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ZENA Assi
فور دخول منزل Zena Assi الذي يبُعد 15 دقيقة بالقطار عن وسط لندن والواقع حيث تطرب 
المتدّفق  الضوء  مقدار  هو  ناظريك  يأسر  ما  أّول  اليوم،  طوال  بتغريدها  السامعين  الطيور 
عبر كاّفة أرجاء المنزل. إذ يتغّنى منزلها بافتقاره إلى الممّرات، والزوايا المظلمة وحّتى الزوايا 
المستقيمة. بحيث يمكن لفّنانتنا تحضير قهوتها في المطبخ بينما تشاهد ابنها وهو يدرس 
في غرفة المعيشة أو بناتها يسترخين في الحديقة... غير أّن أكثر ما يهّم هذه الفنانة اللبنانّية 
هو أن تتمّتع بمساحة تسمح لها بالتنفس واالسترخاء وإحاطة نفسها بمجموعاتها. ومن أثمن 
ما تحّب عرضه أمام عينيها هي مجموعتها من القصص المصّورة ومجموعة الفينيل الخاّصة 
بابنتها، باإلضافة إلى كتبها ونباتاتها ... اتبعينا إذاً في هذه الرحلة إلى منزلها في ضواحي 

لندن لنكتشف معًا كيف تمّكنت من جعل مشغلها امتداداً طبيعّيًا لمكان عيشها.
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ما المهّمة الفنّية األكثر  صعوبًة  أم غرابًة التي نجحت في 
إتمامها؟

كّل مّرة اأ�سعر  فيها باأّنني ما زلت �سمن منطقة راحتي، اأجبر نف�سي على الخروج 

منها وتحّدي اأفكاري ومهاراتي. فعلى �سبيل المثال، قّررت المغامرة في الأ�سهر القليلة 

الما�سية  واختبار تقنّية التنمي�ش، لذا اأم�سيت  وقتي في ممار�سة تقنّية الطباعة 

القديمة هذه والتعّلم من اأخطائي في ا�ستوديو للطباعة في لندن. غير اأّنه كان من 

 Dürerو Goya الم�سّوق جدًا لي اأن اأكت�سف كيف مار�ش المعّلمون القدامى اأمثال

التنمي�ش والنق�ش بالحفر المائي على الألواح المعدنّية. من هنا، قّررت اأن اأ�سع نف�سي 

في البيئة عينها وا�ستخدام التقنّيات التي ا�ستخدموها مع الأحوا�ش الحم�سّية   لتقطيع 

المطابع النحا�سّية وتلك القديمة قبل طباعتها. اأّما الآن، فاأخو�ش مغامرة اأخرى عبر 

م�سروع جديد، في حين اأحّول مناظر مدينتي اإلى تطريزات. فلطالما كنت مفتونة 

بالحرفّية، ويهّمني اليوم دمج الطرق التقليدّية القديمة في الأعمال المعا�سرة. 

و�سحيح اأّنني ل اأعلم كيف  �ستبدو النتيجة النهائّية، غير اأّنني اأعتبر  هذا الجزء الأكثر 

ت�سويقًا  في الأمر.

والعادات  القواعد  ما  معّينة،  لوحة  على  تعملين  حين 
الشخصّية التي تأخذينها باالعتبار؟

ل اأر�سم قّط اأّي ر�سومات تمهيدّية، بل اأمّثل دافعي الأّول مبا�سرًة في لوحاتي دائمًا، 

فهكذا تج�ّسد اأعمالي عفوّيتي وردود اأفعالي الفطرّية. لكن بالمقابل، دائمًا ما اأترك 

مجال لح�سول الأخطاء والحوادث، فبهذه الطريقة اأفاجئ نف�سي في كّل مّرة.

اأّما عادتي الوحيدة، فهي تواجدي في م�سغلي كّل يوم عند عملي على قطعة معّينة. 

والرائع اأّن م�سغلي ي�سكّل امتدادًا لمنزلي، مّما ي�سمح لي بدخول اإليه والخروج منه طوال 

اليوم وحّتى وقت متاأّخر من الليل. كذلك، اأحاول تجّنب اأخذ فترات ا�ستراحة، لأّن 

اإلهامي ي�ساورني حين اأ�ستمر في عملي بدون توّقف. والقاعدة الوحيدة التي اأّتبعها هي 

عدم الخوف من تلف اأّي من اأعمالي. فاأ�ستمّر في تحويل تحّكمي بين العمل الذي اأطّوره 

من جهة وتدّخلي به من جهة اأخرى، لكن في الواقع اأّن الأعمال ل تتكّلل كّلها بالنجاح 

واأنا مدركة لهذا الواقع.

تشتمل خزانة مالبسك كما لوحاتك على خلفّية سوداء مع 
لمسات خفيفة من األلوان الدافئة الساطعة. ما الذي يكشفه 

هذا القاسم المشترك عن شخصّيتك؟
يمكنني دمج كّل الأل��وان بدون ا�ستثناء في اأعمالي، غير اأّن ا�ستلهامي من محيطي 

ينعك�ش مبا�سرًة على اأعمالي. فعلى �سبيل المثال، حين عملت في لبنان، نالت الكابالت 

الكهربائّية والفو�سى والمباني ال�سمنتّية  وحركة المرور ن�سيبها العادل   في  مظهر 

اللغة التي اعتمدتها في تلك الفترة. اأّما هنا في لندن، فاختلف ال�سوء والألوان وحّتى 

الف�سول التي يمكن  ر�سد تغّيرها الكامل حيث اأعي�ش. وقد بداأ ذلك كّله يتجّلى في 

باقاتي  ورّبما مالب�سي، بحيث بات التباين اأكثر و�سوحًا فيها تمامًا مثل الطق�ش. واأعتقد 

اأّن �سخ�سّية المرء وحالته المزاجّية تنعك�ش دائمًا في اأعماله، ل �سّيما حين يكون 
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ة �ساأ�سردها عليك وعلى القّراء.  هذا كّل ما يفعله طوال اليوم. ذّكرني �سوؤالك هذا بق�سّ

ته  يحكى اأّن النّحات ال�سوي�سري Alberto Giacometti و�سف منحوتة "الكلب" خا�سّ

من العام 1951 على اأّنها �سكل من اأ�سكال ال�سورة الذاتّية، وراأى نف�سه على هيئة  كلب 

نحيل يم�سي منحني الراأ�ش على طول الجدران وتحت المطر. من البديهّي بعد معرفة 

هذه الق�سة، اأّنه من غير الممكن النظر اإلى المنحوتة بدون روؤية جوانبها الإن�سانّية.

العربّية في لوحاتك وكيف  اللبنانّية  كيف تتجّلى ثقافتك 
تحاكي النساء العربّيات برأيك؟

ولدت وترعرعت في لبنان، ولم اأغادر وطني قبل عمر الأربعين. لكن الموؤ�سف اأّنه ثّمة 

عالمات تحّدد هوّية المراأة اللبنانّية والعربّية، وعلى كّل امراأة مّنا اأن تخو�ش معركة 

اأكبر في �سبيل اإيجاد مكانها اجتماعّيًا ومهنّيًا. اإّل اأّنني اأعتقد اأّن  هذا الواقع يجعلنا اأكثر 

مرونًة. فثقافتنا التي تعود اإلى الأزمان القديمة ت�ستمّد غناها من تاريخها، ونحن نعتبر 

�سيرنا بين الآثار الرومانّية ومرورنا بالقرب من الجدران الفينيقّية في روتيننا اليومي 

مجّرد اأمر مفروغ منه... من هنا، اأحاول ت�سوير هذا الم�سهد الملّون   في ر�سوماتي 

لوجوه الأ�سخا�ش والتعبير عن الطبقات الكثيرة الالزمة لو�سع المراأة العربّية على 

اأّي لوحة بدون ت�سويرها ب�سورة مثالّية جدًا اأو اإدانتها. فاإذا ما نقلت الواقع المبا�سر 

لمحيطي، �ستتجّلى ق�س�ش الن�ساء اللواتي فيه تباعًا وبدون اأّي عناء. واأعتّز باهتمامي 

ة الكامنة وراء هذا المو�سوع، لذا، اأحاول اأن اأنقل العالقة بين الهجرة  الكبير بالق�سّ

والذاكرة ب�سرّيًا في اأعمالي، ل �سّيما واأحاول ت�سوير تغّير الق�س�ش حين يكون النا�ش 

في تحّرك. ولطالما كانت المراأة الم�سدر الرئي�ش لهذه الق�س�ش، فهي من ينقل 

الذكريات من جيل اإلى اآخر.

أّي صورة تميلين إلى إظهارها حين ترسمين وجوه النساء في 
لوحاتك؟ وكيف تمّكنين النساء عبر أعمالك الفنّية؟

ُيعّد ر�سم الوجوه من الموا�سيع الأكثر �سعوبة، غير اأّنني اأحاول البدء من ال�سفر مع 

كّل لوحة. فب�سراحًة، ل�ست مهتّمة اإطالقًا في اإي�سال اأّي ر�سالة وا�سحة عبر اأعمالي. 

بل اأحاول التحّلي بعقل منفتح اأثناء ر�سم وجه �سخ�شٍ ما، ليعمل ذهني بالتوازي مع 

اللوحة واأبداأ من ال�سفر في ذهني واللوحة اأي�سًا ثم اأطّورهما معًا، فهدفي الأ�سا�سّي اأن 

اأغتنم اللحظة بكّل ما فيها. واأعتبر اأّن الوحيد الذي اأدين له بال�سدق هو فر�ساة الر�سم 
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الن�ساء ع��ادًة ما يجدَن  اأّن  الإنكار  تي. ول يمكن  خا�سّ

طريقة للتاأثير في الأعمال الفنّية، لذا كّل ما علّي فعله هو 

الإ�سغاء بعناية لهنَّ وترجمة ُمراد قولهّن.

ما النصيحة التي تسدينها إلى النساء 
المناسبة   التزينّية  اللوحات  ليخترَن 

؟ لمنازلهنَّ
اأعتبر كلمة "تزينّية" �سفة خاطئة بنظري. فالأمر غاية 

في الب�ساطة ويق�سي فح�سب باختيار المراأة لوحة فنّية 

ت�سبهها وتحّرك العواطف في نف�سها. وفي هذه الحالة، 

�سترغب في روؤيتها كّل يوم، و�ستجد تلقائّيًا مكانًا لها في 

م�ساحة معي�ستها. في هذا ال�سياق، اأذكر اأّن اأحد محّبي 

الجمع هدم حائطًا كاماًل في غرفة طعامه لتّت�سع اللوحة 

الفنّية ال�سخمة التي اأح�سرها لوقوعه في حّبها. واأقّر 

باأّنني اأوؤمن فعاًل باأّن الجدران ت�ستحّق الهدم في �سبيل 

الأفكار.

متى بدأت في جمع القّبعات والنّظارات 
الشمسّية ولماذا؟

اأ�سعر اأحيانًا بالحاجة اإلى و�سع الحواجز بيني وبين كّل 

ما هو  في الخارج، من ال�سجيج اإلى النور والروائح وحّتى 

الأ�سخا�ش. وبداأ جمعي للقّبعات والنّظارات ال�سم�سّية 

ك�سورة من �سور الحماية ال�سخ�سّية، ثم تطّور ليتحّول 

اإلى هو�ش �سغير وبالتالي اإلى مجموعة. فدائمًا ما اأنظر 

واأحب  اأزي��اء،   اأّنها  والإك�س�سوارات على  المالب�ش  اإلى 

التنّكر كثيرًا. ولي�ش الأمر بطريقة تعبير �سخ�سّية، اإّنما 

هي في الحقيقة مجّرد و�سيلة ممتعة لإط��الق العنان 

لمخّيلتي  ومراقبة الح�سد  والم�ساهدة من الخلف.

ما القّصة التي تحملها قالدة العصفور 
التي أعطتك إّياها جّدتك وقالدة العملة 

المعدنّية التي قّدمها والدك لِك؟
منذ اأكثر من قرن من الزمن، كان والد جّدي تاجرًا مهّمًا 

و�سافر كثيرًا. وُيحكي اأّنه اأحّب ابنته اأي جّدتي كثيرًا. 

وفي اأحد الأّيام، اأهداها اأقراطًا على �سكل طائٍر �سغير 

عقب عودته من تركيا. غير اأّن الأق��راط اأعجبت ابنة 

اأخيه ال�سغيرة كثيرًا لدرجة اأّن جّدتي طلبت منه تقديم 

الأقراط لها بدلً منها. اإثر ذلك، وقع والد جّدي الم�سكين 

في حيرة من اأم��ره بين حّبه لبنته التي وعدها بهذه 

الهدية، وال�سغط الذي مار�سه اأخوه عليه ليقّدمها لبنته. 

لكن �سرعان ما خطرت له فكرة رائعة! عماًل بها، 
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ق�سد �سائغ المجوهرات وطلب منه تحويل الأقراط اإلى قالدَتين، ليقّدم قالدًة 

والدتي  وورثت  الأ�سرة.  داخل  ال�سالم  اإحالل  واإع��ادة  الفتيات  من  فتاة  كّل  اإلى 

اأقول  هذه القالدة عن والدتها وقّدمتها لي لحقًا. وعن هذه القالدة، دائمًا ما 

اإّنه يمكنني اأن اأفقد اأّي �سيء بدون اأن اأهتم، اإّل اأّن  فقدان هذه القالدة �سيفطر 

فوؤادي.

المعدنّية  العمالت  اآخر  من  واحدة  فهي  اإّياها  والدي  اأعطاني  التي  القالدة  اأّما 

التي تم �سّكها في مقاطعة طرابل�ش بين العام 1109 و1289 وتمّثل اآخر العمالت 

الباقية من وليات ال�سليبّيين. وعن الحكاية التي تحّلها، اأخبركم اأّنه تّم العثور 

على ثالث عمالت معدنّية في الأر�ش اإثر اأعمال تنقيب جرت اأخيرًا بهدف و�سع 

الأ�سا�سات لمبنى جديد. واأخذ والدي العمالت الثالث و�سنع من كّل منها قالدة 

ليقّدمها اإلى بناته الثالث. ربما التاريخ يعيد نف�سه في عائلتي. واأّود اأن اأقول اأّن 

القالدتان ثمينتان جدًا في نظري، لأّن والدّي يدعمانني في كّل خطوة اأقوم بها، 

حتى اأّن ممار�ستي الأعمال الفنّية �ساهمت في توثيق رباطنا اأكثر. لكّنني اأحتاج 

اإلى اأغرا�ش مادّية اأرتديها حول عنقي كتحّية لهما، ف�ساًل عن الو�سم الذي يحمل 

اأ�سماء اأحّبائي على ذراعي. واأعتقد اأّنني اأرى الج�سد كاأداة اأو لوحة  فنّية تخبر 

ة كّل �سخ�ش. ولهذا ال�سبب، اأرى اأي�سًا اأّن الندبات والتجاعيد ميزة جميلة  ق�سّ

ت�سهد على عي�سنا في هذه الحياة وق�سدنا مختلف الأماكن، وخو�سنا التجارب 

الجّيدة وال�سّيئة،وكبر عمرنا و�سعادتنا في اإظهار كّل ذلك.

هل تعتبرين أّن المشغل الموجود في منزلك امتدادًا له؟
ابتكار  اأجيد  لكّنني  جّيدة،  منزل  رّب��ة  اأك��ون  اأن  في   اأرغ��ب  ول  الطهي  اأجيد  ل 

الأعمال الفنّية. لذا، اإّنني  بحاجة اإلى اأن ي�سّكل م�سغلي امتدادًا طبيعّيًا لم�ساحة 

العي�سة في منزلي. اإذ اأظّن اأّنه من المنطقي اأن اأمتلك منفذًا �سهل على المكان 

والكتب  المو�سيقى   اإلى  واأ�ستمع   واأق��راأ  التاأّمل   واأمار�ش  واأعمل  فيه  اأفّكر  الذي 

ال�سمعّية  واأحت�سي القهوة في خالل فترات الراحة واأ�ستمتع بالأوقات الجّيدة مع 

اأ�سرتي واأ�سدقائي. ونظرًا اإلى اأّنني اأعتبر نف�سي متطّرفة بع�ش ال�سيء، اأميل اإلى 

الإنكباب على العمل واأعتبر اأّن منزلي ي�سّكل امتداداً  لم�سغلي  ولي�ش العك�ش.

بَم يختلف تصميم منزلك في بيروت عن تصميم منزلك   
هنا؟

لدّي �سقة في منطقة جونيه في لبنان. ول بّد لي من الإقرار باأّن اأكثر ما اأفتقده هو 

المنظر الذي تطّل عليه غرفة معي�ستي. واأعترف اأي�سًا باأّنني لم اأقّدر وجود خليج 

جونيه وبحرها الأزرق اأمامي، اإلى جانب منظر الجبل في الخلف لأمّتع ناظرّي به 

طوال اليوم. واأجد لندن عادّية جدًا بالن�سبة اإلى ذوقي في بع�ش الأحيان. وفي الواقع 

لدّي منزلن وم�سغالن، واأ�ستمر في الذهاب ولإياب بينهما، مّما جعلني اأ�سّكك في 

نف�سي من حيث النتماء والهوّية والتراث. اإذ يمكن للتنّقل اأن يكون اإيجابّيًا و�سلبّيًا 

على حّد �سواء، فالأ�سباب وراء حدوثها كثيرة، لكن ب�سفتي فّنانة، اأعتقد اأّنه من 

الجّيد دائمًا اأن اأ�سهد التغيير واأن اأكون قادرة على ر�سده في ممار�ساتي الفنّية.

زينة  قطعة  أم  فنّية  قطعة  لنا  تسّمي  أن  يمكنك  هل   
أحضرتها من بيروت إلى هذا المنزل؟

اأح�سرت �سّجاداتي معي من لبنان. فهي �سّجادات فار�سّية و�سرقّية، وكنت في اأم�ّش 

اإلى دفء ملم�سها واألوانها ل �سّيما في تلك الأيام الباردة في بريطانيا.  الحاجة 

اأولئك الن�ّساجين  وتذّكرني هذه ال�سجادات  بطفولتي  وباإعجابي الدائم بحرفّية 

القبلّيين وبالق�س�ش التي يروونها في الأنماط والأطر التي يعتمدونها في ال�سجادات.

 ما أكثر ما تحّبين تزيين منزلك به؟
اأحّب تزيينه بالكتب والنباتات  والب�سكويت  النباتّي. 


