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حان الوقت لنتذكر .. صالح عبد الكريم

"لقد حان الوقت لنتذكر" ، بھذه الكلمات وجھت لنا شیرويت شافعي، صاحبة ومديرة جالیري السفرخان
بالقاھرة، الدعوة لحضور معرض يضم أعمال الفنان الراحل صالح عبد الكريم (1988-1925).
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یستمر المعرض حتى یوم 27 فبرایر، تقدیرا وإجالال لواحد من أبرز الفنانین المصریین الراحلین، الذین تُرجمت إبداعاتھم من خالل
اتجاھات  وأسالیب فنیة متنوعة.  فلقد كان لصالح عبد الكریم بصمة واضحة في عدة مجاالت فنیة، من بینھا النحت والتصویر الزیتى
والدیكور المسرحى وتصمیم األزیاء المسرحیة وغیرھا من األشكال الفنیة.وبعرضھا  لثروة الفنان الراحل في معرضھا الصغیر،

تتعمق شیرویت في عنصرین رئیسیین یحددان ھویتنا كبشر،ھما تراثنا الفني وانتمائنا الثقافي.
وترى شیرویت أن الحكومة "ال تبذل جھدا كافیا للحفاظ على الثروات الفنیة التي منحھا العدید من الفنانین العظماء للوطن، فمثل ھذه

إبحث فى املوقع

لتصلك مجلة البیت فور صدورھا على العنوان
الذى تحدده

حكاية مصريةمصممون من مصرالحیاة أسلوبمقاالتاخبارحوارمن أرشیف البیتديكور و تصمیم
تراث|حرف|ديكور|حدائق|بیوت

33

Like

javascript:void(0);
http://elbeit.ahram.org.eg/Index.aspx
http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/327817683918728
https://twitter.com/#!/elbeitahram
https://plus.google.com/115509951641463080300/posts
http://www.youtube.com/user/MagalatElbeit
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Felbeit.ahram.org.eg%2FNewsContent%2F27%2F139%2F6735%2F%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25AA%2F%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AB%2F%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25AA-%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B0%25D9%2583%25D8%25B1--%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2585.aspx&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%20..%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20-%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Felbeit.ahram.org.eg%2FNews%2F6735.aspx&via=elbeitahram
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=xa-51239ce9677934af
http://subscriptions.ahram.org.eg/InnerEsdar.aspx?ID=29
http://www.ahram.org.eg/newadv/a.aspx?Task=Click&ZoneID=239&CampaignID=1597&AdvertiserID=353&BannerID=2353&SiteID=1&RandomNumber=516417101&Keywords=
http://elbeit.ahram.org.eg/Index.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/35/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/27/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/41/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/4/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/39/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/38/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Portal/40/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Category/27/140/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Category/27/144/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Category/27/145/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Category/27/146/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/%D8%AD%D8%B1%D9%81/0.aspx
http://elbeit.ahram.org.eg/Category/27/139/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB/0.aspx
http://contactus.ahram.org.eg/


6/11/19, 10:50 AMحان الوقت لنتذكر .. صالح عبد الكريم - مجلة البيت

Page 2 of 3http://elbeit.ahram.org.eg/NewsContent/27/139/6735/من-أرشيف-البيت/تراث/حان-الوقت-لنتذكر--صالح-عبد-الكريم.aspx

البريد االلكترونى

االسم

التعلیق

كلمات: آتي متولي

األعمال یجب أن تعرض في المتاحف المصریة، وأن یتم االھتمام بھا والترویج لھا" . اختلط صوت شیرویت بجرعة حزن سرعان ما
اختفت وحل محلھا بریق عینیھا وھي تتطلع إلى جالیري السفرخان بطابقیة اللذین تحوال إلى مسرح یضم إبداعات عبد الكریم.

 وأضافت شیرویت "أخطط لتنظیم سلسلة معارض تتیح لنا تذكر أسماء من أسھموا في بناء تاریخنا الثقافي، وقد تم اختیار صالح عبد
الكریم لیكون ھو األول، لما لھ من إسھامات فنیة، حیث قام بإنتاج عدد غیر مسبوق من األعمال والقطع الفنیة الرائعة التي ستبقى خالدة

إلى األبد".  كما أشارت شافعي إلى القدرات الفنیة الفریدة لدى عبد الكریم في دمج الفن المصري بالحضارة األوربیة التي تتجاوز
الخمسة آآلف سنة، والتي كان لھا تأثیر كبیر في عصره.

تتذكر شیرویت اللقاء األول الذي جمعھا مع صالح عبدالكریم، عبر برنامجھا اإلذاعي الذي قدمت من خاللھ العدید من الفنانین
التشكیلیین المصریین، فتقول بصوت یملؤه الدفء "استمرت عالقاتنا لسنوات عدیدة، اتاحت لي التقرب من عائلتھ وزوجتھ وأوالده،

الذین منحوني ثقتھم وسمحوا لي بعرض كل تلك األعمال الفنیة الرائعة من مجموعاتھم الخاصة".
على باب المعرض، استقبلتنا لوحة "صرخة وحش"، إحدى اللوحات الممیزة لعبد الكریم  والمصنوعة من بقایا المعادن "الخردة"،
وھي القطعة الفنیة الوحیدة المعروضة من المجموعة الخاصة بشیرویت شافعي، التي قالت عنھا "رأیت الوحش على الشرفة خالل

إحدى زیاراتي لزوجة الفنان، وقد عرضت علي بكل كرم أن آخذ اللوحة. بھذه الطریقة أحببت الوحش".
الضوء والھواء یخترقان الحدید المنحوت، واھبین الحیاة والنضارة لمادة عادة ما ارتبطت لدینا باألعمال الفنیة الثقیلة والثابتة.

"ھذا الوحش لم یكتمل"، قالت شیرویت وھي تشیر إلى مساحة كبیرة من الحدید الزالت تنتظر ید الفنان لیبث فیھا الحیاة. لقد كان ھذا
العمل إحدى محاوالت الفنان لمحاكاة ونسخ أحد أعمالھ الفنیة المشھورة منذ عام 1961، و المحتجزة حالیا مع مئات األعمال األخرى

لفنانین مصریین داخل جدار متحف الفن المصرى الحدیث الذي ال یعمل.وعلى الرغم من أنلوحة "صرخة وحش" التي تمتلكھا
شیرویت ھي نسخة غیر مكتملة، إال إن مالمح المنحوتة تبدو واضحة تماما. ولقد أثارت ھذه المنحوتة الفریدة إعجاب الناقد العالمي

رینیھ ھویج ، حیث وضع صورة العمل األصلي، بجانب منحوتات بابلو بیكاسو وروبرت میللر، في كتابھ "الفن وروح االنسان"
الصادر عام1961.

من بین مختلف الموضوعات، كان للحیوانات مكانة خاصة في قلب عبد الكریم، الذي كان حریصا على مراقبتھا وبناء عالقة معھا
طوال الوقت، وھو ما أكدتھ شیرویت قائلة " لقد كان یحب جمیع الحیوانات، حتى الحشرات، ویمكنك أن تجد إنعكاسا لھا في معظم
منحوتاتھ وكذلك في العدید من لوحاتھ" ، وأردفت "كان لدیة العدید من القطط األصدقاء، الذین كانوا ینتظرون قدومھ إلى كلیة الفنون
الجمیلة بالقاھر، حیث كان یعمل بالتدریس، ویتبعونھ فور وصولھ إلى أن یقدم لھم الطعام، وقد كان ھذا األمر بمثابة روتین یومي في
حیاة الفنان صالح عبد الكریم، لذا ال عجب في أن تكون القطط من بین العدید من الموضوعات المھینة على لوحاتھ ومنحوتاتھ، ولقد

كان قیصر ھو قطھ المفضل"
أصبح عمل صالح عبد الكریم بمثابة بوتقة شخصیة تنصھر فیھا أفكاره الخاصة، وذلك نظرا لتربیتھ ونشأتھ في مصر، البلد الذي

تتقاطع فیھ الكثیر من الثقافات و األدیان، باإلضافة إلى دراستھ في إیطالیا وفرنسا التي أسھمت في ثقل موھبتھ، لذا عندما عاد لممارسة
الفن في مصر، انخرط في العدید من القطاعات الفنیة.

وترى الشافعي أن عبد الكریم كان یتعامل مع كل األجانس واألنواع الفنیة  التي كان یسبر أغوارھا بنفس القدر من الشغف والعاطفة ،
"فالبرغم من أنھ كان معروفا بأنھ  خبیر في الحدید، إال إنھ من المستحیل أن نقول أن ھناك نوعا  فنیا تفوق على األخرین ، فقد كان
بارعا في كل المجاالت بنفس القدر"، و أضافت "لقد قام بفعل كل شيء، أنظروا إلى ھذا التمثال المصنوع من أنابیب األلمونیوم، إنھ

یشبھ الذكر واألنثى ویحمل عنصرا موسیقیا" 
استعرضت شیرویت العدید من التصامیم لقصائد صالح جاھین،  واسكتشات تصمیم األزیاء للعدید من المسرحیات التي قدمت على
خشبة المسرح القومي، كما أعلنت أن صالح عبد الكریم ھو من قام بتصمیم الدیكورات الداخلیة  لفندق فلسطین باإلسكندریة وفندق

ایتاب باألقصر، وفندق أوروبا بشارع الھرم، في القاھرة.

 وبتأمل كل األشكال الفنیة التي قدمھا عبد الكریم، تشیر شیرویت إلى الحیاة التي التزال تنبعث من أعمالھ الفنیة، كما لو أنھا تستطیع
سماع صوت الفنان وھو یتحدث، وكما لو أن قلبھ الیزال ینبض بالحیاة من خالل لوحاتھ ومنحوتاتھ المعروضة.

تختتم شیرویت شافعي حدیثھا  قائلة " كان یحب تجریب واستكشاف كل الخامات والمواد، لقد كان فنانا شامال ینشد الكمال، امتزجت
أعمالھ بالفن والجمال والخلود"
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ديكور و تصمیمالرئیسیة

إتجاھات

حلول

فكرة

من أرشیف البیت

بیوت

حدائق

ديكور

حرف

تراث

حوار

تصمیم

فن

شخصیات عامة
سر الصنعة

مقاالتاخبار

لقاء

باأللوان

من المحرر
آخرون

الحیاة أسلوب

سیاحة

مطبخ البیت
أمكنة

مصممون من مصر

عمارة

ديكور

حدائق

فنون

حكاية مصرية

طبیعة مصرية
حضارة مصرية
حیاة مصرية
مغامرة مصرية
رفاھیة مصرية

إصدارات األھرام

جمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة األھرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دونإذن مسبق من مؤسسة األھرام
Elbiet@ahram.org.eg راسلنا على البريد اإللكتروني
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