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حول رؤیة الفنان
 

زینب عبد الحمید الزرقانى

المستقلة الشخصیة  مشارف  على  أقدامھا  تضع  بدأت  قد  الحمید  عبد  زينب  الفنانة  كانت  العشرين  القرن  منتصف  قبل   -
كفنانة تجمع بین التلقائیة ومنظور عین الطائر، وقد كان راغب عیاد ھو بحق أول من وضع التلقائیة كوسیلة للتعبیر على
طريق اإلبداع المصرى غیر أن التلقائیة عند قد ارتبطت بإلقاء حرية التعبیر عن أحوال البشر فى األسواق وفى الحقول فقد
ألقى بفرشاته إلى اإلنسان البسیط مقتربا من التراث الفرعونى والقبطى بألوان تقترب من ألوان األيقونات . - ومن عباءته
أنھا غیر  عیاد  راغب  فن  بھا  تمیز  التى  والبساطة  التلقائیة  إلى  الحمید  عبد  زينب  أعمال  وتشیر  الفنانین  من  كثیر  خرج 

شخصیة مستقلة فتناولت عناصر الطبیعة دون التركیز على اإلنسان أو الحیوان . 
- تنفرد الفنانة زينب عبد الحمید بشخصیتھا الفنیة المتفردة فقد اختلفت تماماً عن كافة رسامى المناظر الطبیعیة فى مصر
متأمل مدقق  محلق  طائر  وكأنھا  أعلى  من  األشیاء  ترى  فھى  الطائر  بمنظور  اختارتھا  التى  الرؤية  زاوية  األول   : لسببین 
والسبب الثانى ھو التناول الموازيیكى الذى تتحول فیه جمیع األشكال المرسومة إلى تفاصیل ھندسیة الطابع مرصوصة
موازيیك لفظ  علیھا  نطلق  يجعلنا  مما  القسمات  واضحة  سوداء  بخطوط  ومحددة  التكوين  جمیلة  بألوان  وملونة  الدقة  بكل 
الرؤية متفردة  التناول  عصرية  النغمات  شرقیة  تركیبة  عندھا  فاللوحة  واللون،  بالضوء  المشع  الملون  الزجاج  من  قطع  وكأنھا 
باإلشراقات ممتلئة  التفاصیل  جمیلة  الحسن  رائعة  لوحات  النیل  وعوامات  ومراكب  ببوالق  الشعبیة  المناطق  من  جعلت 

اللونیة من خالل منظور فريد مما جعل أعمالھا تقترب من الفسیفساء فى العصر اإلسالمى بألوانه وإيحاءاته . 
- ولدت الفنانة زينب عبد الحمید عام 1919 وھو نفس العام الذى ولد فیه الفنان عز الدين حموده الذى تزوجھا عام 1946
وأيضا شاركھا فى سنه المیالد عدد كبیر من مشاھیر الفنانین مثل منیر كنعان ( میشیل داود كنعان ) ولطفى الطنبولى
ومحمد حامد عويس، وفؤاد كامل والفنانة تحیة حلیم ويحیى على أبو حمده وإيزاك فانوس والمعمارى يحیى الزينى ـ وھى

أسماء أيضا جديرة بالتقدير. 
- حصلت الفنانة على دبلوم معلمات الفنون سنة 1945 ثم سافرت مع زوجھا محمد عز الدين حموده فى منحة دراسیة
إلى أسبانیا سنه 1949 وعادا معا بدرجة األستاذية فى الرسم سنة 1952 وعملت بعد عودتھا كمدرسة بمعھد معلمات

الفنون الجمیلة الذى تحول الى كلیة التربیة الفنیة 1976 . 
عشر طوال  واإلسكندرية  بالقاھرة  معارضھا  فى  واشتركت  الحديث  الفن  جماعة  تأسیس  فى  وزوجھا  ھى  ساھمت   -
سنوات.. تمیزت الفنانة باستخدام األلوان المائیة واألقالم الملونة كخیر معین فى رسم المنظر الطبیعى وان كانت تناولت
بعد ذلك عددا ال بأس به من األعمال الزيتیة ذات األحجام الكبیرة مثل لوحة عوامات فى النیل سنة 1992 (  260 ×  110
سم ) والموجودة كجدارية بجريدة األھرام وغیرھا من األعمال ذات األبعاد الصغیرة أو المتوسطة، عرضت الفنانة ألول مرة
فى مصر سنة 1947 بمتحف الفن الحديث بالقاھرة ثم اإلسكندرية عام 1948 وبالقصر الصغیر بباريس سنة 1949 ثم بینالى

فینیسیا ( 25 ) سنة 1950 ومدريد وساوباولو بالبرازيل وبینالى اإلسكندرية . 
- واظبت الفنانة على المشاركة فى المعارض العامة ومثلت مصر فى عدد من المعارض الخارجیة والمعارض الخاصة بالمرأة
المصرية حیث القت أ عمالھا كل النجاح وأصبح لھا جمھورھا الكبیر الذى يقدر فنھا فانتشرت أعمالھا فى مختلف المتاحف
فى مصر وفى الدول األوروبیة وأمريكا وأصبح إسمھا علما على فنھا ذو الخصوصیة اإلبداعیة فھى تشغل سطح اللوحة بكل

االحترام والدقة لكل سنتیمتر . 
- يرتكز فن زينب عبد الحمید على عنصرى التحديد وتقسیم المساحات..فالمساحات الكبیرة تتناقص كلما تعمقنا إلى داخل
المنظر ممثله الترام القريب أكبر حجما من القاطرة التى تتبعه وبالتالى فسطوحه الملونة أكبر وأكثر ظھورا. وترى الفنانة أن
الخطوط ھى أساس التكوين وأنه بعد اكتمال الخطوط تصبح اللوحة جاھزة للمرحلة التالیة وھى التلوين والتلوين ھنا مجال
لوضع اإلحساس بمادة الشىء خشب أم حديد غیر ذلك من خامات مثل القماش والھواء والماء و النبات.. وتقول الفنانة، أن
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إدراك المنظر ككل يحتاج إلى التركیز فى اختیار زاوية الرؤية . 
- سألت الفنانة الكبیرة عما تريد أن توصله لألجیال القادمة قالت: لقد تتلمذ على يدى الكثیر من الفنانات والفنانین كما أنه
أنصح لذلك  فأنا  المتواصل  العمل  يحب  كان  وكالنا  تالمذته  أحد  وأنت  حموده  الدين  عز  الفنان  يد  على  الكثیر  تتلمذ  أيضا 

الشباب بالعمل المتواصل الیومى وبذل الجھد سوف يجعل منھم فنانین كبار مع الموھبة التى ھى األساس . 
- لقد أثرت الفنانة الحیاة التشكیلیة بفنھا العظیم وبأصالتھا وتفردھا وظلت تعمل فى صمت وتفاجئنا بلوحاتھا فى العروض

الفنیة كواحدة من أھم فنانات مصر المحدثین .
الناقد / مكرم حنین
جريدة األھرام

الريف من  والمشاھد  المناظر  وتختار   . لوحاتھا  رسم  فى  الملونة  واالقالم  المائیة  األلوان  استخدام  على  الفنانة  تحرص   -
والمدينة لتكون موضوعا لعملھا. وتتمیز لوحاتھا بالخطوط القوية المتحركة والمملوءة بالحیوية والعنف.

- وھى غالبا تختار زاوية `عین الطائر ` تطل منھا على المشاھد التى ترسمھا، وھذه الزاوية من الرؤية تذكرنا بطريقة الفن
اإلسالمى فى رسم المناظر الطبیعیة والخرائط . انھا تشدنا لتأملھا ومتابعة مواطن الجمال والحیوية فى رسمھا .

السمات ھذه  أھم  أما  الطبیعى.  المنظر  تصوير  فى  الفريدة  بشخصیتھا  الزرقانى  الحمید  عبد  زينب  الكبیرة  الفنانة  تنفرد   -
أيضا اللون  ولكن  درجة.  تسعین  من  تقترب  بزاوية  واألفقیة  الرأسیة  بالخطوط  المرسومة  األشكال  جمیع  مع  التعامل  فھى 
المساحات تمأل  والمتنحیة  الھادئة  األلوان  بینما  المقدمة  فى  الصريحة  القوية  األلوان  فنجد  خاص  نوع  من  لمعاملة  يخضع 
الصغیرة بین الخطوط الرأسیة واألفقیة ھذا التناغم المنظورى الطابع ھو أھم سمات شخصیة الفنانة زينب عبد الحمید التى
مكان من  أى  طائر  عین  من  الطبیعى  المنظر  الى  الفنانة  تنظر  فأحیانا  الطبیعى  المنظر  رؤية  على  جديدة  زوايا  دائما  تختار 
أعلى من مستوى النظر بكثیر وفى أحیان أخرى تنظر الى المنظر الطبیعى من زاوية موازية لسطوح المنازل لتكشف لنا
موجودة الطبیعى  المنظر  تصوير  لفن  األصیلة  القیم  من  كثیراً  ھناك  أن  إال  المعاصرة  الفنیة  وسائلھا  رغم  البعید  األفق  عن 

بالفعل مثل اإلحساس بالفراغات بین االشكال والمسافات والتنوع .
- وفى معرضھا بخان المغربى تعرض الفنانة إبداعاتھا الفنیة على مرور الزمن تناولت فیھا األحیاء الشعبیة واألسواق وكل
القائمة  - والمتداعبة  المتساندة  المتكاثرة  البشر  بیوت  مع  للغاية  حديثة  برؤية  تلتقى  الطبیعى  المنظر  فى  موضوعاتھا 
الحوائط كآبة  تتحول  حیث  وغیرھما  وامبابة  ابوالعال  فى  البسیط  اإلنسان  عالم  مع  إنسانى  فنى  تعاطف  فى  والمتھالكة 
األفقیة الخطوط  وتظل  اللون  وتدرج  األلوان  حرارة  الى  باالضافة  مكعبیة  وتراكیب  ھندسیة  تجريدية  عالقات  الى  والدكاكین 

والرأسیة فى صراعھا مع الوجود التعبیرى للشكل ھى العالقة البارزة فى أعمال ھذه الفنانة الكبیرة .

نغمة مشبعة بالبھجة والطزاجة 
على العربیة  بالزخارف  تذكرنا  مقاطع  فى  للتفاصیل  ترتیبھا  ما،فطريقة  خصوصیة  إلى  الحمید  عبد  زينب  أسلوب  يأخذنا   -

الخزف وأيضا بتذكارات التطريز الفارسى.
- إن ھذه المائیات تولد نغمة مشبعة بالبھجة والطزاجة فالدرجات الالمعة من األلوان مثل األحمر الزاھى أو األصفر اللیمونى
تؤكد وجودھا بما تشعه من ضوء. ولكن طابع زينب عبد الحمید الخاص يوجد أساساً فى المشھد الذى تقدمه لنا من منظور
مشاھد توازنھا بمعینات محددة بقوة تدعمھا  التى  الواسعة  المشاھد الضخمة  اختیاراتھا  على  يغلب  وھنا  محلق،  عصفور 
يتحرك فیھا بشر فى زخم خطوط تتكاثر.. والواقع أن ھذا الملمح األخیر جعل الفنانة تحد مبكراً جداً من رسم الوجوه، وربما

ال يكون ھذا اإلختصار دائما ضرورة يفرضھا التشكیل فى العمل.
- فى مجموعة ` بورتريھات ` المدن، ضمن أعمال أخرى، تلعب زينب بطالقة باالعتناء بالتفاصیل فى إطار ما يملیه الشكل
الكلى للوحة. وھذه البراعة التى تتمیز بھا تساعدھا على تولیف نغمات لونیة متباعدة بإضفاء مسحة مخملیة علیھا، تذكرنا

بماتیس .
فى خاصة  دوفى،  عند  الجمالیات  الذھن  إلى  يعید  الذى  الرسم  سحر  عن  أساساً  لنا  تكشف  الحمید  عبد  زينب  أعمال   -

جانبھا التصويرى، الذى نجده محدودا عند زينب.
- إن ھذه المائیات تتخطى دائماً، بما تصبو إلیه، اإلطار البسیط لتصوير مشھد من سوق أو `بورتريه ` لمدينة. لكن الحدود

الجديدة التى تقترحھا الفنانة ألعمالھا نراھا مدفوعة فى تطورھا باألسالیب التقنیة .
أن نرى ھذه المالمح فى تكرار بعض التقاربات وبعض الخطوط الرئیسیة التى تحیط بھا الفنانة عادة تكويناتھا. يمكننا مثالً 
نرى كذلك ھذه المالمح فى الموازنة الجیدة التى تحدثھا الفنانة بین الھیكل القوى فى اللوحة واألسلوب الذى تطوى به

بنیة الخطوط التى تنسج التفريعات فى كل جزء من اللوحة.
- أخیراً نلحظھا فى ھذا الجھد الواضح للتوفیق بین ما قد ` أنجز فعالً ` وبین الكشف الخاص بكل محاولة جديدة .

- يصبح علینا إذاً أن نعترف بالمھارة التى تقود زينب عبد الحمید فى تجارب كھذه أيضاً، البد أن نعتبر الطريقة التى تنأى بھا
سعادة  ..` لعبتھا   ` فى  زينب  تجدھا  غامرة  سعادة  شئ،  كل  وفوق  ھنا  تبقى  والتكرار.  والتصنع  الرتابة  عن  الفنانة  ھذه 

تكسب تجاربھا األكثر نجاحاً، أصالة خاصة.
بقلم : إيمیه آزار

حالة شرقیة من الصخب التعبیرى
- استطاعت الفنانة برؤيتھا المتمیزة أن تنفرد من بین فنانى مصر جمیعاً، برؤية شرقیة، شديدة االرتباط بإيقاعات الزخارف
ال الذى  المتنافى،  التركیب  روح  استحضرت  ھوامشھا.  وزخرفات  الكتب  ورسوم  واألنسجة  السجاجید  فى  `العربسكیة` 
ينقطع أو ينتھى فى الفنون العربیة اإلسالمیة، من دون أن تتقید بعناصرھا التراثیة المباشرة، وإنما أخذت اإليقاع والحس
فحسب، لتؤلف من خالل رؤية واقعیة معاصرة للشوارع والحوارى واألزقة والمقاھى واألسواق الشعبیة، ال يمكن إزاءھا أن
نتوقف أمام جزء محدد من اللوحة، أو نتبین عنصراً رئیسیاً محورياً للتكوين، وإنما تواجھنا حالة من التعبیر الساخن الصاخب،
والقیمة، األھمیة  متساوية  وسائط  ھنا  فالعناصر  وموائد،  وأشخاص  مقاھى  أو  وأزقة،  لبیوت  تصويراً  تجئ  أن  فیھا  يتساوى 

مھما تعددت أو تباينت، تستخدمھا، أيا كانت، فى تألیف `عوالم` صاخبة اإليقاع، ساخنة التعبیر. 
عاماً، وأربعین  خمسة  عن  يزيد  ما  عبر  امتدت  التى  الطويلة،  الفنیة  تجربتھا  الحمید `عبر  عبد  الفنانة `زينب  أن  والواقع   -
ومفھوم الفنى،  العمل  بناء  بقوانین  العالى  الوعى  بین  فیه  جمعت  التمیز،  شديد  فنیاً  أسلوباً  لنفسھا  تبلور  أن  استطاعت 
الصیاغة التجريدى لألشكال، والروح الشرقیة التراثیة فى تناولھا، وطالقة الفطرة، حین تتاح لألشكال أن تتزاحم وتتكدس أو
تنفرط وتتناثر، كیفما شاء لھا ذلك، وللخطوط أن تتقاطع وتتشابك وتنھمر فى تدفق على السطح، ولأللوان أن تتوزع منتشرة
بتعددھا لتغطى العناصر واألشكال جمیعاً، فطرة متحررة من صرامة القصد وبرودة الضبط الھندسى، وحدة الحساب الرياضى
المحكم، فطرة ھى المعادل للحرية وللصدق معاً، برغم أن األمر لديھا لیس متروكاً للمصادفة، وإنما تخضع األشكال والعناصر
فعل كما  األطفال،  كرسوم  فطرية  تبدو  األشكال  تجعل  أن  قسراً  تحاول  أن  دون  من  والتوازن،  والتناسق  االتساق  لقوانین 
بالعناصر فرح  فى  تقیید،  دون  من  ألدواتھا  الفنانة  تركت  وإنما  لألشكال،  تناوالته  بعض  فى  أو `بیكاسو `  مثال،  `ديبوفیه ` 
حینما تعبیرى،  تدفق  إلى  يتحول  فرح  والنوافذ،  واألبواب  والموائد  والعربات  باألبنیة  الشخوص  فیھا  تتساوى  التى  المتعددة 
حتى االتجاھات  كل  فى  منھا  وتتحرك  السطح،  على  نقطة  من  فیھا  تبدأ  سلفاً،  مجھزة  غیر  صیاغات  فى  العناصر  تنتظم 
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تمأله بالتفاصیل الدقیقة، التى تؤلف فى مجموعھا رؤيتھا الخاصة ذات القانون البنائى الخاص، الذى ال يخضع لقوانین بصرية
األحجام يحكم  الذى  األكاديمى،  البصرى  االيھام  ذلك  لیس  ولكنه  المنظورى،  بالبعد  إيھام  مثالً  تصنع  فھى  علیھا،  متعارف 
والمسافات ودرجات نصاعة اللون أو خبوه، وإنما تبدو اإليھامات بالبعد المنظورى تارة من أعلى، وھو ما يسمى بمنظور عین
الطائر، أو من أسفل وھو ما يسمى بمنظور عین النملة، أو من األمام وھو المنظور التقلیدى الشائع، أو تجمع ما بین الثالثة

معاً، كاسرة بذلك منطقة تسجیل المناظر التقلیدية . 
ومؤثرة السطح،  على  القیمة  فى  متساوية  جمیعاً  األشكال  يجعل  بھا،  خاصاً  منطقاً   ` الحمید  عبد  زينب   ` خلقت  لقد   -
بالقدر نفسه فى البناء العام للوحة، وقد أفاد ذلك من التحرر من سر القوانین البصرية الصارمة فى جعل األشكال جمیعاً،
رأسى خط  فیھا  يستقیم  ال  عنف،  فى  مرتجة  أو  تتحرك،  أن  توشك  مستمر،  زلزال  فوق  مبنیة  كأنھا  شديد،  توتر  حالة  فى 
على األفق، وإنما تتمايل الخطوط فتكاد أن تھتز معاً، وذلك بالطبع ال يجئ عفواً، وإنما يصنعه قصد متقمص لحس أقرب إلى
للوعى الفطرة أو استحضار العفوية إلعالء التعبیر، وھو أمر فى الفن شديد الصعوبة والخطورة معاً، ألنه إن لم يجئ نتاجاً 

وامتالك األدوات، بدا عبثاً وادعاء، وھو ما تجاوزته الفنانة بكثیر .
فاروق بسیونى

- تخرجت فى معھد الفنون الجمیلة عام 1945 ثم فى أكاديمیة سان فرناندو بمدريد أسبانیا- عام1952 وأقامت العديد من
المعارض الفردية فى مصر وأوروبا وأمريكا كما شاركت بنشاط ملموس فى تمثیل الفن المصرى فى معارض وبینالیات دولیة
ھامة وأعمالھا ضمن مقتنیات متحفیة وخاصة فى مصر، أوروبا وأمريكا. وظلت تعرض أعمالھا حتى توفیت فى القاھرة عام

 . 2002
يتمتع أسلوب  وھو  المصريین  الفنانین  من  أقرانھا  بین  المتمیز  أسلوبھا  بلورة  من  الحمید  عبد  زينب  الفنانه  تمكنت   -
باستقاللیة كبیرة عنھم وعن زوجھا الفنان الكبیر عز الدين حمودة، وذلك يدل على قوة وعمق شخصیتھا الثقافیة والفنیة،
ومنھجھا الجمالى ذى النزعة التأملیة الشاعرية فى تغلیف الواقع المكتظ بالعناصر المتباينة بحالة من التوافق اإليقاعى ، إذا
تكاثر على  تعتمد  التى  األرابیسكیة  النقوش  أو  كالسجادة   ، السمات  شرقى  متألف  نظام  إلى  والفوضى  الزحام  تترجم 
المخرجین من  الصنف  ھذا  مثل  ذلك  فى  وھى  الحركى  واإليحاء  التعقید  بالغة  ھارمونیة  بناء  فى  بسیطة  مفردات 
مشاھد إلى  بھم  المحیطة  المرئیات  كل  مع  الممثلین  تحريك  فى  قدرتھم  على  يعتمدون  الذين  العباقرة  السینمائیین 
ملحمیة، ال تعمد على تمثیل األبطال وال على ممیزاتھم الشكلیة التى ألفھا الجمھور، ولكن على طبیعة التركیب والحركة
والشوارع والحوارى  الشعبیة  األسولق  فى  والمارين  بالقاھرة  النیل  كورنیش  على  الجالسین  تصور  فھى  البصرى،  واإليقاع 

المزدحمة بالمركبات، بمثل ما تصور المراكب الشراعیة على صفحة النیل. 
- تفكك العناصر بنوعیاتھا المختلفة وتحلیلھا إلى شظايا أولیة ثم تعاود وصلھا بصورة تقريبیة لیصبح لكل خط ولكل لمسة
ما لونیة أھمیتھا فى البناء الكلى للوحة، فى تجاوب مع توزيعھا المسیطر على المجموعات اللونیة المتداخلة التى غالباً 
والضوء، اللون  من  تأثیرية  حالة  لنا  تتبدى  ألعمالھا،  النظر  حین  ما  حد  الى  أعیننا  أغمضنا  فإن  حولھا،  بیضاء  محیطات  تترك 
ھذه ألعمال  الممیزة  األخرى  الخصوصیة  االتجاه  ھذا  فنانى  عن  شاسعة  بمسافات  تبعد  نراھا  العین  حدقة  تتفتح  وعندما 
الفنانة ھى اختیارھا لزاوية المنظور فى كل عمل، فمنھا ما تصوره من منظور عین الطائر العلوى أو المنظور المستوى أو

االيزومیترى المائل بشدة 
.... كما يلعب الخط دوراً مھیمناً إلى جانب اللون فى تحديد عناصرھا المتشرذمة وتجمیعھا وتوحیدھا.

بقلم : د. مصطفى الرزاز
من كتاب الفن المصرى الحديث

زينب عبد الحمید ومنظور عین الطائر
- الرسامة زينب عبد الحمید نموذج فريد بین الفنانات المصريات لم تسع قط إلى الشھرة التى يقتتل علیھا غیرھا ممن ال
يمتلكن موھبتھا وثقافتھا . وظلت ملتزمة بالعمل الدءوب الصامت لسنوات طوال . لكن يبدو أن زحام أنصاف الموھوبین الذين
استطاعوا فى غیاب حركة نقديه مستنیرة أن ينھبوا من مساحات الضوء ما ھو حق لغیرھم قد أجبرھا - مؤخرا - على أن
تدافع عن موھبتھا فأصدرت كتابا فاخر الطباعه عن دار المستقبل العربى . يضم لوحات تشھد بتمیزھا بین األخريات . وضم
كارلوس و  الديب  كامل  وعلى  آزار  إيمى   : أمثال   ، وأجانب  مصريین  من  المحترمین  والنقاد  الفنانین  لبعض  تعلیقات  الكتاب 

أريان ، وأشرف على إخراج الكتاب الفنان أحمد اللباد . 
- موضوعھا المفضل 

فى ومواقع  بلدان  فى  بريشتھا  أجله  من  وتجولت   . البیئى  المنظر  موضوع  ھو  واحدا  موضوعا  للوحاتھا `جمیعا `  اختارت   -
الشرق والغرب . وتألقت بصورة خاصة ، فى اللوحات التى استلھمتھا من البیئه الشعبیه المصريه وبالتحديد أحیاء منطقه
ما العشوائى  الواقع  زحام  من  تخلق  أن   - المرھفه  وحساسیتھا  بدقتھا   - واستطاعت  والفواكه  الخضار  وأسواق  الحسین 
التندمج وھى   ، المعشق  الزجاج  بمشاھد  يذكر  وما  العربیه  الفسیفسائیة  األسطح  يشبه  وما  الشرقیه  النسجیات  يشبه 
فى وصف المشھد الواقعى اندماج الرسامین المستشرقین . بل تحرص على أن تطل على المشھد الذى تنوى استلھامه

. من علٍ - أو ما يسمى اصطالحیا بمنظور عین الطائر. 
مائیه لوحه  فى   . المتنامیة  وتفاعالتھا  للجزئیات  الھادئ  بالتأمل  يسمح  كما  المرئى  المجال  باتساع  يسمح  منظور  وھو   -
بعنوان (من نافذتى فى مدينة مدريد ) تشعر وكأنھا استضافت كل مشاھد المدينه المعماريه على مسطح اللوحة ، عبر

شرفتھا ذات الموقع الكاشف والممیز . 
فى سكن  ما  وتبثه  صیاغته  تعید  ھى  بل  الواقع  نقل `  على `  تحرص  ال  ألنھا  الطائر  بمنظور  حرفیا  التزاما  التلتزم  وھى   -
نفسھا من آثار عشق للموروث الفنى االسالمى ، والشرقى عموما . وھى ال تحتفظ من المشھد البیئى اال بصفه واحدة

ھى صفه الزحام ، لكن شتان بین زحام الواقع وصخبه المنفر وزحام فسیفسائھا المشرقه. 
- مالمح خاصة 

قد الحديث  الفن  وألن   . بھا  تأثر  التى  الجمالیه  مثیراته  على  يدل  ما  بقدر  شخصیته  على  يدل  ما  فنان  كل  أسلوب  فى   -
أعطى شرعیة للزھد فى نقل الواقع لھذا ترجح - فى كثیر من األحوال- الصفات النفسیة للفنان التى تتجلى فى شكل
الخطوط واأللوان و الدرجات الضوئیة والظلیة وما ينتج عنھا من نسیج جمالى معبر . نالحظ غلبة المنحنیات الخطیة - الرخوة
و العصبیه - عند أغلب رساماتنا بینما تفردت زينب عبد الحمید بخطوطھا المستقیمة النشطة التى تظنھا ، للوھلة األولى ،
قد رسمت بالمسطرة وما أن تتفرسھا حتى تكتشف عفويتھا وتلقائیتھا وبراعة صاحبتھا فى آن واحد . وھى تشكل تلك
مثیرھا إلى  تشیر  ومحكمة  موجزة  لمسات  بتلقف  تسمح  بینیة  بفراغات  يبخل  ل   ، دقیقا  نسیجا  الخطیة  االستقامات 
الجمالى الواقعى ،( كما فى اللوحة التى سبق ذكرھا) فبلمسات قصار أوحت بھیئة جبل يطل على المدينة من بعد دون
أن تفرط فى الوحدة الجمالیة المجردة للنسیج اللونى . إن ألوانھا تتسم بالوسطیة التى تلطف من صراخ االألوان وصراحتھا
،. لھذا تشرق أسطح لوحاتھا بالنشاط واللطافة والمسرة المھذبة ودفء العجاالت وحیويتھا . وقد نجحت -كما سبق اإلشارة
الذاتیة سیرتھا  يعرف  ال  لمن  حتى  تبدو  لوحاتھا  .إن  ورائع  رائق  لونى  بنسیج  تألقت  لوحات  فى  الواقع  دمامة  تنقیة  فى   -

منحازة إلى میراث الشرق المسلم قدر انحیازھا إلى البیئة المصرية .
بقلم : محمود بقشیش
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