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اإلدارة
ّ

يبعد  15دقيقة بالقطار عن وسط لندن والواقع حيث تطرب
فور دخول منزل  Zena Assiالذي ُ
أول ما يأسر ناظريك هو مقدار الضوء المتد ّفق
اليوم،
الطيور السامعين بتغريدها طوال
ّ
عبر كا ّفة أرجاء المنزل .إذ يتغنّى منزلها بافتقاره إلى المم ّرات ،والزوايا المظلمة وحتّى الزوايا
المستقيمة .بحيث يمكن لفنّانتنا تحضير قهوتها في المطبخ بينما تشاهد ابنها وهو يدرس
يهم هذه الفنانة اللبنان ّية
أن أكثر ما
في غرفة المعيشة أو بناتها يسترخين في الحديقة ...غير ّ
ّ
هو أن تتمتّع بمساحة تسمح لها بالتنفس واالسترخاء وإحاطة نفسها بمجموعاتها .ومن أثمن
الخاصة
المصورة ومجموعة الفينيل
تحب عرضه أمام عينيها هي مجموعتها من القصص
ما
ّ
ّ
ّ
بابنتها ،باإلضافة إلى كتبها ونباتاتها  ...اتبعينا إذاً في هذه الرحلة إلى منزلها في ضواحي
لندن لنكتشف مع ًا كيف ّ
تمكنت من جعل مشغلها امتداداً طبيع ّي ًا لمكان عيشها.
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معينة ،ما القواعد والعادات
حين تعملين على لوحة
ّ
الشخصية التي تأخذينها باالعتبار؟
ّ

ال �أر�سم ّ
قط � ّأي ر�سومات تمهيد ّية ،بل �أم ّثل دافعي الأ ّول مبا�شر ًة في لوحاتي دائم ًا،
تج�سد �أعمالي عفو ّيتي وردود �أفعالي الفطر ّية .لكن بالمقابل ،دائم ًا ما �أترك
فهكذا ّ
مجال لح�صول الأخطاء والحوادث ،فبهذه الطريقة �أفاجئ نف�سي في ك ّل م ّرة.
�أ ّما عادتي الوحيدة ،فهي تواجدي في م�شغلي ك ّل يوم عند عملي على قطعة مع ّينة.
والرائع �أنّ م�شغلي ي�شك ّل امتداد ًا لمنزلي ،م ّما ي�سمح لي بدخول �إليه والخروج منه طوال
اليوم وحتّى وقت مت� ّأخر من الليل .كذلك� ،أحاول تج ّنب �أخذ فترات ا�ستراحة ،لأنّ
�إلهامي ي�ساورني حين �أ�ستمر في عملي بدون تو ّقف .والقاعدة الوحيدة التي �أتّبعها هي
عدم الخوف من تلف � ّأي من �أعمالي .ف�أ�ستم ّر في تحويل تح ّكمي بين العمل الذي �أط ّوره
من جهة ّ
وتدخلي به من جهة �أخرى ،لكن في الواقع �أنّ الأعمال ال تتك ّلل ك ّلها بالنجاح
و�أنا مدركة لهذا الواقع.

خلفية سوداء مع
تشتمل خزانة مالبسك كما لوحاتك على
ّ
لمسات خفيفة من األلوان الدافئة الساطعة .ما الذي يكشفه
شخصيتك؟
هذا القاسم المشترك عن
ّ

يمكنني دمج ك ّل الأل��وان بدون ا�ستثناء في �أعمالي ،غير �أنّ ا�ستلهامي من محيطي
ينعك�س مبا�شر ًة على �أعمالي .فعلى �سبيل المثال ،حين عملت في لبنان ،نالت الكابالت
الكهربائ ّية والفو�ضى والمباني اال�سمنت ّية وحركة المرور ن�صيبها العادل في مظهر
اللغة التي اعتمدتها في تلك الفترة� .أ ّما هنا في لندن ،فاختلف ال�ضوء والألوان وحتّى
الف�صول التي يمكن ر�صد تغ ّيرها الكامل حيث �أعي�ش .وقد بد�أ ذلك ك ّله يتج ّلى في
باقاتي ور ّبمامالب�سي،بحيثباتالتباين�أكثرو�ضوح ًافيهاتمام ًامثلالطق�س.و�أعتقد
�أنّ �شخ�ص ّية المرء وحالته المزاج ّية تنعك�س دائم ًا في �أعماله ،ال �س ّيما حين يكون

ً
ً
غرابة التي نجحت في
صعوبة أم
الفنية األكثر
المهمة
ما
ّ
ّ
إتمامها؟

ك ّل م ّرة �أ�شعر فيها ب�أ ّنني ما زلت �ضمن منطقة راحتي� ،أجبر نف�سي على الخروج
منهاوتحدّي�أفكاريومهاراتي.فعلى�سبيلالمثال،ق ّررتالمغامرةفيالأ�شهرالقليلة
الما�ضية واختبار تقن ّية التنمي�ش ،لذا �أم�ضيت وقتي في ممار�سة تقن ّية الطباعة
القديمة هذه والتع ّلم من �أخطائي في ا�ستوديو للطباعة في لندن .غير �أ ّنه كان من
الم�ش ّوق جد ًا لي �أن �أكت�شف كيف مار�س المع ّلمون القدامى �أمثال  GoyaوDürer
التنمي�ش والنق�ش بالحفر المائي على الألواح المعدن ّية .من هنا ،ق ّررت �أن �أ�ضع نف�سي
فيالبيئةعينهاوا�ستخدامالتقن ّياتالتيا�ستخدموهامعالأحوا�ضالحم�ض ّيةلتقطيع
المطابع النحا�س ّية وتلك القديمة قبل طباعتها� .أ ّما الآن ،ف�أخو�ض مغامرة �أخرى عبر
م�شروع جديد ،في حين �أح ّول مناظر مدينتي �إلى تطريزات .فلطالما كنت مفتونة
بالحرف ّية ،ويه ّمني اليوم دمج الطرق التقليد ّية القديمة في الأعمال المعا�صرة.
و�صحيح�أ ّننيال�أعلمكيف �ستبدوالنتيجةالنهائ ّية،غير�أ ّنني�أعتبر هذاالجزءالأكثر
ت�شويق ًا في الأمر.
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خا�صتي .وال يمكن الإنكار �أنّ الن�ساء ع��اد ًة ما يجدنَ
ّ
ّ
علي فعله هو
طريقة للت�أثير في الأعمال الفن ّية ،لذا كل ما ّ
الإ�صغاءبعنايةلهنَّ وترجمة ُمرادقولهنّ .
ما النصيحة التي تسدينها إلى النساء
التزينية المناسبة
ليخترن اللوحات
َ
ّ
لمنازلهن؟
َّ

تجسد أعمالي
ّ
عفو ّيتي
وردود أفعالي الفطر ّية
بق�صة �س�أ�سردها عليك وعلى الق ّراء.
هذا ك ّل ما يفعله طوال اليوم .ذ ّكرني �س�ؤالك هذا ّ
خا�صته
يحكى �أنّ ّ
النحات ال�سوي�سري  Alberto Giacomettiو�صف منحوتة "الكلب" ّ
من العام  1951على �أ ّنها �شكل من �أ�شكال ال�صورة الذات ّية ،ور�أى نف�سه على هيئة كلب
البديهي بعد معرفة
نحيل يم�شي منحني الر�أ�س على طول الجدران وتحت المطر .من
ّ
هذه الق�صة� ،أ ّنه من غير الممكن النظر �إلى المنحوتة بدون ر�ؤية جوانبها الإن�سان ّية.
العربية في لوحاتك وكيف
اللبنانية
كيف تتج ّلى ثقافتك
ّ
ّ
العربيات برأيك؟
تحاكي النساء
ّ

ولدت وترعرعت في لبنان ،ولم �أغادر وطني قبل عمر الأربعين .لكن الم�ؤ�سف �أ ّنه ث ّمة
عالمات تحدّد هو ّية المر�أة اللبنان ّية والعرب ّية ،وعلى ك ّل امر�أة م ّنا �أن تخو�ض معركة
�أكبرفي�سبيل�إيجادمكانهااجتماع ّي ًاومهن ّي ًاّ �.إل�أ ّنني�أعتقد�أنّ هذاالواقعيجعلنا�أكثر
مرون ًة .فثقافتنا التي تعود �إلى الأزمان القديمة ت�ستم ّد غناها من تاريخها ،ونحن نعتبر
�سيرنا بين الآثار الرومان ّية ومرورنا بالقرب من الجدران الفينيق ّية في روتيننا اليومي
مج ّرد �أمر مفروغ منه ...من هنا� ،أحاول ت�صوير هذا الم�شهد المل ّون في ر�سوماتي
لوجوه الأ�شخا�ص والتعبير عن الطبقات الكثيرة الالزمة لو�ضع المر�أة العرب ّية على
� ّأي لوحة بدون ت�صويرها ب�صورة مثال ّية جد ًا �أو �إدانتها .ف�إذا ما نقلت الواقع المبا�شر
لمحيطي� ،ستتج ّلى ق�ص�ص الن�ساء اللواتي فيه تباع ًا وبدون � ّأي عناء .و�أعت ّز باهتمامي
بالق�صة الكامنة وراء هذا المو�ضوع ،لذا� ،أحاول �أن �أنقل العالقة بين الهجرة
الكبير ّ
ً
والذاكرة ب�صر ّيا في �أعمالي ،ال �س ّيما و�أحاول ت�صوير تغ ّير الق�ص�ص حين يكون النا�س
في تح ّرك .ولطالما كانت المر�أة الم�صدر الرئي�س لهذه الق�ص�ص ،فهي من ينقل
الذكريات من جيل �إلى �آخر.
أي صورة تميلين إلى إظهارها حين ترسمين وجوه النساء في
ّ
ّ
الفنية؟
أعمالك
عبر
النساء
نين
تمك
وكيف
لوحاتك؟
ّ

ُيع ّد ر�سم الوجوه من الموا�ضيع الأكثر �صعوبة ،غير �أ ّنني �أحاول البدء من ال�صفر مع
ك ّل لوحة .فب�صراح ًة ،ل�ست مهت ّمة �إطالق ًا في �إي�صال � ّأي ر�سالة وا�ضحة عبر �أعمالي.
�شخ�ص ما ،ليعمل ذهني بالتوازي مع
بل �أحاول التح ّلي بعقل منفتح �أثناء ر�سم وجه
ٍ
ً
ً
أ�سا�سي �أن
اللوحة و�أبد�أ من ال�صفر في ذهني واللوحة �أي�ضا ثم �أط ّورهما معا ،فهدفي ال ّ
�أغتنم اللحظة بك ّل ما فيها .و�أعتبر �أنّ الوحيد الذي �أدين له بال�صدق هو فر�شاة الر�سم
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�أعتبر كلمة "تزين ّية" �صفة خاطئة بنظري .فالأمر غاية
في الب�ساطة ويق�ضي فح�سب باختيار المر�أة لوحة فن ّية
ت�شبهها وتح ّرك العواطف في نف�سها .وفي هذه الحالة،
�سترغب في ر�ؤيتها ك ّل يوم ،و�ستجد تلقائ ّي ًا مكان ًا لها في
م�ساحة معي�شتها .في هذا ال�سياق� ،أذكر �أنّ �أحد مح ّبي
الجمع هدم حائط ًا كام ًال في غرفة طعامه لتتّ�سع اللوحة
الفن ّية ال�ضخمة التي �أح�ضرها لوقوعه في ح ّبها .و�أق ّر
ب�أ ّنني �أ�ؤمن فع ًال ب�أنّ الجدران ت�ستحقّ الهدم في �سبيل
الأفكار.
ّ
والنظارات
القبعات
متى بدأت في جمع
ّ
الشمسيةولماذا؟
ّ

�أ�شعر �أحيان ًا بالحاجة �إلى و�ضع الحواجز بيني وبين ك ّل
ما هو في الخارج ،من ال�ضجيج �إلى النور والروائح وحتّى
الأ�شخا�ص .وبد�أ جمعي للق ّبعات ّ
والنظارات ال�شم�س ّية
ك�صورة من �صور الحماية ال�شخ�ص ّية ،ثم تط ّور ليتح ّول
�إلى هو�س �صغير وبالتالي �إلى مجموعة .فدائم ًا ما �أنظر
�إلى المالب�س والإك�س�سوارات على أ� ّنها �أزي��اء ،و�أحب
التن ّكر كثير ًا .ولي�س الأمر بطريقة تعبير �شخ�ص ّية� ،إ ّنما
هي في الحقيقة مج ّرد و�سيلة ممتعة لإط�لاق العنان
لمخ ّيلتي ومراقبةالح�شد والم�شاهدةمنالخلف.
القصة التي تحملها قالدة العصفور
ما
ّ
جدتك وقالدة العملة
التي أعطتك إ ّياها ّ
لك؟
قدمها والدك ِ
المعدنية التي ّ
ّ

منذ �أكثر من قرن من الزمن ،كان والد جدّي تاجر ًا مه ّم ًا
أحب ابنته �أي جدّتي كثير ًا.
و�سافر كثير ًا .و ُيحكي �أ ّنه � ّ
طائر �صغير
وفي �أحد الأ ّيام� ،أهداها �أقراط ًا على �شكل ٍ
عقب عودته من تركيا .غير �أنّ الأق��راط �أعجبت ابنة
�أخيه ال�صغيرة كثير ًا لدرجة �أنّ جدّتي طلبت منه تقديم
الأقراط لها بد ًال منها�.إثر ذلك ،وقع والد جدّي الم�سكين
في حيرة من �أم��ره بين ح ّبه البنته التي وعدها بهذه
الهدية،وال�ضغطالذيمار�سه�أخوهعليهليقدّمهاالبنته.
لكن �سرعان ما خطرت له فكرة رائعة! عم ًال بها،
Arabia

133

AT HOME

ق�صد �صائغ المجوهرات وطلب منه تحويل الأقراط �إلى قالدتَين ،ليقدّم قالد ًة
�إلى ك ّل فتاة من الفتيات و�إع��ادة �إحالل ال�سالم داخل الأ�سرة .وورثت والدتي
هذه القالدة عن والدتها وقدّمتها لي الحق ًا .وعن هذه القالدة ،دائم ًا ما �أقول
�إ ّنه يمكنني �أن �أفقد � ّأي �شيء بدون �أن �أهتمّ � ،إل �أنّ فقدان هذه القالدة �سيفطر
ف�ؤادي.
�أ ّما القالدة التي �أعطاني والدي �إ ّياها فهي واحدة من �آخر العمالت المعدن ّية
التي تم �ص ّكها في مقاطعة طرابل�س بين العام  1109و 1289وتم ّثل �آخر العمالت
الباقية من واليات ال�صليب ّيين .وعن الحكاية التي تح ّلها� ،أخبركم �أ ّنه ّتم العثور
على ثالث عمالت معدن ّية في الأر�ض �إثر �أعمال تنقيب جرت �أخير ًا بهدف و�ضع
الأ�سا�سات لمبنى جديد .و�أخذ والدي العمالت الثالث و�صنع من ك ّل منها قالدة
ليقدّمها �إلى بناته الثالث .ربما التاريخ يعيد نف�سه في عائلتي .و�أ ّود �أن �أقول �أنّ
والدي يدعمانني في ك ّل خطوة �أقوم بها،
القالدتان ثمينتان جد ًا في نظري ،لأنّ
ّ
حتى �أنّ ممار�ستي الأعمال الفن ّية �ساهمت في توثيق رباطنا �أكثر .لك ّنني �أحتاج
�إلى �أغرا�ض ماد ّية �أرتديها حول عنقي كتح ّية لهما ،ف�ض ًال عن الو�شم الذي يحمل
�أ�سماء �أح ّبائي على ذراعي .و�أعتقد �أ ّنني �أرى الج�سد ك�أداة �أو لوحة فن ّية تخبر
ق�صة ك ّل �شخ�ص .ولهذا ال�سبب� ،أرى �أي�ض ًا �أنّ الندبات والتجاعيد ميزة جميلة
ّ
ت�شهد على عي�شنا في هذه الحياة وق�صدنا مختلف الأماكن ،وخو�ضنا التجارب
الج ّيدة وال�س ّيئة،وكبر عمرنا و�سعادتنا في �إظهار ك ّل ذلك.
أن المشغل الموجود في منزلك امتداد ًا له؟
هل تعتبرين ّ

بم يختلف تصميم منزلك في بيروت عن تصميم منزلك
َ
هنا؟

لدي �شقة في منطقة جونيه في لبنان .وال ب ّد لي من الإقرار ب�أنّ �أكثر ما �أفتقده هو
ّ
ً
ّ
ّ
المنظر الذي تطل عليه غرفة معي�شتي .و�أعترف �أي�ضا ب�أنني لم �أقدّر وجود خليج
ناظري به
جونيه وبحرها الأزرق �أمامي� ،إلى جانب منظر الجبل في الخلف لأمتّع
ّ
طوال اليوم .و�أجد لندن عاد ّية جد ًا بالن�سبة �إلى ذوقي في بع�ض الأحيان .وفي الواقع
لدي منزالن وم�شغالن ،و�أ�ستمر في الذهاب ولإياب بينهما ،م ّما جعلني �أ�ش ّكك في
ّ
نف�سي من حيث االنتماء والهو ّية والتراث� .إذ يمكن للتن ّقل �أن يكون �إيجاب ّي ًا و�سلب ّي ًا
على ح ّد �سواء ،فالأ�سباب وراء حدوثها كثيرة ،لكن ب�صفتي ف ّنانة� ،أعتقد �أ ّنه من
الج ّيد دائم ًا �أن �أ�شهد التغيير و�أن �أكون قادرة على ر�صده في ممار�ساتي الفن ّية.
فنية أم قطعة زينة
تسمي لنا قطعة
هل يمكنك أن
ّ
ّ
أحضرتها من بيروت إلى هذا المنزل؟

ال �أجيد الطهي وال �أرغ��ب في �أن �أك��ون ر ّب��ة منزل ج ّيدة ،لك ّنني �أجيد ابتكار
الأعمال الفن ّية .لذا� ،إ ّنني بحاجة �إلى �أن ي�ش ّكل م�شغلي امتداد ًا طبيع ّي ًا لم�ساحة
العي�شة في منزلي� .إذ �أظنّ �أ ّنه من المنطقي �أن �أمتلك منفذ ًا �سهل على المكان
الذي �أف ّكر فيه و�أعمل و�أمار�س الت�أ ّمل و�أق��ر�أ و�أ�ستمع �إلى المو�سيقى والكتب
ال�سمع ّية و�أحت�سي القهوة في خالل فترات الراحة و�أ�ستمتع بالأوقات الج ّيدة مع
تحبين تزيين منزلك به؟
�أ�سرتي و�أ�صدقائي .ونظر ًا �إلى �أ ّنني �أعتبر نف�سي متط ّرفة بع�ض ال�شيء� ،أميل �إلى ما أكثر ما ّ
الإنكباب على العمل و�أعتبر �أنّ منزلي ي�ش ّكل امتدادا ً لم�شغلي ولي�س العك�س.
النباتي.
أحب تزيينه بالكتب والنباتات والب�سكويت
� ّ
ّ
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أم�س
�سجاداتي معي من لبنان .فهي ّ
�أح�ضرت ّ
�سجادات فار�س ّية و�شرق ّية ،وكنت في � ّ
الحاجة �إلى دفء ملم�سها و�ألوانها ال �س ّيما في تلك الأيام الباردة في بريطانيا.
الن�ساجين
وتذ ّكرني هذه ال�سجادات بطفولتي وب�إعجابي الدائم بحرف ّية �أولئك ّ
القبل ّيين وبالق�ص�ص التي يروونها في الأنماط والأطر التي يعتمدونها في ال�سجادات.
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