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حکایة الساروت هي
حکایة الثورة من مبتدئها
إلی ما قبل خبرها، فقد
انطلق منشدًا ومغردًا
للثورة السلمیة فطاف

بذکره الرکبان من ساحات

أخبار من الجزیرة

اتحاد علماء

صالح عبد الکریم.. الفنان
التشکیلي املتفرد

1/7/2018

كانت العائالت التي تحمل لقب عبد الكر"م

من العائالت الفنية األكاديمية التي

أسعدK زماK بمعرفتها، وقد أدركت

د. محمد الجواديد. محمد الجوادي
مفکر سیاسي
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ملاذا نثق بالقرآن
الکریم کمصدر

للحدیث عن دعوة

نبي d عیسی

علیه السالم؟
االستعراض العلمي املؤید
بالدلیل والبرهان والحجة

سیبین أوجه اإلعجاز
اإلنبائي والتاریخي

g والتربوي والعلمي
سرد القرآن الکریم لعدد

من املواقف املحددة من
سیرة نبي j عیسی ابن

مریم علیه السالم.
قبل 21 ساعة 

الدکتور حسین
مؤنس الذي خاب

أمله l األستاذ
هیکل

کان الدکتور حسین مؤنس
g فصول کتابه

«باشوات وسوبر باشوات»
یري أن األستاذ هیکل لم
gالحقیقة و g یکن
أعظم أیام عزه وسلطانه

أکثر من ندیم.
قبل 21 ساعة

الب

بوقف االنتهاکات

بعد انهیار
مفاوضات درعا

مظاهرات حاشدة

ملؤیدي املهاجرین
بأمیرکا.. وهذه

مطالبهم

ملفات ساخنة

تنتظر القمة

األفریقیة

بموریتانیا الیوم

معارك بحریة بین

الحوثیین والتحالف
السعودي اإلماراتي

ولد صالح عبد الكر"م P الفيوم

عام 1925، وسط جو شاعري

جميل، وعشق منذ صغره

الرسم واألشغال اليدوية

والتشكيل بالصلصال، وصنع

الحيوانات وأشكال األوراق

امللونة

الدكتور صالح عبد الكر"م (1925 ـ 1988)

فنانا قديرا، ورائدا من رواد تعليم الفنون
iجيله إ P مصر، وقد وصل P الجميلة

أعm املناصب الجامعية التي وصل إليها

فنان تشكيm، حيث عمل نائبا لرئيس

جامعة حلوان عقب تأسيسها، وكان قبل

هذا عميدا لكلية الفنون الجميلة.

وقد وصف بأنه أربعة فنانP s فنان واحد

فقد كان املصمم املزخرف، واملصور، واملثال،

والخزاف. وهو صاحب السمكة الشهxة

التي أعجب بها فنان العصر بيكاسو عندما

عرضت P بنياi ساو باولو P الzازيل

s(1959). ولع{ أنقل عن شيخ الفنان
حسs بيكار فقرة من ثنائه الرائع ع{

صالح عبد الكر"م حيث يقول:

"فليس صالح عبد الكر"م سوى أربعة
فنانs كبار.. مجتمعP s شخص واحد..

وإذا أردت أن نتحدث عن جانب من
جوانب هذا الفنان – تحتار عن أي

الجوانب تتحدث.. فكل جانب من جوانبه

موهبة كاملة، وعبقر"ة فذة، وال يمكنك

P مجال املقارنة أن تفضل بحال من
األحوال صالح املزخرف.. عن صالح املثال

أو املصور.. فهو كالجوهرة املتألقة ال يمكن
النظر إليها من جانب واحد. ومن النادر أن ترى هذا الفنان غx منشغل بعمل

جديد بضيفة إà إنتاجه الضخم.. فهو P جميع ساعات النهار والليل يفكر،

ويبتكر.. ويندر أن تجد قبضته خالية من مشعل األكسجs يعالج به قطع
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اجتمع للساروت ما لم
یجتمع لغیره من الشهداء

فقد جمع بین البداوة
األصیلة والحضارة الحدیثة،

ونضارة الشباب وحکمة
الکهول، بین الریاضة، وبین

النشید والحِداء.

قبل 20 ساعة 

الحديد الخردة، يجمعها ويلحمها، ويخلق منها تحفاً رائعة، كل قطعة

تحتل مكانها بدقة وعناية لتؤدي وظيفة تشكيلية معينة.. كل جزء P هذا

 .xمحسوب ومقدر ومنظم بروح ملهمه، وعقل كب xالهيكل الكب

ولد صالح عبد الكر"م P الفيوم عام 1925، وسط جو شاعري جميل، وعشق

منذ صغره الرسم واألشغال اليدوية والتشكيل بالصلصال، وصنع الحيوانات

وأشكال األوراق امللونة، وقد جذبته حصص الرسم واألشغال فكان يحرص

عليها، وقد حظي بكل ما هو ممكن من التشجيع من والده الذي كان

مهندسا للري، وكان يحصل P مادة الرسم عm أعm الدرجات، لكن أسرته

P الفن بكليته، وهكذا خططت له أن يلتحق iعليه أن ينصرف إ ëكانت تخ

القاهرة باملدرسة الثانو"ة النموذجية.

وP تلك املدرسة الرائدة التقي صالح عبد الكر"م بفنان عظيم كان له فضل

تغيx مسار حياته، هو الفنان الكبx حسs يوسف أمs، الذي يعمل مدرسا

للرسم واألشغال P هذه املدرسة، وكان يطلب من تالميذه بتحد أن يرسموا

بالزلط والطوب لوحات فنية، وذات يوم قال له صالح: «ولو طلبت مني

الرسم بالحديد فلن أتردد»، ولم تكن املسألة مجرد كلمة أو لفظ أجوف، بل

صار الحديد بالفعل هو املادة الخام التي سيطر عليها صالح عبد الكر"م
وطوعتها أنامله P أشكال لوحات وتماثيل تحدث عنها نقاد الفن العاملي

ومؤرخوه.

مع أن صالح
عبد الکریم

تولي

منصب

عمید کلیة
الفنون

الجمیلة

فإنه کان
دائما یقول:

إن الجیل

884
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قصیرةقصیرة

ويروي أن الدكتور صالح عبد الكر"م كاد يفقد بصره لألبد عندما تطايرت

شرارة لهب P أثناء تنفيذه ألحد التماثيل، ومع ذلك كان يقول ببساطة:
P ومن الحب ما قتل»، ويضيف: «إنني لم أحس بطعم الوحدة والغربة إال»
تلك األوقات عندما اضطررت للسفر إi إسبانيا ألعالج عيني من هذه الشرارة

الشاردة». كتب الناقد العاملي رينيه ويج عن أعمال صالح عبد الكر"م أنها

أعمال عاملية املستوي، ومعzة عن عصرنا الحاضر تعبxا رمز"ا ناجحا. وعندما

كان البعض يأخذ عليه اشتغاله برسم القصص P الصحافة، خاصة رسومه

لقصة نجيب محفوظ «الختام» املنشورة P األهرام (1967)، أو «القهوة

الخالية» كان يقول ملنتقديه : إن الفنان التشكيm باقتحامه ألبواب الصحافة

والرسم فيها قد ارتفع بذوق القارئ وجعله يتذوق الجمال والفن.

ومع أن صالح عبد الكر"م توi منصب عميد كلية الفنون الجميلة فإنه كان

دائما يقول: إن الجيل الحاi جيل غx عاشق للفن، يبحث عن الشهرة ال عن

املجد الفني. نال صالح عبد الكر"م كثxا من التكر"م وحصل عm وسام

االستحقاق من الطبقة األوP i الفنون (1964)، وعm جائزة الدولة

التشجيعية P النحت والزخرف (1965).

توP صالح عبد الكر"م P 1 ديسمz 1988. قام الدكتور صالح عبد الكر"م

بتصميم ديكورات أكò من 65 مسرحية وأوبر"ت منها:

- «شمس النار»، و«السلطان الحائر» لتوفيق الحكيم.
ـ «املهزلة األرضية» ليوسف إدريس.

ـ «املحروسة» لسعد الدين وهبة.
ـ «شقة لإليجار» لفتحي رضوان.
ـ «اتفرج يا سالم» لرشاد رشدي.
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ـ «اتفرج يا سالم» لرشاد رشدي.
وقام أيضا بتصميم كل الجوانب التشكيلية P فندق فلسطP s اإلسكندرية.
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