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مــن مطالعــة أعــ�ل الفنــان كريــم نبيــل يتضــح شــغفه بــأن يكــون للصــورة حضــوًرا ال �كــن إغفالــه وذلك مــن خــالل وعي كبــ� بتوظيف 

العنــارص التكوينيــة مــن أشــخاص، مالبــس، ضــوء، مســاحة ولــون يف مشــهد يعتمد عىل فلســفة تشــخيصية ملعاٍن شــديدة العمق والقداســة 

ــم .. حقيقــًة أعــ�ل تتحــدث  ــات مــن القــرآن الكري ــه بالصــورة معــاٍن ودالالت آلي ــذي يوصــف مــن خالل ــا هــذا العــرض ال وأعنــي هن

ــا وصاحــب حــس مرهــف صــادق.  بــأن مــن يقــف وراء الكامــ�ا إنســان لــه فلســفة خاصــة ورؤيــة ذاتيــة للواقــع وقــدرات مميــزة فنيً

عــرض مشــوق يطــرح تجربــة برصية لها فلســفتها الخاصة وتعكــس محاوالت الفنان للبحــث والتجريب عن الجديد يف فــن التصوير الضو½. 

 

                                                                                                                                           ا.د. وليـــــد قانــــوش     

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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ــة، مصــور  ــز دولي ــدة جوائ ــادي الحاصــل عــىل ع ــر الضــو½ وهــو الن ــس للتصوي ــادي إن فوك مؤســس ن
فوتوغــرايف حــر و مــدرس لفــن التصويــر الفوتوغــرايف يف عــدة مراكــز ثقافيــة، عضــو مجلــس إدارة اتحــاد 
املصوريــن العــرب عــن فــرع جمهوريــة مــرص العربيــة، مؤســس اللقــاء الشــهري لنــادي كامــ�ا الصــاوي، 
قــدم مــا ال يقــل عــن ٥٠٠ محــارضة وورشــة عمــل مجانيــة يف مجــال التصويــر الفوتوغــرايف مــن خــالل 
 ،Tedex ــرÒنــادي إن فوكــس باإلضافــة إىل الجامعــات املرصيــة ومكتبــة اإلســكندرية وســاقية الصــاوي ومؤ
إنجــازات نــادي إن فوكــس، امليداليــة الذهبيــة مــن االتحــاد الــدويل فيــاب يف مســابقة اإلمــارات للتصويــر 
ــة  ــة مشــاركة يف املســابقة، امليدالي ــن أفضــل عــرشة أندي ــادي ضم ــار الن ــم اختي الضــو½ دورة ٢٠٠٩، وت
ــار  ــم اختي ــو½ دورة ٢٠١٠ وت ــر الض ــارات للتصوي ــابقة اإلم ــاب يف مس ــدويل في ــاد ال ــن االتح ــة م الذهبي
النــادي ضمــن أفضــل عــرشة أنديــة مشــاركة يف املســابقة، امليداليــة الذهبيــة مــن االتحــاد الــدويل فيــاب يف 
مســابقة آل ثــاÛ للتصويــر الضــو½ دورة ٢٠١٠ و تــم اختيــار النــادي ضمــن أفضــل عــرشة أنديــة مشــاركة 
ــورة  ــن PSA، أرشف عــىل معــرض «الث ــã للمصوري ــن االتحــاد األمري ــة م ــة الذهبي يف املســابقة، امليدالي
املرصيــة قصــة ١٨ يــوم» يف مقــر اليونســكو  يف باريــس وذلــك برعايــة نــادي إن فوكــس للتصويــر الضــو½ 
ومركــز  توثيــق الــرتاث التابــع ملكتبــة اإلســكندرية، قــام بتقديــم أكــè مــن ٦٠ محــارضة يف مجــال التصويــر 
الفوتوغــرايف والســين�½ يف عــدة مراكــز ثقافيــة وجامعــات أهمهــا: جامعــة عــë شــمس - جامعــة املنيــا - 
جامعــة بنهــا - جامعــة الزقازيــق - كليــة فنــون جميلــة جامعــة حلــوان وجامعــة اإلســكندرية - األكاد�يــة 
البحريــة - ســاقية الصــاوي - مكتبــة اإلســكندرية - مركــز اإلبــداع - دار األوبــرا - مكتبــة املســتقبل - رشكــة 
نيكــون العامليــة ومؤÒــر الصــورة الــدويل، ٢٠١٩ عضــو لجنــة تحكيــم صالــون الشــباب وعضو لجنــة تحكيم 
جائــزة الســاقية للتصويــر الفوتوغــرايف، عضــو لجنــة تحكيــم مســابقة وزارة الشــباب، ٢٠٢٠ عضــو لجنــة 

.life streets  تحكيــم معــرض

 املعــارض: ٢٠٠٦ معــرض « ســكك حديــد مــرص ، س ح م » مــع ج�عــة اللقطــة الواحــدة الفنيــة بجالــ�ي 
قرطبــة، ٢٠٠٧ معــرض « ٣ و بــس » مــع ج�عــة اللقطــة الواحــدة الفنيــة بالجامعــة الفرنســية، معــرض 
العجــالö مــع ج�عــة اللقطــة الواحــدة الفنيــة بجالــ�ي إبــداع، معــرض هيــال هــوب مــع ج�عــة اللقطــة 
الواحــدة الفنيــة ٢٠٠٨، صالــون الشــباب الــدورة التاســعة عــرش ٢٠٠٩، معــرض تــراث مــرص يف اســتضافة 
مركــز توثيــق الــرتاث، معــرض بيــت الســحيمي مــع نــادي إن فوكــس  ببيــت الســحيمي و بالتعــاون مــع 
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صنــدوق التنميــة الثقافيــة ٢٠١٠، معــرض صــور و اتــربع بالتعــاون مــع نــادي 
إمســا إســكندرية و نــادي إن فوكــس بســاقية الصــاوي، معــرض عيــون جزيــرة 
الذهــب مــع نــادي إن فوكــس داخــل جزيــرة الذهــب، معــرض مســابقة ســاقية 
الصــاوي للتصويــر الضــو½ ٢٠١١، املعــرض الخاص بافتتــاح مقر نــادي إن فوكس 
ــة يف ســاقية الصــاوي، معــرض  ــورة املرصي ــادي إن فوكــس، معــرض الث úقــر ن
ــادي إن فوكــس، معــرض مســابقة  ــر ن ــادي إن فوكــس úق ــع ن األبســرتاكت م
آل ثــاÛ القطريــة يف الجمعيــة القطريــة للتصويــر الفوتوغــرايف، معــرض جائــزة 
الشــارقة للصــورة العربيــة يف الجامعــة األمريكيــة بالشــارقة، املعــرض الســنوي 
لنــادي إن فوكــس يف كاريــر جيتــس٢٠١٢، معــرض الثــورة املرصيــة قصــة ١٨ يوم 
يف مقــر اليونســكو يف باريــس، معــرض مســابقة الســاقية للتصويــر الفوتوغــرايف، 
معــرض جائــزة الشــارقة للصــورة العربيــة، معــرض مســابقة اإلمــارات للتصويــر 
ــة يف  ــاÛ القطري ــابقة آل ث ــرض مس ــارات٢٠١٣، مع ــة اإلم ــرايف يف دول الفوتوغ
ــزة الشــارقة للصــورة  ــرض جائ ــرايف، مع ــر الفوتوغ ــة للتصوي ــة القطري الجمعي
العربيــة، املعــرض الســنوي الثــاÛ لنــادي إن فوكــس للتصويــر الضــو½ «مشــوار 
« يف ســاقية الصــاوي، صالــون الشــباب الرابــع و العــرشون والخامــس والعــرشون 
ــت  ــم مجموعــة إســكيب يف بي ــكادر مــن تنظي ــره ال ٢٠١٤ - ٢٠١٥، معــرض ب
ــة وزارة الشــباب، معــرض  الســناري، معــرض وجــه مــرص املــرشق تحــت رعاي
ــورة  ــارقة للص ــزة الش ــرض جائ ــرايف، مع ــر الفوتوغ ــاقية للتصوي ــابقة الس مس
العربيــة، معــرض عــودة الــروح مــع نــادي إن فوكــس للتصويــر الضــو½ ٢٠١٦، 
معــرض شــخيص تحــت عنــوان « املــوت يف لوحــات » قاعــة اتجــاه داخــل قــرص 
الفنــون ٢٠١٧، قوميســ� ملتقــى املصوريــن العــرب بقــرص الفنــون – الــدورة 
األوىل، املعــرض العــام الــدورة ٣٩، صالــون النيــل « الــدورة التاســعة»، معــرض 
ــنوي  ــرض الس ــوكاس ٢٠١٨، املع ــادي إن ف ــاركة ن ــة» úش ــرتة النقاه ــالم ف «أح
ــوكاس  ــادي إن ف ــرض ن ــل ٢٠١٩- ٢٠٢٠، مع ــون الني ــوكاس، صال ــادي إن ف لن

.Life Streets ــرض ــنوي، مع الس

 املشــاريع الســين�ئية: ٢٠٠٧ كتابــة و إخــراج الفيلــم الــروا½ القصــ� «كان زمــان»، 
٢٠٠٩ إخــراج الفيلــم الــروا½ القصــ�  «الدائــرة»، ٢٠١١ مديــر تصوير الفيلــم الروا½ 
القصــ� « عايــز أتجــوز» والفيلــم الــروا½ القصــ� «آخــذ مــن وقتــك دقيقــة» ٢٠١٤ 
ــرج  ــر ومخ ــر تصوي ــارد »، ٢٠١٥ مدي ــوت الب ــروا½ « ص ــم ال ــر الفيل ــر تصوي مدي
ــم أرض  ــر فيل ــر تصوي ــم» ٢٠١٥، مدي ــه أعل ــم والل ــل وصائ ــوط الني ــي «خي فيلم
الذهــب ٢٠١٥،  مديــر تصويــر و مخــرج فيلــم «جــزر القمــر» منذ عــام ٢٠١٩ حتى 

٢٠٢١، قــدم عــدة مشــاريع تســجيلية برعايــة األمــم املتحــدة.

ــدورة الرابعــة والعــرشون، عمــل مــن  ــون الشــباب ال ــات: عمــل مــن صال املقتني
معــرض ألــوان ثالثــة أعــ�ل مــن جالــ�ي Creative Egypt، متحــف الفــن الحديث 

بــدار األوبــرا املرصيــة، عملــë مــن معــرض مرســال الخــ�ي بســاقية الصــاوي. 

ــة يف عــام ٢٠١١ حصــل عــىل املركــز  ــة ودولي ــة وإقليمي ــز محلي ــز: جوائ الجوائ
الثالــث يف مســابقة الشــارقة يف مجــال الحيــاة يف املدينــة وذلــك برعايــة 
ــيحه  ــم ترش ــام ت ــس الع ــارات، ويف نف ــة اإلم ــرب يف دول ــن الع ــاد املصوري اتح
ــرص  ــة م ــن جمهوري ــرب ع ــن الع ــاد املصوري ــس إدارة اتح ــو مجل ــون عض ليك
العربيــة، يف ذات العــام حصــل عــىل املركــز الثــاÛ والرابــع يف مســابقة الســاقية 
للتصويــر الضــو½ يف مجــال البورتريــه واألبيــض واألســود، يف عــام ٢٠١٢ حصــل 
ــة والعــرشون úــرشوع  ــه الثالث ــون الشــباب يف دورت ــزة أوســكار صال عــىل جائ
ــزة  ــاÛ يف جائ ــز الث ــال الشــوارع»، حصــل عــىل املرك ــوان «أطف فوتوغــراف بعن
صالــون النيــل يف التصويــر التجريبــي وذلــك úــرشوع عنوانــه « الرحلــة»، ٢٠١٣ 
ــو½ يف  ــر الض ــاقية للتصوي ــابقة الس ــع يف مس ــاÛ والراب ــز الث ــىل املرك ــل ع حص
ــة  ــز األول يف ذات املســابقة يف ثيم ــل عــىل املرك ــرة، حص ــة الح ــة اللقط ثيم
البورتريــه، ٢٠١٤ وشــاح االتحــاد الــدويل للتصويــر الفوتوغــرايف الفيــاب وذلــك 
يف مســابقة فوتوكريتــورز، ٢٠١٥ جائــزة أفضــل فيلــم قصــ� مــن رشكــة نيكــون 
يف مســابقة نيكــون ملصــوري الفيديــو، ٢٠١٦  قــدم تجربــة معــرض « املــوت يف 

ــاء. ــار األدب لوحــات » وهــي ســينوغرافيا مســتوحاة مــن أشــعار كب



6

zôc uòdG ¢Vô©e{ 

ــي الفكــرة، أن تكــون  ــا جاءتن ــرآن و مــن هن ــ� و إ�ــا هــو ق ــم، هــو ليــس بشــعر و ال ن يقــول األديــب طــه حســ  عــن القــرآن الكري

املحطــة الفنيــة القادمــة و الكتــاب القــادم الــذي ســأعكف عــىل دراســته هــو القــرآن الكريــم، حيــث يعقــب هــذه القــراءة املتأنيــة تجربــة 

فوتوغرافيــة مســتوحاة مــن بالغــة هــذا الكتــاب املقــدس.

و الحقيقــة أن مــا أســعى إليــه هنــا ليــس تشــخيص القصــص بقــدر تشــخيص األفــكار، فتشــخيص القصــص ال يتعــدى نقــل الكلمــة إىل 

صــورة، أمــا تشــخيص األفــكار فهــو يســتعرض الحكمــة مــن وراء النــص املقــدس. يضــم املعــرض ٣٠ صــورة فوتوغرافيــة.

πª©dG ≥jôa

¿Gógh óæg :QƒµjódG

™jöS ƒHCG É¡e :AÉjRC’G

π«YÉª°SEG Ihôe :ógÉ°ûŸG ≥«°ùæJ h êôfl óYÉ°ùe

π«Ñf Ëôc :É«aGôZƒJƒa
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َونَِيسَ َخلَْقُهَو اْشتََعَل الرَّا/ُس َشيْبًا



8

َذلَِك َما كُْنَت ِمْنُه تَِحيُدفَاÛِّٕ قَِريٌب



9

لِيَْجَمَعنَُّكْم



10

َو نَْحُن ا#قْرَُب ا$لَيِْه ِمْنُكْم



11

 ا#َحطُْت úَِا لـَْم تُِحْط ِبِه



12

اِق اُق بَالسَّ ِت السَّ َو الْتَفَّ كََ� بََدا/نَا ا#وََّل َخلٍْق نُِعيُدُه



13

ُدوِر ا$نَُّه َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ

ا$نََّك َميٌِّت َوا$نَُّهم َميِّتُوَن

و تَْعلَُم َما فـِي نَْفِيس
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   َو َوَجَدَك َضاال3 فََهَدىاقَْد بَلَْغَت ِمْن لَُدنـِّي ُعْذًرا



15

اللَُّه الَِّذي َخلََقُكم ِمْن َضْعٍف

ا$نَّ اْالٕنَساَن ُخلَِق َهلُوًعا ِيف آَذانِِهْم َوقْرًا

َو لَْو ا#لَْقى َمَعاِذيرَُه
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