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أ.د/ خــــالـــــــد ســــــرور 

  رئيس قطاع الفنون التشكيلية          

نرتحــل  مــع أعــال الفنانــة القديــرة زينــب عبــد العزيــز إىل عــامل مفعــم بالجــال ميتلــك ســحر الجغرافيــا والرومانســية حيــث 

الكتــل واألســطح املفعمــة بتاهياتهــا اللونيــة املبهجــة .. إطالــة مميــزة للفنانــة مــن خــال قاعــة البــاب تتعــدى مجــرد مشــاهدة 

إىل أبعــد مــن الخيــال الــذي تستشــعر بــه عــر ثــراء التشــكيات ورقتهــا وكأنهــا كرنفــاًل للطبيعــة الخابــة وقــد ُشــحنت بتفاصيــل 

تكشــف رهافــة الحــس وعبقريــة املوهبــة .
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ــون  ــخ الفن ــي  و تاري ــتاذة األدب الفرن ــز أس ــد العزي ــب عب ــورة زين ــى دفعــت دكت ــّز و جــّل  هــى الت ــه ع ــن الل ــك أم منحــة م ــة تل       ُصدف

بالجامعــات املرصيــة إىل تكريــس حياتهــا و جهودهــا عــى مــدى عمرهــا  لخدمــة قضيــة شــائكة بالغــة التعقيــد تــدرأ بهــا عــن عقيــدة اإلســام مــا 

ــا و  ــا باللغــة العربيــة و الفرنســية، و ذرعــت محافــل املعرفــة رشقً ــا علميً يلّفقــه لــه خصومــه ىف الخــارج، فأصــدرت مــا يربــو عــى عرشيــن كتابً

غربـًـا تــذود عــن العقيــدة بحــاس عرّضهــا لهجــوم مكثـّـف ،ثــم كرّســت ســنوات عديــدة لترتجــم معــاين القــرآن الكريــم لتنقيــة الرتجــات الفرنســية 

التــي صــدرت عــى مــّر الزمــان مــن الشــوائب، يف أســلوب رصــني أّخــاذ ضّمنــت هوامشــه املآخــذ التــي انحــرف فيهــا كبــار املســترشقني عــن جلــدة 

الصــواب، إمــا بقصــٍد أو بســوء نيــة أو عجــٍز عــن إدراك معانيــه الدفينــة.

      وحســُب كل عــامل أن يكــون مثــل هــذا العطــاء مــن نصيبــه، ولكــن هــذه الســيدة مل تقنــع بهــذا املجــد التليــد وحــده، فــإذا هــى تضيــف إىل 

جهودهــا العلميــة وجهادهــا الشــاق عشــق الفــن التصويــري حتــى غــدت مــن نجومــه الامعــات املبدعــات، تنــأى بنفســها عــن لعبــة التجريــد. 

       

ــه مامحــه  ــن خال ــازا لإلنســان وحــده ، يســتعرض م ــو« امتي ــى الشــهري » كاناليت ــان البندق ــه الفن ــا حقق ــام م ــه« أم ــن » البورتري ــد ف      مل يع

الشــخصية و مظهــره الجتاعــى بعــد أن جعــل مناظــره الطبيعيــة » بورتريهــات« بالغــة اإلتقــان و الروعــة تغّنــى مــن خالهــا مبفاتــن عشــيقته 

»البندقيــة«  )فينيســيا (  التــى اســتحوذت عــى روحــه و كيانــه، فانــرى يُســّجل باللــون روائــع جــال مدينتــه املحبوبــة مخلـّـًدا عــى الدهــر قنواتهــا 

وجندولهــا وســفنها وقناطرهــا وقصورهــا الباروكيــة الشــامخة وأحافــل ســكانها الصاخبــة، وإذا هــو يبتكــر »بورتريــه املــكان« بديــا عــن »البورتريــه 

الشــخيص« التقليــدي. وهــا هــي ذي الفنانــة املبدعــة زينــب عبدالعزيــز تــديل بدلوهــا الفنــي يف مجــال البورتريــه املــكاين كمصــّورة نســيج وحدهــا 

يف حلبــة املناظــر الطبيعيــة بأنحــاء مــرص والنوبــة وأســوان ورشم الشــيخ وســيناء واململكــة الســعودية، بــل ويف أحــراش أوغنــدا و مســاقط مياههــا، 

و إن كان لهــا العديــد مــن اللوحــات التــي تتنــاول املجموعــات البرشيــة مــن الســكان العاملــني ىف مــرشوع إنقــاذ آثــار النوبــة وأهــايل املنطقــة 

خمسون عاما من العطاء
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وتســجيل أســلوب حياتهــم  واهتاماتهــم البيئيــة بــل و بورتريهاتهــم الشــخصية التــي انتقتهــا بعنايــة ملحوظــة، فســيطرت َعــْر مشــوارها الفنــي 

املمتــد عــى أدوات التعبــري وعــى الجوانــب التقنيــة لِتنُفــَذ إىل مــا وراء الســطح والشــكل فتُعايــش أعــاق النفــس البرشيــة و تســتخلص جوهــر 

كنههــا، و تعــّر عــن روح املــكان  وعــن اإلرشاق املنبعــث مــن باطنهــا. ومــن هنــا لعــب الضــوء بصفــة عامــة يف إنتاجهــا دوًرا أساســيًا، وبــات يفــوح 

مــن لوحاتهــا عطــٌر يســتقر يف وجــدان املشــاهد.

      و كانــت ســباّقة إىل اختيــار العديــد مــن املناطــق املرصيــة النائيــة، فكانــت كــا أســلفت أول مــن تنــاول النوبــة وأســوان بالتســجيل املصــّور 

قبيــل مــرشوع ترحيــل أهاليهــا وبعــده، ثــم شــبه جزيــرة ســيناء بأنحائهــا املتباينــة التضاريــس ونجوعهــا التــي مــا تــزال عــى الفطــرة، وســاحل رشم 

الشــيخ الســاحر، وواحــات الجزيــرة العربيــة وشــواطئها، فتعايشــت مــع ذلــك كلــه بحّســها   ووجدانهــا و فرشــاتها، معــّرة عــّا يجــول بخاطرهــا ومــا 

يســاورها مــن انفعــالت دون أن تُقحــم ذاتهــا فيــا تُصــّور ألنهــا ُدّربــت عــى أن تتــوارى باســتحياء وتواضــع وراء أعالهــا، تاركــة لوحاتهــا تُحــّدث 

عــن نفســها بباغــة مــا تلبــث أن تنفــذ رسيًعــا إىل القلــوب. 

ــى نفســها بالتنقيــب وراءهــا ، فحســبها التقــاط هــذه       وهــى تــرتك نفســها للــدللت الجوهريــة توحــي إليهــا مبــا تنطــوي عليــه دون أن تُعّن

الــدللت وتســجيلها بينــا هــى تحــّس إحساًســا عفويًــا بالبهجــة التــي أفاضهــا اللــه عــى الكــون إحساًســا عميًقــا، فهــى تــرى الوجــود مبــا يحــوى 

ــق ســويًا ل مــكان للــرش فيــه، عــى حــني إذا أرادت تصويــر البهجــة و الصلــة بــني اللــه والكــون، ومــا يربــط الوجــود باللــه مــن  ــٍق وُخلُ مــن َخلْ

عشــق و تســبيح فاضــت بذلــك مواهبهــا الفنيــة الخاّقــة فيًضــا غزيــرًا، فأضفــت عــى اللوحــة املصــّورة إرشاقــة عذبــة بألوانهــا الزاهيــة الجّذابــة، 

ــه عــن الحذلقــة  ــني الطهــارة و الجــال  واإلرشاق ، و تبعــد البُعــد كل ــة تجمــع ب ــات الفني ــق، و إذا التكوين ــرْشٍ وتأل ــإذا الوجــوه تنفــرج عــن ِب ف

واإلرساف، فــإذا خطوطهــا متــأّودة يف رهافــة أّخــاذة، وإذا ألوانهــا نــرة لكأننــا منــرح وســط بســتان زاخــر بشــتى األزهــار. لقــد انطلقــت بــني املــروج   

والغابــات واألحــراش والصحــاري والوديــان والطبيعــة الِبكــر تستنشــق نســائم الحريــة والنطــاق، وكان ذلــك خــريًا لنــا إذ فعلــت، فلقــد اســتطاعت 

بذكائهــا اللــّاح ودأبهــا وإرصارهــا أن تجعــل مــن باقاتهــا النــرة ســمة ذات مــذاق خــاص. 

والراجــح أن فّنانتنــا قــد تــراءت لهــا ىف جولتهــا كــرة مــن رؤى املشــاهد الخلويــة، فجنحــت أحيانــا إىل تصويرهــا مــع الغســق، وإذا بــني أيدينــا 
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تســجيل واف لهــذا النطبــاع الــذي يُشــيع ىف نفــس املتأّمــل هــدأة الغــروب وســكينته. كــا مل يُفتهــا أن تضّمــن مناذجهــا تقنيــة الفاتــح والداكــن 

»كيــارو ســكورو« الضاربــة اىل الُحمــرة تــارة وإىل الُخــرة الزاهيــة املتألقــة أروع تجســيد وبراعــة بــا رضيــب حتــى يــكاد املُشــاهد يبــادر بالتصفيــق 

إعجابــا ونشــوة أمــام مــا يتجــّى أمامــه مــن عاقــة رصينــة بــني الفــراغ والعنــارص التــي يضمهــا، ول غــرو فقــد جعلهــا إحساســها الرهيــف باللــون 

ــة مــن أعالهــا  ــة دومــا. ولــن نصــادف إل قليــا مــا هــو أشــّد واقعيــة أو أشــّد دلل والتصميــم أقــدر مــا تكــون عــى التعبــري عــن ذاتهــا املحلّق

املصــّورة، فمهــا طََوتْهــا األحقــاب فلــن يقــع عليهــا نظــر املشــاهد إل ويحــّس مــا تســتثريه أقــوى حواســه اللمســية التــي متتلــك ناصيتهــا والقــدرة 

الفائقــة عــى التعبــري عنهــا. فلقــد لقنــت منــذ تتلمــذت وهــي يف ســن الخامســة عــرشة عــى يــدي املغفــور لــه زوجهــا الفنــان لطفــي الطنبــوىل أن 

املحــاكاة األمينــة للحــواف املحّوطــة ل تُعــد منظــرًا طبيعيـًـا بحــق، و أن تصويــر الطبيعــة يختلــف كل الختــاف عــن تصويــر الشــخوص. كــا فطنــت 

منــذ بدايــة مشــوارها الفنــي إىل أن الضــوء والغــاف الجــوي املحيــط يؤديــان دوًرا مختلًفــا ىف تصويــر املناظــر الريّــة عنــه يف تصويــر الشــخوص، 

وأن لهذيــن العنرصيــن يف املناظــر الطبيعيــة أهميــة ل تقــل عــن أهميــة القيــم اللمســية.

     وإذا مــا تفّحصنــا إنتاجهــا بإمعــان نلمــس ترابطـًـا موضوعيًــا بــني أســلوبها والفــن املــرصي القديــم، فلوحاتهــا اســتمرار وتواصــل لنفــس املفهــوم 

املنــادى بخلــود القيمــة الجاليــة اإلنســانية وبســاطة التعبــري، وهــي الدعائــم نفســها الــذي يرتكــز عليــه أســلوبها. 

ــاين املعــارص  »إيكــوؤو هريايامــا« )1930 ـ 1989( الجاهــري  ــان الياب ــه الفن ــع في ــذي طال ــه ىف نفــس الزمــن ال ــا أن      و أخــريًا، يســرتعى انتباهن

باســتخدام تقنيــة »الطيــف الظــّى«  )ســيلويت(، أعنــى تصويــر شــخوصه و أشــكاله خاليــة مــن التفاصيــل ــــ وهــى التقنيــة التــى أطلــق عليهــا 

مجمــع اللغــة العربيــة اســم » الرســم الشــبحي« الــذى يُظهــر منظــر شــخص أو غــريه بلــون قطعــى ل فــرق فيــه بــني ظــل ونــور ــــ  أقــول تصــادف 

أن تزامــن ابتــكار زينــب عبدالعزيــز هــذه التقنيــة بنجــاح ملحــوظ ىف أعالهــا املصــّورة نلحظــه ىف العديــد مــن مشــاهدها. لقــد اكتشــفت أبعــاًدا 

جديــدة ىف أســاليب التصويــر بعــد أن كثّفــت هاميــة األطيــاف وأثرييــة األجســام وحّولتهــا إىل واقــع ملمــوس. 

    د. ثـروت عـكــاشـــة 
    املعادي يف 5 يناير 2005 



وحي القرآ    
نمــــــــــــ
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تحــــتل الــدكتـــورة » زينب عــــبد العزيز« بني صفـــوف فـنانـــينا املعارصين مـقـــاًما مـرمـــوقًا كمصورة »منــاظـــر طبـيعيـــة«، وهـــي تـؤكـــد ذلك 

فـــي لـوحـاتـــها عـــن »سيــــناء« بـل أنها فـي هـــذه اللـوحات تخطــو خطــوة أكـر مـــن حيث السيطرة عى أدوات التعبيـر، والتغـلغـل إىل ما وراء 

السطـــوح واألشكال ، ملعايشة األعمـــاق والجـوهــــر .

     مــــبارك مـــن عــــرف الـســـر، الــــذي ل يُـعطـــى أل لـلُمخـتاريـن ، الــذيـــن يـصعـدون الــدرج الـشاق وبصـفاء الـــنفس ويـعلــون ، وكـان مـن 

حـظ  زينـب عـبد العـزيــز أن تـكـون واحــدة مــن هــؤلء ، وهـي لـم تصعـد بـيرس أو تقــفز الـدرجـات قــفزًا ،بــل سنيـن تــلـو سنيـن وهـبت 

هــذه الفــنانة فـرشـاتـها لـلطبــيعة ، وراحت فـي مـحرابـها تتـعبد ،تنـحني لقـوانيـنها إكـباًرا عنـدمـا تسـجلها ، وبــولـه تــرصد دقـائـقها ،تغـني 

أغـنيتها فــا تـفتـعل أو تشتـط مـطواعـة هـي مـثل العـشب النضـر ميـيل مع النسـيم عـندما يهـب علـى البـستان أو الحـقـل ،وبتـواضـع الحـكاء 

راحت تـــذوب فـــي الطـــبيعة ،تــرمتـــي بـــني أحـضانها فتـضحى مـع الـنهر قـطـــرة مـن مــائـة ،ومــع الشـجر ورقــة عــــى غـصن، ومـع العـصفور 

ريــشة فـي جنـاحـه ، ومــع الـصحـراء ذرة مـن رمــالــها ..

     هــذا هــو الــدرس الــذي ميـكن أن تعـطيه لــنا » املـحاكـاة الـواقـعية لـلطـبيعة« عنـد زينـب عـبد العـزيـز، فـهي ل تستعـى ،وعـى »الكــنـز 

اإللـــهي« تـحافـــظ ول تعـــمد إلـــى تـبديـــده ، إنهـــا » تــعيش« الـطبـيعة  ول تـفـــصل نـفسهـا عنـها ، تـسجـل ول تـقــحم نـــفسها فيــا تـسجل، 

تـعـــرف كيف تــــتوارى وراء عملهـــا بـاســـتحياء وتــواضـع ومـــودة، تـصمت وتتـرك لـوحتـها تتـكلم عـــن مـوضـوعـها كـاًما يتصف بـالـوضـوح 

زينب عبد العزيز
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والـــباغة وســــرعة النـــفاذ إلــــى الـقــلب، ولهــذا كــان تفــاعـل الجـمهـور بــفنها تـفـاعـاً بـناء شــديـد الـحاس ، وهــو مـا يجعــلها تـشعــر – 

عـــى حـــد قـولـها – » بـاملــزيـد مـن الـرهـبة كـلا أمـسكت الـفـرشــاة«.

     وقــــد لـقيـــت الـطبـــيعة مـــن الـفنـانـني مـواقــف مـختـلفة ، فمـن الـفنـانـني مــن يـفـرضون شخصـيتهـم عـليها ، فيــأيت تعبــريهـم عنها كثـري 

اإلدعــــاء ُمـفتعـــاً ،ومنهـــم مـــن يعـمل فـي صـــورتها تـشويـهات أو تـحـريــفات ،فـيلــوون بـذلـك عـنقها لــويــًــا تبــدو معه عى مـا ليست عليه 

مكــرهـــه، ومنهم أيـــًضا مـــن يتـخـذهـــا مـطيـــة لـلـدعـايـــة عـــن أفـكـار ومـفاهيـم غـــري ُمتـجانسة معـــها ، فتــبدو كـملك فـي ثـــياب مـُهـرج أو 

داعــــر فـــي مسوح النساك ، ومنهـــم مـــن ل يُـحـايك الـطبيعـة ، إل فـي نـاحيـة واحـدة هـي قــدرتـها عـى الـتخليق فـيمضون مـن هــذا املنطــلق 

يلعـــبون، وهي – أي الـطبيـــعة – فـــي كـــل األحــــوال ل تـــلعب ،ومل تكـــن  زينـب عـــبد العـزيـز مـن هــــؤلء ، فـموقــفها مــــن الـطبيـعة يخــلو 

مـــن كـــل »ضـــدية« أو »غيــــرية« بــــل إنها يف مـــقالتها النـقـــدية راحت تكشف عـن زيف وفـقـر الكثيـــر مـن األعمـــال الحديثة املـُفتعلة بـاسـم 

التجريب أو الحـداثـــة ، وظلت وفــّـــيه لـلـــرؤية الـواقـــعية لـلطبـيعة .

     ومـــا كـــان أسهـــل أن تنجـــرف  زينـــب عبـــد العـزيـــز مـــن خـــال دراسـاتـــها لـلفنـــون األوروبـــية و األمـريـــكية وزيـارتـها لعـــواصم الـفـن 

بـالخـــارج إىل »الطـــليعية« و »الحــداثـــة« فـــا أيـــرس تــــقليد هــــذه األعـال والكسب الســـريع لـلشهـرة، ولـــكنها نـزهـت نـــفسها عـن ذلـك 

واخـــتارت الطــــريق الـــصعب ، وكـــان خـري عـاصم لهـا أنـها تـتلمذت عـــى يــد شـريـك حياتها الـمرحوم الـفنان لطـــفي الـطنبويل ،الـذي تـّكـن 

له كـــل الحب والتقـديـــر كـأســـتاذ وزوج وصـديـــق ،فـقـــد كان لـطـفي الـطنبـويل بــدوره فـنـــانًا مخـلًصا لطبيعة بــــاده، وأتــاح لــزوجته مـن 

خـــال عــملـــه فـــي قـطـــاع اآلثــار عــّدة زيـارات ألقـالـــيم مـرص منها الــنوبة واألقـصـر وأســـوان ،حيث صــورت  زيـــنب عــبد العـزيــز إلـى 

جـــــوار زوجـــها الكـــثري مــــن املناظــــر الـطـــبيعية فـي تــــلك األمـاكـن ،ومـا تـذكـره لـــه دومــًا كـأسـتاذ أنــه كـان يُـــرص » أن تـكون هــي ،ول 

تــتأثـــر بــأي فـــنان آخــر، حـتى هـــو« .

     وقـــد بـــدأت زينب عبد العزيز تـرســـم ُمـــنذ الـــصغر ،بــــل  وعـــى حــــد قـــولها »قبـــل أن تتـــعلم الكتـــابة« ، وقـد مـىض فـــنها يتطـور بخطى 
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مـــتصلة تـرمـــي إلـــي التعـــبري عـــن الـــواقع الـــذي تعـيشه – ذاتـــيًا وخارجـــيًا – وبـأوضح وأبـــسط شـــكل ممكن ، وكانت املوسيـقي مـــن الـفنون 

التـــي عـــشقتها ومـــارستها فـــي الصغر مـن عـزف عـى البـيانـــو ،وغــناء وباليـه، وهـي أم ألسـتاذ فـي املـوســـيقي الكـاسيك تخصص وحصـل عـى 

الـــدكتوراه فـــي العـــزف عى ألـــة » الـفـــيول« وهـــي تحـــب املوســـيقي الكـــاسيكية ،ول تطيق صخب ما يسـمونـــه » ا لـديســــكو« أو ما شابهه، 

فـهـــذه عـــمليات لتحطـــيم حـاســـة اإلنسان تحت شـــعار » الـــعرصية« ... و بـــحكم اهتمـــامات زينب عـــبد العـزيـــز املتنـوعة فـالقـــراءات التـي 

تــــروق لها مـــتعددة الجـــوانب وارتباطـــها بـالفـــنون ومتابعة تـطـــورها لــــم ميـنعها مـن مـــتابعة فـتوحات القـــرن العـرشين أيًضا.

ولـــدت مبـديـــنة اإلسكنـــدرية فـــي الـتاسع عـرش مـــن يـنايـر 1935،حـيث أمـضت املـرحلـــة اإلبـتدائية مـن تعـليـمها مبـــدرسة » ســان جـوزيف« 

بـمحرم بك ثــم املـرحلة الـثانوية » بالـليسيه فـرانسـيه« بـالشـاطبي وتخـرجت مـن قسـم اللـغة الفــرنسية بـكلية األداب جـامعة القــاهرة عــام 

1962 ، وعـــملت ُمـــذيعة ومـقـــدمة بـرامـــج فـــي الـتليفـزيـــون فـور تخـــرجها ولبـضعة أشهــر ، ثــــم ُعيـنت مرتجمة فــي مـــركز تسجـيل األثــار 

املرصية ومنـــه انتقـــلت إلـــى كـــلية الـــدراسات اإلنســـانية بجـــامعة األزهــــر فــــور حصولها عى الـــدكتوراه، ولزالت تعـــمل هـــناك حيث تشـغل 

وظـــيفة أسـتاذ ملـــادة الحضارة ..

     وقــــد اشرتكت  زيـــنب عـــبد العـزيـــز فـــي املعارض العامة ُمـــنذ عـام 1955 كالصالـون والــربيـع ، وأقـــامت ثـاثـني معــرًضا خـاًصا فــي مـرص 

و الـــخارج ، ورغــــم تحـــمسها لـفكــــرة الستـمراريـة إل أن الـــظروف الجتاعية التـي تعيـشها واضطرارها لشـغل وظـــيفة جـامعية ل تسـمح لهـا 

باإلنـــتاج املـتواصـــل ، فـــكم كانت تتمنى أن تــــتفرغ لـــفنها ، وأل تعمل شـــيئًا ســــوى الـرســـم والـــكتابة ، فـــالعمل املتواصل ، حتى وإن إعتـــرته 

بعض فــــرتات التوقف هــــو البوتـــقة التي تـــصقل فيها نـــفس الـفـــنان .

     وتـُعـزي فــرتات التـوقـف التـي مـرت بهـا الـفنانـة إلـى إلـتزامها بـإنجــاز أعـال أخــرى مـثل إتـام رسـائل املـاجـستري والـدكـتوراه واألبحـاث 

الخـــاصة بالـدرجـــات العلـــمية ،وهـذه أعال ل تحتمل تـــأخريًا ،وتـقـتطع من املـُشتغل بها وقـــتًا ليس بالـقلـيل .

ومـوقـــف الـدكـــتورة  زينب عـــبد العـزيـــز الفلـسفي مـن الـحـياة– عـــى حــد قــولها – هـي أن تعـيشهـا بكـل الـــصدق اإلنسـانـي الـذي تـشعر 

بـــه.. إن الـروابـــط بيـــن اإلنـــسان والكــون املُحـيط بــه كـثرية ومتعـددة ، إل إنـــه لـم يلتـفت بفـهـم إل إلـى الجـزء الـمـادي مـنها ،بـينا املجتمع 
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اإلنسـانـي بحـاجة مـُلحة ومطـردة إلـى اإللتـفات لـلجانب اآلخــر ليحـصل عـى اإلتــزان الــازم ، » وكـلـنا عــابـرو سبـيل ؛حتـى الــوجـود نـفـسه 

فـالحـــياة مـــرحلة مـــن مـراحـل تـطـور الكـائنات بـأســرهـــا؛ مـن اإلنـسان الــذي هــو أسـمى بـا فيـها حـتى ذرات الــرتاب« ؛هـــذا مــا تـقـوله 

الفــنانة أسـتاذة الـحضارة بجـامعـة األزهــر وتــؤكـده بـفـرشـاتـها وقـلـمها ...

     وثـــمة تـرابـــط مـوضــوعــــي بيـــن فــــن زيـنب عــبد العـزيـز والـفـن املرصي القــديـم مبعنى أنـــه استـمرار لــذات الـفكـرة التـي قــام عـليها 

الـفـــن الـــمرصي القــديـــم ولـيس تقــلـيًدا لشـكليـاتـه الخـارجـية ،فـالـفــن الـفـرعــونـي قــائـم عـى فـكرة خـلــود الـقيـمة الجـالية ووضــوح 

الــــرؤية والبـساطـــة فـــي التعــبيـر ، وهــذه مــن الــدعـائـم ذاتهـا الـتي تـقـيـم عـلـيه  زيـنب عـبد العـزيـز فــنهـا.  

ولئــــن كــــان ثـمـــة ضـــرورة أن يـلـــقي الفـــنان نظـرة إلـى الــوراء ،إلــــى جــذوره ؛ ليسـتمـد مـــن تـراثــه املـعالـم األسـاسيـة الـــتي يـبني عـليها 

تعـــبريه الـــفني ،إل أن استـــلهام الــــرتاث ل يـعني ُمحاكـاته ،فــالتقـليد ل يخـلق فـــًنا، ول يبـعث إىل الحـياة تـراثــًا، ولكـن الـدعــوة إلـى أن يكـون 

الـفنـان ابـن عصـر ل تعـني أيًضا ُمحاكـاة األمنـاط املسـتوردة أو املـفروضة وتـقـليـدهـا ،بـل تعـني فـي نـظر  زينـب عبـد العـزيـز الـتي أخــذت 

هــــذه الـدعــــوة مـحـــمل الـجـــد واألمـانـــة ، أن يكـون التعـبري عـن الــــواقع املعارص لـلفـنـان مـن خــال اإلرتــباط ببـيئـــته ومـجتمعه األصـيل ، 

وليـــس أدل عى ذلـــك مـــن الـعـــودة حـالـــيًا فـي بـلـدان أوروبــا إلـى التـــراث الخـاص بكل بــلـد بعــد »مــوجـــة التـجـريــدات العـارمـة« الـتي 

طمــــست معــالــــم الحضــارة و الــرتاث املـميزة لـكـل مــنها .

     ولعـله يجــدر بـالفـنان املـعارص أيـًضا أن يُـدخـل بـسمه بـهجة أو يـطبـع ملــسة حـب عـى قــلب إنـسان هــذا العــرص املــطحـون الغــارق 

فـي غيـاهب الــزيـف و الظــلات ،وهــو إن نجـح فـي ذلـك يـكون قــد استـطاع أن يحـقق شيـئًـا كبــريًا .

     أن الحضـارة هـي أجـمل مـا أحــرزه اإلنـسان مـن تـطور فـي كـافة املجالت وتقــدم ،واإلنسان هـو أسمى املخـلوقـات ورغــم كـل مـا يعـرتي 

بعض النمــاذج مـن عتـامة نـفسية تعــوق تطــورها اإلنساين ورقــّيها ،ومـصري اإلنـسان هــو الفـهم واملـزيـد مـن الـفـهم ، مها طـال بـه األمــد، 

ولكن مـــا يُـــحزن حـــًقا فـــي نظر الدكتـــورة  زينب عبد العزيز أستاذ العـــلوم اإلنسانية ، هــــو الـــوقت الـذي يحتـــاجه اإلنسان لـيك يـفهـم ....
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عنــدمـا تـتزاحـم العمـائـر فـي املـدينة ،وتـأخـذ بخـناق الـفنان ، يتــوق إىل كسـر هــذا السـار الــذي استـحال دمـامـة مـستحـوذة ، يتــوق إلـى 

الخـروج ، إلـى اإلبـتعاد ، وإذا كـان الـفنان فـي بـاد آخــرى يخـرج إلـى الجبـال أو الغـابـات أو البــحر ؛ فــإن الـفـنان فـي مصـر يجــد الصحـراء 

تحـــيطه فيهــــرع إليـــها ، ويغـــسل فـــي رحابـتها عينـــيه مـن أدران الـمدينة ، وروحه مـن وعـــثائها ، وهــو بـذلك يـُلبي نــــداء عمـيًقا دفـيًنا يظـل 

يهـــمس إليه ويـدعــــوه إلــــى أن يـــشحد هـــمته الـــتي أضحت خـائـــرة مـن جـــراء الـدعـة فـــي الغــرف املعتـــادة وينطـلق إلــى حيـــث الضـياء 

 والهواء و الـــرحابة .

     وليـــس إرتـــباط   زيـــنب عبـــد العـزيـــز بـالـطبـيعة جـديـًدا فهـو ممتد مـُنذ طفـولـــتها وتـقـول أنها كانت وهـي طفـلة تـفرح بـالطـبيعة كـأنها 

تـذهـب لـلقـاء شخـص تـأنس إلـيه وحتـى عـندمـا شـبت عـن الطــوق ومـارست الفــن فـإن الطـبيعة كاـنت تـُثري فـي أعاقـها إنعـكاًسا ودوافــع 

إلـــى اإلبـــداع ، ومـــن ثــــم كانت الطبـــيعة عـــندها نقطة إنطـاق ... وعـند إلـتقائها بـــالصحراء فـي الصغـر كانت ل تـقـاوم رغـــبة اإلنـدفــاع إلـى 

أحضـــانها ،وقــــد يعـتقـــد البعــض أن الصحــراء ســاحتها تشــغلها رمـــال فحســب ، ولكــن الفنانــة اكتشــفت بعــد تكــرار زياراتهــا للصحــراء ، أن لــكل 

بقعة يف الصحراء شــخصيتها وجـــوها وألـــوانها .

     تـذكـــر  زينـــب عـــبد العـزيـــز أنـــها عـنـدمـا ذهـبـت فـي الخمســـينيات إلـى الـنوبـة وتـوغـــلت ذات مــرة فـــي صحرائها حـتى تـاهـت فـي 

منطـقة كـانـت تـُسمى  » وادي الـجـاجــم« وقـــد رسمـتها فـي إحــدى لـوحـاتهـا ، املكان جــبل فــي صخــوره مــا يُـشـبه الجــاجـم »اســـم 

عــى مــُسمى«مكــان مـُغلـق مخنــوق ...

     وهـكـــذا تـــتنوع شخصية املكان فـــي الصحــــراء ول تــــتكرر ، وبصفة عـامـــة تـقـــول الـفنانة أن الصحراء عى الــــدوام تـشدها ، وتتجاوب معها 

، وتشعر أن فيها شيئـًــا منها ، فـــا تحس إغـــرتابًا يف الصحـــراء رغــــم مـــا فيـــها من صمت ووحشـــة ، بـــل أن األصـــداء هـــناك تـفـــد إليها ملـــونة ، 

ومـــتنوعة املعــاين ، رمبــا أمكــن أن نرتجــم أحـــد هــــذه املعاين إىل نــــداء بالــــذهاب إليهــا وتعمريها ، ويف رحابة الصحراء ل تســمع صــوتـًــا بشـريـًــا 

بــــل هســـيًسا يسحب وينــــادي ، أمــــا اإلحساس فـــي الصحراء بالله فـقـوي وغــامـر ، تـتـاشـــى ذبـذبـات األنـانـية ويــُـشعرك الصفـاء والــزهــد 

أنـك تجــردت مـن كــل األثــقال الـتي تـعـوقـك مـن الصعـود إلـى الحضـرة اإللــهية .
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وقـــد رسمـــت  زينـــب عبـــد العـزيــز من قـبل صحـاري الـدلـتا مـا بـني مـــرص و اإلسـكندريـة ،ورسمـت بــرج العــرب ومـرىس مطــروح ، ورسمت 

صحاري أســـــوان و الــنوبــــة ،ثــــم رســـمت صحـــاري سيــــناء ، ويـمكن القــــول بصفـة عـامـة أنــــه مــا مــن لـوحـة تـــُـكرر أو تعـوض األخــرى 

وهــــو مــــا يــــدل عى ثــــراء الطــــبيعة ،وعلـى صــدق صيـحة الـفنانـة إذ تقــــول : » كيف يـرتك الفــنان هـــذا الــــراء، ويحصــر فــرشـاتـه فـي 

افــــتعالت صناعــــية محــــدودة األطــــر ، إن العــالــم فـي الخــارج قــد أحسـن فـعاً إذ عــاد الــــيوم إىل تعلـم الـرسـم الـواقـعي مـن جـديـد« .

ويـرتـبط رسـم الطـبيعة والصحراء عنـد زيـنب عـبد العـزيـز مبوقـفها يف الفــن ، فـالـواقـع املـعارص و اإلرتـباط بالبـيئة والــرتاث عى مـا هـو فـي 

اللحظة التي يعيشها الفـــنان هـــو الجــديـــد فـي الـفـن ، وليس الحـيل التـــكنيكية واأللعـيب املكـروهة ...

     عــــودة قبـــل النهاية إىل مفاهــــيم  زينب عبد العـزيـــز   الفـــنية ، إنها تـــتوخى فيا تـرســـم مـوضوعيـــة تـــنم عـــن مبـــلغ كبـــري مـــن الصـدق 

والجـديـة ،ومـن منطـلق الصـدق و الجـديـة هــذا كثـريًا مـا تـأتـي لـوحـاتها مشـربه » بـالـذاتـية« و مـفعـمة » بالـرمـزيـة«  وكـل ذلـك فـي إطــار 

»الـواقــعية« ، عـى الــدوام ، لقــد احتـذت  زيـنب عـبد العـزيـز   بـرائــد الـواقعـية فـي الـتصويــر الحـديث املـصور جـوستاف كـوربيه )1819 

-1877 ( الــذي كـان يكـّن للـطبيعة – وعلــى األخــص طـبيعـة قــريـته اوران – أبـلـغ الـحب والـتقـديـر ، وفـي لـوحـاتـه يصـل الـبحر بـموجـه 

ورحـابــته والـجبـل بـصخـره وضـراوتـه إلــى ذروة الجــال ..

     وعلـــى الـرغــــم مـــن أنـــه قـــال ألحــــد سـائـليه أنـني لـم أرســــم مـائكة ألنني لـم أرى مـاكـًا ، فـقد حفـلت لـوحـــاته بالـواقعية بـروحانية ل 

تتــأيت إل كفيــض مــن قلــب طـــرح زيــف الحـــذلقات جانـــبًا ،وآىل عــى نـــفسه أل يغمــس فرشــاه إل يف محرة الصدق ليســطر قـــصائد مـــن األلـــوان 

و األشــكال تبقــى عــى مــّــر األزمــان بقـــاء كل مــا هــو شـــريف ونبيــل ومخلــص .

     وفـــي ظـــال واقعـــية جـــوستاف كوربيه نـقـــرر أن  زيـــنب عـــبد العـزيـــز  لــم مينحها الله مـــوهبة التعبـري بـــالخطوط و األلــوان فحسب بـل 

ونعمة القيام بسياحات بعيدة فـــي رحـــاب الفـــن أيضـًــا مـــن قـــراءاتها الـــواعية املُستـــفيضة لــتاريـــخ الفـــن إبـــان تحضريهـــا لـرسـالتـــيها لنــّيل 

املـــاجستري والـدكـــتوراة مـــن العـــاقة بـــني الـفن واألدب مـن خـال عبـقريـتي يـــــوجني دياكــروا )1798 – 1863 ( رائــــد الـرومـانسية وفنسنت 
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فــان جـــوخ )1853 -1890( رائــد التعبـريية فعــرفت أن الـبقاء فـي الفـن لألكـر إخاًصا وصدقـًا ونــقاًءا ... ومـاذا أكـر إخـاصاً وصدقـاً ونــقاء 

مـن التعـمق يف طبـيعة بـادها ، كا تعـمق كـوربيه فـي طبـيعة بـلـدتـه اوران ، صعـوًدا إلـى قـمم الـروحانتية العلـيا ؟ ولـكأننا نستمع فـي هـذا 

املقام إلـى صوت األديـب الـيونـاين الكـبري نيقـوش كازنــدزايك ) 1883 – 1957 ( إذ يـقـول إمنـا الـروح بـالجـسد يـدرك، فــالله مــن الــطني خلــق 

إنـًســـا..   إن زينب عـــبد العـزيـــز فـنانـــة صادقـــة مـــع نـــفسها ، عـايشت الطـبيعة وإنـصاعت لهـــا ، وراحت تـتأملها ، وتتـقـــى عـن إتجـاهـاتـها 

ومظاهــرهـــا ، وعى الــرغـــم مـــن أنها فـــنانة مـناظـــر طبيعية مــنذ زمــــن بعــيد، اكتشـفت فـي سيـناء جــوهرًا مكنـــونًا يـشع عى املـوجـودات 

املـــادة وعى الطبيعة كلها يفـــيض ، وهــــذا الجـوهـــر هــــو الضـــوء ، الضـوء الـنابـع مـن داخـل سيـناء نـفسها ، مـــن أعاقها ، فسـيناء لها تــاريـخ 

تـــلـــد ، واتصال بعيد بالـــروحانيات و األديــــان ،هـــي مهبط األديــــان الساوية ، ومن ثــــم كـــان ضـــوء الطبـــيعة فـــي هـــذا الـــمكان املـقـــدس 

معــــادلً لـــلروح ، ونـــرى الجبال فـــي العـديـــد من لـــوحاتها ذائبة يف الضوء ُمـتأثـــرة به أبلـــغ التـأثـــر ،بحيث ميكننا أن نقــــول أن اإلضاءة يف هــذا 

املقام »إضـــاءة روحـــية« ولكـــأن الطبيعة فـــي » لحظة تعــّـبد« ولــــر النخيل بــــدوره ذائبًا فــــي اإلضاءة الرمـــزية املوحية التي اكتشفتها الفنانة 

واعتـــنقتها فــــي لوحـــاتها ، اإلضـاءة التي تـأكل حـواف األشيـــاء ، وأيًضا فالتـفتت فـي هــذه اللـوحـات إىل اإلحسـاس بالهواء و األثــري والــرحـابـة، 

وبعـــبارة مـوجـزة بـبصمة الخـالـق علـى كـل مفــردات املكــان .

     وليــس مــن الســهل عــى الفنــان ، إل بعــد اجتيــاز عـــديد مــن الختبــارات و الستـــحواذ عــى عـــديد مــن الخــرات التوصــل إىل املســتوى الـــذي 

يتعـــدى املاديــات مــع البقـــاء محافظـًـا عليها .

 

     وقــــد ســبق أن رســمت زينــب عبــد العزيــز صحــاري مرصيــة أخـــرى غيـــر صحــارى ســيناء ،رســمت صحــاري النـــوبة وقـفارهـــا ،ولكنهــا عـــى 

الـــدوام كا قـــلنا تـــرتك نفسها للمكان كـــي يُـــعر عـن نفـــسه مـن خـال فـرشـاة ألـوانـــها .. وهنـاك فـي الـنوبـة ، وكـــانت عـى وشـك أن تـغرق، 

ويغـمرهـــا مــــياه الـــنيل إلـــى األبـــد ، تحدثت الصحاري عـــن القرية والضياع ، فالصخرة السوداء وسط املاء وكانت مـــن قــــبل قـــمة جبـــل يحـط 
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عـــليه نـــسور كــاســـرة .. والـزهـــرة وســـط الـــرمال، والبحرية والجبـــل، والنباتات الوحشــية، والســكون املخيم مثل شــبح املوت عى مـــرمى البرص، 

إمنــا أوحــى  للفنانــة بعـالـــم فـــي طريقــه لألفــــول ، واســتمعت يف أرجائــه إىل نغات حـــزينه ألغـــنية وداع ضارية .

     وســوف نـــاحظ أن هـــذه » األنســنة« للطبيعــة ســتصاحب زينــب عبــد العزيــز يف مراحلهــا الاحقــة ، ولــن كانــت هــــذه األنســنة تضفــي 

بصــات رومانســية عــى بعــض لـــوحاتها ،إل أن هــــذه الظاهــرة تـــؤكد أيًضــا حقيقــة مــن حقائق تاريخ الفـــن تـــؤمن بهــا زينب عبــد العزيز ،وهي 

أن اإلبـــداعات الجديــدة إمنــا تتخلــق عـــر عمليــات جــادة ورصينــة مــن املخــاض فليــس مثــة مــا مينــع مــن أن تظهــر عــى لوحــات فنــان واقعــي 

ُمخلــص لفنــه إمــاءات مــن رومانســية أو تعبرييــة أو حتــى تجريديــة ،ولكــن يجــب أل تكــون مــن بــاب الشــطحات التــي شــاعت يف الفــن الحديــث، 

كفـــقاعات ل تلبث أن تتبدد وتـــذهب جـــفاء ..

     ومـــا مـــن شك أن الـــريح وعـــوامل التعرية أحسن نحات يف الوجـــود ،يعمل أزميله يف صخور الجبـــال فتتـــشكل بـــأشكال ليس مثـــة مـــا مينع 

مــن أن تبــدو مثــل هيئــات أدميــة أو حيوانــات ،وهـــذا مـــا حـــدث يف أرجــاء ســيناء ،فـــا يعـــود الفنــان يقـــف أمـــام صخــر أصــم وإمنــا أمـــام روح 

إنســانية تنبــض بهــا الجـــبال ،تلــك الجبــال التــي ســمعت مــع النبــي مــوىس كلمــة اللــه .

مــن كتاب ) عطر األلوان(

لدكتــور ا بقلــم 

 نعيم عطية



Z
زينب عبد العزيز

einab Abdel Aziz
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أستاذ الحضارة الفرنسية وصاحبة أول ترجمة للقرآن الكريم معتمدة للفرنسية من األزهر.

مواليد اإلسكندرية يف  19 / 1 / 1935.

 

الدراسات الجامعية :

1962  *   ليسانس يف األدب الفرنىس ،كلية اآلداب جامعة القاهرة.

1967  *   ماجستري يف الحضارة  وتاريخ الفن عن  :  ” يوميات أوجني دياكروا ”  كلية اآلداب جامعة القاهرة.

1974  *   دكتوراه ىف الحضارة و تاريخ الفن عن : ” النزعة اإلنسانية عند فان جوخ ”  كلية اآلداب جامعة القاهرة.

               بتقدير امتيـاز مع مرتبة الرشف األوىل.

 التدرج الوظيفي :

1963-1974  *  مرتجمة مبركز تسجيل اآلثار املرصية  –  وزارة الثقافة.

1974   *  مدرس الحضارة و تاريخ الفن .       

1980   *  أستاذ مساعد الحضارة و تاريخ الفن.

زينب عبد العزيز
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1985   *  أستاذ الحضارة و تاريخ الفن  ، وجميعها بكلية الدراسات اإلنسانية جامعة األزهر.

1988   *  مرشف عى قسم اللغة الفرنسية كلية اللغات و الرتجمة ) بنني( جامعة األزهر.

1992   *  رئيس قسم فرنسـي، كلية آداب جامعة املنوفية.

1995   *  أستاذ متفرغ.

 عضوية عاملة ىف :

 *   لجنة العلوم الجتاعية بهيئة اإلعجاز العلمي للقرآن و الُسنة سابًقا.

 *   املجلس األعى للشئون اإلسامية سابًقا.

 *   لجان مجمع البحوث اإلسامية سابًقا.

 *   اتحــاد الكتـاب املصـريني.

 *   نقابة الفنانني التشكيليني )عضو تأسيي(.

 *   التحاد العاملي لعلاء املسلمني ،يف مجلس األمناء. واستقالت يف 30 أكتوبر 2011.

 *  التحاد العاملي للمدارس العربية اإلسامية الدوليـة.

املؤلفات الخاصة باإلسالم  :

*  ” محارصة و إبـادة .. موقف الغرب من اإلسام”   املؤسسة الجامعية – بريوت 1993 ، دار القدس

      بالقاهرة2001 ، و دار الكتاب العرىب بالقاهرة 2003.

*  ” ترجات القرآن إىل أين ،وجهان لجاك بريك”  دار الهدى 1994 طبعتان ،دار النهار 2001، ومكتبة وهبة 2005.

*  ” الفاتيكان و اإلسام ”  دار القدس 1993  و 2001 ، و دار الكتاب العرىب 2004.
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*  ” تنصري العامل ” دار الوفاء 1995، و دار الكتاب العرىب 2004.

*  ” رسالة مفتوحة للملك فهد”  دار القدس 1995.

*  ” التعايش السلمي بني املسلمني و غري املسلمني”   دار الهداية 1995.

*  ” مقالت من رنيه جينو )الشيخ عبد الواحد يحي(  دار األنصار 1997.

*  ” هدم اإلسام باملصطلحات املستوردة ، األصولية و الحداثة ”  دار األنصار 1996، و دار الكتاب العرىب 2003 .

*  ” حملة املنافقني الفرنسيس ”   دار النهار  1998، و مكتبة وهبة 2005.

*  ” تيسري منت أىب شجاع ”  دار النهار 2000 ، و دار السام 2005.

*  ” حائط الراق ”  دار الحرمني  2001  ، ودار الكتاب العرىب 2004.

*  ” ترجمة معاين القرآن الكريم ” )بالفرنسية(  صادر عن  جمعية  الدعوة اإلسامية العاملية يف ليبيا 2002 ، وهى أول ترجمة يف التاريخ   

     تصدر عن باحثة مرصية  مسلمة.

*  ” تعريف باإلسام و بالقرآن ”  )بالفرنسية(  دار قرطبة-باريس 2003.

*  ” تعريف بالجهاد و باإلرهاب ”  )بالفرنسية(  دار قرطبة-باريس  2003.

*  ” حرب صليبية بكل املقاييس ”  دار الكتاب العريب  2003.

*  ” اإللحاد و أسبابه ، الصفحة السوداء للكنيسة ”   دار الكتاب العريب  2004.

*  ” رسائل روحية، رؤية نقدية لتأليه السيد املسيح”  مكتبة وهبة 2005.

*  ” املساومة الكرى ،من مخطوطان قمران إىل مجمع الفاتيكان الثاين ” دار رشوق، قطر 2006.

   ترجمة إىل العربية  : ) ىف مجال اإلسالم (

*  ” اإلسام و حضارته ” ألندريه ميكيل ، املكتبة العرصية بريوت 1981.

*  ” اإلسام الراديكاىل ”  إلتيني برونو ، دار الزنابيى  مالطة.
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*  ” التعسف ىف استخدام الحق ”  رسالة دكتوراه ىف القانون اإلسامي بالفرنسية ملحمود فتحي. املؤسسة الجامعية بريوت.

مؤلفات ىف الحضارة وتاريخ الفن  :

*  ” يوميات فنان ” دار املعارف  1971.

*  ” فولتري رومانسيا ”  )بالفرنسية(  الهيئة املرصية العامة للكتاب  1980.

*  ” لعبة الفن الحديث ”  )بالفرنسية(  دار نرش إيبيس 1984.

*  ” لعبة الفن الحديث ، بني الصهيونية و أمريكا ”  دار الزهراء 1990 و األنجلو املرصية  2002.

*  ” النزعة اإلنسانية عند فان جوخ ”  الهيئة املرصية العامة للكتاب 1993.

ترجمة إىل العربية  :

*  ” الريح ”  رواية كلود سيمون ، جائزة نوبل ،  دار الهال   1986.

 *  ” هيجيل و املسيحية ”  لألب جاستون فيسار  دار الزنابيى.

مقاالت  :

*  تساهم باملقالت و األبحاث الفنية و األدبية يف املجات املرصية و العربية منذ عام 1965.

*  ساهمت ىف مجلة إمياج الصادرة عن دار الهال بالفرنسية باملقالت الفنية و األدبية و بأبحاث عن

    ألفية القاهرة عامى 1967 – 1968.

*  تساهم باملقالت و األبحاث لنقل موقف الغرب من اإلسام ىف املجات و الجرائد املرصية و العربية منذ عام 1985.
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 أبحاث بالفرنسية ،  و منها  :

Un Manuscrit de Vincent, 1976   *     

Les Portraits du Neveu de Rameau, 1977    *     

Maxime Du Camp photographe, 1978    *      

Voltaire Romantique, d’après ses contes et ses romans, 1980   *      

Salah Abdel-Sabour et son expérience poétique, 1981   *      

Jeune fille sur un Cheval Rouge, 1982   *      

,La traduction du sens du Qur’ân, Association mondiale de l’Appel Islamique   *      

Jamahiriya Libyenne Populaire  Socialiste, 2002                                                       

,Aperçus sur: l’Islam, le Qur’ân, le Jihâd, le Terrorisme   *      

Dar Al-Qalam, Beirout, 2006                 

  مؤمترات  ، و منها :

 *  ” نحو مرشوع حضارى جديد ”  جامعة القاهرة 1992

     عنوان البحث : موقف الغرب من اإلسام

*  ” نحو فلسفة إسامية جديدة ”   جامعة القاهرة 1993

    عنوان البحث : أبجدية الحوار بني الحضارات

*  ” مفهوم التسامح ىف البناء الحضارى اإلسامى ”  جامعة الصحوة اإلسامية باملغرب 1994

    عنوان البحث : من أوربان الثاىن إىل يوحنا بولس الثاىن
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*  ” السكان و التنمية ”  القاهرة 1994

    عنوان البحث :  إرجموا هذا املؤمتر !

*  ” املؤمتر العاملى الرابع للمرأة ”  املنعقد ىف برلني  1995

    – الشرتاك ىف اللجان التحضريية بالقاهرة و األردن و مجمع البحوث باألزهر

    – عناوين األبحاث : احذروا هذا املؤمتر ،  كواليس هذا املؤمتر ، تفاخر الشواز و مؤمتر املرأة ،

     مؤمتر املرأة خلفياته و أبعاده.

*  ” روجيه جارودي و كتابه عن األصوليات ” مركز صالح كامل جامعة األزهر 1995

    عنوان البحث : روجيه جارودى و كتابه الجديد.

*  ” ترجات معاين القرآن الكريم” جمعية الدعوة اإلسامية ىف ليبيا 2001

    عنوان البحث : املسترشقون و ترجات القرآن الكريم ،  و كان من ضمن قرارات املؤمتر أن تتوىل

    جمعية الدعوة اإلسامية طباعة ترجمتها ملعاىن القرآن إىل الفرنسية

*  ” التعريف باإلسام ”  رابطة العامل اإلسامى ، باريس 2003.

*  ” الستعداد لعقد املؤمتر العام السابع للدعوة اإلسامية”  روما  2004.

*  “القراءة الغربية للقرآن الكريم” جمعية الدعوة اإلسامية ورابطة جامعات العامل اإلسامى ليبيا 2005

جوائز  :

 *  قامــت كل مــن جامعــة املنوفيــة  وجامعــة الزقازيــق ، عــى التــواىل ، برتشــيحها  لنيــل  جائــزة امللــك فيصــل  يف  مجــال علــوم  خدمــة  اإلســام، 

لعــام 2000 و 2003.
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 النشاط الفنى  :

*    تلتزم بأسلوب التعبريية التأثريية لتعّر عن الطبيعة و الرتاث.

*    تساهم ىف الحركة الفنية التشكيلية ىف مرص و الخارج منذ عام 1955.

*    أقامت خمسني معرًضا فرديـًا يف مرص و الخارج  من 1955 إىل  2002.

*    تساهم يف املعارض الجاعية يف مرص و الخارج  منذ  1955.

*    حصلت عى منحة تفرغ من وزارة  الثقافة لتصوير النوبة و أسوان عامى 1971 و 1972.

*    اسمها مدرج ىف املوسوعات العاملية التالية  كأستاذة جامعية و باحثة، و كفنانة تشكيلية  :

Rifacimento International   *       

International Leaders of Achievements    *        

Five Thousand Personalities of the World    *        

World Biographical Hall of Fame, vol. III, 1990    *        

 مقتنيات   :

ــدق  ــة ، مركــز القاهــرة   للمؤمتــرات ،  فن ــرا املرصي ــث ، دار األوب ــة  ،  متحــف الفــن الحدي ــة املرصي ــة ،  وزارة الخارجي ــة املرصي *   وزارة الثقاف

مريديــان القاهــرة )35  لوحــة(  ،  فنــدق  مريديــان  هليوبوليــس )10  لوحــات( ،  فنــدق الهيلتــون ) 45 لوحــة ( ،  وزارة  الخارجيــة األوغنديــة 

)25 لوحــة (  مجموعــات خاصــة مبــرص و الخــارج .

املعارض الخاصة  :

1955   قاعة الشمس باإلسكندرية  ،  مشرتك مع لطفى الطنبوىل.

1957   متحف الفن الحديث بالقاهرة .
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1961   متحف الفن الحديث بالقاهرة ، عن النوبة القدمية ، مشرتك مع لطفى الطنبويل.

1966   قاعة أخناتون  بالقاهرة ، عن عال الرتاحيل و الريف املرصي.

1966   ) أغسطس(  محافظة مرىس مطروح ، عن شواطىء مرىس مطروح ، بدوها و ضواحيها.

1968   معهد دانتى ألليجيريى ، مناظر طبيعية من مرص و إيطاليا.

1970   ) مارس( قاعة أخناتون  بالقاهرة ، أشجار و تكوينات نباتية.

1970   )أكتوبر ( قاعة أخناتون بالقاهرة  ، موضوعات شعبية.

1970   ) ديسمر(  املركز الثقايف للدبلوماسيني األجانب  ،أحياء القاهرة القدمية.

1971   ) يناير ( قرص الثقافة ” الريحاىن ”  بحدائق القبة ، معرض شامل.

1972   قاعة أخناتون بالقاهرة ،  عن النوبة بعد تكوين البحرية.

1973   قاعة   Abecedair     بباريس ، عن النوبة و التهجري.

1975   املركز الثقاىف للدبلوماسيني األ جانب ، عن أسوان و ضواحيها.

1975   )سبتمر(  قاعة وزارة الثقافة البولندية ، وارسو ، ضمن برنامج التبادل الثقايف.

1975   ) أكتوبر( قاعة إتحاد الفنانني البلغاريني ، صوفيا .

1978   )يناير(  املركز الثقايف املرصي بباريس ، عن الصيادين ىف بحرية أسوان.

1978   ) 8 أبريل(  املركز املرصي للتعاون الثقاىف الدويل، عن جبل املقطم.

1978   ) 22 أبريل(  مجمع الفنون بالزمالك، عن النوبة و أسوان ، مشرتك مع لطفى الطنبويل.

1980   )أبريل ( معرض اليوبيل الفيض” 1955-1980 ” ، مجمع الفنون بالزمالك ، عن مساجد القاهرة.

1981   املركز الثقايف اليوغسايف بالقاهرة.

1981   )يوليو (  قرص الثقافة مبدينة لوبلن ببولندا ، عن الطبيعة البولندية.

1981   ) أغسطس(  قاعة وزارة الثقافة بوارسو ، عن النوبة الجديدة.
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1982   معرض شامل متجول يف أربع مدن بولندية.

1983   ) أبريل ( فندق املريديان بالتعاون مع املركز الثقايف الفرني، طبيعة و زهور.

1983   ) ديسمر (  قاعة لفيريا بالزمالك  ، عن النيل و األحياء الشعبية.

1984   مجمع الفنون بالزمالك ، عن جنوب سيناء.

1984   ) سبتمر ( قاعة  Galerie du Soleil    مبدينة جراس بفرنسا ، معرض شامل.

1985   ) أبريل (  فندق أوبروى بالهرم ، عن  شال سيناء.

1985   ) يونيو ( نادي الجزيرة.

1986   ) مارس (  املركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل ، انطباعات من السعودية.

1986   ) أكتوبر (  املركز الثقايف املرصي يف لندن ، عن  النوبة و أسوان.

1987   )سبتمر (  قرص الثقافة يف لوبلن ببولندا ، عن الناس و الريف يف بولندا.

1987   املركز الثقايف األفريقي يف لندن.

1988   ) فراير ( قاعة ديّسا ىف لوبلن ببولندا ، زهور و نباتات.

1989   ) فراير ( دلر األوبرا املرصية.

1989   املركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل بالزمالك.

1990   )مارس ( قاعة جوتة بالقاهرة ، عن واحة سيوة.

1990   ) ديسمر ( قاعة النيل بالقاهرة.

1991   جمعية آرت جيلت بفندق هوليداى إن.

1992   جمعية آرت جيلت باملركز الثقايف اإليطايل ) ضيفة رشف (.

1993   مبنى جامعة املنوفية، العيد السنوي للجامعة.

1993   ) مايو ( املركز الثقايف الفرني مبرص الجديدة.
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1994   جامعة عني شمس كلية األلسن ضمن أسبوع الثقافة الفرنسية – املرصية.

1996   ) يناير ( فندق رمسيس هيلتون.

1999   ) فراير(  قاعة دار األوبرا املرصية  بالشرتاك مع الفنان الراحل لطفي الطنبويل مبناسبة

            مرور مثانني عاًما عى مولده.

1999   ) أكتوبر ( املركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل، عن  النيل و ضفافه.

2001   ) أبريل (  املركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل ، عن أوغندا .. منابع النيل.

2001   ) يوليو (  السفارة املرصية يف كمبال بأوغندا ، مبناسبة عيد مرص القومي.

2002   ) مايو (  املركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل ، عن  الطبيعة ىف  أوغندا ، 

            و قد افتتحه السيد  يورى  موسيفينى ، رئيس جمهورية أوغندا .

2005   ) مارس ( أقام لها قطاع الفنون الجميلة بوزارة الثقافة معرًضا ، مبتحف الفنون الجميلة

            باإلسكندرية ، مبناسبة اليوبيل الذهبى لشرتاكها يف الحركة الفنية التشكيلية ،  تحت عنوان :  “خمسون عاًما من العطاء” .

2005  ) نوفمر ( أقامت لها إدارة العاقات الثقافية الخارجية معرًضا، باملركز املرصي للتعاون الثقايف

           الدويل ، بعنوان : ” خمسون عاًما من اإلبداع “

الفاتيكان وخطة تنصري العامل د. زينب عبد العزيز 

الدكتورة زينب عبد العزيز -مواجهات 

الدكتورة زينب عبدالعزيز تفضح التنصري 

صفحات أخرى للدكتورة

املرصد اإلسالمي ملقاومة التنصري

صفحة الدكتورة زينب عبدالعزيز – صيد الفوائد
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  2021

تصميم املطبوعات والخراج الفني للكتالوج 

د/  سوزان عبد الواحد

مراجعة لغوية

أ/  ساح العبد


