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الوهم أول الملذات.
جــمــيــل أن تـــبـــدأ الـــصـــداقـــة بــابــتــســامــة، واألجـــمـــل أن تنتهي 

بابتسامة. 
 ما يعجبني األفضل. 

ً
: دائما

ً
ذوقي بسيط جدا

طوبى لمن لم يكن لديه ما يقول فصمت.
على الدولة أن ترفع الضرائب على العزاب، فليس من العدل 

أن يكون بعض الناس أكثر سعادة من غيرهم.
  

أوسكار وايلد 
مؤلف وكاتب مسرحي وشاعر أيرلندي 

من ذاكرتي

«الثعلب يظهر ويختفي»
عـــن «الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
نــــاشــــرون» فـــي بــــيــــروت، و{دار 
أزمــــــنــــــة» فـــــي األردن، صـــــدرت 
الرواية الثانية للناقد والروائي 
صـــــــدوق نـــــور الــــديــــن بـــعـــنـــوان 
«الـــثـــعـــلـــب يـــظـــهـــر ويـــخـــتـــفـــي»، 
واختار موضوعها عن الراحل 

محمد زفزاف.
قّسم نور الدين النص إلى 
ثــالثــة فــصــول هــي عــبــارة عن 
ات، األول منها وسمه  فــضــاء
الــمــؤلــف بالبيضاء وضمنه 
تـــــحـــــضـــــر عــــــــالقــــــــة صـــــــــدوق 
نـــور الــديــن بــالــراحــل محمد 
زفزاف... أما في الثاني، ففي 
فضاء الصويرة حيث دارت 
مــجــريــات أحــــــداث الـــروايـــة، 
وفــــي الــفــصــل الــثــالــث يــعــاد 
زفزاف إلى فضاء البيضاء...

نـــور الــديــن ومـــن خـــالل هـــذا الــنــص الـــروائـــي، يعمل عــلــى تــداخــل 
الواقعي بالمتخيل في محاولة لكتابة تنفتح على التخييل الذاتي، 
مـــن دون أن تــكــون ســيــرة كــمــا تــحــدد الــمــرجــعــيــات أســـس الــكــتــابــة 

السيرية...
وضــم الملحق الــوارد في نهاية الــروايــة ثالثة نصوص شعرية 
عن محمد زفزاف كتبها الشاعر إدريس الملياني، وهي تدعم سياق 

النص.

إصدار

ســعــدت األســـبـــوع الــمــاضــي بــتــقــديــم مــحــاضــرة فـــي كلية 
اآلداب-جامعة الكويت، بعنوان "لمحة مختصرة عن المشهد 
الروائي في الكويت"، وكانت إدارة األنشطة الثقافية والفنية، 
قامت مشكورة باإلعداد للمحاضرة، وبحضور مجموعة من 
األساتذة والطلبة والمهتمين بشأن الرواية. ولقد تناولت 
المحاضرة المشهد الــروائــي الكويتي، من زاويــة تاريخية 
ا بصدور أول رواية كويتية (آالم صديق) للروائي فرحان  بدء
 بــأهــم الــمــنــعــطــفــات الــتــي 

ً
راشـــد الــفــرحــان عـــام 1948، مــــرورا

مرت بها مسيرة الرواية الكويتية، وكذلك األسماء الروائية 
 على ساحة الرواية. وصوًال 

ً
 بارزا

ً
المبدعة التي لعبت دورا

إلى حال الرواية والروائيين الشباب في وقتنا الراهن.
إذا كـــان عــمــر الـــروايـــة فــي الــكــويــت جـــاوز الــعــقــود الــســتــة، 
 عن 

ً
فلماذا يبقى الروائيون الكويتيون في النسيان بعيدا

ســاحــة اهــتــمــام الــجــمــهــور؟ وهــل مستوى الــروايــة الكويتية 
يضاهي مستويات الرواية العربية؟ 

جاء هذا السؤال على لسان الطالب محمد جوهر، وكان 
يحمل من االستغراب بقدر ما يحمل من الخيبة، ولقد رّدت 
الروائية ليلى العثمان، التي كانت حاضرة، في مداخلة لها، 
على السائل بقولها: إن السبب الرئيسي وراء عدم انتشار 
الـــروايـــة والــروائــيــيــن فــي الــكــويــت، هــو ضــعــف اإلقــبــال على 
ة  ة، وإن الروائيين سُيعرفون متى ما أصبحت القراء القراء
 في مجريات الحدث اليومي في الكويت. 

ً
 حاضرا

ً
 عاما

ً
شأنا

وكذلك أضافت الكاتبة هدى الشوا، في تعليق لها قائلة: إن 
أحد األسباب الجوهرية لغياب أسماء الروائيين الكويتيين، 
ا بالمدارس وصوًال  هو غيابهم عن مناهج وزارة التربية، بدء

إلى مناهج الجامعة. 
 مــع رأي الزميلتين، فوحدها الــمــداومــة على 

ً
اتفق تماما

ة قادرة على إزالة اللثام وطبقات النسيان عن نجوم  القراء
مبدعة في سماء الكويت، إن على مستوى الرواية أو القصة 
ة، قــادرة من  القصيرة أو الشعر أو أي فٍن آخــر، وهي الــقــراء
 متقدم لصاحبها، يمّكنه من 

ٍ
جهة أخرى على تشكيل وعي

معايشة اللحظة اإلنسانية الراهنة، ويكون عونه في مسيرته 
الحياتية. وإذا كانت األسرة هي اللبنة األولى في خلق عالقة 
صحيحة ومتينة بين الطفل والكتاب والمعرفة، فإن المناهج 
الدراسية، وسيلة أساسية ومهمة للتعريف بنتاج وأسماء 
ــاب الكويتيين والــعــرب للطلبة الــدارســيــن فــي مختلف 

ّ
الــكــت

 لعالقة مثاقفة بين الطالب 
ً
مراحلهم العمرية. وذلك تمهيدا

والكاتب. كما أن إجابة منصفة على الشق الثاني من السؤال 
تــقــول إن النتاج الــروائــي فــي الــكــويــت، وإن تــفــاوت مستواه 
اإلبــداعــي والــفــنــي مــن كــاتــب إلــى آخــر، ال يقل عــن مثيله من 
النتاج الروائي العربي في أي قطر من أقطار العالم العربي. 
مع مالحظة أن أجواء الحرية الثقافية واالجتماعية والفكرية 
 في طبيعة الصيغ 

ً
 بارزا

ً
والصحافية واإلعالمية تلعب دورا

الروائية التي يكتبها الروائيون.
 عــن السبب 

ً
الــزمــيــل خليل علي حــيــدر، طــرح ســـؤاًال مهما

وراء غياب كتاب نقدي يؤرخ كل مسيرة ومناخات وأجواء 
وعــوالــم الــروايــة فــي الــكــويــت. وأرى أن الــســبــب، ربــمــا يعود 
إلى صعوبة وتشعب المهمة، وكذلك قلة المشتغلين بالهم 
بالنقد الــروائــي، وعــدم وجــود نظام تفرغ للكاتب، وضعف 
المردود المادي المقابل للتفرغ لمثل هذا الكتاب المرجعي. 
الـــروايـــة صــيــغــة حــيــاة مــتــخــيــلــة، يــتــمــنــى الــكــاتــب تحققها 
على أرض الواقع، ولحظة يمّر هذا التمني عبر وعي وذائقة 

 ال يقل عن حضور الحياة.
ً
 راعفا

ً
القارئ، يكتسب حضورا

الرواية في 
الكويت
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ال تزال بوسطة عين الرمانة التي كانت بداية 
لشرارة الحرب األهلية اللبنانية في 13 أبريل 
(نـــيـــســـان) عــــام 1975، تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
الــنــشــطــاء فـــي الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــفــنــانــيــن، 
فبعدما أطلق «زيــكــو هـــاوس» رحلة البوسطة 
وجالت على معظم المناطق اللبنانية في ذكرى 
الحرب، وبعدما قــّدم بعض الفنانين معارض 

تطرقت الــى تلك البوسطة الشهيرة كما فعل 
أســامــة بعلبكي فــي لوحته «طبيعة صامتة»، 
يقّدم الفنان حسام بقيلي معرضه عن البوسطة 
والحافالت بمناسبة 13 نيسان في هنغار أمم 

(في ضاحية بيروت الجنوبية).
حــســام بــقــيــلــي عـــاد الـــى بـــيـــروت عـــام 1994، 
الجتياز ذكريات طفولته، والتي تعطلت بسبب 

الحرب األهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990. 
وهو يسعى من خالل أعماله إلى فهم شخصية 
الحافلة سواء في الحرب أو في المدرسة أو في 

زمن السلم، حين انتشرت الفانات.
يــدعــو حــســام إلــى التفكير بنوعية ارتــبــاط 
هــويــة الــفــرد بــاألشــيــاء الــتــي تــحــيــط بـــه، وهــي 
لــيــســت الـــمـــرة األولــــــى الـــتـــي يـــعـــرض فــيــهــا في 
 
ً
بيروت، فسبق أن قدم في «زيكو هاوس» معرضا

عام 2009.
من بين أعمال الفنان لوحة ضخمة زيتية 
. يظهر وراء شبابيكه 

ً
تصّور باص مدرسة قديما

 من «أوالد الحّي 
ٌ

«لولو وطبوش»، وربما بعض
الثاني». أما في المقدمة، فسائق الباص وراء 
 
ً
المقود. ويلفت نظرك أن السائق يظهر كامال

يه الباص، وكأنه باص شفاف... ويقول 
ّ
فال يغط

 إلى مدرسته 
ً
حسام إنه كان يركب الباص يوميا

«البطركية» في المنطقة التي باتت اليوم تحمل 
اســم الــمــدرســة. كــان يقف إلــى جــانــب السائق، 
لــيــتــفــّرج عــلــى الـــطـــريـــق. ويــشــيــر إلــــى أن «هـــذا 
 بالنسبة إلّي 

ً
 جــدا

ً
 مهما

ً
السائق كــان شخصا

 في اللوحة 
ً
في صغري. فأردته أن يظهر كامال

ألشّدد على أهميته».
حــــســــام بـــقـــيـــلـــي رّســـــــــام ونـــــحـــــات ومــــصــــّور 
فوتوغرافي ورسام غرافيتي. درس في سويسرا 
م نحت الحجر لغايات هندسية. من 

ّ
وفرنسا، تعل

أهم أعماله، مساهمته في بناء قصر غيدلون في 
فرنسا، ومساهمته في معرض نحت وتشكيل 

للفنان تاكاشي موراكامي.

معرض

افتتح األمــيــن الــعــام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
علي اليوحة المعرض الشخصي 
للفنان التشكيلي سليمان حيدر 
فــي الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة للفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة، وحـــضـــره عــــدد مــن 
أعــضــاء السلك الــدبــلــومــاســي في 
الكويت، ومجموعة من متذوقي 

التشكيل في الكويت.

لغة بصرية

يــضــم مــعــرض "أعـــمـــاق الــــذات" 
 بــــأحــــجــــام مـــتـــنـــوعـــة، 

ً
44 عـــــمـــــال

تــجــســد الــرؤيــة الــفــنــيــة لسليمان 
حيدر ضمن معرضه الشخصي 
األول، إذ يحرر لغته البصرية من 
 فضاء 

ً
القوالب الجامدة، مشكال

 
ً
يــســكــب فــيــه تـــصـــوراتـــه، رافـــضـــا
التقيد برغبات الجمهور ويقول 
في هذا السياق: "ينبغي أال يكون 
الفنان أداة ألحد وإال فإنه ينتهي 

وال يبقى له وجود".
يــرى سليمان أن ثمة وشائج 
فــنــيــة تــفــرضــهــا فــلــســفــة األلـــــوان، 
حــــيــــنــــمــــا تــــتــــنــــاغــــم مـــــــع الـــشـــكـــل 
والـــتـــكـــويـــن، مــســاهــمــة فــــي بــنــاء 
عــــالقــــة انــــســــجــــام بـــيـــن مــــفــــردات 
 إلــى أهمية تقديم 

ً
العمل، مشيرا

أعــــمــــال فـــنـــيـــة تـــرتـــقـــي بـــالـــذائـــقـــة 
متضمنة لغة تشكيلية واضحة 
المالمح ترتكز على أســس فنية 

دقيقة.
وعـــــــــــن مــــــحــــــتــــــوى الـــــمـــــعـــــرض 
الشخصي األول، يؤكد حيدر أنه 

يــتــضــمــن رؤى فــنــيــة مــتــطــورة ال 
تتقيد باألطر الفنية التي تقّوض  
 إلــــى أن فــضــاء 

ً
اإلبــــــــداع، مـــشـــيـــرا

الــتــشــكــيــل يــشــرع أبـــــواب اإلبــــداع 
على مصاريعها.

كما ثّمن حيدر دور الجمعية 
الــتــشــكــيــلــيــة فــي تــنــظــيــم معرضه 
 إلــــى ســعــيــهــا إلــى 

ً
األول، مــشــيــرا

احتضان الفنانين والتعريف بهم 
ضمن فعاليات تشكيلية موزعة 
عــلــى الــمــوســم الــثــقــافــي، يـــرى أن 
ثــمــة ايــجــابــيــات كــثــيــرة تحققها 
الــجــمــعــيــة مــــن خـــــالل أنــشــطــتــهــا 
داخـــــــــل الـــــكـــــويـــــت أو خــــارجــــهــــا، 
تهدف إلــى التعريف بالمستوى 

الحقيقي للتشكيل في بلدنا.

األسطورة

يــــــصــــــف رئـــــــيـــــــس الــــجــــمــــعــــيــــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة 
عــــبــــدالــــرســــول ســــلــــمــــان، تــجــربــة 
الفنان سليمان حيدر بأنها مزيج 
مــــن عـــالـــم األســـــطـــــورة واألجـــــــواء 
الشاعرية ويقول: "نسيج ملتحم 
دقــيــق بــيــن مخيلة حـــرة وأجـــواء 
شاعرية، إذ تتجلى فيه الغرابة 
 رؤى فــنــيــة 

ً
الــــصــــوريــــة، مـــجـــســـدا

مــفــعــمــة بـــالـــلـــون، مــســتــوحــاة من 
األسطورة، لقد أنتج هذه التجربة 
فــــي الـــــورشـــــة الـــفـــنـــيـــة الــصــيــفــيــة 
للجمعية التشكيلية وســاعــدتــه 
مــوهــبــتــه فــــي تــخــطــي الــــمــــوروث 
واالنتقال به إلى مستوى جديد 
ت  فــي المعنى واألســـلـــوب، فــجــاء

 بين 
ً
 وتــصــالــحــا

ً
أعــمــالــه الــتــحــامــا

اســتــعــمــال الــرمــز وبــنــائــيــة الــلــون 
بــمــفــرداتــه التشكيلية مــمــا جعل 
 
ً
 مفصحا

ً
انــســيــاب األلــــوان ســهــال

عــن أغـــراضـــه فــي إيــقــاع منسجم 
يـــــــخـــــــرج مــــــــن غـــــنـــــائـــــيـــــة هـــــادئـــــة 
إلـــــى إشـــــــــارات تــــدخــــل بـــنـــا عــالــم 

األسطورة".

عالم السحر

يضيف سلمان: "يسعى الفنان 
ســـلـــيـــمـــان حـــــيـــــدر فـــــي تـــجـــربـــتـــه 
إلـــى إيـــقـــاظ الـــالوعـــي الــجــمــاعــي، 
 األلــــــــوان الــتــلــقــائــيــة 

ً
مـــســـتـــخـــدمـــا

كـــوســـيـــلـــة ومــــحــــاولــــة الكـــتـــشـــاف 
طــبــيــعــة جـــديـــدة مــرتــبــطــة بــذاتــه، 
 بــــــإرث كـــبـــيـــر مــن 

ً
يـــبـــحـــر مـــحـــمـــال

 غنائية لونية هي 
ً
الماضي راسما

خــلــيــط مـــن األضـــــواء عــلــى سطح 
الـــمـــيـــاه، تــجــســد مـــفـــردات عــالــمــه 
الـــســـاحـــر الـــتـــي تــثــيــر تـــســـاؤالت 

كثيرة".
ويــتــابــع: "إن تــجــربــة سليمان 
حـــــــيـــــــدر تـــــعـــــيـــــد الـــــــــــى الــــــــذاكــــــــرة 
خصوبتها وتخيلها الالمتناهي 
ألكبر األشياء وأبسطها ليخرج 

لنا بلغة فنية هي لغة اللون".

الفي الشمري

سليمان حيدر يمزج بين الواقع واألسطورة
طالب الرفاعيخالل معرضه الشخصي األول

 talrefai@hotmail.com najmaidrees@yahoo.com
د. نجمة إدريس

 شــاهــدُت فيلم The Hours مـــرات عــديــدة، ومــازلــت أحـــرص على 
مشاهدته كلما أتيحت لــي الفرصة. ليست الحكاية أو (الحدوثة) 
هــي األســــاس الــجــوهــري فــي هـــذا الــفــيــلــم الــرائــع الــغــامــض الــمــعــذب، 
تف الذكريات وخليط األزمنة والوجوه 

ُ
وإنما التشظي والتبعثر ون

والتجارب مجتمعة، هي التي ماتزال تعطيه تلك الجاذبية اآلسرة 
ه  وتشحن متابَعه بالتوتر والقلق اللذيذ، حين يشحذ ذهنه وذكاء

الستجماع الخيوط وترتيب العالئق.
  إنه وقت لإلرهاف العميق للحدس، واالستسالم لثراء اللحظة 
وإشــاراتــهــا، واإلنــصــات إلــى تلك الــحــوارات الغنية ذات الــظــالل أو 
البسيطة السانحة حــّد المالمسة. وقــت للتأمل فــي وجــوه الحياة 
وركامات الذكرى وانتظارات الموت، ثم مراودة تلك المرارات واألوهام 

بشيء من التفلسف والشعرية وشيء من الالمباالة! 
 ورغم تقنية تقاطع األزمنة التي ارتكز عليها الفيلم، إال أنه يكاد 
 يتسلقان 

ً
، ومعا

ً
يرينا الحياة والموت كجناحي طائر، يحلقان معا

 وورقـــة ورقـــة. فهناك وراء 
ً
 غصنا

ً
شجرة الــســاعــات والــوقــت غصنا

فسحة المشاهد، وباقات الورد، والحفالت غير المكتملة، والجمل 
الـــمـــبـــتـــورة، والـــقـــلـــوب الــمــثــقــلــة بــالــحــب واألعــــبــــاء وركــــامــــات الــقــلــق 
 الوقت بيننا والساعات الكافرة 

ً
ومستنقعات الكآبة، هناك دائــمــا

الممضة.
 يمتّد زمن الحدث في الفيلم على مدى يوم واحد فقط، يوم واحد 
فــي حــيــاة ثـــالث نــســاء، تتقاطع حــيــواتــهــن بشكل مــتــواٍز فــي ثالثة 
أزمنة متفرقة. المرأة األولى هي (فرجينيا وولف) الكاتبة واألديبة 
اإلنكليزية المعروفة، وتمثل دورها باقتدار (نيكول كيدمن)، والزمن 
هو عشرينيات القرن العشرين. والثانية (لورا براون) المرأة الرقيقة 
الهشة التي تعصف بها أعراض اكتئاب قاتمة ومشاعر عدم انتماء، 
وتمثل دورها (جوليان مور)، والزمن هو مطلع خمسينيات القرن 
العشرين. والثالثة (كالريسا) المرأة المثقفة التي كرست حياتها 
لخدمة اآلخــريــن من الذين تربطها بهم عالئق الحب أو الصداقة، 
فضاعت روحها في تفاصيل تلك االهتمامات الغيرية، وتمثل دورها 

(ميريل ستريب)، والزمن 2001م.
 ورغم فاصل األزمنة بين حيوات النساء الثالث (باستخدام تقنية 
توازي األزمنة وتقاطعها)، فقد جمع بينهن اإلحساس الحاد بعبء 
الحياة والحومان حول هاجس الموت ومراودة االنتحار أو االقتراب 
منه، وذلك لتوفير حياة أفضل أو أسهل لمن حولهن من األعزاء. إنه 

 للحياة! 
ً
لون من تناقضات الوجود، حين يكون الموت سببا

 تنتحر فرجينيا وولــف (وهــذا حــدث واقعي في حياة الكاتبة)، 
بعد طول معاناة مع أعراض اكتئاب وفصام، لتفسح المجال أمام 
زوجها ليعيش حياة هادئة وسهلة. وتحاول (لورا براون) االنتحار 
ثم تتراجع في آخر لحظة، ولكنها تعيش حياة الغربة والحسرة بعد 
هجرها ألسرتها، فهي حياة أقرب إلى الموت. وتعايش (كالريسا) 
حادثة انتحار الحبيب والصديق ريتشارد (ابن لورا بــروان) الذي 
حمل صخرة معاناته وُيتمه نتيجة هجر األم له في سن الطفولة، 
 وهو يرى تدهور أمه وتهافتها 

ً
وعاش هاجس الخوف والقلق طفال

حول الموت ومحاوالت االنتحار. ويبدو أن امتهانه للشعر والكتابة 
ر روحـــه المعذبة مــن تلك الـــرواســـب، فظل يحمل جرثومة  لــم يطهِّ
 ما يحدث 

ً
الهشاشة والرغبة في الخالص باالنتحار كأمه! وهذا فعال
حين يلقي بنفسه من النافذة في لقطة مفاجئة ومؤثرة.

 ورغم كثافة المشاعر وقتامتها في سياق الفيلم إال أن النقالت 
بــيــن األزمــنــة واألمــكــنــة المختلفة، والــتــجــول بــيــن الــمــزاج النفسي 
 لذلك اإليقاع المتسارع 

ً
للشخصيات الثالث، يجعل المشاهد مشدودا

الالهث الذي يميز الفيلم. ولعل ما يزيد من لهاث هذا اإليقاع هو 
ما يصاحبه من موسيقى تصويرية راكضة على أصابع البيانو، 

وبنبرة عالية توقظ االنتباه.
  في المشهد األخير تهجع النسوة الثالث إلــى النوم بعد يوم 
مثقل باألعباء والمشاعر، ويتركننا نسهر متفكرين في تفاصيل 

 للجدل والدهشة!
ً
عمل سينمائي ال ينفك مثيرا

الساعات

يسبر الفنان التشكيلي سليمان 
 
ً
حيدر "أعماق الذات"، مجسدا

انفعاالته الفنية وأحاسيسه عبر 
أعمال تشكيلية، ينسج مفرداتها 

من الواقع، وكذلك األسطورة 
ضمن خيال فني يتمرد على القوالب 

الثابتة.

«بوسطة» حسام بقيلي وأشباهها في بيروت

ط
ّ
بيروت تكّرم «شاعر األرز» شبلي المال

لمناسبة مــرور نصف قــرن (1961 - 2011) على غياب «شاعر األرز» 
ط، دعـــا «مــركــز الـــتـــراث الــلــبــنــانــي» فــي الــجــامــعــة اللبنانية 

ّ
شبلي الـــمـــال

فاته ومخطوطاته (يستمّر 
ّ
األميركية إلى لقاٍء عنه ومعرض لصُحفه ومؤل

ى مساء الجمعة 21 أبريل).
ّ
حت

يشارك في اللقاء إدمون رزق بكلمة بعنوان «عّمي شبلي بك...»، وعبد 
 التراث والَوحدة الوطنية»، وسمير 

ُ
ط- وحدة

ّ
اللطيف فاخوري «شبلي المال

ط «باسم 
ّ
ط شاعُر المواِقع والمواِقف»، والدكتورة هيام مال

ّ
كبريت «المال

َجّدي شبلي...».
يفتتح اللقاء مدير المركز الشاعر هنري زغيب، السادسة والنصف من 
مساء اإلثنين 4 أبريل الجاري، في قاعة مكتبة رياض نصار- كلية اإلدارة 

واألعمال- مبنى الجامعة الجديد- الطابق األرضي- قريطم- بيروت.
ُولد شبلي المالط في بعبدا عام 1875، ونشأ في كنف شقيقه األكبر 
ط (1914-1856). تابع دروسه في مدرسة الحكمة 

ّ
القاضي الشاعر تامر مال

على عهد المطران يوسف الــدبــس. انــصــرف منذ عــام 1900 إلــى العمل 
الصحافي في جرائد عدة (األرز، النصير، الروضة)، وإلى التدريس في 

مدرسة «الثالثة أقمار» (من تالمذته فيها بشارة الخوري) وفي مدرسة 
الحكمة (من تالمذته فيها: البطريرك بولس 
المعوشي، مارون عبود، أمين رزق، وديع عقل، 

لحد خاطر، ميشال زكور، أحمد تقّي الدين).
بين عامي 1900 و1905 أصدر مسرحيات 
عـــّدة، مــن بينها «ألــفــرد الكبير ملك إنكلترا»، 

«الذخيرة»...
 
ً
1908: أصدر جريدته «الوطن» فكانت منبرا

اب واألدباء.
ّ
لنخبة الكت

1911: دخل الوظيفة العامة في متصرفية 
جبل لبنان. 

ـــل أدبـــــــاء لـــبـــنـــان وســــوريــــة إلـــى 
َّ
1913: مـــث

مهرجان خليل مطران في القاهرة.
1914 - 1918: رئيس «القلم العربي» أيــام 

الحرب العالمية األولى. 
ج مــن مــاري الــيــاس شكرالله، ولــُه منها: شوقي ووجــدي  1916: تـــزوَّ

وجورج.
دت عالقته األدبية فيها مع 

ّ
 لناحية الــزوق وتوط

ً
ن مديرا 1924: تعيَّ

الياس أبو شبكة.
 لناحية زغرتا وأعاد العالقات التي ربطت شقيقه 

ً
ن مديرا 1925: تعيَّ

تامر بعائلة يوسف بك كرم.
ين» وفيه شعُره القصصي 

َ
1925: أصدر الجزء األول من «ديوان الشقيق

ووقفاته الشعرية، وشعر شقيقه. 
ل أدباء لبنان في مهرجان مبايعة أحمد شوقي بقصيدته 

َّ
1927: مث

ه بعدها اإلسكندرية بمهرجان 
ْ
مت {شاعر األرز»، وكرَّ َب بـ

ِّ
ق

ُ
ل

َ
«فم الميزاب» ف

ط.
ّ
كبير ألقى فيه خليل مطران قصيدة في مديح المال

 لوقفته اللبنانية العالية 
ً
مُه أدباء الشمال في إهدن تقديرا 1928: كرَّ

في مهرجان شوقي.
ل لبنان إلى عدد من المهرجانات األدبية في العراق 

ّ
-1927 1947: مث

واألردن وسورية.
 بعض مسرحياته. 

ً
1952: أصدر الجزء الثاني من ديوانه، وفيه أيضا

1953: اعتَكف في بيته وانصرف إلى القراءة والكتابة.
.
ً
1961: غاب في 8 فبراير (شباط) عن 86 عاما

حصاد

 الفنان سليمان حيدر من مواليد الكويت 1952 لمحة ذاتية
حاصل على شهادة البكالوريوس فنون، تخصص 
جرافيك من جامعة بورتلند ستيت بوالية أوردن- 
الواليات المتحدة األميركية، كما انتسب الفنان 
إلى جمعيات مهنية وروابط تشكيلية فهو عضو 
في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، عضو 
الرابطة الدولية للفنون – باريس- وعضو اتحاد 
جمعيات الفنون التشكيلية الخليجية، وعضو 

بجمعية الصحافيين الكويتية.
 له مشاركات متنوعة داخل الكويت وخارجها، 
إذ شـــارك فــي مــعــرض الــقــريــة العالمية فــي عمان 
2005، ومعرض العيد الوطني وذكرى التحرير عام 

2005، ومعرض المجمع الثقافي بدولة االمارات 
العربية المتحدة 1996، ومعرض مباسم عدسة 
العربي في جمهوريات االتحاد السوفياتي 1988 
ومعرض قاعة بوشهري للفنون 1993، ومهرجان 
الـــفـــنـــون الـــصـــغـــيـــرة، ومـــهـــرجـــان الـــكـــويـــت الـــرابـــع 
لإلبداع التشكيلي 2010، ومعرض الربيع 2010، 
وملتقى الكويت للتشكيل الخليجي الثاني 2010، 
ومــهــرجــان الــكــويــت الــخــامــس لــإلبــداع التشكيلي 
2011، ومعرض الفن الكويتي المعاصر أوكرانيا 

.2011
 شــارك في العديد من لجان التحكيم والنقد 

وحصل على شهادات تقدير متنوعة.

سليمان حيدر شارحًا تفاصيل أعماله للضيوف

سليمان حيدر


