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 ويب���دو �أن قر�بة �مل�ؤلف �ىل �لنق���د، دفعته �ىل �أن 
ي�صع �لنقد �لت�صكيلي يف �أول ف�ص�ل كتابه، فريى 
يف ف�صل"�لنق���د كروؤية �أ�صل�بي���ة"�أن ال حتديد�ت 
نقدية تخ����ص �الأ�صاليب �لت�صكيلية كالتي ��صتطاع 
�لنقد تثبيتها يف ��صتغاله على �الأدب و�لفكر وفن�ن 
�أخرى، م�ؤك���دً� �أن نقد �لل�حة و�لعم���ل �لت�صكيلي 
ظ���ل معنيًا بال�صكل �ملنجز من �خلارج ومل ي�صتطع 
كما ح�صل يف نقد �ل�صعر مثاًل، �أن يدخل يف �صميم 
�لبني���ة �لت�صكيلية. ق�ص�ر �لنقد ال ير�ه عادل كامل 
يف ح���دود �لتجرب���ة �لت�صكيلية �لعر�قي���ة بل ي�ؤكد 
�أن���ه ي���كاد ي�صم ح���ال �لنق���د �لت�صكيل���ي يف �ل�طن 

�لعربي بعامة.
وي�زع عادل كامل م�ص�ؤولية"�لذعر من �لنقد"بني 
متلٍق خامل وفنان ي�صيق باحل��ر وم�ؤ�ص�صة باتت 
تذهب �ىل تاأطري �لعمل �لفني �صمن �طار �ل�صلعة، 
م���ن دون �أن ين�صى تاأكيد �بتع���اد �لنقد عن �ملعرفة 
وحت�له �ىل معّل���ق على حدث ت�صكيلي وغري قادر 
على �إح���د�ث نقلة يف �الأ�صاليب �أو يف تذوقها لدى 
�ملتلق���ي، لكن���ه و�إن كان يق���ر بانف�ص���ال �لنق���د عن 
دوره �لتحليل���ي يتحدث باإ�صهاب عن �إك�صاب �لنقد 
لالجتاهات �لفنية و�الأ�صل�بية ر�ص�خها �الإبد�عي 

.)...(
 وح���ني تبدو ق�صية �لتحديث �الأب���رز ح�ص�رً� يف 
�لتجرب���ة �لت�صكيلي���ة �لعر�قي���ة فاإنه���ا يف �ل�ق���ت 
ذ�ت���ه تث���ري ت�ص���اوؤالت و�صج���االت ال تنته���ي ع���ن 
�ل�طني���ة"يف  �لفنية"و"�ملالم���ح  ق�صية"�له�ي���ة 
�لر�ص���م �أو �لنح���ت وحت���ى �خلزف مل���ا لالأخري من 
م����روث ر�فدين���ي؟ �صخم، و�لق�صية ه���ذه ي�ليها 

ع���ادل كامل ف�ص���اًل ثاني���ًا يف كتاب���ه، و�صعه حتت 
عن��ن"�له�ي���ة �لفني���ة – �إ�صكالية �لتن�ع"م�صريً� 
�ىل �ن"طبيع���ة �لتط����ر ومتغ���ري�ت �لع�صر"ه���ي 
م���ا �أحدث���ت بلبل���ة ب���ني �صع����ب �أو �أنظم���ة حي���اة 
جته���د يف �حلف���اظ عل���ى طابعه���ا �ل�طن���ي، ومن 
هن���ا كان طبيعي���ًا وج����د �أكرث من مق���رب لقر�ءة 
�لتحدي���ث يف �الأ�صاليب �لفني���ة �لت�صكيلية، مع �أن 
�مل�ؤلف مال نح� فكرة تق�ل �أن �لر�كم �حل�صاري 
ودور �ملنعطف���ات �لتاريخي���ة �حلا�صم���ة يف حياة 
جمتمع���ات معين���ة كفي���الن بح�ص���م تاأكي���د �ملالمح 

�ل�طنية و�ملحلي���ة وت�صمينها �بد�عيًا يف �لعملية 
�لفنية )....(.

 ولي����ص بعي���دً� ع���ن ج���دل )�لتحدي���ث / �ملالم���ح 
�ل�طني���ة �لثقافي���ة( ج���اء �لف�صل �لثال���ث ليناق�ص 
�مل����روث �لفكري و�لفني وكي���ف تعاطى �لت�صكيل 
�لعر�ق���ي مع���ه، وهنا ب���د� عادل كام���ل �صريحًا يف 
ينظ���ر  مل  �ل���ذي  �لعر�ق���ي  تاأكيد"طليعية"�لفن���ان 
�ىل �مل����روث بطريق���ة �الح���ر�م ح���د �لتقدي����ص، 
و�إمن���ا �لنظر �ىل �مل����روث كخزين ب�صري ين�صط 
ه���ذ�  يت�صاع���د  و�أحيان���ًا  �جلدي���دة،  �ملقرح���ات 
�النف�ص���ال عن �مل����روث لي�صبح قطيع���ة ترجمتها 
�صي���ادة �لتجري���د يف �لت�صكيل �لعر�ق���ي �ملعا�صر، 
ويف ه���ذ� �ل�ص���دد در����ص ع���ادل كام���ل م���ا �ت�ص���ل 
باحلد�ثة من �أ�صكال و�أ�صاليب مت�قفًا عند ب�صمات 
عر�قي���ة يف �لتجري���د و�ل�ص�ريالي���ة و�لتعبريية، 
م�صمنًا در��صته هذه يف ف�صل ه� �لر�بع يف كتابه 

بعن��ن"�مل�صكلة �جلمالية يف �لعمل �لفني«.
و�ص�ح���ًا  �الأب���رز  �لنت���اج  �لتجري���د  كان  ولئ���ن 
للتحدي���ث يف �لت�صكي���ل �لعر�ق���ي، فامل�ؤل���ف �أوىل 
ه���ذ� �مل��ص����ع عناية فائق���ة ي�صتحقه���ا بحث جاد 
كال���ذي �أر�ده يف م��ص�ع���ة حميم���ة وقريبة �ليه، 
والفت���ة جلهة تاأثريه���ا يف �لثقاف���ة �لعر�قية ككل، 
وه���ي م��ص�عة �لت�صكيل �لعر�ق���ي �ملعا�صر، فه� 
و�إن �أثن���ى عل���ى �صعي حتديث���ي للفن���ان �لعر�قي، 
لكنه الح���ظ مي���اًل �ىل جعل"�لتجريد"قالبًا جاهزً� 
ولي�ص �ندر�جًا يف روؤي���ة جتريدية ال تت�قف عند 

ث��بت حمددة.
�لتعبريي���ة  �الأ�ص���كال  �أك���رث  �لر�ص���م  ي�صب���ح  و�إذ   
�لت�صكيلي���ة قرب���ًا �ىل �حلد�ث���ة ف���اإن �خل���زف يف 
�لت�صكيل �لعر�قي �أقربها �ىل �مل�روث )�لر�فديني 
عل���ى وج���ه �لتحدي���د(، وم���ع ه���ذ� �جته���د �لفنان 
و�لناق���د عادل كام���ل يف متابعة �أ�ص���كال �لتحديث 
و�أ�صاليبه �لتي �أدخلها خّز�ف����ن عر�قي�ن، د�ر�صًا 
جت���ارب نقل���ت �ل��ق���ع وع���ّ�ت عن���ه يف �أعم���ال 
�خل���زف مثلما �ت�صل���ت ع�ه بامل����روث �خلزيف 

�لذي عرفه �لعر�ق منذ مر�حل ح�صارته �الأوىل.
�لتجرب���ة  عنا�ص���ر  كاأح���د  �لع���ر�ق  يف  �لنح���ت 
�لت�صكيلي���ة ت�ط���دت مكانت���ه م���ع �ت�ص���اع حرك���ة 
�لعم���ر�ن �ملعا�ص���ر يف �ملدين���ة �لعر�قي���ة وهذ� ما 
الحظه �مل�ؤلف يف �لف�صل �ل�صابع من كتابه، ور�أى 
يف"�أ�صا�صي���ات �لنح���ت �ملعا�ص���ر يف �لع���ر�ق"�ن 
�أب���رز �الجن���از�ت �لتي حققها نّحات����ن عر�قي�ن، 
كان���ت فردي���ة وه� م���ا دف���ع للتن����ع يف �الأ�صاليب 
وتفرده���ا، م�ؤكدً� على �ن �رتب���اط �لنحت �لعر�قي 
و�إ�صغ���ال  بخا�ص���ة(  )بغ���د�د  �ملعا�ص���رة  باملدين���ة 
�الأعمال �لنحتي���ة م�صاحات الفتة يف ف�صاء �ملدينة 
�لعربي���ة، من���ح �لنح���ت �لعر�ق���ي خ�ص��صي���ة مل 
تعرفه���ا جت���ارب �لنح���ت يف دول عربي���ة �أخ���رى، 
و�إذ يب���دو كالم �مل�ؤلف عل���ى "�لتقنية" بحاجة �ىل 
تدقي���ق ال �صيما و�نه مبني عل���ى �فر��صات ير�ها 
وكاأنها بديهيات مث���ل كالمه على"تقنيات �له��ة«، 
"تقني���ات �ملتلقي«،"تقني���ات �لتجربة" و"تقنيات 
�لروؤي���ة" فاإن عادل كامل كان دقيقًا يف تاأكيده على 
�ن"�لتقني���ة من �ل�صم���ات �الأ�صا�صي���ة للعمل �لفني 

وخ�ص��صيته«.
ويف �لف�ص���ل �لتا�صع من كتابه �ل���ذي ياأتي م�صيئًا 
لغري جانب من �لتجرب���ة �لت�صكيلية �لعر�قية �لتي 
ما ز�لت تقدم معطياتها خارج منطية تزحف عليها 
من كل جان���ب، وخارج ع��مل �حب���اط لي�ص �أقلها 
حماولة جتيري �لر�صم و�لنحت يف �لعر�ق مل�صلحة 
�إعالء �صاأن "�لقائد" وو�صع "�لهالة �ملالئكية" على 
مالحم���ه �ملفزع���ة ��صاف���ة �ىل �لطلب م���ن �لفنانني 
و�ص���ع �الأعمال �لتي تخلد ماآث���ره يف "�أم �ملعارك" 

و"�لقاد�صية")�حلرب مع �ير�ن(.

د.ع����ل����ي ع���ب���د االم���ي���ر

ال����زي����دي         ج��������واد  د. 

�لفنان  يرجل 
كام����ل  ع����ادل 

�الأ�صئلة  رم����اد  من 
وح������ر  �لفل�صفي����ة 

�الأجي����ال ورفقت����ه �لط�يل����ة 
ل�ص����رب �الإب����د�ع من منتج����ي �لثقافة 

�لعر�قية، ي�صغله �ص�ؤ�ل د�ئم ح�ل �نتاج ماميكن 
تبّني����ه يف �خلط����اب �لب�ص����ري، وه����ل ميك����ن �أن 
يك�ن هذ� �خلطاب �إ�صارة ملعنى �ل�ج�د �لفعلي 
�أو �لفل�صف����ي، �أو �أن����ه ي�صتغ����ل على تل����ك �ملفاهيم 
�لت����ي تغ����ذي جم�ّصات����ه �لب�صرية �لت����ي التت�قف 
عند جن�ص مع����ني، فه� خ����ارج �لتجني�ص، ميزج 
ب����ني �لر�ص����م و�لنح����ت و�ل�صع����ر بالر�ص����م الأن����ه 
�لعارف بلعب����ة �الأجنا�ص �لفنية خارج �لت�صكيل. 
فالفل�صف����ة و�ل�صع����ر و�لرو�ي����ة و�لق�����ص و�لنقد 
ومايرتب����ط بها من م�صارب ت�صب كلها يف خدمة 
م�صروع����ه �حلياتي ولي�ص خدم����ة �جلن�ص �لفني 
�ل����ذي ينتم����ي �إلي����ه، الأن����ه الينتم����ي �ىل �ملح����دد 
و�مل�ؤط����ر، �أنه ي�صيع كل ماي����دمي عالقته بال��قع 
و�أهميته ومابعد �ل��قع و�صحته، وهل ميكن �أن 
يك�����ن �ملاور�ئي هاج�صًا لفع����ل �ملرئي و�إجنازه 

وت�صرّيه. 
�أعتق����د �أن����ه كذلك، حي����ث �أنه مينح كل ه����ذ� جهدً� 
ي��زي �الآخ����ر ويخل�ص له يف حلظ����ة �ال�صتغال 
بق����در �إخال�ص����ه ملعن����ى �ل�ص�����ؤ�ل �الأك����� ولي�����ص 
بق����در �إخال�ص����ه للحي����اة نف�صه����ا �صم����ن ق��ن����ني 
�ل��ق����ع �ملعي�����ص و�لي�مي، ك�ن����ه مت�ص�فًا �أد�ر 
ظهره لل��قع �لي�م����ي من�صغاًل مباور�ء �حُلجب 
حم����اواًل �الخر�ق من خ����الل �لب�ص����رية �لنافذة 
�مل�صلح����ة باملعرف����ة �خلال�ص����ة، حت����ى و�أن �أ�صعل 
قناديله لكي ت�صيء �ملناطق غري �ملاأه�لة، �إال �أن 
�أعماقه حماطة بالعتم����ة �الأبدية �إز�ء �لالجدوى 
�لت����ي ي�صعر بها بتجميل �ص�رة �لك�ن �أو تغيري 
�ل��ق����ع مبا يجب �أن يك�����ن عليه، على �لرغم من 

�لن��زع �لكثرية �لتي ت�صغله بهذ� �ل�صدد.
كتب يف �الأجنا�ص �لفنية جميعها وكتب عنها يف 
جمال �لنقد وم����ا تر�صح عن ه����ذه �لرحلة �لقّيمة 
عن م�صاجالت وت��ريخ الأحد�ث ومماحكات مع 
�ل�صائد يف �ل�صاأن �لثقايف ب�صكل عام، بيد �أن �أهم 
م����ا ي�ص����ري �ىل ن�صاطه �لنق����دي جتلياته يف �لنقد 
�لت�صكيل����ي ومر�قبت����ه �لدقيقة حلرك����ة �لت�صكيل 
�لعر�قي منذ بد�ياته يف �لن�صف �الأول من �لقرن 
�لع�صري����ن وحتى ه����ذه �للحظة ر�ص����دً� وت�ثيقًا 
وتطلع����ات  �لتجرب����ة  غم����ار  تالم�����ص  و�أ�صئل����ة 
�لقائم����ني عليها لي�صبح هذ� �مل����دون مرجعًا مهمًا 
لال�صتدالل على طبيعة حركية �لت�صكيل �لعر�قي 
ع� �لزمن �ص��ء كان ذلك وثائقيًا يالم�ص حركة 
�الأجي����ال و�جلماع����ات �لفني����ة وطبيع����ة �ملنج����ز 
�لفني �جلمع����ي، �أو �لتجربة �ملنف����ردة وت�صليط 
�ل�ص�ء عل����ى خ�صائ�صها �لفني����ة �صمن در��صات 
وبح�����ث �أغنت �مل�صه����د �لنقدي و�أغن����ت �لدر�ص 
�الأكادمي����ي و�لبحثي من خالل �ملعاي�صة �لي�مية 
وتتب����ع �لتح�����ل �ل����ذي م����رت ب����ه تل����ك �لتجارب 
وك�ص����ف �مل�صك�����ت عنه فيه����ا، تل����ك �خل�صائ�ص 
�لتي يدركه����ا �إز�ء جل�صات �حل������ر �ص��ء كانت 

�صفاهي����ة �أو مدّون����ة �لت����ي �أ�صبح����ت فيم����ا بع����د 
وثائق مهمة ملعرف����ة �أ�صباب �لتح�الت �ملهمة يف 
خ�ص����م �لتجربة �لت�صكيلية بخالف ما ي�صاع فيها 
�أو ي����روى عنه����ا، الأنها ناجتة م����ن �لفعل �لي�مي 

�مل�صرك و�جلمعي وحركية �لتاأريخ �لفني. 
ولذل����ك ما �أجنزه )عادل كام����ل( بهذ� �خل�ص��ص 
ي������زي �جناز م�ؤ�ص�ص����ة كاملة تعن����ى بالت�ثيق 
و�الأر�صف����ة و�لكتابة �لنقدي����ة، �ذ �أ�صدر ع�صر�ت 
�الإ�ص����در�ت ع����ن �لت�صكي����ل �لعر�ق����ي، ف�صاًل عن 
م����ا ي�ص����دره يف �لدوري����ات و�ل�صح����ف �ملحلي����ة 
و�لعربي����ة عن �مل��ص�����ع نف�صه، لذل����ك �أ�صبحت 
مدوناته وثائق مهمة وكاملة عن حركة �لت�صكيل 
�لعر�ق����ي ميك����ن �أن يك�ص����ف ع����ن مالم����ح ملجم����ل 
�خلط����اب �لب�ص����ري �لعر�قي وطبيع����ة �ال�صتغال 
وج�ه����ره و�ل����روؤى �ل�صان����دة �ملر�فق����ة للعياين 
منه، ف�صاًل عن ما �أجن����زه يف �حلق�ل �البد�عية 
�الأخرى مثل �لق�صة و�لرو�ية و�ل�صعر.        لذلك 
�ملع����ريف  خطاب����ه  يف  م�صرع����ة  �الأب������ب  فت����ح 
و�لعي����اين يق����ع يف مقدمته حم����اواًل �جلمع بني 
�الأجنا�����ص �لت�صكيلية �ملختلف����ة، �ذ كانت هياكله 
�ملمثلة للج�صد �الن�صاين �أو �النث�ي هي �لقا�صم 
�مل�صرك يحدوه هاج�ص �لتكر�ر �لذي و�صعه يف 
خانة �لزخ����ريف من حيث �ملب����د�أ يف �صياغة هذ� 
�لهي����كل باأو�صاع �صتى مماثل����ة �أو خمتلفة �لهياأة 
تت��لد با�صتمر�ر الإنت����اج �يقاعية �لعمل وفكرته 
�أي�صًا تعامل مع ج�هر �لفكرة ر�مزً� �ىل �ملكانية 
�لتي يتم��صع عندها �جل�صد �الن�صاين، ب��صفه 

مركز �لك�ن وتلتق����ي عنده كل �الأفكار نازعًا �ىل 
ذلك با�صتخد�م تقنيات����ه �لتي تفر�صها �جلن��صة 
�لفني����ة. تت����م بطريق����ة �حلف����ر عل����ى �جلب�����ص �أو 
�لبال�صت����ك �أو م������د �أخ����رى �أو بطريق����ة �لر�صم، 
حيث ��صتغل عل����ى �مل��ص�ع باختالف �لتقنيات 
ليعك�����ص قيم����ة �لل�����ن يف حق����ل �لر�ص����م و�لظ����ل 
و�ل�ص�����ء �لذي يظه����ره �لنح����ت، �إاّل �أن وحد�ته 
�لتي حت�����ي �أ�صكال����ه �الن�صانية التختف����ي �أبدً�، 
ب����ل تت�صح فيها �خلط�ط �لفا�صلة بني �ل�حد�ت 
�ملكررة، وبه����ذ� �لت��صيف ن����زوع نح� ت��لدية 
�ل�ص����كل مبفه�م����ه �ل����داليل �ملت�ص����ق م����ع تك����ر�ر 
�الأ�صي����اء و�مل���ص����م و�لف�ص�����ل �لت����ي مت����ر على 
�لفنان وه� تعبري ع����ن منطية �حلياة و�صك�نها 
وفك����رة �لزم����ن و�لتاأري����خ �ملعادين عل����ى �لدو�م 
و�صد�هم����ا �لذي يردد د�خل �لفنان وجتلياتهما 
عل����ى خطابه �لب�ص����ري، �إاّل �أن جتارب����ه �الأخرية 
تكر�ص����ت ب�ص����كل ملف����ت للنظ����ر لر�صي����خ روؤيته  
م����ن خالل مق�لت����ي )�لكم و�لكي����ف( يف تاأ�صي�ص 
ملمح لتجربة ق�ص����د فيها خيار�ت تختلف بع�ص 
�ل�ص����يء عن ت��صالته �ل�صابقة، متثلت يف �صعيه 
�ىل حب�����ص �أ�صكال����ه �ملج����ردة ومتاه����ي مالحمها 
متامًا د�خ����ل ممر�ت مغلقة م����ن �لد�خل ت�صطف 
فيه����ا هياكل ط�لية مك����ررة �إحد�ها �أمام �الأخرى 
�أوخلفها ب�صيغة نحتي����ة خال�صة تنت�صب و�صط 
ف�ص����اء�ت د�خلي����ة حتكمه����ا مد�خ����ل وب��ب����ات 
ودو�ئر و�أقبية حتتفظ بداللتها �لدينية. �الأ�صكال 
مغرب����ة �ل�صفات و�ملالمح و�أ�صبحت �أرقامًا فقط 

يف �صياق �ملمن�ع و�ملحظ�ر �لذي ميار�ص ق�صرً� 
الحت��ئه����ا بالق�ة و�لهيمن����ة �لغا�صمة، �ذ مل يعد 
�صبي����اًل للخروج منه �أو من هذ� �لف�صاء �أو �لنفق 
�ل�صيق �لذي جرده����ا من خ�صائ�صها �الإن�صانية، 
�ذ تب����د�أ حركتها م����ن �خل����ارج �ىل �لد�خل تنظر 
�ىل عم����ق �ملم����ر �لذي الي����رى منه �ص�����ى �لعتمة 
وق����د �أ�صدل����ت عل����ى �ل�ج�����ه �أردي����ة وحجابات 
تلّ�ن����ت بالبيا�����ص ليمنحها قد�صي����ة مزيفة وه� 
على قناعة باأنه ميار�ص م�صخه لتفا�صيل �لهياكل 
و�الأج�صاد وحتطيم وج�دها �الن�صاين يف �ص�ء 
�ال�صتدر�ك �ل��قعي �أو �العالن عن عجزه ككائن 

على زحزحة �حلتميات �لتاأريخية.
     �إنَّ �لفن����ان و�لناق����د عادل كام����ل يفاجاأنا نحن 
�مل�صتغل�ن به����ذ� �ل��صط ومن ثم �لقّر�ء باأهد�فه 
�ل�صامية و�ملتحركة على �لدو�م من خالل حركية 
�ملعرف����ة لدية �ملت�صلة باحلديث و�جلديد و�آخره 
و�ص����رورة مر�جع����ة قناعات����ه �مل�صتم����رة تعاطيًا 
م����ع مايفر�ص����ه �ل��ق����ع مبعطياته �لك�����ى �لتي 
تزح����زح حتم����ًا كل قناع����ة �صابق����ة وتطي����ح بها. 
وه����ذ� �لت���صل و�ملثاب����رة جعلت جتربته تت�صم 
باملغاي����رة وكا�ص����رة الأف����ق �لت�ق����ع �ملنتظ����ر منه 
بف�ص����ل �عتكافه �لط�ي����ل �لذي يق�صي����ه بالتاأمل 
و�ملر�جعة و�الإطاحة بك�ي����ات �الأفكار �ل�صائدة 
و�ملاأل�ف����ة وهذ� يتجل����ى يف م�صروعه �لنقدي �أو 
�لتنظ����ريي �أو ح����ني يحاكم تلك �الأف����كار بطر�ئق 
�لتعب����ري �ملرئ����ي فت�ل����د �لفك����رة مهم����ا كان ن�ع 

ظه�رها.

عادل كامل وتأصيل الحداثة

ظلت الحركة التشكيلية 

العراقية املعارصة بحضورها 

اإلبداعي الالفت، إحدى 

أبرز عالمات االنجاز الثقايف 

العراقي يف القرن املايض، 

ومن هنا كان تأليف كتاب عن 

هذه الحركة يبحث يف جوهر 

التجديد الفني الذي اقرتحته 

ومن ثم تأصيل ذلك التجديد 

إضفاء مالمح عراقية محلية 

عليه، ال يقل أهميًة عن التجربة 

التشكيلية العراقية ذاتها.

وإذا كان كتاب"التشكيل 

العراقي – التأسيس 

والتنوع"الصادر حديثًا يف 

بغداد يحاول قراءة التجربة 

فيكتسب بذلك أهمية ما، 

فإنه يعمق تلك األهمية لجهة 

املكانة التي يشغلها مؤلفه، 

وهو الفنان التشكييل والناقد 

والقاص عادل كامل الذي كانت 

مدوناته عن التشكيل العراقي 

تنظريًا أو نقدًا تطبيقيًا، ومن 

املؤرشات الالفتة يف ثقافة 

التشكيل املعارص وتعميق 

ذائقة املتلقي الذي كانت 

املعارض والغالرييهات مادًة 

تدخل يف زاده الثقايف.

عادل كامل.. مش��روع جمالي 
خارج التأطير  



4

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

5

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4204( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)31( أيار 2018

العدد )4204( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)31( أيار 2018

حسن  م��ح��س��ن  ح������اوره: 

* بداي����ة اإىل اأي ف�ش����اءات الت�ش����كيل حط����ت ري�ش����ة 
عادل كامل وا�شتقرت؟ 

-ه� ذ� �ل�ص�ؤ�ل �لذي يجد �زدهاره يف �الأ�صئلة. 
لكنها لي�صت �أ�صئلة خارج مد�ها يف �الإجابة. فاأنا 
ال �أعتقد �أن هناك �إجابات �أو �أ�صئلة �أخرية! هناك 
�المت���د�د، وهن���اك �النبثاقات �لت���ي يتجدد فيها 
لغز �لعمل؛ �أي لغز �الإن�صان ذ�ته: كيف يع� من 
�صفة �إىل �صفة ولي�ص �أن يرتد �أو �أن يت�صالح مع 
�خلر�ب. �أحيان���ًا يغدو �لعامل �أك���رث �أ�ص��رً� من 
�أ�ص��ر كافكا، وجدر�نه، وت�صخي�صاته لالإن�صان 
يف ع���امل ال يدع له �إاّل �أن مي����ت كلبًا  � �أو ككلب، 

كما يف خامتة رو�ية �لق�صية.

* لك����ن م����ا يتوارى يف اللغ����ز، اأن للحي����اة غوايتها � 
وه����ي اأنظمتها � تعمل على دح�ض حالة االحت�ش����ار 
اأو حت����ى امل����وت. فمن االأخري تخ����رج احلياة ذاتها، 
مناطقه����ا  ويف  احلي����اة  يف  امل����وت  ي�ش����كن  مثلم����ا 
الق�شية. فعندما اأ�شتقر، فهذا يعني مبثابة احلرمان 
م����ن املغام����رة، والتوغل يف املجه����ول، حتى لو كان 
جحيمًا، اأو عودة اإىل االأثري الكوين..". الوجود له 
اأزمات����ه وا�شطراباته يف ف�شائك الت�شكيلي.. كيف 
جت�ش����د وجودك داخل كل لوح����ة من لوحاتك…؟ 
�"مل����اذا نتذك����ر منع����م ف����رات اأو حممود �ش����ري اأو 

جواد �شليم..؟ 
- نتذكره���م الأّن �الأعم���ال �لفني���ة �لقليل���ة �لت���ي 
�أجنزوه���ا كان���ت مبثاب���ة م��قف م���ن �ل�ج�د: 
�صرب من �الأنط�ل�جيا، ال ع� �لكلمات، بل ع� 
�لنح���ت و�لر�صم. �أن���ا، ه� �الآخر، ب���د�أت حياتي 
�صمن م�جة نهاية �ملارك�صية/ �ل�ج�دية، لكنني 
� ب�صب���ب �ملجتمع �ملعريف �ملح���دود يف بلدي � مل 

�أحت���رر من قي�د ه���ذه �مل�ج���ة �إاّل عندما �أدركت 
�أن �لف���ن، ال ينج���ز �إال بع���د حترره م���ن من�ذجه 
�ل�صاب���ق! ال �أق�صد �أن يك�ن جدي���دً�، ك�صلعة، �أو 
حتى كعالمة، ب���ل �أق�صد: �أن حتفر يف م�تك كي 
تلخ����ص لغز �الإن�صان يف دمي�مت���ه. هذه لي�صت 
وج�دية، ولي�ص���ت مارك�صي���ة، ولي�صت منحازة 
�إىل �لت�ص�ف، �أو �إىل فل�صفات عظيمة كالب�ذية، 
�أو �لطاوي���ة، �أو ل�صال���ح �لتي���ار �العتز�يل.. بل 
�أق�صد �أنن���ي �أنا ه� من كان يبحث عن هذ� �لذي 
كنت �أر�ه يغيب! �إنها معاجلة لقان�ن دفن �لبذرة 

� قتلها � كي تنبت. 
لك���ن هل �الأم���ر يخ�ص فل�صف���ة ف���رد، �أم جيل، �أم 
باله�����ء، ومر�ق���ب،  و�أن���ت حما�ص���ر  ع�ص���ر.. 
ولي����ص با�صتطاعت���ك �إال �أن حتتم���ي مب�صفر�تك، 
فاأن���ت � خالل قرن � قد تقتل عندما تعلن �نحيازك 
�إىل م���اين، �أو �إعجاب���ك ب���ز�ر�، �أو باملع���ري، �أو 
بطرف���ة، �أو مبارك����ص، �أو بر�مب����، �أو بزرق���اء 
�ليمامة، �أو مبال عب����د �لكرخي، �أو باأّي ��صم له 
مكانته يف عقلك، ويف �لال وعي �ملعريف للنا�ص، 
�أو للنخب���ة. لقد دّونت �إ�ص���ار�ت ح�ل )�أختامي( 
�أخل�صها ل���ك: ماد�م �مل�ت �صاب���ق على �ل�ج�د، 
فاأنا �أعي����ص جتربة م�تي، ك�حدة معقدة الأبعاد 
زمني���ة يف زمن �لغياب �ملمتد.. فاأّي ح�ص�ر هذ� 
ل�ج�دي �مل�صب�ق بغيابه؟ كيف �أعرث على قناعة 
غ���ري وهمية �أ�صلكها و�أن���ا حمك�م مبا ال يح�صى 
م���ن �صال�ص���ل �ل���دور�ت..؟ �أال ت���رى ك���م �ل���درب 
م�ح�ص، ولي�ص لديك فيه، �إاّل �لقليل من �ل�ص�ء، 
لك���ن هذ� �ل�ص����ء �ل���ذي جعلن���ي �أدرك �أنني يف 
ك�ن خاٍل م���ن �حلافات. ومبعنى �أك���رث دقة: �إن 
ن�صبي���ة �ين�صتاين، لي�ص���ت �إاّل ذريعة للحياة، �أما 

�الإ�صكالي���ة، فاإنه���ا ماز�ل���ت خارج م���دى �ل�عي � 
وبعيدً� عن �أدو�تنا، مثل �للغة، �لتي تغدو قفاًل، 

ولي�ص مفتاحًا"!

* اأعمال����ك املر�شوم����ة ال تخل����و دائم����ًا م����ن �شف����رات 
جتتم����ع  كي����ف  ملغ����زة،  ومعطي����ات  مت�ش����ادة، 

املت�شادات لديك لتنتج �شفرة..؟ 
�"مت�صادة، تق�صد خمتلف���ة، ومتن�عة، ومركبة، 
�الأم���ر �ل���ذي يجعله���ا تب���دو ملغ���زة. كال! ه���ي 
لي�صت ملغزة �إال يف ح���دود �ص�ؤ�لنا: ما �الإن�صان 
…؟ و�أن���ت تع���رف �أن هن���اك تعريف���ات بع���دد 
�الأف���ر�د � وبع���دد �جلماع���ات � وبع���دد �ملد�ر�ص، 
�الإجاب���ات  م���ن  و�الأيدي�ل�جيات،و�الأقنع���ة، 
�ل�صحري���ة، م���رورً� باملعتقد�ت، و�ص����اًل �إىل ما 
بعد ع�صر �حلد�ثة، و�لع�ملة، وتفكيك �لث��بت، 
وخلخلة �لبلد�ن..�إلخ مما يجعل �لتجربة تبحث 
ع���ن مناط���ق تب���دو نائي���ة. �أن���ا �صخ�صي���ًا تركت 
ب�ص���ري، خالل ن�ص���ف �لقرن �ملا�ص���ي، وذهني، 
و�أ�صابعي، ي�صرك����ن يف بناء جتارب يجمعها 
خيط خف���ي � وتلك هي مالحظ���ة جميل حم�دي 
كتبه���ا ع���ن جتربت���ي � فف���ي جت���ارب ت�صعينيات 
�صحيق���ة،  م�روث���ات  ظه���رت  �ملا�ص���ي،  �لق���رن 
�ص�مري���ة، وهي مالحظة د. زهري �صاحب، ويف 
�أختام���ي �الأخرية، ثمة �أيق�ن���ات لزمن �ل�صمت، 
وه���ي �إ�صارة لعلي �لنجار، مبعنى ما حاولت �أن 
�أك����ن �أكرث قرب���ًا �إىل نف�صي، ف���ال ت�جد جتربة 
�أكرث و�ص�ح���ًا لدّي من تتبعي نظ���ام: �الندثار � 
�النبثاق. وه���� �لقان�ن �لع���ام للم�ت و�لتجدد 
وقد وج���د م�صفر�ته ع� �لعالم���ات، من �جل�صد 
�إىل �الآثار �إىل �لطبيعة، كي جتاور �ن�صغايل مبا 

�أنا عليه يف بناء هذ� �خلطاب �لفني � �جلمايل. 

* ه����ل �شفرت، بدافع اإخف����اء املعنى، اأم اأن االأخري، 
هو هو، ي�شعب حتديد معناه؟ 

-�جل�صد..ه���� �صف���رة، �أم عالم���ة، �أم هيئ���ة، �أم 
متث���اًل للثيم���ات، �أو �لرغب���ات �أو �له��ج�ص، �أو 
ه� نتيجة ل�عة، وج�ر، و�صقاء..�إلخ، بل �الأمر 
يخ����ص �الأج���ز�ء �الأك���رث عالق���ة بامل��ص�عات: 
حي��ن���ات/ ب�ص���ر يف �أ�صكال �ختزل���ت �إىل بقع، 
وجم�صمات، و�إ�صار�ت، وخملفات..�إلخ فالعملية 
� م���ع �أنه���ا تخ�ص �لتعب���ري � �إاّل �أنه���ا تخ�ص �لفن 
وه� ي�صع���ى �ىل �أن يق�ل كل م���ا ال ميكن ق�له! 
ال �أق�صد �لنقد، �أو �لهدم حتديدً�، بل بناء �أ�صكال 
هند�صية تعمل فيه���ا �ل�صفر�ت للحفاظ على بنية 
�لن�ص ب�صفته ديناميًا. ولكن �ل�صع�بة تكمن يف 
�أنني ال �أ�صتن�صخ نف�صي! من ناحية، كما مل �أن�صج 
�أعم���ايل وفق جماليات �لب���ذخ: مل �أقلد �إ�صماعيل 
�ل�صيخل���ي �أو �أقل���د �أ�صح���اب �لل�ح���ة �ل��حدة! 
فاله�ية هنا غائبة، �أو �صطحية، �أو �صياحة، لكن 
ماذ� تق�ل عن �أعمال لع�صر�ت �لر�صامني ال عالقة 
له���ا بالرم�ز �ل�صعبي���ة، وال باالأ�صكال �لتقليدية؟ 
مث���اًل : فائق ح�صني/ علي �لنجار/ هيثم ح�صن/ 
�صتار كاوو�ص/ مقب���ل جرجي�ص..�إلخ ف�صاًل عن 
�لتي���ار �لذي جاء بعد �صاك���ر ح�صن، �أي بعد تاأثر 
�الأخ���ري بالفنان �الإ�صب���اين تابي�ص، حيث مل نعد 
منّي���ز جتربة لها ه�يتها بني خم�صني جتربة، بل 

وال نتعرف حتى على ��صم �لفنان �إال ب�صقاء! 

*االأل����وان لديك لها �شحر الكلمات… كيف تختار 
األوانك؟ 

�"�لل�ن �أق���دم من �لكلمة يف �ل�ج�د، الأن تاريخ 
�لكتاب���ة ينحدر م���ن �لر�صم: م���ن �لعنا�صر �لتي 
كّ�ن���ت �لن����ص �لفن���ي �أو �ل�صبي���ه بالف���ن، ومن 
�خلت���م �لقدمي. �أنا بد�أت م���ع �الأل��ن � ورمبا مع 
�الأ�ص�����ت � ومل تاأت �لكتابة �إاّل كمرحلة جتمعت 
فيه���ا عنا�صره���ا �الأولي���ة، لكنه���ا، يف �الأخ���ري، 
�صت����ؤدي �أكرث من دور: �ل�ظيفة/ �لتعبري/ وما 
�صي�ص���كل �ملجال �جلم���ايل. يف �ص�ؤ�لك ترد كلمة 
�صح���ر، عمليًا، يف �لن�ص��ص غ���ري �لنقدية، ثمة 
حف���ر يف ذ�ك���رة مزدوج���ة: ��صتع���ادة �ل�ص����ر، 
و�إعادة تك�ينها، ك���ي تتح�ل �إىل ذ�كرة �أخرى، 
كامت���د�د �أو كدح�ص �أو كمحاولة ال ميكن ف�صلها 
ع���ن عامل ي�صتكم���ل ما�صي���ه. �أنا �أخت���ار �الأل��ن 
بح�صب �مل��ص����ع، �أحيانًا يجري �لعك�ص: قليل 
م���ن �لظل ل���ه �صحر حكاي���ات عا�ص���ق، �أو �صدمة 
غي���اب، و�أحيان���ًا �خل���ر�ب �أو �ل���رد�ءة تق�دين 
للعث����ر عل���ى معادله���ا ع���� �الأل�����ن. �خل����ة 
ت����ؤدي دوره���ا يف �لتنفيذ، و�لروؤي���ة �جلمالية، 
يف �لغال���ب، تعم���ل �ص���د �لع�ص��ئية. فاأن���ا �أ�صم 
�الأل��ن، مثلما للكلمات خزينها يف ذ�تها �أو ع� 
�لركي���ب، و�أحيانًا �لعك����ص: �لر�ئحة ت�صتدعي 
معاجلة ل�نية حم���ددة، مثلما يقيدين �مل��ص�ع 
باالأ�صل����ب يف �ملعاجلة.."�لط���ني/ �لكر�في���ك/ 

�ل�صعر… 

* مف����ردات احتل����ت م�شاح����ات متفاوت����ة م����ن ن�شاط 
ع����ادل كامل.. يف اأّي من هذه املفردات تعانقت مع 

عاملك؟ 
�"جمتمع���ة كّ�ن���ت �لتجرب���ة، يف �لن����ص �لفني 
ويف �حلي���اة معًا. فالط���ني �جتمعت فيه عنا�صر 
�لك����ن، ف�ص���اًل عن رمزيت���ه، كاأقدم م���ادة خللق 
�الإن�صان، فه� يدخ���ل يف باقي �خلامات، بن�صب 
حتدد �ل�ظائ���ف، ورم�زها. �لطباع���ة، ترجعنا 
�إىل �لزم���ن �ل�صحيق، عندما ب�صم رجل �ملغار�ت 
بكف���ه �أول عالمة: طبعها ف�ق �جلد�ر.. ثم، �أدت 
�أدو�ت �لطباع���ة �لفع���ل نف�ص���ه: لي����ص �لتك���ر�ر 
متام���ًا، لك���ن �لنق����ص، �أو حماول���ة �الإم�صاك مبا 
ه���� قيد �لغي���اب. �ل�صع���ر.. �أي ه���ذه �ل�م�صات 

�حلا�صل���ة يف �لطبيع���ة، ويف �لكي���ان، فال�صع���ر 
حال���ة دينامي���ة، وديالكتيكية، ت�ص���ّ�ر كل ما ه� 
قيد �النبثاق، وكل ما ه� يف طريقه �إىل �لغياب. 
رمبا ه� �أنت من يحدد ذلك.. فقد تك�ن �لرو�ية، 
�أو �الأخت���ام، �أو �لن����ص �ملركب ه���� من منحني 

حرية �أن ال �أنظر من ثقب و�حد!".

 *بني النقد والت�شكيل.. اأين يقف عادل كامل؟ 
�"وهل ميك���ن عزل �لت�صكيل عن ج���ذره �لنقدي، 
عندم���ا ��صتغل �أ�صاليف، قب���ل ن�صف ملي�ن �صنة 
�أو �أكرث، على ر�صم �إ�صار�ت، وعالمات، و�صنع�� 
خرزهم، وقالئدهم، وعندم���ا �ختارو� �ل�صخرة 
�لت���ي كان���ت ت��ص���ع ف�ق قل���ب �ملي���ت….؟ �أمل 
يك���ن ذل���ك فع���ال ً بدئي���ا ً لالن�صغ���ال باالأ�صئلة؟ �: 
م���ن نحن.. كي���ف تّك�نا.. ومل���اذ� نندثر …ع� 
�ل�الدة يف �حلزن، و�مل�ت فيه! �أنا مل �أخر ملاذ� 
�إاّل ومعه���ا �أدو�ته���ا، �أي، كيف ح���دث �أن ت�صّكلت 
�حل���ص، من ث���م �لدماغ، كي يبزغ هذ� �ل�عي، 

وه� يحفر يف لغز ح�ص�ره �لعنيد؟". 

* ا�شتخل�شن����ا من بع�ض كتابت����ك اأنك ترى العالقة 
ب����ني الف����ن والنق����د، عالق����ة م�شبوه����ة ال ت�شتن����د اإىل 
الو�ش����وح املع����ريف ال����ذي ال يقب����ل الدح�ض… ما 

وجه ال�شبهة يف هذه العالقة؟
 �"ال �أع���رف! لكنني مل �أ�صب���ح ناقدً�، ومل �أ�صتغل 
يف �لنق���د! كل ما قمت به ه� �أن �أوؤدي دوري يف 
ت�فري مادة للنقد.. الأن �لنقد ه� ح�صيلة وج�د 
ع��م���ل �أ�صا�صي���ة ك���ي يتك����ن، ولي����ص حم�ص 
�نطباع���ات. وق���د قمت باإعد�د كت���اب جمعت فيه 
�لن�ص�����ص �لتي كتبه���ا رّو�د �لفن، مع ن�ص��ص 
ح��رية. لكن هناك ف���ن، عند منعم فر�ت، وعند 
فا�ص���ل عبا����ص، وعن���د ر�ص����ل عل�����ن، وعن���د 
حممد عل���ي �صاكر، وعند بهيج���ة �حلكيم، وعند 
�إ�صماعيل خياط..�إل���خ ف�صاًل عن �إبد�عات ج��د 
�صليم، وحمم����د �ص�ي، وفائ���ق ح�صن، وعطا 
�ص�ي، و�لدروب.. فالعالق���ة لي�صت م�صب�هة، 
�أو ج���اءت بح���دود م�ص���روع  لكنه���ا حم���دودة، 

)�لتحديث( ولي�ص تعبريً� عن �حلد�ثة!". 

* يف معر�ش���ك االأخري "اأختام عراقية" جتردت 
ري�شت���ك وطرح���ت اأرديتها.. ترى ه���ل هو نزوع 

اإىل فل�شفة اجل�شد؟
�"�جل�صد، لي�ص ماأوى ت�صكنه ما ال يح�صى من 
�ل�م�صات و�لظلمات فح�ص���ب، بل ه� �ملفتاح 
�لذي يدور يف �لقفل، �أو يف باب �ل�ج�د. من 
�أنا خارج ج�صدي..؟ ق� �أم متثال �أم جمم�عة 
عنا�ص���ر …؟ �جل�ص���د وح���ده ي���رّم عالقت���ه 
بال�ع���ي، ف���ال ت�ج���د �زدو�جية بينهم���ا، كما 
ذه���ب ديكارت. �أن���ا ه� ج�صدي، لك���ن ج�صدي 
ه���� عالم���ة بني م���اال يح�ص���ى م���ن �لعالمات: 
�إن���ه مير�ص، يت���اأمل، يئن، يبته���ج، يرق�ص… 
وعندم���ا يغيب �لت�����زن، يح���دث �خللل!"يف 
جتارب"�أختام عر�قية معا�صرة"�لتي عر�صت 
بع�صًا منها يف م�قع )�ص�مري�ن( ويف م�قع 
)�لق�ص���ة �لعر�قية( جمع���ت خ�تي، و�صمحت 
له���ا �أن تعمل، كما عمل �أ�ص���اليف، يف �ملغار�ت 
للفن���ان  وكان  �لغاب���ات،  ويف  �لكه����ف  ويف 
عل���ي �لنجار كلمة ن�صره���ا وو�صع لها عن��ن: 
�أيق�نات لزمن �ل�صمت. جميل، لكن �أّي �صمت 
هذ� �ل���ذي تكتظ في���ه �أعلى �الأ�ص�����ت و�أعلى 
�ل�صج���ات: �أ�ص�����ت من غاب��، وم���ن هم قيد 
�لغي���اب. يف �أختام���ي، كم���ا يف وعي���ي، ل�صت 
من�صطرً�. لقد حاول���ت، بب�صاطة، �ن �أحّدق يف 
�لن�ر �لذي �صمح يل �أن �أعرف كم �لظلمات بال 

حافات. لكن هل للن�ر حافات..؟ 

* يف راأيك هل اأجنبت غربة الت�شكيليني العراقيني 
كائنًا جديدًا على م�شتوى الفن؟

 �"�الأ�صالي���ب �لفني���ة ه���ي نتائ���ج مزدوجة بني 
�لت�صادم، و�لتكامل، ب���ني �لركيب و�ل�حدة. 
و�أعتقد �أنك ق�صدت هل جنح �لفنان )�ملخل�ع/ 
م���ا  �إ�صاف���ة  �ملنفي..�إل���خ(   / ط�ع���ًا  �ملهاج���ر 
�ت�ص���اع  كان  قطع���ًا  �ل�ط���ن؟  يف  للتجرب���ة 
�مل�صاح���ة �لتي عمل فيها �لفن���ان مدخاًل الإعادة 
ق���ر�ءة ما�صية، وتاريخ���ه، كي تاأت���ي �لنتائج 
�أك���رث �صل���ة بهذ� �الت�ص���اع، وبالتكي���ف �أي�صًا. 
لكن �الإ�صكالية �صتبق���ى كامنة يف �لقطيعة… 

فاأن���ت ال تعرف ماذ� يفعل �لفن���ان �لعر�قي يف 
مئات �ملدن، �ل�صرقية �أو �الأوروبية، �إاّل ف����������ي 
ح���دود ي�صعب تتبع نتائجها. لقد فقدنا �لكثري 
م���ن �مل��ه���ب، وعل���ى �مل�ؤ�ص�ص���ات �أن ت����ؤدي 
دوره���ا، هنا، يف �لتعري���ف، و�لرعاية. لكنني 
�عتقد �أن طبيعة �لق���رن 21 �صتذهب بعيدً� يف 
تفكي���ك �لكيان���ات، وتركه���ا تعم���ل للتعبري عن 

هذه �لقطيعة. 

* عل���ى مدار �شنوات الفن الت�شكيلي يف العراق، 
وب���ني العراقي���ني، ُترى هل حت���ّددت هوية العراق 

ت�شكيليًا؟
�"م���ا �ملق�ص�د باله�ية، ك���ي ال نغفل �أن طبيعة 
ع�صرن���ا لي�صت م�صامل���ة، �أو �آمنة. ه���ل �له�ية 
تعن���ي خال�ص���ة م���ا ينج���زه �لفن���ان، و�صم���ن 
�صم���ن  �لتكنيكي���ة،  ومعاجلات���ه  �أ�صل�ب���ه، 
تي���ار�ت ماز�لت متثل مرجعياته���ا من ناحية، 
ومغامرته���ا يف )�لتد�صني( من ناحية ثانية..؟ 
�أ�صتطيع �لق�ل: لل�ص�مري ه�ية مميزة وذ�ت 
�صمات ميكن معرفتها، كه�ي���ة �لفنان �الأكدي، 
�أو �لبابل���ي، �أو �الآ�ص����ري، �أو فن����ن �حلق���ب 
�ملجنطة..�إل���خ، الأن �له�ي���ة ه���ي خال�ص���ة م���ا 
ال يح�ص���ى من �لرو�ف���د، وقد وج���دت نظامها 
يف �لتعب���ري. و�لق���رن �ملا�ص���ي، من���ذ عثم���ان 
�الأع���رج، و�مل�ل�ي، و�لرعي���ل �الأول، و�ص�اًل 
�إىل جتارب �لف�ت��ص�ب، و�لليزر، و�خلروج 
على تقالي���د �الأبعاد �لتقليدي���ة، ميكن و�صعها 
حتت م�ص���ار �لتجري���ب، ويف �لغالب، مل تخل 
م���ن �لع�ص��ئي���ة، وذ�ت �صل���ة باأ�ص�����ق �لفن، 
و�مل�ؤث���ر�ت �خلارجي���ة. ج�����د �صلي���م وفائق 
ح�ص���ن و�ل���رو�د، ب�صكل ع���ام، مل ينتج�� فّنهم 
�إىل �لفق���ر�ء، ب���ل وال حتى للنخب، ب���ل كان�� 
وج���دو� دع����ة للحف���اظ عل���ى مز�وج���ة ب���ني 
وكان   � �الأوروبي���ة  و�لتي���ار�ت  م�رثاته���م، 
حمم����د �ص����ي �ل�حي���د �ل���ذي �صّخ�ص هذه 
�لظاه���رة يف خم�صيني���ات �لق���رن �ملا�صي… 
و�لي�م، ي�صعب �أن جت���د �صالت م�صركة بني 
فن���ان يعي����ص يف �ل�ص�يد، عن �آخ���ر يف كند�، 
و�آخ���ر يف ه�لن���دة، �أو يف ��صر�لي���ا �أو يف 
عم���ان �أو دم�ص���ق �حلبيبة..�إل���خ، فاالأ�صالي���ب 
�صامل���ة،  �أيك�ل�جي���ا  ع���ن  عزله���ا  ميك���ن  ال 
وع���ن ح�ص���ارة متن�ع���ة �ملر�ج���ع، و�مل�صادر، 
�أف���كار وبيئ���ة  �إنه���ا نتيج���ة  و�ملح���ركات، �أي 
وذ�كرة وحمنة وحتديات ت�صهم ببل�رة ه�ية 
�لفن���ان. �أم���ا �له�ي���ة �لعامة � كالت���ي نر�ها يف 
�لف���ن �ل�صين���ي �أو يف �ل��قعي���ة �ال�صر�كي���ة 
�أو يف �لفن����ن �ل�صعبية/ �لب����ب / وفن�ن ما 
بعد �حلد�ثة …�إلخ، فاأعتقد �أنها ذ�ت �رتباط 
بروح �لع�صر، ولي����ص نتيجة �جله�د �لفردية 
�أ�صبح���ت  �ت�صع���ت  كلم���ا  فح�ص���ب. فاحلري���ة 
�الختي���ار�ت �أكرث �صع�ب���ة، �الأمر �لذي يجعل 
�له�ي���ة دينامي���ة، تر�ها غائب���ة يف �حل�ص�ر، 

وحا�صرة يف غيابها"! 

* ماذا عن اأفكارك اجلديدة ملعار�ض قادمة؟ 
�"يف �الحت���الالت �ملتعاقب���ة على بغ���د�د، مرت 
�صن��ت ال جتد فيها عالمة د�لة على �ملن�ص�ر، 
�أو �لر�صي���د، �أو �ملاأم����ن.. ال عالمة للعقل، وال 
عالمة لالإبد�ع، وال عالمة للحكمة، وال للرجال! 
لكن �لغريب �أن هذ� �جل�صد �ملحت�صر، منذ �ألف 
ع���ام، مل مي���ت، وحيات���ه � حياة بغ���د�د � كباقي 
ع���صم �لعامل، مل تعد تعمل مبعزل عن عاملنا، 
و�أنظمته، وما �صت����ؤول �إليه خر�فات �لهيمنة، 
ع�ي���ل  ع���ن  و�ل���رد�ءة… ف�ص���اًل  و�لعن���ف، 
�ل�صحاي���ا ع���� �الأزمنة. �صمن ه���ذ� �لت�صّ�ر، 
�أن  �الأل�����ن  �أو  �ملج�صم���ات  �أو  للكلم���ات  ه���ل 
متتلك م�رً� للمحاورة؟ ل���دّي ما يكفي لذلك.. 
ه���ل من جدوى..؟ ال �أعرف.. �ملهم �أنني �أم�ت 

و�أ�صابعي مل تخذلني«.

ع��ادل كامل: الفن المتح��ّرر أْن تحفَر 
في موتك كي تلّخص لغز اإلنسان

ريشة محّلقة يف فضاءات التكوين والتشكيل والُحلم، طاملا استلهمت 

عوامله��ا األثريي��ة من رم��وز الغائب والح��ارض معًا، واس��تنطقت 

معطيات الكون الواس��ع الفضفاض يف تجوالها الحثيث املستمر، 

بحث��ًا عن وجوده��ا الخاص وحضوره��ا األكرث خصوصي��ة.. تارة 

تعطيك لون��ًا مخلوطًا بأثر، فتحملك إىل م��اٍض عريق تليد بأثريته 

ومالمحه التاريخية، وتارة أخرى متنحك إشكاالت تعبريية وتكوينية 

مغرق��ة يف التجريد والتخيي��ل والوصف، فتحملك إىل تس��اؤالت 

ش��تى، وتثري فيك نوازع التحليل العميق والتأمل الدقيق ملا عس��اه 

يوجد خلف تلك اإلش��كاالت من داللة ومعنى.. تلك هي ريشة الفنان 

التش��كييل العراقي عادل كامل ؛ ح��ارضة بحضوره، مهمومة بهمومه 

وعامله ومحنته الوجودية، عالقة ثنائية فائقة الداللة والعمق، بني ريشة 

وفنان، كالهام وهب نفس��ه للحي��اة بكل أرساره��ا ومعطياتها املفرحة 

واملحزنة، يف مش��وار طويل ملؤه البحث عن جاملي��ات الحّس واملعنى، 

وتجليات اإلنس��انية الس��فىل والعليا… يف ه��ذا الحوار مع الريش��ة والفنان 

تساؤالت مرشوعة وإجابات أكرث رشعية ومرشوعية.
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د. زه����ير ص���اح�ب

عادل كام���ل �الإن�صان �لذي �أبى على نف�صه مر�رة 
�لعي�ص وظروف �حلياة �لقاهرة و�نعد�م �الأمن 
مغامرً� يف �لكتابة وم���صلة م�ص��ره �ل�صحفي 
�لكب���ري يف �لعدي���د م���ن �ل�صح���ف �لي�مي���ة يف 
�لزمان و�ل�ملان وغريهما. كنت �أت�ق ملجال�صته 
و�ال�صتمت���اع بكلماته وح��رت���ه و�آر�ئه �لقّيمة 
يف �لف���ن و�حلياة و�ل�صحاف���ة. عرفته من خالل 
كتابات���ه �لتي كنت �أت�صّ�ق لقر�ءتها و�أ�صعى �إىل 
ح�ص�ر �لن���دو�ت �لتي كان يتح���دث فيها، حتى 
�أ�صبح���ت قريبًا ومز�ماًل ل���ه يف معظم �لندو�ت 
و�ملحاف���ل �لثقافية �لتي كنا نقدمها يف �جلمعية 
�لعر�قي���ة لدع���م �لثقاف���ة وبع����ص �للق���اء�ت يف 
�حت���اد �الأدباء و�لكت���اب يف �لعر�ق وغريها من 
حماف���ل �لثقاف���ة �لعر�قي���ة، وقد �ت�صع���ت �آ�صرة 
�لتق���ارب بينن���ا عندم���ا ��صركنا مع���ًا يف �إد�رة 
�أه���م م�ق���ع للثقاف���ة �لعر�قية �حلرة ه���� م�قع 
)�جتاه���ات( �ل���ذي �أ�ّص�ص���ه �لفنان ح�ص���ن ن�صار 
وكان رئي����ص �لتحرير في���ه �لر�حل �لكبري عادل 
كامل، وكنت مديرً� للتحرير معه �آنذ�ك، وكنا قد 
��صتقطبن���ا �الأدباء و�ملثقف���ني و�لكّتاب من د�خل 
�لع���ر�ق وخارجه، ف�صاًل ع���ن �ل�صعر�ء و�لكّتاب 

�لعرب من م�صر وعمان و�جلز�ئر وغريها. 
��صتم���ر عملنا يف ه���ذ� �مل�قع الأك���رث من �صنتني 
كان �مل�قع يزدهر ويزهر وينت�صر بف�صل جه�د 
و�إ�صر�ر عادل كامل على و�صع �لثقافة �لعر�قية 
بحجمه���ا �حلقيقي و�أن تك����ن �جتاهات جامعة 

ملثقفي �لعر�ق يف د�خله وخارجه وال فرق بينهما 
فكالهم���ا يتد�والن هم����م �لع���ر�ق وجر�حاته. 
والأ�صب���اب معين���ة ت�قفت"�جتاهات"عن �لن�صر 
حت���ى وجدن���ا �أنف�صن���ا �أن���ا وع���ادل ب���ال قا�ص���م 
م�ص���رك يجمعن���ا، لتتح����ل تل���ك �للق���اء�ت م���ا 
بيننا م���ن جديد يف جريدة �ل�مل���ان، حيث كان 
يعم���ل هن���اك م�ص����ؤواًل ع���ن �ل�صفح���ة �لثقافي���ة 
و�لت���ي كان يديرها بكل بر�ع���ة ومهنية ال نظري 
له���ا. مل يكت���ف عادل كام���ل با�صتقط���اب �ملثقفني 
�لعر�قي���ني فح�صب بل ح���اول �أن يجعل من هذه 
�ل�صفحة ملتق���ًى ذ� طعم خا�ص للثقافة �لعر�قية 
�ملتن�عة ما بني �ل�صعر و�لنرث و�لر�صم و�لنحت 
و�مل�ص���رح وغريها. بيد �أن عمله هذ� �أ�صبح عبئًا 
كب���ريً� عليه لتحّمل���ه نفقات مالية تف����ق ما كان 
يتقا�ص���اه م���ن ر�تب �صه���ري مت���ص���ع ور�تب 
تقاع���دي بائ����ص يتقا�صاه كل �صهري���ن... وكنت 
�م���زح معه �أحيانًا ال�صيم���ا عندما ذهبت معه �إىل 
م�ص���رف بر�ثا يف منطق���ة �ل�صر�فية، حيث كان 
ياأخ���ذ ر�تبه �لبائ�ص ليق�ل يل باأين معزوم معه 
للغ���د�ء وي�صرفه الأنه ال يكفي حتى الأربعة �أيام.  
ويف �أي���ام مهرجان بغ���د�د عا�صم���ة للثقافة عام 
2013، كان���ت له فر�صة الأن يق���ّدم عدة كتب عن 
�صري �لفنانني �لعر�قيني )�لنحات �لفطري منعم 
فر�ت و�خلز�ف ماهر �ل�صامر�ئي( و�لتي طبعت 
بالفع���ل لتعيد ل���ه ن�صاط���ه غري �ملنقط���ع وبحثه 
�ل���دوؤوب و�مل�ص���رف الإب���ر�ز �ل�صم���ات �جلمالية 

�لعر�ق���ي  للر�ص���م  �الأ�صل�بي���ة  و�خل�صائ����ص 
�ملعا�ص���ر. كما كان لكتابه �لر�ئع �لر�صم �لعر�قي 
�ملعا�صر �لذي �صدر عن وز�رة �لثقافة �ل�ص�رية 
�أث���ره �لبالغ يف �أهميته كم�ص���در رئي�ص الأر�صفة 
�لر�ص���م �لعر�قي �ملعا�ص���ر، ال�صيما �أن���ه قد ق�ّصم 
�أجي���ال �لر�صامني �إىل ع���دة �أق�صام تبع���ًا للزمان 
و�الأ�صل����ب. ويف منت�صف �لعام 2014 �لتقيته 
يف جمعي���ة �لت�صكيلي���ني �لعر�قي���ني وكان معنا 
�لفن���ان �لر�ئ���د �لكبري �لدكت�ر ن����ري م�صطفى 
بهج���ت حي���ث كن���ت �أح���ّرر مذكر�ت���ه �مل��ص�مة 
)حمط���ات ب���ني �لط���ب و�لف���ن( وق���د طلب���ت من 
ع���ادل �أن يكت���ب مقدمة له���ذه �ملذك���ر�ت وكانت 
م���ن �أروع ما كتب يف حتليل���ه لفن ن�ري بهجت 
وم�صريته �لكبرية �لت���ي متتد زهاء �صبعة عق�د 
من �لري���ادة، �إذ ��صتط���اع عادل كام���ل �أن يجعل 
من مذكر�ت ن����ري بهجت �صياح���ة جمالية بني 
�لكلم���ات و�لتعبري �لتي كتبه���ا مبحبة و�صدق. 
وق���د ن�ص���رت �ملذك���ر�ت ع���ام 2015ع���ن وز�رة 
�لثقاف���ة د�ئ���رة �لعالقات �لثقافي���ة، حيث �أقيمت 
جل�صة خا�صة يف �صتاء 2016 لالحتفال ب�صدور 
�لكت���اب وت�قيعه من قبل �لفنان �لكبري �لدكت�ر 
ن�ري بهجت، ليك�ن �أول �ملتحدثني عنه �لفنان 
و�لناق���د عادل كامل، وقد ج���اء برفقة ولده �لبار 
�صي���ف ع���ادل كام���ل �ل���ذي كان عائدً� م���ن خارج 

�لعر�ق. 
وم�ص���ت �الأي���ام وقد �أ�ص���ر عادل عل���ى �أن يك�ن 

معتكف���ًا يف د�ره ليكتب عن �أختام���ه �ل�ص�مرية 
�الأ�صيلة وي���صل كتابات���ه �الإبد�عية يف معظم 
�مل��ق���ع �لثقافي���ة د�خ���ل وخارج �لع���ر�ق، حتى 
ج���اءين خ���� مر�ص���ه �لقاتل ع���ن طري���ق ولده 
�صي���ف مما �أ�صدم �جلمي���ع، هرعت �إليه يف د�ره 
�لغني���ة مبا فيها م���ن نفائ�ص �لف���ن وعبق �لفكر، 
الأج���د عادل كام���ل وه� �صبه يائ����ص مما �أحل به 
و�صرع���ان ما ع���اد �إىل ماعرفته عنه م���ن �إ�صر�ر 
وحمبة ومنازعة للم�ت بروح ال تقبل �لهزمية، 
مل ��صتط���ع �أن �أر�ه فيما بعد وكنت �أهيئ نف�صي 
�أر�ه يف  �أن  لزيارت���ه ولك���ن �لق���در مل ميهلن���ي 
حلظاته �الأخرية ليك�ن وقع �خل� �أ�صد و�أق�صى 
علّي... �إنها �ل�صدم���ة... يف فر�ق ر�هب وز�هد 
كبري... لكن���ه �لرحيل �إنه �مل����ت �لذي يختطف 
منا م���ن نحب... �إنها �صاعات �ل���ر�ب كما �أطلق 
عليه���ا ع���ادل كامل... �إنه���ا �حلياة �لت���ي يتحكم 
به���ا �لزمان �لط���ارئ... وها ق���د رحلت �إىل عامل 
�آخ���ر... فاإن ذكر�ك باقية فينا �أبا �صيف، ر��صخًة 
يف حمبي���ك ومريديك وهذه ه���ي جدلية �حلياة 
و�مل����ت.... و�الآن فق���د ت���رك عادل كام���ل ثروة 
هائلة من �الأعم���ال �الإبد�عية يف �لفن �لت�صكيلي 
�لكت���ب  ع���ن  ف�ص���اًل  وكر�في���ك،  ونحت���ًا  ر�صم���ًا 
�لنقدي���ة  و�لدر��ص���ات  و�لق�ص����ص  و�لرو�ي���ات 
و�لتاريخي���ة... �إن���ه رجل مب�ؤ�ص�ص���ة وم�ؤ�ص�صة 
برج���ل... لن نق����ل ود�عًا الأبي �صي���ف بل نق�ل 

ط�بى �إليك �خلل�د.

 يف مم����ر�ت �لغ��ي����ة �ملعبدي����ة.. يف�ص����ح ع����ادل 
كامل عن ذ�ته.. ناق����دً� خم�صرمًا.. تناول �صياقات 
�لت�صكي����ل يف �لف����ن �لعر�ق����ي �ملعا�ص����ر.. باحث����ًا 
يف �لبني����ة �لداللي����ة للفك����ر �لكامن����ة يف ن�صيجيته 
�لبنائي����ة. م�صنف����ًا ق��ن����ني �حلد�ث����ة يف �ل�صمات 
�لفني����ة �ملميزة لبنيته �ل�صكلي����ة.. وكل ذلك وغريه 
عمل بفاعلي����ة على ت��صيع د�ئ����رة �ل�عي �لثقايف 
�لت�صكي����ل �ملعا�ص����رة يف  يف فل�صف����ة وجمالي����ات 

�لبنية �لذهنية لعادل كامل �لفنان و�لناقد.
ويف تق�����صٍ فك����ري يعتم����د روؤي����ة نقدي����ة حتليلية 
لتجرب����ة عادل كامل.. �الأخرية )مم����ر�ت �لغ��ية( 
�صنعم����ل مب�����ت �مل�ؤل����ف، تارك����ني ملنط����ق �لن�����ص 
�لت�صكيل����ي �لبالغي.. �أن ي�ح����ي ويدلل يف حرية 
تامة من قب�صة م�ؤلفه، ويف نظم �لعالقات �ملك�نة 
لبنائي����ة �لن�ص، كن�ع من معادلة روحية للعاملني 
�خلارج����ي و �لد�خل����ي.. يجد عادل كام����ل �صفرته 
�لداللي����ة يف معادل����ة ريا�صي����ة يع�ص����ر مب�جبه����ا 
�مل�����روث بذ�ئق����ة �لفك����ر �ملعا�صر، فقد ب����دت هذه 
�لت�صكي����ل.. يف  بنائي����ة  �لتقاب����الت و��صح����ة يف 
�ص����ريورة رمزي����ة ت�صم ع����امل �حل�صّي����ات ب�صفتها 
م�صدرً� للم�صاعر وعامل �ل����روح ك�نه ك�صفًا نهائيًا 
لدين�نتها. عاماًل على �أحد�ث متح�ل �إبد�عي يف 
د�ئرة �آلية عمل �لبنية مبتعدً� و�إياها عن تاأويالت 
�لتاري����خ.. و��صع����ًا ذ�ته يف خ�ص��صي����ة �لتز�من 
ب����داًل من عامل �لتط�ر �لتتابع����ي لبنائية �لت�صكيل 
د�عي����ًا �ىل ذل����ك �لن�����ع م����ن �لت�صكي����ل بق�صدي����ة 
وب����اإر�دة ليتج����اوز �أطره  وحمدد�ت����ه.. باعتباره 
خال����دً�  ون�صي����دً�  �إن�صاني����ة..  ح�صاري����ة  ظاه����رة 
يع����زف يف كل �الأزمان.. ويف �نفتاح نظم �لتالقح 
�حل�صاري �لكامن يف بنائي����ة �لت�صكيل لتجريبية 
ع����ادل كامل �جلدي����دة.. يعقد �لفك����ر �ل�صلة ما بني 
�لهرم باعتباره رمزً� للمطلق.. وطائرً� يف �لف�صاء 
ل�نك�����زي يف حركت����ه �مل�صتقبلي����ة �ل����ال متناهية 
نح����� �لال حمدود و �ل����ال نهائي.. وي������زي �لفكر 
�أي�ص����ًا نظ����م و�صياق����ات بنائية �لعالق����ات �خلطية 
�ملميزة لبنائية �لزق�����رة، وروؤية م�ندريان �لذي 
�أحال بنائية �لت�صكيل �ىل نظام هند�صي من بنائية 
�خلط�ط ولعل تعبريية �لذ�ت للنحات يف �ص�مر 
يقرب م����ن نظام �لتعبري يف ن�ص����ق �ل�ص�رة لدى 
م�دلي����اين �أو �أد ورد م�ن�صن.. ه����ذه �لروح �لتي 
فا�ص����ت به����ا ذهنية �لفنان ع����ادل كام����ل.. يفعل ما 
�متلكت����ه م����ن ت�صخ����م ن�ع����ي م����ن �ل�ص�����ر، حني 
قام����ت با�صرجاعه����ا �آلي����ًا، �صاعي����ة �ىل ن�����ع م����ن 
عاملية �لت�صكيل.. ن�عًا م����ن �لعاملية، تزول بها كل 

�حل��جز �لك�نكريتية �لتي و�صعها �لتاريخ.
 ويف تركيبة نظام �ل�ص�رة يف )ممر�ت �لغ��ية( 
تبدو �مل����ر�أة كعالم����ة متكررة يف بنائي����ة �لن�ص.. 
باعتباره����ا مفردة رمزي����ة، تعمل خ����ارج حدودها 
�لطبيعية و �لتاريخي����ة.. فهي ع�صتار يف �لعر�ق، 
و�فروديت يف �لي�نان، و�يزي�ص يف م�صر.. �لخ. 
�إاّل �أن ماأث����رة �ملب����دع ه����ي �لكيفي����ة �لت����ي ��صتطاع 
به����ا �لفك����ر �لتغل����ب عن �لطبيع����ي و�مل����ادي.. فهنا 
تتجل����ى �لهيئ����ة �لب�صري����ة لي�����ص لك�نه����ا حم�����ص 
�ص����كل طبيعي، و �إمن����ا باعتبارها متث����ل �لروح و 
تعبريه����ا �لكام����ن يف �أعم����اق �الأف����كار �الإن�صانية. 
هذه �لتجريدي����ة �ل�صيز�نية، طالت جميع �ل�صمات 

�ملمي����زة للهيئ����ة ومل تع����د متث����ل بع����د �أن ز�ل م����ن 
خ�ص��صي����ة  ي�ؤل����ف  م����ا  كل  �لعين����ي،  �حلد�����ص 
�مل��ص�����ع �لفردية بعد �ختز�ل����ه �إياه �ىل نظم من 
�لعالق����ات �خلطّية. ت�حي وتدلل �كرث على من �أن 
حتاك����ي وت�صبه. و�لف�صيلة يف ذل����ك، ه� �أن نظام 
�ل�ص�����رة قد �صهد متح�اًل م����ن مماثلة �ل�صيء �ىل 
�لتعب����ري عن ذل����ك �ل�صيء خارج �صيئيت����ه. فالفنان 
ال ي�صتق����ي �لبهجة من �لطبيع����ة �لعف�ية لالأ�صياء، 
�إنه �صي�صعى �ىل ن�����ع من �لتح�ير و �الختز�ل و 
�لتب�صي����ط و�ص�����اًل �ىل ن�ع م����ن �لرمزية �ل��عية 
يف �لتمثي����ل. فالتجرب����ة بكامله����ا مل تك����ن حماكاة 

الأ�صياء مادية بل تعبريً� عن �أفكار. 
ويف نظام عمل �لبنية، البد �أن ي�ؤ�صر نظام �لفكر، 
بدالل����ة و�صي����ط م����ادي، و يعلن نظ����ام �ل�صطح يف 
)مم����ر�ت �لغ��ي����ة( ع����ن قن������ت مرجعي����ة كان����ت 
بد�يتها ك�الج بيكا�ص����� وبر�ك، وخليط �لعجائن 
�جلاه����زة عند ب�ل�����ك، و�ص�اًل �ىل نظ����ام �ملادية 
�ل�ص�ري����ة �جلاهزة النط�ني� تابي�����ص. وف�صيلة 
ع����ادل كام����ل، ه� �ن����ه حف����ر مدل�الته عل����ى جد�ر 
معب����د �إن �أفرز ب����روح �نتقائي����ة خ�ص��صية �لعتق 
وعد�وته����ا  بحنينه����ا  �لطبيع����ة  الم�ص����ت  و�لق����دم 
�صط����ح �جل����د�ر، فاأح����ال �لتك�ي����ن بق�صدي����ة نح� 
بني����ة جمالية متق�صفة �ص�فية مبيتافيزيقيا �ملكان 

ودالالته �لتعبريية.
 ويف بنائيات عادل كامل �ملعمارية، يت�صف طابع 

�لت�صييد بتم����ازج جتميعي غريب للتقنيات، مثلما 
�لكر�في����ك  فح�ص�����ر  �أرت(.  )�لب�����ب  يف  يح����دث 
�لطباعي����ة..  خ�ص��صيت����ه  و  �ملعه�����دة،  باأناقت����ه 
ووج�د �لنح����ت ب�صالبة كتلت����ه.. وتق�صف �لل�ن 
�لتكعيب����ي.. ق����د �أح����ال �لبنائي����ات �جلد�ري����ة يف 
)ممر�ت �لغ��ية( �ىل ن�ع من بنائيات مادية غري 
�أنها تعمل على �إ�صقاط �ل�ص�رة �لذهنية كاأيق�نات 
ذ�ت مغزى ك�ين، وتنا�صق خا�ص ت�صمية �أر�ب�صك 

يف م��صيقية نظام �لل�حة. 
و يف نظ����ام �ملف����ردة �ل�صكلي����ة )ملم����ر�ت �لغ��ي����ة( 
�حت����ل �لتعبري �لروحي م����كان �ل�صد�رة، يف حني 
تر�ج����ع م����ا ه����� طبيع����ي حم�����ص ملرتب����ة ثان�ية. 
بق�صدي����ة متي����ل �ىل �لتح�����ل يف �صم����ات �ل�ص����كل 
م����ن �جلزئيات �ىل نظ����ام �لكليات، و م����ن �لفردية 
�ىل �لتعمي����م �ملطل����ق، فالعن�ص����ر �حلا�صم يف هذه 
�لق�صدية ه� نظام �ل�ص����كل �مل�حي بامل��ص�ع، و 
�ل����ذي يتميز مبا ه����� ج�هري ثاب����ت، و ذلك �كرث 
�صم�����ً� مم����ا ي�ج����د يف �لطبيع����ة �لفردي����ة. يتملك 
�لعني، يف ��صتيعابه����ا �لب�صري لنظم �ن�صاق بنية 
�لعر�ص، ن�عًا من �ل�صمرية، غري �نها متاثلية من 
ن�ع جمايل. ذلك �إن كمال �لفكرة، متحقق يف ذلك. 
حددت ف�صاء�ت �لرق�صة باأطر �ص�د�ء، �غتالت �لال 
حم����دود يف بنائية �لرق�ص����ات.. �صكرً� لعادل كامل 
يف رق�صت����ه �ملعبدية، ع�ص����ى �أن ت�صتجيب �ل�صماء 

لند�ئه �الأر�صي و�صعائره �لطق��صية.

رحيل عادل كامل إلى خلودِه األبدي

قد يسأل أحدهم هل لحب الوطن بديل؟ وهل لحب الفن بديل؟ وهل لقيم االنتامء 

والتمسك بالوطن وهويته وترابه من بديل؟ الجواب عند عادل كامل ال وألف ال، هذا 

القدي��س، الراهب، والزاهد، واأليب النف��س، الذي ال يقبل أن يظهر بصفة املتملق 

ق��ط... بل كان يظهر قويًا صلبًا حاماًل نفس��ه بإباء ورفعة وب��كل تواضع... هكذا كان 

عادل كامل، الذي كان املش��ّجع الكبري لكل فنان شاب يأخذ طريقه ومشواره األول 

يف الف��ن ليجد من عادل كامل االس��م والنقد والكلم��ة واملعنى والداللة إاّل 

ويقدم له مطوية معرضه وكأنه يقّدم لفنان كبري رائد.

في تجارب عادل كامل التشكيلّية 
- رؤيٌة في رقصة معبدّية



جميل حمودي 

»عادل كامل �لفنان �لناقد �لذي ي�ص���به حكماء 
�ملا�ص���ي �ل���ذي كان����� م��ص����عيني، يفكرون 
بكل �ص���يء ويك�ن لهم م�قف ور�أي وج��ب 
ل���كل �ص���يء، فباالإ�صاف���ة �إىل كتاب���ة �لق�ص���ة 
و�لن�ص�����ص �الأدبي���ة و�لنق���د، ميار�ص عادل 
)�لكر�في���ك(  و�حلف���ر  �لر�ص���م  فن����ن  كام���ل 
ه���ذه  م���ن  كل  ويف  و�لنح���ت  و�ل�صري�مي���ك 
م�ق���ف  ل���ه  و�لت�صكيلي���ة  �حل�صّي���ة  �لفن����ن 
و�أ�صل����ب و�أف�صل م���ا يف �أعمال���ه �لت�صكيلية 
�أن يجعلها كالتاأليف �مل��صيقي ي�صرك فيها كل 
�لنغمات �لتي ت�حيه���ا �لبيئة و�حلياة ولكن 

ع� �لتاأمل".

محمد عارف 

عادل كام���ل �لفنان و�لناقد �ل���ذي �أغنى بحق 
و�إخال����ص ومثابرة مده�ص���ة �لنقد �لت�صكيلي 
�لعر�قي باأكرث م���ن ع�صرين م�ؤلفًا قّيمًا و�أقام 
معار����ص فني���ة و��ص���رك فيه���ا يف �لع���ر�ق 
وخارج���ه... مل يتغري �أبدً�، فه���� �لذي يطرز 
�صفتي���ه بابت�صام���ة بديع���ة التفارق���ه حتى �إذ� 
ث���ار �أو �أ�صرم���ت �لن���ار يف د�خل���ه وه� د�ئم 

�حلي�ية و�لن�صاط و�حلركة..

إسماعيل فتاح 

يف عام 1992م : �إن عادل كامل ظاهرة ثقافية 
متميزة يعجبن���ي فيه حما�صه �لكبري لالأ�صياء 

�لتي ت�ؤثر فيه وي�ؤثر فيه كل �صيء مهم وجيد 
حتى ل� مل �أعرف �صاحب هذ� �ملعر�ص لعرفت 
�أنه عادل كامل بكل ب�صاطة، هذه �الأعمال �لتي 

تنم عن خلفية عميقة لتفّهم �الأ�صياء. 

محمد علي شاكر

�أعم���ال ع���ادل كام���ل تق�دن���ا �ىل ح����ّص  »�إن 
غ���ري مرئ���ي، ه���ذ� �حل����ص ميت���از بالعف�ي���ة 
و�ل�����ءة، �إن ه���ذ� �لتب�صي���ط يف �ل�صخ��ص 
و�حلي��ن���ات قد يك�ن له عالقة بفن�ن مابني 
�الأخت���ام  وبالت�صخي����ص  �لنحتي���ة  �لنهري���ن 
�ال�صط��ني���ة... �إن ح����ّص ع���ادل كام���ل �متاز 
بال��ءة بعيدً� عن �لتزييف و�ملتاجرة كح�ص 
�الإن�ص���ان �لق���دمي �ل���ذي ر�ص���م رو�ئع���ه عل���ى 

�لكه�ف.

سعد شاكر 

الب���د للفن���ان �أن يج���د و�صط���ًا يع���ّ� ب���ه ع���ن 
�أفكاره: �لر�صم بالن�صبة للفنان عادل كامل ه� 

جزء من حيات���ه �لثقافية وه� �ل��صط �ملالئم 
للتعبري،.. �أجد يف �صدقه وخياله ق�ة مدركة 
خلفاي���ا �حلياة وله قابلية �لتك�ين و�لتجديد 
و�ملالحظ���ة وخيال���ه ه���� �ملج���ال �لطبيع���ي 

للخلق �لفني.

محمد الكناني

ع���ادل كامل كان نا�ص���كًا ومت�ص�ف���ًا يف معبد 
�جلم���ال ومر�قبًا جيدً� للتاري���خ.. كان يكتب 
ب�ص���كل ي�م���ي وير�ص���م وينحت.. وقت���ه كله 
م�صغ����ل بالفن وكاأنه يريد �أن ي���رك لنا �إرثًا 
ثقافي���ًا وجماليًا كب���ريً� نحن باأم����ّص �حلاجة 
�إلي���ه.. ع���ادل كامل وّثق حرك���ة �لت�صكيل بكل 
تفا�صيله���ا ك�ن���ه عا����ص �حلرك���ة �لت�صكيلي���ة 
بكل �إ�صكالياته���ا م�صاركًا ومر�قب���ًا ومالحظًا 
مهتم���ًا  �لت�صكي���ل..  خارط���ة  م�صت����ى  عل���ى 
باالأدب و�ل�صعر بجان���ب �لفن، والتكاد تك�ن 
هنالك م�صاف���ة فا�صلة بني �ملج���االت �ملتعددة 
كله���ا و�حدة.. وبخا�ص���ة يف جتربته )�أختام 

عر�قية(.. بكل �آثاره �جلمالّية و�لفنّية..

قالوا في عادل كامل ...


