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فــي بدايــة اللقاء يشــرع 
الفنان التشــكيلي عادل فهد 
املشعل في احلديث عن ذكريات 
املاضي وأيامه اجلميلة بالكالم 
عــن البدايــات وأيــام الصبا 
والطفولة، حيث يقول: ولدت 
في منطقــة املرقاب القدمية، 
والبدايــة كان تعليمــي فــي 
مدرســة املرقــاب االبتدائية، 
ولكن الوالــد بعد ذلك انتقل 
الى منطقــة النقرة للســكن 
فيهــا فالتحقــت مبدرســة 
الفارابي، ومن ثم انتقلت إلى 
مدرســة عبدالعزيز الرشيد، 
ولكن بينهما مسافة طويلة، 
ومن ثــم الوالــد انتقــل الى 
منطقــة القادســية فالتحقت 
مبدرســة سيف الدولة، ومن 
ثم إلــى مدرســة القادســية 
املتوســطة، وحصلــت على 
املتوســطة، وكانت  الشهادة 
الكلية الصناعية تقبل الطلبة 
خريجي املرحلة املتوســطة 
فالتحقــت بها طالبــا، وبعد 
أربع ســنوات تخرجت منها 
وكنــت متخصصا فــي مادة 
التبريد، وبعد النجاح التحقت 
بجامعة حلوان، وهناك غيرت 
التخصص والدراســة كانت 
أربع سنوات، وكان تخصصي 
كيمياء، وبعد التخرج رجعت 
إلــى الكويت وبــدأت حياتي 

العملية والوظيفية.

العمل والتدرج فيه
بعد التخــرج في القاهرة 
التحقت بأول عمل في الكويت 
وكان نصيبي تلفزيون الكويت 
قسم السينما مع املرحوم بدر 
املضف وعبدالوهاب سلطان 
وملدة سنتني وعملي حتميض 
األفالم ونستخدم االحواض 
وفيها مــاء ونضيــف عليها 
مواد كيميائية، وبعد سنوات 
انتقلت الــى وزارة الكهرباء 
واملاء في مختبر اخللط والدمج 
وخلط املواد مع املاء، وأول ما 
حضر محمد القيسي، ومت فتح 
املختبر قسم جديد، وكنت مع 
املجموعة األولى وبعد فترة 
عام ١979 رشحت النتخابات 

جمعية القادسية.

الجمعيات التعاونية
عــن العمــل فــي امليــدان 
التعاونــي يقــول املشــعل: 
رشــحت نفســي النتخابات 
القادســية وكنــت  جمعيــة 
احتياط اول )ملجلس االدارة( 
يعني اي عضــو في مجلس 
االدارة يستقيل أدخل مكانه 
وبالفعــل قــدم عبدالوهــاب 
بوقريص اســتقالته فدخلت 
مكانه منذ عام ١979 حتى عام 
١99١ طبعا اجليش العراقي دمر 
اجلمعيات التعاونية وسرق 

ما فيها.
 بعد التحرير كنت أسكن 

في منطقة القرين فشــاركت 
بعض سكان املنطقة وأسسنا 
جلنة مؤسسني إلنشاء جمعية 
القريــن، وكنت رئيس جلنة 
التأسيس وبذلك الوقت كان 
االستاذ محمد الكندري الوكيل 
املســاعد لشــؤون التعــاون 
رشحني وكان سمو ولي العهد 
وزير الشؤون، وكنت موظفا 
بالكهرباء وكانت اجلمعيات 
تبنى على نفقة املؤسسني، ألن 
بعد االحتالل ما عندنا رأسمال، 
طلبت مقابلــة األمير الراحل 
املرحوم الشيخ جابر األحمد 
فقابلته شرحت له ظروفنا في 
بنــاء جمعية القرين وطلبت 
منه بناء جمعية القرين، وفي 
نظام التأسيس إذا جمعنا مائة 
ألــف ميكن تشــكيل مجلس 
ادارة، لكــن لــم يتــم جتميع 
املبلغ فلم نستطع عمل مجلس 
ادارة، اعلنا عن العمل تقدمت 
اربع شركات وكنت املشرف 
على العمل ومت البناء، وكنت 
نائب رئيس مجلس االدارة، 
كانت جمعية صباح الســالم 
تريد اجلمعية فطلبت مقابلة 
ســمو ولي العهد عندما كان 
وزير الشؤون وقلت له ال يحق 
جلمعية صباح السالم أن تأخذ 

االحتاد وحاليا تسعة االنتخاب 
داخلــي مــن بــني االعضــاء 
مت تقليــص العــدد وتتوزع 
اللجان اهم جلنتني االســعار 
واملشــتروات جلنــة كبيــرة 

والتوريد باسم االحتاد.

عامل الرف بالجمعية
ويضيــف املشــعل: عامل 
الــرف يفــرض نفســه داخل 
اجلمعية كيف يحضر واحد 
من املوردين يسأل ما هو نوع 
املعكرونة وخبرتــه بالعمل 
واتفاقه مع الشركات يصبح 
مسؤوال عن الرف، اذكر ايام 
الشــعير والشــوار عمل بنا 
مشكلة كاملة يتردد االسم عن 
االرتفاع وناقشنا املوضوع بان 
يحول الــى اجلمعيات وكان 
يباع بالسوق وعندنا موضوع 
الســجاير وكنت يومئذ امني 

سر اجلمعية.

مكافحة التدخين
الســجاير  منــع  ومت 
علــى  كبيــرة  واخلســارة 
اجلمعيات، ستني الف دينار 
كل جمعية، الن الشــركة األم 
تعطيك على الرف مبلغا الن 
من يريد الشراء من اجلمعية 

جمعية القريــن فوافق على 
أن اجلمعية مستقلة للقرين، 
ومت تخصيــص ثالثة بيوت 
حكوميــة بجمعيــة القريــن 
افتتــاح اجلمعيــة فــي  ومت 
البيــوت الثالثة وموافقة من 
الشــركات لتزويــد اجلمعية 
باملــواد الغذائية ومت افتتاح 
اجلمعية، وبعد سنتني قدمت 
االستقالة من جمعية القرين، 
كانــت املنطقة كلهــا القرين 
وفيها خمسون فرع جمعية، 
حاليا مبارك الكبير والقرين 
جمعية، والقصــور والعدان 
جمعيــة، وكان اول رئيــس 
جلمعية القرين جمعان امللعبي 

وكنت نائب الرئيس.
أيــام جمعيــة القادســية 
رشــحت وعينت فــي احتاد 
اجلمعيــات وفيهــا باإلعالم 
والعالقــات العامة في احتاد 
الرئيــس  اجلمعيــات وكان 
احلويل ومن بعده عبدالرحمن 
املضاحكة ومن بعد ابو حديدة 
وبعد ستة شهور وكان معنا 
الســفير علي الهيفــي وكان 

باالحتاد امني السر.
واملضــف والنصف وعدد 
خمســة وثالثــني عضوا عن 
كل جمعية واحد حاليا ؟؟؟؟ 

سجاير يشتري اغراض ومن 
يريد شراء سجاير من اجلمعية 
ومينع يشــتري من اي بقالة 
فغير ممنوع عليه الشراء من 
اخلارج هنا اجلمعية خسرانة.

ملاذا املنع بعض اجلمعيات 
حتى االن ال تبيع الســجاير 
وال تبــاع ملــن دون الواحــد 

والعشرين.
اذكر فــي يوم مــن األيام 
موجــود باجلمعيــة وحضر 
عندي ولد بالعاشرة من عمره 
وطلب سجاير لوالده، سألته: 
اين والــدك؟ فقال: مريض ال 
يستطيع احلضور، من سعر 
العلبــة ١5٠ فلســا الــى االن 

السعر عالي.
ايضا املجاني وبرسم البيع 
لنفــرض احضــرت اغراضك 
للبيــع واجلمعيــة اشــترت 
منك كرتونني، بعض املبتدئني 
يبعــث واحدا مــن اصدقائه 
يشتري الكرتون مثال حليب 
اطفال وأي مواد ويذهب التاجر 
ويعــرض مواده مــرة ثانية 
ويقول لهــم بضاعتي جيدة 
ال يوجد على الرف فتشتري 

منه اجلمعية.

اربع كراتين
ويدخلون الكراتني للمخازن 
الكبيــرة  الشــركات  مثــال 
واســمها مشــهور يعطونهم 
الشــيك مباشــرة مــن دون 
اجل أما الشــركات الصغيرة 
واحلديثة فبعض اجلمعيات 
فيها ما بني اربعة عشر فرعا 
وخمســني فرعا مثل جمعية 
القرين بعضها مــواد يومية 
مثل اخلبز واحلليب له تاريخ 

طويل االمد.
عملنــا برنامجــا الحتــاد 
اجلمعيات اسمه لقاء اخلميس 
نتحدث فيه عن االسعار التي 
زادت واالسعار التي انخفضت 
والناس مستفيدة، وكنت اقدم 
البرنامــج وكان لــي لقاء مع 
املسؤولني في الوزارات ولوال 
الشــؤون تســاند اجلمعيات 
خلســرت اجلمعيــات وهــي 
معرضة للســرقة من بعض 
الذيــن يعملون بهــا بقانون 
قويــة  مســاندة  الشــؤون 
للجمعيات واملسؤولون فيها 
ناس حريصون على العمل.

الشــؤون تشرف  وكذلك 
علــى جمعيات النفــع العام 
ولها ميزانية اثنا عشــر الف 
دينار تصرف عليها ومحسوبة 
اماكن صرفها مثل االيجارات 

والرواتب.

الترشيح واالنتخابات
الترشــيح  عــن عمليــة 
لالنتخابــات يقــول ضيفنا: 
عندما يبدأ موعد االنتخابات 
للجمعيــات فــان كثيــرا من 
الشباب يترشحون ويكونون 
مجاميع ويزورون الدواوين 
ولها اسباب كثيرة ومنها ان 
النظرة بعيدة تقول: أجنح في 
اجلمعية ومنها أترشح ملجالس 
االمة والبلدي في الدائرة التي 

أنتمي لها.
والبعــض يعمــل داخــل 
اجلمعية فــي اللجان ويخدم 
اصدقاءه بإدخــال بضائعهم 
في اجلمعية، ومنهم من يفتح 
ديوانــا يســتقبل االصدقاء، 
التحقت بعــدة جمعيات من 
الترشيح واالنتخابات حتى 
جمعية عدم التدخني والعالقات 
العامــة وكان رئيس مجلس 
املديــرس  بــدر  اإلدارة االخ 
وكنــت امني الســر ملدة ثالث 
ســنوات، وبعدهــا التحقــت 
بنادي الســينما معي حسني 
؟؟؟؟احلوالد؟؟؟؟ وعبداحملسن 
النجار حاليا امني الســر في 

نادي السينما.

سوق عكاظ
وعن دوره في احياء فكرة 
سوق عكاظ يقول الفنان عادل 
املشــعل: معروف ان ســوق 
عكاظ منذ صدر االسالم للشعر 
العربي، وامــا حاليا ففكرته 
بــدأت منذ الشــهر الرابع من 

وزير الشؤون األسبق املرحوم حمد الرجيب مع علي احلويل وعادل املشعل عام 1980

لوحة بدون عنوان 

عادل املشعل مع عبدالرحمن املضاحكة والسفير علي الهيفي 

عادل املشعل مع الفنانني عبدالعزيز أرتي وعبدالرضا باقر وإبراهيم إسماعيل والناقد فاروق عبدالعزيز عام 1980

لوحة رقصة للفنان عادل املشعل

جدي كان يذهب إلى سينما 
الفردوس ملشاهدة األفالم 

الهندية وكنت أذهب معه

ولدت في منطقة املرقاب 
القدمية والتحقت مبدرستها 

االبتدائية  ومع انتقال الوالد 
إلى منطقة النقرة انضممت 

إلى »الفارابي«

التحقت بالكلية الصناعية 
بعد املرحلة املتوسطة 

وتخرجت بعد أربع سنوات 
متخصصًا في التبريد

أول عمل لي كان 
في تلفزيون الكويت قسم 

السينما ملدة سنتني وعملي 
حتميض األفالم وكنا نستخدم 

األحواض وفيها ماء ونضيف 
عليه مواد كيميائية

الفن أحد أهم معايير رقي الشعوب. ضيفنا هذا األسبوع الفنان عادل المشعل له باع كبير في مجال الفن التشكيلي، حيث أحب الرسم منذ 
الصغر وكان هوايته التي نمت مع الوقت لتزهر أعماال فنية رائعة وبخالف الرسم كان له نشاط تعاوني بارز بدءا من نهاية السبعينيات. يحدثنا 

خالل هذا اللقاء الشائق عن مشواره الدراسي وأنشطته خالل التعليم وكيف درس في الكلية الصناعية بعد المرحلة المتوسطة ثم سافر إلى 
القاهرة للدراسة في جامعة حلوان وغير تخصصه من التبريد إلى الكيمياء. وعاد ليعمل في تلفزيون الكويت ثم في وزارة الكهرباء. 

في السطور التالية حكايا وقصص شيقة وجميلة وممتعة إمتاع الفن لمتذوقيه، مع الفنان عادل المشعل، فإلى التفاصيل:

عادل املشعل: دخلت »غينيس« بأطول لوحة 
في العالم .. وفي طفولتي كنت أرسم 
باملدرسة بسبب كره جدي للرسم

عام 1979 ترشحت 
النتخابات جمعية 
القادسية وكنت 
»احتياط أول« 

ملجلس اإلدارة 
فدخلته حتى 

عام 1991 

عندما مت منع 
السجاير في 

التعاونيات خسرت 
كل جمعية

60 ألف دينار 

بعد »الصناعية« 
سافرت إلى 

القاهرة لاللتحاق 
بجامعة حلوان 

وهناك تخصصت 
في الكيمياء 

والدراسة كانت 
أربع سنوات
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هذه السنة ٢٠١٦ وأنا املنسق 
العام لســوق عــكاظ العربي 
األول الذي سيقام في القاهرة.

وصار اجتماع بني مجموعة 
من السعودية والقاهرة ويكون 
عن الشعر والسينما والفنون 
التشكيلية والقصة والتصوير 
واألفــالم القصيرة والوثائق 
التاريخيــة واألفــالم يــوم 
٢٠١٦/١٠/١٨ يفتتح في االوبرا 
في القاهرة مبشاركة ١٨ دولة 
وفرق شعبية موسيقية وأنا 
اديــر احلفل وترشــحت من 
القاهــرة واملرشــح ان يكون 
كاتبا وسينمائيا مثال عندي 
من لبنان هدى املهتدي وهي 

شاعرة ومذيعة وأديبة.
املصاريف على السعودية 
والقاهــرة، ودول اخلليــج 

العربي جميعها مشاركة.
مــن ٢٠١٦/١٠/١ يغلق باب 
املشــاركة وإعــالن النتائــج 
فنختــار واحــدا مــن بــني 
املشــاركني في جميــع املواد 
املشاركة جنمعها من ٢٠١٦/٦/١ 

حتى ٢٠١٦/١٠/١.
اخترنا القاهرة بهذا الشهر 
النتصارات اكتوبر وللثقافة 
واألدباء والشعراء املوجودين 
في ٢٠١٦/١٠/١٠ حتضر الوفود 
حتى ٢٠١٦/١٠/١٦ بعدها يبدأ 

املهرجان.

حقوق اإلنسان
أما نشاطه في مجال حقوق 

اإلنسان فيقول عنه:
التحقــت بجمعية حقوق 
اإلنســان والرئيس املرحوم 
جاســم القطامي ونائبه علي 
البغلي ومها البرجس وآخرين 
وكنت عضوا في جلنة االنشطة 
اللجنة  والفعاليات ورئيسة 
البرجــس وعندنا ايضا  مها 
جلنــة البدون وجلنة حقوق 
اإلنســان ولهــا ميزانيــة من 
الدولة ومدعومة من املتبرعني، 
في حياتي خططت لبرنامج 
مثال أستيقظ من النوم وأسبح 
وأروح النادي أتدرب للسباحة 
ومن اخلامسة حتى التاسعة 
أرجع للبيت وأدخل املرســم 
حتى أذان الظهــر وبعد ذلك 

أخرج لعمل ما.
بالرابعة وأتغدى  وأرجع 
وأروح جلمعيــة احلقــوق، 
وحاليا في جمعية الســينما 
وحاليــا نائــب رئيس احتاد 
السباحني العرب، وهذا االحتاد 
دوره اننــا نبعــث دعــوات، 
ودوري هــو اننــي اكتب عن 
املناطــق اجلديــدة وازورها، 
فــدوري هــو نائــب رئيــس 
االحتاد واكتشــف اشــياء ما 
كنت اعرفها وبعد ذلك اكتب 
عن الدولة التي زرتها ودوري 
كصحافي اكتب بأمانة وأتعرف 
على ناس وعملت اطول لوحة 
في العالم ودخلت بها موسوعة 
»غينيــس« لوحة اطفال عن 

طريق شركة اختارتني.
واللوحة طولها اربعمائة 
متر ونشرت في االڤنيوز ولكل 
طفل متر يرسم عليه والعمل 
ملــدة يوم واحــد وانتهت في 

)قنينــة( واختــي الصغيرة 
فشــربته،  مــاء  حســبته 
املستشــفى  وادخلناهــا 
واحلمد هلل صارت احســن، 
وامــا في املرحلة املتوســطة 
فــكان يوجد االســتاذ غازي 
اعــزف  الشــرقاوي وكنــت 
موســيقى على االكورديون، 
وكان االســتاذ كثير الغياب 
وكنت من ضمن فرقة النشاط 
في املدرسة واالستاذ مشغول 
باخلارج والنشــاط املدرسي 
ممتاز ويســتطيع الطالب ان 

ميارس جميع االلعاب.
ويوجد ما يسمى باملباحث 
هــو الذي يختــار الطلبة كل 
حسب هوايته اذا كان ممتازا 
بها، سواء االلعاب الرياضية 
ويســتطيع  أواملوســيقية، 
الطالب ان ميــارس هواياته 
فمثــال  الشــباب،  بالنــادي 
الفنــون  الــى  مت اختيــاري 
التشكيلية من املدرسة واستاذ 
الرســم وقــف بجانبي ورأى 
رســمي جيدا فقــال: اريد ان 
آخذك عندي باملرسم واخبر 
اســتاذ املوســيقى بذلك لكي 

اخرج من املوسيقى.
ومتت املوافقة بني املدرسني 
وقــال عندي مشــروع كبير 
نعمله في املدرسة وهو غزوات 
الرسول ژ ومت اختيار اثنني 
من الزمالء فصرنا ثالثة وطول 
اللوحة 4 × 4م، استاذ الرسم 
يخطط ونحن نرسم ونلون.

عندي مشــكلة في البيت 
ان جدي ال يحب الرســومات 
مــع العلم انه كان يذهب الى 
الفردوس ملشــاهدة  ســينما 
االفــالم الهندية وكنت اذهب 
معــه، ولكنه لــم يكن يحب 
الرسم، فصرت ارسم باملدرسة 
وتوفي جدي في العام ١9٨٠.

وفي يــوم من االيام كنت 
خارجا من اجلمعية وشاهدني 
االستاذ محمود رضوان فقال 
نحن نعيــد تنظيم اجلمعية 
وكان كل مــن علــي نعمــان 
والفــرج وحميــد خزعلــي 
مدرسني واشــتغلنا بتنظيم 

اجلمعية وعملنا معارض.
اول ما التحقت باجلمعية 

يوم واحد، ايضا في تلفزيون 
دبي اختارتني بروين حبيب 
وطلبــت مني عرض اعمالي، 
عندنــا فــي الكويت مشــكلة 
التسويق، وعدم شراء لوحات 
الفنان، لو ان الوزارات تشتري 
لتزيني جدار الوزارة على االقل 

فان الفنان سيستفيد.

األسرة واألوالد
عــن اوالده، يقول الفنان 
املشعل: اوالدي كلهم فنانون، 
البنت مدرســة رســم ولكن 
ال تدخــل معــارض، عبداهلل 
دخــل مرتــني في معــارض، 
اقــول للفنانــني ان العجلــة 
والســرعة ال تنفــع للفنــان 
بعضهم مســتعجلون لعمل 
معرض اقول لهم تأن وينبغي 

ان تتمكن من عملك اوال.

فنون الرسم
عن بدايات موهبة الرسم 
لديــه، يقول املشــعل: عندما 
كنــت في املرحلــة االبتدائية 
كنت اشخبط بقلم الرصاص 
او بالفحــم وال توجد االلوان 
احلديثــة، واذكــر اننــي في 
يوم من االيام احضرت الكاز 
الُبطــل  )الكيروســني( فــي 

لوحة بائعة اخلام من أعمال املشعل 

الشهيد الشيخ فهد األحمد متوسطا الفنانني محمد الشيخ وعادل املشعل وسعود الفرج وإبراهيم اسماعيل في جمعية 
الفنون التشكيلية عام 1981

)محمد هاشم( عادل املشعل مع الزميل منصور الهاجري خالل اللقاء  

املشعل مع املرحوم الشيخ ناصر سعود الناصر الصباح 

وزير الشؤون األسبق املرحوم حمد الرجيب متوسطا رئيس ومؤسسي جمعية القادسية

املشعل مع مجموعة من العاملني في تعاونية القادسية

»البطل« فحسبته أختي الصغيرة ماء وشربته »الكاز« في  بالفحم.. وفي يوم من األيام أحضرت  أو  الرصاص  < في االبتدائية كنت »أشخبط« بقلم 
< عملت في وزارة الكهرباء واملاء مبختبر اخللط والدمج وعندما ُفتح قسم جديد للمختبر كنت مع املجموعة األولى 

في ١97٠/5/١3 اعطوني شيئا 
يســمى الطبيعــة الصامتة، 
اخلطوة االولى وهي تعودك 
على اشياء كثيرة للعمل الفني 
ومنها التمرين بقلم رصاص 
والفحم بعدها يتعود الفنان 

وتســتمر يده فــي العمل 
ثم يبدأ الرســم بالزيت، 
الفنون التشــكيلية كان 
موقعها السابق في القبلة 
مقابل ساحل البحر الذي 

يسمى اليسرة

أنا املنسق 
العام لسوق 

عكاظ العربي 
األول في القاهرة 

وشاركت 
في إحياء الفكرة


