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ينتابنــي الشــعور ـ أحياًنــا ـ عندمــا أســتدين موضوًعا للكتابــة عنه، أن 
الحــارض ســيكون أدرى فيــه مــن املحــارض، وأن عــى املحــارض الغــوص 
يف أعــاق البحــث مــن أجــل اإلتيــان بالجديــد قدراإلمــكان، وكنــت 
كتبــت مبناســبة الحتفــال بالذكــرى املئويــة مقــاًل موجــًزا بعنــوان: خالد 
الفــرج؛ كويتــي بحــراين ســعودي، مــارس الطباعــة يف الهنــد ) جريــدة 
ــه  ــن حيات ــاط ع ــرز النق ــا أب ــام ١٩٩٨م ( متضّمًن ــدد ٩٥٢٢ لع ــرة، الع الجزي
وعــن آثــاره الفكريــة، فأحسســت منــذ ذلــك التاريــخ أن ســرته تســتحق 

أكــر مــن مجــرد مقــال. 

ــن  ــوارى ع ــدأ يت ــى اآلن ب ــه حت ــب عن ــا كت ــم م ــمه بالرغ ــن اس لك
د ُيـــعرف إل بتعريف،  ا، فال يكاد ُيـــذكر إل ملاًما، ومل يـــعُ األذهان تدريجيًّ
ــا لعقــد هــذه املحــارضة.  ــا قويًّ فأصبــح التذكــر بــه وبرتاثــه األديب دافًع

�شاعر الخليج
ــاعر  ــان »ش ــوريا ولبن ــميته يف س ــى تس ــلح ع ــرج، اصُطـ ــد الف وخال
ــي  ــد ع ــطيني محم ــي الفلس ــه الصحف ــه علي ــب أطلق ــج« يف لق الخلي
الطاهــر منشــئ مجلــة »الشــورى« املرصية عــام ١3٤3ه )أكتوبــر ١٩٢٤م( 
ــول  ــن أص ــدر م ــث ينح ــراغ، حي ــن ف ــق م ــرج مل تنطل ــمية للف ــي تس وه
ســعودية تعــود إىل البداريــن مــن الــدوارس، وقــد ولــد يف الكويــت مــن 
ــن  ــان عبدالرحم ــت ثنّي ــيخة بن ــي ش ــه ه ــال، ووالدت ــورة الح أرسة ميس
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ــن،  ــد، فالبحري ــاش يف الهن ــة، ع ــات القطري ــة الخليف ــن قبيل ــان م الثنّي
ــى  ــعودية، وأم ــة الس ــة العربي ــن اململك ــة م ــة الرشقي ــم يف املنطق ث
العامــن األخريــن مــن عمــره يف بــالد الشــام، قــال عنــه خالــد ســعود 
الزيــد: »حسُبـــك علــًا أن تتفاخــر بخالــد الفــرج ثالثــُة أقطــار كٌل منهــا 

ــها«.  ــه لنفس تّدعي

فالفــرج جمــع األمجــاد مــن أطــراف الخليــج والجزيــرة العربيــة، 
ــًدا يف تنّقالتــه وحــدة املنطقــة ومعــّرًا يف أشــعاره عــن همــوم  ـ مجسِّ
ــادل  ــات، وتب ــّون صداق ــرص، ك ــمع والب ــلء الس ــه م ــة، وكان يف زمن األم
الرســائل والقصائــد اإلخوانيــة مــع عــدد مــن رمــوز الثقافــة يف الكويــت 
)مــن أمثــال عبداللطيــف النصــف، وعبدالرحمــن النقيــب، ويوســف 
القناعــي، وخالــد العدســاين، وصقــر الشــبيب(، ويف البحريــن )مــن 
أمثــال قاســم الشــراوي، وعبداللــه الزايــد(، ويف املنطقــة الرشقيــة 
ــالوة  ــي، ع ــي، والخّط ــزي، والعّوام ــي، وآل الخني ــال آل الج ــن أمث )م

ــارك(.  ــر الج ــي مدي ــم الرفاع ــه هاش ــل درب ــى زمي ع

وهــذا األديــب املولــود يف الكويــت منتصف ربيــع الثاين عــام ١3١٦ه 
ــدورسي  ــي ال ــلان الري ــن س ــد ب ــت أحم ــة بن ــزوج علّي )١٨٩٨م(، املت
ــنة ١3٤٨ه  ــرج س ــه الف ــت عبدالل ــة بن ــن عائش ــام ١3٤٢ه )١٩٢3م(، وم ع
ــد كل مــن محمــد وعــي وشــيخة، واملتــوّف مستشــفًيا  )١٩٢٩م(، ووال
ــان ســنة ١3٧٤ه )١٩٥٤م(، وقــد تزامنــت وفاتــه مــع وفــاة امللــك  يف لبن
عبدالعزيــز بفــارق عــام واحــد. هــو مثقــف وشــاعر ومــؤّرخ. اشــتهر 
ــرة يف  ــت يف القاه ــي طبع ــص« الت ــن القص ــة »أحس ــه ملحم ــن نظم م
)١3٠( صفحــة يف حــدود عــام ١3٤٨ه )١٩٢٩م( مــن تقديــم محمــد عــي 
ــت  ــاري، وطبع ــه األنص ــيخ عبدالل ــر الش ــامل قط ــا ع ــم راجعه ــر، ث الطاه
يف الدوحــة عــام ١٤٠٢ه )١٩٨٢م(، وهــي مطّولــة شــعرية، غّطــت العقــود 
الخمســة األوىل مــن حيــاة امللــك عبــد العزيــز منــذ ولدتــه ســنة ١٢٩٢ه 
ــنة ١3٤٤ه )١٩٢٥م( وورد  ــه س ــاز يف حكم ــل الحج ــى دخ )١٨٧٦م(، وحت

ــة:  ــة امللحم يف ديباج

ـــفار ـــر األس ـــر أكبـ ـــو ذا الدهـ فيه أسمى العظـات والعتبـاره
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يف طروس من نسج طول النهارما الليــــايل فيــــه سوى أسطار
ـــار ـــادم األعص ـــن تقـ ـــأت م صفحــــاٍت ملئــــن باألخبــــارم

لـذوي الّتـعــــاظ واإلبصــار

وامللحمــة مقســمة إىل عرشيــن فصــاًل تشــتمل عــى )٨٠٠( بيــت 
ســباعية التشــطر عــى وزن واحــد )البحــر الخفيــف(، وقــد نظمهــا 
وطبعهــا إبــان عهــد امللــك عبدالعزيــز عندمــا كان ملــك الحجــاز ونجــد 
وملحقاتهــا، وضّمنهــا إهــداًء قــال فيــه: »وهــذه منظومــة تحتــوي 
ــل  ــا ول تحام ــة فيه ــخ، ل مبالغ ــة والتاري ــا للحقيق ــرتكم كتبته ــى س ع
عــى أحــد، وليســت ســوى صــدى ملــا تّوجتــم بــه هــام العروبــة بأكاليــل 
الفخــار، وصفحــات بيضــاء أضفتموهــا إىل تاريــخ العــرب املجيــد، أنتــم 
ــها  ــْت رأس ــي رفع ــة الت ــة العربي ــا لأم ــا، نظمته ــا ودقائقه ــم بجالئله أعل

ــم«. بك

ــان  ــر والعي ــة »الخ ــدة البائّي ــعرية القصي ــاره الش ــن آث ــتهر م ــا اش ك
يف تاريــخ نجــد« يف خمســمئة بيــت، نظمهــا عــى مرحلتــن يف عامــي 

ــا: ــاًل يف مطلعه ١3٦٧ه و ١3٦٨ه )١٩٤٧ و ١٩٤٨م( قائ

ـــُب ـــزى وتنس ـــاُء تُع ـــدك العلي ـــى مج إل
وفـي ذكـرك التاريـُخ يُملٓـى ويُـكتــُب

الباحــث عبدالرحمــن الشــقر تحقيقهــا، ونرشتهــا مكتبــة  تــوىل 
العبيــكان عــام ١٤٢٠ه )٢٠٠٠م( يف مجلــد يزيــد عــى خمســمئة صفحــة. 

وبحســب خالــد ســعود الزيــد، يوجــد للفــرج قصيــدة لمّيــة طويلــة 
ثالثــة ســّاها »امللحمــة الذهبيــة« نظمهــا مبناســبة الذكــرى الخمســن 

لدخــول الريــاض يف حكــم امللــك خالــد، وقــال يف مطلعهــا:

والتهليـــل والتكبيـــر  بالحمـــد 
الجيـل هـذا  فخـر  دوًمـا  شـيّدت 

وكنــُت نــرشُت مقالــًة عــن املطــّولت الشــعرية التــي وّثـــقت ملحمــة 
ــام ٢٠٠٨م(،  ــدد ١٠٨٩١ لع ــط، الع ــرشق األوس ــدة ال ــة )جري ــد اململك توحي
ورصــدُت فيهــا مالحــم خالــد الفــرج، ومحمــود شــوقي األيــويب، وبولس 
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وعبداللــه  العــوين،  عبداللــه  ومحمــد  البســتاين،  وفيكتــور  ســالمة، 
العــي الزامــل، وأحمــد إبراهيــم الغــزاوي، وحســن رسحــان، وخــر 
الديــن الــزركي، وعبداللــه بالخــر، وفــؤاد شــاكر، ومحمــد بــن عبداللــه 
العثيمــن وغرهــم، ورّجحــت أن يكــون الفــرج األســبق بينهــم يف هــذا 

ــي.  ــردي التاريخ ــع ال ــي ذي الطاب ــعر امللحم ــن الش ــوع م الن

هجرة مبّكرة اإلى الهند
يف  ســرى،  كــا  والســعودية  الكويتيــة  املراجــع  تســتفيض  وإذ 
الحديــث عــن إنتاجــه التأليفــي املخطــوط واملطبــوع، وعــن الكتابــات 
التــي تناولــت ســرته، فإنهــا متــّر مرعــًة عــى محطــات مهمــة معّينــة 
مــن حياتــه دون أن توليـــها مــا تســتحق مــن اهتــام، ومــن ذلــك دواعــي 
هجرتــه املبكــرة إىل الهنــد وعمــره آنــذاك ســبعة عــرش عاًمــا تقريًبــا، يف 
إقامــة امتــدت حــوايل خمس ســنوات، بــن عامــي ١33٤ و ١33٩ه )١٩١٦ 
و١٩٢٠م(، وتكتفــي باإلشــارة إىل أنــه تــرّدد عليهــا، وأنــه تعلــم اإلنجليزيــة 
ــالل  ــن خ ــاري م ــاط التج ــارس النش ــة، وم ــادئ الهندس ــن مب ــيًئا م وش
ــة،  ــب العربي ــض الكت ــا بع ــع فيه ــي طب ــة الت ــة العمومي ــاء املطبع إنش
بعضهــا كان عــى نفقــة امللــك عبدالعزيــز، وُذكــر أن نبوغــه الشــعري قــد 
بــدأ يف الظهــور يف تلــك املرحلــة مــن عمــره، وقــد جــاءت هجرتــه تلــك 
ــن  ــد، الذي ــاء ونج ــج واألحس ــل الخلي ــن أه ــد م ــرات العدي ــة لهج ماثل

كانــت الهنــد وجهتــم املفّضلــة، وكان والــده قــد ســبقه إىل بومبــي. 

ــد  ــوان »خال ــال بعن ــّرح يف مق ــعدية مف ــة س ــة الكويتي ــول الكاتب تق
ــام  ــة ع ــريب الكويتي ــة الع ــه يف مجل ــه« نرشت ــج كل ــاعر الخلي ــرج ش الف

)٢٠١٢م(: ١٤3٢ه 

»إن خالــًدا الفــرج مل يبــق يف الهنــد طويــاًل، بــل خمــس ســنوات 
تقاطــع فيهــا العمــل الوظيفــي التجــاري بالعمــل الثقــايف، والــذي تّوجــُه 
بإنشــاء املطبعــة العموميــة هنــاك لطباعة الكتــب العربيــة، إل أن الحنن 
إىل مرابــع الطفولــة والصبــا قــد بلــغ أوجــه، فعــاد إىل الكويــت ليقــي 
فيهــا بعًضــا مــن الوقــت، قبــل أن يتجــه إىل البحريــن التــي اســتقبلته 
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بحفــاوة تليــق باســمه كمثقــف بــدأ يعــرف املنطقــة كلهــا«.

م�شيرة ثقافية
تتنــاول الصفحــات التاليــة مالمــح مــن ســرته، وأبــرز الكتابــات التي 
تحدثــت عــن شــخصّيته وفكره، أمــا بالنســبة إلنتاجه الشــعري، وبخاصٍة 
مالحمــه الثــالث التــي نظمهــا يف ســرة امللــك عبدالعزيــز، ويف مســرة 
توحيــد اململكــة، واألغــراض الشــعرية التــي نظــم بهــا، وكذلــك قصائــده 
ــان  ــيد عدن ــم الس ــاص األديب، ومنه ــذوي الختص ــا ل ــة، فأدعه اإلخواني
ــددة  ــًة متع ــة« دراس ــة »الواح ــرش يف مجل ــبق أن ن ــذي س ــي ال العّوام

األجــزاء عــن أدب الفــرج، وعــن القصائــد التــي مل تنــرش لــه. 

ــل  ــن التنّق ــا م ــن عاًم ــة وخمس ــن مثاني ــًوا م ــرج نح ــد الف ــاش خال ع
ــن  ــه يف التوّط ــد ضالت ــا، ليج ــج تقريًب ــارات الخلي ــر كل إم ــكاين ع امل
مــن  ووجــد  أرستــه،  تكّونــت  حيــث  الرشقيــة  املنطقــة  يف  أخــًرا 
ــّرغ  ــه يتف ــا جعل ــي واألرسي م ــي والوظيف ــي واملعي ــتقرار النف الس
والهنــد  والبحريــن  الكويــت  يف  أقــام  أنــه  ومــع  واإلبــداع،  للفكــر 
واألحســاء والقطيــف والدمــام وتــردد عليهــا، ثــم أقــام يف بــالد الشــام 
قبيــل وفاتــه، وكانــت إقامتــه يف املنطقــة الرشقيــة الفــرتة األكــر 
خصوبــًة وحيوّيــًة يف حياتــه الفكريــة واإلداريــة واألطــول مــن الناحيــة 
الزمنيــة )قرابــة نصــف عمــره( إل أن الســاحتن الثقافّيتــن الســعودية 
ــن  ــد م ــر العدي ــه ع ــرته وبرتاث ــاء بس ــتا يف الحتف ــة تنافس والكويتي
املؤلفــات والدراســات النقديــة، واملقــالت التــي تليــق مبكانتــه، فلقــد 
ــس،  ــن إدري ــه ب ــارس وعبدالل ــد الج ــن حم ــه كل م ــب عن ــه وكت ــم ل ترج
وعبدالرحمــن الُعبّيــد، وعدنــان العّوامــي، وعــي باقــر العّوامــي، ومحمــد 
ُــسلم، ومحمــد رضــا نــرص اللــه، وصالح محمــد الذكــر، وحّاد  ســعيد املـ
الســاملي، وعبداللــه شــباط )مــن الســعودية(، وعبدالعزيــز الرشــيد، 
وخالــد ســعود الزيــد، وحســن الشــّطي، وعبداللــه زكريــا األنصــاري، 
وســعدّية مفــّرح، وعواطــف العــذيب الصبــاح، وفاضــل خلــف، وخليفــة 
ــليان  ــدادة، وس ــاس خ ــامل عب ــداد، وس ــف الح ــاس يوس ــان، وعب الوقّي
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الشــطي، ونوريــة الرومــي )مــن الكويــت( وغرهــم ممــن ل يتســع املقام 
لإلحاطــة بذكرهــم، وقــد أطلقــت الكويــت اســمه عــى إحــدى مدارســها، 
ــا ضمــن مجموعــة مــن أدبائهــا، وصّنفــه  وأصــدرت لــه طابًعــا بريديًّ
مثقفوهــا عــى أنــه ـ كــا ســيأيت ـ مــن أبــرز أدبــاء حقبتــه، ويف صــّف 
مجايليــه مــن الشــعراء املجّدديــن الكويتيــن، كصقــر الشــبيب، وفهــد 

ــكر. العس

الكتــب  مــن  مجموعــًة  الفــرج  لخالــد  الفكــري  الــرتاث  تضّمــن 
املطبوعــة، واملقــالت التــي نرشهــا يف حياتــه، وبعــض مخطوطــات مل 
يتمّكــن مــن اســتكالها أو مــن طباعتهــا قبــل وفاتــه، وكان العالمــة حمــد 
ــل،  ــعره بالتفصي ــه وش ــرته ومؤلفات ــاول س ــن تن ــدم م ــن أق ــارس م الج
ــاين  ــع الث ــة )ربي ــة اليام ــّول يف مجل ــال مط ــه مبق ــد وفات ــاه ُبعي إذ رث
١3٧٤ه ـ ديســمر ١٩٥٤م( اســتعرض فيــه أبــرز محطــات حياتــه، وإنتاجه 
ــر  ــة ـ يف أواخ ــر معروف ــباب غ ــه ـ وألس ــرة أرست ــا هج ــري، متتّبًع الفك
القــرن الحــادي عــرش الهجــري )الســابع عــرش امليــالدي( مــن بلــدة نــزوى 
ــرة  ــبه جزي ــايل ش ــارة يف ش ــدة الزب ــتقر يف بل ــدوارس لتس يف وادي ال
ــرج  ــد خ ــت، وق ــت إىل الكوي ــا اتجه ــان، ومنه ــت إىل ُع ــم رحل ــر، ث قط
مــن هــذه األرسة ابــُن عمــه األديــب الكويتــي املعــروف عبداللــه محمــد 
الفــرج، املتــوف يف الكويــت عــام ١3١٩ه )١٩٠٢م(، وهــو موســيقي 
وملّحـــن مجيــد، ولــه ديــوان شــعر بالفصحــى والعاميــة أعــده وطبعــه 
خالــد الفــرج عندمــا كان يف الهنــد يف حــدود عــام ١33٨ه )١٩١٩م(، ثــم 

أعيــد طبعــه مــراًرا. 

ــه  ــول إن ل ــرد بالق ــرج، انف ــد الف ــات خال ــارس مؤلف ــّدد الج ــا ع وبين
مقــالت يف مجلــة املجمــع العلمــي العــريب عــن الشــهور العربيــة، 
ويف جريــدة األخبــار املرصيــة عــن بعــض املشــكالت السياســية، ويف 
مجلــة الحــج يف نقــد كتــاب صحيــح األخبــار لبــن بليهــد، فضــاًل عــن 
مجموعــة مــن املقــالت يف الصحــف الكويتيــة والبحرينيــة والســورية، 
وأنــه ألقــى بعــض املحــارضات عــن الشــعر النبطــي، وكان مفتوًنــا بنظــم 
ــورًدا  ــة( م ــل )األبجدي ــاب الُجـّمـ ــخ بحس ــى التواري ــوي ع ــات تحت أبي
أمثلــة لذلــك، منهــا شــطر بيــت أّرخ فيــه زيــارة امللــك عبدالعزيــز ملدينــة 
ــا بلــدة البوعينــن( قــال فيه: »رّشفتــم عينن  الجبيــل )املســّاة تاريخيًّ
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أّيهــا امللــك« )املجمــوع: ١3٤٨ه(، ومنهــا بيــت أّرخ فيــه مناســبة تركيــب 
أول مضّخــة لرفــع املــاء يف مزرعــة يعقــوب الهاجــري يف األحســاء قال 

فيــه: 

ــا ــي تاريخهـ ــول فـ ــاء أقـ ــع الثنـ ومـ
هنـاء«  بـاب  فتحـت  »للزارعيـن 

املجموعة )١3٤٨ه(

ويف كتابــه »معجــم املطبوعــات العربيــة« املنشــور بــإرشاف حمــد 
الجــارس، اســتعرض األديــب العراقــي د. عــي جــواد الطاهــر ســرة 
ــات التــي تناولتهــا، واملؤلفــات التــي صــدرت عنــه  ــرز الكتاب الفــرج، وأب
ــه  ــم بأجزائ ــدور املعج ــة ص ــام بداي ــو ع ــام ١٤٠٠ه )١٩٨٠م(، وه ــى ع حت

ــة. األربع

نجــد  كتابــه »شــعراء  بالذكــر يف  إدريــس  بــن  عبداللــه  وشــمله 
ــعراء  ــة ش ــّده يف طليع ــام ١3٨٠ه )١٩٦٠م(، وع ــادر ع ــارصون« الص املع
نجــد، وتحــدث عــن أرستــه، وعــن تنّقالتهــا يف بلــدان الخليــج، كــا أورد 
منــاذج مــن إنتاجــه الشــعري، ووصفــه بـــ »املجــّدد والعبقــري وبصفــاء 

ــوان«. ــع األل ــن توزي ــورة وحس ــروز الص ــر وب الفك

لكــن الباحــث الكويتــي خالــد ســعود الزيــد كان مــن أوف مــن 
ــدر يف  ــا ص ــه كتاًب ــف عن ــرته، فألّ ــدم س ــرج، وخ ــراث الف ــتقىص ت اس
الفــرج:  طبعتــن ســنة ١3٨٩ و١٤٠٠ه )١٩٦٩ و١٩٨٠م( بعنــوان »خالــد 
حياتــه وشــعره«، وعمــل عــى تحقيــق دواوينــه وحفــظ معظــم تراثــه 
الشــعري، فأصــدر ديــوان خالــد الفــرج مــن تحقيــق الزيــد نفســه )رشكــة 
ــرش  ــد ن ــوان ق ــن الدي ــزء األول م ــت ١٩٨٩م(، وكان الج ــان، الكوي الربيع
يف حيــاة الشــاعر )مطبعــة الرتقــي، دمشــق ١٩٥٤م(، كــا أصــدر الزيــد 
للفــرج ديــوان النبــط، يضــم مجموعــة مــن الشــعر العامــي يف نجــد مــع 
ــة إىل  ــق ١٩٥٢م( وباإلضاف ــوره )دمش ــي وتط ــعر النبط ــن الش ــة ع مقدم
ــد  ــا: خال ــة منه ــالت تحليلي ــرج مبق ــد الف ــّص الزي ــدارات خ ــذه اإلص ه
الفــرج متّيــز باألســلوب الســاخر، مجلــة العــريب، ينايــر ١٩٦٥م، وأثــر خالد 
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ــة  ــر ١٩٦٨م، والناحي ــان، يناي ــة البي ــة، مجل ــاة الفكري ــى الحي ــرج ع الف
الجتاعيــة يف شــعر الفــرج، مجلــة الرســالة ١٩٦٩م، وقــد بقيــت كتابات 
الزيــد أوف مصــدر للمعلومــات عــن حيــاة الفــرج، باســتثناء مــا يتعلــق 

ــة. ــة الرشقي ــه يف املنطق بحيات

وتضّمــن معجــم البابطــن لشــعراء العربيــة املتعــدد األجــزاء موجــًزا 
ــد بــن محمــد  عــن حيــاة الفــرج وشــعره، مشــًرا إىل اســمه الكامــل خال
بــن فــرج الــرصاف الــدورسي، وأنــه ولــد يف الكويــت وتــويّف يف لبنــان، 
ــن  ــاي والبحري ــت إىل بومب ــن الكوي ــاًل م ــة متنّق ــه العملي ــى حيات وق
والســعودية )القطيــف واألحســاء والدمــام(، وتلقــى علومــه املبكــرة يف 
الكّتــاب، وعنــد افتتــاح املدرســة املباركيــة عــام ١33٠ه )١٩١١م( التحــق 
بهــا، ونشــط يف الطــالع عــى كتــب الــرتاث املختلفــة، ثــم بــدأ حياتــه 
ــن يف  ــار الكويتي ــد كب ــد أح ــا عن ــة، فكاتًب ــا يف املباركي ــة مدّرًس العملي
الهنــد، وأســس يف بومبــي املطبعــة العموميــة التــي طبع فيهــا مجموعًة 
مــن الكتــب كان بعضهــا عــى نفقــة امللــك عبدالعزيــز، وقــد درس اللغــة 
اإلنجليزيــة والهندســة خــالل عملــه هنــاك، ثــم انتقــل إىل البحريــن 
عــام ١3٤١ه)١٩٢٢م( ليصبــح مدرًســا مبدرســة الهدايــة الخليفيــة يف 
ــؤوًل  ــار مس ــم ص ــراين، ث ــدي البح ــس البل ــًوا يف املجل ــن، وعض البحري

يف بلديــة األحســاء، ورئيًســا لبلديــة القطيــف.

ــة العربيــة )العــدد١٢٤(  وكتــب عنــه صالــح محمــد الذكــر يف املجل
ــد  ــرش لخال ــد مل تن ــن قصائ ــه ع ــف في ــاًل كش ــام ١٤٠٨ه ) ١٩٨٨م( مق لع
ــم  ــف ، ث ــاء القطي ــض أدب ــع بع ــة م ــد إخواني ــا قصائ ــن بينه ــرج وم الف
ــار،  ــب الدي ــعر وح ــافر زاده الش ــوان : مس ــًعا بعن ــر موّس ــاًل آخ ــب مق كت

نرشتــه جريــدة اليــوم )العــدد ٨١٧٨( لعــام ١٤١٧ه )١٩٩٧م (.

ونــرش عنــه حــّاد الســاملي يف جريــدة الجزيــرة )العــدد ٩١٦٢( لعــام 
١٤١٩ه )٢٠٠٠م( مقــاًل اســتعاد فيــه ملحمــة »أحســن القصــص« مبناســبة 

الحتفــال بالذكــرى املئويــة لفتــح الريــاض.

ــالم،  ــوعة األع ــزركي يف موس ــن ال ــر الدي ــه خ ــم ل ــن ترج وكان مم
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ــلم  ــعيد امُلس ــد س ــج، ومحم ــعراء الخلي ــه ش ــباط يف كتاب ــه ش وعبدالل
يف كتابــه: ســاحل الذهــب األســود، وعبدالرحمــن الُعبّيــد يف كتابــه 
األدب يف الخليــج العــريب، كــا كتــب عنــه عــي باقــر العوامــي ومحمــد 

ــه وآخــرون. رضــا نــرص الل

وبالنســبة إلنتاجــه الثقــايف واألديب، فباإلضافة إىل املالحم الســالف 
ذكرهــا، أوردت املراجــع أعــاًل كثــرة أخــرى منهــا دراســة مطبوعــة عــن 
رجــال الخليــج، ومخطوطــة مفقــودة عــن تاريــخ نجــد ومــا جاورهــا مــن 
ــوان  ــة بعن ــل(، وثالث ــل والحائ ــومة القبائ ــون املوس ــا تك ــدان )رمب البل
»عــالج األمّيــة يف تبســيط الحــروف العربيــة«، ويشــر خالــد الزيــد إىل 
قيمــة هــذه الدراســة للمهتمــن بتعليــم اللغــة العربيــة، ويبــدو أن الفــرج 
فّكــر يف وضعهــا يف ضــوء تجربتــه الطباعيــة املبّكــرة يف الهنــد، وقــد 
ــد يف  ــد الزي ــا خال ــم ألحقه ــنة ١3٧٢ه )١٩٥٢م(، ث ــام س ــا يف الدم طبعه
ــن  ــاك م ــا إذا كان هن ــرف م ــرج )ط١٩٨٠/٢م(، ول أع ــد الف ــن خال ــه ع كتاب

قــام لحًقــا بالتأّمــل فيهــا وتحليلهــا. 

ــادر  ــرج مص ــد الف ــب خال ــة األدي ــن يف ترجم ــم البابط ــر معج وذك
ــال: ــبيل املث ــى س ــا ع ــعره، ومنه ــرته وش ــن س ــرة ع كث

� ــة 	 ــاري، مجل ــا األنص ــه زكري ــرج لعبدالل ــد الف ــوان خال ــن دي ــال ع مق
ــو ١٩٥٤م.  ــة، يولي البعث

� ــاة، 	 ــة الحي ــت، دار مكتب ــخ الكوي ــاب تاري ــيد: كت ــز الرش عبدالعزي
بــروت ١٩٧١م.

� عواطــف العــذيب الصبــاح، كتــاب: الشــعر الكويتــي الحديــث، 	
١٩٨٩م.  الكويــت  جامعــة 

� فاضــل خلــف: دراســات كويتيــة )ط٢( املطبعــة العرصيــة، الكويــت 	
١٩٨١م. 

� محمــد حســن عبداللــه: الصحافــة الكويتيــة يف ربــع قــرن )كشــاف 	
تحليــي( جامعــة الكويــت ١٩٧٤م. 
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� إبراهيــم غلــوم: القصــة القصــرة يف الخليــج العــريب، منشــورات 	
مركــز دراســات الخليــج العــريب، جامعــة البــرصة ١٩٨١م. 

� ــان: القضيــة العربيــة يف الشــعر الكويتــي، املطبعــة 	 خليفــة الوقّي
ــت ١٩٧٧م.  ــة، الكوي العرصي

� ــة 	 ــت، مكتب ــرة يف الكوي ــة القص ــل: القص ــّطي: مدخ ــليان الش س
ــت ١٩٩3م.  ــة، الكوي العروب

ول يغفــل النقــاد باإلضافــة إىل ذلــك، عــن تقويــم النزعــة القصصيــة 
عنــد خالــد الفــرج، وهــو الــذي كانــت لــه محاولــة متّثلــت بدايتهــا ـ 
شــبه اليتيمــة ـ يف قصــة »منــرة« التــي ُعــّدت أول قصــة قصــرة 
يف الكويــت والخليــج )مجلــة الكويــت، نوفمــر وديســمر ١٩٢٩م(، 
ــار«،  ــر ووب ــالد عبق ــة »يف ب ــر املكتمل ــعرية غ ــه الش ــا مرحيت وتبعته
ــا  ــرش أحده ــالت، ن ــطي مبق ــليان الش ــل د. س ــا بالتحلي ــد رصده وق
ــرة  ــج والجزي ــات الخلي ــة دراس ــن مجل ــن م ــابع والعرشي ــدد الس يف الع
العربيــة بالكويــت، ويف مجلــة البيــان، رابطــة األدبــاء الكويتيــة )عــدد 

أكتوبــر١٩٨٠م(. 

ــرشت يف  ــرة ، ن ــادرة يف القاه ــة الص ــة الكويتي ــة البعث ــت مجل  وكان
ــه (  ــويف في ــذي ت ــام ال ــو الع ــام ١٩٥٤م ) وه ــن ع ــر م ــهر فراي ــدد ش ع

ــه األديب .  ــه وإلنتاج ــت لحيات ــه تطّرق ــعًة مع ــًة موّس مقابل

الفرج والإذاعة ال�شعودية
مل تفّصــل املراجــع كثــًرا يف جانــب آخــر مــن ســرته، وهــو عالقتــه 
باإلذاعــة الســعودية، فلقــد ذكــر خالــد الزيــد يف كتابــه أن الفــرج عمــل 
ــة  ــر املالي ــا لوزي ــع إداريًّ ــت تتب ــام كان ــدة أي ــعودية بج ــة الس يف اإلذاع
عبداللــه الســليان الحمــدان؛ أي يف حــدود عــام ١3٧٠ه )١٩٥٠م(، وأن 
ابــن ســليان كان معجًبــا بالفــرج، وكلفــه بــاإلرشاف عليهــا، وذكــر الشــيخ 
حمــد الجــارس أن خالــًدا أقــام يف الحجــاز يف تلــك الفــرتة نحــو عامــن 
مــا قــد يعنــي أن ارتباطــه باإلذاعــة كان خــالل إقامتــه تلــك، غــر أننــي 
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ــون  ــد يك ــا، وق ــه أرشف عليه ــت أن ــا يثب ــة م ــع اإلذاع ــد يف مراج مل أج
أســهم يف إعــداد بعــض الرامــج وتقدميهــا فقــط.

في المنطقة ال�شرقية
ومــن الطبيعــي والفضــل يف ذلــك ملثقفــي املنطقــة الرشقيــة الذيــن 
ــه يف  ــوع إقامت ــأن موض ــع بش ــالت أوس ــد تفصي ــك أن توج ــوا ذل وثق
ــاء  ــي األحس ــه إدارة بلديت ــألة تولّي ــام، ومس ــف والدم ــاء والقطي األحس
ــة  ــة الرشقي ــة يف املنطق ــيس أول مطبع ــوده يف تأس ــف، وجه والقطي
»املطبعــة الســعودية« عــام ١3٧3ه )١٩٥3م(، وذلــك عــى النقيــض مــن 
إقامتــه يف بــالد الشــام، التــي يبــدو أنهــا كانــت يف أساســها إقامــة 
مرضّيــة، حيــث امتــدت حتــى وفاتــه ـ بســبب مــرض الــدرن ـ يف أحــد 

ــروت. ــفيات ب مستش

ــل  ــي قي ــه، الت ــاء إقامت ــايف يف أثن ــع الثق ــه باملجتم ــع عالقت وبتتّب
إنهــا امتــدت نحــو خمســة وعرشيــن عاًمــا يف املنطقــة الرشقيــة، تذكــر 
املراجــع أنــه قــدم مــن البحرين مــع النــزوح الجاعــي املعروف لعشــرة 
الــدوارس مطلــع األربعينيــات مــن القــرن الهجــري املــايض )العرشينيــات 
امليالديــة()١( وهنــا يذكــر خالــد ســعود الزيد أن الفرج اســتجاب لتشــجيع 
هاشــم الرفاعــي الكاتــب آنــذاك يف الديــوان الســلطاين للعمــل يف 
اململكــة، وأن الســلطان عبدالعزيــز اســتقبله أحســن اســتقبال واختــاره 
ــرة  ــن س ــتفاد م ــا ُيس ــف، بين ــم القطي ــاء ث ــة األحس ــى بلدي ــا ع مرشًف
الفــرج التــي كتبهــا بنفســه أنــه ُكـــّلف ببلديــة القطيــف، وكان مؤسســها 
ــا جنــوب بّوابــة القلعــة الغربيــة  ســنة ١3٤٦ه)١٩٢٧م(، وأنــه بنــى لــه بيًت
ــور يف  ــه املنش ــر يف مقال ــد الذك ــد رص ــال، وق ــاب الش ــد دروازة ب عن
ــده،  ــذت يف عه ــي ُنـّفـ ــة الت ــات البلدي ــة باملرشوع ــوم قامئ ــدة الي جري
ــذاك  ــرشف آن ــر امل ــز الذك ــل عبدالعزي ــروف مقب ــؤرخ املع ــر أن امل وذك
عــى ماليــة األحســاء رّشــح الفــرج إلدارة بلديــة الهفــوف، وقــد تســّنت 

الدمام سنة ١3٤٢ه  إلى  الدواسر  القطيف منذ ١3٤١ه، وحين قدم  أنه كان في  الفرج  يفهم مما كتبه   )١(
وتزوج. انظر ديوانه، تقديم وشرح خالد سعود الزيد: ص٢3.
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لــه يف الهفــوف والقطيــف والدمــام فرصــة اللتقــاء مبثقفيهــا.

يقــول األســتاذ محمــد ســعيد الـــُمسلم »إن خالــد الفــرج قــى معظم 
حياتــه يف القطيــف، وكان لهــا الفضــل يف اســتقراره النفــي، وقــد 
ــج يف  ــكاره، واندم ــارة أف ــاءه وعص ــه ووف ــل إخالص ــا يف املقاب منحه
ــّذى  ــيهم، وغ ــم ومآس ــاركهم أفراحه ــم، ش ــرًدا منه ــح ف ــا، وأصب مجتمعه
ــة،  ــاة الفكري ــّور الحي ــًرا يف تط ــًرا كب ــرك أث ــا، وت ــة فيه ــة األدبي الحرك

ــف«.  ــاء القطي ــن أبن ــن م ــاء واملثقف ــي األدب وكان يلتق

ــد،  ــابقة يف الهن ــه الس ــالل تجربت ــن خ ــة م ــه للطباع ــم هوايت وبحك
الرشقيــة  املنطقــة  يف  مطبعــة  أول  إنشــاء  تبّنــي  إىل  الفــرج  بــادر 
ــن  ــم م ــها بدع ــعى إىل تأسيس ــي س ــام( الت ــعودية بالدم ــة الس )املطبع
امللــك ســعود، وقــد ســافر إىل أملانيــا مــن أجــل رشائهــا، وتابــع تركيبهــا 
خــالل إقامتــه الستشــفائية يف ســوريا ولبنــان يف العامــن األخريــن 
ــف  ــها للصح ــاح تأسيس ــد أت ــغيلها، وق ــر تش ــه مل يح ــه، لكن ــن حيات م

ــا. ــع محليًّ ــذاك أن تطب ــة آن ــة الرشقي ــئة يف املنطق ــة الناش األهلي

وتذكــر املراجــع أن خالــًدا الفــرج شــارك أهايل األحســاء يف اســتقبال 
امللــك عبدالعزيــز يف إحــدى زياراتــه للهفــوف، وأنــه كان أحــد أعضــاء 
الوفــد املرافــق لجاللتــه يف زيارتــه للبحريــن )٢ مايــو ١٩3٩م يف عهــد 
الشــيخ حمــد بــن عيــى بــن عــي آل خليفــة(، وقــد ألقــى قصيدتــن 
ــاركته  ــع مش ــر املراج ــا تذك ــرى، ك ــبات أخ ــبتن ويف مناس يف املناس
للشــباب البحــراين يف تكريــم أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي عندمــا 
قّدمــوا لــه يف القاهــرة بتاريــخ ٢٩ أبريــل ١٩٢٧م مجّســم نخلــة ذهبيــة)١( 

مــع قصيــدة لخالــد الفــرج ُتليــت نيابــًة عنــه، تقــول يف مطلعهــا: 

وتكريـُم تسـليٌم  الـدر  منبـت  مـن 
وتفخيـُم  ، الفصحـى  اللغـة  لشـاعر 

لؤلُؤهـا البحريـِن  دارنـا  فـي  حيّـاك 
األَكاميـم فيـه  بََسـَمْت  إذ  والنخـُل 

)١( أعذاقها من اللؤلؤ، وفي البيت إيماءٌة له.



13

خالد الفرج.. رائد المالحم الوطنية في سيرة الملك

ــد  ــه تــرّدد عــى القطيــف والهن ومــن يقــرأ يف ســرة الفــرج يجــد أن
ــره. ــن عم ــة م ــرتات مختلف ــت يف ف ــن والكوي والبحري

عروبّي ومجّدد
 وعــاش خالــد الفــرج بدايــات املخاض الســيايس يف الوطــن العريب، 
ــن يتابــع ســرته يجــد أنــه تفاعــل مــع التحــّولت السياســية التــي  ومـ
مــّرت بتلــك الحقبــة، كالحتــالل الريطــاين للخليــج وقيــام الشــيوعية، 
واغتصــاب فلســطن، وبــروز القوميــة العربيــة، والحربــن العاملّيـــتن، 
وقضيــة الجزائــر، وغلبــت عــى شــعره نــرة التنــّدر أحياًنــا تجــاه بعــض 
ــعدية  ــول س ــا، تق ــا متطرًف ــره منهًج ــج يف تفك ــه مل ينه ــارات، لكن التي

مفــّرح يف مقالهــا اآلنــف الذكــر:

»عــى قلــق كأن الريــح تحتــه، كان الشــاعر خالــد الفــرج وهــو ينتقــل 
ــعري واٍع،  ــار ش ــفة بإط ــة مغّلـ ــوم القومي ــاًل هم ــر حاِم ــر إىل آخ ــن قط م
ليســجلها يف إبداعاتــه الكتابيــة املتنوعــة، ولتصبــح فيــا بعــد تاريخــه 
ــك  ــن ذلِ ــد م ــا أبع ــه، وُرمب ــريب كل ــج الع ــداد الخلي ــى امت ــيء ع امل
ــي  ــض مؤرخ ــو لبع ــذي يحل ــي ال ــاعر الكويت ــو الش ــا، وه ــج أيًض الخلي
ــه مل يكــن ليهتــم بتحديــد  ا، عــى الرغــم مــن أن ــارُه ســعوديًّ األدب اعتب
ــا حامًلــا بالوحــدة، وعامــاًل  تلــك الهويــة، فقــد بقــي طــوال حياتــه عربيًّ
عــى تحقيقهــا، ليــس يف أشــعاره ومقالتــه وحســب، بــل ويف مفاصــل 

ــة«. ــه الوظيفي ــة يف حيات ــة مهم عملي

وكان مــا قالــه حمــد الجــارس »خــرج يف شــعره إىل مجــال أرحــب، 
فعالــج النواحــي الجتاعيــة العامــة لأمــة العربيــة، وتعــّدى ذلــك إىل 
اإلشــادة بعظــاء العــامل الذيــن خدمــوا بالدهــم، فــرىث شــاعر العروبــة 
أحمــد شــوقي وصديقــه أمــن الرافعــي، ومّجــد الزعيــم الهنــدي غانــدي، 
وبجانــب مديحــه للزعــاء العــرب وّجــه نقــًدا لذًعــا آلخريــن رآى فيهــم 
ــف  ــة وألّ ــروف العربي ــالح الح ــألة إص ــرة مبس ــه خ ــت ل ــا، وكان اعوجاًج

يف ذلــك«.
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ــا يف كل موقــع  »ويقــول معجــم البابطــن: كان الفــرج فاعــاًل إيجابيًّ
ــطن  ــة، وفلس ــريب، والعروب ــج الع ــا الخلي ــن قضاي ــع ع ــه، فداف ــل ب عم
بخاصــة ، حيــث عــارص أهــم مراحــل التحــّولت يف املنطقــة العربيــة ، 

فــرأى مــن واجبــه أن يكــون للشــعر موقــٌف منهــا، ووعــٌي بهــا«. 

وقــال مقــال نــرش يف مجلــة العــريب الكويتيــة بتوقيــع كويتيــة 
ــاعًرا  ــن ش ــو مل يك ــة، وه ــة عربي ــخصية نهضوي ــرج ش ــد الف ــّد خال »يع
ــا فحســب، وإمنــا صاحــب رؤيــة فكريــة شــكلت نســًقا متكامــاًل  أو كاتًب
مــن املبــادئ واملفهومــات تجّســدت يف عمــل دؤوب متصاعــد مــع 
ســنوات عمــره يف كّل املواقــع التــي حــّل بهــا وأقــام )الكويــت وبومبــاي 
والبحريــن والقطيــف والدمــام و دمشــق و بــروت(، جمــع خالــد الفــرج 
العمــل إىل القــول، فخــاض غــار الحيــاة يف مراكــز تبنــي الكيــان 
الحضــاري للنــاس وشــؤونهم، وهــو يف ذلــك يوّظــف معرفتــه ومثاقفتــه 
للحضــارات األخــرى ومــا تدّفــق مــن معــارف وأحــوال يف العــامل اآلخــذ 
بالتطــّور واملتســارع يف القــرن العرشيــن ورصاعاتــه. إن شــخصية خالد 
الفــرج الفكريــة واإلبداعيــة صفحــات يتعــدد عطاؤهــا مــع تعــدد القراءة 

ــدى النقــاد، ولتــزال ســطور فيهــا تنتظــر قّراءهــا«.  ــا الرؤيــة ل وزواي

وقــال صالــح الذكــر يف مقالــه »إن مــن يقــرأ يف وطنيــات الشــاعر 
ــر عــى  ــك الشــاعر املفكــر الثائ ــدى ذل ــًدا أن ل ــد الفــرج ل يتصــور أب خال
الحتــالل والجهــل والفقــر وقًتــا ميضيــه يف قــول الشــعر الفكاهــي 

ــة«.  ــات اللطيف ــة والدعاب ــد املرح والقصائ

ــرج،  ــعر الف ــانية يف ش ــات اإلنس ــن الس ــؤلء ع ــر ه ــب غ ــا كت ك
مذّكريــن ـ بشــكل خــاص ـ باملواقــف الوجدانيــة أمــام حالــة تحــرّك 
الشــجن وتثــر الفكــر، وهــي حالــة طفــل مــن القطيــف كان أبلــَه، ومــات 
أبــوه مجنوًنــا، وكان الطفــل »حــّادي« يف حالتــه تلــك »ميّثـــل الفطــرة 
اإلنســانية الفاضلــة، ويف شــخصه تتوافــر الخصــال التــي يتخّيلهــا 
الفالســفة يف أهــل طــوىب، حتــى صــار رمــًزا جــال معــه الفــرج يف صــور 
ــه يف  ــرص اللَّ ــا ن ــد رض ــب محم ــذر«، فكت ــاس يف أىس وح ــاة والن الحي
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ــوان  ــاًل بعن ــاض مق ــدة الري ــن جري ــنة ١٤٠٦ه)١٩٨٥م( م ــدد ٦٦٠١ لس الع
»حــّادي وأوراق ضائعــة مــن حيــاة خالــد الفــرج«، وأعقبــه يف الجريــدة 
نفســها مبقــال آخــر، ثــم أتبــع املقالــن مبقــال ثالــث يف املجلــة العربيــة 
بعنــوان ماثــل، اســتهّله بنبــذة مــن ســرة الفــرج، ثــم بتحليــل منهجــه 
ــد  ــفه خال ــا مل يكتش ــول م ــده املجه ــن قصي ــا م ــورًدا بعًض ــعري، م الش

ــه األســتاذ نــرص اللــه: الزيــد عنــد تأليــف ديــوان الفــرج، وكان مــا قال

والعربيــة  الوطنيــة  األحــداث  كانــت  قــرن،  ربــع  مــدى  »وعــى 
ــا مــن الشــعر واملواقــف  تلهبــه، فتتوّقــد قريحــة الشــاعر وتزيــده رضًم
ــرز  ــن أب ــًدا م ــح واح ــذي أصب ــل ال ــات الرج ــت مكّون ــك كان ــكار، تل واألف
رمــوز التنويــر الثقــايف والجتاعــي يف املنطقــة العربيــة، كان الفــرج 
نغمــة خاصــة ذات نشــاز، نظــًرا ملــا شــكلت آراؤه الفكريــة وأعالــه 
ــة،  ــاكن يف املنطق ــائد الس ــوف الس ــى املأل ــروج ع ــن خ ــة م الجتاعي
ــكل  ــى بش ــة، ويتبّن ــة العربي ــا األم ــول قضاي ــعره ح ــور ش ــو أوًل ميح فه
خــاص القضيــة الفلســطينية يف بدايــة محارصتهــا مــن قبــل الســتعار 

ــة:  ــريب والصهيوني الغ

مـــا وعـــد بلفـــور إل بـــدء سلســـلة
ـلم كالظُـّ التاريـخ  فـي  المظالـم  مـن 

أندلـــٍس مثـــل  إل  فلســـطين  ومـــا 
وعـدوان بغـٌي  أهلهـا  علـى  قضـى 

وانطالًقــا مــن هــذا املوقــف الواعــي للقضايــا العربيــة، ينتقــد خالــد 
ــا  ــذي مل يتصــوره يوًم الفــرج الواقــع الســيايس املمــّزق يف الخليــج، ال
»غــر شــعب واحــد قــد ُمّزقــت بيــد الِعــدى وحداتــه«، مــا جعلــه 
يتطلــع إىل بطــل تتمحــور حولــه دول املنطقــة، مثلــا متحــورت أملانيــا 

ــارك: ــا بس ــخص موّحده ــة يف ش املمزق

ــه   ــم صفوفـ ــمرٍك يضـ ـــي ببسـ ــن ل مـ
أشـتاتُه نفسـها  تجمـع  وعليـه 
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وحـدة الممالـك  هـذي  مـن  فيعيـد 
راياتُـه فوقــها  تخفـق  والعلـم 

لكنــه يجــد يف امللــك عبدالعزيــز الرمــز الــذي متحــورت حولــه 
الوحــدة الوطنيــة يف الجزيــرة العربيــة، فيهــّب لكتابــة أول ملحمــة 

شــعرية يف بطلهــا بعنــوان: أحســن القصــص.

الفــرج، يتفاعــل مــع أهــل القطيــف تفاعــاًل مبــارًشا  وكان خالــد 
باملجتمــع وفعالياتــه، مــا انعكــس يف شــعره، فهــو يف كل محفــل 
ينشــد، ويف كل مجلــس يتحــدث، فــإذا مــا تأّثـــر النــاس لرحيــل الشــيخ 

منصــور الزايــر ســنة ١3٥١ه )١٩3٢م( يرثيــه بقصيــدة مطلعهــا:

قطـــرة الدمـــع مـــن مآقـــي اليتيـــم
الكريـم حنـوط  بـه  طهـر،  مـاء 

ــيخ  ــاء الش ــرى يف رث ــدة أخ ــب قصي ــام ١3٦3ه )١٩٤3م( يكت ويف ع
عــي الخنيــزي مطلعهــا:

نجيـــع أو  بدمـــع  ــعابكـــوا  ــى الجميـ ــز عـ ــيًخا يعـ شـ
ــه  ــي فرثي ــد العّوام ــيد ماج ــب الس ــنة ١3٦٧ه )١٩٤٧م( يغي ويف س

ــع األوىل: ــول مطل ــن، يق بقصيدت

أكليـــل ِشـــعر علـــى قبـــر مـــن النـــور 
أديم األرض محفور القلب ل في  في 

ومطلع الثانية:

العويـــل أو  بالبـــكاء  الغليـــلهـــل  مـــن  نطفـــي األوار 
ــه  ــا قال ــه م ــرص الل ــا ن ــد رض ــب محم ــا كت ــا ك ــد وغره ــذه القصائ ه
الفــرج يف تلــك الفــرتة الخصبــة مــن حياتــه، مل يســجله األديــب الكويتــي 
ــنة ١٩٦٩م  ــوع س ــرج املطب ــد الف ــن خال ــه ع ــد يف كتاب ــعود الزي ــد س خال

ــت. بالكوي

غــر أن شــعًرا كثيًفــا تركــه الفــرج، بقــي لــدى بعــض األصدقــاء 
والتالميــذ، والحــق أن يف املنطقــة ممــن عــارص خالــًدا، شــعراء يفوقونه 
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ــن  ــيكية، م ــه الكالس ــق األديب مبواصفات ــعرية والعم ــة الش يف الصياغ
ــي  ــول الج ــد الرس ــاعر عب ــي والش ــد الخّط ــيخ عبدالحمي ــال الش أمث
والشــاعر البحــراين إبراهيــم العرّيــض، والشــاعر الكويتــي فهــد العســكر، 
إل أن اتصــال شــاعرنا بالصحافــة العربيــة وهــو يف القطيــف جعلــه أكــر 
شــهرة، إضافــة إىل أن الفــرج كان متفاعــاًل مــع الحركة األدبيــة والثقافية 
ــاول  ــد أن يح ــو بع ــره، فه ــن غ ــر م ــرصه أك ــة يف ع ــة واملحلّي العربي
ــة  ــي مبقال ــر الخّط ــر جعف ــو البح ــر أب ــاعر الكب ــن الش ــار ع ــض الغب نف
مهمــة نرشهــا يف مجلــة املنهــل يف أواخــر الســتينيات الهجريــة، نجــده 
كــا يقــول الشــيخ حمــد الجــارس يكتــب تعليقــات عــى كتــاب الشــيخ 
محمــد بــن بليهــد »صحيــح األخبــار«، وينرشهــا يف مجلــة الحــج، ومل 
ينــس أن ميــّد صحــف املنطقــة مثــل جريــدة البحريــن للزايــد، والكويت 
ــا  لعبدالعزيــز الرشــيد، بنــاذج مــن شــعره الــذي يضــّج ضجيًجــا خطابيًّ
ــعر  ــة الش ــى فّني ــر ع ــا أّث ــة، م ــة والعاملي ــية العربي ــداث السياس باألح

عنــده.

ــريب  ــاعر الع ــذا الش ــول له ــعري املجه ــرتاث الش ــن ال ــن ب ــر أن م غ
الخليجــي الكبــر قصيــدًة هــي مــن القصائــد القليلــة، التــي وصلــت إىل 
مســتوى مــن التعبــر الفنــي، تجــاوز كثــًرا مــا كتبــه ســابًقا مــن شــعر 

ذي نــرة خطابيــة عاليــة.

ــّفاًفا  ــاعر ش ــفُس الش ــاب نـ ــة، ينس ــّادي( املجهول ــدة )ح ــي قصي فف
حزيًنــا صادًقــا وهــو يغنــي خادمــه الفقــر حــادي بــن مهــدي بــن جــالل 
أحــد الفقــراء البائســن، الــذي أوثقــه الديــن املهيــض، وأودعــه ســجن 
املــرض الشــاق حتــى تــويف ســنة ١3٥٠ه )١٩3١م(، واهتــم لتأبينــه 
وعنــي بتقريظــه خالــد بــن محمــد الفــرج الكويتــي رئيــس بلديــة 
القطيــف وقتئــذ، هكــذا يقــول الشــيخ فــرج العمــران يف كتــاب طريــف 
لــه مجهــول)١(، ويف هــذا الكتــاب نجــد مراســالت شــعرية ونريــة بــن 

ــرج«. ــد الف ــف وخال املؤل

)طريف(  وقوله:  وبيروت،  النجف  في  مرتين  طبع  الفرجية،  اآلثار  في  األرجية  األزهار  هو:  الكتاب   )١(
صحيح، وأما قوله: )مجهول( فغريب.
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ثم يختم محمد نرص الله مقاله عن الفرج، فيقول:

ــراء أدب  ــدي ق ــن ي ــّادي ب ــن ح ــه ع ــون قصيدت ــا أن تك ــب هن وأح
ــم  ــدة الطالس ــاص بقصي ــكل خ ــر بش ــدة ُتذّك ــي قصي ــرج، وه ــد الف خال
الشــهرة إليليــا أيب مــايض وغرهــا، هــي مــن القصائــد الطويلــة الرقيقة 

املنســابة كجــدول مــن جــداول عيــون القطيــف، يقــول يف بداياتهــا:

حـــّادي  عليـــك  أولديبكيـــــــُت  بعـــــــُض  كأنـــــــك 
قلبـــي عينـــه  إنشـــاديبكـــــــــاًء  العـــن  ودمـــُع 
صمـــٌت كلـــــــه  وتعــــــدادبكـــــــــاًء  لطـــــــــٍم  بـــال 
يفجعنـــي املـــــــــوت  وأجـــــداديكأن  بآبـــــــــــــــايئ 

فتغسل دمعتي حزين   

وأنـــــــــــــايتوتطفـــىء لوعـــة األحـــزان آهــــــــــايت 
يعـــــــــــّزوين جراحـــايتوإخـــــــواٌن  يأســــــــو  مبـــا 
املـــايض يف  فكـــرت  لوعـــايتوإن  كـــــــل  وأنـــى 

كأن األمر ل يعني

انتهى كالم محمد نرص الله.

واحتفــى مهرجــان القريــن الثقــايف يف الكويــت يف دورتــه الثامنــة 
محــارضاٌت  بشــأنه  وأُلقيــت  الفــرج،  بالشــاعر  ٢٠١٢م،  عــام  عــرشة 

وشــهاداٌت منهــا:

»مل يكــن خالــد الفــرج مجــرد شــاعر ومــؤرخ وباحــث وقــاص وكاتب 
مقالــة، بــل كان مفكــًرا، يحمــل رؤيــة، ويحشــد طاقاتــه لتحقيقهــا، 
ــم  ــة أه ــا، وان اللغ ــن يف وحدته ــة تكم ــه العربي ــوة أمت ــن أن ق كان يؤم
مقومــات وحــدة األمــة، وأّن العلــم والفكــر املســتنر هــا الســبيل 
للخــروج مــن أرس التخلــف والضعــف، وأن نزعــة التجــاه نحــو الكتابــة 
القصصيــة والقصيــدة لهــا هــدف عنــد خالــد الفــرج، وذلــك لرغبتــه يف 
أن يصــل للنــاس، ويثبــت الجوانــب اإليجابيــة للواقــع، وأن قصــة منرة 
تحمــل شــكل القصــة القصــرة، ولكــن نفســها روايئ، وهــي أول قصــة 



19

خالد الفرج.. رائد المالحم الوطنية في سيرة الملك

قصــرة كويتيــة تحمــل اســم امــرأة، وأن خالــد الفــرج يف تكوينــه 
ــر  ــد تأّث ــعره، ولق ــارزة يف ش ــة ب ــي كان عالم ــي والعامل ــايف املح الثق

بالهنــد خــالل فــرتة إقامتــه فيهــا«.

 وعــن رواد األدب الحديــث يف الكويــت يقــول األديــب واملــؤرخ 
ــد  ــرج وفه ــد الف ــبيب وخال ــر الش ــر صق ــف »أعت ــل خل ــي فاض الكويت
العســكر، رواد األدب الحديــث املعــارص يف الكويــت، فهــم شــعراء 
فنانــون يختلفــون عــن ســابقيهم الذيــن أعّدهــم شــعراء نظاميــن ذوي 
طابــع فقهــي، فصقــر الشــبيب مثــاًل شــاعر فيلســوف، وكان متأثــًرا 
ــه بالحيــاة  ــه اتصال ــد الفــرج فقــد أتــاح ل بــأيب العــالء املعــري، أمــا خال
األدبيــة خــارج الكويــت بــأن يجــّدد ويــأيت بشــعر عــريب رصــن، وفهــد 
ــه  ــز وملكت ــعره متمي ــت، ش ــعر يف الكوي ــالم الش ــن أع ــم م ــكر عل العس
ــث«،  ــعر الحدي ــة األوىل للش ــلون املرحل ــة يشّكـ ــؤلء الثالث ــة، وه قوي
وقــال يف مناســبة أخــرى: »كان الشــعر يف الكويــت قبــل صقــر الشــبيب 
)١٨٩٦ـ١٩٦3م( وخالــد الفــرج )١٨٩٨ـ١٩٥٤م( وفهــد العســكر )١٩١٧ـ١٩٥١م( 
نظــًا ل روح فيــه، ففّتــح هــؤلء الثالثــة املجــّددون أبــواب الشــعر 

ــعراء«. ــن الش ــم م ــاء بعده ــن ج ــن مل الرص

وبعد؛

مــن هــذه املالمــح املوجــزة مــن ســرة شــاعر الخليــج رائــد املالحــم 
الشــعرية الوطنيــة، الــذي رّدد الشــباب العــريب قبــل ســتن عاًمــا قصائــد 
ــع  ــن واق ــًرا ع ــف كث ــخيًصا ل يختل ــة تش ــال األم ــا ح ــّخص فيه ــه ش ل

اليــوم، ونحــن نســتعيد الليلــة يف البــال بيتــه الشــهر:

هـل فـي الجزيـرة غيـُر شـعب واحـد
وحداتُـه العـدى  بيـد  ُمزّقـت  قـد 

ألقاهــا  التــي  والغــرب«  »الــرشق  املعروفــة  الطويلــة  وقصيدتــه 
ـ  )١3٤٦/3/٤ه  بــه  الكويــت  يف  األديب  النــادي  احتفــاء  مبناســبة 

فيهــا: وجــاء  ١٩٢٧/٨/3١م( 

َد يف َهْجَمِتـــْه ُق لٍه بعـــُد يف َغْفَلِتـــْهالَغـــْرُب قـــد شـــدَّ والـــرشَّْ
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بأْعَالِـــِه َجـــدَّ  ـــْهوُكلَّـــَا  ُق إىل َراَحِت ْ ـــرشَّ ـــِلُم ال َيْسَتْس
وْحَداِتـــِه الغـــريِبُّ  والرشق مقسـوم عى وحدِتْهفيجمـــُع 
ـــِه ـــَم يف بحِث ـــي الِعْل وذا ُيضيـــُع الوقـــَت يف نظرتـــهوذاَك يبن

ومنها: 

ِعـــَرٌة ــهياقـــوُم يف أحوالنـــا  ــن رقدتـ ــم مـ ــم النائـ فليقـ
ى بأخـــي ضحـــوًة حتـــًا تعـــىَّ يٓب يف ليلِتـــْهَفَمـــْن َتغـــدَّ
ِه رِسِّ يف  ُينِشـــُد  ماقالَـــُه الشـــاعُر يف ِحكمِتـــْهوكلنـــا 
ـــُه ـــاٍر لَ ـــُة ج ـــْت لِْحي ـــْن ُحِلق فْليسـكِب املاَء عـى لِحيِتْه«»َم

واليــوم، وبعــد ســتة عقــود مــن رحيــل هــذا األديــب املبــدع، نســتعيد 
ــه  ــد كان يف زمن ــطورها، فلق ــا لس ــزداد احرتاًم ــرته لن ــن س ــات م صفح
ــاش  ــه، ع ــريب بأكمل ــج الع ــدة الخلي ــًزا لوح ــا ورم ــا وطنيًّ ــّدًدا نهضويًّ مج
رافــع الــرأس، ل متزلّـــًفا، ول متكّســًبا، وكان يف مالحمــه الشــعرية واحــًدا 
مــن كبــار شــعراء الجزيــرة العربيــة يف القــرن العرشيــن، الذيــن ســّجلوا 
مســرة هــذا الوطــن، وتاريــخ مؤّسســه، مــن أمثــال شــاعر اليامــة محمد 
بــن عبداللــه بــن عثيمــن، والشــاعر الكويتــي محمــود شــوقي األيــويب.

ــة  ــا يف املنطق ــره هن ــن عم ــة م ــنوات جميل ــرج س ــد الف ــاش خال ع
الرشقيــة متنّقــاًل بــن القطيــف واألحســاء والدمــام، وكان يف القطيــف 
ــا ويعــّده أهلهــا واحــًدا منهــم،  بالــذات يُعـــّد نفســه خاللهــا فــرًدا قطيفيًّ
ــع  ــه م ــّر يف حيات ــه ج ــة فإن ــوم األم ــعره هم ــد يف ش ــا جّس ــدر م وبق
ــا للحمــة وطنيــة صادقــة ينبغــي أن تحتــذى  األهــل األكارم هنــا منوذًج

ــن.  ــاء الوط ــّوع يف كل أنح ــيج املتن ــاط النس ــن أوس ب

ولــن كانــت ســرته بســيطة واضحــة وفــرة املراجــع، غــر أن 
تلــك املراجــع عــى تنّوعهــا وتعّددهــا ل تشــر مثــاًل إىل األســباب التــي 
ــّرر يف  ــظ تك ــو ملح ــه، وه ــه ويف أعال ــل يف إقامت ــر التنّق ــه كث جعلت
العديــد مــن جوانــب حياتــه وإنتاجــه الثقــايف يســتلزم متابعــة البحــث 

ــل.  والتأّم

وإذ يلــزم توجيــه الشــكر ملــن قــام عــى جمــع تراثــه وتحقيقــه واهتّم 
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بكتابــة ســرته، وبخاصــة األديــب الراحــل خالــد ســعود الزيــد والباحــث 
عبدالرحمــن الشــقر وأدبــاء الكويــت واملنطقــة الرشقيــة، فاملرجــو 
ــا يف  ــص منه ــا نق ــتكمل م ــن يس ــد م ــن جدي ــوم م ــا الي ــّدى له أن يتص
بحــث علمــي معّمــق، ويؤكــد عــى تقديــر هــذا الوطــن لــه يف معلــم يف 
املنطقــة الرشقيــة يليــق مبكانتــه الرفيعــة، وبســجّله الوطنــي املــرّشف.

ــر  ــرج، والتقدي ــد الف ــد محم ــد خال ــرة الخال ــاعر الجزي ــه ش ــم الل رح
ــاء القطيــف، وهــم كــا احتضنــوه باألمــس يحتفــون اليــوم  الجــّم ألدب
بذكــراه، والمتنــان لــكل مــن أســهم يف إقامــة هــذه النــدوة بالتزامــن مــع 

مناســبة اليــوم الوطنــي املجيــد. 




