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رسالة

الفنان ادم حنٌن

حٌاته
لقد كبر حنٌن فً القاهرة حٌث كان والده ٌعمل صائغاً ،وكانت التجربة األولى والقوٌة األثر التً عرفها فً حداثة سنه عبارة
عن زٌارة إلى متحف اآلثار المصرٌة حٌث اقتٌد إلى هناك وهو فً الثامنة من العمر مع األوالد اآلخرٌن فً صفه المدرسً،
وحٌث خامره أول شعور بالتنبؤ بأنه سٌصٌر نحاتا ً .هذه الزٌارة حملت إلٌه بالفعل إلهاما ً ذا كثافة استثنائٌة بحٌث ما ٌزال أثره
راسخا ً فً ذاكرته

بعد مرور بضعة أٌام وضع الولد فً جٌبه قطعة من الطٌن الصلصالً كان قد التقطها فً محترف المدرسة ،ولدي عودته إلى
البٌت ،شرع فً إعداد صورة (بورترٌه) ألخناتون ناسخا ً صورة تمثال رآه فً المتحف إضافة إلى أنها كانت موجودة أٌضا ً فً
كتابه المتعلق بالتارٌخ .فقولبه ** ولونه ثم عرضه على أبٌه الذي كان ٌعمل صائغا ً فً القاهرة القدٌمة وسر األب بالعمل
سروراً كبٌراً .فوضعه فً واجهة محله وراح ٌظهره للزائرٌن القادمٌن لتبادل األحادٌثٌ .قودنا هذا إلى مسألة البنوة أو النسب.
.إذ ٌبدو أن شعور الفتى آدم بوجود صلة نسب تربطه بملوك مصر القدماء ونحاتٌهم ،قد ساعد فً تطوره الالحق كفنان

بعد انقضاء عشر سنوات ،وعندما كان ٌرتاد مكتبة أكادٌمٌة الفنون الجمٌلة فً القاهرة ،أتٌحت له الفرصة لإلطالع على عدة
مجالت فنٌة جعلته ٌكتشف أعمال كبار النحاتٌن الغربٌٌن المعاصرٌن :قسطنطٌن برانكوزي ،هنري مور ،أرستٌد ماٌول،
شارل دبٌو ،مارٌنو مارٌنً ،أرتورو مارتٌنً وآخرٌن .وبفضل هؤالء الفنانٌن ألم بالجوهر النقً للنحت فً لغته الحدٌثة التً
تشكل سمة ممٌزة ألعمالهٌ .مكننا إذاً أن نؤكد بأن عمل حنٌن النحتً ٌحمل البصمة المزدوجة ألرقى تقالٌد الزمن القدٌم
ولحداثة اختصت بها سنوات األربعٌنات والخمسٌنات – وهً السنوات التً بدأ فٌها بشق طرٌقه الفنً الخاص .مع ذلك لم ٌكن
.ألي واحد من هذٌن التأثٌرٌن الهائلٌن أن ٌقوده إلى إنتاج أعمال متفرعة

عن انتاجه الفنً
خالل سنوات الخمسٌنات (وكان آنذاك فً عشرٌنات عمره) ،أنتج حنٌن عدة أعمال نحتٌة تنم من ذي قبل عن مقاربة خفرة
وحساسة للموضوع الذي اختاره .فلنذكر منها رأس امرأة "فاطمة" ( )7591وأول منحوتة حٌوانٌة (حصان ،)759: ،وتمثال
نصفً صغٌر وجذاب لرجل ٌنفخ بلطف فً مزمار غٌر مرئً "الزمار" ( ،)7599وشاب ٌسترخً بكسل ،واضعا ً ٌدٌه خلف
).رأسه "راحة" ( ،)7599وأخٌراً صورة أم حانٌة "أم الشهٌد" (7598-7591

هناك العدٌد من الرسومات الملونة والرسومات على الجبس ،العائدة إلى الحقبة ذاتها ،وهً تتسم باللطافة البسٌطة والكرامة
البرٌئة اللتٌن ٌحسن الفنان توظٌف صورتهما اإلنسانٌة أحد هذه األعمال ٌفاجئنا بعنوانه وبموضوعه على حد سواء" :البشارة"
( )759:وهً تمثل غزالة مرسومة على خلفٌة بٌضاء (ومعها فً الخلفٌة شكالن مجردان على صورة المثلث الهندسً
).تقرٌبا ً

نتاج الستٌنات
شهدت سنوات الستٌنات التطور األكبر فً تحقٌق الوعود التً كانت بعد غامضة خالل
.العقد السابق ،فشهدت عملٌة إبداع بضعة من أهم أعمال الفنان

تشهد على الطرٌقة الشخصٌة جدا التً تناول حنٌن من خاللها مجموعة متنوعة من األشكال والمواضٌع .وٌنطبق هذا على
حالة مجموعة تصمٌمات نباتٌة جرى تنفٌذها بالحبر فً الحرانٌة عام  :7599إنها رسومات قوٌة ودقٌقة للغاٌة لنبتات وحبوب
ٌمكنها أن تظهر فً بعض األحٌان فظٌعة الشكل ،لكنها تنضح بطاقة فرٌدة من نوعها ،مما ٌدل على عزٌمة وحشٌة على
العٌش" .فً تلك الفترة أٌضا ً

نتاج السبعٌنات
لقد أستقر آدم حنٌن وزوجته فً بارٌس فً نهاٌة عام  .7517وكان لهذا االنتقال نتائج جدٌرة باألعتبار .فقد أصٌب حنٌن
بالذهول ،بل حتى شعر بأنه مرهق تقرٌباً ،بسبب غزارة ونوعٌة األعمال التً اكتشفها فً العدٌد من متاحف المدٌنة ،وبالرغم
.من حذره حٌال االتجاهات والنزعات الفنٌة ،فإنه لم ٌكن قادراً على التفلت من سطوة وجاذبٌة حضارة بكاملها

منحوتات سنوات السبعٌنات
شهدت سنوات السبعٌنات نفسها ظهور عدة منحوتات حٌوانٌة (مثل كلب وثالثة قطط) جرى تناولها بأسلوب بات مألوفا،
وظهرت عدة منحوتات أخرى ٌنم تناولها عن اهتمام أكبر العملٌن األخٌرٌن ،نلحظ أنه أبتكر تظلٌالت رقٌقة أو انتفاخات
.للسطح للتدلٌل على المنقار أو الجناح ،ناقالً بهذه الطرٌقة وبرهافة عالٌة ،صورة الحٌوان كما تتبدى فً مٌدان التجرٌد

إن حصول تبدالت على مستوى التقنٌة المستخدمة قاد حنٌن إلى إنتاج عدد ال ٌستهان به من المنحوتات األكثر خطٌة ،بل حتى
.إلى إنتاج أطٌاف ثنائٌة البعد بالخالص ،وذلك فً صلة وثٌقة مع الرسومات الملونة فً المرحلة ذاتها

منحوتات سنوات الثمانٌنات
عرفت هذه السنوات أٌضا ً إبداع ثالثة "أقراص شمسٌة" رائعة (ما بٌن  7581و
 ،)7581و"قرص قمري" واحد ووحٌد (عام  ،)7589وحوالً دزٌنة من األعمال
األخرى المنجزة بالبرونز أو الحجر الرملً وهً ذات أحجام ممتلئة من بٌنها رأس
.مصنوع من البرونز

رسومات ملونة مبرزة
تقدم المنحوتات األخرى مروحة استثنائٌة من المواضٌع ،من بٌنها "نقطة على المحٌط" (" ،)7581العربة" (" ،)7581الدٌك"
(" ،)7581كباٌة وملعقة" ( ،)727 7581ومنحوتة صممت من أجل عمل تذكاري وهً "لحظة النشوة" (" ،)7589صٌنٌة
)القهوة" (" ،)7589مركب شراعً" (7589

السنوات القرٌبة العهد ،أسوان والسفٌنة
ثمة منحوتات أخرى ذات أحجام صغٌرة ظهرت فً مطلع سنوات التسعٌنات" :البوابة" " ،هً من تراقب أحوال اللٌل"،
"الهوى" و "لقاء" تعود كلها إلى عام  ،)7551تمثل المنحوتة األخٌرة امرأة وحصانا ً واقفٌن وجها ً لوجه

