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ّ
ً
واقفا بكل احترام!
لي� ِأت الموت �س�أالقيه

«خان �أ�سعد با�شا» في دم�شق ي�ست�ضيف مهرجان «مقاومون»

نصار إبراهيم
} ّ
انطلقت في «خ��ان أسعد باشا» ـ دمشق القديمة،
فعاليات مهرجان الثقافة والفن المقاومَين ،تحت عنوان
«مقاومون» ،الذي تقيمه المستشارية الثقافية لسفارة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في سورية ،بالتعاون
مع «جمعية الصداقة اإليرانية ـ الفلسطينية» ،و«بصمة
شباب س��وري��ة» ،لمناسبة حلول ال��ذك��رى السادسة
والعشرين لرحيل اإلمام الخميني مؤسس الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
تض ّمن المهرجان معرضا ً للكتاب بمشاركة اتحاد
ال��ك�� ّت��اب ال��ع��رب ودور نشر لبنانية ،وم��ع��رض��ا ً فنيا ً
بمشاركة فنانين سوريين وفلسطينيين وإيرانيين ،ض ّم
لوحات تشكيلية ولوحات كاريكاتور وص��ورا ً ضوئية
ومعرضا ً للصناعات اليدوية.
واعتبر المستشار الثقافي اإلي��ران��ي ف��ي السفارة
االيرانية في دمشق أنور حبيبي خالل كلمة ألقاها في
افتتاح المهرجان ،أن هذه الفعالية التي تقام في دمشق
ـ أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ ـ تهدف إلى استعادة
ذك��رى اإلم��ام الخميني ال��ذي أحيا الكرامة اإلنسانية
ومنحها معنى وروح���ا ً جديدين ،نهلهما من تعاليم
األديان السماوية ومن الصالح والسالم ضد االستكبار
واالستبداد العالمي وقهر الشعوب.
وقال حبيبي إن الصمود الذي أظهره الشعب والدولة
ف��ي س��وري��ة أم��ام ال��ح��رب الكونية الشرسة منذ أكثر
من أربع سنوات ،لم يكن باألمر العسير عليهم ،ألنهم
أصحاب المقاومة ويم ّثلون الصمود الذي يتجلى فيهم.
مشيرا ً إلى أن ثقافة المقاومة ال تشمل الدفاع عن األرض
فحسب ،بل هي ثقافة للحياة والعيش الكريم ورفض
االستبداد والظلم والتمسك بالوحدة واحترام حقوق
اآلخرين.
ولفت حبيبي إل��ى أن سورية كانت دائما ً نموذجا ً
للتعايش السلمي على مستوى العالم ،وأن ما تواجهه
اليوم سببه الفكر االستبدادي العالمي الذي يريد الموت
والمذلة للشعوب ،وص��وال ً إل��ى تحقيق ه��دف حَ مَلته
في محو رسالة اإلسالم وإنسانية اإلنسان .داعيا ً إلى
الوقوف بحزم في وجه هذا التوحش والتخريب ،وعدم
التقاعس وترك المسؤولية تلقى على عاتق الجيوش
الوطنية وحركات المقاومة وحدها ،ونشر فكر المقاومة،
ال سيما أن أعداءنا ينشرون فكرهم الظالمي في عقول
شبابنا إلبعادهم عن عدونا الحقيقي الذي يستهدفنا
تاريخا ً وحضارة ووجوداً.
وفي كلمة المقاومة الوطنية اللبنانية ،قال الشيخ
علي دعموش إن المقاومة كانت حصيلة الثقافة ونتاج
انتمائنا الحضاري والفكري ،لتثبت نفسها كظاهرة
حضارية وعلمية وثقافية استطاعت أن تحقق االنتصار.
مضيفا ً أن ه��ذا المهرجان يعبّر ع��ن خيار المقاومة
بالصورة والرسم واإلعالم واألدب.
وقال دعموش إن التصدي لإلرهاب يجب أن يحتل
األول��وي��ة في أي عمل مقاوم ألن ه��ذا الفكر خطر على
الجميع وعلى كل مكونات المنطقة بال استثناء ،بمن فيهم
من يقف وراءه من أنظمة عربية وإقليمية عدا االحتالل
«االسرائيلي» الذي يبدي قدرا ً من المرونة والتنسيق مع
الجماعات اإلرهابية التي تعيث في المنطقة قتالً .مؤكدا ً

أن الخيار الوحيد أمام شعوب المنطقة للتصدي لهذا
المشروع الظالمي أن تعتمد على قدراتها الذاتية وأن
ت ّتحد في ما بينها وأن تثق بقدارتها.
ورأى أن من جعل سورية تصمد في وجه أعتى حرب
كونية تواجهها ،جيشها واحتضانه من قبل الشعب،
معتبرا ً أن التصدي للجماعات اإلرهابية التي تجابهها
س��وري��ة ودول أخ���رى ف��ي المنطقة ،واج���ب أخالقي
وإنساني ،ألن هذه الجماعات عبارة عن مجموعة من
القتلة والمجرمين ،وأدوات «إسرائيلية» وأميركية
لتخريب بلداننا وتمزيق شعوبنا.
أما عبد الكريم الشرقي ،رئيس «جمعية الصداقة
اإليرانية ـ الفلسطينية» فقال إن العالقة السورية ـ
اإليرانية أنتجت صمودا ً ثوريا ً أفشل كل المؤامرات
وأنتج االنتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان وفي
فلسطين.
ورأى الشرقي أن ما تتعرض له سورية من حرب
كونية سببه وجودها في محور المقاومة .مشيرا ً إلى
السلوك الخاطئ لدى بعض القيادات الفلسطينية إزاء ما
تتعرض له سورية وأيضا ً اليمن ،وإلى أن الفلسطينيين
ال يمكنهم أن يحرروا القدس إال إذا كانوا ضمن محور
المقاومة .وأن هذه األصوات التي تخرج ال تمثل حقيقة
الشعب الفلسطيني.
وأوض��ح أنس محمد يونس ،رئيس مجلس األمناء
في مؤسسة «بصمة شباب سورية» ،أن دور المؤسسة
في الفعالية ينبثق من حقيقة الشباب السوري كفئة
متعلمة واعية مسؤولة ومقا ِومة من خالل ما يقومون
به في مختلف المجاالت دفاعا ً عن الوطن وتعبيرا ً عن
إيمانهم بفكر المقاومة وبحقيقة النصر المؤكدة.
وق��دّم��ت بعد ذل��ك فرقة «آرام» المسرحية عرضا ً
غنائيا ً وتمثيليا ً راقصا ً بعنوان «سيف الحق» ،تغ ّنى
المشاركون فيه بتاريخ دمشق ال��زاه��ي وبالتالحم

لقاء ثقافي لبناني ـ �إيطالي
وتكريم الزميل �سعيد طه

ثقافي ض ّم ع��ددا ً من المثقفين
أقيم في قصر األونيسكو في بيروت ،لقاء
ّ
واألدباء واإلعالمين ،أُعلِن فيه عن بدء التعاون بين «جمعية بيغاسوس» و16
جمعية ثقافية إيطالية يمثلها البروفسور حافظ حيدر ،و«جمعية أصدقاء
الكاتب والكتاب» ممثلة برئيسها الزميل سعيد طه ،الذي منحته «بيغاسوس»
جائزتها لألداء المهني على مجمل نشاطه الثقافي واإلعالمي طوال ثالثين سنة،
بدءا ً من «لقاء الجمعة الثقافي» ،وسعيه الدائم إلى خدمة الكاتب ،وصوال ُ إلى
الترويج للكتاب وتعميم انتشاره.
افتتح اللقاء بكلمة لطه ع ّرف فيها بـ«جمعية بيغاسوس» وقال :تأسست
«جمعية بيغاسوس الثقافية» في منطقة كاتوليكا اإليطالية ،أسسها ويرأسها
األديب اإليطالي روبرتو سارا ،ويشارك في إدارتها وإدارة  16جمعية ثقافية
البروفسور حافظ حيدر الحائز على وسام االستحقاق برتبة فارس من رئيس
جمهورية إيطاليا ،إلى جانب  55جائزة أدبية وأكاديمية إيطالية وأوروبية .وله
 36مؤ ّلف منها عدد كبير من كتب التراث العربي القديم ترجمها إلى اإليطالية،
مثل «أل��ف ليلة وليلة» ،و«كليلة ودمنة» ،وكتب جبران خليل جبران منها
«األجنحة المتكسرة» و«النبي» وقصة حياة جبران الذي حققت أرقاما ً قياسية،
وبيع منها أكثر من  130ألف نسخة.
تهدف الجمعية إلى نشر الروح الثقافية ودعم األدباء في إيطاليا والعالم،
واكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعها وتوجيهها في السياق األدبي .ملتزم ًة
تعزيز مكانة هذه المواهب حتى تصبح راسخة ومتينة.
وكان اتفاق بين «جمعية بيغاسوس الثقافية» و«جمعية أصدقاء الكاتب
والكتاب» على تأسيس لجنة لترشيح ثالثة أسماء سنويا ً من لبنان في مجال
األدب :شعر أو قصة أو رواي��ة ،وفي مجال أدب األطفال وفي مجال العطاء
الثقافي ،وللناشطين والعاملين في الوسط الثقافي ،لمنحها جائزة «جمعية
بيغاسوس» .وستعمل الجمعيتان على تعزيز التبادل الثقافي بين إيطاليا
ولبنان وتنمية التعاون والمشاركة في المهرجانات األدبية بينهما.
وفي نهاية اللقاء ،قدم البرو ّفسور حيدر درع «جائزة بيغاسوس» للناشط
الثقافي واإلعالمي سعيد طه.

السوري ـ الفلسطيني ـ اللبناني الذي تجلى في مناسبات
عدّة دفاعا ً عن األرض .بمصاحبة شخصية الحكواتي
التي كانت تروي فصوال ً من التاريخ السوري.
وتضمن المعرض الفني نحو  88عمالً ،وتن ّوعت األعمال
بين الرسم التعبيري والبانورامي والكاريكاتيري ،قدم
المشاركون فيه من سورية وفلسطين وإيران فنا ً يتماهى
مع المقاومة وروحها المتجسدة في رموزنا الوطنية
واإلنسانية.
وع��ن مشاركته ف��ي المعرض ق��ال التشكيلي عبد
المعطي أبو زيد ،رئيس اتحاد التشكيليين الفلسطينيين،
إن اللوحة كانت دائما ً رديفة الكفاح الفلسطيني والمرآة
العاكسة والمتفاعلة مع كل نضاالت الشعب الفلسطيني.
والفنان التشكيلي حينما يلتقط بريشته ص��ورا ً من
واقعه ،فإنه ال ينقلها بحرفيتها ،إنما يعطيها االنطباع
العاطفي الفردي لدى اإلنسان .مشيرا ً إلى أن مشاركة
الفنانين الفلسطينيين في الفعاليات الفنية المقامة في
سورية تأتي انطالقا ً من قناعتهم بأن ما يتعرض له هذا
فلسطيني ،وأن نصر سورية على هذه
وطني
البلد شأن
ّ
ّ
المؤامرة مقدّمة لتحرير فلسطين.
صص في المهرجان جناح للحِ رف اليدوية
كما ُخ ّ
المصنوعة من مواد تالفة ،إذ تحدّثت الفنانة ازدهار
يونس عن مشاركتها موضحة أن غالبية المواد مصنوعة
من ال��زج��اج المكسور بسبب االع��ت��داءات اإلرهابية،
في رسالة واضحة مفادها أننا نصنع من آالمنا حياة
جديدة .إضافة إلى فخاريات ُل ّونت بالعلم السوري،
ومفاتيح عليها العلم الفلسطيني رمزا ً للعودة.
يشار إلى أن المهرجان مستمر ح ّتة يوم غد األربعاء.

أدب المقاومة

وضمن فعاليات المهرجان الثقافة ،أقيمت ظهر أمس
ندوة أدبية وشعرية بعنوان «أدب المقاومة» شارك فيها

مجموعة من الشعراء واألدباء السوريين والفلسطينيين
واإليرانيين وذلك في «خان أسعد باشا» في دمشق.
وألقى الشاعر الدكتور نزار بني المرجة مجموعة من
قصائده الوطنية التي حيّا من خاللها شهداء المقاومة
ف��ي ك��ل م��ك��ان ،س��واء ك��ان��وا ف��ي لبنان أو فلسطين أو
موجها ً التحية ألرواحهم الطاهرة ،واستخدم
سورية.
ّ
موسيقى التفعيلة التي أراد لها أن تكون متوازية مع
عاطفته وألفاظه العفوية التي ك ّونت نسيج القصيدة
بأسلوب سهل ممتع يصل إلى ذائقة المتلقي .إذ قال في
قصيدته «قانا»:
قان دمك قان دمي ودماء
قانا ...قانية ...أشالؤنا
شكل جديد للحياة
هم عابرون
هم زائلون
ونحن روح باقية
أما الشاعر الفلسطيني صالح هواري ،فوجد أن غزة
هي مدينة الجالل والتقدير وتستحق التضحية والفداء
ألنها جزء من الوطن المحتل ،وذلك عبر أسلوبه الرمزي
وتفعيالته الموشاة باإليحاءات وال��رم��وز كقوله في
قصيدة «تبارك شعبي في غزة»:
َ
الجبان اليهوديَّ طارد
يا رصاص
كم تشتهي ضحكة الورد
في فمي كل صغير بريء
سيأتي عليك ظالم رديء رديء
وقدّم األديب حسن حميد بحثا ً أدبيا ً في أدب المقاومة
الفلسطينية سلّط خالله الضوء على جوانب نضالية
كثيرة في حياة الفلسطينيين وأدبهم ،معتبرا ً أن الكلمة
ف��ي مك ّوناتها األدب��ي��ة ه��ي ف��ي مكان مهم ،وق��د تفعل
كرصاص في أي مجال قتالي ،ولوال ذلك لما استشهد نفر
من أهم أدباء فلسطين كغسان كنفاني وماجد أبو شرار
وغيرهما.
وعن األدب اإليراني المقاوم قدّم األديب الدكتور محمد
خاقاني بحثا ً رأى فيه أن هناك أدباء إيرانيين كثيرين
ص�� ّوروا المقاومة ض ّد الظلم وض�� ّد الكيان الصهيوني
بأشكال أدبية وفكرية .مشيرا ً إلى أن النتاج األدبي في
ترسخ ثقافة المقاومة
إيران حفل بإنجازات مهمة كثيرة ّ
وأدبها.
أما الناقد الدكتور نضال الصالح ،فسلّط الضوء في
مداخلته على مالمح األدب الفلسطيني المقاوم ،بأسلوب
منهجي ومترابط وذي نزعة أدبية تذهب إلى التحليل
المنطقي لدى األدباء وسلوكهم األدبي والثقافي.
وعن رأيه باألمسية ،أشار رئيس اللجنة الثقافية في
«جمعية الصداقة الفلسطينية ـ اإليرانية» عمر جمعة
إلى أهمية الحفاظ على ثقافة المقاومة ألنها أصبحت
ملحة بسبب ما تتعرض له فلسطين وسورية
ضرورة ّ
وكل دول الممانعة من مؤامرات تحاك ضدها .مشيرا ً إلى
أهمية الكلمة التي دفع ثمنها أدباء فلسطينيون كثيرون،
إذ كان الشعر الفلسطيني صورة حقيقية لنضال الشعب
الفلسطيني.

حتى اللحظة األخيرة بقي يقاوم .بقي واقفا ً على خشبة مسرح
الحياة وكأنه يكثّف حصيلة حياته.
قال« :يجب أن نتعلم االنتصار ...أن نشدّه من رأسه ونسحبه
تحت الضوء» .لم ينكفئ ،بل وجد في المرض القاتل فرصة ألعالن
التحدّي ،والرحيل وقوفا ً كاألشجار.
بدا الفنان محمد القباني وهو يعمل ويقاوم المرض حتى اللحظة
يفجر براكينه وه��و يقدّم عمله ال��ذي اشتغل عليه
األخ��ي��رة وكأنه ّ
طوال حياته .عمله األكثر روعة وإقناعاً ،إذ راح يلقي بيانه األخير:
«ك ّل ما قمت به حتى اللحظة كان بروفات تحضيرية لهذه المواجهة
الكبرى ...هنا االختبار الحاسم لك ّل النصوص التي م�� ّرت ...اآلن
لحظة المواجهة واختبار النظريات .فهل سأكون بمستوى التحدّي؟
حسنا أيها المرض القادم من مكان ما ،سنرى من سينتصر أنا
أم أنت؟».
وهكذا ،ت��دور المنازلة الطاحنة بين اإلنسان والفنان والمثقف
محمد القباني بكل إرادت��ه ووعيه وثقافته .وبين «ه��اي��درا» الموت
برؤوسها السبع :المرض ،الكآبة ،العجز ،االنهيار ،االستسالم،
الهزيمة ،فالموت.
فيكون الردّ« :ليكن المرض ولكنني سأواصل االبتسام ،والعمل،
والنهوض ،والمقاومة ،واالنتصار ...وأثناء ذلك ،وبالتأكيد ليس
ب��ع��ده ،ليكن ال��م��وت ...فهو ف��ي ك��ل األح���وال سيكون ذات ي��وم ال
محالة».
لقد أعاد محمد القباني بذاته وروحه وجسده ،تجسيد همنغواي
في «الشيخ والبحر»« ...قد ُيد َّمراإلنسان لكنه ال ُي��ه��زَم» ...وبهذا،
روحي آخر ،وكأنه
يكون قد تجاوز ذاته وآالمه ،وصعد إلى مستوى
ّ
تحرر من كل شيء ،وهذا ال يتحقق إال باالستغراق في الوعي العالي
وتحويل األلم والفرح إلى مقاومة .هو الطريق ذاته الذي مشى عليه
المسرحي الكبير سعد الله و ّن��وس ال��ذي رحل بالمرض
ذات يوم
ّ
ذات��ه .لكنه بقي يبدع حتى اللحظة األخ��ي��رة ،يسابق الزمن واأللم
والعمر ويكتب...
ظاهرة مدهشة أم هي الطبيعة واألص��ل عند فنان مؤمن بذاته
وفكرته ...أن يرتبك الجميع من حوله بينما يواصل هو المجالدة.
يلتفت إلى جسده .ينظر في أعماق ذاته .وينهض ليؤدّي أعظم أدواره
اإلبداعية على اإلط�لاق .إذ يتجاوز مفهوم التمثيل وتأدية األدوار
ليصبح بذاته هو الدور والعمل اإلبداعي في الوقت ذاته .هو المسرح
والجمهور والمواجهة والعقدة الدرامية ،هناك ،حيث تدور المواجهة
األصيلة واالختبار األكثر صعوبة في التجربة ،حين يدور الصراع
نص مكتوب على الورق ،بل بين اإلرادة والمرض،
والمواجهة ال بين ّ
بين االنهيار والشموخ ،بين البسمة واالكتئاب ،بين الوعي العميق
ومحدودية العمر وضغط الرحيل .بين إدراك أس��رار الفن ودور
الفنان والمحيط المربك والمرتبك والحزين.
لهذا ،بقي محمد القباني ،هناك حيث يجب أن يكون ،على خشبة
يضج بالناس والكلمة المضيئة والفكرة
مسرح الحياة العالي الذي
ّ
المقاتلة .ي��زرع األم��ل المقاوم ليزهر ف��ي ك��ل ال��م��واس��م .حينذاك،
«ليأت الموت ،ال يه ّم ...سأالقيه واقفا ً وبكل احترام ،»...رحل محمد
القباني كما أراد ...بك ّل احترام!
هكذا هم المقاومون من أجل قضية أو فكرة نبيلة وجميلة وعادلة...
فسالم عليك يا محمد القباني وأنت تحلق بذاتك حتى اللحظة األخيرة
من دون أن تن ّكس راية المقاومة ،فمضيت كما عشت واقفاً.

الت�شكيلي ناثر ح�سني ...ن�صف قرن من توثيق دم�شق القديمة للتاريخ والأجيال الجديدة
ّ
محمد سمير الطحان
حب مدينة دمشق القديمة ،التشكيلي ناثر حسني،
دفع ّ
ألن يختص في تقديمها عبر لوحاته ألكثر من خمسين
سنة من دون كلل أو ملل .فهو ،مع كل عمل جديد ،يضع
شغفه الكبير وإحساسه المرهف في تفاصيل هذه الحارات
والبيوت التي تملك من الحكايا ما ال يمكن حصره وعدّه
بحسب رؤيته.
وع��ن مشروعه الفني يقول حسني :مشروعي الفني
يقوم على توثيق مدينة دمشق القديمة بكل ما فيها من
ح��ارات وبيوت وما تحويه من تفاصيل جميلة ورائعة
مثل الفسحات السماوية وأشجار الكباد والنارنج والورود
و«البحرة» ،التي تبعث كلها الطمأنينة والسالم في النفس.
مبيّنا ً أن ما دفعه إلى هذا التوجه ،حبّه لمدينته وحرصه
على توثيقها بطريقة تاريخية وفنية بعد التوسع العمراني
الذي أخذ يقضم هذه البيوت والحارات .كما أنه سيعمل
على تقديم هذه األعمال في كتاب ليكون شاهدا ً فنيا ً واقعيا ً
للتاريخ عن أقدم عواصم العالم المأهولة حتى اليوم.
يختار التشكيلي حسني مواضيع لوحاته بعناية ،إذ
يقدّم المشاهد الجميلة والبارزة ويضيف إليها من روحه
وثقافته الفنية التي تراكمت مع األيام والسنوات ،من خالل

الحب الكبير والعشق الدائم
العمل الفني المستمر بدافع
ّ
حب
لدمشق ،إذ ال يمكن أليّ عمل فني أن ينجح من دون ّ
بحسب رأيه.
ويؤكد حسني أن األزمة لم تؤثر على عمله الفني إطالقاً،
فهو لم يتوقف عن الرسم يوماً .ويقول« :نحن شعب يحب
الحياة واألزمات تأتي وترحل فهناك الكثير من األمم التي
حلت بها الكوارث واألزمات ونهضت من تحت الركام أقوى
وأفضل مما كانت عليه ،بفضل االستمرار بالعمل في كل
المجاالت على رغم الصعوبات ولحظات اإلحباط ،إال أن
األمل واإلرادة أقوى من كل شيء».
ويشير صاحب التجربة الفنية الطويلة إلى أن الحركة
التشكيلية السورية مستمرة في االنتاج .فغالبية الفنانين
لم يتوقفوا عن العمل ،ووزارة الثقافة واتحاد التشكيليين
مستمران في إقامة المعارض السنوية والفردية والملتقيات
الفنية على رغم الحاجة إلى المزيد من هذه النشاطات
لدعم الفنانين ولنشر ثقافة التشكيل ،ورفع مستوى الذائقة
البصرية لدى الناس.
ويدعو حسني كل المؤسسات في سورية ألخذ دورها
في دعم الفن التشكيلي عبر إقامة المعارض واقتناء أعمال
الفنانين وعرضها في هذه المؤسسات؟ ،سواء كانت من
القطاع العام أو القطاع الخاص ،ما يحقق الدعم المادي

للفنانين ويساعدهم في االستمرار بالعمل ،إلى جانب
نشر ثقافة التشكيل لدى أكبر نسبة من المتلقين الذين
سيشاهدون هذه األعمال.
وي��رى اب��ن المدرسة الواقعية أن التشكيل السوري
عبارة عن تجارب فردية خاصة ومتنوعة في التوجه
الفني من حيث األساليب والمواضيع .لكنه يعتبر أن عددا ً
من الفنانين الشباب تأثروا بالغرب ،ال سيما بعد شيوع
استخدام اإلنترنت ،فبدأوا يقدّمون أساليب الحداثة وما
بعدها ،مقلدين في ذلك أسماء عالمية مشهورة ،من دون
أي هوية فنية محلية أو ثقافة وطنية ،سعيا ً وراء الشهرة
وتسويق أعمالهم ولكنهم يفشلون غالبا ً في كال األمرين.
ويؤكد حسني أن على الفنان تطوير تجربته خطوة
خطوة حتى يمتلك القدرة الستخدام مختلف االساليب
فني خاص به
عبر الخبرات المتراكمة ،ث ّم امتالك أسلوب ّ
ألن النتاج الفني ألي فنان يجب أن يكون موسوعة فنية
وتوثيقية للفنان نفسه وللمرحلة التاريخية التي ينتسب
إليها ،وبصمة في الحركة الفنية لوطنه وقيمة فنية لألجيال
المقبلة ،فعظمة الشعوب بفنانيها.
ويجد حسني أن مسألة تسويق األعمال الفنية تختلف
من فنان إلى آخر .وأن ذلك يدخل في إطار الحظ الذي يلعب
دورا ً رئيسا ً في هذه العملية إلى جانب رغبة مقتني الفنّ

بنوعية معينة من األعمال .الفتا ً إلى «أن السوق الفنية
لدينا حاليا ً جامدة بسبب الظروف االقتصادية الصعبة مع
وجود حاالت اقتناء قليلة أحياناً».
ويوضح حسني أن الفنان السوري يملك حضورا ً قويا ً
في االس��واق الفنية العالمية .فهو مبدع وال يقل عن أي
فنان عالمي على رغم عدم توفر الدعم المادي والمعنوي
له بشكل كبير ،كما غيره من الفنانين في العالم« .كما أن
للصاالت الفنية الخاصة دورا ً في تسويق أعمال الفنانين
في الخارج والتعريف بالتجارب الفنية المحلية.
ويعبّر حسني عن تفاؤله بمستقبل التشكيل السوري
ويختم بالقول :إن الحياة ستستمر ،والفنان السوري اليوم
يمارس دوره الفني والوطني عبر عمله ونتاجه الذي لم
يتوقف ،وال��ذي يعبّر عن إرادة الحياة لدى السوريين،
والحزن وااللم ال يدومان وبعد الدمار يأتي اإلعمار دوماً.
التشكيلي ناثر حسني متخ ّرج كلية في الفنون الجميلة
عام  .1970عضو اتحادَي التشكيليين السوريين والعرب.
عمل في الهيئة الدولية لحماية المدينة القديمة ،وترأّس
قسم الترميم والزخرفة في محافظة دمشق .أعماله مقتناة
في عدد من الدول العربية والعالم ،حاصل على عدة جوائز
وشهادات تقديرا ً له ،وأكثر من  26معرضا ً فردياً ،والكثير
من المعارض الجماعية.

