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حسين بن حمزة

النّحاتني  أب���رز  أح���د  ه��و 
ي��ك��ن  ل����م  ال����س����وري����ني، إن 
أب�����رزه�����م ع���ل���ى اإلط������اق، 
رغ���م أّن���ه ق��ض��ى أك��ث��ر من 
ث��ل��ث��ي س��ن��وات��ه االث��ن��ت��ني 
وال��س��ت��ني خ����ارج س���وري���ا. ول����د ع��اص��م 
الباشا في بيونس آيرس، ألب مهاجر 
وأم أرجنتينية. كان والده فاحًا بسيطًا 
���اب« ف���ي ط��ف��ول��ت��ه، وتعلم  ارت�����اد »ال���ُك���تَّ
القراءة باملقلوب ألن املصحف كان ملك 
ط��ف��ٍل يجلس ق��ب��ال��ت��ه. م��ن ال���وال���د، أخ��ذ 
حب املعرفة، بينما تعّلم من أمه كيف 
يكون املرء حاضرًا وغائبًا في آن واحد. 
ت��ف��ت��ح��ت م��وه��ب��ت��ه ف���ي ال���رس���م وص��ن��ع 
السابعة، حني  في  كان  باكرًا.  األشكال 
أرس��ل��ه وال����ده إل���ى أك��ادي��م��ي��ة »ب��وي��دو« 
آي��رس.  بيونس  في  للكبار  املخصصة 
في الحادية عشرة، ع��ادت العائلة إلى 
مسقط الرأس في يبرود )80 كلم شمال 
الطليق  الفتى  استعاد  هكذا،  دمشق(. 
ب��اإلس��ب��ان��ي��ة ل��غ��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة، وص���ارت 
أب���ج���دي���ة وع���ي���ه وث���ق���اف���ت���ه، ث�����ّم أض����اف 
ه����وّي����ات ول���غ���ات أخ�����رى إل����ى رص���ي���ده. 
 أمي دلقتني على عربة متحركة 

َّ
»ك��أن

ي��ق��ول عاصم  م��س��ت��ق��رة«،  ال على أرٍض 
الباشا الذي تحولت حياته إلى رحلة 
ال��ائ��ق، بمخّيلته  ال��ه��واء  ي��ط��ارد فيها 
الغارقة في نوٍع  الطليقة، ومنحوتاته 
غ��ام��ض م��ن األس���ى وال��ع��زل��ة. قبل ذل��ك، 
الرابعة  في  الشعر.  في  سيجّرب حظه 
ع����ش����رة، أرس������ل ق��ص��ي��دت��ه األول�������ى إل���ى 
ج��ري��دة »ال��ث��ق��اف��ة« ال��ت��ي ك��ان يصدرها 
الشاعر مدحت عكاش، لكّنه ����� لحماقته 
كما يقول ����� أقلع عن الشعر ألنهم بدلوا 
عشرة،  الثامنة  في  نهايتها.  في  كلمة 
����� لحسن  التي  سيكتب رواي��ت��ه األول��ى 

عاصم الباشا
درس النحت ناسك غرناطة ينحت عمره الهارب 

في »معهد 
سوريكوف« الذي 

كان أشهر معاقل 
الفن في اإلتحاد 

السوفياتي 

ترجمت أعماله 
حقبة سعد اهلل 

ونوس وفواز 
الساجر ومنير 

شعراني ويوسف 
عبدلكي 

أشخاص

ق��د سبقته، وجعلت  ال��ت��ق��اري��ر األم��ن��ي��ة 
منه شخصًا غير مرغوب فيه. وبدل أن 
يصبح أستاذًا في كلية الفنون الجميلة، 
وجد نفسه معّلمًا للرسم في الحسكة 
)أقصى شمال شرق سوريا(. كان ذلك 
صعبًا بوجود زوجة وولدين. منذ تلك 
بالهجرة.  م��ح��ك��وم  أّن���ه  أدرك  ال��ل��ح��ظ��ة، 
قضى سنة واح���دة ف��ي »م��ن��ف��اه« وع��اد 
إل��ى دم��ش��ق. أق��ام معرضني ع��ام 1979، 
ث��م غ����ادر إل���ى ب��اري��س ل��ل��ح��ص��ول على 
شهادة الدكتوراه في السوربون، لكّنه 
تخلى عن الفكرة، وسافر إلى إسبانيا. 
ع����ام 1983، ع����اد م���ج���ددًا إل����ى دم��ش��ق، 
حيث وجدت زوجته الفرنسية وظيفة 
براتب  الفرنسي«،  الثقافي  »املركز  في 
ي��س��م��ح ل��ل��ع��ائ��ل��ة ال��ص��غ��ي��رة ب��ال��ع��ي��ش، 
»بقينا  ال��ن��ح��ت.  بممارسة  ل��ه  ويسمح 
أرب�������ع س�����ن�����وات ل�����م أس���ت���ط���ع ف���ي���ه���ا أن 
لكّني عشت  أي��ًا من طموحاتي،  أحقق 
والسجاالت  الصداقة  سنوات  أخصب 
الثقافية. كنا مجموعة حاملني. شعراء 
ومتبطلون  وقصاصون  ومسرحيون 
أو في«الكهف«، وهو  نلتقي في بيتي 
االسم الذي أطلقناه على بيت الشاعر 
األثناء، ترجم  الحميد«. في  بندر عبد 
مقاطع من رسائل فان غ��وغ، وصدرت 
ب�����ع�����ن�����وان »ع�������زي�������زي ث������ي������و«، وت����رج����م 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ص��ال��ح علماني دي��وان��ًا 
أميركا  من  وقصصأ  ألبرتي،  لرفاييل 
 رواي��ت��ه 

ّ
أن ه��ن��ا  ال��ات��ي��ن��ي��ة. وال ننسى 

 إعاقة 
ّ

صدرت في تلك الفترة أيضًا. كأن
طموحاته النحتية وجدت متنفسًا لها 
في الكتابة والترجمة. هكذا، قّرر إقامة 
ال��وداع«  معرض أخير سّماه »معرض 
ال���وداع« للنبي، وغ��ادر  »حجة  ب� تيمنًا 
إلى إسبانيا، حيث ال يزال يقيم منذ 24 
عشرين سنة. اسُتقبل املعرض بحفاوة 
شديدة إلى درجة أن اسم عاصم الباشا 

ال��س��وري حتى  ظل مضيئًا في النحت 
في سنوات غيابه الطويل. »أظن أن كل 
سمعتي النحتية أتت من ذاك املعرض. 

كان بداية لكل ما سأنجزه الحقًا«. 
اشتغل عاصم الباشا على موضوعات 
اس����ت����م����ر ب���ع���ض���ه���ا س������ن������وات ع�����دي�����دة: 
»ال���خ���ص���وب���ة«، »ال���������رؤوس ال���ك���ب���ي���رة«، 
 م��خ��ل��وق��ات��ه املفّضلة 

ّ
ل��ك��ن »االن���ت���ظ���ار«. 

ظّلت بشرية، قبل أن يطّعمها بأشجار 
ف��والذي��ة وط��واط��م ف��ي الفترة األخ��ي��رة. 
م�����ن ي���ش���اه���د م���ن���ح���وت���ات���ه ي���ظ���ن أن���ه���ا 
خ����ارج����ة ل��ل��ت��و م����ن م��ت��ح��ف ب���اب���ل���ي أو 
آرام�����ي. أش��خ��اص��ه م��رت��ه��ن��ون لوحشة 
م���ت���م���ادي���ة وأس�������ًى غ����ام����ض. غ���ال���ب���ًا م��ا 
نراهم مسّمرين في وضعياتهم، بينما 
حركتهم املفترضة مدفونة داخل الكتلة 
 الباشا 

ّ
الرخامية أو املعدنية. لم يتخل

ع���ن ه��وي��ت��ه امل��ح��ل��ي��ة، ل��ك��ّن��ه ن��ق��ل��ه��ا إل��ى 
بشر الحياة اليومية الراهنة. كأّنه قّدم 
اللحظة  ت��رج��م��ة  ف��ي  النحتية  حصته 
توالى  ال��ت��ي  الحقبة  تلك  ف��ي  الثقافية 
سعد  مثل  مسرحيون  ترجمتها  على 
الله ونوس وفواز الساجر، ورسامون 
مثل منير شعراني ويوسف عبدلكي، 
وك��ّت��اب م��ث��ل سعيد ح��وران��ي��ة وحسن 
م. ي����وس����ف وم����ح����م����ود ع���ب���د ال����واح����د، 
وشعراء مثل ري��اض الصالح الحسني 
ونزيه أبو عفش. األخير كتب عن أحد 
ق��راءة تماثيلك،  »ف��ي  الباشا:  معارض 
يكتشف اإلنسان أن مستقبل القصيدة 
غ���ي���ر م����ه����دد«. امل����ؤل����م أن أغ���ل���ب ه����ؤالء 
انتهوا إلى املوت أو إلى اليأس. يتذكر 
اقترح  منيف  الرحمن  عبد  الرّحالة  أن 
أن ي��ك��ون ض��م��ن ك��ت��اٍب ي���ؤرخ لتجارب 
خ��م��س��ة ن��ح��ات��ني ع�����رب، ل��ي��ك��ت��ش��ف أّن���ه 
س���ي���ك���ون ال����ح����ّي ال���وح���ي���د ب����ني أرب���ع���ة 
غ��ائ��ب��ني. ي��ق��ّر ع��اص��م ال��ب��اش��ا بافتقاده 
أصدقاء ذلك الزمن، وبانتظاره مصيرًا 

مماثًا. »حتى منحوتاتي لم تعد تقول 
لي شيئًا. إنها ليست أكثر من شهادات 

على إخفاقنا«. 
إل������ى ج����ان����ب ال����ن����ح����ت، واظ��������ب ع���اص���م 
ال����ب����اش����ا ع���ل���ى ال���ك���ت���اب���ة، ف����ص����درت ل��ه 
في  »رس��ال��ة  قصصيتان:  مجموعتان 
ب��ع��د ص��اة  األس�����ى« )1988( و»ب����اك����رًا 
العشاء« )1994(، إضافًة إلى كتابة ما 
اه »يوميات املشغل« التي قدم فيها  سمَّ
خاصات شخصية مدهشة عن عمله 
وحياته ومصادر ممارسته. وقد فازت 
بطوطة«  »اب��ن  بجائزة  الكتابات  ه��ذه 
»الشامي  لليوميات، وصدرت بعنوان 

األخير في غرناطة«. 
ف����ي أع���م���ال���ه ال��ن��ح��ت��ّي��ة األخ�����ي�����رة، ب���ات 
امل��ع��دن أك��ث��ر ح��ض��ورًا، وخ��ص��وص��ًا في 
ن���ح���ت األش����ج����ار ال���ت���ي ف������ازت إح���داه���ا 
ب����ال����ج����ائ����زة األول���������ى ف�����ي س���م���ب���وزي���وم 
دب��ي )2004(. أم��ا ش��خ��وص��ه، ف��ا ت��زال 
م��ج��روح��ة وق��ل��ق��ة وم��ث��ق��ل��ة ب��االن��ك��س��ار. 
»ال يضيرني أن يقال إن أعمالي مقلقة، 
ولهذا فهي ال تجد الشاري. من يشتري 

الهّم ليجالسه في بيته؟«.
ك��راه��ب متوحد  الباشا  ال��ي��وم، يعيش 
في مشغله الغرناطي، حتى إن مامحه 
ت����س����ّرب����ت إل������ى ب���ع���ض ال���ب���ورت���ري���ه���ات 
ال��ج��دي��دة. »ه����ذه ل��ي��س��ت ن��رج��س��ي��ة، بل 

اس�����ت�����ث�����م�����ار ل����ل����ن����م����وذج 
األق��������������������������������رب«. ي����ض����ح����ك 
وي�����ض�����ي�����ف: »ك�����ث�����ي�����رًا م��ا 
ال����ن����ح����ت  أن  اع������ت������ق������دت 
ه����و ن������وع م����ن امل����ذك����رات 

الشخصية«.

ال���ح���ظ ������������� أت��ل��ف��ه��ا س���ي���ل ج�����رف م���ن���ازل 
عديدة في بلدته. 

ف���ي ال��ع��ش��ري��ن، س��ي��ح��ص��ل ع��ل��ى منحة 
ح��ك��وم��ي��ة ل���دراس���ة ال��ن��ح��ت ف��ي »معهد 
س������وري������ك������وف ل����ل����ف����ن����ون ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي���ة 
ف�����ي م����وس����ك����و« امل����ع����ه����د ال���س���وف���ي���ات���ي 
األش���ه���ر ل��ل��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة، وس��ي��ك��ون 
العرب  املتقدمني  ب��ني  املقبول  الوحيد 
واألج���ان���ب. ب��ني ال���دراس���ة ف��ي موسكو 
وق����ض����اء ال���ص���ي���ف ف����ي ب����اري����س، ت��ع��ّل��م 
والفرنسية،  ال��روس��ي��ة  ال��ش��اب  النحات 
وق���ض���ى س��ب��ع س���ن���وات ب���ني ج��غ��راف��ي��ة 
ال���ف���ن األوروب�������ي امل��ن��ق��س��م��ة إل����ى ي��س��ار 
محظوظًا  »كنت  ويمينه.  برلني  ج��دار 
ب��������االط��������اع ع�����ل�����ى ف������ن������ون ال����واق����ع����ي����ة 
االش����ت����راك����ي����ة، وع����ل����ى أق����ص����ى ح�����االت 
ال���ت���ن���وع وال���ت���ج���ري���ب ف����ي ال�����غ�����رب، إال 
أنني لم أجد ضالتي في الجانبني، بل 
دفعني ذلك لاستغراق أكثر في تراث 

املنطقة التي جئت منها«. 
ف���ي س��ن��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة، ُأص���ي���ب ب��اك��ت��ئ��اب 
ش����دي����د ل���ع���ج���زه ع����ن م�����ج�����اراة زم���ائ���ه 
ال�����������������روس ال��������ق��������ادم��������ني م���������ن م�����������دارس 
فقّرر  وال��رس��م،  النحت  ف��ي  متخصصة 
التوقف عن الدراسة، وحبس نفسه في 
غ��رف��ت��ه. لكنه ع��اد بعد شهر ح��ني قيل 
ي��ك��ون شغلك متكامًا، لكن  ل��ه: »ق��د ال 
فيه حياة أكثر«. على أي ح��ال، لم يمر 
االن��ق��ط��اع ع��ن ال��دراس��ة ب��ا ف��ائ��دة، فقد 
عكف أثناء ذلك على كتابة رواية يؤرخ 
املنكسرة.  وأح��ام��ه  أب��ي��ه  لسيرة  فيها 
ب��ع��د ع��ش��ر س���ن���وات، أع����اد ال��ن��ظ��ر فيها 
وع��ن��وان��ه��ا »وب���ع���ض م���ن أي�����ام ُأَخ������ر«، 
وع��رض��ه��ا ع��ل��ى ص��دي��ق��ه م��ح��م��د ك��ام��ل 
الخطيب الذي فاجأه بإصدارها ضمن 

منشورات وزارة الثقافة. 
املفترق األهم واألكثر إيامًا حدث بعد 
عودته من موسكو عام 1977، إْذ كانت 
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أصدر روايته »وبعض من أيام ُأخر« 

)منشورات وزارة الثقافة(

2004
حصل على الجائزة األولى 

في سمبوزيوم دبي

2010
افُتتح أمس معرض استعادي

 ملجمل تجربته النحتية في غاليري 
»تجليات« )دمشق(، ويستمّر حتى 31 
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