنات ،مع اعمال نحتٌة تنم عن
مقاربة خفرة وحساسة لموضوعات مستلهمة من العادات الشعبٌة المصرٌة فً علقتها بالحٌوان والطبٌعة والنبات.
وشهدت حقبة الستٌنات على حضور األشكال النباتٌة فً رسومه على الجبس التً تمثل المرأة داخل الحدٌقة ،فً
سٌرورة متخٌلة شبٌهة بأعمال مٌرو ،ومشتقة من رؤى السورٌالٌٌن .كما شهدت والدة منحوتات حنٌن المتعلقة
بالحٌوانات التً ارتبطت بطقوسٌة عهود ما قبل التارٌخ فً سقارة والجٌزة .ومع استقرار حنٌن فً بارٌس بدأت
تظهر البنى التجرٌدٌة فً اعماله التً آلت إلى االختزال التلمٌحً لألشكال االنسانٌة السٌما فً موضوع المرأة .ومن
مرحلة محاكاة التجرٌد الهندسً فً اعمال سٌرج بولٌاكوؾٌ ،نتقل حنٌن فً رسومه إلى مناخات فنون المؽاور
والكهوؾ على ؼرار لوحة «علمات شاردة» .وفً هذه الثلثٌة ٌظهر السطح مؽطى بالنقاط والعلمات والكتابات
الهٌروؼلٌفٌة الشبٌهة بالحدوتة .واعمال حنٌن فً الثمانٌنات والتسعٌنات سردٌة حٌنا ا وتجرٌدٌة حٌنا ا آخر .فقد عرفت
ظهور الكثٌر من األعمال ،من بٌنها أقراص شمسٌة رائعة وقرص قمري واحد منفذة بالبرونز والحجر الرملً،
فضلا عن تمثال رأس زوجته عفاؾ ،كما جنح فً أعمال اخرى نحو النحت االنشائً الذي ٌذكر ببعض أعمال
«البوب» المخصصة لألؼراض األلٌفة والحمٌمة .ومن أبرز منحوتات تلك الحقبة منحوتة «امرأة وحصان» .وفً
هذه المرحلة من االنتاج فً اسوان أضفى حنٌن على قاماته االنسانٌة ،رؤاه الهندسٌة االختزالٌة فً التلمٌح إلى
الواقع من طرٌق التجرٌد الشكلنً .سفٌنة الشمس -سفٌنة الحٌاة ،هو العنوان الذي جسد حلم آدم حنٌن فً مقاربة
السفن الجنائزٌة التً كانت توضع فً المقابر الفرعونٌة كً تصحب الملك إلى العالم اآلخر .تتألؾ من ثلثٌن كتلة
كثٌفة من الؽرانٌت (فضلا عن التماثٌل البرونزٌة) ،جرى تجمٌعها كً تشكل سلسلة من القواعد ،متخذة على وجه
التقرٌب ،شكل واحدة من تلك السفن الطولٌة التً كانت تمخر مٌاه النٌل فً زمن سابق .وفٌها رؤوس بشرٌة وتماثٌل
صؽٌرة وكبٌرة ،منها تمثال لصٌاد ٌحمل سمكة ،وبومة تتأمل فً الظلمة ،وحماران ٌحمل أحدهما على ظهره رسما ا
ذهبٌا ا كما لو أنه

سرج ،وهما فً مقدم المركب على ؼرار حٌوانات سفٌنة نوح .ولئن كانت ســـفٌنة آدم الراسٌة على بر الحرانٌة
حلما ا أضحى حقٌقة ،ؼٌر أنها ثورة داخلٌة على الحـــــجم الصؽٌر وثورة على الؽالٌرٌات وضٌق مساحة المحترؾ.
وهــــً أٌضا ا رمز من رموز مصر القدٌمة بأســـلوب محدث فً النــــحت ،إذ انها تقع على بعد بضعة كٌلومترات
من أهرامات الجٌزة .إذاا هً شرٌان الماضً الموصول بالحاضر ،الذي ٌمثل سفراا إلى روح المجهول من خلل
.كائنات الطبٌعة وموجوداتها
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