النحت المصري تاريخ من األسرار واألشخاص
صالح رضا نشر في القاهرة يوم 9112 - 00 - 01
لعب النحت المصري القديم دورً ا مهمًا في التاريخ القديم والحديث ..والنحت المصري القديم له دور
تاريخي من أهم أدوار التاريخ قاطبة ...لما أعطاه من الفكر المتقدم في تاريخ الثقافة المصرية
القديمة ...وهو أهم مراحل التاريخ اإلنساني في المراحل القديمة الذي عرفته مصر بعصور
االزدهار التاريخي ،الذي حمل لواء الثقافة والفكر والفن في بدايات العصر التاريخي للبشرية
جمعاء .لذلك أردت أن أبدأ حديثي من هذا المنطلق العلمي ألعبر عن مكنون الثقافة المصرية
القديمة ...إليجاد مدخل حقيقي مهم لفن النحت المصري الحديث ...خصوصًا بعد هذا العرض
للنحت المصري الحديث الذي يمثل خير المعرفة للنحاتين المصريين ،لما له من تقديم جيد قامت به
السيدة ناهدة صاحبة الجاليري الخاص ،لما تملكه من قدرات فنية وعروضها المتميزة سواء في
التصوير والنحت ....ولقد كان هذا العرض الفني في «صالة الزمالك» وهي إحدي الصاالت
المتمكنة من قراءة الفنون المصرية األخري ،ولكي أكون منص ًفا لدراسة حركة النحت المصري
الحديث ،حيث تكثر أعمال النحاتين إلعطاء الحركة النحتية الحديثة مجالها من الشرح والتوضيح
للمحاوالت العديدة في تطوير النحت المصري الحديث ..وسوف أكتفي بالكتابة عن خمسة فنانين
نحاتين لكي أعطي قدرً ا متسعً ا من النقاش .نهضة مصر الفنان «محمود مختار» نحات مصر
األول ..وسط الخضم الحضاري الحديث حمل الفنان مختار «أزميل النحت المصري القديم» ليعيد
بناء مصر الحديثة ،وهو أحد المتمردين الذين شيدوا بناء نهضتنا في القرن الماضي ...ولقد كان
النحات المصري متأل ًقا بالفن المصري الحديث في بداياته األولي قد أعطي قدرً ا كافيًا من التالحم
بين النحت المصري القديم والحديث ...وكانت البداية األولي إلعادة القدر الكافي من االعتماد علي
الفن المصري القديم ...وقد أزاح عن الرؤية المصرية االحتالل الذي دخل مصر في العصور
السابقة لجعل الفن المصري الحديث التصا ًقا بالفنون الغازية ...ووضع محمود مختار قدرً ا كافيًا من
التالحم بين كال المفهومين ...المفهوم القديم والمفهوم الحديث .ولقد برع النحات محمود مختار في
التأكيد علي المالمح المصرية في تجسيم أعماله النحتية عن شعب مصر وعاداته ،وحاملة الجرة،
والجالسة علي النيل ...وكانت من أهم أعماله «الخماسين» الذي أظهر فيه قوة الرياح التي كانت
تهب علي مصر في عواصف الخماسين ...وقد أصبح من أهم أعمال مختار «رياح الخماسين»
وهو يمثل فيه العاطفة وهي تجتاح هذا العمل الفني ،وقد القت نجاحً ا كبيرً ا ...هذا عالوة علي
األعمال الكثيرة خاصة األعمال الميدانية مثل «نهضة مصر» وتماثيل «سعد زغلول» حوالي ثالثة
أعمال أو نصب تذكارية من أهم أعمال مختار تتميز بالقدرة الفائقة في تعبيراته الثورية عن هذه
المرحلة التاريخية التي تمثل أهم قترات مصر السياسية واالجتماعية ...ولقد كان محمود مختار
وسط هذه الزوبعة الفكرية في تحريك مصر إلي مفاهيم جديدة قادرة علي التحرر لها القدر الكافي
في ترسيخ حضارة مصر السابقة والالحقة ...السجيني هبة مصرية الفنان اإلنسان جمال السجيني...

النحات المصري ...صاحب الهبة المصرية ابن مصر البار الذي نقل الفن الحديث ...صاحب
الرؤية الطبيعية عن حضارة مصر وبقائها علي المستوي الحضاري المتحرك .استطاع النحات
الفنان جمال السجيني معلم األجيال وصاحب الرؤية الفنية الجديدة والتزامه بالقضايا اإلنسانية النابعة
منه كإنسان أوالً قبل أن يكون فنا ًنا أو نحا ًتا ...وعلي األخص بعد رحيل الفنان النحات الرائد األول
«مختار» بعد أن قدم نواميس الحياة من حياة مصر ...جاء الفنان السجيني لكي يعيد لنا زهرة هذا
الشاب الثائر ً
بعيدا عن قواميس الفن القديمة ...وصور لنا حياتنا وما يدور حولها من مزيج األفكار
والقضايا الوطنية العديدة ...عالوة علي إبداعاته في فن الميدالية استطاع أن يتربع علي عرش فن
النحت ،ومحاوالته في عالم التصوير الذي أخذت منه قدرات كافية من التعبيرات الشعبية التي كانت
تعبر عن مصر والحياة الشعبية بها ...وكان الفنان النحات المصور جمال السجيني مولعً ا بهذه
القدرات المتعددة التي جعلته قريبًا من الحس الشعبي الذي كان يظهر في كثير من أعماله الفنية
سواء فن النحت أو التصوير أو عمل الميداليات التي كانت تنبض بروح الفنان السجيني المعبر عن
صعود مصر إلي أعلي من أجل التطور والتقدم الذي كان يدور في خلد الفنان .... .وأصبح الفنان
ً
رمزا شعبيًا لمحاوالته العديدة الرجوع إلي فن جاد قادر علي التعبير عن
أو النحات جمال السجيني
مهام مصر وحضارتها المليئة بالروح العالية والمشعة بفالح مصر ...هذا اإلنسان الذي عاش من
ً
رمزا يحتذي به من خالل فنه الموقر ...ولقد
أجل وطنه وحبه له ،ولقد كان المثال جمال السجيني
عايشته فترات كثيرة قبل أن يرحل عنا .فالفنان النحات جمال السجيني برع في المنحوتات التي
استخدم فيها النحاس المطروق ...وقد تعلم فكرة طرق النحاس في «سيدنا الحسين والنحاسين» بعد
عمل قاعدة له مصنوعة من «القار» أو «الزفت» والنحاس خلفه لكي يظهر عكسه في اللوحة...
الفنان النحات عبدالبديع عبدالحي ....قامت بتقديمه والعناية به السيدة هدي شعراوي أم المصريين
ً
طباخا لديها ...وفي الحقيقة كانت هدي شعراوي قد تحملت الصرف
في ذلك الوقت عندما كان يعمل
عليه ومساعدته مساعدة مهمة ،علي أن يقوم بدراسة فن النحت في كلية الفنون الجميلة في القسم
الحر «صباحً ا» ،وتم تعيينه في قسم النحت للقيام باألعمال المساعدة ألنه لم يدرس أو يتم تعليمه
بالشكل الذي يسمح له بالدراسة بالكلية أو غيرها ...ولذلك خرج الفنان عبدالبديع ً
بعيدا عن النظم
التي ال تسمح بإيجاد حرية قادرة علي التعليم المدرسي ...وتلك الحرية كانت له معي ًنا في البحث عن
نفسه وقدراته الممنوحة له بحرية كاملة ...ونشأ الفنان عبدالبديع في أجواء من الحرية الفعلية
ساعدته علي تحقيق نجاحات متأصلة في نفسه ولها القدرات الطبيعية في التعبير عن الفن الذي يراه
ويحاول التعبير عنه لصلته بالحياة الشعبية المتأصلة فيه بصفته فنا ًنا شعبيًا يعتمد علي الفن الشعبي
المشبع منه ...صومعة مصرية الفنان النحات أحمد عبدالوهاب في صومعته المصرية الجديدة ...من
الفنانين البارزين في حقل الثقافة الفنية ،له الكثير من اإلبداعات الفنية أو النحتية التي أعطت نوعًا
من المعرفة واالنتماء إلي مصر الفرعونية في تعبيراته الجديدة التي تتمثل في الروح الشعبية
األصيلة في تماثيله المتعددة .وله الكثير من األعمال الفنية التي ترتبط بمزاج خاص به بين المفهوم
الفني وله انتماء أكثر إلي الفن المصري القديم ...وله تجارب عديدة في هذا التالحم اإلرثي في
إعادة نهضة الفن المصري القديم وإحيائه من جديد ...وله في هذا المضمار أعمال جديدة ،تعطي
ً
جديدا ملحميًا،
المالمح المصرية القديمة في صورة جديدة بعيدة عن الزيف ...بل أعطت تعبيرً ا
أعطي الكثير من المالمح الشرقية والمصرية القديمة عندما كان الفن التشكيلي المصري القديم له

رونق خاص وقادر علي التعبير المتزامن مع عصره الجديد .في ملحمية قادرة علي الخروج من فن
النحت المصري إلي عوالم أخري تعطي لنا القدر الكبير من التضحية والفداء .حنين الرخام الفنان
آدم حنين ...نحات مصر صاحب األعمال الرخامية ..الفنان المبدع آدم حنين الذي أعطي الكثير في
حقل الفن التشكيلي المصري الجديد في صورة جديدة من المصرية القديمة الجديدة .تخرج الفنان في
قسم النحت بكلية الفنون الجميلة عام  ،0591ثم عرف كنحات منذ صغره وهو كان من الفنانين
الحاذقين في فهمه لفن النحت ،واستمر علي هذا المنوال ...ثم سافر إلي فرنسا كفنان حر ً
باحثا عن
الجديد في هذا العالم المتغير ،الذي يتغير كل يوم خاصة في مجال النحت الجديد وما قدمته البشرية
في هذا المجال «النحت الحديث» .مكث الفنان آدم حنين في «باريس» مدة كبيرة محاوالً إيجاد
الربط بين هذه الثقافة الجديدة التي ظهرت في بداياتها األولي في النصف األخير من القرن
العشرين ...ولعب دورً ا مهمًا وخطيرً ا في إيجاد الربط بينه وبين إرثه الثقافي في مصر ،وحاول أن
يتعامل مع هذه المستجدات الثقافية الفنية الجديدة ...وبهذا الشكل لعب الفنان آدم حنين دورً ا من
األدوار المهمة في التصاق الحضارة المصرية القديمة خاصة النحت المصري القديم بالنحت
المصري الحديث ...وبذلك أصبح الفنان آدم حنين من ضمن الفنانين المهمين في الحركة النحتية
...الحديثة المعاصرة
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