آدم حنين :في باريس بدأت اسأل نفسي :من أنا؟
)يري أن الفن ليس مجرد نحت تمثال وإنما تربية متواصلة للنفس(
حوار :عبدالرحمن أبوعوف

النحات والمصور المبدع  -أدم حنٌن  -فً أبسط تلخٌص ممكن
لمن ٌتأمل وٌتعمق القانون الفكري والجمالً الذي ٌحكم كلٌة
إبداعاته النحتٌة منذ الخمسٌنٌات وحتى اآلن ٌشكل فً اعتقادي
استمرارا خالقا مجٌدا وواعٌا للسلسلة الطوٌلة المتعاقبة من
البنائٌن والنحاتٌن الذٌن شٌدوا األهرامات ونصبوا المسالت،
وأحٌوا بالنقوش الغائرة والتماثٌل المعابد واألضرحة .غٌر أن
أصالته والتزامه الحً المعبر عن جذوره وتراثه فً النحت
والتصوٌر الفرعونً ال ٌقلل من قوة الحداثة فً انجازه الجمالً
والفنً ...غٌر أنه ٌتمٌز وٌنفرد عن كثٌرٌن من النحاتٌن
المصرٌٌن والعرب برفضه الواعً الحر االستالب والتبعٌة
لحضارة وفنون اآلخر الغربً األوروبً.
*** ٌمارس أدم حنٌن فً إبداعه حرٌاته المجانٌة فً اختٌاره
موضوعاته النحتٌة وأساطٌره المعاصرة ببعدها التعبٌري
التشكٌلً سواء من نبع الطبٌعة واإلنسان والحٌوان أو كلٌات الرؤى الكونٌة لمعنً الوجود والنماء ودفء التواصل بٌن اإلنسان
والطبٌعة وصخب الحٌاة ودٌنامٌكٌتها وهو ٌجسد فً نحته أحٌانا المواضٌع المألوفة التً ٌتبادلها فً معظم األحٌان بظرف
ودعابة .وتردنا تكوٌناته النحتٌة الصرحٌة وتصاوٌره علً أوراق البردي لحمٌمٌة التزامه بجذوره فً مصر القدٌمة التً ٌبدو
أنه استوعبها بعقله وحملها فً قلبه طوال رحلة عطائه المتجددة بالرؤى واألسالٌب التشكٌلٌة*** .

*كٌف بدأ مشروعك؟
عرفت طرٌقً وأنا صبً ..كنت دائما وبال إرادة أفكر ،فالمشروع بدأعمره.طفولة ..بدأ بالتساؤل البريء عند األطفال ..عن
غموض الوجود ..كٌف خلق الكون ..هذه أسئلة تشغل فكر اإلنسان الفنان طوال عمره  .بعضها ٌتساقط وبعضها ٌتبلور وٌظل
ٌتغربل والنتٌجة ما ٌخلفه الفنان حسب مراحل العمر وممارسة التجربة ،وطرٌقة التربٌة والظروف الحٌاتٌة وٌظل بعد التصفٌة
سؤال ..السؤال هو عن معنً الوجود اال أن تصطدم بواقعة أو تجربة توجهك ..وكانت هذه التجربة بالنسبة لً زٌادة واكتشاف
عالم المتحف المصري لآلثار الفرعونٌة ،وأنا عمري  8سنوات وكنت فً ابتدائً المتحف المصري أعطانً نوعا من اإلجابة
وأرشدنً لبداٌة الطرٌق عرفت من خالله أن هناك عالما ساحرا مهٌبا آخر لم ٌكن فً بٌئتً المحدودة ..حٌث المدرسة والبٌت..
* كٌف تري الفن وما هً المؤثرات األولً التً كونت مشروعك التشكٌلً؟ إن الفن عندي نوع من األحالم .إنه اكتشاف..
بالصور واإلبداع عندي ال ٌطرح أسئلة ولكنه تأكٌد وتعمٌق إجابات وأفكار مستقاة من التجربة الخاصة والقراءة والمشاهدة
والتأمل .كان المؤثر األول الغرٌزي فً تكوٌنً دهشتً وفرحً وأنا التقً بالنحت الفرعونً عندما زرت المتحف المصري
وأنا فً الثامنة والحظ 'األب درٌتون' مدٌر المتحف آنذاك إعجابً الطفولً فاهدانً كتابا مطبوعا أبٌض وأسود عن بعض

تماثٌل ومنحوتات الفراعنة ..وانكببت علً هذا الكتاب وال أكون مغالٌا اذا قلت اننً فً هذه الفترة من طفولتً ربما اكتشفت
بداٌة الطرٌق ..هل قررت أن أكون نحاتا .ورغم نضجً اآلن وممارستً للفن وكل خبراتً فكل ما استطٌع قوله لك فً بداٌة
الحوار ..أن جوهر النحت المصري القدٌم هو المهابة والرقً وصالبة وخفة التمثال أو االمنحوتة وهاتان الصفتان هما اللذان
أعطٌا الفن الفرعونً شكله الذي ٌبدو بسٌطا إنما سحٌق وعمٌق األغوار .لعب التأثٌر عندي دورا بسٌطا فأنا دائما أتأثر بكل فن
جٌد راق معبر ٌحمل أكثر من بعد وداللة عبر لغته التشكٌلٌة وخصوصٌة حضارته وإنسانٌته فً نفس الوقت فأنا أتأثر إذن بكل
ما تقع علٌه العٌن ،وعندي معاٌٌر جمالٌة وعدٌدة ومعقدة .غٌر أنً لم أتأثر بأساتذتً فً كلٌة الفنون الجمٌلة ربما ألن االتجاه
األكادٌمً ال ٌخاطب ذوقً ومشاعري وبحثً الغرٌزي عن أصالتنا .واعتقد أنً تأثرت بمختار .لقد أثار فً بعمله وأحادٌثه
ضرورة وجود فن مصري قومً بأسلوبٌة مصرٌة غٌر أن مختار وأرجو أن أكون مخطئا رغم اهتمامه بالفن المصري غٌر
انه اخذ الشكل الخارجً ولم ٌدرك صراع المتناقضات فً بنٌة النحت المصري والتً حكمت جوهر النحت المصري القدٌم
كما قلت بٌن الخفة والصالبة .هناك قطبان متناقضان فً جوهر الفن المصري القدٌم وهما الكتلة والخفة.

* ما هً أهم اإلشكالٌات التً رافقتك فً حٌاتك العامة؟
إشكالٌات حٌاتً العامة كفنان تشكٌلً مرتبطة بالوطن بتارٌخً القدٌم والحدٌث وحٌاتنا ومجتمعنا له متطلبات غٌر بعض
المجتمعات الغربٌة ..كانا الجالء واالستقالل وحكم الدستور وكنا مشحونٌن ضد االحتالل وضد فساد الملكٌة وأنا اعتبر نفسً
من الذٌن عاشوا مجد الصعود الناصري والحلم القومً وكان عندي اتجاه ٌساري الن الوضع السٌاسً ..كان ٌنقسم ألخوان
مسلمٌن وٌسار والال موقف .استشارتنً فً البداٌة حركة الفن والحرٌة وأقطابها أمثال رمسٌس ٌونان ،وفؤاد كامل ..فعرفت أن
هناك جدٌدا مختلفا عن التصوٌر التقلٌدي ..غٌر أنهم لم ٌقنعونً بالمغاالة فً التجرٌد والسرٌالٌة التً شعرت انها هجٌنة علً
أصالتنا التشكٌلٌة التً تشكل جذور الشخصٌة المصرٌة .مجموعة عبدالهادي الجزار' و'حسٌن أمٌن' كانت تعجبنً وتبهرنً
ألنهم كانوا ٌبحثون بجدٌة ووعً عن أسلوب مصري معاصر وحداثً غٌر انه ٌقوم علً المعنً والجذور فهم فً اعتقادي
حاولوا البحث عن المصرٌة فً فن التشكٌل فلجأوا إلى موضوعات الزار والسحر وعبروا عن موضوع مصري وله شكل
حداثً آخر للرسم والتصوٌر .العملٌة اإلبداعٌة عندي لها منطقها الخاص ..ال نعرف فٌها أٌن ٌبدأ الواقع وأٌن ٌبدأ الخٌال ،وفً
النهاٌة ال نعرف هذا من ذاك ألنها خرجت من مخزون الذاكرة الممتلئة بعدٌد الذكرٌات والموضوعات والخبرات والتجارب
والمالحظة والمراقبة والرصد والمؤثرات ..تخرج إلى الفعل اإلبداعً ممزوجة بكل هذه األشٌاء .وكل ذات فنٌة وبما تحتوي
من مخزون تشكل وتحقق العمل االبداعى المتمٌز الفرٌد غٌر المتكرر ..وهذا الذي ٌؤدي للتنوع والفردٌة األساسٌة بٌن فنان
وفنان فً اختالف الرؤٌة والتجسٌد والتحقق الجمالً.

*رحٌلك عن مصر ..هل كان بسبب التراجع الساداتً عن مكتسبات عهد ٌولٌو؟
بكل تأكٌد هذا هو السبب الرئٌسً ..لقد شعرت أو أدركت ان وجودي أصبح صعبا وغٌر منطقً وغٌر مطلوب فماذا سنفعل
اذا بقٌت وعشت فً مصر فً هذه الظروف المضطربة المنهارة المتفككة ..هل سنعمل بالسٌاسة أو نستسلم لغٌبوبة المخدرات
والهروب من مواجهة الواقع بأشكال فنون التجرٌد والفانتازٌا أو االنتحار البطًء  .كان هذا إحساس وما سٌطر علً فً شهر
نوفمبر 17.كنت أتوقع بوعً أو بغٌر وعً أن ظاهرة تراجعات السادات ستستمر وتنمو وتدمر اٌجابٌات ثورة  7591وتقضً
علٌها أو تؤخر تحوالت الثورة وتحقٌق األحالم القومٌة العظٌمة التً أنجزها رغم كل نقد عبدالناصر .وفً لحظة ٌأس حزٌن
اتخذت قرارا بالهجرة إلى بارٌس حتى أشاهد وأدرس وانغمس فً منجزات الحضارة األوروبٌة واآلخر ثم اذهب إلى المكسٌك
وتركت البٌت لشقٌقً ٌقٌم فٌه .كانت لحظة صعبة فهذا مكانً الذي أعٌش وأبدع فٌه علً أن اهجره مؤقتا والمكسٌك كما قرأت
وأحلم ..تحتوي علً حضارة المكسٌك القدٌمة !فٌها شبه بالحضارة المصرٌة القدٌمة مع االختالف بالطبع فعندهم أهرامات
ورسومات ومنحوتات هامة ولكنً ظللت أعٌش فً بارٌس بوتقة الثقافة والفن واألدب والسٌاسة.

* وماذا عن إبداعك فً مرحلة بارٌس؟
منذ بدأت الرسم أو النحت فً أول حٌاتً وأنا لم انقطع عن اإلبداع تحت أي ظروف ..ولذلك لم انقطع عن اإلبداع فً هجرتً
إلى بارٌس بل بالعكس لقد تكتف اإلبداع وتدفق واتخذ رؤى وأشكاال جدٌدة مبتكرة ومدهشة بالنسبة لً ..لقد أحسست أنً
اختنق فً بداٌة حكم السادات فسافرت إلى بارٌس ومصر فً داخلً وقلبً ووجدانً وعقلً كان وطنً بالمعنً الشامل
بداخلً ..ولعل هذا هو الذي ساعدنً وحصننً من فقدان شخصٌتً المصرٌة الفنٌة كذلك طموحاتً ومشروعً التشكٌلً
منهما شاهدت من معارض ومتاحف وتأملت ودرست االتجاهات الحداثٌة فً الفن والتً كانت تصطخب بها بارٌس وأوروبا
وقتذاك * .لقد وجدت نفسً محاطا بفنون وابداعات كل رموز وأقطاب الفن األوروبً ..فتساءلت وخفت علً نفسً وقلت فً
تساؤالت محٌرة لماذا جئت؟ وماذا سأفعل هنا؟ ..وماذا أرٌد؟ اعتكفت فً منزلً ..وزارنً 'جمال كامل' خالل عودته من
رحلته فً انجلترا واهدانً 'علبة ألوان' ونوتة وكانت مشكلتً فً البداٌة اننً ال اعرف ما املكه ورغم ذلك حاولت ان ارسم
ولكن المشكلة التً واجهتنً ان األمر لٌس رسم صورة ..كنت ارٌد أن اعرف ماذا عندي وما هو الذي املكه ..وظللت ارسم
وكان منزلً جدٌدا علً أسلوب معٌشتً الذي عشته فً منزلً ومرسمً بالحرانٌة بالقاهرة ..وكانت محصلتً فً مصر وهً
التً املكها وتساءلت ما هً مكوناتها وجوهرها ..وكنت أمارس التأمل لمدد طوٌلة من الزمن ..أتأمل نمو النبات ..وحركات
الحشرات الصغٌرة ،وبدأت ارسم ..وكانت هذه تجربتً ومجموعاتً علً أوراق البردي ..التً بدأت الرسم علٌها منذ أن
زارتنً تحٌة حلٌم ببارٌس واهدتنً بعض أوراق البردي .ووجدت نفسً أصبغ تأمالتً كلها علً الورق وبدأت اقرأها* .
ولكن وضعً وحٌاتً الٌقظة فً بارٌس واعتكافً دفعنً لوضعها علً الورق مجسدة ،وهذا فً حد ذاته إجابة علً سؤال من
أنا؟ وحٌث استغرقت شهورا وهً مجموعة عندي مرسومة وعرضت فً المعرض الستعادي الذي أقٌم فً قصر اإلمبراطور
عام  * 1002.هذا فً حد ذاته مرتبط بإحداث تستوحٌها حتى ال تضٌع منك ،حتى ال تدفن هذا التٌار األدبً الذي تعٌشه
والموجة عالٌة ،فبعد ان تعرف من أنت وتارٌخك ٌمكنك هذا االستعداد لطرح سؤال ماذا ستفعل؟ وماذا ترفض وٌؤهلك الن
تحكم علً الذي تراه حتى لو كان الحكم خطأ فترفض الضٌاع والتردد وهذا ٌمنحك قوة وإرادة ،هذا بجانب أن ما ٌدور حولك
فً أوروبا من مدارس واتجاهات فنٌة وأسالٌب حداثٌة تعطٌك قدرا من الحرٌة .واآلن وبعد جهد ومثابرة عرفت من أنا ..هذا
لن ٌجعلك ترفض الذي حولك ولكن ٌبقً أن لك حقا فً الحرٌة بأن تتجاوز كل هذا وتبحر فً بحار جدٌدة وتفعل ما ترٌد وما
تراه بالرغم من ارتباطك بماض وتارٌخ ألن االنغماس فً المصرٌة خطأ بشكل معٌن ٌجعلك انطوائٌا وٌجب أن تقٌم توازنا بٌن
مصرٌتك وأصولك وبٌن ما تراه من جدٌد وتجرٌب وحداثة ،فالفن فً اعتقادي لٌس أن تجلس وترسم صورة أو تنحت تمثاال أو
تدخل فً تجارب إنما هو تربٌة ،تربً نفسك ،تشتغل علً نفسك ،هذا الذي ٌخرج هو نوع من االلتزام .أخبار األدب 1002
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