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تــأيت اســتضافة قاعــة البــاب ألعــال الفنانــة زينــب محمــد عــي بجانــب أهميتهــا 
لتعريــف الجيــل الجديــد ورمبــا رشيحــة عريضــة مــن الفنانــن والجمهــور بفنانــة 
ــم  ــد تقدي ــا وتُعي ــهد بجدارته ــال تش ــواء .. أع ــن األض ــاً ع ــت طوي ــرة غاب قدي
فنانــة مهمــة للحركــة التشــكيلية ورمبــا للكثــر ممــن ال يعرفونهــا وســيُمثل ذلــك 
اكتشافًـــا لعــامل نابــض بالجــال والتمكــن .. يف معرضهــا الحــايل تجســيد ملعنى دوام 
رســالة الفنــان وبقــاء عطــاءه حيًــا يحــاور وُيتــع ُمحبيــه وُمحبــي كل فــن حقيقــي.

                                                                               أ.د. خالـــد ســـرور  
                                                         رئيس قطاع الفنون التشكيلية





قلــا يجــود الزمــان بفنــان تُخاطبــك لوحاتــه، تقــف أمامهــا فتســتمع إىل صــوت 

خطوطهــا البســيطة الدقيقــة وألوانهــا البهيــة الرقيقــة وهــي تــروي لــك أحداثهــا، هــي 

زينــب محمــد عــي فنانــة تشــكيلية بدرجــة حــكاءة نجحــت خــال مشــوارها الفنــي 

ــرن  ــات وخمســينيات الق ــان - أربعيني ــخ مــر ولبن ــن تاري ــة م ــة مهم ــق حقب يف توثي

العرشيــن -  والتــي شــهد خالهــا العــامل واملنطقــة العربيــة تحــوالت خطــرة ومهمــة. يف 

هــذه الفــرة امتطــت زينــب محمــد عــي ريشــتها وانطلقــت لتُســجل مشــاهد للبــرش 

والطبيعــة واألمكنــة، فالجميــع ُمَمثــل يف لوحاتهــا التــي تحمــل أدق املشــاهد اإلنســانية 

ــة وشــفافية.  ــا بعذوب ــة كــا تعكــس جوهــر األماكــن وروحه وأجمــل املناظــر الطبيعي

ــة  ــة ومتذوق ــأت يف أرسة محب ــا نش ــدة ألنه ــة الرائ ــى الفنان ــا ع ــس غريبً ــذا لي كل ه

ــة نابعــة مــن عــن  ــة ســنها كانــت صاحبــة رؤي للفــن والجــال، كــا أنهــا رغــم حداث

فاحصــة أتاحــت لهــا فهــم جيــد وواعــي للمجتمــع املــري مبختلــف أطيافــه وطبقاتــه، 

ــا  ــغ عــن مشــاعر الرجــال والنســاء، كــا نقلــت لن ــه ســنجدها عــرت بصــدق بال وعلي

ــن  ــة والحرفي ــن والباع ــال والفاح ــة للع ــاة اليومي ــن الحي ــة م ــة وناطق ــاهد حي مش

واألفنديــة. وحينــا انتقلــت إىل لبنــان ترشبــت الطبيعــة الخابــة وقدمــت إنتــاج مميــز 

ــاف أعراقهــم  ــا بالبــرش عــى اخت ــات، واهتمــت أيًض ــار والغاب ــال واألنه يحتفــي بالجب

وبالشــوارع والبيــوت، ومــع وقــوع »نكبــة ١٩٤٨«  وقــدوم الاجئــن الفلســطينين 

ــة باملشــاعر  ــة املليئ ــجل هــذه اللحظــة التاريخي ــا أن تُس ــة مل يفوته إىل األرايض اللبناني

ــان..  ــب محمــد عــي »مــر ولبن ــدة زين ــة الرائ ــة. يف معــرض الفنان اإلنســانية املوجع

النــاس والطبيعــة يف أربعينيــات وخمســينيات القــرن املــايض« أنــت مدعــو ملشــاهدة مــا 

يزيــد عــى 70 عمــل فنــي ينبــض بالحيــاة واألحاســيس املرهفــة، ولإلصغــاء للتفاصيــل 

الدقيقــة الفاتنــة يف أعالهــا لتغــوص يف حقبــة زمنيــة مهمــة مــن تاريــخ وطننــا وتتــذوق 

ــان. طعــم املــايض وتلمــس أصالتــه وتشــم رائحــة القطريــن الشــقيقن مــر ولبن

األحفــــــاد
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زينب محمـد عي

موجهة عامة للربية الفنية باإلدارة العامة لدور املعلمن

واملعلات بوزارة الربية والتعليم سابًقا.

ولدت بالقاهرة - شرا - يف ١ مارس ١٩2١ يف أرسة مرية 

أصيلة تقدس الدين والقيم واملبادئ.

نشأت منذ طفولتها عى حب الرسم واأللوان والجال.

أمتــت دراســتها اإلبتدائيــة مبدرســة »شــرا اإلبتدائيــة األمريــة للبنــات«، ودراســتها 

ــرا. ــات« بش ــة للبن ــل الثانوي ــة »الني ــة مبدرس الثانوي

ــد  ــد محم ــزة »أحم ــة وجائ ــارف املري ــن وزارة املع ــز األوىل م ــى الجوائ ــت ع حصل

حســنن باشــا« رئيــس الديــوان امللــي يف معــرض رســوم التاميــذ عــى مســتوى القطــر 

املــري الــذي أقامــه اتحــاد أســاتذة الرســم ألول مــرة يف تاريــخ مــر مبتحــف الشــمع 

ــاث ســنوات  ــوزراء الحــايل( عــى مــدى الث ــس ال ــي )مــكان مجل بشــارع القــر العين

ــة )١٩3٩- ١٩٤0- ١٩٤١(. ــة الثانوي ــا يف املرحل ــرة له األخ

الرســوم التــي اســتحقت عليهــا الجوائــز هــي: )»املولــد« باأللــوان املائيــة ١٩3٩- »مــن 

ــف«  ــف يف الري ــة- »الصي ــعار املدرس ــي ش ــواش ١٩٤0 وه ــوان الج ــل« بأل ــل وللني الني

ــوان الجــواش ١٩٤١(. بأل

تخرجــت يف املعهــد العــايل للربيــة الفنيــة للمعلــات عــام ١٩٤6 تحــت إرشاف هيئــة 

تدريــس مــن األســاتذة املريــن واملريــات وبعــض األجانــب: )محمــد عــزت مصطفى- 

ــف-  ــب يوس ــعيد- كوك ــام س ــف- إنع ــزة يوس ــادرس- عزي ــس ت ــي- ألي ــب جورج حبي

مارجريــت نخلــة- مــدام راغــب عيــاد- مســيز رايــز- وعــى رأس هــذه الهيئــة املوقــرة 

عميــدة املعهــد الســيدة الفاضلــة زينــب عبــده(، أمــا املرحلــة الثانويــة فأســاتذتها هــا: 

)الفنــان الكبــر عبــد الســام رشيــف، واألســتاذ محمــد يحيــى شــلبي(.

ــد  ــة املقاص ــة بكلي ــغال الفني ــم واألش ــس الرس ــة لتدري ــارف املري ــا وزارة املع انتدبته

ــام ١٩5٤. ــام ١٩٤6 إىل ع ــن ع ــان، م ــروت- لبن ــات يف ب ــامية للبن اإلس

كان لهــا األثــر الكبــر يف تغيــر أســلوب الرســم هنــاك، فبعــد أن كان التدريــس يعتمــد 

ــر  ــد مــن )املجــات، واالمشــق، أو الرســم عــى الســبورة، أو التكب عــى النقــل والتقلي

مــن البطاقــات املصــورة(، فقــد جاهــدت يف تغيــر أســلوب النقــل إىل أســلوب االبتــكار 
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واإلبــداع والتعبــر الحــر حتــى تســاعد يف تنميــة مواهــب التلميــذات وقدراتهــن الفنيــة 

عــى الخلــق واالبتــكار.

كانــت أول مــن عمــل عــى توطيــد العاقــات الثقافيــة والفنيــة بــن القطريــن الشــقيقن 

مــر ولبنــان، عــن طريــق إقامــة املعــارض املتبادلــة لرســوم التلميــذات ونقــل الخــرات 

وتبادلهــا بــن الجميــع مــا كان لــه األثــر الواضــح يف رفــع املســتوى الفنــي بــن الطالبات.

أقامــت مبجهودهــا الشــخيص املعــرض األول لرســوم طالباتهــا اللبنانيــات يف قاعــة 

»متحــف الفــن الحديــث« بشــارع قــر النيــل بالقاهــرة يف مــارس عــام ١٩5١، وتفضــل 

ــوزارة مــع  ــة بال ــة العام ــر عــام الثقاف ــن مدي ــور ســليان ُحزي بافتتاحــه األســتاذ الدكت

ــر. ــة مب ــة الفني ــة وأرسة الربي ــفارة اللبناني ــؤولن بالس املس

ــذ املريــن  ــر عــام ١٩5١ معــرض رســوم التامي أقامــت مبجهودهــا الشــخيص يف أكتوب

ــروت، وتفضــل بافتتاحــه الســيد  ــن يف ب ــة املقاصــد اإلســامية للبن ــة كلي ــة مكتب بقاع

»عبداللــه اليــايف« رئيــس وزراء لبنــان وقتئــذ مــع ســفر مــر الســيد »وجيــه رســتم« 

ــاك  ــار الشــخصيات هن ــو درة« وكب ــايف املــري األســتاذ »محمــد عــي أب وامللحــق الثق

ــوي-  ــدايئ- ثان ــات- ابت ــن- بن ــن: )بن ــة املري ــا ملــر والطلب ــًدا واحراًم ــرًا ومتجي تقدي

معهــد خــاص(.

أقامــت مبجهودهــا الشــخيص املعــرض الثــاين للطالبــات اللبنانيــات مبتحــف الفــن 

ــا  ــادي« نائبً ــايش »حســن اله ــارس ١٩5٤، وتفضــل بافتتاحــه البكب ــا يف م ــث أيًض الحدي

ــة  ــد الفني ــة واملعاه ــؤولن بالصحاف ــار املس ــع كب ــة م ــة املري ــس الجمهوري ــن رئي ع

ــد أدت  ــن، وق ــر املفتش ــام« كب ــف ه ــتاذ »يوس ــهم األس ــى رأس ــارف وع ووزارة املع

هــذه املعــارض املتبادلــة الهــدف املرجــو منهــا يف تبــادل الخــرات بــن الطــاب املريــن 

واللبنانيــن، كــا كان للجوائــز املتبادلــة للطــاب املتميزيــن يف القطريــن الشــقيقن األثــر 

الكبــر البالــغ يف رفــع املســتوى الفنــي والتعــرف عــى البيئــة اللبنانيــة واملريــة مــن 

ــذ. ــة للتامي ــة الصادق خــال الرســوم التعبري

قامــت ببعــض التجــارب الرائــدة املســتحدثة مثــل: )الرســم التوضيحي يف عمــل الكتيبات 
واألغلفــة والتجليــد البســيط ليكــون العمــل الفنــي متكامــًا، كــا قامــت بتنفيــذ بعــض 
املشــغوالت الفنيــة عــى الخامــات املتنوعــة املتوفــرة يف البيئــة ألغــراض نفعيــة تصلــح 

للطالبــة يف بيئتهــا املنزليــة أو املدرســية يف بــروت(.
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بعــد انتهــاء فــرة انتدابهــا بكليــة املقاصــد عــام ١٩5٤ عــادت إىل أرض الوطــن الحبيــب، 

ــن  ــات الخــاص باإلســكندرية م ــد املعل ــة مبعه ــة فني ــة »ُمدرســة تربي وشــغلت وظيف

عــام ١٩5٤ إىل عــام ١٩57«.

رقيــت إىل وظيفــة »ُمدرســة أوىل تربيــة فنيــة مبعهــد املُعلــات مبُحــرم بــك باإلســكندرية 

مــن عــام ١٩57 إىل عــام ١٩5٩«.

قامــت بعمــل تعــارف بــن طالباتهــا باإلســكندرية وطالباتهــا بكليــة املقاصــد اإلســامية 

يف بــروت عــن طريــق تبــادل الرســائل املصــورة برســومهن وهــي فكــرة جديــدة لتــذوق 

الرســوم التعبريــة والتعــرف عــى العــادات والتقاليــد والصناعــات البيئيــة حيــث كانــت 

تنقدهــا معهــن نقــًدا فنيًــا لاســتفادة منهــا.

رقيــت إىل مفتشــة تربيــة فنيــة باإلعــدادي ومكلفــة بتفتيــش الثانــوي واملعلــات 

مبنطقتــي دمنهــور وكفــر الشــيخ عــام ١٩5٩.

نقلــت رسيًعــا بالبــدل حســب رغبتهــا إىل أســيوط لتكــون مــع زوجهــا املرحــوم/ 

إبراهيــم أبوعيــش رئيــس قســم الطبيعــة بكليــة املعلمــن بأســيوط، ثــم مديــرًا للمدينــة 

ــا بجامعــة أســيوط، ثــم املديــر الفنــي للمركــز الديوجــرايف  ــا عاًم الجامعيــة، ثــم مراقبً

ــن. ــور ســليان ُحزي بالقاهــرة مــع الســيد الدكت

قامــت بتفتيــش املــدارس اإلعداديــة والثانويــة واملُعلــات مبنطقتــي أســيوط وســوهاج 

مــن عــام ١٩60 إىل عــام ١٩6٨.

ــعبية  ــذكارات الش ــرشوع الت ــذ »م ــط وتنفي ــر بتخطي ــدد ومبتك ــلوب متج ــت بأس قام

الســياحية« مبــدارس البنــات وخارجهــا مــع الســيدات الحرفيــات عــن طريــق النشــاط 

النســايئ باالتحــاد القومــي ثــم باالتحــاد االشــرايك وبالتعــاون مــع مقررة النشــاط النســايئ 

الســيدة »عزيــزة الشــعراين« حــرم الدكتــور ســليان ُحزيــن رئيــس جامعــة أســيوط.

ــات  ــة البطاق ــي طباع ــياحية« ه ــذكارات الس ــرشوع الت ــوات »م ــن خط ــوة م أول خط

التذكاريــة املعــرة عــن البيئــة مــن رســم الطالبــات للمــرة األوىل، وبفضــل اللــه طبعــت 

بعــض البطاقــات يف عــام ١٩60 وتبادلهــا الجميــع وســاعدت عــى نــرش الوعــي الفنــي 

وتــذوق رســوم التاميــذ واحرامهــا وتقديرهــا.
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اســتعانت باللــه وجاهــدت مــع الســيدات الحرفيــات إلحيــاء الصناعــات اليدويــة القدية 

ــد- العــاج- النســيج- الســجاد  ــه- اللب ــل: )التــي- الخــرز- األوي ــة يف أســيوط مث املوروث

ــذكارات ســياحية شــعبية  ــة لتكــون صالحــة كت ــم تنفيذهــا بأســاليب فني وغرهــا(، وت

ــيدات  ــؤالء الس ــادي له ــتوى االقتص ــع املس ــى رف ــاعدت ع ــة س ــور محرم ــك بأج وذل

الحرفيــات، ومــن هنــا بــدأ مــرشوع األرس املنتجــة الــذي اقتنــع بــه املســؤولون بــوزارة 

الشــؤون االجتاعيــة وأخــذ يف التطبيــق واالتســاع كــا هــو اآلن.

ونظــرًا الهتامهــا الكبــر بنــرش الوعــي الفنــي والتــذوق فقــد كانــت بفضــل اللــه تطبــع 

نتيجــة الجيــب كل عــام مــن رســم الطالبــات عــى نفقتهــا الخاصــة وتوزعهــا عــى الجميع.

بهــذا اإلنتــاج املبتكــر املتجــدد اشــركت باســم محافظتــي أســيوط وســوهاج يف املعــرض 

ــة  ــار الربي ــدده مستش ــذي ح ــيوط( ال ــوهاج- أس ــا- س ــوان- قن ــرك )أس ــي املش الرباع

الفنيــة األســتاذ »حامــد بشــر« مــع مجموعــة املوجهــن العامــن بالــوزارة ليقــام مبدرســة 

»األقــر الثانويــة للبنــات« يف مــارس عــام ١٩6١، وبفضــل اللــه فقــد متيــز اإلنتــاج وحــاز 

ــة  ــي الربي ــر األول« ملوجه ــاب »املؤمت ــك يف كت ــجل ذل ــع وُس ــر الجمي ــاب وتقدي إعج

الفنيــة الــذي عقــد يف األقــر عــام ١٩6١.

مبعاونــة اللــه واســتجابة مدرســاتها قامــت بتخطيــط وتنفيــذ مــرشوع »النوبــة الجديدة« 

ــة  ــة الفني ــش الربي ــة تفتي ــوهاج بصال ــيوط وس ــي أس ــرك ملنطقت ــرض مش ــة مع وإقام

بأســيوط وتفضــل بافتتاحــه الســيد محافــظ أســيوط عــام ١٩6٤.

أســند إليهــا وكيــل وزارة الربيــة والتعليــم بأســيوط األســتاذ »عــزت نــور الديــن« عــام 

١٩67 نظــارة مدرســة »الخيــاط الواصفيــة للبنــات« )حضانــة- ابتــدايئ- إعــدادي- ثانوي( 

بجانــب وظيفتهــا األصليــة »مفتشــة الربيــة الفنيــة بأســيوط«، هــذا باإلضافــة إىل رئاســة 

جمعيــة الشــابات املســلات بعــد ســفر رئيســتها الســيدة »عزيــزة الشــعراين« إىل 

القاهــرة ليكــون الدكتــور ســليان ُحزيــن وزيــرًا للثقافــة، وقامــت بفضــل اللــه وتعــاون 

الجميــع معهــا بهــذه الوظائــف خــر قيــام وعــى أكمــل وجــه.

وألن اللــه ال يضيــع أجــر مــن أحســن عمــًا، فقــد أراد اللــه أن يحقــق رغبتهــا يف النقــل 

إىل وســط القاهــرة التعليميــة عــام ١٩6٨ موجهــة تربيــة فنيــة بالثانــوي.
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أهــم أعالهــا مبنطقــة وســط القاهــرة التعليميــة هــو »مــرشوع ســيناء« بعــد انتصارنــا 

يف حــرب أكتوبــر عــام ١٩73.

أقامــت معــرض »ســيناء والصداقــة العربيــة اإلفريقيــة« مــن إنتــاج الطالبــات وكذلــك 

ــك يف  ــك فيصــل اآلن( وذل ــل« )بن ــش الني ــى االتحــاد االشــرايك كورني املدرســات بـ»مبن

أبريــل عــام ١٩75، وتفضلــت بافتتاحــه الســيدة »جيهــان الســادات« حــرم رئيــس 

الجمهوريــة »أنــور الســادات« مــع الســيد وزيــر الربيــة والتعليــم الدكتــور »مصطفــى 

كــال حلمي«مــع املســؤولن واملتخصصــن الذيــن أُعجبــوا إعجابـًـا شــديًدا باملعروضــات 

واألبحــاث، وأشــاد الجميــع بفكــرة املعــرض الرائــدة يف هــذا الوقــت حيــث مل يســبقها 

ــارات املعــرض. ــع آراءهــم وخواطرهــم يف دفــر زي ــه أحــد، وســجل الجمي في

رقيــت إىل موجهــة أوىل تربيــة فنيــة مبكتــب مستشــار الربيــة الفنيــة األســتاذ حلمــي 

ــوزارة مــن عــام ١٩76 إىل عــام ١٩7٨. شــاكر بال

كان لهــا نشــاط ملحــوظ بفضــل اللــه يف هــذا املكتــب مثــل: )تنظيــم املســابقات الفنيــة 

باملــدارس- اختيــار الرســوم املتميــزة لاشــراك بهــا يف املعــارض الدوليــة- تســليم الجوائــز 

مــع الســيد املستشــار يف محافــل مبســطة- كتابــة التوجيهــات الفنيــة واملقرحــات التــي 

تفيــد يف رفــع املســتوى الفنــي للــادة واملـُـدرس وتوزيعهــا عــى املــدارس يف بدايــة العــام 

الــدرايس - عمــل ســجات بأســاء املشــركن والفائزيــن ومدارســهم(.

ــات  ــدور املعلمــن واملعل ــاإلدارة العامــة ل ــة ب ــة الفني ــة عامــة للربي ــت إىل موجه رقي

ــام ١٩٨١. ــام ١٩7٨ إىل ع ــن ع ــوزارة م بال

بعــون اللــه امتــد نشــاطها وتوجيهاتهــا يف جميــع املحافظــات من أســوان إىل اإلســكندرية 

بــدور املعلمــن واملعلــات التــي ســميت اآلن »كليــات الربيــة النوعية«.

ــويس-  ــات )الس ــات مبحافظ ــن واملعل ــدور املعلم ــة ل ــة الفني ــرض الربي ــت مع أقام

ــل  ــش مــن ١2 إىل ١٨ أبري ــات بالعري اإلســاعيلية- بورســعيد( يف دار املعلمــن واملعل

عــام ١٩٨0، وذلــك للمســاهمة يف الرحيــب بعــودة العريــش وتبــادل الخــرات الفنيــة 

والتعــارف بــن الجميــع، وقــد تفضــل بافتتاحــه الســيد املحافــظ شــاكرًا للجميــع املجهود 

الكبــر والــروح الفنيــة املتبادلــة كــا تفضــل بتقديــم درع ســيناء مــع املصحــف الرشيف 

لهــا وللموجهــن األوائــل املشــاركن يف املعــرض.
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اختارتهــا لجنــة تأليــف الكتــب بالــوزارة لتكــون عضــًوا يف لجنــة تأليــف »كتــاب التــذوق 

الفنــي« لــدور املعلمــن واملعلــات بفرقهــا الخمســة« مــع األســتاذين »محمــود الشــال« 

وكيــل الــوزارة و »محمــد حلمــي شــاكر« مستشــار الربيــة الفنيــة.

ــدور  ــع ال ــى جمي ــه ع ــه وتوزيع ــاب وطبع ــف الكت ــم تألي ــه ت ــه وتوفيق ــل الل بفض

باملحافظــات، وبهــذا فقــد أنهــت خدمتهــا بالــوزارة يف يونيــه عــام ١٩٨١.

أمــا خدماتهــا األرسيــة فقــد أنعــم اللــه عليهــا بثــاث بنــات أمتمــن بفضــل اللــه ورعايــة 

ــة  ــت الكــرى عــى ليســانس اآلداب جامع ــد حصل ــة، فق ــم الدراســات الجامعي والديه

ــة إىل  ــوس اإلعــام جامعــة القاهــرة باإلضاف ــت الوســطى عــى بكالوري القاهــرة وحصل

املاجســتر والدكتــوراه يف النقــد الفنــي أمــا الصغــرى فقــد حصلت عــى الجائــزة األوىل يف 

معــرض رســوم األطفــال الــدويل بإيطاليــا عــام ١٩6٤ وهــي طفلــة يف حضانــة »نوتــردام« 

بأســيوط، وحصلــت عــى الجائــزة األوىل أيًضــا مــن إيطاليــا وهــي يف املرحلــة الثانويــة 

وكرمهــا املركــز الثقــايف اإليطــايل هــي وأرستهــا، ثــم حصلــت عــى ليســانس اآلثــار جامعــة 

القاهــرة وعــى الجائــزة األوىل مــن الســفارة الهنديــة.

ــة  ــه الســتكال رســالتها الفني ــت عــى الل ــب محمــد عــي فقــد توكل ــا الســيدة زين أم

وتوصيــل خــرة الســنن الطويلــة ملــن بعدهــا فقــد أعــدت بعــض الكتــب يف هــذا املجــال 

هــم »حصــاد الســنن مــن الطفولــة إىل الســتن«، و»الربيــة الفنيــة يف خمســن عاًمــا مــن 

١٩30 إىل ١٩٨0« وتفضلــت بطبعــه الهيئــة العامــة للكتــاب، و»شــخصيات لهــا بصــات 

عــى الربيــة الفنيــة مــن ١٩30 إىل ١٩٨0« وعــى اللــه التوفيــق، وقــد شــجعها وأمدهــا 

ببعــض النــرشات وراجــع معهــا مشــكوًرا األســتاذ الفاضــل »أبــو صالــح األلفــي« وكيــل 

الــوزارة الســابق وعميــد موجهــي الربيــة الفنيــة.

ويف الســابع مــن نوفمــر عــام 20١5 انتقلــت إىل رحمــة اللــه الســيدة زينــب محمــد 

ــاهد  ــجل مش ــي تس ــة الت ــات الفني ــن اللوح ــدة م ــة فري ــا مجموع ــة ورائه ــي تارك ع

ــان يف  ــر ولبن ــة يف م ــة واألمكن ــرش والطبيع ــن الب ــال ع ــانية والج ــة باإلنس مفعم

ــن. ــرن العرشي الق

)وقل اعملوا فسريى الله عملكم ورسوله واملؤمنون(





»اإذا فنى ج�سمي..

                               تذكروا ر�سمي«

زينب حممد علي



١٤

ي-ألوان مائية-١١×2٩سم-١٩٤3
رى-منظر بانورام

ف امل
الري



١5

ب زخرىف-١٩٤6-٨0×١50سم
ش بأسلو

ر-ألوان جوا
رشوع التخرج-لوحة م

م



١6

ت ٤0x3١ سم
ى جبل لبنان - ألوان زي

س والطبيعة ع
النا



١7

ر-١٩٤٤-27×37سم-ألوان مائية
حديقة مب



١٨

إنقاذ ضحايا السيول ىف األقر -١٩٤٤-20×3٩سم-ألوان جواش - ج١

مائكة الرحمة -١٩٤٤-التمريض ىف مر-36×26سم-ألوان جواش



١٩

إنقاذ ضحايا السيول ىف األقر -١٩٤٤-ألوان جواش-2١×30سم - ج2

بعثة طبية للريف املرى-١٩٤٤-23×3١سم-ألوان جواش



20

ط-٤١×53سم ١٩٤0
س

ب زخرىف مب
ش بأسلو

ن النيل و للنيل-ألوان جوا
م



2١

أسوان-ألوان مائية-2١×2٨سم ١٩٤6



22

أرسة فقرة من مر -2٤×2٩سم-ألوان مائية-١٩٤3.

أرسة مرية ىف املنزل-١٩٤2-25×3٨سم-ألوان مائية



23

النخيل ىف األقر 

١٩٤6-27×2٤سم

ألوان مائية

يا نخلتن ىف العاىل-١٩٤3-ألوان مائية-30×20سم-30×١٨سم لون بني



2٤

أحد الشوارع خلف املعهد العاىل للربية الفنية 

للمعلات ببوالق-١٩٤3-ألوان مائية-53×37سم

القر العينى-ألوان مائية-27×١٩سم-١٩٤6بيت قديم-منزل جدىت-١٩٤6-3١×2٤سم-ألوان مائية



25

قرية مرية-منظر بانوراما-ألوان مائية-20×2٩سم-١٩٤3

مبنى املعهد العاىل للربية الفنية للمعلات ببوالق-3٩×56سم-ألوان مائية-١٩٤3



26

بحمدون بلبنان-26×35سم-ألوان مائية-١٩53.



27

النخيل ٤صور صغرة من مر-١٩٤3-٤٨×32سم-الوان مائية



2٨

أكراد ىف لبنان-١٩52-ألوان مائية-26×33سم

أكراد من بروت-3١×22سم

ألوان مائية-١٩٤٨

أكراد من بروت-2٤×20سم

ألوان مائية-١٩٤٨



2٩

ثاث فتيات ىف حديقة ىف لبنان-23×2٩سم-بالحر الشينى-١٩50

فتاة مرية ىف املنزل-١٩٤3-27×١٨سم

ألوان مائية

ىف املنزل ىف مر-١٩٤2-33×27سم 

ألوان مائية



30

مجموعة صديقات-١٩×27سم-ألوان مائية بالتنقيط-١٩٤6

طريق بحمدون-حانا-2٩×23سم-ألوان مائية-١٩5١



3١

شارع األوزاعى ىف بروت-3١×25سم-ألوان مائية-١٩٤٨



32

غابة الصنوبر ىف بروت لبنان-١٩50-32×25سم-ألوان مائية



33

نزهة يف لبنان- 35×2٨ سم-ألوان زيتية



3٤

بائعى الفجل ىف مر-١٩٤6-١6×2٤سم-ألوان مائية

تجمعات برشية متنوعة من املجتمع املرى-١٩٤٤-3٤×27سم-ألوان مائية



35

النوم سلطان من املجتمع املرى-١٩٤6-١٨×2١سم-ألوان مائية

حرفة شعبية -الخياط البلدى-صانع الجاليب الشعبية-مر-١٩٤6-ألوان مائية -22×2٩سم



36

فرقة حسب الله املوسيقية-١٩٤3

ألوان مائية-3٩×2٨سم

سيدة مرية بالرقع-2١×١٤سم

ألوان مائية-١٩٤3

بورتريه طفل-أبيض×أسود-

3٤×25سم

بورتريه رجل أبيض×أسود-

3٤×25سم
بورتريه سيدة أبيض ×أسود-

١٩٤2-37×27سم



37

البنائون املريون-١٩٤3-37×55سم-ألوان مائية

عى القهوة ىف مر-العال ىف انتظار املقاول-١7×23سم-ألوان مائية-١٩٤5



3٨

فازة زهور عى شكل إبريق-ألوان مائية-١٩٤٤-37×3٨سم

شم النسيم )طبيعة صامتة( ١٩٤٤- 37x2٨ سم



3٩

براد الشاى و الرتقال-طبيعة صامتة-20×2٤سم-ألون مائية-١٩٤5

فازة وكتاب-طبيعة صامتةألوان مائية-3٨×56سم-١٩٤5



٤0

حياه املراكبية عى شاطىء النيل-١٩٤5-ألوان مائية-25×١7سم.

مراكب رشاعية ىف نيل أسوان-١٩٤6-26×2٤سم-ألوان مائية



٤١

نزهة نيلية-١6×23سم-ألوان مائية-١٩٤3

الصيف ىف الريف املرى-2٨×3٩سم-١٩٤١-ألوان جواش تعبًرا زخرفيًا



٤2

راعى األغنام يف جبال لبنان-١٩٤7-١٩×23سم-ألوان مائية

موسم الحصاد ىف مر-27×37سم-ألوان مائية-١٩٤3



٤3

فاح وزوجته ىف الريف املرى-ألوان مائية-22×١6سم



٤٤

حى من أحياء القاهرة-32×26سم-ألوان مائية-١٩٤٤

بعثة طبية ىف منزل ريف مر-١٩٤٤-20×25سم-ألوان جواش



٤5

حى شعبى مرى-١٩٤2-35×22سم-ألوان مائية-جزء١

القراءة للجميع-١٤×25سم-ألوان مائية-١٩٤3



٤6

االنتظار ىف مر-١٩٤5-١5×٤2سم-ألوان مائية

سوق الجال ىف مر-١٩٤6-١5×٤2سم-ألوان مائية

سوق األبقار ىف مر-١6×23سم-ألوان مائية-١٩٤6



٤7

الجئة فلسطينية باملستشفى ىف بروت-2٤×27سم-ألوان مائية-١٩٤٨

مخيم الاجئن الفلسطينين يف بروت ١٩50يف غابة الصنوبر الحرش2٨x37 سم



٤٨

بائع البلح األحمر يف مر-١6×23سم

١٩٤5-ألوان مائية
بائع القصب ىف مر-١6×22سم

ألوان مائية-١٩٤5

قرويون من جبل لبنان-23×30سم-ألوان مائية-١٩50

مبيض النحاس)مهنة مرية قدية(١٩٤5-١5×٤2سم-ألوان مائية



٤٩

ىف انتظار الدواء-ألوان مائية-١٨×26سم-١٩٤6

نزهة جبلية ىف لبنان-26×35سم-بالحر الشينى-١٩52



50

قارئـة الفنجان والكوتشينة-2٤×30سم-ألوان مائية

مجموعة فاحات مريات يف الطريق -١5×23سم-١٩٤3-لوان مائية



5١

الروشة يف لبنان-27×35سم-ألوان زيتية-١٩50

الروشة يف لبنان-27×35سم-ألوان زيتية-١٩50

الروشة ىف لبنان-26-36سم-١٩٤٩-ألوان مائية



52

منزل ريفى يف الجبل يف لبنان-22×2٨سم-ألوان مائية١٩5١

نهر الكلب يف لبنان ١٩٤٩- 32x2٨ سم



53

نهاية املطاف-١٩٤6-ألوان مائية-25×١٩سم





حمطات من حياة٠٠

زينب حممد علي



56

أول معرض عي مستوي القطر املري للرسوم الحرة لتاميذ املدارس

و قد فازت بالجائزة األوىل عن لوحتها بعنوان زفة املولد



57

جوائز املسابقـــات



5٨

 السيدة جيهان السادات تفتتح معرض سيناء ١٩75 وقد حرض حفل االفتتاح د.مصطفى كال حلمى

 وزير الربية والتعليم و د.رفعت محجوب األمن االول لاتحاد االشراىك



5٩



60

زينب محمد عي مع الفنان الفرنيس املعروف  جورج سر يف لبنان

زينب محمد عي تتوسط امللحق الثقايف الريطاين والفنان الفرنيس املعروف جورج سر 

يف حديث شيق عن الفن والفنانن 



6١

مقاالت عنها يف الجرائد العاملية



62



63

 حفل افتتاح مبني الشابات املسلات بأسيوط



6٤

مقال بهرة مختار من جريدة االهرام عن الفنانة زينب محمد عى



65



66



67



6٨



6٩



70

 تكريم األم املثاليــة عن محافظة الجيزة 200٤



7١



72

شهادة تقدير من وزير الشباب و الرياضة



73

 صور من املعرض الفنى الـذي أقامه الدكتور إبراهيم ابو العيش لرسوم

السيدة زينب محمد عى مببنى إدارة سيكم طريق بلبيس ١7-١2-200٤



7٤

غاف كتاب التذوق وتاريخ الفن غاف كتاب الربية الفنية

من مؤلفات الفنانة



75



76



77



7٨



7٩



جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية 2020

تصميم

هبة اهلل �شعبان يحيى

جرافيك

جني��ب  حمم��د  ء   �ش��يما

مراجعة لغوية 

مه�ا حمم�ود حاف�ظ

 هدى مر�شي �شيد

 إرشاف طباعي

اإ�شماعيل عبد الرازق


