


ال�شي�شينى نعيمة 



She closes the freedom gates to open its breathers inside the Alexandrian col-
ors with their permanent sun as her active paintbrush creates ways of harmonic 
dialogues and wide world .The Artist, Naima AL Shishini who is cute and active. 
Throughout 40 years along with her academic work, she always sticks to creation 
which was very remarkable.

Artist Mohsen Shaalan, Head of Fine Arts Sector, decided to celebrate her with 
a retrospective exhibition.  I am so glad with the selection of Isis Hall to host this 
distinguished celebration.

Dr. Marwa Ezzat
Director of Isis Gallery



تغلق اأبواب احلرية لتفتح لها اأبواًبا داخل اأعماق االألوان ال�شكندرية ب�شمو�شها التي التغيب فت�شتجيب فر�شاتها متاأججة الطاقات 

حمدثة �شبل من احلوارات املتناغمة والعوامل امل�شتفي�شة الفنانة نعيمة ال�شي�شيني ال�شجية، الرقيقة، الدوؤوبة، اأثرت االإبداع اأكرث 

الت�شكيلية كي  الفنون  الفنان حم�شن �شعالن رئي�س قطاع  .. فكافاأنا  واأثرتنابعذوبتها  االأكادميي،  اأربعني عاًما بجانب عملها  من 

نحتفل معها مبعر�شها اال�شتعادي .. فلي �شعادة غامرة باأن حتظى قاعة اإيزي�س بهذا االحتفال املميز جًدا.

د. مروة عزت

مديرة قاعة اإيزي�س



40 �شنة .. فن

الفن واحلياة  عناق 



نعيمة ال�شي�شينى

الت�شوير،  ق�شم  باالإ�شكندرية  اجلميلة  الفنون  بكلية  اأ�شتاذة 

رئي�س جمل�س اإدارة جماعة الفنانني و الكتاب )االأتيليه �شابًقا(، 

وكيل نقابة الفنانني الت�شكيليني فرع االإ�شكندرية )�شابًقا(، ع�شو 

املتو�شط  البحر  لدول  االإ�شكندرية  ببيناىل  التنظيمية  اللجنة 

اجلماعة  ع�شو  للف�شيف�شاء،  الدولية  اجلمعية  ع�شو  �شابًقا، 

الدولية للفن االإ�شالمى، ع�شو اجلمعية الدولية للنقاد الت�شكيليني 

)اأيكا(.

)باري�س-  املعا�شر  امل�شرى  الفن  معر�س  دولية:  معار�ض   

 - االأردن   - تو�شكانا   - بر�شلونة   - اأملانيا    - يوغو�شالفيا 

دو�شلدورف- فينا - الهند - برات�شالفيا - اأزبك�شتان - اأ�شبانيا(، 

بيناىل االإ�شكندرية احلادى ع�شر و الثالث ع�شر،  بيناىل �شاوبولو 

روما،  اأكادميية  االإ�شكندرية  مدر�شة  الربازيل،   - ع�شر  الثامن 

املراأة امل�شرية املبدعة باأكادميية الفنون اجلميلة بروما، الواليات 

املراأة  فن  التغيري(،  )دفعة  الفن  فى  العربية  املراأة   - املتحدة 

املعا�شرة - متحف مدينة جيور باملجر.

اأتيليه   - )مدريد(  الدويل  النادي  خا�شة:  معار�ض 

االإ�شكندرية- تاك�شيم )ا�شطنبول( - اإخناتون )1( )القاهرة(- 

ال�شالم  قاعة   - )االإ�شكندرية(  تناجرا   - )الكويت(  بو�شهرى 

قاعة  )دول�شدورف(-  املو�شيقى  اأكادميية   - )القاهرة( 

 - اأملانيا(  )برمين  البلدية  قاعة  )اأملانيا(-  �شومان  روبرت 

املركز  االإ�شالمي )برتغال( -  املركز  الفنون )روما(-  اأكادميية 

الفرن�شي)االإ�شكندرية( - املركز امل�شري )فيينا(.

امل�شرى  الفن  متحف  الثقافة-  وزارة  ر�شمية:  مقتنيات 

اجلميلة  الفنون  متحف  االإ�شكندرية(-  و  )القاهرة  احلديث 

متحف  تيتوجراد-  متحف  االأردن-  متحف  )االإ�شكندرية(- 

قاعة  و  االأوبرا  قاعة   - )املجر(  جيور  متحف   - دو�شلدورف 

اأو�شلو  املوؤمترات )القاهرة( - القن�شلية امل�شرية )ا�شطنبول و 

و فيينا و بون(.

احلادي  االإ�شكندرية  بيناىل  جائزة  املطبوعات:  و  اجلوائز 

اجلداري-�شهادات  للت�شوير  انطالية  مهرجان  جائزة   - ع�شر 

جامعة  من  علمي  كتقدير  �شهادةوميدالية   - عديدة  تقديرية 

لل�شخ�شيات  اليابانية  الهيئة  من  دعوة  و  �شهادة   - االإ�شكندرية 

من  فار�س  بدرجة  الفنون-و�شام  و  الثقافة  و  العلم  فى  البارزة 

فرن�شا - تكرمي من املراكز الثقافية االأجنبية فى االإ�شكندرية - 

تكرمي جماعة الفنانني و الكتاب باالإ�شكندرية.

لل�شخ�شيات  القومية  املو�شوعة  فى  ا�شمها  ورد  اإ�شدارات: 

امل�شرية )الطبعةالثانية(-لهااأبحاث من�شورة عن الفن االإ�شالمي 

و اإ�شدارات املوؤمتر الدويل للفن االإ�شالمي و جملد عامل الفكر - 

اأ�شرفت  كما  الفنية  و  العلمية  املوؤمترات  من  العديد  فى  �شاركت 

على العديد من ر�شائل املاجي�شتري و الدكتوراة.





طبيعة متحركة

1979-1969



فهم  االإ�شكندرية  فنانى  اأعمال  فى  اأالحظها  مالحظة  ثمة 

�شمات  جتمعهم  الفنية  واجتاهاتهم   ، م�شتوياتهم  اختالف  مع 

بها  اليقينية  االحاطة  اأدعى  ال   ، القاهرة  فنانى  عن  متيزهم 

ولكننى ا�شت�شعرها فى لوحاتهم جميعا . 

الرزينة  الغنائية  ونوع من  اأحياًنا،  املتق�شفة  ال�شوفية  نوع من 

 ، حمورية  ذات  عن  تعرب  ذاك  اأو  هذا  فى  وهى   ، اأخرى  اأحياًنا 

م�شغولة بنف�شها .

وتقدم لنا الفنانة ال�شكندرية » نعيمة ال�شي�شينى » فى معر�شها 

االأخري مبجمع الفنون حلقة من حلقات عاملها الذاتى .

تت�شلل  حيث   ، اللوحة  مع  التالقى  حلظة  فى  يولد  عامل 

املت�شوف  م�شبحة  من  وبدال   ، العقل حلظة  ويرتاح   ، التذكارات 

تكون الفر�شاه و االألوان ، تبتهل بها .. ثم تكون حلظة االإ�شراق ، 

فاإذا باللوحة قد اكتملت .

امللونة حيث  ال�شفافة  الغالالت  لوحات  الفنانة من  بعد خروج 

ا�شطنبول عام 76 لدرا�شة  اإىل  ، ذهبت  االمتالء باجلو املخملى 

تاريخ الفن االإ�شالمى ، وروؤية مظاهره فى احلياة اليومية ، التقت 

الكائن  حول  يدور  بحثها  مو�شوع  وكان   ، املت�شوفة  بجماعات 

اأثرها  البعثة  لهذه  وكان   ، االإ�شالمى  الت�شوير  فى  ودوره  احلى 

فى انتاجها بعد ذلك ، فقد مزقت الغالالت ال�شفافة ، وا�شتدعت 

ايحاءات اخلطوط والكلمات والزخارف الإ�سالمية ، تن�سجها فى 

منظر طبيعى ، ي�شهد باأن الكل فى واحد .

 ، يداعبك   ، يقظة  حلم   « ال�شي�شينى  نعيمة   « عند  اللوحة 

ويدعوك جلو �شالمى بعيدا عن �شدامات احلياة الواقعية .

واخلطوط  امل�ساحات  اإىل  الجتاه  الفنانة  تكوينات  على  يغلب 

 ، اخلا�سية  هذه  فى  املعر�ض  لوحات  كل  تتماثل  وتكاد   ، الأفقية 

فتكاد جميًعا اأن حتتوى على ثالث م�شاحات اأفقية اأ�شا�شية حيث 

لوحات   ، للوحة  املحورى  االرتكاز  دور  الو�شطى  امل�شاحة  تاأخذ 

املعروفة  فيها كل الجتاهات اخلطية  ا�ستعر�ست  التى  قليلة هى 

تفتعل  ال  ،وهى  من�شجم  ا�شرت�شال  فى  متتد  عموًما  وم�شاحاتها 

التعقيد ، ت�شرع فى ام�شاك الفر�شاة .. ثم ليكن مايكون بعد ذلك.

حممود بق�شي�ض     

        جملة الهالل – اأبريل 1976

عناوين  ثالثة  اإىل  املعرو�شة  اأعمالها  ال�شي�شينى  نعيمة  تق�شم 

متتزج  فل�شفية  روؤية  يعك�س  واحد  كبري  عنوان  الواقع  فى  هى 

بوجدانها وتطلعها كاأنثى اإىل الطبيعة و اإىل كل جوانب احلياة .. 

تطلق على اأعمالها املعرو�شة : بحث فى طبيعة متحركة .. حماولة 

الخرتاق االأ�شياء .. حركة جمردة ..

والواقع اأن اأعمال الفنانة التى ميكن اأن نطلق عليها » التجريد 

حماولة  فى  رقيق  بح�س  تختلط  ثقافية  روؤية  تعك�س   « املو�شوعى 

م�شاعر خمتزنة   .. �شدق  فى  الذات  باأعماق  يعتمل  عما  للتعبري 

تن�شاب ..�شراع االأ�شداد ..اللون يت�شارع ..لونان كاأنهما فى حلبة 

.. موجة ت�شد موجة .. اأو حتتويها ..

االإن�شان ال تراه فى لوحاتها لكنك حت�س اأثاره ..ورمبا ت�شت�شعر 

حترك  ع�شر  اإىل  ينتقل  الزمن  ترى  لوحة  فى  رمبا   .. اأنفا�شه 

القارات وانتقالها قبل اأن ت�شتقر .. كل �شىء من�شاب .. �شباب .. 

هادر فى هدوء .. امل�شاعر تطل فى حذر ، ورمبا فى وجل .. ولكن 

ب�شدق، على كل حال فنانة جنحت – با�شت�شفاف نف�شها – فى 

اأن ت�شع توقيعها الأول مرة فى كرا�شة حركتنا الت�شكيلية ..

       كمال اجلويلى 

                    امل�شاء – مايو 1973

نعيمة  جاءت  ولقد   .. مقيد  مارد  منا  اإن�شان  كل  داخل   ...

ال�شي�شينى بت�شجيالت لزجمرة هذا املارد ... �شكلية بال كلمات 

هذا  ترتجم  اأن  الفنانة  ا�شتطاعت  لقد   ... م�شامينها  حتدد 

لتف�شريها  حماولة  دون   ... ال�شكل  لغة  اإىل  الوجدانى  ال�شراخ 

وتركت   ... مدلولها  جوهر  عن  تبعدها  التى  االأدبية  بالو�شفات 

و�شخب  ال�شكل  لنداءات  ي�شتجيب  ال  اأو  ي�شتجيب  اأن  للمتلقى 

اللجوء  الفنانة  تفادت  ...ولقد  التكوين  وديناميكية   ... احلركة 

جاءت  ولذلك   – املاألوفة  الت�شخي�شية  املالمح  ت�شخري  اإىل 

تلميحات مطلقة ... وكانت �شادقة فى نقل ال�شراع االأبدى لنوازع 

االأحمر  بني  املتقابلني  بلونيهما  والتفاوؤل  الت�شاوؤم  بني   ... النف�س 

واالأخ�شر....

... هذه املعارك التى ت�شمع هديرها بعينك ال باأذنيك ...

ح�شني بيكار     

الناقد الفنى بجريدة االأخبار – 1973   



مدريد  فى  لل�شحافة  الدويل  النادي  فى  املعرو�شة  اللوحات 

للفنانة امل�شرية نعيمة ال�شي�شينى لها اأعمال فنية فريدة وحديثة 

التي  واخليال  الإح�سا�ض  امل�ساهد  على  ت�سفي  وهي  تناولها  فى 

تتميز به املراأة ...

لوي�ض خاكون     

ACPI حمرر فى جريدة            

      مدريد 1973

مما يدعو اإىل االطمئنان ... معرفة اأن هناك اأ�شخا�س قادرين 

القلق يرتجم  النف�س حيث  اأعماق  اإىل  على م�شاحبتنا فى رحلة 

اإىل لغة ال�شكل واللون مبتابعة اأعمال نعيمة ال�شي�شينى تقودنا بكل 

تاأكيد فى اآخر املطاف اإىل اكت�شاف فنانة �شادقة ...

اأ.ال�شوتوكى     

           ناقد من مراك�س - 1973















It makes me feel satisfied to know 
people who are capable to accom-
pany us to a journey which discovers 
the inner soul where the anxiety is in-
terpreted to the language of form and 
color. By examining the artworks of 
Naima El Shishiny, we are witnessing 
a true artist. 

       Al Sotoky

    Critic form Marrakech - 1973

The paintings belong to the Egyptian 
artist Naima  El Shishiny exhibited at 
the international press club in Madrid 
are unique and modern.Moreover,it 
inspires the spectators with sense 
and imagination,the concepts which 
the artist is expert in elaborating them.

     Lois Khakon

   Editor at ACPI Newspaper

      Madrid 1973

ject the formality’s calls and the for-
mation’s dynamics. She was honest 
in conveying the soul’s inner con-
flict…. The conflict between optimism 
and pessimism with their opposite 
colors; red and green…. You hear it 
by eyes not your ears

  Hussein Bikar

Art Critic at Al Akhbar Newspaper - 1973



The Alexandrian artists, with vari-
ous categories and different trends, 
are common in some characteristics 
distinguish them away from the Cai-
ro artists. This is a remarkable com-
mentary on their paintings. It is kind 
of Mysticism sometimes and a wise 
singing in other places, both are be-
longs to subjectivity.

The Alexandrian artist Naima El 
Shishiny introduces an image form 
her own world of subjectivity at her ex-
hibition. A world emerged at the meet-
ing point with the painting, where the 
souvenirs sneak, the mind takes his 
breath for a moment then the brush 
and colors are the heroes who finish 
the painting. 

The artist has joined a scholarship 
to Istanbul to study the History of Is-
lamic art in 1976, she experienced a 
new daily life she met with mystical 
people. The project of his research 
was about the human being and its 
role at the Islamic photography. The 
influence of the scholarship is clear in 
all her works.

The painting of Naima is a conscious 
dreaming invites you to a peaceful 
world away from the real harsh life. 
The formalism of the artist is usually 
the horizontal lines and surfaces. This 
is noticeable feature found in all her 
works. She simply holds the brush 
and then anything is likely to happen.

  Mahmoud Bakshish
         Art Critic El Helal – 1976

Alexandrian Artist translated in her 
paintings the influence of time wheth-
er it is on heritage or on the nature 
and environment of the city which em-
braced her experience.

We find that Naima had two lines: 
one that reflects the influence of the 
Alexandrian ambiance, the sea, the 
rocks, the corals, the algues and the 
color, the pure blue and turquoise.

  The other lines reflect her studies 
for Islamic Arts and the art of middle 
Ages specially the old manuscripts.

  We find that the paintings of Naima 
El Shishiny are a perfect mixture of Is-
lamic mystic sensation and the Alex-
andrian nature which gives her expe-
rience a truthful personal expression 
of art which differ from any other artist 
dealing with heritage.

      Kamal El Goueli

      Al Messah - 1973

Inside every one of us there is a 
jailed giant… Naima El Shishiny in-
troduces to us the sound recordings 
of the roar of this giant… A formality 
without words to determine its con-
tents… The artist has managed to in-
terpret this sentimental screams into 
language of formalism without ex-
plaining it with the literature descrip-
tions which is useless at this context. 
She provides the audience with the 
options of either to respond or to re-



Moving Nature

1969-1979







رحلة ال�شكل مع ثقافة ال�رشق

1989-1980



على  والنتاجات  االأ�شكال  املتعدد  امل�شرى  للرتاث  كان  وقد 

فى  هام  دور   ، املتعاقبة  احل�شارات  خمتلف  وفى   ، الع�شور  مر 

بلورة لغة الت�شوير احلديثة فى م�شر ، اأمدها بكثري من مقوماته 

الع�شر  معطيات  مع  متعار�س  غري  قوميًّا  ح�ًشا  عليها  واأ�شفى 

احل�شارية واإمنا متوافق معها .

االأ�شا�شية  اجلمالية  بالقوانني  امل�شريون  الفنانون  وعى  وقد 

زوايا  وا�شتوعبوا   ، القدمي  الفني  تراثهم  وميزت  اأر�شت  التى 

االإبداع فيها ، كما زاد وعيهم بلغة الفن ودوره واأثره ومقوماته .

واملتاأنية  الواعية  جتربتها  لها   « ال�شي�شينى  نعيمة   « والفنانة 

واالإبداعية  الفكرية  وم�شامينه  الرتاث  جماليات  ا�شتيعاب  فى 

.. ا�شتوعبت اأ�شلوب الروؤية وطريقة االأداء وال�شياغة فى الفنون 

 ، احلديثة  الفنية  التيارات  خمتلف  بعناية  وتابعت  االإ�شالمية 

جديدة  روؤية  عن  البحث  اأ�شلت  عندما  احلقيقى  اجنازها  وكان 

�شاعدتها على بلورة مالمح �شخ�شية متميزة متفردة �شواء كان 

فيها  ا�شتثمرت  التى  االأعمال  تلك  فى  اأو  التجريدية  اأعمالها  فى 

الفنانة عنا�سر اخلط العربى وما اأ�سفته من حيوية وطراوة على 

ال�شطح امللون . 

اأ.د. م�شطفى عبد املعطى    

                كتالوج قاعة ال�شالم – اإبريل 1986

فنانة �شكندرية ترجمت باأ�شالة فى لوحاتها تاأثري الزمن من 

خالل الرتاث ومن خالل تاأثريه على بيئتها ال�شكندرية .

اأن للفنانة رافدين: رافد يو�شح البيئة ال�شكندرية التى  فنجد 

يعي�س فيها فنجد اأنها تتاأثر بالبحر والنباتات البحرية واملرجانيات 

ا اإىل  واللون االأزرق والزمردى والذى ياأخذنا فى نف�س الوقت اأي�شً

ع�شر الفراعنة والرافد الثانى وخلفيتها فى ذلك درا�شتها للفن 

االإ�شالمى وخا�شة املخطوطات االإ�شالمية القدمية.

االإ�شالمى  احل�س  بني  متقنة  خلطة  ال�شي�شينى  نعيمة  فاأعمال 

به  تنفرد  ا  خا�شً �شيًئا  يعترب  وذلك  ال�شكندرية  والبيئة  ال�شوفى 

الفنانة وهى اأنها لي�شت فنانة تراثية فقط وهذا هو �شبب اأ�شالتها 

الفنية فاأعمالها منوذج ممتاز ا�شتخدم الرتاث فى تقدمي �شورة 

الفنانة نعيمة ال�شي�شينى فنانة متميزة فى معر�شها االأخري .. 

جتريدية الطابع . تاأخذ من حركة اخلط ال�سغري حمرًكا حلركة 

كبرية م�شتمرة على م�شطح اللوحة . وهو �شكل يزداد جمااًل كلما 

انت�شر على امل�شطح ، ويقل كلما انح�شر» التكوين االأ�شا�شي» فى 

اأ�شكااًل �شبه هند�شية .. كثري من لوحاتها  و�شط امل�شطح ، واأخذ 

روح  ذات  عام  ب�شكل  وهى   .. ال�شجاد  فى  فريدة  جتارب  ت�شلح 

الزخرفية  اأجزائها  فى  وبخا�شة   ، اإ�شالمية  تراثية  ومالمح 

كلما  وجمااًل  اإحكاًما  اأكرث  ت�شبح  األوانها  اأن  الحظت   .. واألوانها 

دكنت .

اأعجبتني كثرًيا كلمة كتبها لها الفنان الت�شكيلي العراقي نوري 

الراوي عن لوحاتها:

» من ب�شاتني ابن الرومي وحدائق املتيمني من ال�شعراء ، اتن�شم 

عطر ال�شرق ، وانتهي فى البعد االأخري ، نقطة �شوء حتت الباء ما 

بني ب�شاتني بغداد وهذه الواحة ال�شرقية  الرائعة من �شعر احلب 

بعًدا �شوفًيا يداين ما بني احلرف ورقة الفوؤاد ، ما بني الذكرى 

ووم�شات الروح . »

           �شمري غريب 

    الكواكب – مايو 1986

لقد امتلكت جتربة االإبداع عند الفنانة نعيمة ال�شي�شيني خًطا 

تبًعا  والتطور  النمو  فى  اال�شتمرار  على  يعتمد  مت�شاًل  واحًدا 

نحو  االأخرى  تلو  الواحدة  ت�شل�شلها  فى  التنظيم  كاملة  ملراحل 

االرتقاء بنمو ال�شخ�شية وبتلقائية وحرية فى التعبري االأمر الذى 

القومي  بالروح واحل�س  الع�شرين ومفعمة  للقرن  تنتمي  معا�شرة 

امل�شري . 

د. نعيم عطيه     

ناقد فني- 1986    



لتغذية  التقنية  املجاالت  فى  التجريب  طريق  اتخاذ  اإىل  دفعها 

ودفع جتربتها بدم جديد ..

املتنوعة  املادة  وتاأثرها مبعطيات  الزائد  كان الهتمامها  ولقد 

فنون  وخا�شة  االإ�شالمي  العربي  الثقايف  اال�شتلهام  ودوائر 

املخطوطات واإطالعها على العديد من كنوز هذا الفن العريق فى 

التزاوج  اإيجاد نوع من  اأثر كبري فى  للماج�شتري  مرحلة درا�شتها 

جتربتها  تطور  مراحل  وبني  التجريدي  التعبريي  خطها  بني 

ن�شت�شعر  الذى  الت�شويري  االإيقاع  من  نوع  اإحداث  من  املعا�شرة 

فيه رائحة التاريخ من خالل ن�شيج ت�شويري �شرقي تت�شابك فيه 

ظالل املفردات اخلطية مع التناغم اللوين يف حركة دائمة تعطي 

الذى  الع�سوي  والتوليف  الرتباط  توؤكد  التي  احليوية  من  نوًعا 

اأ�شول الرتكيب عندها وتقيم فى نف�س الوقت  اأ�شا�شه  تن�شاأ على 

من جتربتها وجتعله عن�شًرا منفرًدا قائًما بذاته . 

د. عادل امل�شرى     

     الكويت – 1986

 ، متميزة  �شخ�شية  ميلك  الفنانة  تعر�شه  الذى  الفن  اإن 

الفنانني  من  عدد  يفعل  كما   ، الرتاث  ي�شتلهم  اأنه  من  وبالرغم 

العرب ، وخا�شة االأكادمييني منهم – اإال اأنه اختار اأ�شلوًبا يختلف 

عن االأ�شاليب االأخرى ، التى اختارت املنمنمات كوحدات فنية ، اأو 

اختارت احلروف لهذه الوحدات ، اإذا يبدو اأن اختيار الفنانة جاء 

اأ�شد عمًقا ، واأكرث عمًقا فى فهم الرتاث والتعامل معه ، خا�شة 

فى ظواهره الفنية . 

جريدة الوطن     

       مار�س 1985

ي�شرب املوج �شخور ال�شاطىء فى عنف لينح�شر عنه فى هدوء 

لتطلع  الباهر  ال�شياء  االأفق وميوت  وراء خط  ال�شم�س  ت�شقط   ..

وت�سرق من جديد .. مد وجزر .. ليل ونهار . نور وظالم . �سهيق 

وزفري .. حياة وموت .

فوق  يعلو  واإيقاع  والزمان  املكان  فى  وترتدد  تتابع  وحدات   ...

الكون  يحكم  عام  وقانون  واخلا�ض  واملحدود  واجلزئي  العار�ض 

اإيقاع ترديدي م�شرت�شل ال نهائي تتميز به الزخارف االإ�شالمية ، 

يقوم على تكرار وحدات هند�شية ونباتية وعلى فهم وتاأمل للقوانني 

الب�شرية والريا�شية ، ن�شتمع اإليه فى النحت الغائر يتناوب فيه 

الربوز والعمق ، وفى النحت املخرم ترتاوح فيه االأ�شواء والظالل، 

وفى املن�سوجات ، واملطبوعات واأعمال النحا�ض واخل�سب .

فى معر�س الفنانة نعيمة ال�شي�شينى مبجمع الفنون بالزمالك 

جمموعة من لوحات الت�شوير تاأخذنا للحظات من حا�شر متعب 

متغ�سن الوجه اإىل عطر الأيام اخلواىل.

النف�س  فى  تبعث  اأنغام  مع  االأنفا�س  املتقطع  النغم  يتداخل 

ترثثر  وال  تزعق  ال  ..االألوان  والتطهر  االعرتاف  فى  الرغبة 

املتعددة  امل�شاحة  داخل  ومن   .. وتوحى  وت�شى  وت�شري  تومىء   ...

و�شوتها  �شفافيتها  فى  االألوان  لنا  تظهر  الواحد  للون  الدرجات 

اخلفي�ض الهادىء والعذب .

امل�شرب  احلجرالرملى  ت�شتخدم  االإ�شالمية  العمارة  وكما 

االأبي�س  جند   ، البناء  فى  البيا�س  نا�شع  الرخام  مع  احلمر 

واالأحمر وتنويعات عليهما هو اللحن الغالب على معظم اللوحات .

وخطوط  والنباتية  الهند�سية  الأ�سكال  هى  لي�ست  ...اأ�سكال 

الكتابة العربية ، هذه التى نطالعها على م�شطح اللوحة ، واإمنا هى 

اال�شتلهام واال�شتجالء واله�شم تقيم الرتاث اجلمالية وزخارف 

النغم االإ�شالمى .

لون ومذاق واأ�شوات ونغم وعطور و�شور لقيم ... الك�شوة ملقام 

ومنقو�شاتها  وزخارفها   ، الزاهية  باألوانها  اهلل  اأولياء  من  ال�شيخ 

ومنمنماتها ... رائحة لبخور ... اأ�شوات الدعاء ... الزجاج امللون 

كليلة  كتاب  ت�ساوير   ... والنحا�ض  اخل�سب  وزخارف  املنرب   ...

الكوفى  باخلط  منقو�سة  قراآنية  اآيات   ... املوؤذن  اآذان   ... ودمنة 

املزهر .. امل�شربية .. االأرابي�شك .. املوح�شات .. احل�شرة الذكية.

اأحمد هريدى     

     االإذاعة والتليفزيون – مار�س 1983



جتربة  جتذبنا   ، واملعا�شرة  االأ�شالة  ومفهوم   ، الرتاث  وعن 

نعيمة ال�شي�شينى االأخرية ، حيث ا�شتطاعت اأن  حتقق لنف�شها قدًرا 

من اال�شتيعاب ملعطيات الفن العربى بزخارفه املتعددة وحروف 

الكتابة فيه اجلمالية الغنية باحلركة االيحائية ، ثم راحت متزج 

املحمل  التلقائي  التجريد  مع  رحلتها  بنتاجات  اال�شتيعاب  ذلك 

بقدر من التعبري ، الذى عف التبقيعية اأو » التا�شيزم » لتقدم لنا 

جتربة جديدة ، يتوافق فيها التجريد مع التعبري ، ويغلفها قالب 

من احل�س الرتاثي،يبدو كاملذاق ولي�س النقل عنه .

الأن اال�شتيعاب هنا مل يكن بغر�س اإزالة االأتربة وتلميع املوجود 

االخالل  دون  غنية  بروافد  التجربة  تزويد  بهدف  واإمنا  اأ�شاًل، 

بالروؤية اخلا�سة املتنامية معها.

         فاروق ب�شيونى 

جملة الثقافة – 1981    
























