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ــأن  ــن بش ــاء واملثقف ــن األدب ــدٌل ب ــور، ج ــن، يث ــن والح ــن الح ب
نســبة األديــب أو الشــاعر أو الكاتــب إىل البلــد الــذي ينبغــي أن ينســب 
إليــه، هــل هــو مســقط رأســه؟ أو البلــد الــذي تقطنــه أرستــه؟ أم هــو البلد 

الــذي يقيــم فيــه، وإن مل يكــن ولــد فيــه؟

هــذا اإلشــكال مل يكــن معروًفــا عنــد األجــداد، فقــد تغلبــوا عليــه 
ــأن ينســبوه إليهــا  ــة باألديــب ب ــدان ذات الصل ــاع منهــٍج يــريض البل ب باتِّ
جميًعــا، فيكتبــون يف ترجمتــه مثــًا: فــان بــن فــان، القطيفــي، مولــًدا، 
ــهم  ــوا أنفس ــك جنب ــذا. وبذل ــكًنا، وهك ــايئ مس ــأة، األحس ــراين، نش البح
ــراه يف  ــذي ن ــك ال ــت، كذل ــوفيني املقي ــز الش ــأزق التحي ــورط يف م الت
ــه  ــم في ــر والرتاج ــاب الس ــث درج كت ــًا، حي ــراق مث ــرى كالع ــار أخ أقط
عــى نســبة املقيمــن فيــه للدراســة، أو املــارِّ يــن بــه للزيــارة، ونحوهــا 
مــن كتــاٍب وعلــاَء إىل العــراق، وإن مل يكونــوا منــه مولــًدا ونشــأة، ويف 
ــا  ــر له ــم، والتنك ــي أنجبته ــدان الت ــوق البل ــٍط لحق ــن غم ــه م ــا في ــذا م ه
بتبنــي أبنائهــا، وحرمانهــا مــن متعــة الفخــر بإنجابهــم، كــا هــو الشــأن مع 
شــخصيات قطيفيــة كثــرة مــرت بالعــراق أو أقامــت فيــه لزمن كالشــيخ 
ــي،  ــه الج ــد الل ــواين، وعب ــح الصف ــن صال ــلان ب ــعبان، وس ــب ش حبي

وغرهــم كثــر.

ــأن  ــا الحــارض، فقــد حســم املثقفــون هــذه املســألة ب أمــا يف عرصن
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قطعــوا بحرمــة النســب لغــر البلــد الــذي تقطنــه عشــرة املرتجــم كائًنــا 
مــا كان املــرر، حتــى لقــد يجــازى املتســاهل يف هــذا الحكــم بتجريــده 
مــن وطنيتــه لــو وقــع يف املحــذور فتجــرأ عــى نســبة شــاعر أو أديــب 
ــة، إذا كان ال  ــة واألدبي ــه الثقافي ــارك يف حركت ــه، وش ــام في ــد أق إىل بل

تقطنــه أرستــه أو قبيلتــه.

ــروف  ــن الظ ــذه مل تك ــة ه ــا الرشقي ــط يف منطقتن ــور النف ــل ظه قب
مهيــأًة لنشــوء حركــة ثقافيــة أو صحفيــة، وإن كان فيهــا أدبــاء وعلــاء 
ــب مــن  ــم الصحــف والكت وشــعراء متابعــون للحركــة الثقافيــة، وتصله
الخــارج، ومنهــم مــن مــارس النــرش يف صحــف تصــدر يف الخــارج 
إىل  للســفر  ُيضطــرون  املؤلفــون  وكان  ولبنــان،  والبحريــن  كالعــراق 

ــم. ــة مؤلفاته ــد لطباع ــراق أو الهن الع

ــاج  ــدى الح ــة ل ــة حجري ــود مطبع ــن وج ــة ع ــة مقول ــح أن مث صحي
، والــد الشــاعر محمــد ســعيد الجــي،  أحمــد بــن محمــد حســن الجــيِّ
)رحمهــا اللــه( لكــن مل يظهــر لهــا أثــر يف الواقــع، ومل تقــم عليهــا دالئــل 

موثقــة.

إشــباع  الطامحــن  املنطقــة  أبنــاء  بعــض  وحتــى حــن حــاول 
طموحهــم بإصــدار صحيفــة أو املشــاركة فيهــا مثــل ســلان الصفــواين، 
ومحمــد حســن النمــر ومحمــد ســعيد املســلم، وعبــد الرســول عبــد اللــه 
الجــي، والشــيخ باقــر أبــو خمســن، رحمهــم اللــه، مل يجــدوا الســبيل 
ــة يف  ــل النهض ــن جي ــل األول م ــل إن الرعي ــارج. ب ــك إال يف الخ إىل ذل
ــد  ــتاذين محم ــه األس ــي وأخوي ــد الخط ــد الحمي ــيخ عب ــة، كالش املنطق
ــد  ــعود، ومحم ــن أيب الس ــن حس ــي ب ــه، وع ــد الل ــيخ عب ــعيد، والش س
ــه(  ــد الل ــول )عب ــد الرس ــعيد وعب ــد س ــيَّن محم ــلم، والجش ــعيد املس س
وعبــد اللــه عــي إخــوان، وعبــد العزيز الشــيخ عــي آل حســان، وغرهم، 

ــان. ــرص ولبن ــراق وم ــن والع ــم يف البحري ــرح أقامه ــا م رأين

لكــن حــن تفّجــر النفــط، واتَّجهــت املنطقة نحــو النهــوض واالزدهار 
باتســاع مــوارد الــرزق فيهــا بــدأ النــاس يتقاطــرون عليهــا مــن كل حــَدب 
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ــف. فانتقــل  ــم التاجــر، واألديــب، والشــاعر، واملثق ــكان فيه وصــوب، ف
ــا يف  ــن منه ــة مل تك ــرى مثقف ــة، وأخ ــة وصحفي ــخصيات أدبي ــا ش إليه
الثقافيــة  نهضتهــا  صنــع  يف  وشــاركت  اســتوطنتها،  لكنهــا  األصــل، 

ــوم. ــهدها الي ــي نش ــة الت والصحفي

ــة  ــة أو الثقافي ــة األدبي ــدارس للحرك ــع ال ــا ذا يصن ــك، م ــل يل، برب فق
ــد  ــيخ حم ــال الش ــعه إغف ــل بوس ــؤالء؟ ه ــة به ــة يف املنطق والصحفي
الجــارس، وتخطــي دورِه يف تثقيــف ناشــئة عــال رشكــة أرامكــو أثنــاء 
ــه  ــا عــى مــدارس الرشكــة؟ وكذلــك الشــيخ عبــد الل ــا دينيًّ عملــه مرشًف
ــدور الكبــر يف املعهــد العلمــي باألحســاء،  ــب ال ــس، صاح ــن خمي اب

ــر؟ ــت املبك ــك الوق ــر( يف ذل ــة )هج ــداره مجل ــا إص خصوًص

ــوق،  ــه امللح ــد الل ــيخ عب ــا، الش ــل، أيًض ــذا الرعي ــة ه ــأيت يف قامئ ي
والشــيخ عبــد الكريــم الجهيــان، ودورهــا يف تأســيس رشكــة الخــط 
للطبــع والنــرش، وصــدور جريــدة أخبــار الظهــران، ثــم تــأيت قامئــة 
طويلــة مــن هــذه الطائــع منهــم األســتاذ حافــظ البــارودي، ســامي 
قبيــي، ألــرت أردال، عبــد العزيــز مؤمنــة، شــكيب األمــوي، ســيف الدين 
عاشــور، إســاعيل الناظــر، عبدالفتــاح محمــد الحلــوه، مصطفــى حســن 
أبــو الــرز، محمــد عبدالقــادر الفقــي، ســمر الفيــل، أحمــد ســاحة، عــي 

ــا االســتقصاء. ــو أردن الدمينــي، وغرهــم كثــر تطــول بهــم القامئــة ل

أســاء المعــة كثــرة يصعــب حرصهــا، كلهــا ال تــكاد تذكــر عنــد 
التأريــخ للحركــة الثقافيــة يف املنطقــة، مــع مــا لهــا مــن إســهامات كبرة 

ــا. ــة وتطوره ــة الثقافي ــرة الحرك يف مس

هــذه املناســبة تعيــد إىل الذاكــرة عــراًكا ثقافيــا دار بينــي وبــن أحــد 
الكتــاب يف جريــدة اليــوم قبــل ســنن حــول رأيــه يف أخطــاء وقــع فيها 
األســتاذ محمــد ســعيد املســلم رحمــه اللــه يف كتابــه »ســاحل الذهــب 
األســود«، و»واحــة عــى ضفــاف الخليــج« بنســبته عــدًدا مــن الشــعراء 
واألدبــاء إىل هــذا الســاحل؛ كيوســف الشــيخ يعقــوب، وثــاين املنصــور، 
وأحمــد محمــد فقــي، وخالــد محمــد الفــرج، وغرهــم؛ ألنهــم ـ يف نظــره 
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ـ ليســوا مــن القطيــف.

األدبيــة  للحركــة  أرخــت  عــدة  كتًبــا  رأينــا  الســبب  لهــذا  ورمبــا 
ــد محمــد الفــرج،  والثقافيــة يف القطيــف قــد أغفلــت ذكــر الشــاعر خال
ليــس جهــًا بــه، يقيًنــا ، وال بنكــران عيشــه املديــد يف القطيــف، وتأثــِره 
ــبب  ــا، بس ــن أيًض ــذا يق ــن، وه ــة، ولك ــة والثقافي ــا األدبي ــره ببيئته وتأث
روا ـ لــو اقرتفــوا هــذه  خــوف مؤلفيهــا مــن أن ُينتقــدوا ـ إن مل أقــل يعــزَّ

ــرة. الجري

فــإذا اســتعرضنا ســرة هــذا الشــاعر يف القطيــف فســنجد أنــه زارها ـ 
ألول مــرة ـ ســنة 1٣٢٨ه )1910م(، برفقــة الشــيخ محمــد الــزواوي، وعمــره 
ــا  ــاد إليه ــاه ع ــك رأين ــا؛ ولذل ــب به ــه أعج ــح أن ــا، وواض ــٍذ 1٢ عاًم يومئ
ــا  ــا بعده ــهر، غادره ــة أش ــا بضع ــام به ــنة 1٣٣٤ه )1915م(، وأق ــرده س مبف
عائــًدا إىل الكويــت ســنة 1٣٣5ه )1916م(، ومنهــا إىل البحريــن، ويف 
ــث  ــد ومك ــا إىل الهن ــم غادره ــت، ث ــاد إىل الكوي ــنة 1٣٣6ه )1917م( ع س
بهــا حتــى آخــر ســنة 1٣٤1ه )19٢٢م( حيــث عــاد إىل القطيــف واســتقر 
بهــا حتــى ســنة 1٣٤٤ه )19٢5م(، ويف هــذه الســنة انتقــل إىل البحريــن، 
وتــوىل ســكرتارية املعــارف هنــاك. ويف ســنة 1٣٤5ه )19٢6م( تــوىل 
ســكرتارية بلديــة املنامــة، ويف الرابــع مــن ربيــع األول ســنة 1٣٤6ه 
)19٢7/9/1م( زار الكويــت فاحتفــى بــه ناديهــا األديب فأقــام عــى رشفــه 
حفــا أدبيــا ألقــى فيــه قصيدتــه )الــرشق والغــرب( هاجــم فيهــا اإلنجليــز 

بعنــف، مثــل قولــه: 

ــهفقد قــى الله عى مســقٍط ــن َذروت ــيَد م ــِقط الس وأُس
مغلولــٌة البحريــن  ــهوهــذه  ــرب إىل ُحفرت ــا الغ يقوده
ــه كفِّ يف  الغــريبُّ  وباســمها يســرت مــن ســوأتهيخنقهــا 
انها يســوُمها الخســَف بوحشيتهيظلــم، باســم العــدل ســكَّ

ــن،  ــودة إىل البحري ــن الع ــز م ــه االنجلي ــدة منع ــذه القصي ــبب ه وبس
فعــاد إىل القطيــف، حيــث أســس بلديتهــا يف جــادى األوىل مــن تلــك 

الســنة، وتــوىل رئاســتها بنفســه.
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ــن  ــول البحري ــن دخ ــه م ــز ل ــع االنجلي ــد من ــاعر ـ بع ــظ أن الش وناح
ـ مل يغــادر القطيــف إال ملاًمــا، كأن ُيســتدعى إلدارة عمــل ّمــا هنــا أو 
ــة(،  ــرص )قري ــارة ق ــز بنظ ــد العزي ــك عب ــل املل ــن قب ــه م ــاك، كتكليف هن
ــبة  ــي مبناس ــاب الذهب ــع الكت ــاركة يف وض ــاض للمش ــتدعائه للري أو اس
مــرور خمســن عاًمــا عــى تــويل امللــك عبــد العزيــز الحكــم، أو ســفره 
إىل دمشــق ســنة 1٣7٣ه )195٣م( حيــث تــويف يف لبنــان مستشــفيا 

ســنة 1٣7٤ه )195٤م(.

مثــة مــا يشــدُّ االنتبــاه بقــوة يف شــدة تعلــق الشــاعر بالقطيــف، 
وارتباطــه بهــا؛ ففــي ســنة1٣٤٨ه اختــل الوضــع االقتصــادي يف العــامل 
ــرتيت،  ــة وولس ــار بورص ــن انهي ــة ع ــة الناجم ــة االقتصادي ــبب األزم بس
The Wall Stree Crash يف يــوم الثاثــاء ٢9 أكتوبــر عــام 19٢9م، 

املوافــق 19 شــوال 1٣٤٨ه، وهــو مــا عــرف بالثاثــاء األســود، ومل تكــن 
ــر  ــا اضط ــا؛ م ت موارده ــحَّ ــدول، فش ــي ال ــن باق ــتثناًء م ــة اس اململك
امللــك عبــد العزيــز إىل اللجــوء ملضاعفــة الرضائــب التــي كان يتقاضاها 
مــن أهــل القطيــف، فأضيفــت رضيبــة عرفــت بــــ )الجهــاد املثنــي(، أي 
املضاعــف؛ لتوفــر األمــوال الازمــة لنفقــات الدولــة، ومل يكــن األهــايل 
ــب  ــن الرضائ ــه م ــوا يدفعون ــا كان ــل م ــى تحم ــن ع ــك ـ بقادري ــل ذل ـ قب
ــر  ــرت ظه ــي ك ــة الت ــة القش ــادة مبثاب ــذه الزي ــاءت ه ــاوات فج واإلت
ــاورة،  ــدان املج ــد إىل البل ــن البل ــرار م ــايل يف الف ــرشع األه ــر، ف البع
كالبحريــن، والكويــت وبوشــهر، وزاد الطــن َبلَّــة أن أمــر القطيــف آنذاًك 
محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســويلم، بناء ملشــورة أحــد معاونيه واســمه 
ــة  ــا؛ للحيلول ــفن ودفاته ــوع الس ــز قل ــد إىل حج ــان، عم ــن مرج ــد ب محم
ــأ  ــوا مرف ــع، فاقتحم ــذا الوض ــوا ه ــم يتحمل ــن، فل ــروب املواطن دون ه
ــاح،  ــايل الس ــل األه ــذا حم ــوة؛ وهك ــة بالق ــوا األرشع ــيهات، وانتزع س

ــن. ــل األم ــع، واخت ــرب الوض واضط

ورغــم هــذا الوضــع املضطــرب يف القطيــف، فــإنَّ الشــاعر الفــرج مل 
ــد  ــت بقص ــا الكوي ــهر زار فيه ــة أش ــت ثاث ــدة دام ــرة واح ــا إال م يغادره
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الــزواج، ثــم عــاد إليهــا، وحتــى يف أثنــاء اشــتداد ذلــك االضطــراب نــراه 
يعمــد إىل ربــط نفســه بالبلــد أكــرث فأكرث بــرشاء بيت ســكناه ســنة1٣50ه 
ــر عــن البقيلــة يف ســيحة  )19٣1م(، والبــدء يف مشــاريع التعمــر، فعمَّ
ــايش، واشــرتى البســاتن يف الجــش  الجــش، واســتصلح أرايض بالعيَّ

والعواميــة.

ويف هــذه األثنــاء ألغيــت البلديــة بســبب اضطراب األوضــاع، ومعنى 
هــذا أنــه بقــي بــدون عمــل إىل ســنة 1٣5٤ه )19٣5م( حيــث كلــف بنظــارة 
بلــدة )قريــة( بتكليــف مبــارش مــن امللــك عبــد العزيــز، مــدة ســنة، ثــم 
عــاد إىل القطيــف ســنة 1٣55ه )19٣6م(، وتــوىل وظيفــة كاتــب العــدل 
فيهــا، إىل أن اســتؤنفت البلديــة ســنة 1٣57ه )19٣٨م( فعــاد إىل العمــل 

مديــًرا لهــا.

ومــا كادت األحــوال تســتقر نوًعــا مــا حتــى نشــبت الحــرب العامليــة 
ــا  ــان م ــبتمر 19٣9م(، ورسع ــن س ــب 1٣5٨ه )األول م ــة يف 17 رج الثاني
ــرات اإليطاليــة قنابلهــا عــى  وصلــت األزمــة ذروتهــا حــن ألقــت الطائ
ــا  ــرب، م ــة ح ــة منطق ــرت املنطق ــن، فاعت ــاة البحري ــران ومصف الظه
ــة،  ــحت األغذي ــة، فش ــول املنطق ــن دخ ــر ع ــام البواخ ــبب يف إحج تس
خصوًصــا الــرز والســكر، ودخلــت البلــد يف مــا عــرف بــــ )ســنة البطاقــة( 
حيــث ُقننــت املــواد الغذائيــة؛ لعــدم كفايــة الناتــج املحي مــن األغذية، 
وكان للفــرج ندحــة عــن مكابــدة هــذه الضائقــة لــو غــادر إىل قطــر األكــرث 
بعــًدا عــن املنطقــة املســتهدفة، أو الكويــت، مثــًا حيــث األزمــة فيهــا 
أقــل حــدة نظــًرا لقربهــا مــن العــراق حيــث تتوفــر األطعمــة، لكننــا ـ مــع 
ــد  ــى يف أش ــا حت ــم يغادره ــف، فل ًثا بالقطي ــبِّ ــا زال متش ــراه م ــك ـ ن ذل

الظــروف قســوة.

ــف،  ــه بالقطي ــدة ارتباط ــن ش ــاعر نتب ــاة الش ــرد لحي ــذا امل ــن ه  م
وأنــه أمــى معظــم حياتــه فيهــا، وفضــًا عــن ذلــك فهــو عــاش فيهــا 
ــة القلعــة  ــذي يقــع بجــوار بواب عيشــة اســتقرار؛ إذ ابتنــى فيهــا بيتــه ال
ــة  ــور املعروف ــة الب ــر املنطق ــال(، وعّم ــاب الش ــة بـــــ )دروازة ب املعروف
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ــك  ــة بالجــش، ومتل ْي00ل بالعيــايش، وأيًضــا عمــر العــن املعروفــة بالبقَّ
البســاتن فيهــا ويف العواميــة. ويف ظنــي أنــه ـ مــع بعــد نظــره وعلمــه 
بــأن مســتقبل الدمــام والخــر أكــرث ازدهــاًرا مــن القطيــف مــن الناحيــة 
االقتصاديــة ـ، مل يتخــذ غــر القطيــف ســكًنا لــه إيثــاًرا للبيئــة الثقافيــة 

عــى البيئــة االقتصاديــة. 

ومــا يؤكــد هــذا اإليثــار أنــه أســس املطبعــة الســعودية يف الدمــام، 
لكنــه مل يــورد لهــا أي ذكــر يف عرضــه لســرة حياتــه، مــع ذكــره لتفاصيــل 

أقــل أهميــة.

ــت  ــف، وامتلك ــتوطنت القطي ــخصيات اس ــن الش ــًرا م ــا إن كث يقيًن
ــن  ــاز ع ــدا ميت ــن خال ــل، لك ــي واملعج ــا كالقصيب ــارات وغره ــا العق فيه
الحيــاة االجتاعيــة،  تلــك بتفاعلــه وتأثــره يف  الشــخصيات  ســائر 
ــعر،  ــن ش ــرك م ــا ت ــوح يف م ــك بوض ــى ذل ــة، ويتج ــة، والثقافي واألدبي
بعضــه تضمنــه ديوانــه املطبــوع، وبعضــه مــا زال خــارج الديــوان ينتظر 
ــون  ــه املهتم ــع ب ــوان؛ يك ينتف ــه إىل الدي ــه فتضيف ــد إلي ــًدا رؤوم متت ي

ــج. ــأدب الخلي ب

ــدارس لحيــاة الشــاعر الفــرج ليــس بحاجــة ألكــرث مــن إملامــة  إن ال
قلــت،  مــا  يف  الحقيقــة  أجانــب  مل  أننــي  ليــدرك  بديوانــه  عجــى 
فالديــوان صــورٌة حيــة ملشــاركته يف الحيــاة الفكريــة يف القطيــف 
ــارز  متجليــة يف اندماجــه املكــن يف مجتمــع القطيــف، وحضــوره الب
ــا يف  ًي يف مختلــف مناســباته االجتاعيــة منهــا والوطنيــة، فــرتاه معزِّ
ــا  ــا، أو صادًح ــن وجهائه ــر م ــد كب ــد بفق ــت البل ــن، إن رزئ ــات التأب حف

يف محافــل أدبائهــا ومنتديــات شــعرائها.

ــزر مامــح اندماجــه يف املجتمــع القطيفــي مــا نقــرأه مــن  ولعــل أب
مطارحــات شــعرية جــرت بينــه وبــن بعــض رصفائــه مــن شــعراء 
القطيــف كقصيدتــه )الشــعر(، التــي أجــاب بهــا أحــد أصدقائه مــن علاء 
ــن  ــن حس ــرج ب ــيخ ف ــة الش ــو فضيل ــن، وه ــعرائها البارزي ــف وش القطي
ــب  ــد كت ــًدا كان ق ــا أن خال ــة حاصله ــة حكاي ــذه املطارح ــران، وله العم
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ــه(: ــه الل ــال )رحم ــن ج ــدي ب ــن مه ــادي ب ــاء ح ــدة يف رث قصي

دي  َحـــاَّ عليـــَك  أوالديَبَكيــــــُت  بعـــــــُض  ــــــك  كأنَّ
قلبـــي  عيُنـــــــُه  إنشـــاديبكـــــاٌء  العـــن  ودمـــُع 
صمـــٌت ـــُه  كلُّ وتعـــــــداِدبـــكاٌء  لطــــــــٍم  بـــا 
يفجعنـــي املــــــوُت  وأجــــــــداديوكاَن  بآبـــــــــايئ 

فتغســـل دمعـــتي حزين

ــٌب لــدى طبقــة املثقفــن مــن األدبــاء والشــعراء  فــكان لهــا وقــٌع طيِّ
يف القطيــف، وبالخصــوص فضيلــة الشــيخ فــرج العمــران، والســيا أنَّ 

خالــًدا قــد أهــدى لــه نســخة مــن القصيــدة. يقــول الشــيخ:

»إن األســتاذ الناظــم ـ ملــا نظمهــا ـ وقعهــا بقلمــه، فأتحفنيهــا، فنْعَمــْت 
عــت إليــه كلمــًة شــكريًة ملســاعيه الجميلــة قضــاًء  التحفــة األدبيــة، فوقَّ
ــة  ــة غزلي ــر مقطوع ــي، تحري ــاء كلمت ــه، يف انته ــا من ــق األدب، طالًب لح

أتحفنيهــا أدبــه إنشــاًدا يف املحــل العــزايئ«.

ــا أقــول: إنــك  ومــا جــاء يف كلمــة الشــيخ املوجهــة إىل خالــد: »حقًّ
زميــل الفضــل، وحفيــد األدب، لقــد جمعــت بــن أشــتاته، وقرنــت بــن 
ــد  ــك عن ــة في ــد أدىن مبالغ ــم إين ال أج ــل أقس ــه. بالفض ــه وحديث قدمي
ــره،  ــاعره وناث ــت ش ــم، أن ــد(. نع ــج الوحي ــاعر الخلي ــك )ش ــه بأن التنوي
ــًرا كــا يحــر لســاين عنــد تعــداد  وإحــدى حســناته. يقــف يراعــي حائ

ــامية... ــك الس ــة، وصفات ــرك العالي مآث

إنــك لغــرَّ ة يف جبهــة الدهــر، وقــادٌة يف جيــد الفخــر. ُحــقَّ لشــعبنا 
أن يطــر فرًحــا، ولَصْقعنــا أن يبتهــج رسوًرا بنابغــة عــرصه، وإنســان 

عــن دهــره.

أيهــا الفاضــل، إين ألشــكرك الشــكر الصميمــم مــن ســويداء الضمــر، 
وأهنــئ فقيــد النســك والنزاهــة املرحــوم حــادي بــن جــال بأهميتــك 
يف تأبينــه، وتريــر مســلكه، واحتفائــك بتوحيــد صفاتــه، وتخليــد ذكــره 
)وِمــن ســعد جــدِّ املــرء تجديــد ذكــره(، صــادف الــر موقَعــه، واإلحســاٌن 
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موضَعــه، ومــا أحــرى الفقيــد بذلــك.

ــد أدبــك: ليســمح يل قلمــك البليــغ  ــًا عــى موائ أخــًرا أقــول متطفِّ
بتحريــر مــا ســألتك تحريــره، فإنــه مل يــزل صــدى إنشــاده يهــزُّ أعصــاب 
ســمعي حتــى اآلن؛ لذلــك أحببــت تحريــره ألشــم الوردتــن، وأبــرص 
النجمتــن، فأســجد لذلــك الشــعور ســجدتن. نفعنــا اللــه بأدبك، وأســعد 
جــدك، ولتعــش ســعيًدا. لبعــض املســيحين، وهــو بشــارة الخــوري مدير 

جريــدة الــرق مبــرص«.

ــارة  ــر بش ــل الصغ ــدة األخط ــا قصي ــالة ضمنه ــد برس ــه خال ــرد علي  ف
ــوري: الخ

أمهـــا إلـــى  تشـــكو  هنـــُد  أتـــت 
النيريـــن جمـــع  مـــن  فســـبحان 

ــي  ــى صديق ــة ع ــدة التأبيني ــُت القصي ــه: عرض ــالة بقول ــم الرس وخت
ــن آل  ــن حس ــرج ب ــيخ ف ــر الش ــتاذ املاه ــر، األس ــد البص ــم الناق الحمي
ــاء  ــداء الثن ــوان »إه ــت عن ــة تح ــداه ـ رقيم ــلمت ي ــرر ـ س ــران فح عم
ــا )عــن الرقيمــة(  إىل الناظــم قياًمــا بالوجائــب األدبيــة«، وهاكهــا حرفيًّ
بــروَد األدب، املكتــي حلــل  الفضيلــة، املتحــيِّ  حــرضة صاحــب 

ــاىل. ــه تع ــه الل ــرج، أدام ــد الف ــن محم ــد ب ــد، خال ــال الخال الك

ساًما واحرتاًما.

ــة،  ــم الراقي ــُة أفكارك رة، مْخَض ــوِّ ــاتكم املتن ــمعي إحساس ــت س  طرق
ومصــاُص إدراكاتكــم الصافيــة، والســيا مــا رشــح بــه يراعكــم الجــواد، 
ــاد يف تأبــن املســافر لحــرضة ذي الجــال:  ومــا ســمح بــه شــعوركم الوقَّ
ــزة.  ــة والب ــزة األريحي ــزة والف ــي اله ــال، فأخذتن ــدي الج دي امله ــاَّ ح
هكــذا النشــوء واالرتقــاء، هكــذا اآلداب واألخــاق، هكــذا مدنيــة الطبــع، 
هكــذا حريــة الشــعور، هكــذا، هكذا تــرضب العبــارات، فكرثت الســؤاالت: 
مــن أي معــِدن نبغتــم؟ مــن أي مطلــع بزغتــم؟ يف أي منزلــة نجمتــم؟ ... 
ــه أقــل شــامة  فالــازم عــى مــن لــه أدىن ذائقــة بحــاوة األدب، ومــن ل
ــاء،  ــوء واالرتق ــادح النش ــات ص ــمع أدىن نغ ــن س ــال، وم ــة الك برائح



10

االندماج الوطني .. خالد الفرج نموذًجا

ومــن لــه بعــض اإلحســاس بنعومــة أرق األدبيــات واألخاقيــات أن يعقــد 
ــد  ــن نياق ــن م ــار املتنوري ــًا إلحض ــس محف ــال، وأن يؤسِّ ــا لاحتف نادًي
الرجــال لنــرش مدائحكــم الجميلــة، وذكــر مســاعيكم املشــكورة، وتعــداد 
ســجاياكم املحمــودة، فبكــم َيــرُشف النــادي، وباســمكم )شــاعَر الخليج( 
ــاض  ــجار ري ــوق أش ــال، وف ــق الك ــكات حدائ ــوق أي ــادي ف ــدح الش يص
األدب. فخذهــا مــن شــاكر لنعــاك، وحامــد ســجاياك، ولتعــش ســعيًدا . 

فــرج الحســن«.

ــد عــى ســجعية الشــيخ العمــران فيقــول: حــن وصلــت  يعلــق خال
ــا: ــا حرفًي ــاجًا، وإليكه ــاب مس ــم أج ــورة إىل الناظ ــة املذك الرقيم

حــرضة األديــب األريــب، الفاضــل الشــيخ فــرج بــن حســن الخطــي، 
أدامــه اللــه تعــاىل. الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.

وبعد:

ــرًا رَّ منتثـ ــدُّ ــط إّن الـ ــاعر الخـ ــا شـ يـ
والثمـن الحسـن  فـي  منتظًمـا  كالـدر 

بـــه كأّن  منثـــوًرا  كتابـــك  وافـــى 
أِزِن ولـم  هزَّتنـي  النظـم  مـن  روًحـا 

ـــعة ـــعر، واس ـــور الش ـــوال بح ـــعر، ل والش
ــِن ــن فََنـ ــاء مـ ــر جـ ــه، كل زهـ أدواحـ

ـــًة ومـــا العـــروض ســـوى األغـــال مقفل
مـــن القوافـــي بأقفـــال علـــى الزمـــِن

متـــزٍن غيـــِر  لطيـــف  معنـــى  وربَّ 
ــزن متَـّ اللفـــظ  لســـخيف  تركتـــه 

ـــت أرى ـــى، ولس ـــي المعن ـــعر ف ـــي أرى الش إنِّ
ــن ــَد الوثـ ــظ إالَّ عابـ ــد اللفـ ــي عابـ فـ

فاللفـــظ مهمـــا بـــدا فـــي الـــوزن مؤتلفـــا
تأتـي المعانـي لـه كالـروح فـي البـدن
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ـــا ـــاء بهجته ـــى األحي ـــاة عل ـــي الحي ه
حسـن ـ  عاَّتـه  علـى  ـ  شـكل  أي  فـي 

ــا ــه مرًحـ ــي أثوابـ ــيَّ فـ ــل الحـ أتجعـ
الكفن في  كالميْت  صورته،  أجل  من 

ســـرى كامـــك فـــي روحـــي وال عجـــب
فالفضل في جريان الماء في الغُصن

ــرٍج ــن فـ ــاء مـ ــد جـ ــت ذا أرٌج قـ فقلـ
يعجبُنـي اآلن  قبـل  كان  وشـعره 

وكـدت أعجب من نفسـي وقـد ملكت
فطـن ناقـد  خبيـر  مـن  شـهادًة 

مـــا الـــرأي تســـمعه مـــن حـــاذق لبـــٍق
أِفـن سـاذج  مـن  تسـمعه  كالـرأي 

أقدمـــه أن  أَولـــى  منـــي  والشـــكر 
المنـن جملـة  مـن  لـي  بـدءك  ألنَّ 

ثــم أضــاف الشــيخ: إن خالــًدا أبــدى للشــيخ مــرزا حســن الريــي 
ســبيل  عــى  شــعًرا  املراســلة  تكــون  أن  عــى  مراســلته،  يف  رغبــة 
ــرج،  ــيخ ف ــرج إىل الش ــد الف ــة خال ــرزا رغب ــيخ م ــل الش ــة، فنق املطارح

ــة: ــالة التالي ــا بالرس ــدة صدره ــه بقصي ــث إلي فبع

صديقــي األعــز خالــد محمــد الفــرج دام عــزه. الســام عليكــم ورحمــة 
اللــه وبركاتــه. وبعــد:

ـــا ـــن تباطين ـــذًرا م ـــل ُع ـــد الفض ـــا خال ي
عـــن الوصـــــــال كعـــادات المحبينـــا

حـــذًرا حبَّكـــم  كتمنـــا  قـــد  فإننـــا 
ــينا ــفُّ واشـ ــت كـ ــاة، فتبَّـ ــن الُوشـ مـ

منظَّمـــًة ألفاظًـــا  كان  مـــا  الحـــبُّ 
الُحـــبُّ كان بقلـــب الحـــب مكنونـــا
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ـــم ـــار صورتك ـــن األبص ـــاءت ع ـــن تن لئ
ــا ــم مقيمينـ ــد كنتـ ــر قـ ــي البصائـ ففـ

مامتـــه أســـمع  فلـــم  العـــذول  الَم 
وتحسينا تقبيًحا  الصبُّ  يسمع  ال 

الـــي بمـــن شـــغفي لـــو كان تعلـــم ُعذَّ
يلومنـــا كانـــوا  ولمـــا  ألعـــذروا، 

أدٍب بـــذي  لمشـــغوٌف  الفـــؤاد  إنَّ 
نادينـــا زان  قـــد  بـــه  كمـــاٍل  وذي 

بخالـــد الفضـــل والراقـــي مدارَجـــه
والصينا الهند  منه  الصيت  طبَّق  من 

ـــذا ـــاح ش ـــي فف ـــن الخط ـــه الوط ـــا ب زه
ونســـرينا ورًدا  أشـــجاره،  أزهـــار 

ســـفًها خالـــٍد  لمزايـــا  منكـــرًا  يـــا 
ومسكينا يتم  ذا  عطاياه  عن  سل 

وعـــن كمـــال، وعـــن فضـــل، وعـــن أدٍب
الدواوينا عنها  وسل  النوادي،  سل 

قـــد كان تعظيـــُم أهـــل الفضـــل شـــيمته
حبـــاه بالفضـــل والتعظيـــم بارينـــا

يـــا خالـــَد الفـــرج اســـمع فيـــك مـــن فـــرج
موزونا أهداه  لكم  قوٍل  جميَل 

كما ليس  الممدوح  صفة  حكى  مدًحا 
وتأبينـــا  مدًحـــا  الشـــعرا  تقولـــه 

ولشــواغل أوجبــت اغتشــاش مفكرتــه، وهــذا تعبــر الشــيخ، مل 
يجــب الشــيخ العمــران عــى قصيدتــه حســبا أبــداه هــو مــن رغبــة يف 
املراســلة؛ وألن الشــيخ الريــي هــو مــن نقــل رغبــة الفــرج إىل الشــيخ، 
فقــد شــعر بالحــرج مــن الشــيخ العمــران، فكتــب القصيــدة التاليــة 

ــد(: ــتنجاز الوع ــوان: )اس بعن
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خلفـــا منـــك  رأينـــا  قـــد  أخالـــُد 
خلفـــا قـــط  لقولـــك  نعهـــد  ولـــم 

ولـــم نعهـــد كامـــك غيـــر صـــدٍق
عســـفا القـــوَل  تقـــول  ال  وإنـــك 

عـــدٍل فيـــك  بقـــوٍل  فـــرٌج  أتـــى 
نَْصفـــا فـــي مديحـــك كان  ونظـــٍم 

بالآللـــي يـــزري  جـــاء  م  نظـــا 
ــى ــس يخفـ ــاٍل ليـ ــن ذي كمـ ــى مـ أتـ

قـــوٍل جميـــل  بـــردِّ  تســـمح  فلـــم 
ووصفـــا لعلياكـــم  نعتًـــا  أتـــى 

وذلـــك بعـــد ســـبق القـــول منكـــم
الموَّفـــى ووعــــــــدكم  بترجيـــعٍ، 

جفـــاٌء مســـاجلة  عـــن  ســـُكوتُك 
يُجفـــى ليـــس  المســـاِجل  مثـــل  وَمـــن 

علينـــا امنـــن  القريـــض  بَّ  َر  فيـــا 
ـــى مصفَّ منـــه  منهـــــــٍل  ــة  بَعلَـّ

وفـــيٌّ إذن،  فأنـــت،  تفعـــل  فـــإن 
خلفـــا كان  قولـــك  قلـــت:  وإالَّ، 

كثــرة هــي شــواهد اندمــاج الشــاعر خالــد الفــرج يف الحيــاة األدبيــة 
يف القطيــف، وتفاعلــه مــع شــعرائها ومثقفيهــا، مــن ذلــك، مثــا، أبياتــه 
ــو  ــش، وه ــدة الج ــل بل ــن أه ــنبل م ــن س ــل ب ــاعر فيص ــا للش ــي كتبه الت
ــم فيــه الفــرج مولــد شــاعر حتــى أنــه متنــى لــو يكــون  شــاعر واعــد، توسَّ

لــه شــعر مثــل شــعره. يقــول:

ســــــنبل بـــن  كالبلبـــلوفيصـــــُل  شعــــــره  فــــــي 
حــــــــــــاوة كالعســـــــــللشعــــــــــره  لذيـــــــــــذة 
شـــعره ســـمعت  إن  يل!مـــا  ليــــــــت  وقلـــــــت  إال 

وضمــه مــع فيصــل بــن ســنبل هــذا مجلــٌس يف بســتان اســمه الفقيه، 
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فنظــم فيــه قائًا :

قـــد أنســـنا مـــن قهـــوة فـــي الفقيـــه
ــه ــُل فيـ ــاب فيصـ ــًا، وطـ ــاب نخـ طـ

شـــتى الفواكـــه  أرضـــه  أنبتـــت 
الفكـــــيه بالفقيـــــــه  فدعـــــــوناه 

ولعل املشهد التايل يعطينا صورة أوضح لحالة االندماج تلك.

الزمــن  النقــل والتنقــل الوحيــدة يف  فمــن املعــروف أن وســيلة 
ــًرا  ــف ـ تقدي ــل القطي ــادة أه ــن ع ــدواب، وكان م ــي ال ــت ه ــايض كان امل
منهــم للعلــاء والوجهــاء واألعيــان ـ إذا لقــي أحــد أحــًدا منهــم يف 
ــن  ــل ع ــا ترجَّ ــه، وإن كان راكًب ــه ومصافحت ــام علي ــدم للس ــه تق طريق
ــل يــده، إذا كان مــن علــاء  ظهــر دابتــه، وتقــدم منــه ليصافحــه، أو يقبِّ
الديــن. واتفــق أن خالــَدا الفــرج قابــل ســاحة الشــيخ عــي بــن حســن 
عــي الخنيــزي )أيب عبــد الكريــم( قــايض القطيــف، وكان كل منهــا 
ــاء  ــا أثن ــيٍء م ــال ب ــغول الب ــًدا كان مش ــر أن خال ــه، والظاه ــا دابت راكًب
مقابلتــه للشــيخ، فغفــل ومل يرتجــل ملصافحتــه، واكتفــى بالســام عليــه 
مــن ُبعــد، لكنــه حــن وصــل إىل بيتــه أحــسَّ بالنــدم، فبعــث إىل الشــيخ 

ــال: ــا، فق ــه فيه ــذر ل ــات اعت بأبي

األدب  أســأت  إين  ت، موالي، يف ما يجبأمــوالي،  وقرصَّ
النــزوُل عــيَّ  لزاًمــا  والركــبوكان  أيديكــُم  لتقبيــل 
نزلــُت إن  عــامل  ــبولكننــي  ــم التع ــم برغ ــم نزلت إليك
للصغــار تواضَعكــم  أعــى مقامكــُم يف الرتــبوإن 
واثًقــا راحتكــم  بعفِوكــُم إن بســطت الســببفآثــرت 
ــك يف مــا وهــبأدامكــم اللــه فينــا سنيـــن وبــارك ربُّ

ــه،  ــرص الل ــن ن ــه ب ــد الل ــاج عب ــت الح ــا لبي ــد ماصًق ــت خال وكان بي
عمــدة القلعــة، وأحــد أعيانهــا البارزيــن، وتصــادف أن الجانــب املقابــل 
ــام  ــس، وق ــب املجل ــو جان ــه، ه ــد الل ــاج عب ــت الح ــن بي ــد م ــت خال لبي
اللــه ببنــاء دور ثــاٍن للمجلــس؛ فأصبــح عالًيــا حيــث  الحــاج عبــد 
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يســتطيع الشــخص منــه أن ُيِطــلَّ عــى بيــت خالــد الفــرج، وهــو مكــوٌن 
ــد الفــرج  مــن دور واحــد فقــط، وصــارت النســاء اللــوايت يف بيــت خال
ــات؛ وإال رصن  ب ــنَّ محجَّ ــزل إال وه ــاِء املن ــروج إىل ِفن ــتطعن الخ ال يس
عرضــًة ألعــن الرجــال يف مجلــس ابــن نــرص اللــه، فكتــب خالــد هــذه 

ــه: ــد الل ــاج عب ــا إىل الح ــث به ــات، وبع األبي

جــاره عــى  حــقٌّ  دارهوللجــار  مــن  الــدار  َدَنــت  إذا 
ــَن انصــارهوأوىص الرسول بحق الجوار وأنــت، لَعمــرْي، ِم
أســوارهوقــد كان مجلســكم واطئــا بأســتار  محاًطــا 
تســرتوه ومل  أمتــارهفأعليتمــوه،  ُجــْدَر  متمــوا  وهدَّ
ــم ــا بالحري ــو كان محرتًم ســكتُّ ســكوَت امــرٍئ كارهول
غــار بالصِّ مجلــس  ــه  ــارهولكنَّ ُكبَّ ومجمــع  ميــوج، 
ــن ــا كلَّ ح ــى دارن ــلُّ ع مبنظـــارهيط ميـــرُّ  عبـــٌد 

ســـجَن  بيتـــي  ــات بأقصــارهوأصبـــح  النســاء مختبئ
ــا عــى بيتكــم بأعـــوارهســرتتم جنوًب أبقـــي  وبيتـــي 
بأحجـــارهوكنتـم غضبتم لهتك الحمر جـــدار  مِليـــل 
بأســـتارهفأيــن الحمــُر، وأيــن الحريم ريب  أحاطـــك 

ــة  ــورة الكامل ــا الص ــل لن ــا متث ــد ومثياته ــات والقصائ ــذه املقطع ه
القطيــف،  يف  واالجتاعيــة  األدبيــة  البيئــة  يف  الفــرج  الندمــاج 

وانســجامه معهــا، وتفاعلــه بهــا.

ومــن صــور ذلــك التفاعــل أننــا ال نــكاد نعــرث عــى رثــاء الشــخصيات 
ــه  ــًا قصيدت ــك مث ــن ذل ــرج، فم ــجله الف ــا س ــف إال م ــة يف القطي العلمي

)قطــرة الدمــع(:

قطـــرة الدمـــع فـــي مآقـــي اليتيـــم
مـــاُء طهـــر فيـــه حنـــوط الكريـــم

الــــ الوالهـــات  األرامـــل  ونحيـــب 
عظيـم ركـن  فقـد  عـن  ينبـي  ــعقل 
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ــا هـــم ــكارى ومـ ــل السـ ــوع مثـ وجمـ
بســـكارى، مـــن هـــول رزٍء جســـيم

ــيـ ــوٍر الشـ ــُي منصـ ــوَر نعـ ــخ الصـ نفـ
ــم ــد وُمقيـ ــي ُمقِعـ ــوا فـ ــخ فأضحـ ــ

هــذه القصيــدة نظمهــا يف رثــاء الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن 
حســن الزايــر، املتــوىف بــذي الحجــة ســنة 1٣51ه )19٣٢م(، وهــو أحــد 
أعيــان القطيــف وعلــاء الديــن فيهــا، وألقاهــا الفــرج يف مجلــس 
الفاتحــة، وباســتثناء قصيــدة أخــرى للشــيخ عــي ابــن الشــيخ منصــور 
ــاء  ــة أي رث ــك الحقب ــف األديب لتل ــجل القطي ــد يف س ــون، مل نج املره

ــخصية. ــذه الش له

ومــن األمثلــة األخــرى الكثــرة رثــاؤه الســيد ســعيد ابــن الســيد 
ــابع  ــويف يف الس ــف، ت ــان القطي ــن أعي ــا م ــو أيًض ــي، وه ــي العوام ع
ــد،  ــا الفقي ــرج مؤبًن ــف الف ــنة 1٣60ه )19٤1/٨/٣0م(، فوق ــعبان س ــن ش م
مســتخدًما مصطلًحــا محليــا ليــس معروًفــا يف غــر القطيــف، أال وهــو 

ــول: ــزاء، فيق ــكان الع ــى م ــة( مبعن ــح: )الفتاح مصطل

خواتـــم أنهـــــــــن  إال  فواتــــــُح، 
المآتـــم بالنادبيـــن  لهـــا  تعـــجُّ 

تريـــده ال  مـــا  األيـــام  مـــن  نريـــد 
قاسم والدهر  الشمل  اجتماع  ونهوى 

ــة،  ــف الديني ــع القطي ــد مراج ــُويفَّ أح ــنة 1٣6٣ه )19٤٤م( ُت ويف س
ــرز  ــرج أب ــكان الف ــزي، ف ــن( الخني ــي )أبوالحس ــيخ ع ــاحة الش ــو س وه

ــا: ــال فيه ــدة ق ــى قصي ــه، فألق ــة يف تأبين ــوات العالي األص

نجيــع أو  بدمــع  شــيًخا يعــزُّ عــى الجميــعابكــوا 
اختفــى البــدر  املريــعوتصــوروا  الليــل  غامــض  يف 
الحيــــــــاة روح  رصيــعوكأنــــــه  جســم  عــن  تفــرُّ 
البــكاء يغنــي  لــو  الهلــوع!أواِه  هلــع  أو  عليــه 
بالرجــوع زعيــم  مــن  عــى الفــدا، هــل من شــفيع؟هــل 
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ونلمــس مبلــغ تفاعــل الفــرج بالبيئــة األدبيــة يف القطيــف يف قولــه 
مقدًمــا لقصيدتــه يف رثــاء الشــاب أحمــد البيــات: ُتــُويفِّ لصديقنــا 
ــن  ــات يف العرشي ــد م ــمه أحم ــب اس ــن نجي ــات اب ــور البي ــيخ منص الش

ــه: ــا إلي ــا كان ــوج م ــا أح ــات وه ــه، م ــد أبوي ــو وحي ــره، وه ــن عم م

الكتـــاب أمَّ  خاشـــعين،  إقـــرأوا، 
واالكتئـــاب بالنـــوح  ضجـــوا  ثـــم 

ــا ــوع عويـ ــع الخشـ ــأوا موضـ وامـ
فـــي عظيـــم األحـــزان واالكتئـــاب

نفـــٍس آمـــال  رزء  اليـــوَم  إنـــه 
الُخيَّـــاب بصدمـــة  ســـحقوها 

لوعـــة البائســـين فـــي ألـــم الـــرزء
األنجـــاب الســـائل  بفقـــد 

بيـــاٍت ابـــن  أحمـــد  مـــات  فلقـــد 
اإلهـاب غـضَّ  الشـباب  جـمَّ  مـات 

وبعد القصيدة علق الفرج قائًا :

القطيــف: ألقاهــا الخطيــب الشــهر مــرزا حســن الريــي يف 
)19٤7/1٢/٢5م(. 1٣67ه  صفــر  يف11  الفقيــد  فاتحــة  محفــل 

الافــت أن هــذه املناســبة، عــى الرغــم مــن عظــم وقعهــا عــى 
النفــوس؛ ومــا يحظــى بــه هــذا الشــاب وأبــوه مــن مكانــة لــدى جمهــور 
القطيــف، فــإن ســجل التاريــخ األديب مل يحمــل لنــا يف تأبينــه مــع هــذه 
القصيــدة ســوى رســالة تأبينيــة مــن البحريــن بعــث بهــا الزعيــم الوجيــه 
عــي بــن حســن أبــو الســعود، وهــو مــن أبنــاء عمومــة الشــيخ البيــات، 
أمــا مــن القطيــف فلــم يصــل إلينــا ســوى قصيــدة الفــرج، وجواُبــه عــى 
ــا  ــات نظمه ــا أبي ــد وضمنه ــد الفقي ــن وال ــا م ــي تلقاه ــكر الت ــالة الش رس
ــا للفــرج نيابــة عــن والــد الفقيــد يقــول فيهــا: الشــيخ فــرج العمــران امتناًن

أهديـــك مـــن غـــرر الثنـــاء فرائـــدا
قصائـــدا الشـــعور  ينظمهـــا  رًرا  ُد 
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ــاكرًا ــك شـ ــي لـ ــوك مدحتـ وأزفُّ نحـ
حامًدا لي  أسديته  ما  ولحسن 

مآثـــرًا َحييـــُت،  مـــا  أنشـــر،  وأروح 
ومحامدا ومحاسًنا،  الورى،  في  لك 

ابَنـــه فَقـــد  واجـــٍد  لوعـــة  بـــرَّدت 
بـــاردا! قلبُـــك  زال  ال  ووحيـــَده، 

قـــد كان دمعـــي ســـائًا، ووجدتـــه
جامدا قصيدك  تُلِيْت  أن  بعد  من 

ــذ ــا، ومـ ــي كان مضطربًـ ــب منـ والقلـ
راكدا أصبح  عليه  القصيد  قرئ 

عزيتنـــي بمـــا  أحِســـن  عزَّيتنـــي، 
الفاقـــدا بالفقيـــد  يعـــزي  شـــعرًا 

خالـــًدا والســـعادة  بالمعـــزة  عـــش 
خالـــدا بالمحامـــد  ذكـــرك  زال  ال 

فردَّ خالد مجيًبا الشيخ.

ــه  ــد الل ــاج عب ــوم الح ــن املرح ــور اب ــل منص ــيخ الفاض ــرضة الش ح
ــاءه. ــه بق ــال الل ــات، أط البي

بعد السام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقــد تناولــت كتابكــم الكريــم بعــد مــي 15 يوًمــا مــن تاريخــه، ولعلــه 
ــا  ــم، وم ــم بأخيك ــن ظنك ــم، وحس ــكرت لطفك ــول، فش ــدى الرس ــر ل تأخَّ
ـ إال واحــًدا مــن الذيــن قلــت عنهــم فيهــا: ـ يف نظمــي تلــك األبيــات  كنــت 

منهـــم للـــكل  كأنَّ  حملـــوه 
األخشـــاب هاتـــك  فـــوق  ولـــًدا 

ــذي يســتطيع أن يقــول شــيًئا يف ذلــك املوقــف وال يقــول؟  ومــن ال
ومــا كنــت إال معــرا عــن شــعوري يومئــٍذ، فهــو مصــاب الجميــع، ال أراكــم 

اللــه مكروًهــا بعــد ذلــك.



19

االندماج الوطني .. خالد الفرج نموذًجا

وإنهــا لجائــزة عظمــى تلــك األبيــات التــي جــادت بهــا قريحــة الفاضل 

الشــيخ فــرج، وقــد حاولــت أن أجاوبــه، أو أُوازنــه، ومل أجــد إال موازنــة 

ــان،  ــا باالمتن ــت مكتفًي ــر، فأعرض ــال للجوه ــب، أو املثق ــة للذه الصنج

وليســت هــذه أوىل فضائلــه. أطــال اللــه بقاءكــا. آمــن.

جديــر بالذكــر أن رابــط الصداقــة بــن الفــرج والشــيخ مــرزا حســن 
الريــي وصــل إىل حــد اتخــاذ الفــرج مجلــس الشــيخ مكاًنــا لقيلولتــه، 
فــا يــكاد يــرى يف ظهــرة كل يــوم إال وهــو مضطجــع فيــه ملتفــا 

ــه.  بعباءت

ــيد  ــه الس ــا، تأبين ــة، أيًض ــة األدبي ــرج يف البيئ ــاج الف ــور اندم ــن ص م
القطيــف  يف  الدينيــة  املراجــع  أحــد  العوامــي  هاشــم  بــن  ماجــد 
بقصيدتــن األوىل ألقاهــا يف مجلــس الفاتحــة عنوانها )فقيــد القطيف( 
يقــول يف مقدمتهــا: الســيد ماجــد ابــن الســيد هاشــم العوامــي، عامــة 
القطيــف، وخامتــة علائهــا املجتهديــن، ولــد يف ســنة 1٢7٨ه )1٨61م(، 
العــراق زائــًرا،  ، وتوجــه إىل  ويف أواخــر ســنة 1٣66ه )19٤٨م( حــجَّ

ــنة 1٣67ه )19٤9م(: ــاين س ــع الث ــداد يف ربي ــويف ببغ وت

العويــل؟ أو  بالبــكاء  نطفــي األوار مــن الغليــل؟هــل 
عّصــــ َتشــفي  وهــل   ، العليــل؟كاَّ أنــات  الــداء  ـــيَّ 
األ لواعــج  تجــفُّ  هــل  الجميــل؟أم  بالصــر  حــزان 
فتيــلهيهــاِت! إّن الصــر أجــــمَع مــن  يغنــي  ليــس 
ـــٍل للعــزا؟ هــل مــن ســبيل؟يــا ويلنــا! هــل مــن ســبيــ
القبيــلفالخطــب أدهــى أن يهــوَن هــذا  مــن  عــيَّ 

والثانيــة ألقاهــا يف حفــل األربعــن الــذي أقيــم لتأبــن الســيد 
حســب مــا درج عليــه أهــل القطيــف مــن إقامــة حفــات التأبــن لكبــار 
ــا  ــن يوًم ــي أربع ــبة م ــاء مبناس ــن واألدب ــال الدي ــخصيات ورج الش

ــا: ــال فيه ــم ق ــى وفاته ع

إكليـــل شـــعٍر علـــى قبـــٍر مـــن النـــور
أديم األرض محفور القلب ال في  في 
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لـــه الذكريـــات  بعبيـــر  ـــٍخ  مضمَّ
وكافــور مســٍك  بــا  يَُضــْوُع  نَْشــٌر 

ــٍل ال حـــدود لـــه ــاَن فضـ ــمُّ ُجثْمـ يضـ
مسطور القلِب  صفحات  على  باٍق 

ـــٌب أبقـــى علـــى الدهـــر مـــن قبـــٍر لـــه قُبَ
ــور ــر منق ــمِّ الصخ ــٍح ِبُص ــن ضري وم

إىل أن يقول:

يـــا آَل هاشـــَم، مـــا ذا الدمـــع؟ إنَُّكـــُم
ــر؟ ــم لتطهي ــى احتجت ــرون، مت مطهَّ

ــًدا؟ ــي أبـ ــم ال تنقضـ ــل مصائبكـ وهـ
تكدير؟ بعَد  يصفو  سواهنَّ  وما 

ثياِبُكـــُم مـــن  ســـواًدا  تخلعـــون  ال 
مزرور القبر،  في  كََفٍن،  على  إالَّ 

ـــم ـــم بواِجبك ـــد قمت ـــف، لق ـــَل القطي أه
ومأجـــور مبـــروٍر  بيـــن  وكلُّكـــم 

لتُـــُم الصدمـــَة الكبـــرى ونازِلَهـــا حمَّ
ُصْور إلى  األحسا،  إلى  بالكويت،  َمن 

فـــي كلِّ منزلـــة فـــي الخـــط فاتحـــة
كأنكـــم تَْغرِفُـــون الدمـــَع مـــن بيـــر

ــرٌة ــاُء طاهـ ــيرٌة بيضـ ــا سـ ــى بهـ تتلـ
تُصـــاغ مـــا بيـــن منظـــوم ومنثـــور

ومل يقــف خالــد الفــرج عنــد حــد ارتباطــه وحــده بالقطيــف بــل كان 
الســبب يف ارتبــاط غــره مــن الشــخصيات بالقطيــف ومثقفيهــا وأدبائها 
كالشــيخ حمــد الجــارس رحمــه اللــه، فكــا أن الفــرج اصطحــب الشــيخ 
إىل مجلــس األديــب أحمــد بــن حســن الســنان، وكان مبثابــة الصالــون 
األديب ملثقفــي القطيــف، واملعــروف أن الشــيخ رحمــه اللــه أقــل النــاس 
عنايــة مبظهــره، ومل يكــن معروًفــا لــدى مرتــادي املجلــس إال مــن خــال 
ــه مــن كتــب ومقــاالت، وتعمــد الفــرج أال يعــرف بالشــيخ،  مــا يقــرأون ل
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فلــم يــزد الحــارضون عــى أن ردوا الســام، والتحيــة املعتــادة، ومل 
يولــوا الشــيخ مــا يســتحق مــن الرتحيــب والحفــاوة، وعندمــا هــم الفــرج 
باالنــرصاف ونهــض الشــيخ معــه، فاجأهــم بالتعريــف بــه، فنهضــوا 
ــه،  ــاء ب ــر يف االحتف ــن التقص ــه ع ــن إلي ــه معتذري ــب ب ــا للرتحي جميًع
ومل يســمحوا لــه باالنــرصاف إاّل بعــد تنــاول الغــذاء، فكانــت هــذه بدايــة 
ــه  ــى وفات ــف حت ــي القطي ــارس ومثقف ــيخ الج ــن الش ــدت ب ــة امت صل

تغمــده اللــه بواســع رحمتــه ومرضاتــه.

هــذا مــا تيــر يل اإلملــام بــه مــن ســرة الشــاعر خالــد الفــرج، وهــو 
ليــس الشــخصية الوحيــدة التــي اندمجــت يف املجتمــع القطيفــي، فقد 
حفلــت الســاحة بكثــر، مــن أمثــال الشــيخ عبــد اللــه بــن ســحيم الــذي 
ــه  ــد الل ــك عب ــه، وكذل ــا ل ــاغ باملــدارس مجلًس اتخــذ مــن منــزل آل الصب
القصيبــي واملعجــل، والشــيخ حمــد أبــو عايشــة، وغرهــم كثــر، أمتنــى 
أن تتصــدى األقــام املســتنرة لتنــاول حياتهــم يف هــذه البقعــة التــي 
ــل  ــرف الجي ــى أن يع ــا، ع ــوا له ــم ووف ــت له ــا، ووف ــم وأحبوه أحبته

الجديــد مــا كان عليــه اآلبــاء مــن ألفــة وانســجام.




